
Putování  s Headhunters  2005, aneb asi 
nejsme dost „military“…

„Neříkej že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzy dnové, kdy to bude daleko 
horší: budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci“

Jan Werich

  Věnováno Karlovi 

Po mnohém plánování a přeplánovávání se puťák 2005 pomalu začínal stávat 
reálným:

Ještě proběhlo několik více či méně náhlých změn ohledně odjezdu a mohlo se 
vyrazit. Definitivní volba padla na úterý 19.7. 7:30 na Černém Mostě…

Pondělí 18.7. 22:13 SEČ, Praha – Černý Most
Konečně sbaleno, a můžu si snad jít lehnout. Doufám, že tam moji spoluputovníci 
budou včas, přece nebudu čekat, ne?

Úterý 19.7. 06:30 SEČ, Praha – Černý Most
Zvoní budík. Se slovy: „Kurva, kde je ten krám!“ vybíhám z koupelny s pusou od 
pasty, chtíce vybít si agresivitu na nevinném telefonu. Jelikož už jsem vzrušením 
nemohl dospat, bylo již moje vypravování se v plném proudu. Po ranní hygieně 
sedím u televize a tlačím do sebe snídani. V poklidu snídám až mojí pozornost 
upoutají hodiny, pomalinku začínám nabývat dojmu, že to snad nestihnu…není 
možná…
Ale je. Rychle, s obratností milence přistiženého in flagranti, se oblékám a 
utíkám na metro. Jaxi jsem si neuvědomil, že v půl mám být na ČM nikoli před 
barákem. Je 7:26, jestli přijdu pozdě, tak to budu mít napsáno i na hrobě. V potu 
tváře se proklínám, že jsem si neodpustil kecy a  Rómech chodících pozdě. Přesně 
úderem sedmé hodiny třicáté minuty dobíhám značně zapocen na místo srazu. 
Nahodím ležérní výraz a přicházím ke skupince. Sešli jsme se v hojném počtu 
čítajícím 5 osob, což lze považovat za veliký úspěch. Nastupujeme do metra a 
vyrážíme směr Hlavní nádraží…asi někde mezi Palmovkou a Křižíkovou jsem popadl 
dech a začal opět vnímat. Asi bych měl chodit běhat… Diskuse se začala 
směřovat na to, pročpak nás (někdejší skalní militarista viz. foto) Karel nepoctil 
svojí přítomností. Jak bylo zjištěno pozdějším vyšetřováním místo aby jel 
s kamarády, kterým přislíbil svojí účast a spolu spunktoval celou akci. Rozhodl se 
pro řešení vskutku více hard core a vyrazil do Ostravy k babičce.
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8:07 SEČ, Praha – nádraží T.W. Willsona
Zdárně dorážíme na Hlavák a nalézáme vlak. Usedáme do kupé, v relativně plném 
vlaku se nám ho podařilo obsadit celé. Najednou jsem si povšiml, že se nacházíme 
v kuřáku. To nezůstalo bez odezvy a viděl jsem Knedlíka, kterak si zapaluje svojí 
první cigaretu za puťák. Proč se o tom zmiňuji? Tato první cigareta by se dala 
srovnat se zapálením vysoké pece, která když se zapálí hoří taky bez přestání 
několik let. Vyprávěli jsme co a jak a ubírali se vlakem dál a dál.

Nespecifikovaný čas, Ústí nad Orlicí
Je to tady, kterak nenávidím dálkové autobusy tak jsem si jich užil. Mezi Ústím 
nad Orlicí a nějakou vesnicí nejezdily vlaky. Tudíž jsme se z prázdného 
pohodlného kupé přesunuli do natřískaného, sadisticky malého autobusu.
 Jediným pozitivem bylo, že v autobuse byla TV a běžel film Pelíšky. Asi je to mé 
prokletí, ale jakmile jsem se vklínil do sedačky autobusu, začalo se mi chtít 
močit, pročež jsem si každý hrbol, na tom čemu se  v kraji říká cesta, náležitě 
vychutnal. Kdesi ve druhé vesnici jsme se opět nalodili do vlaku a cesta 
pokračovala směr Králíky. V Králíkách jsme samozřejmě vystoupili špatně a tak 
jsme se ještě nedobrovolně prošli po městě…
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11:40 SEČ, Králíky – vlakové nádraží
Po dlouhé cestě vlakem a bloudění jsme se shodli, že by bylo vhodné zajít si 
někam na oběd. Prošli jsme město a nalezli na náměstí hotel, jehož ceny se zdály 
být příznivé. Usedli jsme dovnitř a objednali jídlo. Rozhlížeje se po hotelu shledal 
jsem ho celkem nóbl a jídlo bylo též perfektní. Vyjma Jury, který byl ještě 
„obveselen“ ze včerejší kropenice v nás oběd zahučel. Ještě, že se Dědek 
obětoval a jídlo po Jurovi dojedl . Hotel byl příjemný a tak jsme usadili ještě 
kafe. Asi bychom se zdrželi déle, kdyby Dědek posezení nekorunoval ukrknutím 
na celou hotelovou jídelnu, při kterém se musely otřásat okenní tabule i na 
protější radnici. Poté co jsme se k němu všichni otočili, usmál se nevinným 
dětským úsměvem – asi jako když dítě rozbije hračku a nechce se přiznat – a 
prohlásil: „Co je? Vždyť jsem je nevinně vydejch!“ V odpověď se na nás otočil 
zbytek osazenstva sálu, ale to už byl u stolu pan vrchní a pánové zaplatili a 
odešli….

Po obědě, Králíky – kdesi pod náměstím
Jelikož mezi první cíle cesty patřilo vojenské muzeum v Králíkách, vyrazili jsme 
k jeho návštěvě. Značení nepatří mezi silnou stránku kraje, ale po delším chození 
jsme muzeum přec našli schované v bývalé budově ZZN. Muzeum více než splnilo 
očekávání, dojít tam se určitě vyplatilo. Mimochodem za zdejší toalety jsem 
udělil 10 bodů*, což stojí za zápis.  Během návštěvy začalo pršet, a tak se náš 
pobyt trochu protáhl. 
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Po návštěvě muzea, Králíky- žst.
Jelikož pršelo a nám zbývalo ještě 9km do Mladkova, kde se měla začít naše pouť 
po divočině Orlických hor, rozhodli jsme se, že to vlastně do Mladkova můžeme 
vzít i vlakem, vždyť o nic nejde. Však se za ty 4 dni nachodíme až nás to bude 
mrzet. Jak jsme se usnesli tak se stalo a sedíce v motoráčku vychutnáváme si 
místní krajinu. 

Putování začíná…
Neznámý čas, Mladkov žst.
V dáli mizí odjíždějící vláček a mi vyrážíme směr Mladkov. Zastávka vlaku je od 
vsi poněkud vzdálena, takže jdeme po svých. Počasí je prapodivné. Chvílemi prší, 
chvílemi svítí sluníčko. Jenom ve skrytu duše doufám, že nás nezastihne průtrž 
mračen s níž jsme měli tu čest během pobytu v muzeu. Mladkov je malebná 
horská vesnička, ale jinak strašná prdel. Místní omladina sedíce klasicky 
v autobusové zastávce po nás zvědavě pokukuje. Bohužel slečnám je tak 
maximálně 14, takže nic (teda alespoň já ). Zálibně a s obavami si prohlížíme 
stoupání do hor. Už je to jen kousek… Uděláme 10 kroků - a jsme v hospodě. 
Jelikož si již z Prahy vezu doporučení na místní točenou Kofolu rozhodneme se 
pro ni všichni hned a bez ptaní. A vskutku Kofola deci á 3,- je super. Každý se 
nechlemstáme Kofoly co se do nás vejde a vyrážíme už konečně do hor. 
Stoupání nám dává pěkně zabrat. Cítím se skoro tak unavený jako při ranním 
sprintu na metro. Pot ze mě lije jako u vysoké pece při odpichu. Knedlík si zapálí 
další cigaretu a jdeme. Naštěstí jsem ve zdraví (ostatní též) přežil a tak se 
můžeme pokochat prvním pěchotním srubem těžkého opevnění. 
Opevnění pěkné, řešení důmyslná, jenom škoda, že je vyrabované jak paneláky na 
Chánově. Pořizujeme první fotky, pozdravíme se s partou co jde tu samou trasu 
jako mi, ale z opačné strany.
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 Vyzvídáme od nich informace co a jak, z nichž některé nám budou k užitku. 
Pokračujeme směrem k lesu, kde se chceme utábořit. Vlezeme do lesa. Všichni se 
rozhlíží po místu k přenocování, jenom já mám utkvělou představu, že budeme 
spát někde v ŘOPíku. Hyperaktivní – pravděpodobně po Kofole – jsem nakonec po 
prozkoumání půlky lesa našel místo úplně stejné jako bylo hned na začátku lesa.
 Rozbili jsme tábor a počala zřanice.
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 Jediné co bylo divné, že Jura má jenom disko sušenky a neviděl jsem u něj 
ani celtu či ešus. To zřejmě nebylo jenom mě. Chtěl jsem se zeptat Jury, co má 
s sebou. Hanz byl rychlejší: ,,Ty Juro co sis vzal s sebou?“ Odpověď vysvětlila 
vše:,, No Karel říkal ať si vezmu spacák, karimatku a že to ostatní si nějak 
sedne…“ Pročež Jura měl spacák, karimatku a sušenky disko. Naštěstí Knedlík 
vybaven dle rad svého otce byl schopen poskytnout přístřeší pro oba. Pomalu se 
začalo stmívat...

Rozhodli jsme se pro postavení bivaků. Jura chtěl spát na ŘOPíku, ale 
s přibývající tmou si svůj záměr rozmyslel, že by se v lese sám bál? . 
S Knedlíkem spíchli ležení, které se architektonickou kvalitou mohlo rovnat 
s chýšemi Romů na Slovenském venkově ba cikánské rondely na tom byly mnohdy 
lépe. Oproti tomu já z Hanzem jsme postavili vysoce profesionální a dobře 
kamuflovaný bundeswehrový polní tábor(No, dobře tak super zas nebyl), čehož 
Dědek hbitě využil a přilepil si na nás svůj apačský vigvam sestávající z jedné 
napůl naimpregnované celty.
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Cca. 03:00 SEČ, kdesi v prdeli
Kol třetí mě probudil déšť bubnující na celtu. Vedle mě ležel Hanz a mačkal se na 
mě jak jelen na laň. Už jsem ho chtěl začít plísnit, že se roztahuje jako obvykle. 
Ale chyba lávky! Dědek, kterémuž zatejkalo do vigvamu se u nás začal chovat 
jako „velký bratr“, a plánoval po Sovětsku zůstat... Proběhlo několik pokusů na 
obranu našeho svrchovaného tábora, které tento bohužel nepřežil. Ležérně jsem 
navrhl abychom se na to vysrali a šli spát. Avšak první pramínek vody neúprosně si 
razící cestu po mojí karimatce mne přesvědčil o neodkladnosti problému. 
Nakonec se po vroucí debatě Hanz odhodlal a bos v trenkách, v průtrži mračen 
přístřešek dopnul. To mne natolik probudilo, že jsem si zapálil cigaretu a koukal 
do tmy kterak se nad Tatrou blýská a hromy divobijů. Než jsem stačil usnout tu 
a tam prořízla vlhkou a studenou tmu lesa slova. Nejčastěji ve znění: „Já se na to 
vyseru…….sem celej mokrej….“ Ozývající se odkudsi z pod igelitu Romského 
ghetta a mísíce se s cigaretovým kouřem mizela v prázdnotě.

07:45 SEČ, kdesi v prdeli
Je ráno. Vypadá to, že se v noci vypršelo a den se jeví celkem slibně. Sbalíme, což 
se neobejde bez problémů, a vyrážíme. Za chvíli se opět přiblížíme k linii bunkrů 
těžkého opevnění. Zbývá ještě překonat pastvinu.
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 Za tento počin jsem si vyslechl, anžto soudruzi šli v polobotkách a louka byla 
přece mokrá… Napojujeme se na turistickou trasu a pokračujeme podél opevnění. 
Počasí je příjemné- téměř ideál. Jenom škoda, že český národ je takový dobytek. 
Někteří obyvatelé si zřejmě myslí, že pěchotní srub rovná se velkokapacitní 
kontejner. Naštěstí i tyto prasečí vizitky se díky klubům, které o pevnosti 
pečují, stávají minulostí. Pokud se člověk hlouběji zamyslí nejen nad opevněním 
nepochybně dojde k závěru, že první republika byla technicky i morálně zcela 
jinde než dnešní republika Česká. Ze chmurných úvah mě vytrhne až to, že míjíme 
bunkr kde se před rokem fotili militaristi Beaggles a spol. Nenapadne nás nic 
lepšího než to udělat též, avšak v úplně jiné pozici a rozdrbaní jako bychom se 
právě vyhrabali ze stohu. Viva gumy. Cesta ubíhá krásně až na občasné chyby 
v navigaci. Procházíme kolem dětského tábora ministerstva obrany. Tento tábor 
spíš připomíná tábor z filmu Hartova válka, svoje dítě bych o tento zážitek asi 
připravil. Pokračujeme do vesnice kde si v horské chatě objednáváme oběd. Ceny 
ujdou.Obsluha laxní. Kofola za pražskou cenu.
 Toalety za 8 bodů. Obědváme a diskuse se dotkla počasí, které začíná být, 
řekněme vrtošivější.

12:30 SEČ, vesnice kdesi v Orlických horách
Po obědě vyrážíme z horské chaty a ve vsi zříme obchod. Tento počin shledal 
Dědek velice plodným, neb se mu rozlepily boty a vidina vteřinového lepidla byla 
poměrně příjemná. Vešli jsme do místního obchodu. Prodavačky nám nejprve 
nabízely kasu, ale po ujištění, že náš zevnějšek neznamená nutně loupežné 
přepadení jsme mohli nakoupit. Dědek si koupil vteřinové lepidlo a prádelní šňůru 
ke stavbě bivaku a jal se vyspravovat obuv přímo před obchodem. Již od Prahy 
nám v hlavě šrotovala myšlenka na kompas. Dnes v době GPS kompas? Co to je? 
No, po dlouhé anabázi jsme se nakonec rozhodli pro kompas z „kindervajíčka“ a 
zakoupili v hračkářství „kompas“ za 25,- a podle toho  se pak orientovali. Jestli 
ukazoval na  sever se už dnes asi nedozvíme, ale dodnes žijeme a nikdo z nás 
nebloudí po hvozdech Orlických hor. Boty zalepeny a vyrážíme dál vstříc vrchům. 
A GPS? Pro amatéry a mastňáky.
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cca. 14:30 SEČ, kdesi v blízkosti Orlice
Po úspěšném vymotání se z vesnice směřujeme k Orlici. Cestou nacházíme i opět 
ztrácíme bunkry. Snad jediným povyražením je elektrický ohradník pro dobytek. 
Při překračování se vroucně dohadujeme zda je pod proudem či nikoli a zda proud 
„prošlehne“ i látku. Až Knedlík stojíce obkročmo nad ohradníkem nás ujistil, že 
oba naše předpoklady jsou pravdivé 

cca. 16:00 SEČ, na březích Orlice
Po výkonu hodného tatranských kamzíků se ocitáme na břehu Orlice. Jelikož jsme 
„překvapivě“ ztraceni, rozhodujeme se pro variantu brod. Brodění je akcí veselou, 
naštěstí poučen z předchozích čundrů mám v inventáři sandále typ Ho-či-Min, 
které se při brodění ukázaly být dobrou pomůckou. Ne všichni jsou schopni brod 
absolvovat bez problémů a tak společně s Hanzem funguji jako převozník. 

Po té se ještě většina z nás vykoupe a oblékáme se. Kolem nás vede turistická 
trasa a okolo jdoucí turisté si nás prohlížejí se zájmem. V duchu si říkám: „Přece 
se nebudeme trmácet bůh ví kam, čert ví kde je tady most“. Oblečeme se a 
vyrážíme proti proudu. Asi po 150m míjíme lávku. Všichni to politicky korektně 
přecházíme mlčením ve stylu: „Sme si chtěli zkusit brodění ne…“ Vyškrábeme se 
do kopce a ocitáme se na kýžené bunkrové cestě vedoucí až do cíle naší cesty. 

18:00 SEČ, kdesi u bunkrové cesty
Po strastiplném prodírání se konečně nacházíme místo k přenocování. Je to 
kousek listnatého lesa uprostřed jehličnatého porostu. 
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Rozbalujeme tábor a dlouze dumáme nad architektonickým řešením. Já jsem se 
rozhodl pro kooperaci s Dědkem, Jura s Knedlíkem se uchýlili pod igelit a Hanz se 
po židovsku rozhodl pro vlastní podnik. Při stavbě noclehu jsem se zaměřil jenom 
na pohodlí a nad funkčností se moc nezamýšlel. To, jak se později ukáže, byla 
drastická chyba. 
Sedíce u ohně večeříme a povídáme o blbostech.

 Najednou se stalo něco zajímavého. Knedlíka, který vidí na zemi slimáka se 
zmocní záchvat a mlátíce nebohého tvorečka polní lopatkou, s výrazem devianta, 
se ptá jestli jsou tu ještě nějací další… Nejprve nechápeme o co jde načež se 
dozvídáme, že Knedlík slimáky nenávidí, že z nich má panickou hrůzu. Najednou 
máme postaráno o zábavu až do usnutí. Všichni pozorují Knedlíka a poštuchují ho 
hláškami: „Tam je, ne tady, sou všude….“. Začíná být vlhko a chladno tak zalézáme 
do spacáků. Ješte drahnou chvíli se do tmy ozývá: „ Já je vidim….úplně slyším jak 
se ty svině plíží listim….všechny je zabiju….jestli se mě dotkne tak to nepřežiju…
tady spát nebudu“ Aby Knedlík dodal svému tvrzení vážnost, až do usnutí v ruce 
držel polní lopatku...

Nespecifikovatelný čas, kdesi u bunkrové cesty
V noci mne probudil Dědek rýpnutím do zad, ať se šoupnu. Automaticky jsem mu 
chtěl začít nadávat co to dělá. Ovšem než jsem stačil cokoliv říct, ukázal na kaluž 
stékající po mém spacáku. Pomalu se rozhlížím a začínám si uvědomovat, že jsme 
pěkně v prdeli. Kolem nás zuří dokonalá průtrž mračen, okolní les osvětlují blesky 
a voda je snad všude. Sypu ze sebe nadávky a konečně začínám přemýšlet co a 
jak. Dědek-chvála mu za to- opravil naše ležení, nejlépe jak to za daných 
okolností šlo. Přemýšlím jak z toho ven, ale řešení neexistuje. Venku je taková 
průtrž mračen a vítr, že vylézt na chvíli ven, by se rovnalo vykoupání. Zatímco já 
se smiřuji s naším neradostným osudem, ostatní na tom jsou celkem 
bezproblémově. Hanz se směje a kochá se výhledem na noční les pod náporem 
deště. U Jury s Knedlíkem jsou škody minimální. Zatímco já s Dědkem jsme 
zkrápěni snad odevšad, podle směru větru. Začíná být zima, a tak se uchyluju 
k jedinému možnému řešení. Zapínám se do spacáku, který překvapivě odolává a 
čekám na konec průtrže.
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 Asi po půl hodině spacák začíná prosakovat, naštěstí se bouřka uklidnila a tak se 
pokouším dospat co se dá. Ač to nerad přiznávám v noci jsem byl už značně 
zdeptán.

08:00 SEČ, Kdesi u bunkrové cesty
Ráno jsem se vzbudil a vše proběhlo nad očekávání dobře. Věci sic byly 
promočené, nicméně krom toho se vše událo bez obtíží. Opouštíme místo a 
pokračujeme k Haničce.

14:30 SEČ, na parkovišti pod pevností Hanička
Vylézáme z lesa, a prohlížíme si kde jsme se to octli. Jak vidno, jsme na 
parkovišti pod pevností Hanička. Místní kiosek vypadá trochu ošuntěle, ale ani to 
nás neodradí a vlézáme dovnitř. Dáme si něco teplého k jídlu a já navštěvuji 
místní toaletu, což ve mne vyvolává traumatizující vzpomínku do konce života. 
Uděluji nula bodů! Poslední prohlídka na Haničce začíná v 16:00 a to je za chvíli. 
Dopíjíme, dojídáme, dokuřujeme a odcházíme směr pevnost. Na místo jsme 
dorazili nad očekávání brzo. Dokonce se nám na druhé štaci podařilo doběhnout i 
skupinku s průvodcem. Pevnost je perfektní, rozhodně stojí za návštěvu. Jenom 
Knedlík chtěl pořád zkoumat co kde je a rozvíjel teorie o vládním komplotu. Po té 
co mu Dědek vysvětlil, že celá pevnost je základnou pro velkého bílého slimáka už 
byl klid .  Vylézáme z podzemí a prohlížíme přilehlé expozice.

Venku se dost výrazně zhnusilo počasí. Ani když člověk přivře obě oči, nelze 
počasí považovat za červencové. Zbývá poslední den čundrování a tak nás už nic 
netlačí, kde strávit poslední noc. Využíváme místního bufetu a popíjíme čaj a 
„jablíčko“. Nechvátáme. 
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Venku mezitím začíná pršet a je tam přímo odporně. Bohužel v místním bufetu se 
přiblížila „zavíračka“ načež jsme byli odejiti.  Vycházíme ven a rozhodujeme se, 
že dojdeme do Rokytnice v O.H. a tam s uvidí. Přinejhorším přečkáme v nádražní 
hale. Nikdo nic nenamítá a tak se hnusným marastem vydáváme do Rokytnice. 
Kupodivu morálka je vynikající. 
Jdeme po cestě a poohlížíme se po penzionech. Všude je zavřeno jako by tu nikdy 
ani žádní lidé nežili…

18:45 SEČ, Rokytnice v Orlických horách 
Sedíme v místním hotelu a objednáváme jídlo a pití. Povídáme si co a jak a někdo 
z nás si jen tak mimochodem povšimne, že v jídelním lístku jsou i ceny za 
ubytování a nikterak drastické. Ptáme se po místu k ubytování a paní vrchní nám 
odpoví tak, že nám hned dojde: „Pro vás ne!“  Inspirováni přívětivými cenami 
nevzdáváme pátrání. V ostatních podnicích je situace stejná. Já osobně už to 
chci vzdát a vypravit se na nádraží. Načež Hanz vezme telefon a zavolá do 
penzionu zdali bude volné místo. Prý je, a tak zazvoníme . Majitelce penzionu při 
pohledu na nás viditelně zatrnulo, ale když zjistila co jsme zač bylo vše 
v pořádku. Cena za noc byla 250,- (sleva za to, že jsme nevyžadovali povlečení) 
se snídaní. 

Po té co jsme se osprchovali a přeměnili opět v lidi jsme se rozhodli vyrazit do 
města… Mne osobně v hlavě hlodá myšlenka na slečny, které jsme potkali na 
náměstí.

20:00 SEČ, putika v Rokytnici
Všechny hospody vypadaly plně a tak nám nezbylo než navštívit místní restauraci 
v Kulturním domě. Zmiňuji se o tom, protože takový pajzl jsem už dlouho neviděl. 
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Obsluze jsme očividně na obtíž a místní drni vypadají, že by se do nás nejradši 
pustili. Naštěstí je s námi Dědek a při pohledu na něj se radši vrací ke svému 
„větráku“. Pivo je tak „dobré“, že ho ani nedopíjíme a jdeme zpět do penzionu si 
lehnout, protože vlak do Prahy jede zítra už ráno. Jen co vlezu do postele usínám 
jak podťatý…

08:00 SEČ, penzion Fa
Ráno jsem se vyspinkal do růžovoučka jako už dlouho ne. Den někteří z nás 
zahajují plaváním v bazénku na zahradě.
 Potom následuje snídaně, která je vynikající. Povídáme s majiteli penzionu a 
pomalu odcházíme. Pokud někdy budete mít cestu do Rokytnice v O.H. tak 
doporučuji navštívit penzion Fa. Ceny + služby za to stojí. 
V klidu přicházíme na nádraží a zakupujeme jízdenku do Prahy. Místní trať až 
podezřele připomíná Posázavský pacifik a mi se po ní ubíráme směrem domů….

16:00 SEČ, vlakové nádraží Praha-Vysočany
Tak a jsme zpátky v Praze. Po cestě se nedálo nic co by stálo za zapsání. Kromě 
baru s obrovským výběrem lihovin a koktejlů v Ústí nad Orlicí (?) na fotbalovém 
hřišti. Vřele doporučuji navštívit. Dobrá obsluha+dobré ceny… Nu a to je asi tak 
vše.

No a co napsat závěrem? 
Nechtějte po mě, žádná mravoučná ponaučení. Snad jen: „Kájo, měl jsi jet 
s náma!“ 

Tak vážení čtenáři, zúčastnění i nezúčastnění neváhejte vnášet připomínky!
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