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Zpravodaj obce
Koněprusy a Bítov

KŮŇ

Vážení spoluobčané,
pomalu se chýlí konec volebního období a koncem září nás čekají další volby do
zastupitelstva obce. Nyní se o Váš hlas bude ucházet ponovu 7 zastupitelů. Ukázalo se, že
5členné zastupitelstvo může být ochromeno ve výkonu a rozhodování, když z nějakého
důvodu (jež život přináší) jeho počet klesne pod 5 a není dostatek náhradníků. Nyní je ten
správný čas férově bilancovat uplynulé 4 roky. Věřím, že to uděláme nejen my, tj. každý ze
současných zastupitelů, ale především vy, občané. Toto volební období bylo velmi náročné a
prověřilo limity každého z nás, zastupitelů. Ukazuje se, že úspěšné vedení a řízení takto
malé obce, vyžaduje nejen čas a řekněme profesní a lidské kvality, ale hlavně tah na branku
a ochotu učit se za pochodu i věci, se kterými člověk neměl doposud zkušenosti a leckdy
pro něj nebyly snadné. Malá obec sama o sobě nemá valnou sílu např. ve vyjednávání
dobrých cen a služeb (ukázalo se na spolupráci s firmou AVE) či dosažení výhodných dohod
např. s městem Beroun (problematika školství), tady má smysl se chytře zapojovat a
spojovat s dalšími obcemi a společně tvořit větší celek a větší sílu. Tento trend jsme
započali, doufejme, že další zastupitelstvo bude pokračovat a rozvíjet tyto smysluplné vztahy
a nastavení s okolními obcemi. Malá obec také nemá žádný odborný aparát jako má město
odbory, a tak si zastupitel musí chtít vytvořit svoji vlastní odbornost a kompetence a také
přijmout vlastní zodpovědnost za svou práci a její výsledky. Jak se to, komu z nás podařilo,
vyhodnotíte opět vy, občané, jejichž zájmy jsme se snažili co nejlépe naplňovat a především
u těch, kteří chtějí v práci pro obec pokračovat a budou se opět ucházet o Vaši důvěru.
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V dalším volebním období je důležité navázat a pokračovat ve velkých rozpracovaných
projektech: výstavba kanalizace a vodovodu Bítov a oprava komunikace před a za školou.
Nedávná vichřice opět poničila už dost špatnou střechu budovy školy a potvrdila nutnost
její rekonstrukce (víceúčelový obecní dům), což bude aktuálně další z finančně náročných
projektů. A přestože má obec cca 11 mil.Kč na účtech, nestačí to na pokrytí všech
uvedených plánovaných projektů a část se bude muset řešit úvěrem. Už se ani nebudeme
moci spolehnout na příjem obce z těžby vápence (Velkolom Čertovy schody), který po
mnoho let vylepšoval obecní rozpočet a bude tak čistě na schopnostech vedení obce chytře
hospodařit i za pomoci dotací a úvěru. Jsem moc ráda, že se starostou Radkem Havlíčkem
budeme (za vedení obce) předávat novému zastupitelstvu obec s čistým štítem jak z
pohledu financí, tak zákonnosti. A hlavně se splněným předvolebním slibem, tj. s pitnou
vodou v Koněprusech!
Děkujeme Vám za důvěru a podporu!
Stanislava Králová
Radek Havlíček

Informace o konání voleb do Zastupitelstva obce Koněprusy
E. Vonderková
jak správně hlasovat
Způsoby udělování hlasů voličem
1. Jednotlivé kandidáty: křížkem v rámečku před jejich jménem, jen výše však tolik
kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno, hlas získávají označení platní
kandidáty (tento způsob hlasování sestaví z jednotlivých kandidátů nové zastupitelstvo)
2. Volební stranu: křížkem ve čtverečku před jejím názvem, hlasy získávají všichni
kandidáti označené volební strany v pořadí podle hlasovacího lístku až do výše počtu
členů voleného zastupitelstva – u označené volební strany se již nepřihlíží k označeným
kandidátům této volební strany (tímto způsobem hlasování dáváte najevo, že tento tým
lidí má být nové zastupitelstvo obce)
3. Volební stranu a současně jednotlivé kandidáty jiných volebních stran: v
tomto způsobu hlasování získávají hlasy nejprve označení kandidáti jiných volebních
stran než označené strany a následně pak zbylé hlasy voliče (rozdíl mezi počtem
volených členů zastupitelstva a počtem jednotlivé označených kandidátů) získají
kandidáti označené volební strany podle pořadí na hlasovacím lístku, u označené
volební strany se již nepřihlíží k označeným kandidátům této volební strany (Tímto
způsobem hlasování sestavíte nové zastupitelstvo obce z obou kandidátek, kdy
preferujete jednu stranu, ale zároveň podpoříte jednotlivce z protikandidátky).
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Posouzení platnosti hlasu
Hlas voliče je neplatný (§41 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb.)
• Není-li označena žádná volební strana ani žádný kandidát
- strana se označuje křížkem ve čtverečku před názvem
- kandidát se označuje křížkem v rámečku před jeho jménem
• Je-li označena více než jedna volební strana
• Je-li označeno více kandidátů, než kolik se v obci volí zastupitelů
- Komise nerozlišuje, zda jde o kandidáty platné či odvolané
- K označení kandidátů již označené volební strany se nepřihlíží, do počtu jednotlivě
označených se nezapočítávají

Informace z úřadu

pátek 23.9.2022 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 24.9.2022 od 8:00 do 14:00
volby do Zastupitelstva obce Koněprusy a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR na
sále budovy školy Koněprusy
požadavky ke 3. změně územního plánu obce Koněprusy jsou uzavřeny

Vodovod a připojení nemovitostí
S. Králová
Příprava připojení k obecnímu vodovodu běží na plné
obrátky– aktuálně se připravují k podpisu první nové
smlouvy o nákupu pitné vody a odvádění odpadních vod
zatím pro ty nemovitosti, které poslaly přihlášku a zaplatily
zálohovou fakturu za připojení nového odběrného místa. Dodavatel vodoměrů byl
vysoutěžen, finalizuje se rámcová kupní smlouva (plánujeme dokupovat vodoměry dle
potřeby od stejného dodavatele). Vodoměry jsou u dodavatele skladem a rezervovány pro
nás. V tomto nebo dalším týdnu proběhne finální dezinfekce vodovodu a začne se s montáží
vodoměrů.
Bohužel se ukazuje a doufáme, že se jedná jen o přechodný jev, že přibližně polovina
nemovitostí nezaplatila zálohovou fakturu na zřízení odběrného místa. Věříme, že ti váhající,
znovu přehodnotí situaci, a přestože mají dostatek vody ve své studni, budou solidární s
částí obce, kde voda není a připojí se na obecní vodovod. Pro tyto případy jsme zvolili
dvojsložkovou cenu vodného – pokud nebudete odebírat vodu, budete platit za možnost
odběru (připojení a vodoměr) pouze 600,- Kč bez DPH ročně, samozřejmě za předpokladu,
že se fyzicky připojíte. Možná některým z Vás unikla důležitá informace, že je v podmínkách
cca 8 mil. dotace na stavbu přivaděče, připojení 80 nemovitostí v obci.
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Může se stát, že nesplníme podmínku dotace a budeme muset dotaci vrátit. To by bylo
opravdu nešťastné a finančně obec likvidační vyústění snahy mít v obci pitnou vodu.
Nové smlouvy budou uzavírány se všemi nemovitostmi s vybudovanými přípojkami –
s některými na vodné i stočné, s některými pouze na vodné (mají domácí čistírny) a
s některými pouze na stočné (nemají vodovodní přípojky) tak, jak jste uvedli v přihláškách
k odběru.
Pokud máte nějaké dotazy k tomuto tématu, kontaktujte nás prosím (Radek Havlíček,
Stanislava Králová). Uděláme všechno pro to, abychom Vás přesvědčili, že připojení je
výhodné a ve finále zvyšuje hodnotu Vaší nemovitosti, byť vodu nebude odebírat.
Děkujeme všem, kteří toto chápou a podporují!

Odpadové hospodářství aktuálně
S. Králová

PLAST

PAPÍR

BIO

Od 1.7.2022 v obci funguje svoz a
likvidace odpadu ve spolupráci s novou
firmou POBERO s.r.o. (firma vytvořená DSO Poberounské odpady, jejímž
jsme členem.) Spolupráce je na počátku a ještě stále se dolaďují některé
detaily. Čeká nás výměna zvonů na plast za velké kolečkové kontejnery
(srpen-září), omlouváme se, POBERO mělo technické potíže s autem s rukou
na výsyp zvonů a tak jsou tyto kontejnery delší dobu plné, což se ukazuje na
přeplněnosti kolečkových kontejnerů na plast. Tento týden je přislíben výsyp
zvonů a doufejme, že si už vše sedne.
Oproti plánu se zdrželo i čipování nádob – plánujeme provést počátkem září
vlastními silami s odborným zaškolením z POBERO. Během srpna by mělo být
také POBERU dodáno auto s vážícím systémem na popelnice, takže uděláme
maximum pro to, aby do konce září byly nádoby očipovány a započaly se
nádoby u nemovitostí vážit.
Tady budeme potřebovat Vaši součinnost, budeme Vás včas informovat, jak
bude probíhat.
Děkujeme!
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Zapomenuté výročí jedné
„nezapomenutelné“ události

L.Kašička

Na letošní rok připadá v Koněprusích kulaté výročí jedné naprosto zásadní události
minulého století. I když, z pohledu historie je dnes tato záležitost vnímána většinou
negativně, přesto, anebo snad právě proto, je třeba si ji i dnes připomínat.
Letos v srpnu to bude rovných 70 let, kdy bylo u nás v Koněprusích založeno „Jednotné
zemědělské družstvo Koněprusy“. Snad Vám může připadat, že něco takového již dnes ani
nestojí za vzpomenutí. Já jsem však přesvědčen, že tato událost by naopak neměla být
nikdy zapomenuta.
Byla to právě kolektivizace venkova, která ovlivnila v minulém století každodenní život
naší obce více, než obě světové války, a po staletí zavedený chod vesnice obrátila
doslova vzhůru nohama.
Po celé generace u nás, stejně jako jinde, žil selský lid v zavedeném pořádku a dobře
fungujícím rytmu. Ti, co vlastnili půdu, na ní hospodařili, a ti co žádnou neměli, u nich
byli zaměstnáni a s chodem hospodářství jim pomáhali. Když již staří hospodáři na
práci nestačili, odcházeli na odpočinek, na tzv. vejminek, a veškerý majetek předávali
svým potomkům, kteří ho měli za povinnost udržovat a dle možností zvelebovat a
rozšiřovat. O předání hospodářství se zpravidla sepisovala podrobná smlouva, která
přesně uváděla, co mladí přebírají, a kde si staří vymínili (odtud tedy ten „vejminek“)
jaké povinnosti vůči svým rodičům, nastávajícím vejminkářům, do budoucna jejich děti
a nástupci mají. Každá hrouda jejich polí, každé zvíře ve stáji, ba i každá vypěstovaná
brambora, tak vždy, jako již po staletí, byly nezpochybnitelným majetkem oné jedné
konkrétní rodiny. To se však mělo koncem léta roku 1952 na dlouho změnit.

Samotnému založení družstva u nás předcházely měsíce soustředěného nátlaku na
sedláky i menší rolníky ze strany úřadů. Kde nepomohlo přesvědčování, tam přišlo na
řadu zastrašování a namnoze i hrubé násilí. Nejeden z našich sedláků tak zakusil „vůli
lidu“ doslova na vlastní kůži. Míra nátlaku a šikany byla většinou přímo úměrná velikosti
majetku postiženého.
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Zapomenuté výročí jedné
„nezapomenutelné“ události

pokračování ze str. 5

Nejvíce „pozornosti“ si tak užívali bohatší tzv. konští sedláci. Tedy ti, kteří na tom byli tak dobře, že
chovali a k práci využívali koně, zatímco tzv. kravičkáři, tedy méně majetní rolníci používající jako
tažná zvířata krávy a voly, byli alespoň z počátku ponecháváni v relativním klidu. Na bohatší
sedláky se shromažďovaly různé kompromitující materiály, s jejichž pomocí měli být přiměni k
poslušnosti.

Pod rozličnými, mnohdy banálními nebo dokonce zcela smyšlenými, záminkami byli
zatýkáni, odváženi k výslechu, a domů se mnohdy vraceli až po nějakém čase nezřídka se
stopami násilí na tvářích a po těle. Pozvolna tak začínali chápat, že svému osudu tak jako tak
neuniknou a totéž si začali pod vlivem tíživé atmosféry uvědomovat i naši menší rolníci. Když
už pak v polovině roku 1952 snad každý z našich sedláků měl za sebou „návštěvu“ v
berounské vyšetřovně SNB a nadto bylo jasné, že na ně někdo ze vsi donáší, dospěli k
závěru, že nejlépe udělají, když se podvolí a družstvo u nás založí. Rozhodnutí padlo v srpnu
a první přihláška za člena nově ustaveného “Zemědělského strojního družstva v Koněprusích,
zapsaného společenstva s obmezeným ručením“ nese datum 30.8.1952.
Jestliže to pro mladé hospodáře bylo rozhodnutí těžké, pak z pohledu většiny jejich rodičů
vejminkářů šlo o naprostou a nepochopitelnou katastrofu. Nedokázali přenést přes srdce, že
veškerý rodinný majetek, který po generace tak obětavě a svědomitě spravovali, jejich
potomci jen tak odevzdají do družstva.
A to doslova. Každý z členů nově vzniklého JZD tam totiž jako svůj vklad musel předat ke
společnému užívání veškeré své hospodářské objekty, stodoly, stáje, chlévy, veškerou
zemědělskou půdu, všechna hospodářská zvířata, a všechny zásoby hospodářských plodin,
jako žita, pšenice, brambor a podobně.
Rovněž tak veškeré povozy, zemědělské stroje a náčiní náleželo od podpisu přihlášky nově
vzniklému družstvu. Rodině družstevníka pak zůstalo prakticky pouze vlastní obytné stavení,
ale i o jeho využití mnohdy rozhodovalo představenstvo družstva, a tak bylo běžné, že na
půdách domů se například skladovalo volně sypané zrní a podobně. Protože žádný
samostatný objekt pro své fungování pochopitelně naše družstvo po svém založení nemělo,
využívalo i nadále jednotlivé hospodářské objekty svých členů. Ti však již konkrétní využití
svých stodol, stájí a chlévů příliš ovlivnit nemohli, a tak se k jednomu sestěhovaly třeba krávy,
k jinému veškerá prasata a podobně. Vrata a dveře statků od té doby zůstávaly otevřené,
protože jednotlivé družstevní objekty musely být neustále přístupné. O jakémkoliv soukromí
si tak rodiny bývalých sedláků mohly od té doby nechat jen zdát.
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Zapomenuté výročí jedné
„nezapomenutelné“ události

pokračování ze str. 6

Mlácení obilí v Koněprusích okolo roku 1950.
Bez nadsázky se tak dá říci, že se v té době celá naše vesnice proměnila v jedno velké
zemědělské družstvo a okolo jeho fungování nebo nefungování se také točil téměř
veškerý život v obci. Dokonce i náš místní národní výbor na svých pravidelných
schůzích řešil v prvé řadě záležitosti okolo družstva a teprve pak běžné obecní
záležitosti. Patrně to nejhorší na celé situaci, však byl způsob odměňování práce
členů družstva formou tzv. „pracovních jednotek“.
Družstevníci tak nebyli placeni za hodinu práce, ale za počet odpracovaných
pracovních jednotek. Jedna pracovní jednotka pak měla různou finanční hodnotu pro
různé druhy práce a obnášela rovněž různě časově náročné pracovní výkony.
Například za 8 hodin okopávání řepy měla družstevnice nárok na proplacení 1 PJ.
Bylo tak běžné, že ženy v zimním období, kdy pro ně bylo méně práce, měly měsíční
mzdu ve výši pouhých 30 Kčs. K tomu trochu těch naturálií a mlhavou naději na
alespoň nějaký doplatek, pokud ovšem družstvo mělo za ukončený rok nějaký zisk. A
to u nás dost často nemělo. Zoufalou finanční situaci rodiny se tak snažili
zachraňovat muži, a tak bylo běžné, že pracovali 12 – 14 hodin denně.
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Zapomenuté výročí jedné
„nezapomenutelné“ události

pokračování ze str.7

Ani to, však většinou k zajištění alespoň trochu slušného životního standardu rodin s více
dětmi nestačilo, a přilepšení ze „záhumenkového“ hospodaření v soukromí už to také moc
nezachránilo. Není tak divu, že již na jaře roku 1953 se mnozí snažili družstvo opustit a začít
opět hospodařit samostatně. Jako důvod svého vystoupení z družstva obvykle uváděli
zdravotní důvody. Nezřídka, však také to, že ačkoliv dřou více než dříve, nejsou ze své mzdy
schopni zabezpečit své rodiny. Některým se odejít podařilo a začali opět načas hospodařit
samostatně, ale časy se rychle měnily a nepřízeň doby a úřadů je po krátké době stejně opět
přivedly do družstva zpět. Z někdejších hrdých majitelů půdy se tak postupně stávali s
osudem smíření zaměstnanci JZD.
Poněkud odlišná situace byla přeci jen na sousedním, v té době samostatném, Bítově. Malá
vesnička nebyla tak „na očích“ a tak se bítovským dařilo osudu družstevníků unikat až do roku
1958, kdy nakonec 21. května došlo i tam k založení „Jednotného zemědělského družstva Bítov“.
Je třeba říci, že mnozí naši i bítovští družstevníci tvrdě dřeli a poctivě se snažili, aby jejich
družstva prosperovala. Postupem času se v Koněprusích i na Bítově vybudovaly družstevní
drůbežárny, v roce 1960 se v Koněprusích začal stavět kravín, a pracovní i sociální podmínky
zaměstnanců družstev se postupně zlepšovaly. Ke skutečné prosperitě to, však přeci jen
mělo dost daleko.
Počátkem šedesátých let již bylo jasné, že malá „obecní“ JZD nadále nejsou tou správnou
cestou, a tak se začalo s jejich slučováním. U nás se nejprve 1.1.1961 spojilo „JZD Koněprusy“ s
„JZD Jarov“ čímž došlo ke vzniku „Jednotného zemědělského družstva Český kras“, které se dělilo
na farmu Jarov a farmu Koněprusy. K 1.1.1962 pak došlo ještě k připojení „JZD Bítov“.
Členové a zaměstnanci všech tří bývalých družstev sloučených do jednoho subjektu se pak s
osudem statečně prali ještě další tři roky, než došlo k 1.1.1965 ke zrušení samostatného „JZD
Český kras“ a začlenění všech jeho dosud fungujících provozů do „Státního statku Beroun“.
Hospodařilo se samozřejmě dál, jen pod jiným názvem a vedením. To už by, ale byl zase jiný
příběh.

Zdroj:
Státní oblastní archiv Beroun a vyprávění pamětníků z obou našich obcí
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Adaptační centrum pro ukrajinské děti
B.Čermáková

Jak jistě už mnozí z vás vědí od 23. května provozuje občanský spolek našich občanů pod názvem
Perspicio, z.s. společně s Člověkem v tísni Adaptační skupinu pro ukrajinské děti ve věku 3-6 let v
budově naší bývalé koněpruské školy.
Naši vesnici navštěvuje od pondělí do pátku 15 ukrajinských dětí, které se snažíme učit česky a
pomáhat jim v začlenění do naší společnosti. Zároveň se nám podařilo zaměstnat také 3 ukrajinské
dámy (všechny se statusem uprchlíků), které společně s českými asistenty rozjeli školku na velmi
vysoké úrovni.
Situace s uprchlíky v ČR není jednoduchá a myslím si, že Koněprusy mohou být pyšné, že naši
občané, za podpory zastupitelstva obce, byli schopni tuto aktivitu rozjet. Byli jsme první adaptační
centrum na Berounsku, které už v květnu otevřelo. Jedná se o dobročinný projekt, kterému vyjádřila
podporu také humanitární organizace Člověka v tísni, která se stala hlavním partnerem toho
projektu.
Provoz centra odpovídá režimu klasické školky. Díky této skupině ožila nejen budova školy, ale také
naše vesnice. Dětský smích je slyšet od pondělí až do pátku nejen v okolí budovy školy, ale také
pokud se jdou děti projít, na dalších místech vesnice. Kdo se na ně byl kouknout a třeba s nimi
strávil nějaký čas, pochopil, že jsou to děti stejné jako ty naše a nic takového jako je válka si
nezaslouží.
Už mnohokrát jsme dokázali,
že lidé u nás ve vesnici mají
velké srdce a tato aktivita je
toho dalším důkazem. Zapojilo
se nás do projektu hodně a
jsou i tací, kteří ačkoliv nejsou
členem spolku, tak pomohli.
Náš velký dík patří Jardovi
Preislerovi, který pomohl s
instalací
myčky,
Petrovi
Žežulkovi za dovoz skříně z
Prahy a Tomáši Trenčínskému
za přivezení nového koberce.

Válka bohužel nekončí a tudíž ještě nějakou dobu bude nutné centrum provozovat, neboť kapacita
Berouna není schopná těmto dětem zajistit místo ve školkách. A ačkoliv toho každý z nás má v
životě hodně, budeme se snažit provoz centra zachovat, dokud bude potřeba. Pokud by se k nám
chtěl někdo přidat a pomoci nám v našem úsilí, budeme rádi. Více informací na www.perspicio.cz
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Desatero dobrých sousedských vztahů
1. Sekání trávy a řezání dřeva – neprovádím v neděli a raději odpočívám nebo sportuji.
2. Nadměrný hluk – nejen v neděli jsem ohleduplný k sousedům a pokud je to možné, snažím se jim
nezkazit ráno nebo čas oběda, případně jim to oznámím a domluvíme se.
3. Venkovní oslavy a akce – vyvaruji se hlučných oslav v hodinách nočního klidu po 22 hodině, které by
mohly rušit mé sousedy. Budu ohleduplný a případně oznámím naši plánovanou akci nejbližším sousedům
v doslechu.
4. Venčení psů – v obci mám svého miláčka vždy pod kontrolou a uklízím po něm. Nenechám ho celou
noc venku štěkat, ať se on i sousedé dobře vyspí.
5. Třídění odpadu – jsem moderní a nezapomínám na přírodu, třídím podle pravidel,které jsou umístěny
na sběrných nádobách a obecním webu.
6. Skládky a nepořádek – odpad likviduji legálně a vždy po sobě uklízím, aby procházku nekazily odpadky
na zemi nebo skládka v okolí obce.
7. Biologický odpad ze zahrádky – vím, že kontejnery na bio odpad jsou kapacitně omezené, snažím se
likvidovat na vlastním kompostu.
8. Rychlost jízdy – při projíždění obcí dodržuji povolenou maximální rychlost a neohrožuji rychlou jízdou
zdraví chodců, a hlavně našich dětí.
9. Znečištění obecní silnice – vždy se snažím minimálně znečišťovat společné komunikace (např. dávám
si pozor při mytí auta, sekání trávy nebo při vjezdu se svým stavebním nebo zemědělským strojem). Když
silnici nebo chodník znečistím zajistím co nejdříve i nápravu.
10. Topení v kotlích na tuhá paliva – snažím se ve svém kotli či kamnech topit tak, abych neudusil své
spoluobčany. Stejně tak si dávám pozor, když pálím listí nebo používám chemické postřiky.
Inspirace Zichovec

Zprávy z kulturního výboru
J. Čampulová

Naši jubilanti
20.6. - oslavila paní Ludmila Krbcová - 80 let
21.6. - paní Marie Záhoříková 84 let

22.9. oslaví 84. narozeniny pan Václav Melichar
Všem oslavencům ještě jednou blahopřejeme a hodně sil a
zdraví přejeme!
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Proběhlé akce
Dětský den
4. června 2022 proběhl na hřišti u
školy Dětský den.
Děti se vyřádily na bublinkovém
workshopu, tvořily zvířátka z
balónků a skákaly ve skákacím
hradu. Počasí se nakonec
umoudřilo a po pár kapkách
deště zase vykouklo sluníčko, tak
jsme si oslavu dětského dne
všichni užili.

Tradiční turnaj v Petanque pořádaný SDH Koněprusy
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Co se chystá

21.8.2022 od 20:30
KINO NA KOLEČKÁCH
projekce filmu Střídavka

na hřišti u školy
vstupné 130 Kč, občerstvení: Popcorn, pivo, limo

10.září 2022
Den spolku - Loučení s létem

22.října 2022
tradiční Koněpruské posvícení

ˇ

O dalších akcích budeme včas informovat podle vývoje
epidemiologické situace.

Občasný zpravodaj Zlatý kůň vydává Obec Koněprusy,
vedoucí vydání: Jarka Čampulová, sazba Michala Johanidesová,
e-mail:johaniphoto@gmail.com
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