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ČTVRTÝ DEN  (25.6.2005)
Večer na Zbojnické chatě, v nadmořské výšce téměř 2000 m, jsme si pa-

třičně užili, i když to vzhledem k celkové únavě nebylo zdaleka tak idylické, 
jak jsem si původně představoval. Několik hodin po nás dorazili na chatu 
účastníci školního výletu, kteří rovněž přecházeli přes Priečne sedlo (2352 
m). Při pohledu na roztřesené a špatně vybavené středoškoláky, pro něž mu-
sela být tato túra opravdu hlubokým zážitkem, nám nezbývalo nic jiného než 
dohlížejícího pedagoga, který zatáhl svěřená děcka do tak těžkého terénu, 
počastovat několika ostřejšími slovy.

Zbojnická chata byla založena počátkem 20. století. Současná chata je 
prakticky novým objektem, který byl postaven po zničujícím požáru před-
chozí chaty z roku 1999. I když je samotná chata velmi pěkně provedená 
(prostorná hala obložená dřevem s kachlovými kamny, u kterých se dob-
ře lenoší a suší věci), má jednu obrovskou slabinu – záchody. Jedná se o 
několik spojených kadibudek, přičemž takové hrůzy byste snad nenašli ani 
v albánském kempu.

Po probděné noci na společné noclehárně, kdy se nám o zvukovou ku-
lisu starali chrápající mládežníci, jsme se u snídaně radili ohledně dalšího 
postupu. Jenda, který kromě několika otlaků na nohách nejevil známky opo-
třebení, jako jediný obhajoval původní plán přejít od severu přes zasněžený 
Prielom ( 2290 m) a Polský hřeben (2200 m) na Sliezsky dom (1670m), s od-
bočkou na Východnou Vysokou (2429 m). My ostatní jsme byli pro byť delší 
a úmornější, ale bezpečnější jižní variantu, tzn. sestup na Hrebienok (1285 
m), dále Sliezsky dom s následným výstupem na Polský hřeben a Východ-
nou Vysokou. Ukázalo se, že to bylo z naší strany rozumné řešení, protože 
toho dne došlo v Prielomu k několika pádům a těžkým zraněním.

Během pochodu vstříc civilizaci jsme se těšili, že si dáme na Hrebienku 
pořádný oběd. U nyní již opáleného Petra začalo docházet k zajímavému 
úkazu, který se vidí velmi vzácně – oděvní inverzi. Zatímco my jsme při se-
stupu vzhledem k narůstajícímu vedru postupně sundali téměř veškerý oděv, 
Petr s klesající nadmořskou výškou na sebe navlékal další a další vrstvy, aby 
co nejvíce chránil svou zarudlou kůži před dotírajícím sluncem. Dole na ma-
gistrále svou zahaleností pak spíše než vysokohorského turistu připomínal 
Araba za písečné bouře.

V horském hotelu Sliezsky dom jsme se ubytovali v pokojících připomí-
najících svou atmosférou ubytovnu pro lesní dělníky za „příjemných“ 720,- 
Sk na osobu. Pozitivní bylo, že jsme si po delší době mohli dopřát teplou 
sprchu, takže jsme se po jejím absolvování téměř nepoznali. Petr s Lojzou 
usoudili, že turistických radovánek bylo pro dnešek už dost, a tak jsme na 
Polský hřeben vyrazili pouze ve čtyřech.

Cestu na Polský hřeben nám zkřížilo opět několik sněhových polí, které 
se těšily značné oblibě obzvláště u Františka. Na jednom strmém sněho-
vém poli zkoušeli sjezd po nohou mladí Poláci. Polce ale frajeřinka nevyšla, 
přepadla a řítila se hlavou napřed do kamenného pole. Za svoji hloupost 
zaplatila naštěstí jen několika odřeninami, protože ji těsně před nárazem du-
chapřítomným skokem na její nohy přibrzdil jeden z mladíků. Nechybělo ale 
mnoho a její blbnutí mohlo skončit daleko hůř.

Výstup na Polský hřeben proběhl bez problémů, i když je tam krátký úsek 
zajištěný řetězy. Na Polském hřebenu, jenž leží v hlavním hřebeni Vysokých 
Tater, proběhlo výběrové řízení na členy vrcholového družstva pro výstup 
na Východnou Vysokou. Přihlásili se dva dobrovolníci – Víťa a Jenda, čímž 
výběrové řízení vyhráli.

Po necelé hodině dosáhlo vrcholové družstvo Východné Vysoké (2429 
m), nevyššího bodu našeho tatranského putování. Odtud se Jendovi a Víťovi 
naskytl úchvatný pohled, který jim, přátelé čtenáři, oprávněně můžeme závi-
dět (důkazem jsou jimi pořízené fotky).

Cestou zpátky jsme s Františkem nejprve pozorovali kamzíky směřující ku-
podivu směrem k nám. Prošli kolem nás ve vzdálenosti asi padesáti metrů a 
názorně nám předvedli, s jakou lehkostí se dokáží pohybovat v krkolomném 
terénu. Pak jsme se v místě zvaném Kvetnica (podle hojného výskytu kvetou-
cích rostlin) posadili na ploché ledovcem ohlazené balvany s tím, že počká-
me na vrcholové družstvo. Kolem nás ve vzdálenosti asi 30 m dováděli svišti, 
celkem jsme jich napočítali osm. Byl to pro mne velký zážitek, protože jsem 
sviště doposud z takové blízky a v takovém počtu nikdy neviděl. S Frantou 
jsme probrali všechna důležitá témata za posledních sto let, a jelikož vrcholo-
vé družstvo stále nepřicházelo, rozhodli jsme se pro sestup na Slezský dům. 
Na Slezském domě, kde nás čekal čtvrtý a poslední nocleh, jsme se později 
všichni potkali a u dobrého vína probrali zážitky z dnešního dne.

Přechod Vysokých Tater 2005

Na Zbojnické chatě

Sestup Velkou Studenou dolinou

Na Východné Vysoké

Sliezsky dom u Velického plesa

Pokračování

Výškový rozdíl při výstupu:  1.144 m
Výškový rozdíl při sestupu:  1.434 m
Čas dle turistického značení: 9:00 hod.

 (pokračování v dalším čísle) 
Ing. Martin Bartošík
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Vdnešní době je telefon sa-
mozřejmostí, jen výjimečně 

najdeme domácnost, která by 
telefon neměla. Ať už mobilní, 
nebo pevnou linku. Operátoři 
se předhánějí v nabízení výhod-
ných podmínek, ale obyčejný 
člověk si málokdy umí vypočíst, 
že leckterá z těch výhodných 
nabídek může nakonec zna-
menat, že se pak za telefonová-
ní zaplatí větší poplatky než bez 
této „výhodné“ nabídky. Dosti 
lidí bezmyšlenkovitě odhlašuje 
pevnou linku, protože se jim 
nelíbí vysoký paušál. Pořídí si 
mobil a mnohokrát se dodateč-
ně diví, že sice volají méně než 
kdysi z pevné linky, ale měsíč-
ně platí více. Podívejme se tedy 
spolu na to, kdy je výhodnější 
mít mobil a kdy pevnou linku. 
Budu porovnávat Telecom a 
Eurotel. Telecom má v podstatě 
pouze dva tarify: Standart (pau-
šál 329 Kč) a Mini (paušál 199 
Kč). Ostatní tarify jsou vlastně 
jenom doplňky k tarifu Standart. 
Tarif Mini má však dvojnásobné 
minutové sazby za volání. Kte-
rý tarif je tedy výhodnější? To 
záleží na tom, kolik budeme 
volat, kam budeme volat a kdy 
budeme volat. Uvedu konkrétní 
porovnání Standart/Mini: 

Z tohoto příkladu vyplývá, 
že pokud provoláme mě-
síčně méně než 80 minut, je 
pro nás výhodnější tarif Mini, 
třebaže jsou minutové sazby 
dvojnásobné. Pokud ale pro-
voláme měsíčně více než 80 
minut, tak už je pro nás vý-
hodnější tarif Standart. Dále 
se podíváme na volné volání 
o víkendech za poplatek 100 
Kč. Víkendové volání má saz-
bu 0,75Kč/min. Za 100 Kč  
tedy máme k dispozici 133 
minut volání. Takže pokud o 
víkendu toto množství minut 
nevyčerpáme, nemá pro nás 
cenu si platit tento balíček. 
Pokud ovšem využijeme více 
víkendových minut, pak je 
tento balíček pro nás výhod-
ný. Stejně musíme posuzovat 
cenu všech ostatních balíčku, 
které dává Telecom k dispo-
zici. Nyní se podíváme, jak 
to vypadá s mobilním telefo-
nem. Zkušenosti mám pouze 
s Eurotelem, ale domnívám 
se, že poplatky ostatních ope-
rátorů se příliš lišit nebudou. 
Taky budu brát v úvahu pou-
ze předplacené služby (Go), 
protože u paušálních služeb 
se zase platí paušální popla-
tek jako u Telecomu, takže 
jestliže někdo přejde na mobil 
k vůli paušálním poplatkům 
na pevné lince, těžko si bude 
pořizovat mobil s paušálem. 
Telecom nabízí 3 tarify: Quat-
ro-Go, Original-Go a Fun-Go. 
Těžko tvrdit, který tarif je lepší 
či horší, budeme tedy sledo-
vat tarif Original-Go, který se 
mi jeví nejvýhodnější pro vo-

lání do všech sítí, kde první 
minuta hovoru stojí 7,50 Kč a 
každá další minuta stojí 5,00 
Kč. Když budeme počítat prů-
měrnou délku hovoru 3 minu-
ty, zaplatíme za jeden hovor 
17,50 Kč, Když takových ho-
vorů uskutečníme za měsíc 
25, zaplatíme za ně 437,50 Kč. 
Takže za 75 minut měsíčních 
hovorů zaplatíme zhruba tolik, 
co u Telecomu za 80 minut za 
měsíc. Takže se nám to opět 
vyrovnává. Můžeme si ovšem 
zvolit tarif Quatro-Go, a bude-
me-li volat pouze v době od 
16h do 7h ráno a o víkendech 
a svátcích celé dny, a to pouze 
na Eurotel nebo Telecom, stojí 
nás jedna minuta pouhé 3 Kč, 
takže za cenu 450 Kč může-
me volat 150 minut. Ovšem 
zavoláme-li mimo tuto dobu, 
nebo zavoláme i v uvedenou 
dobu do sítě jiného operátora, 
bude poplatek zhruba 3,5krát 
vyšší. Z uvedeného přehledu 
vyplývá, že všechny ceny se 
vyrovnávají zhruba na 80 pro-
volaných minutách za měsíc 
(Standart, Mini, Original-Go, 
Fun-Go). Snad jen tarif Qua-
tro-Go u Eurotelu je výhod-
nější, jsme ovšem omezeni 
dobou volání a operátorem. 
Závěr: jestliže provoláme za 
měsíc méně než 80 minut, vy-
platí se nám mobilní telefon, 
nebo tarif Mini u Telecomu. 
Pokud provoláme za měsíc 
více než 80 minut, vyplatí se 
nám tarif Standart u Telecomu. 
Nemusíme to vlastně ani počí-
tat na minuty - pokud platíme 
za mobilní telefonování do 

400Kč měsíčně, tak se nám 
mobil vyplatí, jakmile však už 
platíme přes 500Kč za měsíc, 
to už vychází levnější z pevné 
linky, i s tím (vysokým) paušá-
lem. Jak to řeším já? Máme 
doma pevnou linku a dva mo-
bily Eurotel. Na pevné lince 
mám tarif Mini, volám velice 
málo, občas si zapnu inter-
net. Na jednom mobilu máme 
tarif Fun-Go hlavně k vůli lev-
ným SMS (2Kč), na druhém 
máme tarif Quatro-Go, k vůli 
levnému volání na Eurotel a 
Telecom v době mimo špičku 
(3 Kč/min). U tarifu Fan-Go vy-
užívám službu Dlouhé hovory, 
mohu v určité době telefono-
vat za 15 Kč libovolně dlouho, 
ovšem pouze na Eurotel a na 
pevnou linku. Jinak využívám 
i pevnou linku k posílání SMS 
(1Kč na pevnou linku, 2 Kč na 
mobil a 3 Kč do zahraničí). 
Celkově ale není vhodné te-
lefonování z pevné linky na 
mobil, např. u tarifu Mini stojí 
jedna minuta tohoto hovoru 9 
Kč, takže na mobil volám zase 
z mobilu. Nemám žádnou 
osobní zkušenost s tzv. alter-
nativnímy operátory (např. Te-
le2), pouze vzpomínku z dob 
před rokem, když každý tarif 
Telecomu obsahoval volné 
minuty. Znal jsem několik lidí, 
kteří tyto volné (čili zaplacené) 
minuty nechali propadnout, a 
platili provolané minuty (sice 
levněji) u Tele2. Nedokázali 
pochopit, že vlastně platí za 
hovor dvakrát. 

Alois Burský, Rudice 98 

p. Nezdenice  687 32

TELEFON A MATEMATIKA

20 minut dálkové volání špička: 

63,80/127,60 Kč. 20 minut místní 

volání špička:  31,60/63,40 Kč.

40 minut víkendové volání:       

30,00/60,00 Kč. Měsíční paušál 

Standart/Mini: 329,00/199,00 

Kč. Poplatek za 80 minut volání:    

454,40/450,00 Kč. 

SPORTOVNÍ DVOJČATA 
Už je s vámi chlapci amen, setkáváte se 

s Abrahamem.
Oba oslavenci Jiří a Jaroslav Sojkovi se právě v únoru 

dožili své padesátky. Jirka jako první, Jaroslav o několik 
minut za ním. Oba vyrůstali ve sportovní rodině. Ke sportu 
je přivedl dědeček Viktor, který s nimi navštěvoval zápasy 
v kopané. Jirka začal hrát kopanou a později k ní přidal 
i lední hokej. Jaryn začal také kopanou, kde pracoval jako 
funkcionář. Vykonával i funkci hospodáře stadionu. Pozdě-
ji jej zajímaly kuželky, kde také funkcionařil. Nyní pracuje 
v HV TJ Bojkovice. Od ČSTV v Praze obdržel Čestné uzná-
ní za významný a výjimečný přínos k rozvoji tělovýchovy 
a sportu. Jistě si ho zaslouží.

Do dalších let jim přejeme jen všechno nejlepší, hlavně 
hodně zdraví a sportovních úspěchů.

TURISTICKÁ VYCHÁZKA
TJ Sokol Bojkovice zve všechny zájemce o pří-

rodu, turistiku a historii na vycházku, která se 

uskuteční dne 4. března 2006 za příznivých kli-

matických podmínek.

Trasa povede ze Záhorovic podél rudického 

potoka do Rudic, dále pak návrat zpět do Šu-

mic. Ze Šumic do Bojkovic se pojede vlakem. 

Podrobnější informace budou sděleny později 

místním rozhlasem a uvedeny na plakátech.
Zve TJ Sokol Bojkovice.
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Jako již tradičně se po vánočních svátcích, ve středu 28. 
prosince 2005, uskutečnil šachový turnaj o přeborníka 

Bojkovic pod záštitou starosty města.
Pro nepřízeň počasí se tentokrát turnaje zúčastnilo jen 17 

hráčů šachového oddílu, což ale na úroveň turnaje nemělo 
vliv. Naopak výhodou nižšího počtu hráčů bylo, že se mohlo 
hrát systémem „každý s každým“. Spravedlivě se tedy utkali 
všichní účastníci mezi sebou. Boje na šachovnici byly nesmír-
ně vyrovnané. O tom svědčí i fakt, že u třech dvojic  hráčů se 
shodným počtem bodů musel o lepším umístění rozhodovat 
pomocný šachový systém (Sonnenborn). Nakonec se vítě-
zem turnaje  „O pohár starosty města “ a tedy i přeborníkem 
Bojkovic pro rok 2005 stal JUDr. Jiří Navrátil se 14 body ze 
16 možných. O druhém místě při rovnosti 13 bodů rozho-
dl pro Ing. Jiřího Koloucha již zmiňovaný Sonnenborn. Třetí 

místo tak získal Radim Plášek. Pověstná „bramborová“ me-
daile pak zůstala v rukou Františka Slavíčka, loňského vítěze 
turnaje.

Ve stejný den, ale již v ranních hodinách, proběhl rovněž 
žákovský turnaj o přeborníka Bojkovic, který také zaštítil pan 
starosta. Po krásných bitvách nakonec zvítězila Magda Kolaří-
ková, druhé místo obsadil Vítek Švestka a na bronzové příčce 
stanul Marek Ogrodník ml.

Oba turnaje proběhly v duchu fair play. Vítězům předal 
hodnotné ceny starosta města pan Josef Langr, který při vol-
ném posezení po turnaji přislíbil podporu šachovému sportu 
i do budoucna. Obě šachová družstva ve svých soutěžích 
hrají o postup a věříme, že se jim podaří postoupit. Vždyť 
tento turnaj ukázal, že na to kvalitou jistě mají. 

 Přemysl Prachař

ŠACHOVÝ TURNAJ „O POHÁR STAROSTY MĚSTA “

Narozený v lednu roku 
1926, ale zapálený v prá-

ci pro Sokol jako sluníčko 
v červenci.

Jednatelem Sokola se stal
po jeho obnovení v roce 1994 
při devadesátém výročí zalo-
žení. Od této doby byl po 
všechna období jednatelem. 
A to nikoliv obyčejným. 

Po veškerou dobu je hyb-
nou pákou. Nejen, že vykoná-
vá svoji práci, ale činorodým 
způsobem účinně zasahuje 
do všech funkcí. Každému 
starostovi se lehce naplňu-
je práce v Sokole. Je prostě 
hybnou pákou, a když se řek-
ne Sokol, každý sportovec 
v Bojkovicích si představí Ja-
roslava Blahu.

Takový je náš oslavenec. 
Také sám cvičí a nacvičuje 
družstvo. Bez jeho organiza-
ce by Sokol ani neexistoval. 
Škoda, že takových spor-
tovců je v Bojkovicích málo. 
Zapojil se úspěšně i do oslav 
„100 let Sokola“ v roce 2004.

Při tomto krásném výročí 
mu všichni sportovci přejí 
ještě dlouhého života v práci 
pro Sokol, bojkovickou tělo-
výchovu a veškerou činnost. 

V práci je mu nápomocná 
jeho manželka a je mu sku-
tečnou oporou.

Ať náš Jarda má radost 
z každého prožitého dne. Ať 
žije Jarda se Sokolem mnoho 
dalších let!

Ni zisk – ni sláva!
Jaroslav Sojka

JAROSLAV BLAHA 
MÁ 80 LET

JUBILANTKA
BOŽENA KŘIŽKOVÁ 

Rodačka z Nivnice si Bojkovice zamilovala a jsou jí druhým 
domovem po všech stránkách.

Šedesát let není sice dlouhý věk, ale i za tuto dobu se dá 
vykonat hodně užitečné práce pro Sokol a tělovýchovu vůbec. 
Začala ještě se svým manželem, a stala se tak pokračovatel-
kou neúnavného sokolského nadšence Jendy Tomáška.

Sportovala ještě v jiných druzích sportu, ale turistika se sta-
la jejím koníčkem. Prostě sportovala a organizovala sportovní 
činnost v našem městě. Vedle Jaroslava Blahy patří mezi za-
sloužilé sportovce města.

Při své aktivní činnosti 
nachodila a na kole najez-
dila mnoho tisíc kilometrů, 
které se nedají ani spočítat. 
Za tyto výkony byla mno-
hokrát oceněna. Právem si 
toho zaslouží. 

V pozdějším věku cviči-
la v ZRTV. Nestárnoucí, což 
nemá obdoby. Byla snad 
populární nejen v Bojko-
vicích. Organizovala také 
různé turistické srazy. 

Při tomto kulatém výročí 
jí popřejme hodně zdraví, 
hlavně ať jí nohy stále šla-
pou. To jí přejí všichni spor-
tovci z Bojkovic.

Jaroslav Sojka
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Ani v zimní přestávce mladí fotbalisté SK Slovácká Viktoria 
Bojkovice nezaháleli. Z iniciativy vedoucího komise mládeže 
pana Jaromíra Krejčiříka byly v měsících listopadu 2005 až 
lednu 2006 zorganizovány halové satelitní turnaje v kopané 
v kategoriích mladší přípravka /rok nar. 1997 a mladší/, starší 
přípravka /1995-96/, mladší žáci /1993-94/ a starší žáci /1991-
92/ za účasti mužstev FC Elseremo Brumov, FC TVD Slavičín, 
ČSK Uherský Brod, FC Slušovice a SK SV Bojkovice. Každé 
z mužstev uspořádalo vždy 1 turnaj ve své sportovní hale, 
kde se mužstva utkávala každý s každým, a součtem výsled-
ků ze všech turnajů pak vznikly celkové tabulky.

Mladší přípravka /trenéři: Mgr. Baier Jan, Gazdík Josef/:
 1. Slušovice 20 18  2  0 73 : 9 56
 2. Uherský Brod 20 10  1  9 37 : 29 31
 3. Brumov 20   9  2  9 28 : 33 29
 4. Bojkovice 20   7  2  11 27 : 48 23
 5. Slavičín 20   1  3  16   6 : 52  6
Sestava : Varous Jiří, Gago Petr /8 branek/, Kostka Matěj, 
Michalčík Tomáš, Krpálek Martin, Miko Petr /6/, Gazdík Josef 
/1/, Holík Libor /11/, Slavíček Dominik /1/, Glajch Jan.

Starší přípravka /trenéři: Homola Pavel, Uchytil Milan/:
  1. Uherský Brod  20 60 : 30 44
 2. Slušovice  20 38 : 28 32
 3. Slavičín  20 23 : 22 29
 4. Bojkovice  20 36 : 48 24
 5. Brumov  20 21 : 35 13
Sestava: Špalek Adam, Rapant Tomáš, Pavlík Luděk /5 bra-
nek/, Bartošík Marek, Schaffer Pavel, Urbánek Josef /4/, Ku-
bena Erik /3/, Homola Matěj /12/, Prachař David /11/, Urbá-
nek Jan /1/, Křižka Martin, Varga Patrik, Šebesta Dan, Kuchař 
Petr, Matouch Martin, Švestka Vít.

Mladší žáci /trenéři: Miča Pavel, Krejčiřík Jaromír/ - viz. foto 
 1. Bojkovice 20  12 3 5 49:24  39
 2. Uh. Brod 20   9  4  7 40:43   31
 3. Brumov 20   8  1  11 38:49  25
 4. Slavičín 20   6  5  9 38:42  23
 5. Slušovice 20   4  9  7 28:35  21
Sestava: Datinský Zdeněk /1 branka/, Křižka David /6/, Miča 
Michal /4/, Kúdela Marek /10/, Regináč Jan /11/, Holík Lubo-
mír /3/, Fojtík Ondřej /4/, Maštalíř Jiří /4/, Kramář Jakub /3/, 
Kuchař Marek, Bureš Ondřej /1/, Machala Roman /2/, Uchytil 
Jakub, Dolinský Jiří. V tréninkovém procesu jsou dále zapo-

jení: Kalina Adam, Šidlo Jakub, Ridoško Martin, Ondrušek 
Michal, Gabrhel Patrik, Hrnčář Vlastimil, Breznický Ondřej, 
Hejtmánek Jakub.

Starší žáci /trenéři: Valter Lubomír, Švehlík František/:
 1. Brumov 20 13 2 5 57:41  41
 2. Slušovice 20 8  5  7 42:43  29
 3. Bojkovice 20   7  4  9 49:54  25
 4. Slavičín 20   7  3  10 39:45  24
 5. Uh. Brod 20   6  4  10 46:50  22
Sestava: Zýka Jan, Michalec Richard, Bureš Tomáš, Varaďa 
Martin, Andrlík Michal, Kadlec Martin, Kříž Jaroslav, Gago 
Jan, Krejčiřík Jiří, Šopík Michal, Holík Lubomír, Kúdela Marek, 
Bureš Ondřej. 
SK SV Bojkovice si dovoluje pozvat všechny fanoušky 
žákovské kopané na další turnaje, které pořádáme ve 
sportovní hale v Bojkovicích, a to vždy v  sobotu od 08:30 
hodin: - 4. března  turnaj mladších a starších žáků
 - 18. března  turnaj mladší a starší přípravky

Jarní část fotbalové sezony 2005 – 2006 pak začíná na našem 
fotbalovém stadionu v neděli 26. března 2006, kdy naše I. mužstvo 
i dorost přivítají soupeře ze Strání v 15:00 hod., resp. ve 12:45 hod. 
/viz. přiložený rozpis zápasů; pozn. - u zápasů přípravek je možné 
očekávat dílčí změny v termínech utkání dle dohod s jednotlivými 
soupeři/.
Na všechny zápasy našich mužstev Vás srdečně zve výbor SK SV 
Bojkovice Pavel Miča

HALOVÉ SATELITNÍ TURNAJE PŘÍPRAVEK A ŽÁKŮ SK SV BOJKOVICE


