6/2017
PLÁNOVANÉ AKCE V MĚSÍCI ČERVENCI
30. 6. 2017 Hurá jsou tu prázdniny
5. 7. 2017 mše u kaple sv. Cyrila a Metoděje
7. 7. – 8. 7. 2017 historická bitva Veverská Bítýška
14. 7. – 16. 7. 2017 Markétské krojované hody
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STAROSTA OBCE INFORMUJE
Stavba má již tvar
Přinášíme další informace o postupu prací na nové budově mateřské školy. Od druhé
poloviny měsíce května probíhaly práce na obvodovém zdivu. Pro kladení stropových
panelů byl stanoven termín na polovinu měsíce června. Celá tato poměrně složitá akce se
uskutečnila v pátek 16. 6. 2017. Po provedeném zpevnění podlahy betonovými panely
v budoucí herně školky najel speciální autojeřáb do vnitřních prostor budovy a zde byl
připraven ke kladení stropu. Dopravu těžkých stropových panelů (spirolů) zajišťovalo 5
automobilových návěsů. Délka nejdelších kusů byla 11 m. Na řidiče byl požadavek
nacouvat co nejblíže k jeřábu, neboť váha jednotlivý prefabrikátů nedovolovala větší náklon
ramene jeřábu. Na jednom snímku jsme zachytili řidičku, která zcela bravurně zvládla
dopravu 22 t těžkého nákladu na požadované místo. Zcela zaslouženě pak sklidila obdiv
na staveništi přítomných mužů. V současné době již probíhá v budově stavba příček, které
dávají jednotlivým místnostem konkrétní rozměr. Největší plochu samozřejmě zaujímá
herna a lehárna.

Rychlost jízdy v obci
Sledujeme-li zobrazenou rychlost vozidel na radaru
umístěném v ulici Kuřimská a Horní branka zjišťujeme, že
celá řada vozidel jede rychleji než stanovených 50 km v
hodině. Alespoň někteří řidiči, při pohledu na displej radaru,
sníží rychlost, což bylo hlavním důvodem, proč i v naší obci
byly radary nainstalovány. Rychle se jezdí i na místních
komunikacích. V ulicích Mezihoří a Vinohradská je
stanovena obytná zóna, kde je maximální povolená rychlost
20 km v hod. Tuto rychlost dodržuje málo kdo. V zóně 30 v ulici U Sokolovny vozidla
zpomalí snad až před zpomalovacími prahy.
Řidiči pozor! Po dohodě s obvodním oddělením Policie ČR bude prováděno
namátkové měření rychlosti vozidel i na místních komunikacích.

Výpis usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 5. 6. 2017
o ZO schvaluje jednorázové poskytnutí daru ve výši 5.000,- Kč na podporu činnosti
Linky bezpečí.
o ZO bere na vědomí žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR
o finanční podporu.
o ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330043264/001
s E.ON Distribuce, a.s. k parcele č. 707/1
o ZO schvaluje využití obecních pozemků parcela č. 504 a parcela č. 506 ke stavbě
komunikace, která v souladu s platnou legislativou bude vyhovovat požadavku
bezpečného provozu motorových vozidel a pohybu chodců v lokalitě Za humny, kde
dle platného územního plánu jsou návrhové plochy B6, B7 a B9 určeny k výstavbě
rodinných domů, jejichž využití předmětná komunikace umožní.
o ZO schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi Obcí Moravské Knínice a
stavebníkem LUXERA, spol. s. r.o., Libeňská 183/29, Čimice, 181 00 Praha 8
o ZO bere na vědomí informace starosty obce o finanční situaci obce a další informace.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Dovolená na obecním úřadě
Ve dnech 3. 7. – 7. 7. 2017 bude Obecní úřad Moravské Knínice uzavřen z důvodu čerpání
dovolené.

Úřední hodiny na Obecním úřadě Moravské Knínice o letních prázdninách
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00
8:00
8:00
8:00
8:00

-

17:00
12:00
17:00
12:00
12:00

OBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
29.6. 2017 uplyne 100 let od narození básníka Josefa Kainara
4.7. 2017 uplyne 50 let od smrti spisovatele, malíře a ilustrátora Ondřeje Sekory
K připomenutí těchto spisovatelů vyhlašuji velkou prázdninovou soutěž :-)
1. Zadání pro děti 5 - 9 let - nakresli nebo napiš příběh na téma - Ferda mravenec jede
na prázdniny
2. Zadání pro děti 10- 18 let - nakresli nebo napiš vtip na téma - Ferda mravenec u
moře
Své výtvory můžete přinést každé pondělí od 15-17h do knihovny. Ukončení soutěže bude
21.8. 2017
Vyhlášení výsledků a předání cen - 28.8.v 17:00 v knihovně
A nezapomeňte číst i o prázdninách :-)

Na všechny se těší knihovnice Romana

Z HISTORIE
Z historie voleb v obci a z historie obecního úřadu (na pokračování)
Obecní úřad (a zároveň hospoda) býval v Moravských Knínicích v domě č.p. 54 (současná
budova Knínického hostince). Budova byla postavena v roce 1775, obnovena byla v roce
1832 a po požáru pak také v roce 1907. Po první světové válce byl dům č.p. 53. který stával
na Konci (nyní ulice Kuřimská č.p. 98), naproti domu č.p. 2, upraven z obecní pastoušky
na obecní kancelář a tím byla zrušena radnice v obecní hospodě. V domě č. 53 se
současně nacházela také „kampelička“ – obecní záložna.
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V prvních obecních volbách konaných v roce 1919 bylo zvoleno 15ti členné obecní
zastupitelstvo. Starostou byl zvolen: Jan Honzárek č. 11(nyní Kuřimská).
V roce 1923 bylo voleno opět 15ti členné obecní zastupitelstvo. Starostou byl zvolen Josef
Kratochvíl č. 27 (Kout).
V roce 1927 byly konány volby do obecního zastupitelstva. Volilo se na období 5ti roků a
starostou byl zvolen František Večeřa č. 22 (Kout).
Dne 13. března 1932 konaly se další volby. Bylo podáno 7 kandidátek. Zapsaných voličů
bylo 506 a platných hlasů při volbách bylo odevzdáno 475. Zvoleni byli: sociální demokraté
125 hlasů - 4 mandáty, živnostníci 36 hlasů - 1 mandát, agrárníci A - 113 hlasů - 4 mandáty,
agrárníci C 80 hlasů - 3 mandáty, agrárníci B 45 hlasů - 1 mandát, lidovci 62 hlasy - 2
mandáty, Národní socialisté 14 hlasů - žádný mandát. Na tyto volby byl podán rekurs, ale
tento byl zamítnut a 10. července 1932 byl zvolen starostou opět František Večeřa č. 22.
Koncem roku 1939 se vzdal svého úřadu starosta. Nová volba starosty byla provedena 12.
května 1940 a starostou byl zvolen Antonín Helán z č. 40 (Kuřimská).
Revoluční národní výbor působil od 8. května 1945 do 30. června 1945, kdy byl zvolen
nový místní národní výbor. Předsedou MNV byl zvolen Jan Máčka č. 155 (U Jánečka).
A tak v roce 1945 změnila svůj název také kancelář obecního úřadu, umístěná tenkrát stále
ještě v domě č.p. 53 (nynější ulice Kuřimská č.p. 98). Stala se kanceláří místního národního
výboru. Úřednicí tehdejšího národního výboru byla paní Drahomíra Vejrostová č.p. 213
(zemřela 6.1.2017 ve věku 94 let).
Další volby do místního národního výboru se konaly 29. června 1946. Bylo zvoleno 15
členů MNV a předsedou byl zvolen Ludvík Malý č. 20 (Kout) – za stranu lidovou.
9. září 1948 byl zvolen nový 15ti členný místní národní výbor. Předsedou byl opět zvolen
Ludvík Malý.
3. března 1949 byl zvolen novým předsedou místního národního výboru Květoslav Vlček
č. 118 (Kuřimská). Dosavadní předseda MNV Ludvík Malý se předsednictví vzdal a
nastoupil jako referent na Okresní národní výbor v Brně.
31. května 1954 byl předsedou MNV zvolen Vladimír Kudláček č. 99 (učitel v základní
škole). Při volbách do místní národního výboru, 19. května 1957 bylo zvoleno 15 členů. Při
ustavující schůzi 28. května byl zvolen předsedou MNV František Kuba č. 66 (Horní
branka), tajemníkem MNV František Pláteník č. 181 (Na Hrázi).
Zdroj: kronika obce a Zpravodaj obce Moravské Knínice ročník 1993 - 1996

ZPRÁVY ZE SPOLKŮ
XXII. ročník Atletického čtyřboje v Moravských Knínicích
Tradičním sportovním podnikem pro děti a mládež, pořádaným TJ Sokol
Moravské Knínice jako akce Sokolské župy Pernštejnské, byl letos již XXII. ročník
atletického čtyřboje. Soutěžilo se v disciplínách: běh na 50 resp. 25 m, hod kriketovým
míčkem a skok daleký. Závěr patřil běhu všech mladých závodníků bez rozdílu věkových
kategorií v „Knínickém kolečku“. Letošní ročník byl i s ohledem na faktor počasí v podobě
bouřkových mračen řádně dokončen a zúčastnil se ho rekordní počet 73 mladých
atletických nadějí ve věku od 2 do 15 roků v 9 kategoriích. Pro dospělé a příchozí byla
potom uspořádána doplňková soutěž v hodu diskem.
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Poděkování za dokonalou organizaci patří především členům výboru TJ Moravské Knínice
Knínické kolečko bez rozdílu :
1.
Šocová Hannah AK Kuřim
2.
Fučík Michael Tišnov
3. - 4. Laštůvka Marek Kuřim

3. - 4. Štveráček Petr AK Tišnov
5.
Knoflíček Jakub M.Knínice

Kategorie 2 - 4 roky :
1. Machovský Ondřej
2. Ohniště Eduard
3. Smejkal Vojtěch
4. Štveráčková Kateřina
5. Bořil Jan
6. Adamíková Alexandra
7. Dvořáková Markéta
8. Pláteníková Valentýna
9. Ela Ondrová
9. Simetinger Jakub

AK Tišnov
Brno
M.Knínice
AK Tišnov
M.Knínice
Kuřim
M.Knínice
M.Knínice
M.Knínice
Lažánky

1990 b.
1745
1522
1520
1513
1370
1369
1284
1260
1260

Kategorie 5 - 6 let :
1. Nečas Dominik
2. Pokorný Jakub
3. Banský Adam
4. Sebera Matyas
5.Vlček Ondřej
6. Bořilová Alice
7. Ondra Jakub
8. Bravencová Magdaléna
9.Kohoutová Adéla

M.Knínice
AK Kuřim
Brno
AK Tišnov
M.Knínice
M.Knínice
M.Knínice
M.Knínice
Tišnov

2420
2335
2317
2250
2230
2207
2193
2138
2108

Kategorie 7 - 8 let :
1. Šocová Hannah
2. Knoflíček Jakub
3. Sasko Tomáš
4. Svoboda Gabriel
5. Fučík Michael
6. Laštůvka Marek
7. Helán Jiří
8. Štveráček Petr
9. Kaláb David
10.Hanzelka Kryštof
11.Kundrátová Silvie

AK Kuřim 2589 b.10.Hanzelka Kryštof Velká Bíteš 1984
M.Knínice 2356 11.Kundrátová Silvie AK Tišnov 1926
Kuřim
2342 12.Vojanec Lukáš Kuřim
1869
AK Kuřim 2183 13.Pokorný Matěj
AK Kuřim 1856
Tišnov
2180 14.Šimek Ondřej
M.Knínice 1836
Kuřim
2126 15.Hájková Anna
M.Knínice 1782
M.Knínice 2091 16.Mazálek Marek AK Tišnov 1704
AK Tišnov 2052 17.Sokol Filip
Brno
1495
M.Knínice 2037
Velká Bíteš 1984
AK Tišnov 1926

Kategorie 9 - 10 let :
1. Zlatkovský Lukáš
2. Marek Jakub
3. Kaláb Martin
4. Havlík Adam
5. Mazálková Natálie

M.Knínice
Tišnov
M.Knínice
M.Knínice
AK Tišnov

11.Polášek Matěj M.Knínice
1245
12.Sokolová Zita
Brno
1241
13.Kohoutová Zuzana Tišnov 1153
14.Bravencová Klára M.Knínice1109
15.Gabryšová Maruška M.Knínice 973
16.Knoflíčková Anička M.Knínice 128

10.Lebková Nela
Kuřim
11.Kundrátová AmálieAK išnov
12.Hájek Tomáš
M.Knínice
13.Helan Václav
M.Knínice
14.Tomíšková Adéla Kuřim
15.Svoboda Tadeáš AK Kuřim
16.Dvořáková Eliška M.Knínice
17.Sanhret Sofie
M.Knínice

2068
2060
2030
1939
1891
1750
1706
1670

2915 b. 6. Šimek David
M.Knínice 2536
2844 7. Seberová Aneta AK Tišnov 2485
2744 8. Fučíková Eliška AK Tišnov 2307
2632 9. Mašková Alexandra AK Tišnov 2295
2550 10.Hanzelková Viktorie Velká Bíteš1833

7

ZPRAVODAJ OBCE MORAVSKÉ KNÍNICE 6/2017

Kategorie 11 - 12 let děvčata :
1. Mauerová Marie
M.Knínice
2. Štveráčková Alena
AK Tišnov
3. Konečná Eliška
Kuřim
4. Kyznarová Pavlína
Kuřim
5. Kalábová Petra
M.Knínice
6. Pekaříková Antonie
M.Knínice

2969 b.
2918
2906
2801
2625
2145

Kategorie 13 - 14 let dívky :
1. Kundrátová Magda
AK Tišnov 3049 b.
2. Mauerová Anežka
M.Knínice 2628
3. Luňáčková Sára
AK Tišnov 2533

ročník XXV

Kategorie 11 - 12 let chlapci :
1. Navrátil Patrik Chudčice 2941
2. Bořil Tomáš M.Knínice 2742
Kategorie 13 - 14 let chlapci :
1. Laštůvka Jakub Kuřim
3678
Kategorie 15 let dívky :
1. Banská Halina
Brno 2943 b.

Akce byla zařazena do projektu MOVE Week 2017, pořádaném v rámci celoevropské
kampaně „NowWeMove“ 100 milionů Evropanů v pohybu do roku 2020.
- L.Vojanec -

Výtečníci potřetí – a výtečně!
Druhý červnový víkend měli místní i přespolní fanoušci Knínických ochotníků možnost
zhlédnout již třetí nastudování hry Pavla Dostála Výtečníci. Dramatik a porevoluční ministr
kultury napsal tento muzikál ze studentského prostředí v roce 1968. Na prknech naší
sokolovny byl poprvé uveden v roce 1975, podruhé pak v roce 2008. Byli jsme tedy
zvědaví, jestli může ochotnická omladina znovunastudováním po devíti letech něčím
překvapit.
Třída III. A, nastávající maturanti, chtějí intenzivním studiem a dobrými známkami získat
„polehčující okolnosti“ a omluvu k provádění menších i větších studentských přestupků.
Titulní roli autorů myšlenky a vůdců třídy Pavla a Richarda sehráli naprosto přirozeně
Ondřej a Jan Lidmilovi. V jejich nápadech je tu a tam ochotně, tu a tam již méně ochotně
podporovali spolužáci Ivan – Petr Vašek a Mirek – Petr Kahle. Ozdobou III. A i místní
sokolovny byly atraktivní spolužačky Olina – Zuzana Večeřová, Květa – Viktorie Císařová,
Marcela – Eliška Špačková, Eva – Anna Kosíková, Františka – Jana Helanová (neoblíbená
pouze ve scénáři), Zdena – Jitka Hledíková, Jarmila – Irena Kahleová a Blanka – Tereza
Hanáková.
Duchem mladým školníkem se stal Martin Kšica. Učitelskému sboru velela Monika
Pleskačová coby ředitelka školy, jejíž role byla napsána Pavlem Dostálem zřejmě přesně
pro ni. Obtížnou roli nového třídního dobře zvládl nováček mezi ochotníky Marek Polák.
Naprosto přesvědčivě pak svou roli upjaté profesorky Hlavaté sehrála Kristýna
Staroštíková. O tom, že není malých rolí, nás opět přesvědčil Ivo Císař coby profesor
Pecina.
V letošních Výtečnících dostali poprvé hereckou šanci Viktorie Císařová, Zuzana
Večeřová, Irena Kahleová a Petr Kahle, kteří zatím hrávali pouze s dětskými ochotníky. Se
zkušenějšími kolegy si ale v ničem nezadali – byli suverénní, přesvědčiví, no a taky moc
hezcí.
Dějovou linii doplňovala celá řada kvalitních a líbivých melodií. Hudební doprovod hercům
tentokrát vytvořilo trio Jiří Hanák (baskytara), Ivoš Hledík (kytara) a Zdeněk Špaček
(kytara). Diváci ocenili nejen jejich odvahu a perfektní připravenost, ale i herecký výkon na
začátku a po přestávce.
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Všimli jste si, že...
- oproti uvedení z roku 2008 byly vylepšeny kulisy a zvukové i světelné efekty?
- přestávka nemůže být našimi ochotníky nikdy suše uvedena slovem „přestávka“?
- holky se během představení třikrát převlékaly? (Těžko říct, který model by u mě vyhrál –
jestli ten z maminčiny skříně, nebo ten z brněnského second-handu.)
Velice atraktivní byla pro diváky nově obměněná choreografie. Ochotníci si ji vymýšleli
sami. Aby vše klaplo, jak má, pomáhala zajistit nápověda – Lenka Špačková, a již zkušení
osvětlovači, zvukaři a technici Petr Hanák a Martin Polák. Režisérskou práci znovu
perfektně odvedl Jiří Hanák.
Třetí nastudování Výtečníků v Knínicích mě nadchlo. Hudba, choreografie, kostýmy,
herecké výkony – vše bylo vkusně obměněné. V duchu si přeju, aby i dneska středoškoláci
žili takovou zábavou, jako je svatba ve třídě, volba třídní miss nebo nácvik tanečků se
školníkem.
-Marie Dvořáková-

Rarášci na cestách
Jeden z červnových čtvrtků jsme
s dětmi netrávili tradičně v sokolovně,
ale vyrazili jsme na společný výlet.
Naše kroky nás tentokrát zavedly do
areálu bývalé střelnice, kde jsme chtěli
u koní strávit příjemné dopoledne. A
bylo tomu tak.
Po krátkém občerstvení jsme se pustili
do cvičení v přírodě. Poté většina
absolvovala jízdu na koni. Tentokrát
nám vskutku počasí přálo, takže jsme si
opekli i špekáčky. Na závěr nechyběla

stezka po stopách zvířátek, která nás
zavedla až k pokladu.
Myslím, že si dopoledne strávené
v přírodě užily nejen děti, ale i
maminky.
Závěrečné rozloučení se cvičením
v tomto školním roce proběhlo ve
čtvrtek 15. června, kdy byly dětem
předány pamětní listy s drobným
dárečkem.
Všem dětem i maminkám přejeme
pohodové letní prázdniny a po nich se
na
vás
budeme
opět
těšit.
-Za Rarášky Hana B.-

9

ZPRAVODAJ OBCE MORAVSKÉ KNÍNICE 6/2017

ročník XXV

ZPRÁVY Z AKCÍ
MORKNIMAN 2017
V sobotu 27. května se na
knínickém rybníku a jeho okolí
soutěžilo v terénním triatlonu.
Před hlavním závodem se
uskutečnily
závody
dětí,
kterých se zúčastnilo téměř 40.
Běh pro nejmenší vyhrál Jirka
Helan, v duatlonu zvítězil
Tomáš Bořil. Dětem pomáhal
předávat diplomy a věcné ceny
Mistr Evropy v olympijském
triatlonu Filip Ospalý.
Do hlavního závodu se vydalo
pokořit 300 m plavání, 16 km
terénní cyklistiky a 4 km
terénního běhu téměř 90 závodníků a štafet. Závodilo se celkem v pěti kategoriích - muži
do 39 let, muži nad 40 let, ženy, štafety a Borec Moravských Knínic, do kterého zasáhlo 7
místních nadšenců.
Závod byl koncipován zejména pro ty, kteří se s triatlonem potkali poprvé, přesto se nám
na start postavili i elitní závodníci brněnského Ekol Teamu - Tomáš Kroupa a František
Kubínek mladší, kterému patří mj. velké poděkování za spoluorganizátortsví celé akce,
doplněné o vícemistra Slovenské republiky Lukáše Cintulu. Tato trojice se také podělila o
stupně vítězů v absolutním pořadí - 1. Kubínek ml., 2. Kroupa a 3. Cintula. Titul Borce
Moravských Knínic nakonec pro sebe získal Patrik Pleskač.
Velmi rádi jsme se zapříčinili o to, že se dalším lidem dostalo do podvědomí, jaký krásný
ale i náročný sport triatlon je. Nelehké, ale závodníky velmi oceňované tratě, skvělé počasí,
výborné uzené cigárky, spousta nadšených lidí v organizačním týmu, podpora rybářů
v občerstvení, ctižádostiví závodníci a bouřliví diváci udělali ze sobotního závodního dne
velmi příjemný zážitek. Všem, kteří přišli ať už závodit nebo fandit moc děkujeme.
A tak nezbývá než slíbit, že první ročník nebyl tím posledním.
-Radek Přikryl-

Muži do 39 let
Muži nad 40 let
Ženy
Štafety
Borec MK

OFICIÁLNÍ VÝSLEDKY
1. místo
2. místo
František KUBÍNEK ml.
Tomáš KROUPA
0:59:52
0:59:55
Martin KLEIBL
Petr NEŠPOR
1:06:12
1:10:36
Pavla NOVÁKOVÁ
Kristýna HEJLOVÁ
1:14:40
1:23:53
ŠNECI
MALÍ MAMUTI
1:06:41
1:15:26
Patrik PLESKAČ
Jan LIDMILA
1:21:38
1:24:36

3. místo
Lukáš CINTULA
1:00:40
Ladislav ČECH
1:10:40
Lucia PEŠKOVÁ
1:25:55
MENDELU TEAM
1:19:25
Michal JURAČKA
1:26:54
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VRABČÁCI V PENZIONU
Dětská schola Vrabčáci byla opět navštívit seniory v Penzionu v Kuřimi.
Děti chtěly písničkami popřát nejen ke dni matek, ale přinést všem radost do každého dne.
A to se jim určitě povedlo.

KALENDÁŘ AKCÍ
Zveme všechny děti a jejich rodiče či prarodiče z Moravských Knínic na akci
>> První prázdninové přespání v přírodě * Stany postavíme na hrázi rybníka *
Bude táborák, tak si přineste špekáčky <<
Kdy: v pátek 30. června 2017 od 19 hod.
Kde: Na hrázi rybníka pod kaplí
Děkujeme za podporou Knínickým rybářům
V případě „extrémně“ nepříznivého počasí se akce nekoná

Oslava svátku sv. Cyrila a Metoděje
Tradiční mše svatá k uctění památky svatých Cyrila a Metoděje u kaple sv. Cyrila a
Metoděje proběhne ve středu 5. července 2017 v 9:30 hodin.
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Kurz zdravovědy
Jedna z dovedností, které
se můžou děti ve skautu
naučit, je i zdravověda.
Letošní kurz si pro děti
připravila paní doktorka
Marie Dvořáková, které
bychom rádi poděkovali
za zajímavý a poučný
program.
Ošátkování a závěrečný „oheň“
V pátek 16. června jsme oficiálně ukončili naši celoroční
činnost závěrečnou společnou schůzkou. Hlavním bodem
programu bylo přesunuté ošátkování nových členů, kteří se
chystají ke složení skautského, vlčáckého nebo
světluškovského slibu. Rádcové pak ocenili členy svých
družin za aktivitu, došlo i na vyhlášení výsledků Mamutího
běhu – celoroční mezi družinové hry. Díky nepřízni počasí
jsme však bohužel museli zrušit opékání, hry i zpívání. Nyní
se již všichni můžeme těšit na naše tábory.
-aš-

Zpravodaj vydává Obec Moravské Knínice * ČERVEN 2017 * Ročník 25 * Vychází 1x měsíčně *
cena ZDARMA * náklad 320 ks * Zpracování příspěvků: mkninice@volny.cz
Zpravodaj také na www.moravskekninice.cz.
Redakce si vyhrazuje právo podle potřeby krátit příspěvky, popř. upravit rozměr článku nebo fotky.
Uzávěrka listu ČERVENEC 2017 do 20. 7. 2017.

