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Zprávy z ústředí
BLÍŽÍ SE SNĚM ČSOP
Ústřední výkonná rada ČSOP rozhodla o svolání
Sněmu ČSOP. Tento nejvyšší orgán svazu zasedá
jednou za tři roky. Na Sněmu jednají delegáti
zvolení na krajských setkáních zástupců ČSOP.
Počet delegátů z jednotlivých krajů je dán počtem
členů v těchto krajích k 1. 1. daného roku. Tyto
počty jsou uvedeny v následující tabulce:
KRAJ

členů v
ZO

členů
při ÚVR celkem

355

36

391

6

Jihomoravský

405

77

482

8

Karlovarský

135

10

145

3

Královéhradecký

216

32

248

4

Liberecký

318

21

339

6

Moravskoslezsk
ý

413

39

452

7

Olomoucký

401

25

426

7

Pardubický

397

26

423

7

Plzeňský

453

20

473

8

158

853

13

1106

64

1170

18

Ústecký

323

29

352

6

Vysočina

402

22

424

7

Zlínský

415

27

442

7

6034

586

6620

107

Středočeský

CELKEM

delegát
ů

Jihočeský

695

Praha

Dalšími delegáty Sněmu jsou stávající členové
Ústřední výkonné rady a ÚKRK.
Krajská shromáždění svolá v jednotlivých krajích
s minimálně měsíčním předstihem Ústřední
výkonná rada. Jednání musí proběhnout
nejpozději do poloviny října. Sněm se totiž
s největší pravděpodobností uskuteční o víkendu
21. a 22. listopadu.
Sněm bude volit nové vedení ČSOP a přijme i
změnu stanov ČSOP. Krom toho stanoví úkoly pro
nové vedení Svazu na příští 3 roky.
Petr N. Stýblo

SETKÁNÍ S PŘÍRODOU
chráníte a co všechno o nich víte! Své akce můžete
hlásit již nyní a to nejlépe prostřednictvím
formuláře na webu www.setkanisprirodou.cz

Ornitologové mají Vítání ptačího zpěvu, ČESON zas
Netopýří noci. My máme Setkání s přírodou. V
tomto roce proběhne ve dnech 12. – 21. 6. 2015.
Plánujete nyní akce vaší základní organizace?
Nezapomeňte na Setkání s přírodou. Vezměte lidi
ven a ukažte jim tam, co děláte, jaké hodnoty

Petr N. Stýblo
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ROZDÁVÁME ODMĚNY NA HITHITU
- romantika orchidejové louky při
západu slunce
- selfie s ještěrkou a se sovou
- den s drsným záchranářem
divokých zvířat
- vlastní lavička na záchráněné
lokalitě
- a mnoho dalších...
Do konce února však musíme
vybrat ještě pár desítek tisíc Kč!

Prosím,
přispějte
dobrovolníkům
z
pozemkových spolků na
vybavení do terénu! Kromě
zážitků a odměn si odnesete
i dobrý pocit! Podívejte se na
video na www.csop.cz a
hned na úvodní stránce
najdete odkaz na Hithit.
Odměny pro vás jsou typicky ochranářské:
- vypouštění vyléčených sov, dravců, sýkorek a
ježků z vlastních rukou

Lucie Matulová

PRACOVNÍ MÍSTO V KANCELÁŘI ČSOP
Hledáme šikovnou paní (pozn.: šikovnost je
podmínkou, pohlaví ani rodinný stav nikoliv :) do
hlavního pracovního poměru, možné i na zkrácený
6ti
hodinový
úvazek
na
pozici
sekretářky/asistentky v Kanceláři ÚVR ČSOP.
Nabízíme
smysluplnou
činnost
v dobrém
kolektivu. Uvítáme zkušenosti s administrativou i

s ČSOP. Znalost základní práce na PC, svědomitost,
pečlivost a pozitivní myšlení nezbytné. Nástup je
možný ihned. Svoje CV a motivační dopis posílejte
na adresu info@csop.cz.
Petr N. Stýblo

Ochrana přírody
AOPK A SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
upozorňuje, že dnem 1. 1. 2015 na základě čl. IX
odst. 2 části osmé zákona č. 250/2014 Sb., o
změně zákonů souvisejících se změnou zákona o
státní službě zaniklo pověření k výkonu státní
správy pro správy CHKO jako samostatných
orgánů ochrany přírody a nově se správním
orgánem (úřadem) vykonávající státní správu v
oblasti ochrany přírody stává Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR. AOPK vyzývá všechny
spolky, které měly u správ CHKO podanou žádost
o informování o všech zahajovaných řízeních a

všech zamýšlených zásazích,
při nichž mohou být dotčeny
zájmy ochrany přírody a
krajiny dle ust. § 70 odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb., aby
tak nově učinily přímo u
Agentury, resp. u jejích regionálních pracovišť,
neboť jejich žádosti podané u správ CHKO do 31.
12. 2014 pozbyly platnosti.
Více informací naleznete na webu AOPK:
www.nature.cz.

PODPORA BIODIVERZITY V PODNIKOVÝCH AREÁLECH - SEMINÁŘ
ČSOP má svůj dnes již tradiční program Živá
zahrada (www.zivazahrada.cz). Jeho cílem je
zábavnou soutěžní formou učit lidi navracet
přírodu a její prvky zpátky na své zahrádky. Mít
prostě zahradu živou. Je to trend, který nabývá

stále více na popularitě. Zejména v západní
Evropě však už překročil hranice soukromých a
veřejných zahrad. Zvyšování biodiverzity začíná
být populární
i ve firemních areálech,
průmyslových zónách, na městských budovách
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apod. Děje se tak i u nás. Český svaz ochránců
přírody je ze strany firem či projektantů stále
častěji dotazován na téma, jak v dané lokalitě
biodiverzitu zvýšit, kdo to umí naplánovat a kdo
zrealizovat. Doposud jsme v Kanceláři ÚVR
s pomocí několika našich základních organizací
stíhali radit, plánovat i realizovat, nyní však již
poptávka začíná přerůstat naše možnosti. Přitom
jde o (na ochranářské poměry) docela dobře
zaplacenou aktivitu. Rádi bychom proto z řad

našich základek i členů získali pro tento program
více spolupracovníků. Pro zájemce a potenciální
spolupracovníky se uskuteční v Domě ochránců
přírody seminář v sobotu 7. 3. 2015 od 9,30 do
cca 13 hodin. Účastnický poplatek je pro členy
ČSOP 50 Kč, pro nečleny 500 Kč (bude vybírán na
místě). Je nezbytné se na seminář předem
přihlásit na mailu zivazahrada@csop.cz.
Petr N. Stýblo

NÁRODNÍ SÍŤ ZÁCHRANNÝCH STANIC – 30!
území národního parku a jeho ochranného
pásma. Funguje na telefonním čísle 737 890 559
pod vedením Ondřejky Bachtíkové a nachází se
v klášterní zahradě ve Vrchlabí. Podrobnosti o
stanici budou k dispozici na stránce www.
zachranazvirat.cz a na FB stránce Zvíře v nouzi.
Zdeňka Nezmeškalová

Ve středu 18. února 2015 mezi sebe přijaly
stanice sdružené v Národní síti nového člena.
Má pořadové číslo 30! Je jím záchranná stanice
při Krkonošském národním parku. Naše sousedící
stanice již několik let s KRNAPem na záchraně
volně žijících handicapovaných zvířat spolupracují
a tak byl tento krok spíše formalitou. Krkonošská
záchranná stanice má v rámci sítě působnost na

Vaše peníze
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ OCHRANA BIODIVERZITY 2015
Ústřední výkonná rada ČSOP vyhlásila tradiční
výběrové řízení Ochrana biodiverzity. Uzávěrka
pro přijímání žádostí je 3. dubna. Spolky, včetně
organizačních složek ČSOP mohou podávat
projekty zaměřené na:
1. Mapování výskytu určitého druhu a skupin
druhů, zejména kriticky a silně ohrožených (dle
aktuálních červených seznamů)
2. Monitoring/podrobné mapování určité lokality
3. Praktická opatření k zachování / obnově
biotopů jednotlivých druhů či skupin
4. Praktická opatření vedoucí k podpoře
jednotlivých druhů či skupin živočichů
5. Přípravu sadbového materiálu, výsadby a péče
o ohrožené druhy dřevin, včetně krajových odrůd
ovocných dřevin, tvorba regionálních lučních

směsí
6.
Seznamování
veřejnosti
s druhovou
rozmanitostí a s možnostmi její ochrany a
podpory
7. Neadresnou propagaci ochrany druhu, skupiny
druhů či biotopu pomocí informování široké
veřejnosti o ohrožení a o možnostech aktivní
ochrany.
Podrobnosti a povinné formuláře naleznete na
www.csop.cz. V případě jakýchkoli nejasností
kontaktujte koordinátorku programu Kateřinu
Adámkovou: biodiverzita@csop.cz, 222516115.
Kateřina Adámková

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PODPORA VZNIKU A ROZVOJE POZEMKOVÝCH SPOLKŮ PRO ROK 2015
hlásit již akreditované pozemkové spolky
s projekty zaměřenými na další rozvoj spolku.
Podrobnosti a povinné formuláře naleznete na
www.csop.cz. V případě jakýchkoli nejasností
kontaktujte koordinátora programu Jana
Moravce: pozemkovespolky@csop.cz, 222516115.

ÚVR ČSOP rovněž vyhlásila tradiční výběrové
řízení Podpora vzniku a rozvoje pozemkových
spolků. O podporu pilotního projektu mohou
žádat pouze organizace, které z tohoto řízení
nebyly podpořené v minulých letech a jsou
spolkem (včetně složek ČSOP), OPS či ústavem.
Projekt musí směřovat k založení pozemkového
spolku. V druhé části řízení se o podporu mohou

Jan Moravec

3

DE PEŠE ČSOP

1/2015

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ČLENŮ ČSOP ZA ŠKODU
Stejně jako v uplynulých letech, je i na rok 2015
pro všechny registrované ZO ČSOP i akreditované
pozemkové spolky mimo ČSOP uzavřeno
hromadné pojištění zodpovědnosti za škodu.
Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného
nahradit vzniklou škodu.
Touto pojistkou je pojištěno:
- zodpovědnost za škody vzniklé činností
organizace prováděné v souladu se stanovami
třetím osobám (např. při akci pořádané vaší
organizací vznikne neopatrností organizátora
účastníkovi akce škoda na jeho majetku nebo se
účastník akce ve vašich prostorách zraní; při
pálení klestí omylem vyhoří sousední les, uříznutá
větev spadne omylem na hlavu náhodného
kolemjdoucího… apod.)
- zodpovědnost za škodu způsobená třetím
osobám na majetku užívaném organizací
(zejména na majetku pronajatém či
propůjčeném)
- náhrady nákladů zdravotních pojišťoven (tzv.
regresy), když vinou zanedbání ze strany
organizace přijde třetí osoba nebo zaměstnanec
organizace k úrazu a zdravotní pojišťovna bude
chtít po organizaci uhradit náklady
- odměna advokáta za obhajobu v přípravném
řízení a před soudem prvního stupně či náklady
související s mimosoudním projednáváním
nároku na náhradu škody, která je pojištěna
touto pojistkou
Pojištění se nevztahuje na:
- škody způsobené úmyslně, škody způsobené při
činnosti nad rámec stanov
- škody způsobené provozem motorového vozidla
- placení pokut
- odpovědnost za škodu mezi pojištěnými jedním
pojištěným (např. pokud by jedna ZO způsobila
škodu jiné ZO, tak se na to pojištění v rámci této
pojistky nevztahuje)
- škody vzniklé mimo území ČR
- ekologické havárie
- a pak samozřejmě škody vzniklé na vlastním
majetku či škody vzniklé bez zavinění vaší
organizace (např. v důsledku živelné pohromy)

Výše pojištění:
Škoda způsobená činností organizace jiným
osobám (s výjimkou škody na majetku
pronajatém, propůjčeném či jinak využívaném
organizací): plnění do 5 000 000,- Kč, spoluúčast
1 000,- Kč
Škoda způsobená třetím osobám na majetku
užívaném organizací (zejména na majetku
pronajatém či propůjčeném): plnění do
1 000 000,-, spoluúčast 2 500,- Kč
Náhrady zdravotním pojišťovnám (regresy):
plnění do 1 000 000,-, spoluúčast 1 000,- Kč
V případě, že by se škoda blížila horní hranici
pojistné částky a vyžádala si tak nutnost
připojištění, vyhrazuje si ÚVR ČSOP právo žádat
na organizaci, která tuto škodu způsobila,
finanční spoluúčast při uhrazení takového
pojištění.
Jak postupovat, pokud dojde k pojistné
události?
Bezprostředně po vzniku škodné události je třeba
o této události sepsat s poškozeným zápis, který
podepíše poškozený i pojištěný (vaše organizace).
V něm popište, jak k události došlo, na čem a jak
vznikla škoda. Dále pro další jednání budete
potřebovat: doklady prokazující výši škody (např.
kopii kupního dokladu poškozené věci), zápis od
policie (pokud věc šetřila), velmi se hodí
fotodokumentace.
Neprodleně
kontaktujte
Kancelář ÚVR ČSOP (tel.: 222 516 115, e-mail:
info@csop.cz), která zajistí nahlášení pojistné
události. Potřebujeme znát datum, čas, místo a
stručný popis události a kontaktní osobu
(odpovědného člena vaší organizace, s nímž se
bude nadále o případu jednat). Následně se s
vámi spojí likvidátor pojišťovny a domluví již vše
ostatní. Událost oznamte i v případě, kdy jste se
s poškozeným zatím sice nekontaktovali, ale víte,
že k pojistné události došlo.
Stanislava Bartošová

POJIŠTĚNÍ MAJETKU
finančně, ale hlavně umožňuje pojistit i věci,
které se standardně nepojišťují.
Nabízené pojištění nabízí komplexní živelní
pojištění, pojištění proti odcizení i proti

Články ČSOP mají možnost pojistit si svůj majetek
prostřednictvím zastřešující pojistné smlouvy,
kterou uzavřela ÚVR ČSOP s pojišťovnou Generali.
Toto pojištění může být jednak výhodnější
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vandalismu. Pojistit si lze následující majetek:
budovy, drobné stavby (i dřevěné), movité věci,
vybavení center, venkovní mobiliář (např. tabule
naučných stezek apod.), porosty, vnitřní a
venkovní elektronika, stroje ad.
Každá ZO si obsah pojištění nastaví zcela dle
svých potřeb. Pojistnou částku si v rámci této
smlouvy (na rozdíl od hromadného pojištění
odpovědnosti za škodu) hradí samy pojištěné
základní organizace.

Pokud máte zájem o vytvoření nabídky tohoto
pojištění pro vaši organizaci, včetně finanční
kalkulace, obraťte se prosím na Kancelář ÚVR,
Stanislavu Bartošovou, e-mail: info@csop.cz. Tato
nabídka platí samozřejmě i pro organizace, které
své nemovitosti již pojištěné mají, ale chtěly by si
nechat udělat srovnávací nabídku.
Stanislava Bartošová

BLÍŽ PŘÍRODĚ 2015
Všichni realizátoři projektů NET4GAS Blíž přírodě
mohou do 28. 2. 2015 posílat své návrhy na
rekonstrukce rozpadlých a poničených prvků na
stávajících (v minulosti podpořených) lokalitách.
Týká se prvků jako zábradlí, schody, tabule a
podobně. Zasílejte na email: blizprirode@csop.cz.
Návrhy na umístění celostránkové reklamy
programu NET4GAS Blíž přírodě v publikacích,
časopisech a jiných tiskovinách i elektronických
publikacích zasílejte do 28. 2. 2015 na email:
blizprirode@csop.cz . Cena za uveřejnění reklamy
se odvíjí od nákladu, počtu stran, formátu a
barevnosti. Parametry publikací proto uvádějte
v emailu co nejpodrobněji.

Cedule NET4GAS Blíž přírodě – výzva pro nové
základní organizace
Nově registrovaným Ekocentrům ČSOP nabízíme
placené umístění informační cedule programu
NET4GAS Blíž přírodě. Více informací na
blizprirode@csop.cz .
Výtvarná soutěž « Jsem Blíž přírodě » proběhne v
červnu 2015. Novinky najdete na webu
www.blizprirode.cz
Lucie Matulová

Nabízíme
UKLIĎME SVĚT! 2015
který známe všichni z cesty z práce domů,
v parku, v lese, řece, prostě tam, kam vůbec
nepatří. Opravdovým řešením problému by byla
převýchova společnosti. To ale v našich silách
není. Co tedy s tím?
V roce 1989 se jeden obyčejný Australan rozhodl,
že to tak nenechá a obvolal své kamarády a ti
zase své kamarády. Na pomoc mu jich přišlo
40 000 a dohromady vyčistili z pobřeží 5 000 tun
odpadu. Akce se zmedializovala a záhy nad ní
převzala záštitu UNEP (Program OSN pro životní
prostředí). Od té doby probíhá celosvětově každý
rok, od roku 1993 je tomu tak pod koordinací
ČSOP i u nás.

Celosvětová kampaň Ukliďme svět! (Clean Up the
World!) vstupuje v Česku do 23. ročníku. Od
počátků kampaně se u nás leccos změnilo.
Rozrůstá se dobrovolnická i pořadatelská
základna. Kromě sběrných pytlů a informací
poskytujeme vždy alespoň části účastníků i
pracovní rukavice. V nejbližší době otevřeme i
zbrusu nové webové stránky. Úklidy již
neprobíhají jen během dvou víkendů v roce, ale
celé jaro a podzim, přičemž vše nasvědčuje tomu,
že jednou budou probíhat kontinuálně po celý
rok. Odpadků je pořád hodně.
Odpad je problémem po celém světě.
Samozřejmě, stále více se ho třídí, recykluje a
správně skládkuje. Problémem však je odpad,
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dobrovolníky.
Velké
regionální
akce
podporujeme i finančně.
Má to smysl! A i když společnost asi hned tak
nepřevychováme, snažíme se, aby se do kampaně
zapojili i ti nejmenší. Ekovýchovný potenciál v
onyčejném sbírání odpadků je totiž obrovský.
Zkusili jste si to už? Je to pěkná dřina, ale ten
pocit, kdy je vaše oblíbené místo zase čisté a
krásné, za to stojí! Pomoci může každý a to i
slovem – dejte o kampani vědět svému okolí.
Všechny
informace
naleznete
na
www.uklidmesvet.cz .
Závěrem pár souhrnných údajů z loňského roku:
Do kampaně Ukliďme svět! se v roce 2014
zapojilo 17 336 dobrovolníků, z čehož 70 % byly
děti do 15 let. Celkem bylo z vysbíráno 157 tun
odpadků, z nichž bylo 22 % (34 154 kg) vytříděno
a předáno k recyklaci jako druhotná surovina.
Zbylý odpad byl odvezen na řízené skládky.
Iva Peklová

Cílem kampaně je přimět veřejnost k aktivnímu
postoji k životnímu prostředí ve svém okolí.
Zapojit jí do místních úklidových akcí. Zapojit se
lze do kampaně buď jako organizátor nebo jako
dobrovolník.
ČSOP se snaží podporovat všechny organizátory
akcí informacemi, propagací místních úklidů na
webových stránkách www.uklidmesvet.cz, dále
pak poskytováním pomůcek k úklidům (pytle,
rukavice, plakáty) a drobných odměn pro

Pozn. po uzávěrce Depeší: Ministr životního
prostředí Richard Brabec převzal pro rok 2015
záštitu nad kampaní Ukliďme svět!

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY PROGRAMU OCHRANA VELKÝCH ŠELEM
zdrojů o velkých šelmách, najdete zde také
informace o náplni programu „Ochrana velkých
šelem“, nebo třeba kontakty na základní
organizace ČSOP, které se této problematice
věnují. Na stránkách je také možnost stáhnout
Žádost o náhradu škody způsobenou zvláště
chráněnými živočichy.
Jan Moravec

Český svaz ochránců přírody má nové webové
stránky věnované ochraně velkých šelem. Na
adrese www.velkeselmy.cz najdete informace
určené nejen pro členy ZO věnující se ochraně
velkých šelem, ale i pro širokou veřejnost se
zájmem o velké šelmy a přírodu vůbec.
Obsahem webových stránek je nejen mnoho
různorodých informací ze všech dostupných

VYŠLA NOVÁ KNIHA OSTŘICE ČESKÉ REPUBLIKY
ČSOP Hořepník ve spolupráci s Ústavem lesnické
botaniky, dendrologie a geobiocenologie při
Mendelově univerzitě vydal unikátní publikaci
Ostřice České republiky, autoři Radomír Řepka a
Vít Grulich. Jde o kompletní klíč a terénní
obrazový atlas všech druhů ostřic, se kterými se
lze setkat v České republice. Kniha je mj.

k zakoupení
v Domě
ochránců přírody v Praze za
150 Kč.
Jan Moravec
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Zelená karta
KALENDÁŘ

AKCÍ PARTNERŮ ZK ČSOP OD BŘEZNA 2015

Národní zemědělské
muzeum Praha

Moravské zemské
muzeum
Muzeum východních
Čech v Hradci Králové

ZOO Park Vyškov

Dům ochránců přírody
v Praze

do října 2015: Výstava Museo Mundial představuje světové základní potraviny,
jejich využití a zpracování. Ukazuje na jejich nedostatek i obrovské plýtvání a
také energetickou chudobu, spojenou s jejich zpracováním.
do konce března 2015 potrvá výstava Od nektaru k medu.
http://www.nzm.cz/vystavy/
cyklus přednášek: Za houbami od nížin po alpinské pásmo (3. 3. 2015),
Zajímavé houby CHKO Beskydy (17. 3. 2015), Pavučince známé i neznámé (31. 3.
2015) http://www.mzm.cz/prednasky-exkurze-konference/
do 15. 3. 2015 je prodloužena výstava Kunětická Hora – sopečný ostrov v Polabí.
Vystaveny jsou originální exponáty z geologických, botanických a zoologických
sbírek muzea doplněné fotografiemi biotopů.
do 29. 3. 2015 JAN FRIEDE – NEJVZÁCNĚJŠÍ ORCHIDEJE ČESKÉ PŘÍRODY
http://www.muzeumhk.cz/
28. 3. 2015 Vítání jara a Den ptactva - zábavné odpoledne bude věnováno ptačí
říši a přivítání jara po dlouhé zimě.
4.4.2015 akce Včely do každé rodiny. Program zahrnuje cyklus přednášek,
praktických ukázek prací a činností ve včelnici v průběhu roku pod vedením
zkušených včelařů.
http://www.zoo-vyskov.cz/
Přednášky:
4. 3. od 18:00, Květena Českého krasu, přednášející Mgr. Tomáš Tichý (CHKO
Český kras),
5. 3. od 18:30, LÉTÁNÍ jako způsob pohybu živočichů nad Zemí
(z pohledu
aerodynamika), přednášející Ing. Rudolf Dvořák, DrSc.
12. 3. od 16:00, Geologická procházka Divokou Šárkou, průvodce Stanislav Tůma
(ZO ČSOP Geo) - sraz na konečné tramvaje Divoká Šárka v 16:00,
19. 3. od 18:30, Dva roky života v Rusku, přednášející Mgr. Libor Drahoňovský
(student etnologie na FF UK v Praze),
24. 3. 2015 od 18:30, Jaké jsou nejčastější příčiny zranění volně žijících živočichů
a životní osudy svěřenců záchranné stanice, přednášející: Luboš Vaněk a Ing.
Marta Bryndová, Ph.D. (Záchranná stanice Pátek u Poděbrad).
http://www.csop.cz/ka/

Aktualizovaný kalendář akcí partnerů programu
Zelená karta ČSOP naleznete na stránkách
http://zelenakarta.csop.cz. Uvítáme tipy na nové

partnery poskytující výhody členům ČSOP
v programu Zelená karta.
Eva Vadászová

Vydává: Český svaz ochránců přírody – Ústřední výkonná rada, Michelská 5, 140 00 Praha 4. Tel.: 222 516
115, e-mail: depese@csop.cz. Obsah připravilo Předsednictvo ÚVR ČSOP. Za jednotlivé příspěvky odpovídají
jejich autoři. Text neprošel jazykovou úpravou. Tisknuto na recyklovaném papíru. Uzávěrka: 19. 2. 2015.
Uzávěrka příštího čísla: 1. 5. 2015. Příspěvky v el. podobě posílejte na adresu depese@csop.cz. Zaslané
příspěvky mohou být redakčně upravovány. ISSN 1213-5496. Povoleno Ministerstvem kultury České
republiky
pod
č. E 12566
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