
 1 

Kalendář akcí   
léto 2017 

 

Počítačové obrazy Pavla Bezděčky – Podivné akvárium 
datum začátku akce: 2. 6.2017 
čas začátku akce: 17.00 
datum ukončení akce: 7. 7.2017 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví 
popis akce: výstava fotografií, vstupné: dospělí 20 Kč, děti a mládež od 6 do 18 let, senioři nad 65 
let, ZTP a ZTP/P 10 Kč, děti do 6 let zdarma. 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř 
 
Jiří Źidlický – kresby a obrazy 
datum ukončení akce: 27.8. 2017 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: Goltzova tvrz 
popis akce: výstava kreseb a obrazu Jiřího Židlického  
pořadatel: Galerie Goltzova tvrz  
 
Festival Fantazie 
datum začátku akce: 29.6. 2017 
datum ukončení akce: 9. 7.2017 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: KD Junior, hala, kino, sokolovna 
popis akce: Největší festival popkultury, fantastiky a her v ČR, více informací a programy na 
www.festivalfantazie.cz 
pořadatel: SFK Avalcon 
 
Svatba aneb jak šel čas 
datum začátku akce: 30.6. 2017 
datum ukončení akce: 3.9.2017 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum 
popis akce: Výstava Nikoly Melicharové, vernisáž se uskuteční 29. června od 17 hodin, hudební 
doprovod skupina Detto. 
Otevřeno úterý – neděle 9 – 12 a 13 – 17, prohlídky v každou celou hodinu.  
pořadatel: Městské muzeum  
 
Milan Lepeška – Procházka lesem 
datum začátku akce: 30.6.2017 
datum ukončení akce: 3.9. 2017 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum 
popis akce: Výstava fotografií, vernisáž se uskuteční 29. června od 17 hodin, hudební doprovod 
skupina Detto 
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Otevřeno úterý – neděle 9 – 12 a 13 – 17, prohlídky v každou celou hodinu.  
pořadatel: Městské muzeum  
 
Slavnosti piva 
datum začátku akce: 1.7. 2017 
čas začátku akce: 13.00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov  
místo konání: areál bývalého pivovaru 
popis akce: Pogram: Dejmy, Kabát revival, Tři sestry revival, doprovodný program, soutěže, 
dětský koutek atd. 
pořadatel: město Golčův Jeníkov  
 
Metal Open air 
datum začátku akce: 1.7.2017 
čas začátku akce: 18:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: letní areál U Nádržky 
popis akce: Hrají: Kryptor, Zodiac, Buer, Fatality, Caroozer, Wizard infernal, Sacrastic. 
Areál otevřen od 16 hodin, akce se koná za každého počasí, možnost stanování. 
 
Melounová párty 
datum začátku akce: 1.7. 2017 
čas začátku akce: 21.00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov  
místo konání: Klub Vagon 
popis akce: DJ Vojta Skala, vstupné zdarma 
pořadatel: Klub Vagon  
 
Pouť Sedletín 
datum začátku akce: 2.7. 2017 
místo konání (obec): Sedletín 
popis akce: 10.30 průvod od OÚ do Veselé, 11.00 mše svatá ve Veselé – svěcení zvonu a křížku, 
13.30 hudba k tanci a poslechu na místním parketu  
pořadatel: obec Sedletín  
 
Melody Quartett 
datum začátku akce: 2.7.2017 
čas začátku akce: 16:00 
místo konání (obec): Bílek  
místo konání: Přírodní scéna u řeky Doubravy 
popis akce: Účinkují: Dana Jelínková - první housle, Petra Böhmová - druhé housle, František 
Jelínek - viola, Barbora Soukupová - violoncello 
program: filmové melodie, klasická hudba, populární písně 
vstupné 50 Kč 
pořadatel: Osadní výbor Bílek  
 
Tour de Vepříkov 
datum začátku akce: 5.7. 2017 
čas začátku akce: 10.00 
místo konání (obec): Vepříkov 
místo konání: hasičský areál 
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popis akce: cyklistický závod, prezentace 9.00 hodin, start v 10 hodin, vyjížďka je rozdělena na 
dvě etapy s celkovou délkou cca 40 km, startovné 140 Kč, děti 70 Kč, startovné obsahuje 
občerstvení a porci grilovaného prasátka po dojetí celé trasy, přihlášky na tel. 607 616 943 
pořadatel: SDH Vepříkov  
 
Farmářské trhy 
datum začátku akce: 7.7. 2017 
čas začátku akce: 8.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G.M. 
pořadatel: Jiří Němec  
 
Summer Beach párty  
datum začátku akce: 7.7. 2017 
čas začátku akce: 21.00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: Klub Vagon 
popis akce: DJ Čermis ,vstup zdarma 
pořadatel: Klub Vagon  
 
Slavnostní předání nového zásahového vozidla pro SDH Golčův Jeníkov  
datum začátku akce: 8.7. 2017 
čas začátku akce: 14.00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: nám. T.G.M. 
pořadatel: SDH Golčův Jeníkov  
 
Můj život s batohem 
datum začátku akce: 9.7. 2017 
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Víska u Chotěboře 
místo konání: Mlýn Poštolka  
popis akce: cestopisné povídání s Baruškou Havlíčkovou o Islandu  
O sobě říká - moje cesty započaly na podzim roku 1989 a dodnes mne nepřestává překvapovat  jak 
důvtipně vedou. Ať jsou jakkoliv dlouhé, jakkoliv náročné – nikdy na nich nejsem sama.  
Důvodem většiny mých cest bylo poznání – kultury, náboženství, přírody a především sebe sama. 
Kdysi bych bývala jela třeba na kraj světa, abych poznala, kdo jsem a jaký smysl má můj život. 
Dnes ale vím, že i ta zdánlivě nejkratší cesta nám může dát nahlédnout dál, než jsme schopni 
vidět. Vstupné 200,- Kč. Součástí setkání bude i ochutnávka domácích nealkoholických nápojů na 
zvýšení vitality a dobrůtek na cesty. 
pořadatel: Mlýn Poštolka  
 
František Nedvěd s kapelou Tie Break 
datum začátku akce: 11.7. 2017 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: kino Chotěboř 
popis akce: Koncert k 70. narozeninám Františka Nedvěda. Rezervace vstupenek na 
www.cekus.eu, vstupné: 300 Kč v předprodeji, 340 Kč na místě. Předprodej vstupenek v 
Informačním centru Chotěboř. 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
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Jiří Zadina - fotografie 
datum začátku akce: 14.7. 2017 
datum ukončení akce: 8:00 
místo konání (obec): Chotěboř  
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví 
popis: Výstava fotografií, otevřeno Po 8 - 12 a 13 - 17.30, Út - Pá 8 - 16 
Vstupné: dospělí: 20 Kč, děti a mládež od 6 do 18 let, senioři od 65 let, ZTP, ZTP/P: 10 Kč, děti 
do 6-ti let: zdarma 
pořadatel: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř  
 
Turnaj v malé kopané  
datum začátku akce: 15.7. 2017 
čas začátku akce: 9.00 
místo konání (obec): Nová Ves u Chotěboře 
místo konání: travnatá plocha Sokol Nová Ves 
popis akce: prezentace 8 – 8.30, 8.30 – 8.45 rozlosování, 9.00 začátek turnaje, pravidla podle 
pravidel malé kopané, hrací doba 2 x 12 minut, výstroj: jednotné dresy, gumotextilní kopačky 
nebo s litými kolíky, startovné na místě 700 Kč, informace na tel. 602 537 984, 737 257 300, 
občerstvení zajištěno 
pořadatel: TJ Sokol Nová Ves u Chotěboře   
 
Rybičky 48 + Civilní obrana + Žádnej stres 
datum začátku akce: 15.7. 2017 
čas začátku akce: 20.00 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: letní amfiteátr Klubu Vagon 
pořadatel: Klub Vagon  
 
Jednoduché pečení- pečeme chleba 
datum začátku akce: 16.7. 2017 
čas začátku akce: 9.30 
místo konání (obec): Víska u Chotěboře 
místo konání: Mlýn Poštolka  
popis akce: Upečeme a ochutnáme tři druhy chleba, včetně vysvětlení za jakých okolností mají 
některé suroviny přednost. Jednoduchý postup, který nám umožní si péci chleba i v této 
zrychlené době, cena 450,- Kč, přihlášení na seminář nutné.  
Pořadatel: Mlýn Poštolka  
 
Kundalini jóga a řízená relaxace s Magdou Vojtěchovou 
datum začátku akce: 16.7. 2017 
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Víska u Chotěboře 
místo konání: Mlýn Poštolka 
popis akce: Magda se k józe dostala před mnoha lety při studiu VŠ a věnuje, či spíše řečeno, učí ji 
dodnes. Zájemcům by Magda ráda prezentovala dechové cvičení, kundalini jógu a řízenou relaxaci 
v praxi s možností vyzkoušet si i něco nového. S sebou: karimatku, deku. Setkání v Mlýnici od 
17:00 hod. do 19:30 hod, vstupné 200,- Kč. 
Součástí setkání bude i ochutnávka stravy na podporu klidu a bezbolestné chůze. 
pořadatel: Mlýn Poštolka  
 
Letní kino Chotěboř – Špunti na vodě  
datum začátku akce: 16.7. 2017 



 5 

čas začátku akce: 21:40 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: prostranství u zimního stadionu 
popis akce: Kino na kolečkách promítne komedii Špunti na vodě,  „piknikové sezení“ – deky apod. 
s sebou, občerstvení, limo, pivo, vstupné 80 Kč, předprodej v Informačním centru Chotěboř  
pořadatel: Kino na kolečkách  
 
Prodejní trhy 
datum začátku akce: 21.7. 2017 
čas začátku akce: 8.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: parkoviště před OD Doubravka 
pořadatel: Jiří Němec  
 
Discgolfový turnaj Vepříkov  
datum začátku akce: 22.7. 2017 
místo konání (obec): Vepříkov 
místo konání: discgolfové hřiště 
popis akce: Disky je možno zapůjčit nebo zakoupit. Cena za disk se znakem Vepříkova je 400,- 
Kč/ks. Cena za půjčení disku na turnaj je 20,- Kč/ks (v případě ztráty uhradíte 400,- Kč/ks), 
hlavní rozhodčí: Blanka Štěpánková, rozhodčí: Ing. Jaroslav Stehno, Markéta Krumlová (případné 
nesrovnalosti řeší všichni tři rozhodčí společně). 
Při hře buďte prosím pozorní, abyste nezranili spoluhráče nebo diváky. Občerstvení zajištěno na 
místě. 
Přihlášky: B. Štěpánková tel.606 500 111, e-mail Babocka78@seznam.cz                              
Uzavírka přihlášek: 16.07.2017 (rezervace disků nutná předem) 
 
Letní kino Golčův Jeníkov  
datum začátku akce: 28.7. 2017 
datum ukončení akce: 29.7. 2017 
čas začátku akce: 21.45 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: Klub Vagon 
popis akce: Promítání filmů Doba ledová – Mamutí drcnutí a Špunti na vodě, vstupné 20 Kč, děti 
do 15 let 10 Kč 
pořadatel: město Golčův Jeníkov  
 
Country půlení léta 
datum začátku akce: 29.7. 2017 
čas začátku akce: 13.00 
místo konání (obec): Vilémov 
místo konání: fotbalové hřiště 
popis akce: Vystoupí: Parťáci (Pardubice), Umí hovno (Jihlava), Epy de Mye (Č. Budějovice), Jitka 
Vrbová (Praha), Jimmy Bozeman a The Lazy Pigs (USA-ČR), Vojta „Kyďák“ Tomáško (Loket n. 
Ohří), Michal Tučný Revival (Plzeň), Fernet (Světlá n.Sázavou), moderuje Veronika Albrechtová, 
vstupné 150 Kč, v předprodeji 120 Kč, děti do 15 let zdarma, předprodej vstupenek na radnici 
městyse Vilémov. 
pořadatel: Městys Vilémov   
 
10. ročník nohejbalového turnaje trojic o „Jiříkův pohár“ 
datum začátku akce: 29.7. 2017 
čas začátku akce: 13.00 
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místo konání (obec): Jiříkov 
místo konání: sportovní areál 
popis akce: prezentace 13 – 14 hodin, startovné 200 Kč/družstvo, přihlášky družstev do 22.7. na 
tel. 724 062 198, občerstvení zajištěno 
 
Ibiza Evolution párty 
datum začátku akce: 29.7. 2017 
čas začátku akce: 20.30 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: Klub Vagon 
pořadatel: Klub Vagon  
 
Paměť dělohy 
datum začátku akce: 29.7. 2017 
datum ukončení akce: 30.7. 2017 
místo konání (obec): Víska u Chotěboře 
místo konání: Mlýn Poštolka 
popis akce:  Seminář je určen pouze pro ženy a na tuto akci je potřeba se přihlásit, je možné se 
zúčastnit pouze jeden den. 
29. července: „Paměť dělohy“ Iva Georgievová 
Budeme se věnovat ženství v celé jeho kráse a moudrosti (dědictví zkušených žen). Co jsme se již 
jako dívky měli dozvědět od společenství žen - dívka se stává ženou, matkou, zralou ženou a 
moudrou stařenkou. Co také může být v nehmotné oblasti příčinou našich obtíží v oblasti ženství, 
proč někdy nelze otěhotnět, udržet plod a proč máme stále větší zdravotní potíže se svým 
ženstvím a necítíme se šťastné a milované.  
Začátek v 9:30 a konec v cca 14:00 hod., cena 600,- Kč. 
30. července: „Jak lépe porozumět svému ženskému tělu“. Co dělat, když chybí zdraví v oblasti 
ženství. Pokud pochopíme co se s námi děje, co je potřeba změnit, ale i jaké suroviny nám mohou 
chybět a proč, výrazně se nám může ulevit. Povídat si budeme jak o nehmotných záležitostech, 
tak i konkrétních surovinách, či různých pročišťujících kúrách.  
Začátek v 9:00 a konec v cca 13:30 hod., cena 600,- Kč. 
Po celou dobu konání semináře bude probíhat ochutnávka jídel a pití z knížek Jídlem ke zdraví.  
Je možné se zúčastnit pouze i jednotlivých dnů (cena za jeden den 600,- Kč) za oba dva dny 
1100,- Kč, s přespáním je cena 1350,- Kč. Bližší informace a závazné přihlášky na 
ivaveda@ivaveda.eu a s přihlášením je nutné poslat nevratnou zálohu ve výši 250,- Kč na účet, 
který bude zaslán. 
pořadatel: Mlýn Poštolka  
 
Modletínská pouť 
datum začátku akce: 30.7. 2017 
čas začátku akce: 14.00 
místo konání (obec): Modletín 
místo konání: kostel a areál Benediktu 
popis akce: ve 14 hodin mše svatá v modletínském kostele, od 15 hodin pouťový program v areálu 
Benediktu: kejklíř Vojta Vrtek - Kabinet létajících úžasností, ocenění dobrovolníků, BeneBend + 
pouťové fígle 
dílny: žonglérská, keramická, krepařská, korálková, pro děti: skotačiště plné her, pouťové 
občerstvení: pečené prase, točené pivo, limo, koláče, perníky aj. 
pořadatel: o.s. Benediktus  
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Koncert Jany Kopicové – hoboj 
datum začátku akce: 30.7. 2017 
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Víska u Chotěboře 
místo konání: Mlýn Poštolka  
popis akce: Jana Kopicová je členkou tria Trifoglio a také sólově vystupuje ve hře na hoboj. Je 
členkou Pražské komorní filharmonie. Představí nám jak ukázku vážné hudby, tak i z muzikálů a 
lidové hudby. Hudební projev doprovodí i slovem. 
Koncert bude spojen s ochutnávkou letních dobrot - letní chléb, lehký letní moučník a osvěžující  
pití z publikace „Každý den něco pro zdraví“.  
Setkání v Mlýnici od 17:00 hod. do 19:30 hod, vstupné 200,- Kč. 
pořadatel: Mlýn Poštolka  
 
Farmářské trhy 
datum začátku akce: 4.8. 2017 
čas začátku akce: 8.00.. 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G.M. 
pořadatel: Jiří Němec  
 
Mistrovství Evropy v Akrobatickém létání  
datum začátku akce: 5.8. 2017 
datum ukončení akce: 13.8. 2017 
místo konání (obec): Počátky 
místo konání: letiště Počátky  
popis akce: Mistrovství Evropy v letecké akrobacii v kategorii advanced – druhé nejvyšší kategorii 
v akrobatickém létání. Do Chotěboře přiletí ti nejlepší akrobatičtí piloti společně se svými týmy z 
celé Evropy a pod dohledem rozhodčích zde rovněž odlétají přesně stanovené sestavy. I tyto 
závody budou zdarma přístupné pro veřejnost a titul mistra Evropy převezme nejlepší letec přímo 
na letišti v neděli 13. srpna. Po vyhlášení výsledků proběhne soutěž akrobatických pilotů o Pohár 
Ivana Tučka, bývalého Mistra světa v akrobatickém létání. Víc informací na 
www.airshowchotebor.cz 
pořadatel: Aeroklub Chotěboř  
 
Jednoduché vaření pro zdraví a dobrou náladu 
datum začátku akce: 6.8. 2017 
čas začátku akce: 9.30 
místo konání (obec): Víska u Chotěboře 
místo konání: Mlýn Poštolka 
popis akce: polévka, hlavní jídlo, dezert, chléb. 
Jednoduše, rychle, pro zdraví, ale i pro mlsouny. Příprava včetně ochutnávky. 
Začátek v 9:30 a konec v cca 13:30 hod., cena 450,- Kč. Na seminář je nutné se přihlásit. 
pořadatel: Mlýn Poštolka  
 
Bubnování pro radost  s Václavem Lindlem 
datum začátku akce: 6.8. 2017 
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Víska u Chotěboře 
místo konání: Mlýn Poštolka  
popis akce: Václav Lindl na bubny nejen hraje, ale i je vyrábí. Ateliér má kousek od HB ve Vysoké 
a jeho heslem je „S láskou k řemeslu a hudbě“. Podrobnosti k jeho práci, ale i nástrojům najdete 
na www.chantek.cz. 
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Součástí setkání bude i ochutnávka stravy podporující radost ze života. 
Setkání v Mlýnici od 17:00 hod. do 19:30 hod, vstupné 200,- Kč. 
pořadatel: Mlýn Poštolka  
 
Fialové podkroví – Leopoldina Dobrzenská – křest knihy 
datum začátku akce: 10.8. 2017 
čas začátku akce: 19.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna – podkroví  
popis akce: Pavel Fiala si bude povídat s Leopoldinou Dobrzenskou z rodu Dobrzenských, majitelů 
chotěbořského zámku. 
pořadatel: Cekus Chotěboř  
 
Prodejní trhy 
datum začátku akce: 11.8. 2017 
čas začátku akce: 8.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: parkoviště před OD Doubravka 
pořadatel: Jiří Němec  
 
Letní kino Chotěboř – Všechno nebo nic 
datum začátku akce: 11.8. 2017 
čas začátku akce: 21.00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: prostranství u zimního stadionu 
popis akce: Kino na kolečkách promítne komedii Všechno nebo nic,  „piknikové sezení“ – deky 
apod. s sebou, občerstvení, limo, pivo, vstupné 80 Kč, předprodej v Informačním centru Chotěboř 
pořadatel: Kino na kolečkách  
 
Můj život s batohem - cestopisné povídání s Baruškou Havlíčkovou o Indii 
datum začátku akce: 13.8. 2017 
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Víska u Chotěboře 
místo konání: Mlýn Poštolka  
popis akce: Moje cesty započaly na podzim roku 1989 a dodnes mne nepřestává překvapovat, jak 
důvtipně vedou. Ať jsou jakkoliv dlouhé, jakkoliv náročné – nikdy na nich nejsem sama.  
Důvodem většiny mých cest, bylo poznání – kultury, náboženství, přírody a především sebe samé. 
Kdysi bych bývala jela třeba na kraj světa, abych poznala, kdo jsem a jaký smysl má můj život. 
Dnes ale vím, že i ta zdánlivě nejkratší cesta nám může dát nahlédnout dál, než jsme schopni 
vidět. Setkání v Mlýnici od 17:00 hod. do 19:30 hod, vstupné 200,- Kč. 
Součástí setkání bude i ochutnávka pití a jídel inspirovaných indickou kuchyní. 
pořadatel: Mlýn Poštolka ¨ 
 
7. Pivovarské slavnosti 
datum začátku akce: 19.8. 2017 
čas začátku akce: 13:00 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: nám. T.G.M. 
popis akce: program pro děti, Leškovanka, Děda Mládek Illegal Band, Jada band, Žádnej stres aj.  
pořadatel: Pivovar Chotěboř  
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Pouť v Malči + pouťová zábava  
datum začátku akce: 19.8. 2017 
místo konání (obec): Maleč 
místo konání: náměstí + letní parket 
popis akce: hraje kapela Trik  
pořadatel: obec Maleč  
 
Argema + Alkehol 
datum začátku akce: 19.8. 2017 
místo konání (obec): Golčův Jeníkov 
místo konání: Klub Vagon 
pořadatel: Klub Vagon  
 
Cestopisné povídání s Nikolajem - Peru poušť a město ICA a další zajímavosti 
datum začátku akce: 20.8. 2017 
čas začátku akce: 17.00 
místo konání (obec): Víska u Chotěboře 
místo konání: Mlýn Poštolka 
popis akce: Nikolaj Georgiev procestoval kus světa a je ochoten se s námi podělit o své zážitky a 
dojmy ze světa, z pobytů v Ašrámu, nebo v pralese v Peru. Tentokrát bude povídat o Peru. 
Setkání v Mlýnici od 17:00 hod. do 19:30 hod, vstupné 200,- Kč. Přednáška bude spojena s 
ochutnávkou jídel a pití ze surovin, které mají původ v oblasti Peru, ochutnáme i Maku. 
pořadatel: Mlýn Poštolka  
 
Barokní kratochvíle 
datum začátku akce: 2.9. 2017 
místo konání (obec): Chotěboř 
místo konání: Městské muzeum 
popis akce: Závěr letních prázdnin bude v Chotěboři patřit baroku. Celodenní společenská událost 
pro všechny věkové kategorie s názvem Barokní kratochvíle. Chotěbořský raně barokní zámek z 
počátku 18. století ožije dobovým životem. Program: hudba, barokní tanec, divadelní příběhy, 
šermíři, koně, lidoví řemeslníci, občerstvení, soutěže atd.  Více informací na www.cekus.eu 
pořadatel: Městské muzeum  
 
 
Aktuálně předprodáváme:  
kino červenec  
František Nedvěd s kapelou Tie Break  
Letní kino – Špunti na vodě a Všechno nebo nic 
Zpívejte lidičky s Petrem Nárožným  
Duo Jamaha – koncert  
Úhlavní přátelé – divadelní komedie 
 
 
 
 
     
 

K 27.6. 2017 zpracovalo: 
Informační centrum Chotěboř, Fominova 257, 583 01 Chotěboř 
Tel.: 569 626 634, icchotebor@cekus.eu, www.icchotebor.cz 

Změna programu vyhrazena. 
 


