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VáÏení spoluobãané, chci Vás touto cestou seznámit se zavedením systému tzv. Spotﬁebitelského ombudsmana, kter˘ by Vás mûl ochránit pﬁed nepoctiv˘mi prodejci pﬁi pﬁedvádûcích akcích. Pozornû si pﬁeãtûte následující ãlánek:

SPOT¤EBITELSK¯ OMBUDSMAN
NA ÎIVNOSTENSK¯CH Ú¤ADECH
V boji proti nekal˘m obchodním praktikám a v zájmu ochrany spotﬁebitele
Ministerstvo prÛmyslu a obchodu âR
navrhlo systém tzv. Spotﬁebitelského
ombudsmana.
Spotﬁebitelsk˘ ombudsman je zaveden za úãelem okamÏitého ﬁe‰ení palãivého problému s nepoctiv˘m prodejem v pﬁípadû tzv. pﬁedvádûcích akcí,
které jsou ãasto realizovány formou
prodejních zájezdÛ. Na nich je v ﬁadû
pﬁípadÛ prodáváno pﬁedraÏené zboÏí
nebo jsou nabízeny sluÏby za pouÏití
tzv. nekal˘ch obchodních praktik, kdy
nejohroÏenûj‰í skupinou b˘vají na‰i senioﬁi.
V podstatû se jedná o systém, kter˘
prostﬁednictvím kontaktních míst na

Ïivnostensk˘ch úﬁadech v rámci celé
âeské republiky a jejich následné spolupráce s nevládními neziskov˘mi organizacemi umoÏní pﬁedev‰ím seniorÛm
efektivnû, rychle a bezplatnû se domoci spotﬁebitelsk˘ch práv.
Spotﬁebitel má díky novû zavádûnému systému moÏnost obrátit se zdarma
na Ïivnostensk˘ úﬁad, kde s ním bude
vyplnûn jednoduch˘ vstupní formuláﬁ,
kter˘ bude postoupen a dále zpracován
nejbliÏ‰í nevládní neziskovou organizací. Tato organizace potom bude po‰kozenému spotﬁebiteli radit, resp. jej zastupovat. Po‰kozenému spotﬁebiteli se
tak dostane základní informace o moÏnosti odstoupení od smlouvy, podání
Ïaloby nebo moÏnosti obrátit se na fi-

nanãního arbitra v pﬁípadû smlouvy o
spotﬁebitelském úvûru.
Îivnostensk˘ úﬁad v celém systému
funguje jako zprostﬁedkovatel, kter˘
po‰kozenému poskytne prvotní informace, pomÛÏe s vyplnûním formuláﬁÛ
a následnû postoupí vûc k ﬁe‰ení spotﬁebitelskému sdruÏení, které si spotﬁebitel sám zvolí. Podle okolností obsaÏen˘ch v podnûtu Ïivnostensk˘
úﬁad také zváÏí, zda je na místû provedení Ïivnostenské kontroly, nebo
postoupení podnûtu jinému specializovanému orgánu napﬁ. âeské obchodní
inspekci.
Podle okolností mÛÏe Ïivnostensk˘
úﬁad iniciovat i spoleãnou kontrolu s
âOI.
Jitka Sadovská, starostka

Sportovní vyÏití na‰ich dûtí je pro nás prioritou...
Více o ãinnosti na‰ich fotbalistÛ
si pﬁeãtûte na str. 8.

Soustﬁedûní Strupãice.

Turnaj pﬁípravka a sporotovní hry 23. 6. 2013

F O T O R E P O R TÁ Î Z K U LT U R N Í H O D ù N Í V O B C I . . .

Obecní úﬁad Beãov uspoﬁádal ve stﬁedu 8. kvûtna 2013 „POCHOD BEâOV - MILÁ“.
Registrace úãastníku byla na návsi v 8 hodin. Start pochodu v 8.30 hodin. Startovné 20 Kã a dûti 10 Kã.
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F O T O R E P O R TÁ Î Z K U LT U R N Í H O D ù N Í V O B C I . . .

Obec Beãov a SDH Beãov
uspoﬁádalo
TRADIâNÍ PÁLENÍ
âARODùJNIC.
Dámy, Ïeny, dûvãata si pﬁipravily
ko‰Èata a sletûly se u hasiãárny
30. dubna 2013 v 17 hodin.
Obãerstvení bylo zaji‰tûno, hrála
skupina Chameleon. Poﬁádaly
se dûtské soutûÏe. Na závûr se
vyhodnotily nejlep‰í ãarodûjnice.
V‰ichni se dobﬁe pobavili, tû‰íme se na dal‰í roãník této oblíbené akce.
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F O T O R E P O R TÁ Î Z K U LT U R N Í H O D ù N Í V O B C I . . .

Obec Beãov ve spolupráci s Divadlem M z Duchcova a Zájezdová scéna Praha,
pozvali v sobotu 1. ãervna 2013 od 15.00 hodiny vedle hasiãárny v‰echny rodiãe
a dûti na DùTSK¯ DEN „VE ML¯Nù STRA·Í“.
Dûtsk˘ den pln˘ her, pohádek, soutûÏí a zábavy
se konal díky finanãní podpoﬁe spoleãnosti âEZ a.s.
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STRÁÎNÍCI INFORMUJÍ...
StráÏníci pﬁijali od v‰ímav˘ch obãanÛ oznámení, které se
t˘kalo pomalovan˘ch zdí a zvonkÛ na jednom z panelov˘ch
domÛ, podaﬁilo se také získat svûdectví jednoho obãana,
kter˘ pﬁímo mladé vandaly vidûl pﬁi jejich „zábavû“. Celou
událost se podaﬁilo objasnit, nyní budou muset za své dûti
v‰e odãinit zákonní zástupci (odstranit po‰kození, nahradit
zpÛsobenou ‰kodu), kteﬁí s prominutím mnohdy ani netu‰í,
co jejich ratolesti vyvádûjí. Tímto stráÏníci apelují na rodiãe,
babiãky, dûdeãky, a to hlavnû v prázdninovém období, aby
více dohlíÏeli na své dûti, vnouãata...ãastûj‰í kontrolou, dohledem na své ratolesti mohou pﬁedejít tomuto jednání, pﬁípadn˘m úrazÛm apod.

Odchycen˘ volnû pobíhající pejsek skonãil v útulku, je ale
potﬁeba zamyslet se nad tím, proã majitel tzv. vyhodí svého
pejska na ulici a dále se o nûj nestará, ano, nûkdy se mÛÏe
jednat o uniklé zvíﬁe pﬁímo z pozemku, které je následnû majiteli vráceno, ale pﬁeváÏnû jde o vyhození a jednoduché
zbavení se zvíﬁete. KdyÏ majitel nemá soucit se zvíﬁátkem,
které mnohdy roky vlastnil, mûl by pamatovat na to, Ïe je
zde zákon, kter˘ jej mÛÏe poslat za tento skutek i do vûzení,
jedná se o tzv. t˘rání zvíﬁete. Na v‰e také za nezodpovûdné
majitele doplácí poté obec, potaÏmo její obyvatelé, na jejímÏ
katastru je zvíﬁe odchyceno, obec musí hradit nemalé ãástky
za umístûní zvíﬁete v útulku.
Mnohem hor‰í a takﬁka odporn˘ pﬁípad stráÏníci zaznamenali v pﬁilehlé obci Volevãice, kde do‰lo k otrávení bezbranného pejska, opravdového miláãka majitele, otráveno bylo
také nûkolik chovn˘ch zvíﬁat. StráÏníci na místû pomáhali se
záchranou otráveného pejska, událost dále telefonicky konzultovali s veterináﬁem a také s dlouholet˘m pracovníkem
útulku, záchranáﬁem p. Bohdalem. Opût je zde dÛvodné podezﬁení na t˘rání zvíﬁat, cel˘ pﬁípad si posléze pﬁevzala k dal‰ímu ‰etﬁení Policie âR.

Asistence stráÏníkÛ pﬁi odchytu roje vãel, kter˘ se usídlil v
tzv. ka‰tanové aleji, kam místní obãané chodí venãit své ãtyﬁnohé miláãky. Na celou událost stráÏníky upozornili v‰ímaví
obãané. Na místû zasahovala jednotka profesionálních a
také posléze místních dobrovoln˘ch hasiãÛ. Zásah byl komplikovan˘ a opakoval se i v dal‰ích dnech, na‰tvan˘m vãelkám se z místa dobrovolnû nechtûlo.

Jeden z mnoha klasick˘ch pﬁípadÛ, kdy je kolem spousty
volného místa na zaparkování vozidla, ale ﬁidiã stejnû své
vozidlo zastaví pﬁímo na autobusové zastávce, kam se posléze nedostal ﬁidiã linkového autobusu. Hﬁí‰ník odjel z místa
se zbyteãnou blokovou pokutou.
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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StráÏníci bûhem ãtvrtletí ﬁe‰ili opakovanû spory a fyzické
útoky mezi místními obãany, pﬁi tûchto incidentech do‰lo ke
zranûní a po‰kození vûcí zúãastnûn˘ch osob. Incidenty vznikají mnohdy náhle a takﬁka zbyteãnû (napﬁ. mladík od jiného
mladíka nedostal poÏadovanou cigaretu, po chvilce pokﬁikování se strhla mezi obûma rvaãka), zúãastnûní se poté
mnohdy kvÛli minutovému sporu psychicky muãí tﬁeba nûkolik let (neÏ-li je pﬁípad rozhodnut soudem, ãi správním orgánem). Nûkteré incidenty zaznamenal také místní kamerov˘
dohledov˘ systém, kter˘ je jiÏ tradiãním pomocníkem pﬁi v˘konu sluÏby stráÏníkÛ.
StráÏníkÛm se podaﬁilo opût zadrÏet osobu, která se nacházela v celostátním pátrání policie. MuÏ byl posléze pﬁedán k dal‰ímu opatﬁení Policii âR.

Novû opraven˘ balkon nestaãil, jak se ﬁíká, ani zaschnul po
novém nátûru a uÏ do‰lo k jeho rozbití. Mladík, kter˘ rozbil
sklenûnou v˘plÀ se k ãinu doznal, cel˘ pﬁípad byl pﬁedán po
zadokumentování pﬁíslu‰enému správnímu orgánu, kter˘
rozhodne o pﬁípadné pokutû, ale hlavnû o náhradû zpÛsobené ‰kody, která vznikla obci Beãov, jakoÏto majiteli objektu.

CO BY MùL VùDùT KAÎD¯ OBâAN OBCE

StráÏníkÛm se po sloÏitém vy‰etﬁování podaﬁilo usvûdãit
dva mladíky, a to z pokusu krádeÏe kovov˘ch souãástí v jednom z panelov˘ch domÛ. Mladíci si odnesli z celé jejich dÛmyslné, lÏivé, ale posléze ãitelné akce blokovou pokutu.

Pﬁi plnûní sv˘ch úkolÛ obecní policie spolupracuje
s Policií âeské republiky. KaÏd˘ má právo obracet se na
stráÏníka obecní policie se Ïádostí o pomoc a stráÏníci
jsou povinni v rozsahu sv˘ch úkolÛ poÏadovanou
pomoc poskytnout. Na základû veﬁejnoprávní smlouvy
mezi pﬁíslu‰n˘mi obcemi mÛÏe obecní policie vykonávat
svoji pravomoc i na území jin˘ch obcí, které vlastní
obecní policie nezﬁídily. Obec, která obecní policii nezﬁídila vydá stráÏníkovi písemné zmocnûní, kter˘m prokazuje oprávnûnost v˘konu pravomoci na jejím území.

Ilustraãní foto
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ

Obecní policie pﬁi zabezpeãování místních záleÏitostí
veﬁejného poﬁádku a plnûní dal‰ích úkolÛ podle zákona
o obecní policii ãi dal‰ích zákonÛ zejména:
• pﬁispívá k ochranû a bezpeãnosti osob a majetku,
• dohlíÏí na dodrÏování pravidel obãanského souÏití,
• dohlíÏí na dodrÏování obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek
a naﬁízení obce,
• se podílí v rozsahu stanoveném zákonem nebo zvlá‰tním zákonem na dohledu na bezpeãnost a plynulost
provozu na pozemních komunikacích,
• se podílí na dodrÏování právních pﬁedpisÛ o ochranû
veﬁejného poﬁádku a v rozsahu sv˘ch povinností
a oprávnûní stanoven˘ch zákonem ãiní opatﬁení k jeho
obnovení
• se podílí na prevenci kriminality v obci
• provádí dohled nad dodrÏováním ãistoty na veﬁejn˘ch
prostranstvích v obci
• odhaluje pﬁestupky a jiné správní delikty, jejichÏ projednávání je v pÛsobnosti obce,
• poskytuje za úãelem zpracování statistick˘ch údajÛ
Ministerstvu vnitra na poÏádání údaje o obecní policii.
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Ohlédnutí za ‰kolním rokem 2012/2013 v mateﬁské ‰kole
Bûhem ‰kolního roku 2012/2013 jsme pro dûti uspoﬁádali
mnoho akcí. Vzpomenu alespoÀ na nûkteré z nich.
Do mateﬁské ‰koly pravidelnû zveme Divadlo KU·, na
které se dûti velmi tû‰í. Pﬁi pﬁedstavení zaÏijí plno legrace,
nauãí se soustﬁedit na dûj hry, spoleãensky se chovat, odmûnit herce potleskem. Pﬁedvánoãní pﬁedstavení Divadla
KU· nás i dûti sváteãnû naladilo. Dûti „pekly“ cukroví z modelíny a samotvrdnoucí hlíny, vyrábûly vánoãní pﬁání. Celou
‰kolku jsme si za jejich pomoci vánoãnû vyzdobili. Paní uãitelky si pﬁipravily pro dûti a jejich rodiãe potﬁeby k v˘robû vánoãních ozdob. Rodiãe si v pﬁedvánoãním shonu na‰li ãas a
ve ‰kolce vyrábûli se sv˘mi dûtmi vánoãní ozdoby. Vánoãní
cinkání dûti upozornilo, Ïe Vánoce s dáreãky uÏ jsou opravdu tady.
Dal‰í dÛleÏitou akcí bylo preventivní vy‰etﬁení oãních vad.
Probûhlo ve spolupráci s Nemocnicí v Mostû - oãním oddûlením. U dûtí se zji‰Èovala dalekozrakost, krátkozrakost, ‰ilhání a tupozrakost. Vy‰etﬁení probíhalo ambulantnû, v mateﬁské ‰kole. Vy‰etﬁení dûtí mohli b˘t pﬁítomni i jejich rodiãe.
Velice chci vyzdvihnout práci diplomované sestry, paní Chvojkové, která sv˘m pﬁístupem k dûtem zahnala v‰echny jejich
obavy z vy‰etﬁení.
Velk˘ úspûch u dûtí
mûla ukázka práce
psÛ záchranáﬁÛ pod
vedením pana Bohdala a pana ·e‰iny. Pejsci dûtem pﬁedvedli
cviãení na povel, vyhledávání osoby, vyhledávání urãeného
dítûte. Dûti se nebály
ptát na práci a v˘cvik
pejskÛ, na péãi o nû.
Pan Bohdal dûtem odpovídal srozumitelnou
formou pﬁimûﬁenou
vûku dûtí. Na závûr s velkou radostí si dûti mohly s pejsky
pohrát a pohladit si je.
Jaro jsme pﬁivítali pﬁípravou besídek pro maminky. Dûti si
k jejich svátku nacviãily pásmo písní, básní a taneãkÛ. Pro
maminky zhotovily pﬁáníãka. U rodiãÛ vystoupení jejich dûtí
mûlo velk˘ úspûch.
Zavr‰ením ‰kolního roku 2012 - 2013 je Slavnostní vyﬁazování dûtí z mateﬁské ‰koly. Tﬁídu na tuto akci si vyzdobily
samy dûti. Paní uãitelka Krieglerová pﬁedvedla ukázku vzdûlávací práce s dûtmi. S písní „Hurá, jdeme domÛ, zavíráme
na‰í ‰kolu“ se dûti se ‰kolkou rozlouãily. Pﬁedávání knih a
dárkÛ se úãastnili v‰ichni pedagogiãtí pracovníci. S rodiãi
jsme pﬁi malém poho‰tûní vzpomínali na roky strávené s nimi
a s jejich dûtmi. Pro nás je toto louãení smutné, ale vûﬁíme,
Ïe na nás rodiãe a dûti nezapomenou. Rádi je uvidíme kdykoli pﬁi náv‰tûvû mateﬁské ‰koly. K ukonãení jedné Ïivotní
etapy dûtí nám nezb˘vá neÏ popﬁát: „Milí pﬁed‰koláci, aÈ se
Vám ve ‰kole líbí a samé jedniãky!“
Vypracovala: Protivínská Jitka,
vedoucí odlouãeného pracovi‰tû M·

Akce ‰kolní druÏiny
VELIKONOâNÍ B¤ÍZKA
I. a II. oddûlení ·D vyrobilo ozdoby na velikonoãní bﬁízky,
které byly umístûny pﬁi vstupu do KS. Spoleãnû si kaÏdé oddûlení ·D jednu bﬁízku nazdobilo.
BùH BEâOVEM
JiÏ tradiãní závod „Bûh Beãovem“ probûhl i tento ‰kolní rok
v mûsíci kvûtnu. BûÏeck˘ závod s plnûním rÛzn˘ch znalostních soutûÏí je mezi dûtmi oblíben˘.
BESEDA S DOPRAVNÍ POLICIÍ
Dopravní policistka, pí Urbanová, pﬁipravila velmi zajímavé
odpoledne pro Ïáky ·D a dûti z I. stupnû Z·. Îáci získali
spoustu nov˘ch vûdomostí, které si nakonec provûﬁili v soutûÏním testu, za kter˘ byli odmûnûni pûkn˘mi upomínkov˘mi
pﬁedmûty.
ZVÍ¤ÁTKA Z PÍSKU
Pro dûti ·D a dûti z I. stupnû byla uspoﬁádaná soutûÏ „Zvíﬁátka z písku“. Dûti zapojily svou fantazii a vyrábûly jak zvíﬁátka Ïijící, tak zvíﬁátka z minulosti. VyuÏito bylo pískovi‰tû
pﬁed sportovní halou. Nejhezãí zvíﬁátka byla vyhodnocena vychovatelkami ·D.
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Z ãinnosti na‰ich fotbalistÛ
P¤ÍPRAVKA - V roãníku 2012-2013 se na‰e pﬁípravka
umístila celkovû na 5. místû. Pod vedením trenéra Jana Karpela a vedoucí muÏstva Kateﬁiny Karpelové si pﬁípravka
mírnû polep‰ila a vûﬁíme, Ïe v roãníku 2013-2014 budou
je‰tû lep‰í.MuÏstvo pﬁípravky nastupovalo v tomto sloÏení:
Nov˘, Karpel, Mıller, Mika, Ferková, Karpelová, Fleischman,
Olah, Rost M., Pi‰tínek, Kureãajová, Kﬁenek, Rost J., ·efl,
Horváth, âermák a Král.
Po ukonãení sezony si oddíl pﬁípravky udûlal závûreãné vyhodnocení a posezení s dortem. Jako nejlep‰í útoãník byla
vyhodnocena Kureãajová Darina, nejlep‰í obránce Mıller
Rudolf, nejpﬁínosnûj‰í hráã Rost Martin, nejlep‰í stﬁelec
Vondru‰ David, nejlep‰í brankáﬁ âermák Jacob Thomas, nejvût‰í pokrok Olah Jiﬁí a nejlep‰í docházka Karpelová Tereza.
Po ukonãení sezony se muÏstvo pﬁípravky zúãastnilo
3-denního soustﬁedûní v krásném sportovním areálu ve
Strupãicích ve dnech 14. - 16. 6. 2013.
Soustﬁedûní se zúãastnilo celkem 19 dûtí. Tímto chceme
podûkovat i rodiãÛm, kteﬁí se soustﬁedûní zúãastnili a vypomáhali pﬁi sportovních aktivitách. O dûti starali: Karpel Jan,
Karpelová Kateﬁina, Rostová Mirka, ·vecová SoÀa a Peroutková Denisa.TJ Sokol Beãov dûkujeme v‰em za zaji‰tûní tohoto soustﬁedûní. Dûtem se zde velice líbilo, vyuÏívali
hﬁi‰tû, bazén, minigolf, basketbalové hﬁi‰tû a jiné prostory
sportovního areálu.Dûkujeme Obci Beãov za finanãní podporu tohoto soustﬁedûní.
Dne 23.6.2013 jsme uspoﬁádali Turnaj star‰ích pﬁípravek
a sportovní hry pro dûti. Partnerem tûchto akcí byla Skupina
âEZ. Na‰e pﬁípravka se umístila na 1. místû, na druhém
místû se umístila pﬁípravka FK Louny a na 3. místû se umístil oddíl Aver Roma. Turnaj se v‰em velice líbil.
ÎÁCI - V roãníku 2012-2013 okresního pﬁeboru Most se
na‰i star‰í Ïáci umístili na 4. místû. MuÏstvo star‰ích ÏákÛ
pod vedením trenérÛ BaÏo Robert mlad‰í a BaÏo Robert star‰í nastupovalo v soutûÏi v tomto sloÏení: Cibrik, Bergr, Kolaãai, Lastovka, Krause, Jansta, Pi‰tínek, Bohata, Husman,
Rost, Kalãík, Krampera a ·vandrlík. Nejlep‰ími stﬁelci byli
Bergr Václav, kter˘ nastﬁílel 28 branek, dále pak Kaloãai Dominik - 25 branek a Ulrich Jakub - 12 branek.
Dne 31. 8. 2013 od 9.00 hod. se uskuteãní Turnaj star‰ích
ÏákÛ na hﬁi‰ti TJ Sokol Beãov. Partnerem tohoto turnaje je
Skupina âEZ.
DOSPùLÍ - V roãníku 2012-2013 se muÏstvo dospûl˘ch
umístilo na 2. místû v okresním pﬁeboru Most. MuÏstvo dospûl˘ch pod vedením trenérÛ Stanislava Hofmanna a Mariana Chlada spoleãnû s vedoucím muÏstva Josefem Kramperou nastupovalo v tomto sloÏení: Popenko, Bobek, Novotn˘,
Poko‰, ·najdr ml., ·najdr st., Matura, Dvoﬁák, Lastovka, Cibrik, Palán, Kabourek, Kalãík, To‰er, Îolták, Hnátek, Hru‰tinec, Shazko, DÏuban, Chlad, SchŒn.
Nejlep‰í stﬁelci: Palán Martin - 15 branek, Dvoﬁák Robert 10 branek a Lastovka Vlastimil - 4 branky.
MuÏstvo dospûl˘ch postoupilo v sezonû 2013-2014 do
I.B tﬁídy KFS.
Pro zájemce, kteﬁí se budou chtít zúãastnit fotbalov˘ch zápasÛ budou dodateãnû urãeny odlezdy autobusu. Zveme

Turnaj pﬁípravka a sporotovní hry 23. 6. 2013.
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ROZPIS
25. 8.
31. 8.
7. 9.
14. 9.
21. 9.
28. 9.
5. 10.
12. 10.
19. 10.
26. 10.
3. 11.
9. 11.
17. 11.

UTKÁNÍ MUÎI - PODZIM 2013:
Meziboﬁí - Beãov
10.30 hod.
Beãov - Bﬁ.Chomutov
17.00 hod.
Kopisty - Beãov
17.00 hod.
Beãov - Jirkov,Kyjice
17.00 hod.
Tuchoﬁice - Beãov
16.30 hod.
Beãov - Îatec (B)
16.30 hod.
âernovice - Beãov
16.00 hod.
Beãov - Podboﬁany
16.00 hod.
Údlice - Beãov
15.30 hod.
Beãov - Polerady
14.30 hod.
âernãice - Beãov
14.00 hod.
Beãov - Velká âernoc
14.00 hod.
HavraÀ - Beãov
13.30 hod.

v‰echny sportovní pﬁátele na na‰e utkání. Pﬁíprava A muÏstva bude probíhat v domácím prostﬁedí a zaãíná 30. 7. 2013
v domácích podmínkách. Pﬁátelská utkání jsou naplánována
na nedûli 4. 8. 2013 Beãov - Lom, dále pak v sobotu 10. 8.
2013 Beãov - BraÀany.
TJ Sokol Beãov dûkuje obci Beãov za finanãní v˘pomoc pﬁi
vybudování ochrann˘ch sítí za fotbalové branky na hﬁi‰ti.

Beãovsk˘ Zpravodaj vydává Zastupitelstvo obce Beãov v nákladu 250 ks • Vychází jedenkrát za tﬁi mûsíce
Pﬁíspûvky zasílejte na Obecní úﬁad • V˘tisk pro obãany obce zdarma

TENTO ZPRAVODAJ JE ZAREGISTROVÁN NA MINISTERSTVU KULTURY V PRAZE – evidenãní ãíslo: MK âR E 21085.

