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ČERVENEC A SRPEN 2020

Uplynulo 110 let od příjezdu prvního vlaku
do naší obce
Před 110 lety, přesně 1. srpna 1910 v 8:40, přijel do Postřekova - směrem od Domažlic - první vlak. Úsilí o přímé vlakové spojení obce trvalo 41 let.
Vše začalo již v roce 1859, kdy byl vyprojektován první
návrh na takzvanou českou západní dráhu. Jednalo se o
trať, která měla vést z Plzně do Brodu nad Lesy (Furth
im Waldu). Trasa měla lemovat potok Čerchovka pod
Postřekovem. Dále měla pokračovat směr Meclov, Horšovský Týn a Staňkov. Kníže Trauttmansdorff, majitel
horšovskotýnského panství, se však tomuto plánu
vzepřel, protože se mu nelíbilo, že trať povede přes jeho
panství. Projekt tedy musel být překreslen a koleje byly
nakonec ze Staňkova postaveny směrem na Domažlice a
dále na Furth.
Následovaly další zmařené plány. Za zmínku stojí ten,
který byl v pořadí třetí, a to z roku 1879, kdy majitel velkostatku sv. Kříž u Hostouně baron Choc obdržel koncesi ke stavbě dráhy z Hostouně přes Postřekov a Klenčí
do Brodu. Dokonce to došlo tak daleko, že trasa již byla
vykolíkovaná. Přesto z tohoto záměru sešlo a obec nadále zůstala bez vlakového spojení.
Když byla v roce 1888 opět změněna trasa stavěné železnice a byly vynechány obce západně od Domažlic, byla
to poslední kapka pro tehdejšího zemského a říšského
poslance MUDr. Antonína Šteidla, majitele statku Baldova u Luženic. Věděl, že se západní části okresu křivdí
a začal dělat vše pro to, aby byla vystavěna trať Domažlice - Tachov.
Sestavil pracovní skupinu, ve které sice nebyl nikdo z
Postřekova, ale z blízkého Klenčí ano, a to mlynář a radní Josef Tauer. Později přibyl starosta Klenčí Michael
Šafránek. Z Domažlic byli za členy jmenováni starosta,
ředitel cukrovaru a předseda záložny. Tento tým čile
objížděl všechny obce kudy měla vést železnice a především sháněl peníze, protože rozpočet stavby byl vyčíslen
částkou 7 689 000 Kč (poznámka redakce - tehdejší ceny
= dnešní ceny děleno 100). Tým také sledoval práci na
zpracování projektu, který dostala na starost technická
kancelář Ing. Píchy z Prahy, Táborské ulice. V každé
obci také určila jednoho svého zástupce. V Postřekově
jím byl rolník J. Řezníček (poznámka redakce - v kroni-

Ilustrační foto

ce obce Postřekov bohužel není blížeji určen).
Následovalo vyvlastňování pozemků potřebných ke stavbě dráhy. V naší obci se tak stalo v říjnu 1901. Na další
krok, stavební povolení, se čekalo sedm a půl roku přesně do 28. března 1908. Stavba dráhy začala na podzim 1908 a dokončena byla 1. srpna 1910. Toho dne přijel do naší obce první vlak z Domažlic.
110 let po dokončení železnice se na naší vlakové zastávce pracuje opět. V těchto dnech probíhaly práce, při
kterých se odstranila druhá kolej, vyměnilo nástupiště,
dále se pracuje na úpravě okolí a podloží a také na přejezdech na hlavní silnici i na cestě na „Obecňák“.
Radek Zuber
Zdroj: Kronika obce Postřekov

Foto: rekonstrukce železniční zastávky v Postřekově 08/2020
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Ohlédnutí za letošním
výročím kaple
sv. Jakuba
Vážení přátelé, bratři a sestry,
už od prvních dob historie církve křesťané
projevovali svou vděčnost Bohu za dar
života, za zdraví, mír, úrodu, pokoj, svornost, a to se odehrávalo s náležitou radostí. A taková křesťanská radost měla vždy
kultivovaný a formální projev a řád. Dříve
narození si jistě vzpomínají na slavnosti
Božího Těla, poutní procesí na Dobrou
Vodu u Draženova nebo už jen pevně daný a s respektem dodržovaný řád při takové chodské svatbě.
O letošní svatojakubské pouti jsme se takové oslavě, v duchu našich předků, alespoň trošku přiblížili. Bylo připomenuto
120. výročí od posvěcení zdejší kaple svatého Jakuba a jména postřekovských rodáků s kaplí spojená – P. Pittner a především
P. Kubíček. Jeho přáním bylo zasvětit
kapli sv. Anně. Slavnostního otevření se
již nedožil a svatou Annu v místním kostelíku alespoň připomíná krásně malované
okno v presbytáři od akademické malířky
Brožové z Klatov. Faráři Kubíček, Pittner
a Šanda byli prvotním impulzem, ale celá
realizace stavby a vnitřního zařízení plynula z ochoty, dobrodiní a především oběti
postřekovských občanů. Je to důkaz toho,
že společné tvoření lidi spojuje a to je velká inspirace i pro nás, lidi 21. století.

Letošní oslavou jsme projevili i svou
vděčnost těm, kteří se dlouho z krásné
secesní stavby neradovali a padli na bojištích první velké války na začátku století.
Dnes už na jejich jména veřejně upomíná
jen pomník padlých; a o to důležitější je
na ně vzpomínat skrze pietní akt a modlitbu s vděčností za jejich oběť. Při poutní
bohoslužbě jsme děkovali též těm, kteří
jsou vždy ochotní pro bezpečí a ochranu
druhých rovněž nasazovat svůj život, totiž
Sboru dobrovolných hasičů v Postřekově.
Tento sbor slouží místním lidem již krásných 125 let.
A tak bych chtěl všem ještě jednou touto
formou poděkovat: postřekovským hasičům, Národopisnému souboru Postřekov,
Obecnímu úřadu v Postřekově, a především mnoha jednotlivcům, protože nic
není samozřejmostí a každá drobnost, pomoc a radost obětovaná pro blaho a štěstí
druhých je zároveň projevem naší úcty a
lásky k původci a podstatě našeho bytí,
totiž k Bohu.
P. Ivan Pavlíček

V půl desáté se občané, pan farář, starosta a ostatní zástupci obce,
národopisného souboru a hasičského sboru shromáždili u pomníku
padlých, kde proběhla modlitba za padlé občany ve světových válkách
a udělení stuhy obce ke 125. výročí SDH Postřekov na spolkový prapor hasičů. Během aktu také zaznělo pár písní v podání sólistů Národopisného souboru Postřekov.
Autor fotografie: Jiří Strašek

Poutním procesím se pak přítomní přesunuli před kapli sv. Jakuba,
kde proběhla nedělní bohoslužba. I přes nepřízeň počasí se zúčastnila
spousta lidí v tradičních krojích.
Autor fotografie: Jiří Strašek

Během bohoslužby se v kázání vzpomínalo především na historii zdejší kaple, která už u nás ve vsi stojí krásných 120 let. Po mši mohli
přítomní ochutnat domácí chléb, či chodské koláče.
Autor fotografie: Jiří Strašek
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Informace ze srpnového zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo schválilo:
•
•
•
•
•
•
•
•

nabídku společnosti 4E Consulting, s.r.o. na poradenství a zajištění právního servisu při realizaci architektonické
koncepce na rekonstrukci budovy č. p. 197 (Hotel U nádraží) v Postřekově za navrženou cenu 74 000 Kč bez
DPH,
záměr směny pozemků parc. č. 2424/11 a 306/8 k.ú. Postřekov o celkové výměře 106 m 2 zapsané na LV 26 ve
vlastnictví Ing. Josefa Konopíka, bytem Meclov 177, za pozemek parc. č. 1948/3 k.ú. Postřekov zapsaný na
LV 1 pro Obec Postřekov o výměře 195 m2,
upuštění od vymáhání vybraných pohledávek z důvodu propadnuté promlčecí doby a jejich nedobytnosti,
z důvodu nouzového stavu a přijatých opatření k zamezení šíření nákazy koronaviru (SARS-CoV2) odpuštění
nájmu za 3 měsíce u provozovny holičství a pedikúry v budově OÚ,
odkup HOZ obj. 27, 62 a 63 (v lokalitě nad hřištěm) za cenu 173 960 Kč a úhradu za znalečné ve výši 4 000 Kč
a schvaluje kupní smlouvu č. 3004K20/202 mezi Českou republikou – Státní pozemkový úřad a Obcí Postřekov,
zadání VZMR „Rekonstrukce stropního podhledu tělocvičny“ zhotoviteli: Vladimír Švarc, Mlýnec 60, 345 35
Postřekov, IČ 18720811 za nabídkovou cenou 597 418 Kč vč. DPH s termínem realizace 7 – 8/2021,
z důvodu cenové výhodnosti výjimku z VS č. 2/2017 zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a schvaluje
zadání VZMR na výměnu vodovodu na pozemcích parc. č. 2400/1, 2, 4, 5 (v lokalitě za Starou školou) společnosti PRAVES s.r.o., Petrovická 286, 344 01 Domažlice, IČ: 18230547 za cenu 336 817,35 Kč bez DPH,
uzavření smlouvy č. Z_S14_12_8120076168 a přeložku kabelu NN s předpokládanými náklady ve výši
202 000 Kč. Jedná se o podmiňující krok ke vzniku parkovacích stání u budovy OÚ.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•

•
•
•

byl předložen návrh smlouvy na poskytování internetového připojení společností United Networks SE za cenu
450 Kč/měsíc. Úhrada bude prováděna zápočtem oproti pronájmu za umístění antén na budově č. p. 100 (Stará
škola) a doplatkem ve výši 2 600 Kč ve prospěch obce,
bylo předloženo rozpočtové opatření č. 5/2020, jedná se o přijetí dotace na PD pro cyklostezku mezi Postřekovem a Novým Kramolínem,
pan Josef Jahn požádal o odkup pozemku parc. č. 4/2 k. ú. Postřekov (u Hamru) o výměře 619 m 2 (žádost č.j.
549/2020),
informace starosty:
 pro realizaci převodu komunikace Díly – Klenčí p/Č je nutné nechat zpracovat posouzení komunikace. Cenová nabídka na průzkum a posouzení komunikace činí 67 948 Kč vč. DPH, na nákladech by se měly dále podílet obce Díly a Klenčí p/Č. Klenčí p/Č bude toto projednávat 26. 8. 2020.
 pozvánka na traktoriádu 15. 8. 2020 a informace o postavení zakoupeného párty stanu. Pro občany obce a
spolky je možnost párty stan zapůjčit. Více informací v kanceláři OÚ.
 informace o probíhané rekonstrukci fasády na budově tělocvičny. Termín dokončení 30. 8. 2020.
Ondřej Cibulka

Nový školní rok ve školce
V úterý 1. září se všichni ve školce těšíme na začátek
dalšího školního roku.
Všechno září čistotou a tak doufáme, že viry a bakterie
se nám všem vyhnou obloukem a budeme moci provozovat normální chod školky jako jiná léta.
U vchodových dveřích budou vyvěšeny seznamy dětí s
rozdělením do tříd a v šatnách budou mít nově příchozí

děti přiděleny značky.
Děti si přinesou bačkůrky a náhradní oblečení v tašce,
kterou si pověsí v šatně. Vše doporučujeme podepsat
fixkou na textil, kvůli snadnější identifikaci a menší
možnosti záměny věcí. To se týká i bot a bačkůrek.

Příchod do školky je do 8:00 hodin. Ještě připomínáme
omlouvání dětí, které je od loňského roku pozměněno.
Děti je nutné omlouvat den předem, nebo v den absence
do 7:00 hodin, jinak se bude stravné ten den počítat.

Na všechny děti se těší paní učitelky ze tříd Sluníček a Beránků, paní kuchařka a paní uklízečka.

Jana Kreuzová
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Vlajka obce pro zájemce
Zájemci o zakoupení vlajky obce si mohou
vlajku
objednat
na
mailu
kultura@obecpostrekov.cz nebo v úředních hodinách v kanceláři OÚ. Jedná se o polyesterovou venkovní tištěnou vlajku ve standartním
rozměru 100x150 cm (možné případně dle
zájmu i 60x90 cm či 20x30 cm). Vyvěšování
vlajky obce se řídí stejnými pravidly jako
vyvěšování vlajky státní – tedy vlajku je možné vhodným a důstojným způsobem
vyvěsit kdykoliv (je třeba dbát na to, aby byla vlajka čistá, nepoškozená a bez jakéhokoliv nápisu). Cena vlajky (100x150 cm) bude orientačně kolem 600 Kč.

Dárkové tašky
obce k zakoupení na OÚ
V úřední hodiny je možné
v kanceláři OÚ zakoupit
dárkové tašky z kanafasu
se znakem obce. Cena za
kus je 160 Kč. Stejně tak
je zde možné zakoupit pohlednice obce za 10 Kč/ks.

Jiří Knížek

Jiří Knížek

První ročník soutěže „Potřekovo pěkná ves“ zná své vítěze
V sobotu 25. července proběhlo ve stanu hotelu U Nádraží vyhlášení výsledků prvního ročníku soutěže „Potřekovo
pěkná ves“ o nejhezčí květinovou výzdobu. Cílem soutěže bylo zapojit širokou veřejnost, zviditelnit zahradnické a
pěstitelské dovednosti zúčastněných a zároveň vytvořit pestrobarevné oživení prostředí, ve kterém žijeme. Pětičlenná
soutěžní komise hodnotila přihlášené výzdoby průběžně během června a července 2020. Každý z komise udělil jednotlivým výzdobám body od 1 do 5 v jednotlivých posuzovaných oblastech, jako je celková kompozice, bohatost
květů, originalita, barevnost a celková úprava zeleně. Navíc mohl také každý člen komise vybrat 3 nejlepší výzdoby
v obou kategoriích (zahrádky, okna a balkóny), kterým mohl udělit bonusové body (20, 10, 5). Na základě toho byly
vybrány vítězné květinové výzdoby takto:
KATEGORIE ZAHRÁDKY

KATEGORIE OKNA A BALKÓNY

Vlasta KRÁLOVCOVÁ, Postřekov č.p. 264

Jitka BEROUŠKOVÁ, Postřekov č.p. 343

Martina KOPECKÁ, Postřekov č.p. 128

Jana PITTROVÁ, Postřekov č.p. 349

Jana KRÁLOVCOVÁ, Postřekov č.p. 325

Marcela KNOPFOVÁ, Postřekov č.p. 365

Těmto vítězům byla udělena poukázka na nákup v zahradnictví u pana Kuneše v Klenčí pod Čerchovem (1. místo:
2 500 Kč, 2. místo: 1 000 Kč, 3. místo: 500 Kč). Všem ostatním soutěžícím děkujeme za účast.
Jiří Knížek

Pozvánka - U2Stay
a Metallica Beroun
v Postřekově
Po mnoha letech zavítají 3. října
do Postřekova U2Stay tribute
band v čele s frontmanem Zbyňkem Pokorným. Spolu s nimi
tento večer vystoupí i Metallica
Beroun. Vstupenky jsou k dispozici na smsticket.cz. Do konce
srpna jsou za zvýhodněnou cenu.
Další akce je naplánovaná na
sobotu 28. listopadu, kdy nám tu
zahraje Odyssea classic. Na pátek
22. ledna je pak domluvený
Extraband revival.
Jaroslav Běhounek
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Dobrodružné putování Horním Bavorským lesem a Českým lesem
Geografické jádro území, na kterém spolupracují Akční
spolek Čerchov plus a Svazek Domažlicko, tvoří českoněmecký hraniční horský hřeben. Jakožto společný přírodní a kulturní prostor má na obou stranách hranice statut chráněného území (CHKO Český les, Naturpark
Oberer Bayerischer Wald). Díky své nadmořské výšce
jsou jeho vrcholy po celá staletí strategickými body krajinnými dominantami.
V době nedávno minulé se za "dominanty" Studené války považovaly především český Čerchov a německý
Hohenbogen a jejich vojenské odposlouchávací stanice.
Tento rozkol však představuje pouze krátkou epochu v
česko-německé historii. Mnohem více jsou naše krajinné
dominanty svědky společné historie v pohraničí: Již ve
středověku bylo velmi důležité zajištění hranic vlastního

území. Od 11. století se stavěly hrady podél českobavorské hranice a jejich pozůstatky jsou patrné dodnes
(např. zřícenina hradu Starý Herštejn/ Drachenturm/
Schwarzenburg/ Altenschneeberg a Bleschenberg). Hraniční opevnění však ztratilo svůj význam již v době husitů a teprve po 2. světové válce došlo k jasnému oddělení
české a německé hranice. Touha lidí "podívat se na druhou stranu" byla důvodem vzniku rozhleden, které tak
umožnily pohled za hranici - dokonce za podpory amerických okupačních sil (Klammerfels, Bayernwarte).
Pod heslem "Dříve hranice - nyní místo, kde se potkáváme" byly tyto krajinné dominanty, svědci několik staletí
trvající společné historie, revitalizovány jako společné
přírodní a kulturní dědictví.

Bayernwarte (Furth im Wald), Čerchov (Domažlice), Starý Herštejn (Poběžovice), Drachenturm (Treffelstein), Altenschneeberg
(Tiefenbach), Schwarzenburg (Rötz), Bleschenberg (Waldmünchen),
Klammerfels (Waldmünchen), Hohenbogen (Neukirchen b. hl. Blut)

Hádanková hra
Putování po vyhlídkách česko-bavorského příhraničí si můžete zpestřit
s naší hádankovou hrou. Navštivte a poznejte krajinné dominanty, odpovězte na otázky a získejte malý dárek, který obdržíte v Městském
informačním centru Domažlice.
Formulář s informační brožurou je k dostání na informačních centrech
Domažlicka nebo ke stažení zde:
https://www.dumprirody.cz/res/archive/101/011965.pdf?seek=1597739
599
Zdroj: www.dumprirody.cz
Foto: nově opravená věž hradu Starý Herštejn
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Memoriál Josefa Šerlovského
a Postřekovská pouť
O víkendu, týden před poutí, se konal 39. ročník memoriálu Josefa Šerlovského. V sobotu v prvním zápase
podlehl Chodov Meclovu 0:7. Náš A-tým se utkal se
Staňkovem a prohrál až po penaltách 1:2. Večer pro
všechny fanoušky a příznivce fotbalu zahrála skupina
TUBA.
V nedělním utkání jsme již v penaltovém rozstřelu uspěli
a po výsledku 3:2 obsadili 3. místo. Ve finálovém utkání
vyhrál Meclov opět vysoko nad Staňkovem 8:1 a zaslouženě vyhrál celý turnaj.
O pouti byl na hřišti program na celý víkend. V sobotu
od 17:00 hostila SG Postřekov SG Toužim. Hosté vyhráli 1:2. Před zápasem se odehrálo přátelské utkání starších

Kondor bike team
Chospílský cyklotlon

pořádal

V sobotu 18. července uspořádal Kondor bike team jubilejní 10. ročník Chospílského cyklotlonu. Jedná se o závod spojující jízdu na horském kole a střelbu ze vzduchovky na sklopné terče. Za každý netrefený terč pak
závodník dostane odměnu v podobě trestného kola. Stejně jako v klasickém biatlonu. Tento závod, který vymysleli a první ročník též uspořádali hoši z Chospílu, je již
5. rokem součástí seriálu závodů MTB biatlon cup. Letos jsme zaznamenali rekordní účast 79 závodníků z celého plzeňského kraje. V 8 dětských kategoriích se
představilo 38 startujících. Krásné čtvrté místo ve své
věkové kategorii vybojoval Marek Bartoň. Na startu by-

přípravek Postřekova a Domažlic. Večer hrála dlouho do
noci k tanci i zábavě skupina Dolejšáci.
V neděli odehráli utkání mladší přípravky Chodova a
Postřekova. A od 15 hodin byl na pořadu vrchol poutě
na hřišti. Náš A-tým nastoupil proti hvězdami nabitému
SIGIteamu. S Horstem Sieglem dorazilo do Postřekova
mnoho známých osobností. Mohli jsme vidět Ladislava
Vízka, Ivana Haška, Vladimíra Šmicra, Jozefa Chovance, Sagvana Tofiho a další. V utkání, které řídil ligový
rozhodčí Pavel Královec jsme podlehli. Akce se velmi
vydařila, a doufám, že se všem návštěvníkům líbila. Na
příští rok se budeme snažit opět připravit zajímavý program. Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kdo se na
těchto akcích podíleli, a pozvat Vás na podzimní mistrovské zápasy.
Jiří Steinberger

lo též 28 mužů a 13 žen. Na bednu se ve své kategorii
probojoval Petr Kuželka, který obsadil třetí místo. Nejrychlejším mužem byl Ondřej Bílek z Author teamu
Stupno a na nejrychlejší ženou byla Anna Šmídová z
Dobřan. Kompletní výsledky si můžete prohlédnout na
mtbbiatlon.cz. Celý den skvěle odmoderoval Jiří Vavřík,
za což mu děkujeme. Dále bych chtěl poděkovat Jardovi
Kučerovi za ozvučení akce, Karlovi Buršíkovi za zapůjčení louky, kde se závody konaly, Janovi Hrubému za
občerstvení a obci Postřekov za finanční příspěvek na
zajištění závodu. A závěrem bych chtěl poděkovat všem,
kteří se podíleli na přípravě trati a zajištění závodu. Bez
nich by se závod nikdy nemohl uskutečnit.
Za Kondor bike team
Jarda Běhounek
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VOLEJBALISTÉ
- poděkování

HASIČI - hlášení mladých hasiček k ukončení školního roku

Postřekovští volejbalisté děkují
Janu Märzovi za údržbu a provoz volejbalového hřiště.

Sepsaly Gabriela Kreuzová a Simona Knopfová

ASPV - loučení
s létem
Milé děti, protože nám letošní
situace nedovolila pro vás uspořádat Dětský den, rozhodli jsme
se, že vám ho připravíme na
konci prázdnin. Sbor dobrovolných hasičů měl podobný nápad.
Tak jsme se rozhodli, že své síly
spojíme a připravíme zábavné
odpoledne společně. V sobotu
29. srpna od 15 do 17 hodin bude připraveno 10 stanovišť kolem hasičárny, potom si opečeme buřty a po setmění vás zveme
do letního kina. Občerstvení bude zajištěno, včetně buřtů. Přijďte v hojném počtu a s dobrou
náladou, rozloučíme se s prázdninami s veselou.
Děkujeme Obci Postřekov za
finanční podporu a stavební firmě Vladimíra Švarce za sponzorský dar.

Za pár dní začne nová
cvičební sezóna
Prázdniny jsou pomalu u konce a je na
čase zase rozhýbat naše těla na pravidelných hodinách cvičení! Po dlouhé
odmlce se na vás velice těšíme.
I když momentální situace opět vyvolává určitou nejistotu, přesto jsme připravili rozvrh cvičení a od 14. září bychom rádi začali cvičit. Nemohli jste si
nevšimnout, že tělocvična prošla další
krásnou proměnou! Přes prázdniny bylo provedeno zateplení některých částí
tělocvičny a nová fasáda.
Přikládám předběžný rozvrh, na kterém
jsou od loňského roku drobné změny.
Pokud by někomu cvičení překrývaly
jiné koníčky, vždy se jde domluvit tak,
aby vaše dítě docházelo i do jiné hodiny. Aktuální informace najdete vždy
na facebookovém profilu ASPV Postřekov nebo u kteréhokoli cvičitele.
Monika Baštářová
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Pozvánky na akce

Dětský den v Klenčí
V neděli 30. 8. od 14:00 se na náměstí v Klenčí pod Čerchovem koná Dětský den.

Pro děti budou připraveny houpačky a kolotoč (zdarma). Dále pak střelnice a stánky, kde
bude k prodeji pouťové zboží, cukrovinky,
cukrová vata a další pamlsky.
Sbor dobrovolných hasičů připraví ukázku
hasičské techniky a mladí hasiči soutěže. Mateřské centrum Klenčátka připraví program v
areálu Staré pošty.
Srdečně zve organizátor - Výbor pro kulturu,
sport a osady Zastupitelstva městyse

Komentovaná prohlídka
Postřekovských rybníků
V neděli 6. září 2020 od 9:30 hodin se koná exkurze v terénu s názvem:

MALÉ TŘEBOŇSKO V SRDCI
CHODSKA aneb kapr nebo koliha?
Sraz: 9:30 hod. před železniční stanicí ČD
v Postřekově

Náplň: Exkurze bude zaměřena na faunu
Postřekovských rybníků.
Trasa: Okolo Postřekovských rybníků (délka cca
5 km, předpokládaný konec v 13:30 hod.)
Průvodce:
Kontakt:

Mgr. Luděk Mráz (AOPK ČR,
RP Správa CHKO Český les)
L. Mráz, tel.: 601 384 894
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