č. 10/2012
Vážení čtenáři,
dovoluji si Vám představit další číslo Newsletteru města Svitavy.
Alice Štrajtová Štefková

Otevření dětského hřiště v Lačnově
V pátek 1. června převzali ve Svitavách - Lačnově zástupci Technických služeb města Svitav od dodavatele
dokončené dětské hřiště. Ve čtvrtek 28. června ho
starosta města David Šimek za přítomnosti
manažera projektu Břetislava Vévody a zástupců
MAS Svitava Eduarda Jedličky a Julia Štauda
slavnostně
předal
dětem.
Projekt
byl
spolufinancován Evropskou unií z Programu rozvoje
venkova prostřednictvím MAS Svitava. Projekt je
dokladem úspěšné realizace cílů ve Strategickém
plánu Leader Místní akční skupiny (MAS) s názvem
“Nehledáme pramen řeky Svitavy, ale jak podél toku
řeky lépe žít“.
Realizací projektu došlo k obnově nevyhovujícího
dětské hřiště, které bylo za hranicí životnosti, nebylo vybaveno moderními herními prvky a nesplňovalo
požadavky bezpečnostních norem.
Dispozičně je hřiště rozděleno na část pro menší a větší děti s posezením pro jejich doprovod. Prostor je
upraven a osazen těmito novými hracími prvky: herní a lezecká sestava, pružinové, vahadlové a závěsné
houpačky a kolotoč. Nechybí ani lavičky a pískoviště. Zřízení dětského hřiště v městské části venkovského
charakteru přispěje ke spokojenosti obyvatel, budou vytvořeny podmínky pro rozvíjení pohybových
dovedností dětí, rozšíří se nabídka vhodných forem využití volného času - jak dětí, tak i rodičů a prarodičů.
Hřiště je již dětmi plně využíváno.
Jeho celkové náklady byly 496 089 Kč, dotace činily přes 310 tis. Kč (80% dotací z EU a 20% z národních
zdrojů). Na dokončeném hřišti je umístěna pamětní informační tabule.
Text: Břetislav Vévoda, Zuzana Pustinová

Slavnosti piva ve Svitavách
14. července
Na náměstí Míru ve Svitavách si s malým pucláčkem pochutnáte na nejrůznějších druzích piva a pivních
specialitách převážně z malých pivovarů. Nebudete ochuzeni o gurmánské požitky. Nejméně 16 pivovarů
z celé republiky a celé odpoledne hudební produkce se představí na prvním ročníku „Pivních slavností“ ve
Svitavách.
Na pivním festivalu návštěvníci mohou porovnat značky, ke kterým se v běžných hospodách nedostanou. Je
to nabídka pro znalce, fajnšmekry a objevovatele nových pivních chutí, aby porovnali produkci malých
pivovarů s těmi z velkých pivovarských skupin. Zajímavostí bude speciální série pivních tácků, která vznikne
pouze k příležitosti Slavností piva ve Svitavách.
Svoji produkci představí 16 pivovarů, což znamená celkem asi 50 značek piva. Pro ty, kteří si chtějí odnést
nějakou památku na tuto akci, jsme připravili malé pivní krýgly, které si mohou návštěvníci zakoupit.
Uvědomujeme si, že spojení piva a dobré muziky je pro návštěvníky velmi atraktivní, ale nezapomněli jsme
ani na děti. Vedle soutěží pro dospělé, jsou připraveny i hry a atrakce pro děti.
K hlavním tahákům letošního festivalu bude zcela nepochybně patřit kromě jiných kapel a dechovky
vystoupení Ivana Mládka.
Program:
13:00 – 13:15
13:15 – 14:00
14:30 – 15:15
15:30 – 17:00
17:40 – 18:25
19:00 – 20:00
20:00 – 20:30
21:00 – 21:50

Zahájení
ASTRA
SCHODIŠTĚ
IVAN MLÁDEK & BANJO BAND
STARŠÍ PÁNI Z TACHOVA
SYFON
SOUTĚŽE / VYHLÁŠENÍ / EXHIBICE
TRIO DE JANIERO

Alice Štrajtová Štefková

Věž kostela je opět otevřena
Tak jako každý rok, i o letošních prázdninách můžete vystoupat po 102 schodech na vyhlídku věže kostela
Navštívení P. Marie na svitavském náměstí a vychutnat si krásný pohled na náměstí i do širokého okolí. Věž
bude pro veřejnost otevřena od 30. 6. do 2.9. každou sobotu od 9:00 – 11:00 hodin a neděli od 15:00 –
17:00 hodin. Vstupné činí 10 Kč za osobu, děti do 6-ti let mají vstup zdarma.
Renata Pavlíková

Novinky na koupališti
Letošní novinky se nejvíce týkají především rodin s dětmi.
Pro děti:
• bylo vybudováno nové a větší pískoviště
• byla připravena tabule, na kterou si budou moci kreslit
křídou
• přibyla nová atrakce - nafukovací bazének 6 x 8m, kde si

budou moci děti (do 50kg) zajezdit v malých lodičkách
Návštěvníci budou mít možnost:
- zapůjčit si slunečníky
- posadit se a občerstvit se nápoji z výdejního okna hotelu, který je součástí areálu koupaliště.
Došlo také k doplnění hřišť pro beach volejbal novým pískem.
K dispozici bude stále 3m vysoká nafukovací horolezecká stěna umístěná na hladině bazénu, trampolína,
bumper ball (bodyzorbing), wi-fi připojení v celém areálu.

Letní koupaliště - otevírací doba
červenec a srpen:
Po - Ne: 9-20 hod.
září:
Po - Pá: 14-18 hod.
So - Ne: 10-19 hod.
Otevírací doba se přizpůsobuje klimatickým podmínkám!
Filip Tomanec

Cyklobus opět v provozu!
Od posledního červnového víkendu mohou příznivci cyklistiky a turistiky opět využít služeb cyklobusu, který
se bude na svou trasu Českomoravským pomezím vydávat každý pátek, sobotu a neděli až do 30. září.
Cyklobus bude v provozu i o svátcích, tedy 5. a 6. července a 28. září, kdy pojede podle nedělního jízdního
řádu.
Páteční trasa cyklobusu povede z Poličky přes Svitavy do Jevíčka, z Jevíčka pak přes Moravskou Třebovou,
Svitavy, Českou Třebovou, Litomyšl a Budislav do Poličky a večer zpět. V sobotu se cyklisté dostanou
z Poličky přes Proseč do Vysokého Mýta, Litomyšle, České Třebové, Svitav a Jevíčka a odpoledne zpět.
V neděli brzo ráno pojede cyklobus opět z Poličky přes Svitavy do Jevíčka a z Jevíčka zpět přes Moravskou
Třebovou, Svitavy a dále přes Českou Třebovou, Litomyšl, Vysoké Mýto a Nové Hrady do Proseče a Poličky.
Cyklobus bude součástí nově zavedeného systému integrované regionální dopravy Pardubického kraje
(IREDO), což bude znamenat také změny v jízdném. Na lince bude pro všechny cestující platit jednotný tarif
IREDO, cena za přepravu kola bude 20 Kč bez ohledu na vzdálenost. Systém nabízí několik možností, jak
ušetřit. Výrazné slevy jsou poskytovány dětem a osobám ZTP. Je možné využít také výhodné síťové jízdenky.
Například rodinná síťová jízdenka pro dva dospělé a až tři děti v ceně 260 Kč umožňuje po celý den
neomezeně cestovat cyklobusem a všemi dalšími vlaky a autobusy zařazenými v systému IREDO. V
cyklobusu lze využít i časových jízdenek IREDO.
Podrobné informace o cyklobusu, jízdní řád, mapu a několik tipů na výlety najdete na
www.ceskomoravskepomezi.cz nebo v letáku, který je zdarma distribuován do všech domácností a
k dispozici bude také v informačních centrech, na autobusových a vlakových nádražích a dalších místech.
Jiří Zámečník

TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC
Nabízené služby při Lince důvěry Ústí nad Orlicí
Linka důvěry Ústí nad Orlicí již řadu let nabízí lidem telefonickou krizovou pomoc. Jejím posláním je
poskytovat okamžitou telefonickou pomoc v obtížné životní situaci. Lidé se mohou na naši linku obracet i
v případě, že svá trápení, ale i radosti, potřebují jenom někomu svěřit a s někým je sdílet. Cílem hovoru je
stabilizace a zklidnění a poskytnutí podpory. Linka důvěry nabízí základní psychosociální poradenství a
informace.

Další naší službou je poradenství po e-mailu. Posláním e-mailového poradenství je napomoci lidem při
řešení obtížné situace prostřednictvím poskytnutých informací. Odpověď na e-mail je zpracována
nejpozději do 4 pracovních dnů; v akutním případě je lépe zavolat přímo na uvedené krizové telefonní číslo.
Výhodami obou našich služeb jsou jejich snadná dostupnost, anonymita klienta, zachování mlčenlivosti a
individuální přístup.
Linka důvěry také pravidelně organizuje přednášky a besedy. Ty jsou určeny především pro žáky základních
škol (6. – 9. třídy), ale také žáky středních škol a pro další organizace, které mají zájem se o naší činnosti
dozvědět více informací. Důležitým prvkem interaktivního programu je také povzbuzení k aktivnímu hledání
pomoci a snížení obav se na krizové telefonní linky obracet.
Více o činnosti Linky důvěry Ústí nad Orlicí naleznete na našich webových stránkách:
www.linkaduveryuo.cz.
Rychlý kontakt: 465 52 42 52.
Lucie Šemberová

Den IZS 2012
V areálu HZS v ulici Olbrachtova se uskutečnil 27.června od 8:30 do 13:00 hodin tradiční Den složek
integrovaného záchranného systému (IZS). Kromě stálých pořadatelů - Hasičského záchranného sboru
Svitavy, Policie ČR, Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, města Svitavy, Městské policie
Svitavy a Oblastního spolku ČČK se tentokrát jednalo i o prezentaci dalších partnerů složek IZS - obec
Vendolí, Místní akční skupinu Svitava, Regionální
školu obnovy venkova Koclířov (RŠOV), Občanské
sdružení
Bonanza
a
Krizové
centrum
J. J. Pestalozziho.
Pro cca 1,5 tisíce návštěvníků, převážně dětí z
mateřských, základních a některých středních škol
ze Svitav a regionu byly v areálu připraveny kromě
tradičních technických prezentací vozidel a
vybavení také ukázky výcviku služebních psů
Policie ČR, ukázky transportu zraněných osob z
výškové budovy specialisty HZS a jejich ošetření
zdravotnickou záchrannou službou, zásah složek
IZS při dopravní nehodě s praktickou ukázkou
vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla
a ošetření přímo na místě.
Mezi stálé ukázky patří již několik let kamerový a
monitorovací systém Městské policie Svitavy nebo zařízení na měření rychlosti vozidel městské nebo
republikové policie. K vidění bylo i moderní vozidlo PČR sloužící k odhalování tzv. silničních pirátů.
OS ČCK s dětmi procvičil základní prvky pomoci při zranění. Besip předvedl simulátor nárazu při dopravní
nehodě, simulátor řízení automobilu nebo motocyklu, s dětmi procvičil poznávání dopravních značek,
vybavení jízdního kola, situace v silničním provozu nebo zabezpečovací zařízení vozidel, ochranné prvky a
dětské sedačky.
MAS Svitava ve spolupráci s obcí Vendolí a RŠOV se zaměřili na ekologickou výchovu a hry pro rozvoj
pohybu, pozornosti nebo tvořivosti.
Občanské sdružení Bonanza a KC Pestalozzi se věnovaly rozvoji tvořivosti, využití volného času dětí v areálu
i mimo něj, poskytnutí základních rad s problémy ve škole, s kamarády, v rodině nebo ve volném čase. Velký
zájem byl o taneční simulátory spolupracující s počítači, ale vyžadujícími pozornost a koordinaci pohybů.
U všech stánků partnerů IZS si děti mohly vlastnoručně zhotovit nejrůznější výrobky z připravených
materiálů a získat nerůznější odměny nebo drobné sladkosti.
Na závěr dne si mohly děti zařádit při tzv. "pěnovém útoku".

Akce splnila cíle organizátorů. Všem pořadatelům děkujeme za vzornou organizaci všech ukázek.
Zpracoval: PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Krajské přebory žactva v plavání
V měsíci květnu vyvrcholila plavecká sezóna krajskými přebory žactva, kde Plavecký klub Svitavy
reprezentovalo 13 plavců a plavkyň v několika věkových kategoriích. Ze 60 startů padlo 35 osobních
rekordů – výtečné ocenění dětí i trenérů za pilnou a
systematickou práci při přípravě. Nejúspěšnější skupinou
byli žáci devítiletí a mladší, kteří v Jičíně vybojovali
8 zlatých, 1 stříbrnou a 4 bronzové medaile.
Pochvalu zaslouží zejména Lucinka Motlová a Kubík
Marek - oba 1 x 3. místo, Jenda Palatka – bronzový i
stříbrný a v disciplině 100m polohový závod získal titul
krajského přeborníka, Tonička Meluzínová – jedenkrát
třetí a třikrát přebornicí kraje a Josef Meluzín, ze čtyř
startů stanul 4 x na stupni nejvyšším – čtyřnásobný krajský
šampión a v disciplině 50m volný způsob čerstvý držitel
nového oddílového rekordu (ten dosavadní byl z roku
2003…). Mezi deseti a jedenáctiletými žáky, kteří závodili
v Chrudimi, byla nejúspěšnější Ema Palatková s bronzovou
a zlatou medailí a ještě jednu bronzovou si vyplaval v této kategorii Jakub Motl.
Přejeme všem nadějím svitavského plavání mnoho dalších sportovních úspěchů!
Petra Víšková

Svitavská odchovankyně plaveckého oddílu mistryní republiky
Čtvrtého červnového víkendu se v Brně konalo mistrovství republiky dorostu v plavání, na kterém se Emě
Lánové výborně dařilo. V pátečním závod na 50 metrů prsa postoupila
z kvalifikace z druhým nejlepším časem. Ve finále ještě vylepšila svůj osobní
rekord a stala se juniorskou mistryní republiky ve výborném čase 35:00.
V sobotním závodě na 100 metrů prsa taktéž postoupila do finále, kde
dosáhla na výbornou stříbrnou pozici a čas 1:16,01. V neděli na nejdelší
200 metrové trati, po náročném finiši obsadila 4. místo se ztrátou několika
desetin na medailovou pozici. Na těchto závodech zároveň zaplavala
kvalifikační limity na letní mistrovství republiky dospělých.
Výborných výsledků Ema dosahuje i v dálkovém plavání. 16. června se
umístila na 5km trati na Brněnském maratonu na bronzové pozici a
v červenci se chystá do Plzně na závod na 10 km. Všem plavcům
svitavského oddílu přejeme co nejlepší výsledky a mnoho sil v překonávání osobních rekordů.
Jáchym Lána

Kopečkovské drncání
První ročník maratonu horských kol ve Svitavách uspořádal Bike club Svitavy v sobotu 16.června. Předpověď
slibovala teplotu kolem třiceti stupňů, takže bikery čekal náročný závod hlavně v dlouhých stoupáních na
otevřeném prostranství. Na start 60 km trasy se postavilo 62 závodníků, které doplnilo 43 účastníků trasy
22 km. Startovní balík se začal trhat hned za Vodárenským lesem a na širokých cestách směrem na Radiměř
se už závodní pole pořádně natáhlo. Ve stoupání k vojenskému prostoru nad Radiměří se trasy dělily.
Dlouhá odbočovala na Rohoznou a krátká
vedla až na vrchol kopce, který se zdál
v úděsném vedru téměř nedosažitelný. Poté
se však vjelo do lesa a v chládku už se
závodilo lépe. Nejrychleji projel krátkou trať
Jaroslav Matoušek z GT bicycles opportunity
v čase 0:50:48.
Dlouhou trasu čekal průjezd kolem hradu
Svojanov, kde první tři nejrychlejší závodníci
bojovali o odměny v hradní prémii. Tu vyhrál
Luboš Němec z VOKOLEK CYCLING TEAM.
Pokračovalo se po sjezdovce v Hamrech, kde
byla připravena občerstvovací stanice, a
závodníci měli před sebou ještě polovinu
trasy. Nakonec do cíle dorazil jako první
Luboš Němec z VOKOLEK CYCLING TEAM v čase 2:33:47 s náskokem téměř jedné minuty před Tomášem
Cvrkalem (GT bicycles opportunity) a třetím Františkem Groulíkem (SK Prima Polička). Hned za nimi na
skvělém čtvrtém místě dojel svitavský závodník Petr Horký a vyhrál svoji kategorii. Kromě něj startovalo na
obou tratích dalších 19 svitavských závodníků, z nichž pět stanulo ve svých kategoriích také na stupních
vítězů.
Více než stovka účastníků z celé republiky pořadatelům potvrdila, že bajkové závody mají mnoho příznivců.
Věříme, že se Kopečkovské drncání stane pevnou součástí svitavského sportovního kalendáře.
Poděkování patří partnerům závodu:
Pivovárek na kopečku, Město Svitavy, Generali Pojišťovna a.s., Lesy ČR, Suspect animal, PowerBar, svazek
obcí Českomoravské pomezí, Cyklo EZOP, obce Hradec nad Svitavou, Vendolí, Radiměř, Rohozná, Svojanov,
Hartmanice, Bystré a Stašov
A také pořadatelům a pomocníkům:
Městské polici Svitavy, Technickým službám města Svitav, členům o.s. No řekni?! Vendolí, klientům Domova
na rozcestí Svitavy, členům Bike clubu Svitavy a jejich příbuzným a kamarádům
Lenka Suchánková

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012-2013
Střelecký kroužek I. a II.
Horolezecký kroužek
Trampská kytara I. a II.
Karate I. (začátečníci)
Karate II. (starší a pokročilí)
Videostudio
Plastikoví modeláři
Letečtí modeláři
Capoeira
Sebeobrana na ulici
Dračí doupě

9 – 19 let
8 - 19 let
9 – 18 let
7 – 12 let
od 13 let
8 – 15 let
7 – 15 let
7 – 19 let
8 – 18 let
15 – 18 let
10 – 18 let

1200,- /rok
1000,- /rok
800,- /rok
1000,- /rok
1000,- /rok
800,- /rok
1200,- /rok
1200,- /rok
800,- /rok
1000,- /rok
800,- /rok

FIMO
9 – 18 let
1200,- /rok
Vyrábíme z různých materiálů
7 – 15 let
1200,- /rok
Keramický pro začátečníky
6 – 10 let
1200,- /rok
Aerobic
10-18 let
600,- /rok
Taneční kroužek - roztleskávačky
8 – 15 let
1000,- /rok
Výtvarno s příběhem
11 – 15 let
800,- /rok
Kondiční cvičení ženy
od 15 let
600,- /rok
Šachy
6 – 14 let
600,- /rok
Netradiční hry (florbal, nohejbal, streetball)
11 – 14 let
600,- /rok
Futsal I.
8 – 10 let
600,- /rok
Futsal II.
10 – 12 let
600,- /rok
Futsal III.
12 – 14 let
600,- /rok
Akrobacie a posilování
8 – 14 let
600,- /rok
Sportovní hry
9 – 14 let
600,- /rok
Kopaná přípravka
6 – 8 let
600,- /rok
Malá kopaná
7 – 10 let
600,- /rok
Kopaná dorost
15 – 16 let
600,- /rok
Posilování a akrobacie
9 – 18 let
600- /rok
Cvičení rodičů s dětmi
3 – 5 let
600,- /rok
Míčové hry
8 – 16 let
600,- /rok
Florbal dívky
12 – 17 let
600,- /rok
Nabídka nových kroužků pro školní rok 2012 – 2013:
Plochá dráha
od 10 let
1200,- /rok
Hokejbal
od 6 let
1000,- /rok
Základy plavání s ABC výstrojí a potápění, dopomoc a záchrana tonoucího
od 12 let
1200,- /rok
Pěvecký kroužek
od 6 – 18 let
600,- /rok
Jezdecký kroužek
od 6 let
500,-Kč/měsíc
Break Dance
12 – 20 let
1000,- /rok
Moderní gymnastika
5 – 10 let
1000,- /rok

Hledáme další vedoucí pro vedení různých zájmových činností.
Zvou zaměstnanci DDM Svitavy

Kulturní nabídka
7. července /So/ 17:00/ Svitavský stadion
Svitavská kapela ABC - u Restaurace Pod Hodinami

8. července /Ne/ 15:00/ Park Jana Palacha
Pohádková neděle
Malé divadélko Praha
O Palečkovi
Herci na klasickém pohádkovém příběhu dětem citlivě ukazují, jak pevné je pouto mezi rodiči a dítětem. V
pohádce pro dva herce je využito kombinace živého herce a loutek.
Řada písniček je doprovázena živě - kytara, zobcová flétna.
Loutky - maňásci.
O Červené Karkulce
Pořad pod společným názvem obsahuje dvě pohádky.
První klasickou O Červené Karkulce napsal J. Středa.
Je hrána dvěma maňásky (Karkulka, babička) a maskami (vlk, myslivec), se kterými vystupuje postava Pana
Pohádky, který celý příběh vypráví.
Druhá pohádka “Krabičková” je napsána paní učitelkou z mateřské školy.
Má jednoduchý příběh, ve kterém vystupuje král Krabicius, princezna Krabička, babice Krabice a drak
Krabičák.
Pohádka zároveň slouží jako cvičení na výslovnost. Děti jsou přímo spolutvůrci představení.
13. července /Pá / Pivovárek Na Kopečku
Roční výročí otevření
Čepovat se bude jubilejní sváteční ŘEZÁK, pivo v limitované sérii, pouze pro dny oslav.
K poslechu zahrají STARŠÍ PÁNI z Tachova
The Dozing Brothers / 19:00 / Kavárna v parku
Pátek třináctého a samá smůla? To je jen pro pověrčivé :) My v Kavárně v parku zaháníme smůlu zábavou! V
pátek 13. července, na lávce propojující kavárnu s parkem J. Palacha, vystoupí mladá svitavská kapelka The
Dozing Brothers. K poslechu a třeba i tanci zahrají něco dixielandové a jazzové muziky z počátku 20. let
minulého století. Vstupné je dobrovolné.
Tak přijďte posedět, těšíme se na Vás :)

14. července /So / 13:00 / náměstí Míru (horní část) Svitavy
Slavnosti piva
Svoji produkci představí 16 pivovarů, což znamená celkem asi 50 značek piva. K hlavním tahákům letošního
festivalu bude zcela nepochybně patřit kromě jiných kapel (Schodiště, Starší páni z Tachova, Syfon a Trio de
Janeiro) a dechovky (Astra), vystoupení Ivana Mládka.
Vstupné zdarma!

19. července / Čt / 20:00/ divadlo TRÁM
DOcela MAlé divadlo Svitavy
R.U.R. aneb Terura ŝongo
Premiéra originálního divadelního i jazykového zpracování dramatu K. Čapka.
Hrají: Antonín Benc, Patrik Lukeš, Šárka Holasová, Adéla Šikulová, Eliška Hajská, Tereza Jagošová, Karin
Musilová, Hana Nekvindová, Matěj Nárožný, Fidel a Jan Bobrik
Scénář: Tereza Kopecká
Režie: Radka Oblouková

16:00 / Tyjátr
„Smaltový šperk“ Výroba originálního šperku, nejen na léto. Účastníci si osvojí techniku přípravy plíšků,
smaltování a kompletaci samotného šperku. Budete mít možnost vytvořit si náušnice a náhrdelník, dle vaší
fantazie a dotvořit korálkováním. Cena kurzu je 149 Kč, materiál zajištěn. Pro všechny, kteří rádi tvoří a
vytváří originální kousky pro radost.

20. července /Pá/17:00/ Svitavský stadion,
Koncert Cimbálovka - SLOVÁCKO ml. - u Restauce Pod Hodinami

21. července / So / 19:00 / park Jana Palacha
Koncert kapel Neúspěšný atlet (Praha) & Echo Echo (Lubná)
Neúspěšným atletem lze buď popsat několika krkolomnými složeninami (pubfolk, punkjazz), nebo větou:
„Kapela, která používá víc nástrojů než akordů“.
Echo Echo - kapela s dlouholetou historií.
V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v klubu Tyjátr. Koncert je realizován v rámci výhry
v soutěži Obec přátelská rodině, projekt Svitavy pro rodinu.
Vstupné zdarma!

22. července /Ne/15:00/ Park Jana Palacha
Pohádková neděle
Umělecká agentura Mumraj
Obušku z pytle ven
Známý příběh o tom, jak hospodský Odřihost tři bratry o jejich dary okradl a byl za to jaksepatří potrestán,
což svědčí o tom, že je to skutečně jen pohádka…

