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Ročník 31
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Florbalový jihočeský přebor mužů 2016-2017
Tak nám skončila další florbalová sezóna našich mužů, kteří hrají jihočeský přebor. Teď tady bude plno čísel
a statistik, takže koho to nezajímá, ať to ani nečte.
A jak to vlastně letos dopadlo. Já si myslím, že výborně. Nakonec, posuďte sami:
1. Chýnov
45 bodů
O umístění na třetím místě rozhodla vzájemná utkání, a ta
2. Milevsko
40 bodů
jsme měli horší my. Nejvíce se nám dařilo proti Chýnovu, FBK
3. Štíři Č.Budějovice
38 bodů
ČB, SKP ČB, Bechyni a Trojmezí, kdy jsme je 2 x porazili. Na4. FRYMBURK
38 bodů
opak žádný bod jsme nezískali se Slavonicemi, na ty prostě dlou5. SKP Č.Budějovice
33 bodů
hodobě neumíme zahrát. Tři body jsme získali s Č.Krumlovem
6. FBK Č. Budějovice
33 bodů
a Strakonicemi, jeden bod s Milevskem a Štíry.
7. Slavonice
31 bod
12 x jsme zvítězili, 2x hráli nerozhodně a 6 x jsme odešli po8. Český Krumlov
24 bodů
raženi. Nejvíce mrzí porážky se Strakonicemi a Č. Krumlovem,
protože stačilo jedno vítězství a Frymburk by postoupil
9. Strakonice
19 bodů
o třídu výš. Ale kluci by stejně vyšší soutěž nehráli, neboť by to
10. Bechyně
13 bodů
bylo finančně náročné. Už teď si pomalu vše hradí ze svého.
11. Trojmezí
8 bodů
Skóre Frymburka je 138:121
Foto je z naší domovské haly v Kaplici.
Stojící zleva:
Píšek, Zabilka, Boubelík, Budík, Malina a Lučan.
Dole:
Nedoma, Šulc, Ševčík, Tomka a Benc.
Ze základního kádru chybí:
Pompe, Skipala a Król - to je ten, který to před
několika lety dal dohromady a za to patří mu můj
speciální dík a obdiv.
Pokračování na str. 4
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Frymburský zpravodaj
Zprávy z radnice

Mobilní sběrový dvůr
Dne 6. 5. 2017 proběhne mobilní sběrový dvůr dle
následujícího časového harmonogramu:
Frymburk autobusové nádraží 08.00 – 09.30 hodin
Blatná
09.45 – 10.15 hodin
Milná
10.30 – 11.00 hodin
Na uvedená místa v uvedenou dobu je možné
zdarma odevzdat nebezpečný odpad (např. ledničky,
pračky, sporáky, baterie, pneumatiky, koberce, nábytek
atd.)
Oto Řezáč starosta
V měsíci květnu bude pracovnice
ÚM Frymburk přítomna
v sobotu 27. 5. 2017 od 8:00 – 12:00 hod.

květen 2017

ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY FRYMBURK
NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
VE DNECH: 2. 5. 2017 od 14,00 – 16,00
3. 5. 2017 od 14,00 – 16,00
4. 5. 2017 od 14,00 – 16,00
ZÁPIS JE URČEN PRO DĚTI, KTERÉ V DANÉM
ŠKOLNÍM ROCE DOVRŠÍ 3 LET A JIŽ NOVĚ JE
MOŽNÉ ZAPSAT I 2 LETÉ DÍTĚ, KTERÉ BUDE
V PÉČI CHŮVY.
POTŘEBNÉ DOKUMENTY: RODNÝ LIST DÍTĚTE,
OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

V měsíci květnu se zasedání ZM bude
konat ve středu 17. 5. 2017
od 17:00 hodin
v obřadní síni ÚM Frymburk.

Sbor dobrovolných hasičů bude provádět
sběr železného šrotu dne 6. 5. 2017.
V případě požadavku na likvidaci autovraku kontaktujte zástupce SDH na telefonu 608 308 508.
SDH Frymburk

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN
OD 17. 7. 2017 – DO 4. 8. 2017
ZAHÁJENÍ PROVOZU 7. 8. 2017

Volno ředitelky školy

18. Frymburské slavnosti – divadlo
„Když kočky nejsou doma“
Čtvrtek 8. 6. 2017 v 19.00 hod.
Kulturní dům Frymburk
Cena vstupenky 150, - Kč
Vynikající anglická komedie o tom, co všechno se může
stát, když dvě sestry najednou odjedou na společnou
dovolenou a jejich muži zůstanou v Londýně bez dozoru. Pokus o celkem nevinný zálet se dvěma švagrům
změní v nečekané dobrodružství plné napětí, humoru
a překvapivých zvratů ohrožujících celou jejich další
existenci.
V hlavních rolích: Lukáš VACULÍK, Roman ŠTOLPA,
Jana GALINOVÁ, Hana SRŠŇOVÁ, Lucie RANDÁKOVÁ,
Jaroslava ZIMOVÁ
Předprodej vstupenek v Infocentru Frymburk
od 22. 5. 2017. První týden předprodej
pouze pro Frymburské.
2

Ředitelka školy vyhlašuje volno
od pondělí 26.6. do pátku 30.6.2017.
Školní rok bude ukončen 23.6.2017
předáním vysvědčení.
Školní družina pro žáky 1.-3.třídy bude v provozu
od 26.6.2017 do 14.7.2017.
Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok
2017/2018

Zápis do 1. třídy se uskutečnil 12. 4. 2017 a zapsáno bylo 25 dětí. Pět rodičů požádalo pro své dítě
o odklad povinné školní docházky o jeden rok, a protože měli vyřízena všechna potřebná doporučení,
bylo jim vyhověno. Od září bylo do 1. třídy přijato
20 dětí a jejich třídní učitelkou bude Mgr. Hana Reifová.
Děkuji všech pracovníkům školy a zúčastněným
žákům 8. třídy za pomoc při organizaci zápisu.
Mgr. Milada Minaříková
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Městys Frymburk přijme
brigádnici / brigádníka pro výběr parkovného na náměstí v termínu od 1.7. -27.8 2017.
Min. věk 15 let. V případě zájmu a pro bližší
informace kontaktujte městys Frymburk,
tel. 380 735 114, email: info@frymburk.info
Příměstský tábor – Klub FČAS

Téma: Lipenští trempíci
Děti od 5 - do 11 let
1. termín - 24.7. - 28.7.2017
2. termín - 31.7. - 4.8.2017
Od 8:00 - do 16:00 hod.
Tématické aktivity uvnitř i venku, tvořivé dílny, koupání a vodní sporty.
Cena: 1000,- /po - pá/ aktivní a pasivní členové
1250,- /po - pá/ nečlenové
300,- /jednodenní vstupné
Cena zahrnuje: pedagogický a zdravotnický dozor,
teplý oběd, pitný režim, přepravu, pojištění, tričko, foto
z tábora.
Přihlášky jsou k dispozici na www.fcas.cz
kontaktní osoba Veronika Račáková
tel.: 776 254 700, veronikaracak@seznam.cz
Přihlášky lze podat do 30. 6. 2017
Jarní keramický kurz

Ve středu 17. 5. 2017 od 17.00 do 20.00 hodin
pořádám v naší základní škole v učebně výtvarné
výchovy keramický kurz.
Kurz je určený, jak pro úplné začátečníky, tak pro
pokročilé keramiky. V první fázi se naučíte pracovat
s hlínou a dekorovat. Poté musí Váš výrobek přibližně
10-14 dní schnout. Po usušení naložím vše do pece
k prvnímu výpalu-přežahu. Po přežahu je možné výrobky glazovat (na termínu glazování se domluvíme
osobně).
Je možné přijít se svým vlastním nápadem, který
vám pomůžu zrealizovat, nebo zde máte malé tipy:
- květináč na bylinky
- jarní dekorace - závěsní ptáčci
- keramické zvonkohry
Cena kurzu je 390 Kč.
Přihlásit se můžete:
osobně u mě v krámku, na tel: 731 466 873,
na e-mailu: petra.nekolova@centrum.cz
Těší se Petra Nekolová

Frymburské ženy pořádají
dne 27. 5. 2017 výlet do Ráje skřítků
(více na www.houbovypark.cz) ke dni dětem.
Odjezd v 9.00 z autobusového nádraží. Přihlásit se
můžete na tel. čísle 777 788 631 M. Boháčová.
Autobus je plně hrazen městysem Frymburk.
Moc děkujeme!
Vstup si hradí každý sám, 100,-Kč za 1 osobu.
V jednom vše, ve všem jen jedno

Když poprvé před dvěma lety uvedla režisérka
Lenka Ovčáčková svůj dokument “Hluboké kontrasty“ ve frymburském muzeu, byla překvapena
velkým zájmem občanů. I proto byla ráda, že jsme
opět projevili zájem o zhlédnutí jejího nového dokumentu “V jednom vše, a ve všem jen jedno“ tentokrát z oblasti Novohradských hor.
A tak všechny srdečně zvu 26. 5. 2017 od
20.00 hodin do frymburského muzea, kde proběhne promítání “skoro“ premiéry tohoto dokumentu za přítomnosti režisérky.
Frymburk zdraví Martin Nekola
Příprava knihy zachycující 70. let
frymburského fotbalu

Termín k dokončení se blíží a stále mám neodbytný
pocit, že se na nějaké půdě, ve sklepě či pod postelí
může skrývat kus nebo alespoň kousek frymburské fotbalové historie. A co je na vesnici historie fotbalová, je
zároveň i historií obce.
Prosím proto ještě jednou o případné zapůjčení fotografií, týkajících se alespoň vzdáleně kopání do míče.
To samozřejmě zahrnuje i nefotbalové fotografie lidí,
ve fotbale se angažujících. Všechno, co může knížku
vyšperkovat, ozvláštnit a zachovat kousek dávno minulých let. Dopravní prostředky, kterými se jezdilo na zápasy, rozhodčí, místa, kde se hrálo... A nemusí jít jen
o fotografie. Takový plakát, oznamující konání fotbalových šibřinek před půlstoletím, registračka, dopis,
vstupenka, cokoli by bylo fajn. A bez významu určitě
není ani několika poznámkami zachycená vzpomínka
na nějakou událost, k fotbalu se vážící.
Zároveň děkuji těm, kteří už v rodinných archivech
zalovili, případně poradili. A ty, kteří se ani po mnoha
urgencích pod postel podívat nedokázali, tímto pozdravuji. Pokud se něco objeví, zavolejte na tel.: 602 443
408, případně mně materiál nechte v trafice. Vrátím!!!
Ivan Rillich
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…pokračování z titulní strany
Statistiky hráčů
První číslo je počet utkání, druhé jsou branky, třetí
asistence a celkový počet bodů.
Jiří Ševčík
Martin Pompe
Pavel Lučan
Martin Zabilka
Stanislav Budík
Marek Šulc
František Malina
František Píšek
Zdeněk Skipala
Aleš Boubelík
Jan Štěpán
Kamil Król
Antonín Nedoma
Karel Novotný

18
20
16
18
12
18
8
16
9
16
4
14
20
4

41
19
12
17
17
9
7
2
5
2
4
3
0
0

23
14
14
7
6
6
3
8
4
6
3
4
6
4

64
33
26
24
23
15
10
10
9
8
7
7
6
4

Ostatní hráči nebodovali: Milan Moravec, Radoslav
Antl, Václav Tomka, Petr Benc, Michal Majer a David
Antl.
Jen taková menší vsuvka. Antonín Nedoma je brankář a má 6 asistencí. Navíc letos proti Trojmezí vychytal v soutěžním utkání svou první nulu. Je to borec
a společně s Martinem Pompem nechyběl ani v jednom
utkání. Jiří Ševčík s 41 brankami se stal králem střelců
a v kanadském bodování obsadil nakonec 2. místo
v celé soutěži. Nejvyšší výhry byly proti Bechyni 11:4
a SKP Č.B 10:5, naopak největší prohry byly proti Slavonicím 5:11 a Milevsku 7:12. Kluci střelili celkem
15 hattricků. Nejvíce Jiří Ševčík 6, tři zaznamenal
Standa Budík, dva dal Franta Malina a po jednom Martin Zabilka, Pavel Lučan, Martin Pompe a Kamil Król.
Dalo by se toho ještě napsat hodně, ale já si myslím,
že to stačí. Jsem rád, že mužstvo se postupně omlazuje,
Aleš Boubelík je jistota v obraně, v útoku se začíná prosazovat Martin Zabilka a jako kometa letos zazářil
František Malina.
Takže doufám, že ostatní mladí kluci budou Frantu
následovat. Jsou tu celkem tři šikovní mladí kluci.
Mgr. Leoš Ševčík, fanoušek frymburského florbalu

Restaurace Florian
přijme

KUCHAŘE / KUCHAŘKU, POMOCNÉHO
KUCHAŘE / KUCHAŘKU A ČÍŠNÍKA.
Nástup možný od 10. 6. 2017
Více informací na tel.: 777 493 181
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Turnaj ve stolním tenisu

V březnu byl v tělocvičně ZŠ opět uspořádán turnaj
ve stolním tenisu pro dospělé i žáky. V kategorii dospělých se zúčastnilo turnaje 18 hráčů a hráček, kteří
hráli ve třech skupinách po šesti. Vítězem se stal Jaroslav Matuš, 2. místo obsadil František Matuš a na
3. místě se umístil Jiří Rybakos.
V kategorii žáků se zúčastnilo turnaje 10 hráčů
a hráček. Ti se utkali o celkové umístění systémem
každý s každým a byla zde k vidění řada výborných výkonů. Vítězem se v této kategorii stal Marek Micák,
2. místo obsadila Valerie Matušová, na 3. místě skončila Aneta Tichovská, 4. místo obsadil Matěj Malina,
5. místo získal Ondřej Pompe, na 6. místě skončil Mikuláš Brychta, 7. místo obsadil Miloš Králík, 8. místo
získal Jakub Pompe, na 9. místě skončila Lenka Račáková a na 10. místě se umístil Vojtěch Skupa.
Tento rok se také opět hrála oblíbená "OBÍHAČKA" za účasti všech hráčů a hráček, kde se celkovým vítězem za dospělé stala Kateřina Micáková a za
žáky Marek Micák.
Hráči i organizátoři děkují Úřadu městyse Frymburk
za zajištění cen, paní ředitelce ZŠ za půjčení tělocvičny
a panu Josefu Tichovskému, který se staral
o občerstvení hráčů a diváků.
František Malina a Václav Šisler

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
"ZA STRAŠIDLY V OKOLÍ"
Tábor realizuje společnost Erudico s.r.o. ve spolupráci
s obcí Černá v Pošumaví a Základní školou a Mateřskou
školou Černá v Pošumaví.
Termín č. 1: 10. 7. 2017 až 14. 7. 2017
Termín č. 2: 28. 8. 2017 až 1. 9. 2017
Místo srazu: Tělocvična ZŠ v Černé v Pošumaví

Info schůzka pro rodiče: 22. 6. 2017 od 18:00 - OÚ
Černá v Pošumaví – zasedací místnost
Nabízíme i možnost nepravidelné docházky.
Kontakt a přihlášení:
Mgr. Anna Poláková, Ph.D.
Telefon: 723 583 574
E-mail: annapol.1@seznam.cz
Příměstský tábor je ZDARMA pro děti
1. st. ZŠ, neboť je financován z prostředků Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Vybírat budeme pouze 100 Kč/den na vstupy, dopravu v rámci
výletů a na drobné občerstvení. Pro ostatní věkové
skupiny dětí (školkaři, 2. st. ZŠ) je cena 200 Kč/den.
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MÁJOVÉ KOLO &

FRYMBURSKÁ DESÍTKA 2017

Sobota 13. května 2017, náměstí ve Frymburku
V sobotu 13. května zveme všechny malé i velké
sportovce na již tradiční a oblíbené závody Májové
kolo & Frymburská desítka.
Děti dopoledne poběží nebo pojedou na inline
bruslích za doprovodu maskota Médi Kubíka okolo
náměstí, po obědě se nejprve uskuteční hobby kategorie
„běž, jak chceš“ k lipenské víle (ca. 5 km), který je
vhodný i pro „nezávodníky“ běhající jen tak pro radost
(maminky s kočárkem, indiánská chůze, atd.). Následně odstartuje hlavní závod na 10 km vedoucí po
naší cyklostezce 5 km směrem k Lipnu nad Vltavou
a zpět.
Start i cíl bude na náměstí u infocentra, kam zveme
také frymburské občany i návštěvníky, aby přišli fandit.
Pro účastníky akce bude v cíli připraveno drobné
občerstvení a pro děti krásné dárky od maskota
Médi Kubíka!
 Startovné: děti 20 Kč, dospělí (10 km) 100 Kč,
(5 km) 50 Kč
 Prezentace závodníků od 8.00 v Infocentru Frymburk na náměstí
 Start Májového kola - dětských kategorií (běh, inline brusle): od 10.00
(rodiče prosíme, aby přišli své děti přihlásit
nejpozději do 9:45!)
 Hobby kategorie „běž, jak chceš“ na 5 km: od
12.30
 Hlavní závod na 10 km: od 13.30
 Vyhlášení běhu: ca. 15.30
Zapůjčení inline bruslí a helem je možné v půjčovnách Lipno Centrum (areál Wellness Hotelu Frymburk) a Sport Řezáč (na náměstí). Děti závodící na
inline bruslích musí mít na hlavě helmu!
Více informací na webu Infocentra Frymburk:
www.ifrymburk.info nebo na tel: 773 444 944
(Ing. Martin Řezáč, e-mail: office@lipno-marketing.cz
Akci pořádají SK Lyžaři-běžci (Atletiko Frymburk)
a Zdraví Frymburk z.s.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
S cílem vytvořit tradičně atraktivní diváckou kulisu
bude start i cíl závodu umístěn v horní polovině náměstí naproti infocentru. S tím souvisí dočasné uzavření poloviny náměstí od činžáku (č. 24, 25) až k baru
Fantazie v sobotu od 6:00 hod do 18.00. Po dobu dopoledních dětských závodů vedoucích okolo celého náměstí bude po nezbytně nutnou dobu běhu vždy na pár

minut celé náměstí uzavřeno a provoz řízen pořadateli.
Po doběhnutí každé kategorie bude polovina náměstí
u radnice opět otevřena.
Proto žádáme o přeparkování automobilů před penziony Markus, No. 10, před činžákem (č. 24, 25), bytovkami (č. 40, 41, 42) a před Hotelem Vltava
v dostatečném předstihu před uzavírkou na jiná místa.
Stejně tak žádáme o přeparkování automobilů parkujících na parkovacích místech u parku na druhou stranu
k chodníku (k okraji u radnice) pro zabezpečení dostatečně širokého pruhu pro obousměrný provoz. Je to
nutný krok pro zachování bezpečného průjezdu závodníků a ochraně majetku Vašeho a Vašich hostů.
Děkujeme za pochopení.
Za organizační tým - Ing. Martin Řezáč

Letní provozy na Lipně jsou otevřeny

Vážení občané, zveme Vás na zahájení letních provozů společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. Od 29.4. je
v provozu půjčovna sjezdových koloběžek, která se nachází u horní stanice lanovky Jezerní. Kola, in-line
brusle, elektročluny a další vybavení si můžete zapůjčit
v INTERSPORT Rent Kapitanát. Bikepark, Floutrejl
a Bikepark Rent bude až do 25.6. otevřen o víkendech
a svátcích, poté od 1.7. denně. Své brány otevřel také
Lanový park a Království lesa. Letní sezóna byla zahájena i v kempu Modřín.
Využijte výhody, které nabízí karta Lipno.card. Občané Svazku lipenských obcí ji mohou zakoupit za 50
Kč. Lipno.card – Karta plná zážitků, které byste si
neměli nechat ujít.
Jezero, cyklo-in-line stezky nové cyklotrasy
a spousty sportovních a příjemně adrenalinových zážitků – to je jaro na Lipně.
Užijte si výhody s kartou Lipno.card, která Váš čas
na Lipensku promění v čas plný zábavy a o mnoho výhodněji. Kdo Lipno.card zná, tak již dnes ví, že kartu
obdrží v Infocentru Lipno, jako občan Svazu lipenských obcí, za zvýhodněnou cenu jen za 50 Kč. Řekněte
si o ni pro sebe i celou svoji rodinu. Pokud nejste občan
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Svazu lipenských obcí, můžete si Lipno.card zakoupit
za 149 Kč v Infocentrum Lipno. Přehled výhod najdete
na www.lipno.info.
Nejlákavější výhody jaro, léto, podzim 2017:
-20% na vstup do nového Království lesa
-20% na vstup na Stezku korunami stromů
1+1 jízdenka na lodě Lipno Line
-20% lanový park
-20% půjčovné v INTERSPORT Rent – nová elektrokola, elektročluny, plavidla
-20% Amenity Sport Arena
Dračí lodě na Lipně se blíží – sestavte posádku a bojujte o titul Lipenské přehrady
V sobotu 20.5. se v Lipně nad Vltavou uskuteční
oficiální zahájení letní turistické sezóny, kde se pojede
otevřený závod dračích lodí Lipno Dragon Boat Race
2017. Závod je určen široké veřejnosti a program je
opět skvělý. Zahájení letní sezóny a závody dračích lodí
jsou jednou z nejoblíbenějších a nejnavštěvovanějších
akcí na Lipensku. Přijeďte se podívat nebo si i zazávodit. Závodů se zúčastní několik desítek posádek, každá
je složená z 20 pádlujících, bubeníka a kormidelníka.
Den jako stvořený pro sportovce - sestavte tým 21
lidí a zúčastněte se. Ale také ideální den pro rodiny
s dětmi. V rámci zahájení letní sezóny si můžete celý
den vyzkoušet nejrůznější atrakce: dětskou dračí loď,
lezeckou stěnu, skákací hrad nebo výtvarné ateliéry.
Určitě potěší několik pohádek nebo divadlo. Večer pak
nebudou chybět koncerty.
Závodem dračích lodí víkend ale rozhodně nekončí.
V neděli se pojede závod na 1000m a zabojovat můžete
i na megaboardech, které odstartují ve 12 hodin. V neděli budete mít i možnost zkusit si veslování
s olympionikem Vaškem Chalupou. Více v akcích na
webu: https://www.lipno.info/akce.html
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Cyklistický závod BLINDURO
ve Frymburku
V sobotu 6. května se na našem singltrailu na
Martě a v přilehlých lesích uskuteční prestižní cyklistické závody Blinduro, které se svým týmem pořádá
česká cyklistická legenda a trojnásobný mistr světa
Michal Prokop. Zjednodušeně řečeno se jedná o rychlý
sjezd na horských kolech z kopce dolů. Tato dvoudenní
akce se těší velké oblibě a kapacita 300 závodníků byla
hned první den vyprodána! V neděli budou závody pokračovat v Bikeparku Lipno.
Organizátoři akce zvou všechny příznivce sportu
a cyklistiky, aby se přišli podívat a podpořit závodníky
a zároveň prosí veřejnost, aby v sobotu od 10 do 16
hodin v zájmu vlastního bezpečí nevstupovala na vyznačenou závodní trať. Singltrail i přírodní trail nad
Martou bude pro cyklistickou veřejnost v sobotu
6. května uzavřen. Bližší informace najdete na webu Infocentra www.ifrymburk.info

Restaurace a pizzerie Markus
Frymburk
Hledáme brigádníky na tyto pozice:

Číšník / servírka
(komunikace v NJ popřípadě ANJ)

Pomocná síla v kuchyni
Brigáda možná o víkendech květen až říjen. Červenec
a srpen – krátký, dlouhý týden nebo dle dohody.
Strava zdarma.
Více informací na: David Krol, Tel. 777 654 014, nebo
přímo v restauraci. Email: d.krol@lipno-markus.cz
FRYMBURSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává Úřad městyse ve Frymburku 1x za měsíc.
Řídí redakční rada: O. Řezáč, M. Šuníková.
Zodpovědná redaktorka: N. Märtlová, tel.: 724 966 060
Redakce si vyhrazuje právo krácení a neuveřejnění příspěvků
z důvodu naplnění kapacity.
Za původnost a obsahovou správnost příspěvku ručí autor.
Titulní foto: D. Krolová Tisk: Tiskárna Černý s.r.o.,
počet výtisků 550. Reg. číslo: MK ČR E 11575
Příspěvky lze zasílat nejpozději do 25. v měsíci.
info@ifrymburk.info
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