
                                                      

ZÁPIS Z PRŮBĚHU OKRESNÍ KONFERENCE ČSV ČESKÉ  BUDĚJOVICE

20.6. 2020 - BOREK

PROGRAM     (příloha č.1)  

Jednání Okresní konference (dále jen OK) zahájil úvodním slovem a přivítáním účastníků  předseda
Okresní organizace přítel Josef ZIMEN v 09,30 hod. Zmínil posunutí termínu OK z původního
plánovaného termínu 18.dubna na dnešní den z důvodů vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s
nemocí  covid-19.  Osobně  přivítal  čestné  hosty  senátora  ing.  Tomáše  JIRSU,  zástupce  Krajské
veterinární  správy  MVDr.  Františka  KOUBU  a  náměstka  hejtmanky  Jihočeského  kraje  Pavla
HROCHA.

Poté předal  slovo řídícímu OK příteli  Miroslavu JAROŠOVI. Ten svým jménem rověž přivítal
účastníky  jednání.  Předkládá  návrh  na  složení  pracovního  předsednictva  ve  složení  senátor  a
starosta Hluboké nad Vltavou ing.  Tomáš JIRSA, náměstek hejtmanky Jihočeského kraje Pavel
HROCH,  zástupce  RV  ČSV  ing.  Petr  STIBOR,  zástupce  Krajské  veterinární  správy  MVDr.
František KOUBA a předseda okresní organizace Josef ZIMEN.
Navrhuje  zvolit  pracovní  předsednictvo  aklamací.  Dává  hlasovat.  Pracovní  předsednictvo  bylo
zvoleno jednomyslně.
Dále přivítal další hosty - představitele okresů Jindřichův Hradec Martina PALEČKA  a Tábor př.
Václava ŘEHOŘE.

JEDNACÍ ŘÁD     (příloha č.2)  
Řídící OK seznamuje plénum s organizačními věcmi. Na stolech je pití. Oběd a pití  budou hrazeny
z  prostředků  Okr.  org.  Ostatní  si  hradí  každý  účastník  sám.  Diskuse  –  každý  kdo  bude  chtít
diskutovat nechť si podá přihlášku do diskuse, je k dispozici u mandátové komise. Dále seznámil s
jednacím řádem OK, včetně obsahu práce jednotlivých pracovních komisí, mandátové volební a
návrhové. Námitku vznáší př. František LUST k formě podávání diskusních příspěvků v písemné
formě. Řídící OK se opravuje a upřesňuje , že přihlášky do diskuse jsou u mandátové komise a
diskutující je odevzdávají pracovnímu předsednictvu.  Př. STIBOR upřesňuje, že případné návrhy
na změnu stanov je nutné dávat ve formě písemného diskusního příspěvku. 
Řídící OK vznáší dotaz zda jsou připomínky k jednacímu řádu, vzhledem k tomu, že připomínky
nejsou,  nechává  hlasovat  o  tom,  že  se  jím  v  dalším  průběhu  OK  budeme  řídit.  Schváleno
jednomyslně.
Poté bylo přikročeno k volbě: 

• mandátové komise ve složení: Josef BÁRTA, Jaromír DAVID, Jan HORÁČEK
• volební komise ve složení: Stanislav POKORNÝ, Jiří NOVÁK, Jan KRAMPL
• návrhová komise ve složení: Dana OTTOVÁ, Nicole HOVORKOVÁ, Martin HYNEK- ten

není přítomen a Dana OTTOVÁ místo něj navrhuje př. Jiřího RYŠAVÉHO, který je ze ZO
České Budějovice stejně jako př. HYNEK – př. RYŠAVÝ funkci přijímá

• Zapisovatelem OK byl pověřen př. Miroslav JELÍNEK



• Jako ověřovatelé zápisu jsou navrženi př. František LUST a Marie FLORIÁNOVÁ
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Řídící  OK nechává hlasovat  -  jednotlivě o členech komisí,  zapisovateli  a  ověřovatelích zápisu.
Všichni navržení jsou zvoleni jednomyslně.

Řídící OK předává slovo předsedovi OO ČSV České Budějovice příteli Josefu ZIMENOVI, aby
přednesl zprávu o činnosti OO za období od poslední konference, která se uskutečnila v roce 2015.
ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ (příloha č.3)
Řídící schůze děkuje př. ZIMENOVI za přednesenou zprávu.

Řídící schůze dává slovo př. Petru STIBOROVI, aby přednesl zprávu o hospodaření za uplynulé
období.
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ (příloha č.4) 
Řídící OK děkuje př. STIBOROVI za přednesenou zprávu.

Řídící  OK  dává  slovo  předsedovi  Okresní  kontrolní  komise  (dále  jen  OKK)  př.  Františkovi
LUSTOVI k přednesení zprávy OKK za uplynulé období
ZPRÁVA OKK ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ (příloha č.5)

Řídící OK ohlašuje změnu v programu. O slovo se přihlásil náměstek hejtmanky Jihočeského kraje
pan Pavel HROCH. Ve svém vystoupení pozdravil přítomné v jednacím sále. Zdůvodnil výpadek
plánované krajské dotace pro OO Jihočského kraje  pro rok 2020 z důvodů mimořádné situace
způsobené koronavirovou situací v zemi. Dotace pro začínající včelaře zůstala beze změn. Omluvil
se  za  předčasné  vystoupení  –  musí  odejít  protože  bude  oddávat  ještě  tři  novomanželské  páry.
Poděkoval za pozvání na OK.

O slovo se  také přihlásil senátor Tomáš JIRSA a to také z časových důvodů, neboť jej ještě čeká
další povinnost. Doporučuje včelařům, aby se obrátili na obecní úřady ve své působnosti s žádostí o
finanční  příspěvek,  když jak bylo řečeno panem HROCHEM  vypadla krajská dotace pro OO.
Poděkoval za pozvání na OK a popřál ji hodně zdaru.

Jednání OK pokračuje dále podle plánu. Slovo dostal  ředitel  Krajské veterinární správy MVDr.
František KOUBA. Ve svém vystoupení zdůraznil nepříznivý stav, kdy se zvyšují počty pozitivních
stanovišť na přítomnost varroa destruktor. Problém spatřuje také v tom, že včelaři nehlásí úhyny
včelstev a přitom se obecně hovoří o značných úhynech včelstev. Podtrhuje povinnost včelařů hlásit
úhyny nad 25%. Tak se stalo v rámci Jihočeského kraje pouze v 8-mi případech. Nebyl zaznamenán
žádný případ úhynu v souvislosti s aplikací chemických postřiků na rostliny. Pokud jde o situaci v
souvislosti s výskytem MVP, tak situace je dobrá, v kraji jsou v současnosti pouze 2 ohniska MVP.
Apeluje  na  všechny  včelaře,  aby  při  aplikaci  léčiv  na  včely  dodržovali  přísně  doporučované
návody , které jsou vždy vypsány na příbalových letácích. Řídící OK děkuje MVDr. KOUBOVI za
jeho informace.

Jednání pokračuje dále podle programu – předání vyznamenání
Řídící OK zve vyznamenané na podium k převzetí vyznamenání

• Vojtěch FRÁNA – momentálně nepřítomen, bude vyznamenán po návratu do jednacího sálu
• Zdeněk  MARHOUN  –  omluven  ze  zdravotních  důvodů  ,  vyznamenání  přebírá  přítel

předseda ZO Zliv - Jiří HÁJÍČEK
• Dana OTTOVÁ – přebírá osobně 

Řídící OK dává slovo předsedovi mandátové komise příteli Josefu BÁRTOVI, aby přednesl zprávu
mandátové komise. Přítel BÁRTA konstatuje, že na dnešním jednání OK je přítomno 42 delegátů



zastupujících 22 ZO, tj. 70% delegátů zastupujících 84% ZO. OK konaná dnešního dne tj. 20.06.
2020 je u s n á š e n í s c h o p n á. Řídící OK děkuje příteli BÁRTOVI za přednesenou zprávu.
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ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE (příloha č.6)

Řídící  OK  dává  slovo  předsedovi  volební  komise  příteli  Stanislavu  POKORNÉMU.  Ten
předstupuje před podium.

• Čte v abecedním pořádku jednotlivé kandidáty do Okresního výboru (dále jen OV) tak, jak
je navrhly jednotlivé ZO. Kandidáti se postupně představují. Celkem bylo představeno 14
kandidátů do OV. Vznáší dotaz zda má někdo doplňující návrh na člena do OV. Doplňující
návrhy nejsou. Konstatuje tedy, že máme 14 kandidátů do OV, ale bylo by žádoucí aby
budoucí OV měl lichý počet členů 15 a konstatuje, že doplnění počtu OV na 15 je možné v
průběhu funkčního období. Dává hlasovat o tom, aby OV měl 15 členů. Patnáctičlenný OV
je odsouhlasen jednomyslně.  Nikdo se nezdržel,  nikdo není  proti.  Dále konstatuje,  že z
těchto kandidátů do OV se vybere nové předsednictvo OV (dále jen POV). Informuje, že
dosavadní POV bylo sedmičlenné. Navrhuje, aby i nové POV bylo v počtu 7 lidí. Nechává
o tom hlasovat. Schváleno jednomyslně. Tedy nové POV bude sedmičlenné. Navrhuje, aby
nový OV byl zvolen aklamací. Nechává o tom hlasovat. Jeden hlas proti, ostatní pro. Nikdo
se  nezdržel.  Tedy  volba  nového  OV  bude  veřejná.  Hlasovat  se  bude  o  jednotlivých
kandidátech samostatně. Aby mohl být kandidát do OV zvolen musí obdržet nejméně 50%
hlasů. Žádá ostatní členy volební komise, aby prováděli sčítání hlasů.  Do OV OO ČSV
České Budějovice byli zvoleni:

BÁRTA josef
BEZDĚKA Vladimír
DURČANSKÝ Josef

FLORIÁNOVÁ  Marie
HÁJÍČEK Jiří

HOVORKOVÁ Nikola
JAROŠ  Miroslav

JELÍNEK Miroslav
KAZIMOUR Jiří
OTTOVÁ Dana

STIBOR petr
STÝBLO Milan

ZAHRÁDKA Vladislav
ZIMENJosef

Podrobné výsledky volby OV s počty hlasů - příloha č.7

          
• Následuje volba členů Okresní kontrolní komise a jejich náhradníků  (dále jen OKK) rovněž

aklamací. Hlasování probíhá jednotlivě po kandidátech.                                          
Do OKK byli zvoleni:

HUŠEK Pavel
ŠIMÁNEK Jan
SILNÝ Antonín

RYŠAVÝ Jiří – 1.náhradník
PEČMAN Václav – 2.náhradník

Podrobné výsledky volby OKK s počty hlasů – příloha č.7
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• Následuje volba delegátů na XI.sjezd ČSV. Je konstatováno, že OO má více jak 1200 členů

a jeden kandidát  připadá  na  600 členů.  Tedy OO ČSV České Budějovice  bude volit  a
delegovat  3  kandidáty.  Navrhuje,  aby  byly  zvoleny  funkce,  protože  v  současné  chvíli
neznáme jejich obsazení (nebylo zvoleno nové POV). Nejprve bude zvolen kandidát do
Republikového  výboru  (dále  jen  RV).  Je  navržen  př.  Petr  STIBOR,  který  zde  byl  i  v
předcházejícím období. Nechává o tom hlasovat. Výsledek hlasování 1hlas proti, zdržel se
1. Přítel Petr STIBOR byl zvolen jako zástupce okresu do RV. Dalšími delegáty na sjezd
budou  předseda  a  jednatel  OO.  Z  pléna  vznesena  připomínka,  v  případě  zvolení
př.STIBORA   do  funkce  předsedy  nebo  jednatele  OO  bude  scházet  jeden  delegát.
Předsedou volební komise konstatováno, že v takovém případě by se musel třetí delegát
dovolit  dodatečně.  Nechává  o  tom hlasovat.  Schváleno  jednomyslně.  Předseda  volební
komise děkuje za volbu a nově zvoleným přeje hodně úspěchů. Předává Kandidátní listinu,
kde jsou zaznamenány výsledky voleb do všech orgánů – vedeno jako příloha č.7

Řídící OK dává slovo př. Petru STIBOROVI ve věci připomínek k úpravě stanov. Konstatuje, že
dosud  nebyla podána žádná připomínka k úpravě stanov ČSV. Pokud budou podány připomínky je
zapotřebí formulovat je písemně a uvažovat v širších souvislostech, jakákoli změna jednotlivosti,
může zapříčinit  „iks“ dalších změn v jiných ustanoveních  a  paragrafech,  nehledě i  na finanční
náklady, které by souvisely např. se změnou názvu OO na jiný. Návrhy shromažďuje legislativní
komise ČSV, jejímž členem je i přítel  František LUST. Ten vysvětluje,  že návrhy podávají  ZO
Okresní  konferenci,  ta  by  je  měla  probrat  a  následně  předat  legislativní  komisi  k  dalšímu
projednání. Ta je dále postupuje RV, který je předkládá k projednání sjezdu.

Slovo si bere řídící OK a navrhuje dokončit ceremoniál vyznamenání, neboť už je přítomen přítel
Vojtěch FRÁNA.  Žádá př. FRÁNU, aby se dostavil na podium k převzetí vyznamenání od RV.
Návrh na jeho vyznamenání podala OO České Budějovice za jeho zásluhy při propagačních akcích,
které organizuje OO České Budějovice. Přítel FRÁNA děkuje.

D I S K U S E 

Řídící schůze otevírá diskusi, konstatuje, že dosud nebyla pracovnímu předsednictvu předložena
žádná písemná přihláška do diskuse. Navrhuje, že po diskusi se sejde nový OV a OKK a ze svého
středu si  zvolí  nové POV a OKK si  zvolí  svého předsedu.  O tomto návrhu nechává hlasovat.
Schváleno všemi hlasy. Otevírá ke všem projednávaným bodům diskusi

1) O diskusní příspěvek se hlásí př. ZIMEN
Konstatuje, že za dobu 30-ti let se v podstatě nezměnil způsob organizování práce ve včelařství.
Informuje, že na zasedání KKV podával návrh na zvýšení členského příspěvku ze 300 na 500Kč. To
však bylo RV zamítnuto. Poukazuje na fakt, že zmíněných 300Kč ani pomalu nestačí na tisk a
distribuci časopisu Včelařství. Ostatní společenské organizace jako myslivci, rybáři mají finanční
přínos  a  svoje spolkové časopisy si  platí  navíc.  Dále konstatuje,  že  v současné době ze  svazu
odchází  celá  řada  včelařů  a  stávají  se  pouze  chovateli  včelstev  –  neorganizovanými.  Stále  se
navyšuje množství  administrativy a  v důsledku toho ubývá funkcionářů ochotných pracovat  ve
prospěch spolku a svazu. Dále upozorňuje na nutnost boje proti varroáze.
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2) Přítel KURZA – ZO Pištín

Hovoří o tom, že měli problém s výdejem léčiva – formidolu na jaře letošního roku. Neznali
termín výdeje, ten náhodně zjistili na webových stránkách okresu. Žádá, aby termíny byly
posílány prostřednictvím mailu. Na to reaguje př. OTTOVÁ. Informace o výdeji léčiva pro
letní ošetření 2020 byla podána na jednání OV a zástupců ZO už 3.3. Pokud tam nikdo ze
ZO nedorazil, tak také nemohl termín výdeje předat. Na webu byl termín výdeje a podmínek
zveřejněn  bezprostředně  po  plénu  OV,  tj.  4.3.  2020.  Pro  výdej  byly  stanoveny  zvláštní
podmínky, determinované nouzovým stavem. Poukazuje ještě na jednu nespornou výhodu
webu,  je  veřejně  dostupný  všem  včelařům  na  rozdíl  od  mailu,  který  dostává  jeden
funkcionář ve spolku. Ještě připomíná, že termín objednávky léčiva pro podzimní ošetření
včelstev v letošním roce je do 30.6. prostřednictvím CISu.

3) Přítel Stanislav POKORNÝ
Navrhuje, aby si ZO zařídily věci tak, že pověřený člověk bude průběžně číst příchozí poštu-
maily. Žádné písemnosti se posílat nebudou, viz. cena za dopis. V okrese máme 28 ZO, tak
si spočítejte kolik by to stálo peněz. Mail je rychlý a levný. Zásadní věci jako pozvánky na
schůze či jednání budete dostávat v mailové poště a ostatní, co je veřejné, bude na webu.
Když každá ZO bude tyto dva informační kanály využívat bude mít dostatek informací a v
reálném čase.  V celém svazu  už  jiná  než  elektronická  forma předávání  informací  není.
Novému OV navrhuje aby zajistil v ZO minimálně jednou týdně otevření mailové schránky
ZO a kontrolu informací na okresním webu na adrese www.jcvcelari.cz. Potom budou vědět
všichni všechno co potřebují. Jsou ale ZO, které poštu neotevřou a na web se nepodívají a
zcela náhodně se dozvídají o tom co se v okrese děje. Přesto byly  dvě ZO, které si ještě 4
dny po termínu výdeje léčivo neodebraly.  Okres nemá žádné skladovací prostory,  vše je
uloženo v soukromých prostortách, např. Formidol byl přechodně uskladněn v garáži u př.
DURČANSKÉHO, nebo aceton v loňském roce u př. POKORNÉHO.

4) O slovo se přihlásil př. STIBOR
Upřesňuje, že všechny důležité materiály, kromě toho, že jsou v elektronické podobě, jsou
tak v písemné podobě v časopise Včelařství. Zde je to mírně zpožděné, ale je to. Vyhláška
148/2019  upravuje  některé  věci.  Dříve  šlo  všechno  přes  svaz.  O  přednáškovou  činnost
zažádaly jen dva subjekty Nasavrky a Vodňany. O technickou pomoc zažádal svaz s tím, že
se bude dělat servis pro včelaře do 150 včelstev. 

5) O slovo se přihlásil člen ZO Temelín Vladislav ZAHRÁDKA
Chtěl  by  aby  každá  ZO  měla  svého  prohlížitele  včelstev.  Vrátil  se  k  problematice
informovanosti a uvedl, že např. o termínu výdej léčiva – formidolu vůbec nevěděl, až když
jej na to upozornil př. DURČANSKÝ

6) O slovo požádal př. Josef ZIMEN
Reaguje  na  diskusní  příspěvek  př.  ZAHRÁDKY  a  uvádí,  že  školení  porhlížitelů  je
zpoplatněno částkou cca 8000Kč/jednoho. Na takový požadavek, který vznesl, aby byl v
každé ZO  certifikovaný prohlížitel  nejsou vůbec finanční prostředky. Domnívá se,  že v
současné  době 4 takto  kvalifikovaní  prohlížitelé  stačí  pro potřeby okresu.  MVP by měl
poznat každý chovatel včel, jinak nemá ve včelařství co pohledávat. V případě, že si není
jistý, potom volá prohlížitele.

http://www.jcvcelari.cz/


7) Reaguje př. Stanislav POKORNÝ
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Nechali jsme si vyškolit 4 prohlížitele a stálo nás to přes 32.000Kč. Výše uvedenou částku 
jsme uhradili  z  krajské  dotace  v roce  2019.  Pokládá  otázku“ kdo využil  služby těchto  
certifikovaných  prohlížitelů?“ Odpověď – n i k d o. Proto doporučuje v případě potřeby tyto
prohlížitele využít a další nejsou třeba. Až vznikne taková situace, že tito 4 prohlížitelé  
nebudou stačit, potom je na místě otázka vyškolení dalších.

8) O slovo se přihlásil přítel Vojtěch FRÁNA
Připomíná osvědčenou dvojici MVDr. POKORNÝ  př. DURČANSKÝ. Spolupráce byla na
vysoké  úrovni  a  vše  se  stíhalo.  MVDr.  POKORNÝ  je  včelařům  velice  nakloněný  a
spolupráce s ním je bezvadná. Díky jejich práci nemá v Jihočeském kraji problém s MVP.
Veřejně za všechny včelaře okresu poděkoval  MVDr. POKORNÉMU, který nemůže být
přítomen, neboť je rekonvalescenci po operaci.

9) O slovo se přihlásil MVDr. František KOUBA
Reaguje na předchozí diskusní příspěvek Vojtěcha FRÁNY, rád slyší slova chvály na MVDr.
POKORNÉHO.  Informuje  OK  o  problémech  s  personálním obsazením funkcí  na  KVS
České  Budějovice,  včetně  toho,  že  MVDr.  POKORNÝ pravděpodobně  už  ukončí  svoji
profesní dráhu a odejde do důchodu.

10) Přítel Josef ZIMEN
informuje OK o tom, že pro MVDr. Theodora POKORNÉHO byl připraven věcný dar, jako
poděkování za jeho práci ve prospěch včelařů. Bude mu předán následně, až bude zdráv.

11) Přítel Miroslav JAROŠ
Obrací se např. Vladislava ZAHRÁDKU v reakci na jeho diskusní příspěvek s tím, že pokud
bude potřeba může využít služby proškoleného prohlížitele př. NOVÁKA z Týna/Vltavou

12) Neidentifikovatelný delegát  z pléna ze Včelné. Informuje o tom, že na stanovišti zjistil s
největší pravděpodobností sršeň asijskou.

DISKUSE ukončena a je vyhlášena 30-ti minutová přestávka. Řídící OK vyzval nový OV a OKK,
aby se sešli v předsálí ke  svému prvnímu jednání. OV si zde zvolí svoje předsednictvo a OKK
svého předsedu.

P Ř E S T Á V K A

Pokračování OK po přestávce

Řídící OK vyzval předsedu volební komise př. Stanislava POKORNÉHO, aby seznámil delegáty s
výsledky volby nového POV.  To  bylo zvoleno zatím šestičlenné s tím, že sedmého člena si nové
POV zvolí dodatečně. Výsledky volby nového POV jsou následující:

• předseda………………... př. Josef ZIMEN
• místopředseda………….. př. Ing. Petr STIBOR
• jednatel…………………. př. Dana OTTOVÁ
• pokladník……………….. př. Mgr. Nicole HOVORKOVÁ
• zdravotní referent………. př. Josef BÁRTA



• člen……………………... př. Josef DURČANSKÝ
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Dále zasedala nově zvolená OKK. Ze svého středu si zvolila předsedu, kterým se stal př. Pavel
HUŠEK. OKK bude pracovat ve složení Pavel HUŠEK, Jan ŠIMÁNEK a Antonín SILNÝ. Jako
první náhradník do OKK byl zvolen př. Ing. Jiří RYŠAVÝ  druhým náhradníkem se stal př. dr.
Václav PEČMAN. 

Na základě výsledků volby nového POV se delegáty na sjezd ČSV stali.
• Josef ZIMEN
• Dana OTTOVÁ
• Ing. Petr STIBOR, který je zároveň navržen na zástupce OO v RV ČSV
• náhradníkem je Mgr. Nicole HOVORKOVÁ

Kompletní výsledky volby jsou v příloze č. 7

Podává se oběd

Řídící OK přikračuje k dalšímu bodu programu a tím je usnesení. Žádá předsedu návrhové komise
př. Danu OTTOVOU, aby přednesla návrh usnesení

• USNESENÍ -  příloha č.8  

Připomínky: Po seznámení s návrhem usnesení vystoupil př. Josef ZIMEN a konstatoval , že př.
František LUST končí ÚKK. Tím okres ztrácí svého zástupce v tomto orgánu. Vznáší dotaz, zda by
nebylo vhodné zvolit nového kandidáta do ÚKK.  Z pléna padá návrh zda-li by to neměl být nový
předseda OKK př.  Pavel HUŠEK. Vzhledem k tomu, že zde není přítomen nebude navržen do
ÚKK. Jiné připomínky nebyly vzneseny. 
Řídící OK dává hlasovat o usnesení
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, nikdo se nezdržel, 1 hlas byl proti

Řídící OK končí zasedání, děkuje všem účastníkům za aktivitu a za vznesené připomínky. Děkuje
odstupujícímu  OV a  POV za  práci,  kterou  vykonali  ve  prospěch  včelařů  českobudějovického
okresu. Děkuje př. Josefu LINHARTOVI za vykonávání funkce místopředsedy OO, který není ze
zdravotních důvodů přítomen. Poděkování patří i rodinám včelařů. 
V samotném závěru popřál všem dobrý včelařský rok.

Jednání OK skončeno ve 12,50 hod.

Zapsal:                                 Miroslav J e l í n e k             --------------------------------

                                
Zápis ověřili:                        František LUST                   ---------------------------------
                 
                                             Marie FLORIÁNOVÁ         ---------------------------------

Schválil:                     předseda OO ČSV,z.s. České Budějovice   

------------------------------------------------------------------------
Josef Z I M E N




