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Pokorně sklání se lesy níž
větvemi zelenými,
a slunce smutné, narudlé již
naposled září v jejich stíny.
V zahrádce pod okny vykvetly astry
s kvítky hřbitovními,
do dálek spěchají cesty, do dálek,
jež neznají zimy.
V sadech se chvěje zarudlé listí
s nádechy bronzovými,
vanutím větru ustrašeně šustí
písněmi podzimními.
M. Podsedková
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Zahrádkáři na Sázavě

Posvícení

Podzim
Ohníček plápolá,
kouř se jen valí,
pekou se brambory,
chrastí se pálí.
Děti se radují –
oheň pak hasne –
sluníčko zapadá.
Je to tak krásné.
J. Štorková

článku byly dokončovány práce obkladačské a
práce spojené s instalací osvětlení
a zdravotechniky. Zároveň probíhaly přípravné
práce spojené s položením podlahových krytin,
kterými bude ukončena vnitřní část rekonstrukce
školy. Celá rekonstrukce školy bude ukončena
zateplením budovy a zhotovením nové fasády.
V rámci rekonstrukce školy bylo rovněž zhotoveno nové ústřední topení do školní jídelny a kuchyně. Dále bylo ve školní kuchyni instalováno
nové zařízení na úpravu pitné vody včetně rozvodů této vody do jednotlivých odběrných míst.
Instalací uvedeného zařízení byly splněny hygienické požadavky na stravovací služby vyplývající
z vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 107/2001
Sb. Nesplnění požadavků vyplývajících z výše
uvedené vyhlášky by znemožnilo další provozování kuchyně. Z výše uvedeného vyplývá, že základní školy prodělala největší rekonstrukci od
svého otevření v roce 1882. V podstatě z původní
školy zbyly pouze obvodové zdi. Tak obrovský
rozsah prací se nedal i přes neuvěřitelné pracovní
nasazení zaměstnanců zainteresovaných firem
stihnout za prázdniny. Z toho důvodu rozhodlo
vedení obce a školy o zahájení výuky v náhradních
prostorách po dobu dvou týdnů od 1. září do 12.
září. První až čtvrtý ročník zahájil výuku na faře a
pátý v prostorách zdravotního střediska. Touto
cestou chci poděkovat Sboru českobratrské církve
evangelické v Krakovanech za nevšední ochotu a
vstřícnost, s jakou nám zapůjčil prostory pro výuku dětí.

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
krakovanské svatováclavské posvícení se nezadržitelně blíží a s ním i vydání již 42. čísla Novin Krakovan a Božce. V tomto posvícenském vydání

Vás chci seznámit s právě dokončenou rekonstrukcí základní školy. Práce byly zahájeny
v polovině června letošního roku. Rekonstrukci
školy provádí firma GEOSAN Velim, která zvítězila ve výběrovém řízení. Značnou část prací spojených s rekonstrukcí školy, kterou provádí firma
KOSS Kolín.
Firma KOSS Kolín se umístila ve výběrovém řízení na druhém místě a na rekonstrukci školy se
podílí jako hlavní subdodavatel. Obě shora jmenované firmy mají zásluhu na rychlém postupu
stavebních prací a jejich dobré kvalitě. Vlastní
stavební práce byly zahájeny náročnými demolicemi. Postupně byly vybourány oba stropy, schodiště, střecha včetně vazby a podlahy v přízemí
budovy. Ještě před zahájením prací byla provedena demontáž akumulačních kamen, elektroinstalace (světla, vypínače, zásuvky, rozvodné skříně),
baterií, umyvadel, tabulí a dalšího interiérového
vybavení. Po ukončení demoličních prací byla
zahájena vlastní rekonstrukce školy. Nejprve byly
zhotoveny nové stropy. Pokračovalo se výstavbou
schodiště a následně střechy včetně vazby. Původní hliníková krytina střechy byla nahrazena
pálenými taškami. Výše uvedené firmy garantují
dokonalou statiku školní budovy. Následně byly
zhotoveny nové podlahy v přízemí budovy a zároveň byly provedeny izolační práce. Následovalo
zhotovení nové vodoinstalace, ústředního topení
a omítek. Průběžně byla prováděna výměna oken.
Začátkem září byly dokončovány práce sádrokartonářské
a malířské. V uvedené době bylo rovněž dokončováno štěrkování podlah. V době psaní tohoto
Noviny Krakovan a Božce

Naše poděkování patří zejména krakovanskému
faráři
panu
ing.
Německému.
Výuka
v rekonstruované škole bude zahájena v pondělí
15. září. Provoz zdravotního střediska bude obnoven v úterý 30. září. Závěrem této informace
Vás ještě seznámím s prostorami rekonstruované
školy.
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Začnu přízemím školy. První třída je zachována
v původních prostorách. Bývalá ředitelna bude
sloužit jako šatna. V prostorách bývalého bytu se
nachází počítačová učebna, učebna školní družiny
se zaměřením na výtvarné práce, druhá učebna
školní družiny a sociální zařízení pro chlapce i
děvčata. Celé přízemí budovy je bezbariérové se
samostatným sociálním zařízením pro tělesně

dva sklady, kabinet, sborovna, ředitelna, kuchyňka
a sociální zařízení pro učitele. Uvedené prostory
mají zateplený strop a jsou vybaveny střešními
okny. Rovněž příčky a veškeré obložení je zhotoveno ze sádrokartonu. Na celé akci prováděl architektonický dozor Mgr. M. Folprecht a hlavně
díky jeho práci si rekonstruovaná škola zachovala
dobový ráz. Co říci úplně na závěr? Jsem přesvědčen, že zrekonstruovaná školní budova umožní
učitelům zkvalitnit výchovně vzdělávací proces a
dětem zajistí vedle většího pohodlí výuku
v prostorách odpovídajícím požadavkům dnešní
doby.
Uvedené tvrzení budete moci sami posoudit během dne otevřených dveří, který se uskuteční
ihned po ukončení stavebních prací. Dnešní Slovo
starosty chci zakončit poděkováním majiteli
a jednateli společnosti KOSS Kolín panu Václavu
Čábelkovi za všestrannou pomoc poskytnutou
obci v průběhu rekonstrukce školy.
Ve vánočním čísle Vás budu podrobně informovat o průběhu výstavby čistírny odpadních vod
(ČOV) a kanalizace.

postižené děti. Originálně je řešen i vchod budovy. V prvním podlaží zůstaly všechny tři třídy
v původních prostorách. Bývalý kabinet byl nahrazen sociálním zařízením pro chlapce a dívky.
V druhém podlaží (bývalá půda) je vybudováno
zázemí pro učitele. V tomto podlaží se nacházejí

J. Polák
starosta obce

Zprávy a informace z obce

4) Ve dnech 26. 9 – 28. 9. 2003 (posvícení)
navštíví naší obec delegace z partnerské obce
Krakovany na Slovensku. Přijede pět občanů,
starosta obce Vladimír Mihálik, dva zastupitelé a
dvě učitelky.

1) Poslední sobotu v srpnu uspořádal
místní hasičský sbor ve spolupráci se sponzorem
panem Pavlem Bendákem a firmou Knauf taneční
zábavu na letním parketu na ukončení prázdnin.
Hrála skupina Rafael. Občerstvení bylo jako vždy
bohaté a zábavu okořenily slosovatelné vstupenky
o velmi pěkné ceny. I když se letošní horké počasí
o tomto víkendu pokazilo, zábava se vydařila a
návštěvníkům se líbila
2) Na konci srpna provedl obecní úřad
dražbu ovoce v místním sadu na „dolejšku“
v Krakovanech a Božci. Je škoda, že o pěknou
úrodu krásného ovoce, hlavně v krakovanském
sadu, byl mezi občany velmi malý zájem.
3) Informace pro občany z Božce. V obci
Božec byla vybudována nová RISKA (domek na
elektřinu), do které bylo přeloženo měření spotřebované energie veřejného osvětlení. Měření bylo
z domu bývalého MNV (dnes dům pana Šímy),
protože to je již soukromý objekt.

Noviny Krakovan a Božce

D. Tlučhořová
A začala nám škola

Prázdniny utekly jako voda a začala nám
škola. V pondělí 1. září jsme slavnostně přivítali
naše nové prvňáčky a všechny žáky naší školy
a v místním kině jsme zhlédli hezkou animovanou
pohádku – Mauglí – kniha džunglí.
Protože se celková rekonstrukce školy malinko
protáhla, využili jsme laskavé nabídky pana ing.
Německého a letošní školní rok zahájili žáci 1. –
4. třídy na místní faře a žáci 5. třídy
ve zdravotním středisku.
Od 3. září jsme začali chodit na obědy do školní
jídelny, která byla již vymalována a kde byla položena nová podlahová krytina.
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Do naší školičky dojíždí žáci z Rasoch, Uhlířské
Lhoty, Lipce, Radovesnic II. a Žiželic nad Cidlinou.
V letošním školním roce navštěvuje školu 50 žáků
z toho 28 místních a 22 dojíždějících.

O čistotu a pořádek v naší novotou vonící škole
se bude starat školnice Ilona Tichá. Do školní
jídelny nastoupila na místo vedoucí paní Lenka
Ouzká a ve školní kuchyni bude vařit paní Ludmila Maškarincová a paní Marie Koláčná.
I v letošním roce nabídneme dětem různé zájmové kroužky: výtvarný s keramickým zaměřením,
sportovní, hudební, počítačový
a kroužek angličtiny a němčiny.
Všem dětem přejeme hodně školních úspěchů,
samé hezké známky a dobré kamarády a rodičům
moře trpělivosti a lásky se svými dětmi.

1. ročník 10 žáků vyučuje Lenka Slaninková
2. a 4. ročník 14 žáků vyučuje Pavlína Lehká
3. ročník 14 žáků vyučuje Milada Mikešová
5. ročník 12 žáků vyučuje Jitka Holíková
Školní družinu navštěvuje během odpoledne
25 žáků – vychovatelka Věra Jankovská.

P. Lehká

učitelka ZŠ

Pro děti připravujeme během školního roku návštěvy představení, zábavných pořadů, pořádáme
školní besídky pro rodiče, karneval. Různé závodivé soutěže, jezdíme na výlety aj. Ve spolupráci
se ZŠ navštěvují předškoláci zájmový kroužek
hraní na flétnu a keramickou dílnu. Doufáme, že
se i v letošním roce bude dětem v naší školce
líbit, naučí se mnoho nových věcí a poznají
spoustu správných kamarádů.

Mateřská škola

Provoz mateřské školy byl zahájen 1. září,
kdy děti navštívily společně se staršími kamarády
filmové představení v místním kině. Pohádka děti
velice zaujala, během celého filmu pozorně sledovaly dění na plátně.
Mateřská škola bude v letošním školním roce plně
využita. Zapsáno je celkem 30 dětí, z toho 26 dětí
4 – 6letých a 4 mladší děti, které nastoupí
v průběhu roku. Hygienická kapacita školy je 25
dětí, děti 3-4leté chodí pouze 5 dní v měsíci. Pro
dojíždějící z Rasoch, Uhlířské Lhoty a Lipce dochází ráno k autobusům školnice a po obědě je
opět odvádí zpět. Příspěvky rodičů na částečné
krytí provozních nákladů zůstávají i letos ve stejné výši 130,- Kč za měsíc.
Personál mateřské školy zůstává ve stejném
složení jako v minulých letech – Gerhátová
Alena (zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ), Hlavatá Václava (učitelka) a Tučková Marie (školnice).

A. Gerhátová
zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ

knížku, na kterou obecní úřad vkládá každému
občánku 500,- Kč a maminkám květinu. Děti
ze základní školy zarecitují básně a pan starosta
přednese slavnostní projev. Je to velice krásné
odpoledne strávené s našimi novými občánky.
Sbor se také částečně se sociálním výborem podílí
na přípravách odpoledne pro seniory, které se
letos bude konat v podzimním měsíci v hostinci
„U Rohlíčků“, na které jste tímto srdečně zváni.

Sbor pro občanské záležitosti

Ráda bych Vás seznámila s prací sboru
pro občanské záležitosti, který má v naší obci již
dlouhou tradici a myslím si i nemalý význam. Sbor
má šest členek, které po dvojicích chodí pogratulovat a předat malou pozornost občanům starším
70 let v Krakovanech a Božci. Myslím si, že pro
spoustu z nich je to příjemné posezení
a pohovoření. Balíčky, které dostávají, hradí obec
s přispěním Českého červeného kříže Krakovany.
Sbor také každý rok slavnostně vítá naše nově
narozené občánky. Předává jim vkladní

Noviny Krakovan a Božce

L. Kašíková
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Vandalství v naší obci

V červnových novinách mě zaujal článek
„Vandalství v naší obci“. Nad tímto článkem by
se měl zamyslet každý občan. Vandalství, které se
stalo, bylo uděláno dětmi?? Zamysleme se!
Co děláme pro to, aby se to nestávalo. V televizi
děti vidí samé násilí. Těch kladných příkladů je v
televizních pořadech jako šafránu.
Nedivme
se,
že
dochází
k takovýmto případům. Vždyť
děti jsou obklopeny pořady jako
jsou Pokémoni, Hromkočky a
podobně. Kde dítě vidí kladné
příklady?? V těchto pořadech NE!
A co my sami pro děti děláme?
Zamyslete se! Nám dospělým stačí, že se vymlouváme na pracovní
zaneprázdněnost a necháváme
všechnu výchovu na škole a učitelích. Neuvědomujeme si, že učitelé jsou také rodiče, a že mají také vlastní starosti.
Před dvěma nebo třemi lety svolal obecní úřad
vedoucí činitelé zájmových sdružení k řešení
otázky „Využití volného času mládeže!?“ Návrhů
zde padlo dost, ale bohužel zůstalo jen u návrhů!
Skutek utek!
Ukázali jsme mládeži, jak je naše Země krásná
a jak si máme těchto krás vážit? Provedli jsme děti
Babiččiným údolím nebo Císařskou chodbou
v Prachovských skalách? Věřím, že děti by si to
zasloužily. Mysleli jsme na to, že dětem k jejich
dětskému životu nestačí jen zapálený oheň a vuřt
k opékání o čarodějnicích, maškarní karneval
a mikulášská nadílka?
Myslím si, že i v současném přetechnizovaném
světě, v období zavádění počítačů do každodenní
praxe a vlivu televize, videokazet a akčních filmů
se supermany má nezastupitelné místo v našem
životě touha po romantice a důvěrný vztah
k přírodě. Vzpomínáte tatínkové a dědové, jak nás
zaujaly příběhy Rychlých šípů, jak jsme byli vděční
těm starším, kteří nás vedli a připravovali hry
na naše schůzky.
Jen malý příklad. Zahrádkáři připravili pro naše
děti hru v rámci dětského dne před dvěma roky
„Za poznáním historie obcí Krakovan a Božce“.
Hry se zúčastnilo 75 dětí.
Ještě několik dní po této hře se mě děti na autobusové zastávce ptali: „Kdy zase uděláte nějakou
soutěž pro děti?“ Ano kdy? Vy staří dědkové udělejte něco pro děti! Vždy’t ty mladší nemají čas!!!

Národ sobě
Nešťastný byl měsíc srpen roku 1881 pro
český národ. Dne 12. srpna zničil požár Národní
divadlo. V prvních chvílích se zdálo, že obnova
Národního divadla bude trvat velmi dlouho. Brzy
však ustoupila bolest, kterou pociťoval celý národ
nad ztrátou svého
stánku
umění,
klidnější
úvaze.
Nečekané nadšení
a obětavost spojili
všechna
srdce
v odhodlání vystavět znovu Zlatou
kapličku.
Dva roky po katastrofě, 18. listopadu 1883 otevřeli se
znovu dveře Národního divadla. Celý národ pomáhal vybudovat divadlo. Pevná vůle a odhodlání
napravit škody, zlepšit a zdokonalit vše tak, aby
divadlo bylo krásnější než dříve, proniklo i do
těch nejmenších vesniček.
I občané malých podhorských chaloupek přispívali svými prostředky k tomu, aby mohlo vyrůst dílo,
které je chloubou a radostí nás všech.

J. Rambousek
Podzim v zahradě

Podzim,
zasmušilý stařec, se
ujal vlády. Přišel
tiše,
tichounce.
Jednoho rána byl
zde, aniž kdo věděl, odkud se vzal
a co zamýšlí. Za
jeho příchodu šedé
cáry mlh plynuly tiše
nad krajinou. Bylo hluboké mrtvé ticho.
I zahrady se čaroděj Podzim dotkl svým kouzelným žezlem. Poslední listí na stromech se teskně
rozšumělo. Vystrojilo se hávů hýřivých barev a
dalo se do tance s větry, které zpívaly táhlé podivné melodie. Větve stromu trčely smutně do mlhy. Seděli na nich rozčepýření vrabci
a smutně cvrlikali.
Také v květinové zahrádce bylo pusto. Jen pozdní
karafiáty, astry a jiřiny se tiše dívaly na oblohu,
po níž divoce letěly mraky. Jimi se někdy prodralo
několik slunečních paprsků jako poslední pozdrav

J. Rambousek
Noviny Krakovan a Božce
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zakládajícím členům bylo popřáno hodně zdraví a
zahrádkářských úspěchů. V rozpravě př. Bílý poděkoval za tento krásný dar. Zástupce ÚR Kolín
př. Jehlička Jan kladně zhodnotil bohatou činnost
krakovanských zahrádkářů.
Mrzí nás jen, že se zaneprázdnění členové obecního zastupitelstva nemohli naší slavnostní schůze
zúčastnit, snad příště…

boha Slunce, jehož letní vláda se chýlí ke konci.
Zdá se, že se unavené přírodě chce spát,
ale chladem že nemůže usnout.

J. Rambousek
40 let práce zahrádkářů v Krakovanech

ZO ČSZ Krakovany uspořádala dne
28.6.2003 v hostinci „U Rohlíků“ slavnostní schů-

S. Petříček, J. Rambousek
Zahrádkáři na Sázavě

Poznávat okolí řeky Sázavy, řeky, která je
opěvována trampskými písněmi a milována přáteli
přírody, se rozjeli krakovanští zahrádkáři 16. srpna
2003. Za ranního chládku byla plánována prohlídka zříceniny hradu Tamberka. Nedošlo k ní! Po
hradu zůstala jen zřícená věž. Hradní nádvoří bylo
rozprodáno na stavbu chatek. Všude tabulky:
„Soukromý pozemek, vstup zakázán.“
Pokračujeme okolo říčky Sázavy do města Sázava.
Zde v klášteře jsme očekáváni. Nastupujeme na
prohlídku. Procházíme muzeem technického skla,
expozicí staroslovanské liturgie a kapitulní síní
kláštera. Průvodkyně zajímavě vypráví. Je poznat,
že je s klášterem sžitá a svou úlohu průvodkyně
ovládá. Na rozloučenou nám oznamuje, že letošním rokem prohlídky končí. Sázavský klášter, národní kulturní památka bude příští rok navrácena
v restituci majitelce, která žije v zahraničí a ta zde
chce zřídit hotel. Přecházíme do klášterní zahrady,
kde u odkrytých základů chrámové stavby se seznamujeme s dalšími
stavbami kláštera a
pověsti o Čertově
brázdě a svatém Prokopu. Ještě pohled na
rozestavěný
chrám
z roku 1315 a dřevěnou sochu sv. Prokopa
s rádlem a opouštíme
klášter. Jedeme dále do
městečka
Ostředek.
Zastavujeme na parkovišti před zámkem.
V zámku je umístěno malé muzeum Svatopluka
Čecha, který se zde narodil. Správce muzea nás
očekává a hned vpouští na prohlídku.
zámecké kaple postavené v roce 1739. Po půl
hodince vstupujeme do Zde je umístěna pozoruhodná alegorická dřevěná socha Čechie z roku
1764.

zi
ke
40.
výročí
vzniku
zahrádkářů
v Krakovanech. Přítel Chmelík František uvítal
všechny přítomné členy, rodinné příslušníky a
hosty za nemocného předsedu př. Bednáře Miloslava.
Rozsáhlou zprávu o založení zahrádkářské organizace 1.7.1963 až do současné doby přednesl př.
Petříček Stanislav. Dřívější činnost se zaměřovala
na nákup výpěstků, semen, sadby a odborné
přednášky.
Za posledních 10 let bylo uskutečněno 26 autobusových zájezdů s návštěvou 124 zajímavých míst.
Z toho bylo 101 památných míst, 5 poutních míst,
1 ZOO zahrada Olomouc, 1 Pastvinská přehrada,
5 jeskyň a 11 výstav se zahrádkářskou tematikou.
Naše organizace uskutečnila v posledních letech
tři výstavy se zahrádkářskou a zájmovou činností
„Hobby a zahrada“. Výstavy byly velice kladně
hodnoceny občany našich obcí i zástupců zahrádkářského svazu. Na slavnostní schůzi byli pozváni
dva bývalí zakládající členové př. Bílý Stanislav,
jako první předseda ZO ČZS
a Polák Josef st. Jako člen zakládajícího výboru.
Předání diplomů Bílému Stanislavovi a Polákovi
Josefovi st. ke 40. výročí založení ZO ČZS provedl př. Novotný Miloslav, místopředseda ZO
ČZS. Bývalému předsedovi Bílému S. byl předán
zástupcem ZO ČZS Petříčkem Stanislavem obraz
namalovaný paní Petříčkovou Věrou. Oběma
Noviny Krakovan a Božce
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Pokračujeme přes Benešov do Týnce nad Sázavou. Po obědě v Husitské hospodě jdeme
na prohlídku týneckého hradu. Prohlížíme
v muzeu expozici týnecké kameniny. Krásné talíře
a džbány, některé jsou zapůjčeny národním muzeem. V suterénu je expozice z dějin města a výstavní síň moderní kameniny. Ze suterénu vystupujeme a jdeme do hradní věže a přecházíme do
rotundy ze 13. století, která je v dnešní době využívána jako modlitebna Českobratrské církve
evangelické.
Z Týnce se vracíme k řece Sázavě a jedeme do
Českého Šternberka na prohlídku hradu.
Na nádvoří čekáme chvíli na vstup. Čekání si krá-

tíme při předvádění dravých ptáků na nádvoří.
Před čtvrtou hodinou odpoledne nastupujeme na
prohlídku. Interiéry hradu jsou zařízeny nábytkem
z druhé poloviny 18. století a ze začátku
19. století. Hrad byl v letech 1968 až 1972 celý
restaurován.
Po prohlídce jdeme na večeři, kterou máme zajištěnou v hradní restauraci. Po večeři jedeme posázavskou krajinou k domovu. Počasí nám přálo,
opět jsme poznali kousek naší krásné české země.

J. Rambousek

Sbor dobrovolných hasičů
Vás srdečně zve v sobotu
27. září 2003 od 20 hodin
na

POSVÍCENSKOU
ZÁBAVU
v hostinci „U Rohlíčků“
K tanci zahraje DOMINO

ZO Českého
zahrádkářského svazu
v Krakovanech
pořádá výstavu
HOBY A ZAHRADA
v místní tělocvičně
sobota: 12:00 - 16:00
neděle: 9:00 - 16:00

Noviny Krakovan a Božce

7

Opět k nám přijede

LUNAPARK
pana Šmída

FOTBAL
Sobota: 14:30 SK Krakovany, žáci - Sokol Sendražice
16:30 SK Krakovany „A“ - Sokol Sendražice „A“
Neděle: 10:15 SK Krakovany „Dorost“ - Sokol Radovesnice II
16:30 SK Krakovany „B“ - Sokol Sendražice „B“

Základní organizace Českého svazu chovatelů Krakovany pořádá
OKRESNÍ VÝSTAVU HOLUBŮ A DRŮBEŽE
&
MÍSTNÍ VÝSTAVU KRÁLÍKŮ
Sobota: 27. září ’03 13:00 – 18:00
Neděle: 28. září ’03 8:00 – 16:00
v areálu chovatelů
Výstavy v Krakovanech mají již svou tradici, jedná se již o 27. výstavu!!! Bude vystaveno 700
ks zvířat. Organizovaní chovatelé jsou posledními, kteří rozmnožují čistokrevná zvířata
v mnoha plemenech a barevných rázech, pro další generace, která by jinak zanikla.
Chovatelé naší organizace dosahují na celostátních a speciálních výstavách velmi dobrých
výsledků. Naši výstavu navštěvují chovatelé z Čech i Moravy, což svědčí o její kvalitě.
Přijďte se přesvědčit sami!!!

Čtvrtletník NOVINY KRAKOVAN A BOŽCE vydává OÚ v Krakovanech
http://krakovanytimes.wz.cz
Redakční rada : D. Tlučhořová, M. Drábková, , Mgr.A. R. Folprechtová, L. Kašíková, L. Kubíčková, Z. Neruda, J.Polák,
S.Petříček st., J.Rambousek
Grafická úprava : Lucie & Miroslav Čábelkovi
Náklad: 100 výtisků
Noviny Krakovan a Božce

8

