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Listopad 2012
ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 11
Rooseveltova 15  549 57 Teplice nad Metují   (491) 581207, www.teplicenadmetuji.cz/ozveny
SLAVNOSTNÍ VEČER
V TEPLICÍCH NAD METUJÍ

za obětavou a nezištnou práci v automotoklubu a
zahrádkářském sdružení
panu Václavu Záleskému
za dlouholetou práci pro rozvoj města, především v
Občanském výboru Adršpach,
za obětavou a nezištnou práci v mysliveckém sdružení a
teplické farnosti

Ve středu 24. října 2012 se konal slavnostní večer při
příležitosti státního svátku ke Dni vzniku samostatného
Československa.
Slavnostní večer byl spojen s udělením ocenění a poděkování
významným osobnostem našeho města.
Večer byl zahájen státní hymnou, poté následoval koncert
žáků ZUŠ Broumov pod vedením pana ředitele Štěpána
Přibyla. Pak následoval projev pana starosty Milana
Brandejse a na závěr bylo předáno ocenění vybraným
osobnostem města.
Pro příští rok se zastupitelé rozhodli umožnit široké
teplické veřejnosti, aby sama navrhla vhodné kandidáty
na ocenění. Ze všech návrhů pak zastupitelé vyberou dvě
nebo tři osobnosti, které budou oceněny.

Zastupitelstvo města Teplice nad Metují rozhodlo udělit
veřejné poděkování a ocenění:
panu Stanislavu Klimešovi
za celoživotní práci pro rozvoj města,
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*************************************************
Nové poznatky o skalním hradě Střmenu.
V knize „Čas hradů v Čechách“ z roku 1994 je informace, že náš
skalní hrad Střmen v Teplických skalách, byl v roce 1428 dobyt
husitským hejtmanem Matějem Salavou, majitelem sousedního
hradu Skály (později Katzenstein na Bischofsteině). Pobořený hrad
Střmen dostal na krátký čas nového majitele – Jana Krušinu
z Lichtenburka, taktéž husitského hejtmana, (dobyl 1428 hrad
v Adršpachu). Matěj Salava se snažil tvrdě rozšířit svoje majetky,
což se mu i dařilo. Na úkor polického i broumovského kláštera
získal vesnice Žďár n. Metují, dnešní Českou Metuji, (dříve Matta
Mohren), Dědov a dokonce i Bohdašín – ten však prodal později
broumovskému klášteru zpátky! Po „Bitvě u Lipan“ (30.5.1434)
přešel Salava na stranu Zikmunda, čímž si tento majetek z doby
husitské mohl ponechat.
Pokud se informace o dobytí hradu Střmen Matějem Salavou v roce
1428 potvrdí, vnese to celkem jasno, proč v roce 1430 při mohutném
slezském nájezdu na naše území, nepomáhal náš hrad Střmen
posádkám hradu Vízmburk, Skály a Adršpach bránit naše území.
Také 24.7. 1432 se již nikdo ze Střmenu nezúčastnil jednání mezi
Slezany a českými zástupci o dvouletém smíru. (Jednání se
zúčastnili oba Salavové, Matěj i jeho mladší bratr Jan). Taktéž v roce
1445-46 nebyl již při oboustranných jednáních hrad Střmen
požadován Slezany ke zbourání a v roce 1447 není na listině
proplacených hradů ke stržení. Hrad Střmen od roku 1428 již nebyl
schopen bojových akcí a vlastně neexistoval.
Literatura: Mysliveček, Koubová, Vrbenská: „Čas hradů v Čechách“
– 3 díly. Vydal Horizont v letech 1994-1996.
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B. Sýkora

Podpora STOP HF
Město Teplice nad Metují podpořilo částkou 10tis.Kč
benefiční koncert skupiny Hradišťan. Excelentní výkon
profesionálních hudebníků byl doplněn amatérskou skupinou
Marta a Rasputin band, když třešničkou na dortu byla
společná prezentace melodie z filmu Poslední mohykán.
Výtěžek z koncertu byl věnován na podporu Koalice STOP
HF, která systematicky bojuje proti dobývání „břidličných“
plynů metodou hydraulického frakování.
Milan Brandejs, Váš starosta

Nová technika
Město zrealizovalo s přispěním téměř 50 % dotace nákup
přídavné techniky k traktorům s využitím pro technické
služby a lesní hospodářství. Od podzimu 2012 máme
k dispozici čelní radlici a novou posejpku na zimní údržbu,
dále pak kontejnerový nosič vč. kontejneru. Celková cena je
718.300,- Kč bez DPH.
Milan Brandejs, Váš starosta
PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Bohumíru
Jarkovskému za pomoc při vybudování nového chodníku před
domem a snížení prahu u dveří v mém bytě.
Tímto jsem se mohl pohybovat na invalidním vozíku.
Odmítl si vzít za práci peníze. Je vidět, že se ještě najde
člověk, kterému není nemoc druhých lhostejná.
Ještě jednou moc děkuji.
Petr Šubrt, Dolní Teplice

Výuka může být i zábavná
Teplice nad Metují - Žáci 1.H ze Střední školy hotelnictví
a společného stravování navštívili v rámci výuky českého
jazyka a literatury Městskou knihovnu v Teplicích nad
Metují, kde pro ně byl připraven zajímavý program. Nejprve
se seznámili se službami a fungováním knihovny na malém
městě.
Poté jim paní knihovnice představila netradiční projekt
s názvem „Čtení pomáhá“. V principu účastník za každou
přečtenou knížku obdrží 50 korun. Peníze potom může
věnovat na vybraný charitativní projekt a tím podpořit dobrou
věc. Žákům se tento systém pomoci potřebným velmi zalíbil.
Někteří se dokonce ihned do projektu přihlásili. „Považuji to
za dobrý nápad. Přestože nejsem nějaký veliký čtenář, projekt
mě oslovil. Přemýšlím, že se do něj také zapojím,“ říká
student Šimon Čumrik.
Třetí část zahrnovala samostatnou týmovou práci ve
dvojčlenných skupinkách. Žáci si vylosovali úkoly, které
museli splnit v určitém časovém horizontu. Informace
vyhledávali na internetu, ve slovnících, používali literaturu
faktu a v neposlední řadě pracovali i s uměleckou literaturou.
Po vypršení časového limitu svoji práci prezentovali před
ostatními spolužáky. A vedli si opravdu výborně. „Dnešní
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výuka v knihovně byla netradiční a velmi se mi líbila.
Dozvěděla jsem se mnoho nových věcí o regionálních
autorech, poznala jsem nová díla nebo se naučila pracovat
s on-line katalogem, což jistě při dalším studiu
využiji,“shrnuje studentka Tereza Šolcová.
Na závěr bych chtěla poděkovat paní knihovnici Věře
Prokopové za vstřícné jednání a za to, že našim žákům
umožnila prožít příjemné dopoledne s knihou, čímž přispěla k
rozvoji jejich čtenářské gramotnosti.
Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví a společného
stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

Drakiáda v Teplicích nad Metují
Tento rok jsme si museli na ten správný vítr počkat a termín
drakiády o týden posunout, ale určitě se to vyplatilo.V neděli
14.10. konečně foukalo a dokonce i sluníčko nás provázelo
celé odpoledne. Na drakiádě si užívali létání nejen draci, ale i
děti se svými rodiči.
K naší radosti se opět objevili mezi létajícími draky i draci
vyrobení doma za účasti celé rodiny. Pro děti bylo připraveno
i tvořeníčko z přírodních materiálů. Mohly si vyrobit figurky
z kaštanů, bramborové panáčky, dekoraci z dýní, nechybělo i
oblíbené vydlabávání dýní. Místní hasiči zajistili občerstvení
a všechny děti si mohly opéci špekáček. Poděkování patří
Městu za finanční a organizační pomoc, spolku Radost,
rodině Thérových, místním hasičům a oddílu ASPV za
organizaci příjemného odpoledne.
Vítr fouká, slunce svítí,
Řítí se k zemi ten drak
po obloze drak se řítí.
a táhne s sebou velký mrak.
Tonda Mráz
Za organizátory Líba Hažmuková
Domov Dolní zámek Teplice n. M.
(dříve Domov důchodců Teplice n.M.)
Vás zve na,
VÁNOČNÍ VÝSTAVU PRACÍ KLIENTŮ,
KTERÁ SE KONÁ VE DNECH
27.11.2012 9.00-11.00 a 13.00-16.00
28.11.2012 9.00-11.00 a 13.00-16.00
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
MIKULÁŠKÁ
SHOW
HRADEC KRÁLOVÉ

ČESKÉHO

ROZHLASU

Český rozhlas Hradec Králové zve všechny děti i dospělé na
Mikulášskou show.
Ve středu 5. prosince v Obchodním centru Futurum v Hradci
Králové budeme soutěžit, zpívat, ale především nadělovat! Přivítáme
Děti ráje a taneční skupinu T-BASS, vyhlásíme a odměníme ty
nejhezčí masky čerta, anděla a Mikuláše.
Tak nezapomeňte!!! Ve středu
5. prosince od 16. hodin
v Obchodním centru Futurum - Mikulášská show Českého rozhlasu
Hradec Králové.
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Soňa Neubauerová, 602 196 592, marketing a PR

**************************************
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své „ANO“ si řekli
dne 27. října 2012
v obřadní síni
Lukáš Chejnovský a Stanislava Runštuková.
Novomanželům přejeme hodně štěstí!

**************************************
Dne 10. listopadu 2012 se konala v obřadní síni Městského
úřadu v Teplicích nad Metují již tradiční malá slavnost
„Vítání dětí do života a mezi občany našeho města“.
Nově narozené občánky:
 Julii Joskovou,
 Jana Štefana Szabó,
 Adama Šefce,
 Janu Divišovou a
 Maxe Tichého
přivítal za město místostarosta Mgr. Radim Války.Všem
zúčastněným předvedly děti z místní mateřské školy pod
vedením paní učitelky Schejbalové velmi pěkné pásmo
písniček a básniček, za které tímto také děkujeme.

J. Záleská, matrikářka

**************************************
MĚSTSKÁ KNIHOVNA TEPLICE NAD METUJÍ
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VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK
MICHAL VIEWEGH – MRÁZ PŘICHÁZÍ Z HRADU
Satirický thriller Mráz přichází z Hradu je volným
pokračováním bestselleru Mafie v Praze. Autor se odvážně
pohybuje na nejzazší hranici svobody slova a před očima
čtenáře vytváří napínavou a zábavnou koláž, která je
navzdory vší nadsázce nebezpečně pravdivým obrazem
současného Česka.
MARTINA FORMANOVÁ – SNĚDLA DĚTEM
SLADKOSTI Deset let po vydání své úspěšné prvotiny
Skladatelka voňavého prádla přichází Martina Formanová s
volným pokračováním, autobiograficky laděnou knížkou
Snědla dětem sladkosti. Vtipným stylem přibližuje čtenáři
nejen svou každodenní realitu - přesazení do odlišné země a
kultury, uvykání venkovu, výchovu dospívajících dvojčat,
vlastní plány a sny, ale dokáže humorně reflektovat i vážnější
životní okamžiky.
JO NESBO – SNĚHULÁK V Oslu napadl první sníh. Birte
Beckerová přichází domů z práce a chválí manžela a syna,
jakého postavili v zahradě krásného sněhuláka. Jenže oni
žádného sněhuláka nepostavili. Celá rodina užasle zírá z
okna. Syn si všimne, že sněhulák je obrácen tváří k domu a
jeho černé oči hledí přímo dovnitř. Ráno je Birte pryč.
Zmizela bez stopy. Jen sněhulák má kolem krku její šálu...
SIMON MAWER – DÍVKA, KTERÁ SPADLA Z NEBE
Marian Sutro je napůl Angličanka, napůl Francouzka. Ve
třetím roce druhé světové války ji naverbuje francouzská
sekce britských zvláštních jednotek a Marian se začne
připravovat na výsadek v okupované Francii. Její mise ve
Francii má ale kromě podpory domácího odporu ještě jedno,
velmi speciální poslání: přesvědčit mladého fyzika Clémenta
aby opustil svou zemi a odletěl do Anglie...
KEN McCLURE – ZÁMĚNA
Steven Dunbar zjistil, že pacienti s beznadějnou diagnózou
dostávají místo léků neúčinné placebo, aby zemřeli dřív a
nezatížili tolik státní rozpočet. Během vyšetřování případu
dojde k teroristickému útoku islámských radikálů. Ti nakazí
obyvatele několika domů cholerou. Epidemii se podaří rychle
zvládnout, pachatelé jsou zatčeni, jenže Stevenovi je to
podezřelé...
MADELEINE ALBRIGHTOVÁ – PRAŽSKÁ ZIMA
Knihu vzpomínek Madeleine Albrightové nejlépe přiblížil
nedlouho před svým úmrtím autorčin blízký přítel Václav
Havel: "Madeleine Albrightová napsala strhující příběh plný
dobrodružství a vášně, tragédie a odvahy na pozadí
okupovaného Československa během druhé světové války a
následujících tří let, vedoucích k Únoru 1948. Ve své knize
nabízí svěží, neotřelý pohled na události, jež formovaly její
život a pozdější kariéru, a dovádí nás k hlubokému zamyšlení
o mravních dilematech, které se projevovaly i v našich
životech."
Milí čtenáři, všechny knižní novinky najdete na našich
webových stránkách www.teplicenadmetuji.knihovna.cz
v sekci novinky. Zde jsou seznamy nových knih, které
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knihovna získala koupí nebo darem vždy za poslední tři
měsíce.
Základní umělecká škola Broumov
Vás zve na

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ
teplických žáků ZUŠ Broumov
Základní škola Teplice nad Metují – přednáškový sál
Čtvrtek 13. prosince 2012 v 16:00 hodin.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TEPLICE NAD METUJ
VÁS ZVE NA DÍLNU

DEKOROVÁNÍ TEXTILU
Přijďte si vyzkoušet malbu, tisk a další techniky
Vyrobíte si originální tričko, ubrus, prostírání, tašku, … co Vás jen
napadne

KDY: sobota 1. prosince od 13 hodin
KDE: Městská knihovna Teplice nad Metují
S SEBOU: textil, který budete chtít dekorovat (přírodní materiál
- len nebo bavlna s hladkou strukturou; na malbu a tisk spíše
světlé barvy, na savování tmavé barvy; nový textil je lepší
předem vyprat)
máte-li šablony Vašich oblíbených motivů
ABY SE NÁM LÉPE TVOŘILO BUDEME MÍT PŘIPRAVENÉ MALÉ
POHOŠTĚNÍ!
TĚŠÍME SE NA SPOLEČNĚ STRÁVENÝ PŘEDVÁNOČNÍ ČAS!
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
TEPLICE NAD METUJÍ
POŘÁDÁ

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ
JARMARK
VE ČTVRTEK 20. PROSINCE 2012
V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY OD 13.30 DO 16.30
HODIN
V jednotlivých třídách a dalších učebnách můžete vidět řadu
dětských výrobků a většinu z nich si také můžete koupit.
V třídních dílničkách si dokonce budete moci některé dárečky
vyrobit sami.
Těšíme se na Vás !
Žáci a pracovníci školy.
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Informace o společnosti:
Evropské centrum odškodného spol. s.r.o. (EvCO) je
právně-poradenská společnost, která se na profesionální
úrovni specializuje na získání odškodného pro osoby, které ne
vlastní vinou utrpěly újmu na zdraví. EvCO je součástí
mezinárodní kapitálové skupiny, která kromě ČR působí i
v Polsku, Slovensku a Maďarsku.
Díky týmu profesionálů, jako jsou posudkoví lékaři,
vyškolení právní referenti, advokátní kancelář a externí znalci
v oboru, zajišťuje svým klientům kompletní řešení
odškodnění a získání jim náležejícího finančního plnění.
Specializujeme se na řešení těchto případů odškodnění:
 Odškodnění osob zraněných po dopravní nehodě
 Odškodnění pozůstalých po zemřelém v důsledku
dopravní nehody
 Řešení pracovních úrazů
Jaké druhy odškodnění můžeme poškozeným zajistit?
 Bolestné, ztížení společenského uplatnění, psychická
újma, vyplacení ušlého zisku
 Veškeré poplatky spojené s léčbou, cesty k lékaři,
regulační poplatky, poškozené věci
 Poplatky za léky a následná léčení, lázně,
rehabilitace, další léčebné procedury, operace
V případě ztráty blízké osoby:
 Odškodnění všem pozůstalým a rodinným
příslušníkům
 Náklady na pohřeb, smuteční oblečení, věnce
květiny, pomníky, …
3 nejčastější dotazy našich klientů:
1. Kolik stojí služby EvCO?
Pracujeme na principu, kdy Vám nejdříve
pomůžeme a získáme peníze a až poté nám náleží
odměna ze získaného odškodnění. Tedy s námi
nemá klient co ztratit, může vždy jen získat.
2. Můžete řešit i starší případy?
Ano, můžeme řešit odškodnění dopravních nehod až
4 roky zpětně. U pracovních úrazů můžeme řešit
případy až 2 roky zpětně. Pokud si nejste jisti lhůtou,
pro jistotu se na nás přesto obraťte.
3. Nejsem si jist, jestli jsem dostal adekvátní
odškodnění.
Můžete
přezkoumat
plnění
pojišťovny?
Ano tuto službu děláme velmi často. Klienti obdrželi
odškodnění např. už před 4 lety a nejsou si jisti, zda
pojišťovna plnila ve správné výši. V těchto
případech velmi často uspějeme a získáme klientovi
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ještě další peníze, o kterých doposud neměl ani
tušení. Samozřejmě, že opět neplatí nic předem.
Nejste si jisti, zda jste obdrželi skutečně to. Na co máte
nárok? Máte ve svém okolí lidi, kteří měli nehodu nebo jiný
úraz a chtěli byste jim pomoci?
Kontaktujte našeho odborníka ve vašem regionu.
S NÁMI MŮŽETE JEN ZÍSKAT!!
Siebert Miroslav, trebeis@email.cz, tel.: +420728778651
Oblastní spolek Českého červeného kříže v Náchodě
pořádá 10denní pobyt v Chorvatsku
Chorvatsko – Pakoštane (vila VIKI)
Severní Dalmácie, blízko Bigradu na Moru
Ubytování 130m od moře
Termín: 13. 8. – 22. 8. 2013
Cena: 7.750,-Kč
Cena zahrnuje:
dopravu klimatizovaným autobusem z Náchoda,
7x ubytování ve dvoul. pokojích s možností přistýlky,
sprchou, WC, minikuchyní 7x polopenze, služby delegáta,
pojištění proti krachu CK
úklid, povlečení, pobytová taxa
Bližší informace u p. Zelené na tel.: 606576058 nebo
491423200

Mundialeirro 2012
Fotbalový turnaj starých gard, který se odehrál 20. října na
stadiónu v Teplicích, vyhrálo naše družstvo ve složení (zleva
nahoře) Pásler Libor, Lauryn Radek, Šimon Daniel,
Cabrnoch Pavel, Šošovička Rudolf, Koucký Lukáš, Cibulka
Josef, (dole) Mach Jan, Brandejs Milan, Krym Jiří, Filip
Pavel a Stiller Pavel.
Postupně jsme porazili společný tým polských měst
Mieroszowa a Nowe Rudy 6:1 a na penalty po remíze 0:0
(5:3) družstvo z Meziměstí. Turnaj se hraje pravidelně od
r.2008 a střídavě se setkávají mužstva z Meziměstí,
Mieroszowa, Nowe Rudy a Teplic na velkém hřišti a ve
sportovních halách.

KNIHY PAPÍR HRAČKY
Jiří KOHL
Komenského náměstí 402, Police nad Metují
Tímto si
otevřené
školních,
bývalého
Marketu.

Vás dovolujeme pozvat k nákupu do nově
prodejny knih, papírenských, výtvarných,
kancelářských potřeb a hraček v prostorách
železářství Fulka v Polici n. M. u Penny

Nabízíme :
* Knihy s možností objednávání bez poštovného
- v nabídce stále více jak 60.000 titulů
* Kalendáře a diáře na rok 2013
-nástěnný kalendář Kladské pomezí 139,- Broumovsko,Policko na historických pohlednicích 129,lunární kalendář KRÁSNÁ PANÍ
- designové diáře Albi od 99,* Dárkové pastelky Koh-i-noor, Maped
* Prestižní psací potřeby PARKER
* Školní tašky a batohy Herlitz, Step by Step, Still,
Chiemsee
* Výtvarný program od SMT creators
* Stolní hry se slevou až 50% např:
- Kuky se vrací 299,- 149,- JAK VYCVIČIT DRAKA 299,- 149,- LEO HRÁTKY 299,- 159,- HOLLYWOOD 549,- 399,- Soubor her VEČERNÍČEK 549,- 399,* Dětské plastové boby s brzdami od 189,* Dřevěné sáně české výroby od 1.250,* Kočárky pro panenky ZEKIWA
* TOLO – hračky pro nejmenší rozvíjející nejen mysl
* Stolní svíčky ze stearinu (čistě přírodní, bez parafínu)
* Barevné stolní svíčky KCB, vonné svíčky BOLSIUS
* Jsme výdejním místem FOTOLAB partner,
kde nabízíme i možnost okamžitého tisku
digitálních fotografií do formátu 15x20
již od 4,90 za 1 kus bez dalších poplatků.
Těšíme se na Vaší návštěvu !
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SBÍREJ A VYHRAJ!
Sbírej a vyhraj je název nové soutěže, kterou pořádá
společnost ASEKOL s cílem motivovat občany ke sběru
drobných elektrozařízení (např. videopřehrávače, DVD
přehrávače, radiopřijímače, kazetové magnetofony, věže,
gramofony, domácí kina, reproduktory, dálkové ovladače,
sluchátka apod.), videokamery, digitální a analogové
fotoaparáty včetně příslušenství (např. teleobjektivy, blesky
apod.), elektrické a elektronické hudební nástroje, zařízení
výpočetní techniky (např. notebooky, počítače, optické
mechaniky, myši, klávesnice), telefonní přístroje (klasické,
bezdrátové i mobilní), faxy a záznamníky, tiskárny, malé
stolní kopírky, kalkulačky, herní konzole, videohry včetně
ovladačů apod., elektrické hračky (např. autodráhy, vláčky
apod.), elektrické a elektronické hudební nástroje.
Soutěž trvá do 28. 02. 2013. Hlavní cena je Tablet Samsung a
ještě můžete vyhrát mnoho dalších cen. Zapojit se může
každý, kdo má doma starý spotřebič k vyřazení a donese jej
spolu s informačním letákem na sběrné místo v Teplicích nad
Metují dne 08. 12. 2012. V době, kdy nebude sběrné místo
otevřeno, můžete donést elektrozařízení do budovy MěÚ kancelář hospodářsko-správního odboru.
Aby elektrozařízení mohla být započítána do soutěže a
recyklována, je nutné je odevzdávat v nedemontovaném
stavu! Za každý odevzdaný spotřebič obdržíte jedno razítko.
Po nasbírání pěti razítek leták odešlete na PMH s.r.o., PO
BOX č. 75, 460 03 Liberec 3.
Čím více donesete elektra a odešlete orazítkovaných letáků,
tím větší šanci máte na výhru!
Další informace a přesná pravidla soutěže naleznete na
internetových stránkách www.asekol.cz v sekci Sbírej a
vyhraj!. Leták a další informace najdete na poslední stránce
Teplických ozvěn.
Jindřiška Nováková, odpadové
hospodářství
ODPADOVÉ INFORMACE
Sběrné místo pro zpětný odběr kompletních,
nerozebraných použitých elektrozařízení, umístěné
v kotelně u bytovek na náměstí Aloise Jiráska, bude
otevřeno v sobotu dne 08. 12. 2012 od 9:00 hod do 11:00
hod.
TEPLICKÉ OZVĚNY * Vydává Město Teplice nad Metují *
(IČO: 00273139) nákladem 600 výtisků.*
Kontakt: mhff@teplicenadmetuji.cz.
Vychází jako občasník.*Odpovědná redaktorka Marie Jirmannová.*
Reg. č. MK ČR E 11959.*Redakční uzávěrka 15. každého měsíce.*
Za obsah článku odpovídají autoři.* Nevyžádané rukopisy a
fotografie nevracíme.* Tisk: TISKÁRNA František Matěna Police
nad Metují.*Vydáno dne 23.11. 2012.
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