
DOMOV U FRANTIŠKA
Název Domov U Františka je proto, že
základnímu kameni požehnal ve Vatiká-
nu papež František za přítomnosti prezi-
denta republiky pana Miloše Zemana.

Domov U Františka ve Městě Újezd u
Brna vznikal postupně, protože náklady
na výstavbu přesahující dvě stě milionů
korun jsou opravdu vysoké pro město
Újezd u Brna i Jihomoravský kraj.

Město nejdříve vykoupilo pozemky,
vybudovalo infrastrukturu a začalo pro-
jednávat dotace. Mezitím, kdy vhodná
dotace nebyla vypsána, se město spojilo
s Jihomoravským krajem, kdy kromě
pozemků a infrastruktury jsme bezúplat-
ně poskytli i administrativní pomoc při
vyřizování náležitostí stavby a při stavbě
samotné. Samotná stavba objektu domo-
va trvala pouhý jeden rok. Provoz byl slav-
nostně zahájen 18. 3. 2016.

V Újezdě u Brna tedy nyní stojí domov
pro seniory se specializací pro nemoci
související se stářím pod názvem Domov
u Františka, jehož ředitelem byl vybrán
JUDr. Antonín Jízdný, který vede tuto
společnost ve spolupráci s městem.
Název Domov U Františka je proto, že
základnímu kameni požehnal papež
František za přítomnosti prezidenta
republiky pana Miloše Zemana. Zřizova-
telem je Jihomoravský kraj.

Domov u Františka je moderní zaříze-
ní, které poskytuje celoroční ubytování a
péči v sociálních službách domova pro
seniory a domova se zvláštním režimem.
Nachází se v městské části Rychmanov v
Újezdě u Brna, ulice Rybářská 1079. Kapa-
cita zařízení je 100 lůžek. Budova je slun-
ná s paměťovou zahradou. Součástí objek-
tu jsou společenské místnosti s balkó-
nem, hobby místnosti a velká společná
jídelna. Provoz budovy lidem usnadňuje
vybudovaný výtah a v současné době se
připravuje výstavba dalšího výtahu.

Zařízení je dostupné městskou hro-
madnou dopravou, autobusem č. 40
Úzká Brno – Újezd u Brna, městský úřad,
poté 10 minut chůze od centra.

STACIONÁŘ PRO INVALIDNÍ DĚTI
Záměrem vybudování stacionáře pro
invalidní děti se zaobírala rada města a
poté zastupitelstvo města, které rozhod-
lo tento stacionář vybudovat. Jednalo by
se o denní stacionář pro děti z Újezdu u
Brna a okolí umístěný do Penzionu
města, do prostor velikosti cca 300m2.
Stacionář město zbuduje, určí provozní
řád a zabezpečí jednoho placeného pra-

covníka. Z předpokládaných dvanácti
dětí ve stacionáři by vždy 1 den dva rodi-
če těchto dětí byli nápomocni jedné
sociální pracovnici a to v době od 8.00 do
16.00 hodin. Rada města rozhodla také
požádat Jihomoravský kraj o individuál-
ní dotaci na vybavení tohoto zařízení. Již
nyní byl zájem několika maminek handi-
capovaných dětí zaznamenán.

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Slavnostní zahájení stavby Domu s pečo-
vatelskou službou proběhlo v dubnu
roku 2002. Stavba probíhala dva roky, rea-
lizační firmou byla brněnská stavební
firma Pozemstav, a.s. Základní kámen
poklepal ministr životního prostředí Ing.
Petr Lachnit CSc. Dne 24. května 2004
proběhlo slavnostní otevření objektu za
přítomnosti několika významných stát-

ních činitelů v čele s ministrem práce a
sociálních věcí Ing. Zdeňkem Škroma-
chem a za účasti mnoha dalších hostů,
kteří se o vznik tohoto projektu zaslouži-
li. Nemovitost je řešena nadstandardně a
plně vyhovuje stanoveným podmínkám
Evropské unie.

Objekt je v provozu od 1. července
2004 s kapacitou 60 bytů. Třípodlažní
dům je řešený bezbariérově, k dispozici
jsou také 2 výtahy, knihovna a technické
zázemí pro vlastního správce objektu, na
kterého se obyvatelé mohou obracet se
svými požadavky. Do objektu nemají pří-
stup žádné cizí osoby, je zde zakázaný
pohyb psů. V důmyslně vytvořené zahra-
dě s květinovými záhony, lavičkami a
altánem je místo k posezení a relaxaci.

V tomto čase se projektuje propojení
zahrad Domu s pečovatelskou službou a
Domova U Františka. Pokud obyvatelé
potřebují, mohou si také objednat výpo-
moc u terénní pečovatelské služby, která
má v budově své sídlo a také město samo
poskytuje pomoc např. s odvozem k léka-
ři. Nyní se rovněž projektují garážová
stání pro invalidní vozíky, protože s nimi
projektant v počátku nepočítal. Přiroze-
nou integraci nezabezpečuje pouze spo-
lupráce mezi Penzionem, DPS a Domo-
vem u Františka, ale i skutečnost, že
domov má několik vlastních parkovacích
míst pro auta klientů. Klient, který
nastoupí do DPS tak nemá pocit, že byl
odložen mimo běžný život.

Prakticky vybudovaná jídelna s kuchy-
ní slouží jako kulturní sál pro společen-
ské události a setkávání nejen obyvatel
domu, ale i místních občanů. Konají se
zde například dnes již tradiční Papučové
bály. V bezprostřední blízkosti je také ryb-
níček s lákavým posezením, kterému
vévodí socha vodníka Toníčka. V dosahu
je i autobusová zastávka, obchod a
restaurace.

Záměrem vybudování stacionáře pro
invalidní děti se zabývá Rada města. Sta-
cionář pro děti z Újezdu u Brna by byl
umístěn do Penzionu, do prostor bývalé
ordinace lékaře. Město by stacionář zbu-
dovalo a zabezpečilo jednoho placeného
pracovníka. Z předpokládaných deseti
dětí by vždy dva rodiče dětí byli nápo-
mocni jedné sociální pracovnici v době
cca od 8.00 do 16.00 hodin. Bylo také roz-
hodnuto požádat Jihomoravský kraj o
individuální dotaci na vybavení zařízení
a již nyní jsme zaznamenali zájem několi-
ka matek handicapovaných dětí.

DPS
Zahájení stavby Domu s pečovatelskou
službou proběhlo v první polovině r.
2012. Stavba probíhala dva roky a reali-
zační firmou byla stavební firma
Pozemstav, a.s. Slavnostní otevření objek-
tu proběhlo v r. 2004 za přítomnosti
významných státních činitelů v čele s
ministrem práce a sociálních věcí Ing.
Zdeňkem Škromachem a za účasti
mnoha dalších hostů, kteří se o vznik pro-
jektu zasloužili. Nemovitost je řešena
nadstandardně a plně vyhovuje stanove-
ným podmínkám Evropské unie.

Objekt je v provozu od července 2004 s
kapacitou 90 lůžek. K dispozici je 42 gar-
soniér pro jednoho obyvatele a 18 bytů
pro manželské páry velikosti 1+1.Byty
mají vlastní vchod, vlastní sociální zaříze-
ní, balkóny. V každém z bytů je kuchyň-
ka, kde si obyvatelé sami zajišťují jídlo.
Stravu je také možno si objednat s dováž-
kou až do bytu.

Třípodlažní dům je řešen bezbariéro-
vě, k dispozici jsou 2 výtahy, knihovna a
technické zázemí pro správce objektu,
na kterého se obyvatelé obracejí se svými
požadavky. Do objektu nemají přístup
cizí osoby, je zde zakázán pohyb psů. V
důmyslně vytvořené zahradě s květinový-
mi záhony, lavičkami a altánem je místo
k posezení a relaxaci.

Dům s pečovatelskou službou se
nachází v těsné blízkosti Domova u Fran-
tiška, kam jsou obyvatelé přednostně pře-
místěni, pokud se zhorší jejich zdravotní
stav natolik, že potřebují péči stálou. V
tento čas se projektuje propojení zahrad
obou domů. Pokud obyvatelé potřebují,
mohou si také objednat výpomoc u terén-
ní pečovatelské služby, která má v budo-

vě své sídlo. I město samo poskytuje
pomoc např. s odvozem k lékaři. Nyní se
rovněž projektují parkovací místa pro
invalidní vozíky, protože s nimi projek-
tant v počátku nepočítal. Přirozenou inte-
graci nezabezpečuje pouze spolupráce
mezi Penzionem, DPS a Domovem u
Františka, ale i to, že domov má několik
vlastních míst k parkování aut klientů.
Občan, který nastoupí do DPS tak nemá
pocit, že byl odložen mimo běžný život.

Prakticky vybudovaná jídelna s kuchy-
ní, ve které se běžně nevaří, slouží jako kul-
turní sál pro společenské události a setká-
vání nejen obyvatel domu, ale i místních
občanů. Konají se zde například dnes již
tradiční Papučové bály. V sousedství je
také rybníček s lákavým posezením, v
dosahu autobusová zastávka, obchod a
restaurace. Na základě přijatých žádostí
se všemi náležitostmi eviduje městský
úřad pořadník. Dozor a kontrolu nad při-
dělením místa v domově provádí sociální
komise s předsedkyní a členkou zastupitel-
stva p. M. Matějkovou. Domov je plně
obsazený. Jeho hodnota čítá bezmála 49,5
mil. Kč, z čehož 42.000.000,- Kč bylo použi-
to prostřednictvím dotací.

KLUBOVNA DĚTÍ A MLÁDEŽE
Zázemí pro volný čas našich dětí a mlá-

deže, které máme v parku u Penzionu
pro seniory, je hojně využíváno již 12 let.
Objekt do dnešní podoby vyrostl na
místě bývalé otevřené tribuny, v jejíchž
podzemních prostorách působili také
ochránci přírody.

Nynější oplocený areál se postupně z
prostředků města modernizoval a vyba-
voval. Dnes je již samozřejmostí sociální
zázemí. Vnitřní prostory mají dostatek
židlí, stolů a vybavení pro oddech, sport i
rozšiřování vědomostí a zručnosti dětí.
Hřiště má nový pestrý plastový povrch
vhodný pro basketbal, florbal, malou
kopanou, bruslení na kolečkových brus-
lích a jiné sporty.

Svůj volný čas v klubovně tráví v prů-
měru 15 - 20 dětí denně. Celoroční pro-
voz je zpestřen také mnoha akcemi zamě-
řenými dle jednotlivých ročních období:
např. Velikonoce, pálení čarodějnic, Den
dětí, prázdninové táboráky, vyřezávání
dýní, mikulášské zdobení perníčků a
Vánoce. Těchto akcí se účastní nejen
děti, ale také jejich rodiče.

O klubovnu, program i přicházející
děti a mládež se stará jedna pracovnice
placená městem. Provoz je
v odpoledních hodinách, takže zčásti
supluje školní družinu.

V posledních letech se klubovna stala
nedílnou součástí života našeho města.

Karla Blažková

PENZION PRO SENIORY
Tento sociální objekt, ve kterém se dnes
nachází 47 bytů určených pro samostat-
né a soběstačné jedince z řad občanů
důchodového věku, najdete na ulici Štefá-
nikova čp. 960 v Újezdě u Brna. Stavba
domu započala v polovině 90. let minulé-
ho století a předán do provozu byl už v
září 1996. Náklad na jeho výstavbu činil
37 742 081,- Kč. Od té doby ale došlo k
několika stavebním změnám a dovybave-
ní. Z neužívaných vnitřních prostor
vzniklo dalších 5 bytů, došlo k rekon-
strukci kotelny, montáži měřidel tepla a
v současné době jsou před výměnou dře-
věná obložení balkónů nákladem téměř
1 milión korun. V současné době má stav-
ba hodnotu přes 41 miliónů korun.

Byty jsou určeny jak pro jednotlivce, tak
pro manželské páry. Dům je třípodlažní,
je vybavený výtahem, kaplí, do objektu
nemají přístup žádné cizí osoby a je zde
omezen pohyb psů. K domu přináleží
velká zahrada s květinovými záhonky,
které si tu vytvořili místní obyvatelé a také
se o ně příkladně starají. V zahradě je i
celodřevěný altán určený k posezení a rela-
xaci. Zahrada navazuje na veřejný park,
ale je od něj oddělena plotem, aby obyva-
tele domu nerušili nezvaní návštěvníci.

V přízemí objektu mají své ordinace
někteří lékařští odborníci a také tu najde-
te rehabilitační pracoviště. Objekt má
vlastního správce, na kterého se obyvate-
lé obracejí se svými požadavky. V kaž-
dém z bytů je kuchyňka a je zvykem, že si
obyvatelé sami zajišťují jídlo. Je však
možné si i jídlo objednat s dovážkou až
do bytu. Rovněž tak si můžou potřební
obyvatelé domova domluvit výpomoc u
terénní pečovatelské služby.

Pokud se místnímu nájemníkovi nato-
lik zhorší zdravotní stav, že potřebuje již
stálou péči, je přednostně přemístěn v
rámci jedné obce do místního Domova u
Františka, kde je už i kompletní lékařská
a zdravotnická péče.

Bydlení v této části města je velice klid-
né a příjemné. Zóna navazujícího parku
láká k odpočinku a vytváří pokojné pro-
středí. Do centra města přitom není dale-
ko a přímo před penzionem jsou autobu-
sové zastávky, takže i cestování je pro
obyvatele objektu snadno dostupné.
Město Újezd u Brna vychází svým senior-
ským občanům všestranně vstříc, ať už
přímo administrativními službami svých
úředníků nebo třeba odvozem k lékaři.

Gita Hübschová

Jste možná překvapeni, proč nepíšeme
např. o historických věcech Újezdu, jak
byste možná očekávali. Já se však
domnívám, že je poměrně velice důleži-
té, když se město stará o sociálně
slabé nebo o své seniory. Je to část
poměrně bezmocných lidí. Údajně G.
B. Shaw řekl: „kultura národa se pozná
podle toho, jak se stará o staré lidi“.

ThDr. Jan Hradil, Th.D., Dr.h.c.
starosta
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SOCIÁLNÍ UBYTOVNA V MB REALU
Rozhodnutím zastupitelstva města vznik-
lo sociální zařízení pro lidi, kteří by si
jinak nevěděli rady se svojí životní situa-
cí. Dali jsme možnost těmto lidem, aby
mohli kultivovaně žít, i když se finančně
dostali na pokraj společnosti. Není
možné, aby město tento problém neřeši-
lo, protože pak mnohdy tito lidé ztratí
práci, smysl života.

Ubytovací zařízení bylo zřízeno v
objektu bývalé firmy MB Real, starší obča-
né ho mohou znát jako bývalou cihelnu.
Město tento areál odkoupilo 30.4.2008 a
zařadilo ho do majetku města. V objektu,
který dříve sloužil jako kanceláře, město
vybudovalo ubytovací zařízení. Kapacita
zařízení činí 12 ubytovaných – 8 osob v
první části ubytovny a po 2 osobách v
malometrážních bytech.

Náklady na zbudování místností,
sociálního zařízení, celkového zázemí a
venkovních úprav byly nemalé. Dělaly se
přípojky plynu, protipožární zařízení,
aby byly splněny veškeré podmínky záko-
na. Až v roce 2011 jsme dostali dotaci
300.000,- Kč z JMK. 23.2.2012 byl celý
areál úspěšně dokončen.

V celém areálu se nesmí pít alkohol,
úklid společných prostor zajišťuje 1x za
měsíc uklízečka, jinak se uklízí dle rozpi-
su služeb, kdy určená osoba provádí a je
zodpovědná za denní úklid společných
prostor.

Současná hodnota sociální ubytovny
je 1.980.000,47,- Kč. V současné době je
zahájena nádstavba dalších 5-ti sociál-
ních bytů, na které jsme po rozhodnutí o
poskytnutí dotace, které jsou spolufinan-
covány z prostředků EU obdrželi
4.367.715,70,- Kč. Každý, kdo bydlí v
sociální ubytovně má možnost pracovat
u technické služby města.

Kateřina Florianová

SOCIÁLNÍ VÝPOMOC OBČANŮM
ÚJEZD U BRNA
Pohřebné
Město ho svým občanům vyplácí již 19
let. Částka ve výši 5 000,- Kč na pohřební
výlohy je poskytována tomu, kdo vypra-
vuje pohřeb. Za rok 2016 město vyplatilo
na pohřebném částku 135 000,- Kč, v
roce 2017 je to prozatím 105 000,- Kč.
Porodné
Příspěvek, který Město Újezd u Brna
vyplácí rodičům při narození jejich dítě-

te. Jeho výše je 5 000,- Kč. Podmínkou je,
aby rodiče měli ve městě trvalý pobyt. V
roce 2016 město vyplatilo na porodném
125 000,- Kč, v roce 2017 už to je 140
000,- Kč.
Pastelkovné
Město Újezd u Brna vyplácí všem prvňáč-
kům v den nástupu do první třídy částku
1000,- Kč, která je určena na zajištění
pomůcek potřebných pro začátek školní
docházky. Město se tak snaží pomoci
rodičům s nemalými finančními náklady
při nástupu dítěte do základní školy. Za
rok 2016 město vyplatilo na pastelkov-
ném 37 000,- Kč a v letošním roce 42
000,- Kč.

Obřadní síň
Obřadní síň najdete v těsné blízkosti hřbi-
tova v ulici Za Tratí. Jedná se o moderní
budovu, která byla postavena v roce
2012. Celé prostoře vévodí plastika v
životní velikosti z bronzu – PIETA, jejímž
autorem je akademický sochař N. Armuti-
dis. Vnitřní prvky jsou vytvořeny umělec-
kým kovářem I. Lorenzem. Je využívána
především pro smuteční obřady, a to
nejen pro újezdské občany, ale i pro širo-
ké okolí. Sociální pomoc spočívá v tom,
že smuteční obřad stojí jen 3 000,- Kč. Od
otevření se zde uskutečnilo přes 200 obřa-
dů.
Obřadní síň ale není využívána pouze
pro smuteční obřady. Pokojná atmosféra
interiéru prosvětlená vysokými vitrážový-

mi okny, výhled na okolní krajinu a skvě-
lá akustika předurčují síň i k pořádání
koncertů, které jsou občany vždy vyhle-
dávány.
Odvoz občanů k lékaři
Všem místním obyvatelům seniorského
věku, kteří již mají problém s chůzí, nabí-
zí město odvoz k lékaři i od něj. Tuto služ-
bu zajišťuje vedoucí pracovní skupiny
města pan Petr Suchý, který mimo své
pracovní povinnosti ještě navíc vždy,
když je to potřeba, naloží špatně pohybli-
vé občany do služebního vozu a odveze
je v rámci města tam, kam potřebují.
Stačí jen zavolat.
Volný čas
Problémem seniorů je také čas – jak s
ním naložit. Město Újezd u Brna pořádá
dvakrát do roka zájezdy pro důchodce,
které jsou zdarma. Někdy se jede za kultu-
rou, jindy za historií. Ale byli jsme se
podívat i na vánoční Rakousko a Bratisla-
vu. Velkou skupinou lidí jsou diabetici,
kterým město přispívá tím, že platí jejich
kulturní akce.

Ing. Jana Jarošová

WORKOUT – HŘIŠTĚ PRO SENIORY
Každý lékař říká, že největší boj se stá-
řím, je otázka pohybu. A tak jsme z neuží-
vaného dětského volejbalového hřiště na
Rychmanově vybudovali prostor „jak si
hrát“ ve stáří.

Na ulici Wolkerova jsme na ploše volej-
balového hřiště nechali zbudovat šest cvi-
čebních prvků, které při správném použí-
vání procvičí všechny části lidského těla -
je to výborná pomůcka zvláště pro osoby
se špatnou hybností končetin, což je pro-
blém každého stáří . Všechny cvičební
prvky jsou umístěny na neklouzavém,
pogumovaném povrchu, takže nehrozí
uklouznutí a pád. Celá stavba stála
174.869,- Kč. Újezdští senioři si na tuto
novinku pomalu zvykají.

Markéta Kalvodová
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je nejkrásnější na světě,

říká, Jiří Dušek ředitel Hvězdárny a planetária Brno
Stojíte v čele Hvězdárny a planetária Brno téměř
deset roků. Když se ohlédnete do minulosti, co
vás napadne jako první?

Že to byla neuvěři-
telně bláznivá jíz-
da? Když jsem zís-
kal možnost udat
brněnské hvězdár-
ně nějaký směr,
sepsal jsem svou
strategii na necelé
tři stránky. Někte-

ré z vizí byly, řekněme, přízemní. Ale reálné. Jiné
naopak hodně odvážné. Tak odvážné, že jsem si
ve skrytu duše nedokázal představit, že se poda-
ří realizovat. No a nakonec se to všechno stihlo
za prvních pět let.

Jednoduché to zřejmě nebylo…
Jednoduché je mít nápady. U kavárenského stolku
nebo v hospodě je mohu tahat jako králíky z klo-
bouku. Ale proměnit nápad v realitu je něco jiného.
Po těch všech zkušenostech říkám, že dobrý nápad
je pouze jedno procento úspěchu. Dalších 94 pro-
cent jen tvrdá práce. Musíte si to prostě vystát, vy-
sedět, vydiskutovat, vypsat, vyhádat…

A co zbylých pět procent?
To je štěstí. Lidí, kteří se nebojí rozhodnout a svůj
názor nezměnit, je jako šafránu. Takže musíte mít
štěstí na to, že na své cestě potkáte šikovné lidi.
Ve vašem bezprostředním okolí i na úřadech. Ne-
být toho, nestála by na Kraví hoře nová budova
a v ní novém planetárium. Měl jsem štěstí na život-
ní partnerku, na kolegy v práci, na úředníky i ko-
munální politiky. Ale byla to velká řehole a neod-
pustím si klišovité prohlášení, že kdybych věděl, co
všechno mne čeká, tak bych se do toho nepouštěl.

Občas vám ale někdo vytkne, že víc než astrono-
mii se věnujete podbízivým show v planetáriu.
To je slabé slovo… z počátku jsem byl označován
za hrobaře brněnské astronomie! Když jsem se stal

ředitelem, rozhodl jsem se proměnit obraz naší in-
stituce v očích veřejnosti. Měli jsme pověst uzavře-
né klubovny, kde se v noci sleduje dění nad Brnem
a přes den spí. Ostatně, kdyžmi někdo volal v deset
hodin dopoledne, ptal se, zdamne náhodou nebu-
dí… Již tehdy ale byla realita jiná… Na hvězdárnu,
tedy tam, odkud se naši návštěvníci dívají na reálné
hvězdy, dochází každý rok zhruba 5 tisíc lidí. Víc se
jich zde z principu nevystřídá. Od roku 1959 ale de-
setkrát tolik – dnes dokonce dvacetkrát tolik – ale
chodí na pořady pod umělou oblohou planetária.
Již od počátku jsem věděl, že lidé z Kraví hory tvoří
úžasné věci, jen jsem začal klást důraz na ty neja-
traktivnější aktivity. Výsledek je mimo jiné ten, že
mi kolegové volají už po sedmé hodině ranní a ani
je nenapadne si myslet, že bych mohl spát.

Ale na hvězdy se ještě díváte…
Ano, ale samozřejmě jen občas. Není čas, není síla.

Takže, co říkají hvězdy?
To bohužel nemohu prozradit… Kdybych vám to
prozradil, propadla byste panice!

Dobře…Ale rok 2018 na Hvězdárně a planetáriu
Brno poodhalit můžete, ne?

V těchto okamžicích máme sestaven dramaturgic-
ký plán na celý příští rok. Ze všech premiér bych
vybral představení MORAVA 360, díky kterému
náš neuvěřitelný kraj představíme ze zcela jiného
úhlu pohledu. V březnu se také účastníme České-
ho kosmického týdne a oslavíme 40. výročí letu
Vladimíra Remka do vesmíru. No a na podzim se
zrodí projekt, který označujeme 3^RESTART. Co
se za ním skrývá, je tajemné. Ale mohu slíbit, že to
bude podobná pecka jako otevření nové budovy
či digitálního planetária. Po celá ta léta se snažíme
přesvědčit, že náš vesmír je nejkrásnějším ze všech
vesmírů multiversa. A doufám, že nejkrásnější
a nejzajímavější hvězdárnou široko daleko je právě
ta naše, v Brně na Kraví hoře.

A na úplný závěr. Co nás čeká teď před Vánocemi
a v průběhu svátků?
Dostojíme naši pověsti a ve čtvrtek odpoledne 21.
prosince vztyčíme na Kraví hoře speciální maják,
díky kterému uchráníme město Brno před zlými
démony. Ti se totiž zjevují právě o zimním sluno-
vratu. Od Štěpána až do Silvestra, vlastně i na Nový
rok pak máme připraveny projekce pro malé i vel-
ké, laiky i odborníky. Bude toho více než dost a vy-
bere si skutečně každý! www.hvezdarna.cz
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