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Občasník pro Příkazy a Hynkov

Vážení spoluobčané,
chtěli bychom Vám poděkovat za velkou důvěru, kterou
jsme od Vás dostali ve volbách do obecního zastupitelstva.
Této důvěry si velmi vážíme a věříme, že ji nezklameme.
Předvolební klání jsme vedli ve věcném duchu,
zaměřeném na to, co bychom chtěli v příštím období
udělat. Domníváme se, že všichni ocenili, že kampaň
nebyla vedena v osobní rovině.
Byla to diskuse velmi užitečná a ukázalo se při ní
mnoho rozdílných pohledů a přístupů pro další směřování
naší obce. Ale také, že mnoho bodů programu je
společných. I vzhledem k této skutečnosti věříme, že celé
nově zvolené zastupitelstvo bude pracovat jako tým pro
společnou věc ve prospěch obce.
Dovolte nám, abychom končícímu zastupitelstvu
a panu starostovi Janu Vlkovi poděkovali za jejich
dlouholetou práci. Uvědomujeme si, že stát v čele obce,
organizace a kolektivu lidí je velká zodpovědnost. Víme
také, že se budeme muset hodně učit, ale věříme, že to
společně s Vámi dokážeme. Celé sdružení Pro změnu
se také dohodlo, že se bude nadále scházet a bude
spolupracovat při realizaci našeho programu.
Při volbě starosty, místostarosty a rady obce
budeme vycházet z výsledku voleb daného Vašimi hlasy
a s ohledem na možnosti nově zvolených zastupitelů.
Po ustavujícím zastupitelstvu, které se uskuteční
11. listopadu 2010 bude potřeba se rychle pustit do práce,
a to jak na realizaci našeho volebního programu, tak na
projektech, které bychom mohli uplatnit v nejbližších
kolech Programu rozvoje venkova a operačních programů
za účelem získání dotací a finančních prostředků pro
rozvoj naší obce.
Ještě jednou Vám děkujeme, přejeme hodně zdraví
a radosti v nadcházejícím předvánočním období.
Sdružení Pro změnu

Víme o těchto významných hynkovských
občanech?
V tomto článku vás seznámím se dvěma našimi
spoluobčany, o kterých toho hodně z nás moc neví. Na
otázku zabývat se těmito osobnostmi mě přivedli manželé
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Mikšíkovi z Příkaz, proto jim hned v úvodu děkuji za
inspiraci k napsání tohoto článku. Už však nebudu nikoho
napínat, určitě jste zvědavi, o koho se jedná. Jsou to
manželé Štěrbovi, Dina a Otakar. Pojďme si o nich říci
několik základních informací.
RNDr. Dina Štěrbová
(doktorka přírodních věd)
Narodila se roku 1940 jako Margita Schochmanová.
Je to bývalá československá horolezkyně slovenského
původu. Upozorňuji, že se jedná o jednu z nejlepších
horolezkyň v České republice a jednu z nejvýznamnějších
sportovkyň Olomouckého kraje všech dob.
Roku 1977 stanovila československý ženský výškový
rekord výstupem na hindúkušský Noshak (7492 m). Roku
1984 zdolala s českou Věrou Komárkovou, žijící v USA
vrchol Čo Oju, čímž posunula československý výškový
rekord. Jednalo se zároveň o první československý a první
ženský výstup na tuto horu vůbec. V letech 1991 a 1992
se neúspěšně pokoušela o Mount Everest. V roce 1994
vedla expedici na Broad Peak, při té nejprve na plicní
edém zahynul B. Bílek, a když vyřizovala formality
v Islamábádu, na hoře zahynul A. Himer, s nímž se odtrhl
převis, a výprava definitivně skončila.
Kromě horských aktivit absolvovala vodácké expedice
s manželem na Sibiř (řeky Katuň, Čuja, Bija) a expedice
do Kanady a USA (splavení řek Athabaska, Velká otročí
řeka, Yukon, Mississippi a dalších).
Díky ní a Vítězslavu Dokoupilovi se uskutečnil projekt
Czech Hospital (Česká nemocnice), který realizovali
v kazachstánském Baltistánu (bývalé území Kašmírského
knížectví spravované pakistánským Ministerstvem pro
správu Severních oblastí). Tato ač malá, avšak o to
potřebnější nemocnice zde zachránila život již nejednomu
člověku. Pro srovnání, dříve zde každou zimu umíralo
10-15 dětí na zápal plic, avšak za 4 roky působení české
nemocnice zemřelo „pouze“ jedno. A to je zavazující.
Otakar Štěrba, prof. RNDr., CSc.
(profesor, doktor přírodních věd a kandidát věd)
Narodil se 18.11.1933 v Brně. Je to ekolog, cestovatel,
horolezec a odborný spisovatel. Vystudoval zoologii
na vysoké škole v Brně. Již od svých studentských let
- Pokračování na str. 3 -

Jubilanti:

Ondřej Přikryl

HANÁ

Na jaře je Haná děvče,
nerozvity pópátko,
a jôž vi, že Ječminek si
pro ňô přênde za krátko.
V litě jako ščasná žena
po dědině toči zrak,
ešlê jôž ji nesó žnečkê
obřislové poviják.

Listopad
Spurná Marie
Sázelová Jarmila
Svozilová Jana

80 let
75 let
70 let

Prosinec
Moural Vladimír
Frýbortová Blažena
Johannesová Mária

80 let
80 let
75 let

Blíží se nejkrásnější chvíle roku
čas Vánoc,
a proto nám dovolte,
Vážení spoluobčané,
popřát Vám, aby se čas v tyto dny zpomalil
a my měli možnost ono kouzlo, kdy lidská
srdce mají k sobě blíž, vychutnat plnými doušky.
Do nového roku mnoho zdraví, sil a lásky.

V podzêm – matka – cerám věno
shromážďôje pro leta
a posilá vtipny chlapce
s vlaštufkama do světa.
V zémě je stařenka bilá.
s Bohem dělá pořádkê
a po přástkách a na dračkách
vêkládává pohádkê.

Členové Kulturní komise při Radě obce Příkazy
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V pátek 12. 11. 2010 se po setmění vydáme po stopách svatého Martina.
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Co se do knihy Boleslava Vaci – Příkazy,
stařečkovo povidáni - nevešlo . . .
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se věnuje výzkumu života v tůních, jeskyních, řekách
a vstupuje na světovou vědeckou scénu svými objevy ze
zoologie. Je uznávaným odborníkem na hydrobiologii.
Mezi jeho cestovatelské zkušenosti patří mimo jiné
jeho prvosjezdy asijských řek a také vedení první české
vědecké expedice do Himalájí. Jeho poznatky si můžete
přečíst v osmi vědecko-populárních knihách, několika
naučných filmech či výukových televizních pořadech.
Roku 1990 založil Katedru ekologie na Přírodovědecké
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Tato katedra
byla první v celé České republice. O rok později byl
jmenován prvním profesorem ekologie u nás. Mimo jiné
zavedl odborné studium „Ochrana a tvorba životního
prostředí“, které v totožné podobě postupně převzali
všechny přírodovědecké fakulty v ČR. Katedru ekologie
vedl od jejího založení až do roku 2000, mimo léta 19901994, kdy působil ve funkci děkana fakulty. Jeho hlavním
cílem je obnovení přírodní rovnováhy.
Filip Vočka

Vítání dětí
Dne 3.10.2010 se v obřadní síni OÚ Příkazy konalo
slavnostní vítání nových občánků. Do pamětní knihy
obce Příkazy byly zapsány tyto děti:
Matyáš Opravil,
Ondřej Zatloukal,
David Pytlíček,
Štěpán Chlapík,
Elena Gárská,
Jaroslav Sigmund,
Magdaléna Buksová,

Příkazy
Příkazy
Příkazy
Hynkov
Příkazy
Hynkov
Hynkov

Harmonikáři po osmé opět rozezpívali
zaplněný sál
V sobotu odpoledne 23. října 2010 se k nám sjelo
28 harmonikářů z blízka i dáli, aby potěšili milovníky
lidových písní. Každý zahrál tři skladby jak nejlépe dovedl
a všechny pak celý sál odměňoval vděčným potleskem.
V programu, který tradičně po hanáckê uváděla Marie
Nováková, zazněly většinou známé písničky, které si
všichni přítomní spolu s nimi rádi zazpívali. Odpoledne
naplněné hudbou a zpěvem se trochu protáhlo a uzavíralo
Hašlerovou Písničkou českou, s připomínkou, že se těší
za rok nashledanou. Tuto oblíbenou akci každoročně
připravují naši harmonikáři spolu se Seniorklubem
a kulturní komisí obce Příkazy.
Vaca B.

Teprve po sepsání vzpomínek na školácká léta
a odevzdání rukopisu do tiskárny, jsem si s politováním
uvědomoval, kolik postřehů z té doby mi uniklo.
Tak třeba o obecním bubeníkovi, který bubnováním
na obecní buben z určených míst v dědině lidi svolával
a vyhlašoval zprávy i různá nařízení z obecního úřadu.
Bubeníkem býval některý z obecnich polêcajtu s dobrým
hlasem a výřečností. Bubnoval vždy až došel na určené
místo a tak dlouho až viděl, že jsou už všichni venku.
Potom zastrčil paličky na řemen, nasadil si brýle a vytáhl
z kapsy kabátu lejstro, které si rozložil a spustil, že „Na
vědomost se dává . . .“ Na závěr ještě dodával, že „Blêžši
informace só vêvěšeny na vêhlážce za drátem“ a bouchl
na buben. Zmíněná vyhláška bývala na zdi u vchodu
do obecního úřadu uzavřená drátěným pletivem místo
zasklenění. S obchůzkou začínal obyčejně hned na silnici
u obecního úřadu a pak se vydal směrem k Zábrani.
Druhým místem bylo u Reprezenťáku, potom u č.p. 14,
dál u sochy Svobody, potom u studny před chaloupkou
fotografa Němečka čp. 117 a na konci dědiny při
hynkovské silnici u svého domu č.p, 177. Zpátky se vracel
zkratkou – cestou Oborou, která začíná mezi č.p. 100
a 101 a spojuje Hynkovskou silnici s cestou ke Skrbeni
u družstevních bytovek a s bubnováním pokračoval před
Jaškovou kovárnou č.p. 126, potom u Štolfového č.p. 135
a Svozilové chalupy č.p. 158, a tam na Zábrani končil,
protože pole za cestou u Voglového nebylo ještě zastavěno.
Potom přecházel dědinou až k Šenkové hospodě č.p. 28
a dál pak vyhlašoval před Vacovým č.p. 57 a pokračoval
u velkého žudru č.p. 50. Potom na rozcestí u vrtovského
kříže, na Vévoze před Hojným č.p. 151 a v Městečku.
Na posledním (šestnáctém) určeném místě u pekárny
byl s vyhlašováním hotov. Oblečený býval v polêcájtské
bluzê s brigadýrkou na hlavě, v zimě v krátkém zimníku
s beranicí a vysokých botech, v létě a o žních třebas jen
v košily a lehké obuvi. Horší bylo, když pršelo anebo
padal sníh.
Za protektorátu navíc musel umět i německy dobře
mluvit a číst. Vzpomínám, když se s tím začínalo, jak to
„nové bubnování“ bylo některým menším školákům divné
a nesrozumitelné. Proto přistupovali k němu co nejblíž
a s otevřenou pusou jej poslouchali. Tehdejšího bubeníka
Ladislava Němečka (všeobecně zvanyho Ladin – Epištola)
to však rozčilovalo a mezi vyhlašováním si neodpustil:
„Co na mě čômite fagani, sténě têmô bzinô rozômite
- tahnite pryč - ať vás tô podrôhy nevidim!“ – Obecní
bubeník Ladislav Němeček měl na Zábrani postaveno
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a hospodařil na několika měřičkách pole. Druhým
bubeníkem býval pantáta Štěpán Hubáček, který kromě
toho byl místním pastýřem a ošetřovatelem plemenných
býků a kanců Družstva pro chov dobytka v Příkazích
i trubačem u hasičů.
Brzy po válce u nás bubnování vystřídal místní
rozhlas, na který všichni občané sbírkou přispěli. Kde
skončil buben s řemenem a paličkami je mi dodnes
záhadou – škoda!
Nebo k nám přijížděli pekaři – konkurence místní
pekárny. Snad nejvíce Alfons Stejskal z Nákla koněm
ve voze na pneumatikách s budkou, aby na něho nepršelo
a klaksonem na mačkacím balónkô dával o sobě vědět.
Podobně tak i nákelský a unčovický Neoral. Ze mlýna
v Horce n.M. k nám přiváželi chléb dodávkovým autem.
O prázdninách přijížděl na trojkolce zmrzlinář, na
kterého jsme čekávali –při projíždění dědinou zvoníval na
větší zvonek. Už ani nevím za kolik býval plný kornoutek
vanilkové a citrónové či jahodové zmrzliny, ale když
nebyly peníze, dával nám zmrzlinu i za vajíčko, které nám
maminka tu a tam dala.
Začátkem prázdnin jsme někdy s partou kamarádů
chodívali za dědinu na pole - na pajt – na hrášek. Natrhané
lusky jsme si dávali za ňadra a potom je někde „za větrem“
v klidu vylouskávali a sladké kuličky vychutnávali. Nebo
se šlo na pisečny dolê na rêbê. Nejjednodušší udičkou
byl lískový prut se sivou nití, protaženou husím brkem
provrtaným korkovým špuntem a s uvázaným zahnutým
špendlíkem na koncô. Bělêčkê tak napíď velêky, nám
bralê hned po nahození na kôlêčkô z měkkého chleba. Na
pichlavy okónkê, keři bralê jenom na hléztê (žížaly), co
jsme posbírali doma v hnojiskô, se môsêlo chvílô čekat,
než se jim „ôráči zabirat“. . .
Když jsem už chodil do Tyršovy chlapecké měšťanky
v Olomouci na Hradě, přijela za mnou někdy odpoledne
maminka a po nezbytném nákupu jsme někdy zašli na
párku k Popelkům nebo když bylo chladněji k Ruprechtům
na kávu, ale nejlepší ze všeho bývalo jít do divadla na
odpoledni studentské představení. Moc se nám líbily
opery od Bedřicha Smetany – Prodaná nevěsta, Hubička,
Dvě vdovy, ale i od Antonína Dvořáka – Rusalka a jiné,
nebo také operety Polská krev, Veselá vdova, Cikánský
baron a další. Často nás mrzelo, že jsme museli před
koncem odejít a spěchat na vlak, aby nám neujel. Tenkrát
se jezdilo s parnima lokomotivama a další vlak k nám jel
až pozdě v noci.
Ráno před šestou se nám kolikrát nechtělo stávat
a často jsme dobíhali na poslední chvíli k pulsedmimô
vlakô. Za jasného počasí bylo dobře vidět k Senici a pokud
byl vlak v zátočênách nebylo potřeba tolik spěchu, ale jak

se dostal blíž na rovinkô bývalo zle. Udýcháni a zpocení
jsme nastupovali do vagonu s tabulkou Školní mládež, kde
bylo – naštěstí - zakázáno kouřit. Rádi jsme drželi místo
pro spolužáky ze Skrbeně. Horečtí většinou už museli
jízdu prostát v hôlêčkách vagónu.. Hned od prvního
roku nás ti starší pomalu a postupně zasvěcovali do
mimoškolního města. Tak třeba za levném pochutnáním
na koňkym krakovskym nás nasměrovali do prodejny
řezníka Mrkose v ulici za kinem Edison nebo na odřezky
ze salámů ke Gregorovi na lině Masarykova náměstí – těch
býval za korunu plné škarnót. Na nádraží Olomouc-město
jsme to pak za rohem přebírali a jedli. Zajímavé bylo, že
těch zbytků neubývalo a po jídle byl z nich zase škarnót
plné. Maminka se pak často divila, že nám doma oběd
jaksê neleze. Když bylo dost času, chodili jsme k vlaku
na Novou ulici. Při cestě parkem jsme se zašli podívat
k výběhům pro srnce, na bažanty a papoušky ve voliérách,
co bývali v Zookoutě kousek za restaurací u vodotrysku
uprostřed Smetanových sadů, nebo až k jezírku na labutě
i jiné vodní ptactvo. Někteří zas uměli chytat holubyměšťáky, kteří se houfně sletovali, když se jim rozhodila
hrstka kukuřice před lavečku v parku. Na vlasec se zrno
uvázalo a uspěchaný holub to sebral a už byl lapen. Pak se
pomalu na vlasci přitahoval k lavečce až do rukou.
(Pokračování v příštím čísle.)

Hynkov půl století součástí obce Příkazy
Od roku 1960, kdy došlo ke sloučení obce Hynkov
k Příkazům uplynulo padesát let. Mnohé se za ten čas
změnilo – něco k lepšímu, jiné opačně. Žel, časté povodně
v posledních letech zde nadělaly značné škody občanům
na majetku, ale přesto po nákladných opravách a moderní
výstavbě roste Hynkov do krásy. Přesto, že je vesnice
v záplavové oblasti, staví se tu na mnoha místech nové
domy. Kromě toho se v letošním roce Hynkov rozrostl
o skupinu deseti rodinných domů na jihozápadním okraji
dědiny. Ze mlýna se stala hospoda s letním posezením
a zprovoznění jeho turbiny je tu na spadnutí.
Ale vraťme se do historie a připomeňme si významná
data této obce, jak jsou zaznamenána ve sborníčku k sjezdu
rodáků v r. 1998:
1437 – první písemná zmínka o Hynkově a o mlýně
v souvislosti se změnou majitele
1579 – spolu se Skrbení se Hynkov stal majetkem města,
původním držitelem byla drobná šlechta
- Pokračování na str. 5 -
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1657 – vizitační zpráva z Hynkova po třicetileté válce
uvádí 4 chalupníky (zahradníky), 3 domkaře
a 2 domky pusté
1685 – založena gruntovní kniha Hynkov, kde jsou poprvé
uvedena jména obyvatel obce
1757 – doloženo 9 chalupníků. 2 domkaři a „…několik
podruhů.“ 1850 – 1864 Hynkov osadou Skrbeně
1864 – Hynkov samostatnou obcí (pečeť obecní – v pečetním poli koňská hlava, obdobně jako Skrbeň
nebo Grygov)
1878 – ustanovena funkce „obecního strážce“ – hlídače
1891 – ničivá jarní povodeň zbořila řadu domů, hladina
vody přesahovala výšku oken
1894 – postavena silnice Příkazy – Hynkov
1905 – postaven na návsi kamenný kříž místo poškozeného dřevěného
1908 – postavena škola v Hynkově
1913 – otevřen obchod družstva Konzum, zřízena školní
zahrada
1918 – nejvíce žáků v hynkovské škole – 94
1919 – ustavení první politické strany v Hynkově - sociální demokracie
1921 – elektřina z hynkovského mlýna využita pro
osvětlení obce, obecní knihovna měla 169 knih, 25
stálých čtenářů, půjčovalo se 2x týdně po dvou
hodinách za poplatek 10-20 haléřů za knihu
1922 – založen Sbor dobrovolných hasičů v Hynkově
1923 – škola úředně změněna na dvoutřídní, polovina
obyvatelstva se hlásila k československé církvi,
náves osázena ovocnými stromy, hlavně hrušky
a jabloně, celkem 100 stromků, které vysázela
školní mládež s obecním sluhou, oprava dřevěného
kříže na Gandii
1925 – v obci umístěna výstražná tabule „…pro mírnou
a opatrnou jízdu na automobilech a motorových
kolech…“
1926 – 25. července odhalen pomník padlým z I. světové
války, rozhodnutím obce zřízena funkce nočního
hlídače s taxou 5 Kč za jednu službu
1927 – obec zavedla novou Pamětní knihu
1928 – stavba dvou železobetonových jezů (splavů) na
Moravě
1930 – dostavěna hasičská zbrojnice
1931 – 3. listopadu největší zaznamenaný požár v Hynkově, začal od čp. 23 a shořelo 7 domů
1931 – stavba dnešní zvoničky nákladem 14.000 Kč, která
nahradila původní dřevěnou
1932 – zrušena hájovna na čp. 14
1933 – nouzové práce pro nezaměstnané, zakoupena nová
hasičská stříkačka, kácení máje postaveného na
„Louži“ u mlýna
1934 – 50 exekucí na movité věci v důsledku hospodářské
krize

1935 – 2 domy prodány v exekuci, doloženo 6 rozhlasových přístrojů, první zmínka o ledním hokeji
v Hynkově
1938 – po protržení hráze mezi Lhotou a Hynkovem zaplavena velká část obce
1940 – založen hokejový oddíl
1942 – rekvizice zvonu ze zvoničky pro válečný průmysl
1944 – zatčení 3 občanů gestapem
1945 – 8. května osvobození obce
1946 – založeno Zemědělské strojní družstvo v Hynkově,
obec napojena na rozvodovou síť Východomoravských elektráren v Přerově
1948 – v Hynkově uspořádána Hanácká dožatá
1949 – zřízen obecní rozhlas a zrušena funkce obecního
bubeníka
1959 – likvidace drobných živností a nucený výkup zemědělských strojů (traktor Škoda a 2 mlátící garnitury)
1951 – stavba hráze podél lesa ke Lhotě nad Moravou
1952 – skončilo mletí ve mlýně
1958 – vznik JZD (10. dubna ustavující schůze), asfaltování silnice Hynkov-Příkazy
1959 – JZD spojeno s příkazským družstvem
1960 – Hynkov součástí Příkaz
1965 – skončeny práce na stavbě kulturního domu,
slavnostně otevřen
1968 – otevřen nový obchod u mlýna
1970 – nový most přes mlýnský náhon
1976 – zrušena škola v Hynkově
1985 – začátek tradice mezinárodních vodáckých závodů
v Hynkově
1991 – Hynkov napojen na veřejný vodovod
1997 – 5. července oslavy 75 let hasičského sboru, odpoledne začalo vydatně pršet a 8. července voda
ohrožovala první domy, 9. července voda v obci
kulminuje a 11. července voda opustila vesnici –
povodeň jakou nepamatujeme, dva domy se zřítily
(paní Látalové a pana Kadlece), obrovský výskyt
komárů, ukončena plynofikace obce
1998 – 22. srpna sjezd rodáků v Hynkově s oslavou
90. výročí školy
1999 – plynofikace v kulturním domě Hynkov
2000 – oprava parketu v kulturním domě Hynkov
2004 – vybudovány 4 bytové jednotky v bývalé ZŠ
Hynkov
2007 – započata rekonstrukce starého mlýna na malou
vodní elektrárnu
2009 – dětské hřiště, rozšíření veřejného osvětlení
k novostavbám
2009 – cenou města Olomouce, v oblasti sportu, odměněna paní Dina Štěrbová
2010 - oprava mostu u hynkovského mlýna
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Kulturní komise při Radě obce Příkazy
zve srdečně všechny spoluobčany na následující akce:
28. listopadu

Vánoční koncert, slavnostní rozžehnutí obecního stromu

18. prosince

Vánoce ve skanzenu

Kaple sv. Cyrila a Metoděje,
prostranství před obchodem
začátek 16.00
Hanácké skanzen
začátek 9.00

Vystoupí žáci ZŠ Příkazy, Black ladies pod vedením p. V. Janečky

Vánoční dekorace, inspirace, dárečky, košíky, pracovní dílny…
Občerstvení zajištěno.

Seniorklub spolu
s Kulturní komisí OÚ Příkazy vás zvou

Výměna řidičských průkazů
Magistrát města Olomouce, odbor agendy řidičů
a motorových vozidel upozorňuje občany - řidiče
k povinné výměně řidičských průkazů dle § 134 odst.
2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Povinná výměna řidičských průkazů se týká
řidičských průkazů s datem vydání od 1.1.1994 do
31.12.2000, a to nejpozději k datu 31.12.2010.
O výměnu řidičského průkkazu lze žádat na
Magistrátě města Olomouce, oddělení evidence řidičů,
Olomouc, Vejdovského 2.
Více na http://www.vymentesiridicak.cz

na výstavu obrazů
Mgr. Evy Mikulkové – Jansové
ve dnech (sobotu a neděli) 6. a 7. dále 13. a 14. listopadu
2010 – vždy od 14,00 do 16,00 hod. ve výstavní síni
1. poschodí Záloženského domu.
Autorka je naše rodačka, narozena 31.12.1940 - mládí
prožila v Příkazích. Absolvovala PF UP Olomouc R + VV.
Po studiích až podnes žije v Olomouci.
Do 65 let učila a nyní se ve volném čase věnuje
olejomalbě. Je členkou skupiny Olomoučtí. Obrazy
vystavovala v Bohumíně 2009, v Olomouci 2009 a 2010.
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VÝSLEDKY VOLEB DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zmenšeno z originálu A4
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