VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009
II.ODDÍL JUNÁKA ŠLAPANICE

NÁŠ ODDÍL V NĚKOLIKA ČÍSLECH
V dnešní době je moderní vše přepočítávat na
čísla. Kdo to nedělá, jako by nebyl. Tak tedy i my
musíme jít s dobou a proto nabízíme pohled na
II. oddíl Junáka Šlapanice optikou čísel.
V roce 2009 se registrovalo 97 členů, z toho 34
děvčat a 63 chlapců. Nejstarším členem oddílu byl
Bořivoj Hodek (75), nejstarší členkou Lída
Václavíková (vrozená slušnost nám nedovolí uvést
věk :-). Nejmladším členem byl naopak Martin
Kohoutek (7), nejmladší členkou Beátka Zemanová
(6). Nejpočetnější družinou byly Ještěrky, bylo jich
18, nejmenší družinou Morli, kterých bylo 5.
Nejlepší účast na oddílových akcích byla na
zahajovací schůzce, kde se sešlo 65 členů,
nejhorší na únorové oddílové schůzce, kde nás
bylo jen 22. Oddíl podnikl 3 několikadenní
celooddílové výpravy, těchto výprav se zúčastnilo
celkem 118 členů a trvaly 9 dnů. Dalších 22 dnů
trval tábor, kterého se zúčastnilo 60 členů oddílu.
Na deseti oddílových schůzkách bylo celkem 426
účastníků. Kromě toho oddíl uspořádal dva
zdravotnické kurzy, které trvaly celkem 6 dnů
a prošlo jimi 34 absolventů. No a další oddílové
akce jako Recesiáda, Oslava 90. výročí skautingu
ve Šlapanicích, Letní kina atd. zabraly dalších 8
dnů. Jednotlivé družinky uspořádaly celkem 307
družinových schůzek a dalších 38 akcí. Kdyby se
někdo chtěl zúčastnit všech oddílových akcí, strávil
by pod junáckou vlajkou 55 dnů, kdyby někdo
nechtěl chybět ani na žádné družinové akci, celý
rok by mu nestačil – potřeboval by 500 dní!
Na těchto akcí se vyfotilo 5894 fotograﬁí, které
v počítači zabírají úctyhodných 8,42 GB. Kdyby se
tyto fotograﬁe vytiskly ve formátu 13x18 a
poskládaly vedle sebe, při jejich prohlížení bys ušel
víc než kilometr. No a kdyby sis je chtěl všechny
prohlídnout a každé věnoval 5 vteřin, trvalo by ti to
víc než 8 hodin.
Tak tedy i takto lze nahlížet na skautskou činnost
našeho oddílu…
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ROK 2009 V ODDÍLE ŠLAPANICKÝCH JUNÁKŮ
„Změna je život“ pravil kterýsi klasik a Covey k tomu dodává, že změna je jedinou jistotou, kterou člověk
v životě má. Pro oddíl to platí úplně stejně, chce se mi dodat. A že těch změn v životě oddílu v roce 2009
bylo! Co zůstalo stabilním, je počet registrovaných členů. Ten se již léta pohybuje kolem stovky a letos to
bylo 97. K tomu naše základna a intenzivní, bohatá činnost pevně ukotvená ve skautských myšlenkách.
Co naopak prošlo velkými změnami byly družinky. Do těch jsou děti podle věku a pohlaví rozděleny. Dětská
parta je přirozenou formací (kdo z nás si v mládí nepřál, do nějaké party patřit?), proto jsou družiny
základními funkčími prvky oddílu.
Nejmladší Žabky po táboře splynuly s Včelkami a jejich deﬁnitivní vedení převzala od Terky Bulové Daniela
Kalvodová-Dalmatin. Ještěrek přibývá téměř geometrickou řadou, na jejich vedení se podílí kromě Petry
Ťápalové-Ťapky i Michal Benkovič-Bengi. Smíšenou družinu Morlů vede Renča Hodková. Chlapeckých
družinek jsme měli od ledna pět, po táboře se zánikem Zelených Gepardů snížil na čtyři. Racky vede Vítek
Staněk, Zelené Gepardy až do tábora vedl Jirka Tihon–Juris. Modré Gepardy vede Jan Barták-Kartáček a
pomáhá mu Sandra Dlapalová-Pasta. Křižáci jsou další družinou, v jejím čele stojí Filip Petřík–Filé. Po
letních prázdninách 2008 pak vznikla ještě jedna nová družinka mladších chlapců, Draci. Jejich počet
v průběhu roku 2009 stoupl na 15 a vede je Jiří Hodek-Jura.
Sestavu doplňují Roveři, což je kmen starších členů nad 15 let. Činnost vyvíjel pod vedením Radka KrištofaSaigona, ovšem na jaře zanikl. Po táboře jej obnovila dvojice o generaci starších bývalých roverů Jirka
Obzina-Radar a Radek Joura-Šnyclík a pod jejich vedením kmen funguje dál.
Činnost oddílu jako celku řídí Oddílová rada. Ta se schází jedenkrát za 14 dnů a kromě všech vedoucích
družin ji tvoří také vůdce chlapeckého kmene Petr Červinka-Uzel, vůdkyně dívčího kmene Ludmila
Václavíková-Teta, revizor Milan Kyselka – Hukan, hospodář Martin Kadlec-Breptal, správce našich
webových stránek a táborový kuchař Michal Benkovič–Bengi a čestný člen Bořivoj Hodek–Bóřa.
Každá družina se jednou týdně schází k družinové schůzce. Zde se děti učí řadě skautských dovedností
(trénink uzlů, stavění tý-pí, morseovka a další šifry, hmatové zkoušky, paměťové hry, soutěže v
přemýšlení, kvízy), praktickým dovednostem (zdravověda, orientace v přírodě, jak se chovat v kritických
situacích, rozvoj znalostí), věnují se rukodělným pracím, plánují výpravy, zpívají a hrají hry. V průběhu
jakékoliv činnosti je samozřejmostí kamarádský přístup, pomoc druhým, spolupráce. Při hrách a soutěžích
pak stavíme na sebeovládání a férovosti. Toto je moment, který Junák odlišuje od jiných volnočasových
aktivit. Nechceme děti jen něco naučit, vyplnit jejich volný čas. Naší ambicí je výchovné působení
prostřednictvím kolektivu s pozitivním směřováním. Je krásné pozorovat, jaký vliv má toto prostředí na
všechny přítomné…
Vždy v úterý je pro zájemce z oddílových řad kytarová škola, začátečníci se učí u Uzla, pokročilé má na
starost Jura. Občas, spíše nepravidelně, se konají posezení při kytaře.
Jedenkrát měsíčně pořádáme oddílovou schůzku, na které se sejdou všechny družiny společně.
Kromě této tzv. pravidelné činnosti se oddíl, nebo jednotlivé družiny věnují činnosti nepravidelné.
A i ta byla v roce 2009 velmi bohatá.
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V průběhu ledna zorganizovali skauti zápas v hokeji na zamrzlém rybníku, Draci, Morli a Gepardi pak
podnikli cestu do haly Bongo, kde se skvěle bavili.
Na přelomu ledna a února o pololetních prázdninách následuje tradiční trojdenní celooddílová výprava do
Skleného nad Oslavou, které se účastní víc než 30 členů oddílu. Spíme v úžasném srubu a myslím, že na
tuto vydařenou výpravu dlouho nikdo z účastníků nezapomene.
V polovině února se koná také další zdravotnický kurs pro skautské vedoucí okresu Brno-venkov. Náš oddíl
tyto kurzy organizuje již mnoho let, přednášející jsou také z řad členů oddílu. Únorová oddílovka probíhá na
rozdíl od té lednové na sněhu. Družina Ještěrek podniká výpravu na naše staré tábořiště do Baldovce.Místy
se boří až po kolena do sněhu.
Akcí měsíce března je Vítání jara. Účast je velmi dobrá, šlo nás 48. Oheň opět zaplál na zřícenině
Horákovského hradu, desítka nováčků zde skládala svůj slavnostní slib a nechybělo ani každoroční jarní
přání při svíčičkách, noční návrat na základnu a nocování ve vyhřátých Boudách.
V dubnu vyjíždějí družinky opět na výpravy. Draci jdou na Klucaninu a na Stránskou skálu, Ještěrky na
Babí lom a do Toulovcových maštalí, Včelky a Žabky na Ponor, Racci a Křižáci do Technického muzea
a Morli do Bonga. Dubnová oddílovka je ve znamení velké terénní bojové hry, nazvané Policajti a pašeráci.
Květen je ve znamení dalších výprav. Draci jedou do Jedovnic a na ostrov Šárka, Ještěrky táboří na Bílém
potoce, Morli spolu s některými členy oddílové rady splavují na raftu řeku Moravici… Kromě toho v květnu
pořádáme skautský turnaj v malé kopané. Účastní se ho 6 družstev a vládne zde pohodová, doslova
skautská atmosféra. Oddílová schůzka se koná opět venku, ústředním bodem programu je hra Golem.
A je tu červen a s ním i další z vrcholů oddílové činnosti, totiž oslava 90. výročí skautingu ve Šlapanicích.
Pořádáme ji na základně a zveme kromě současných členů s rodiči také členy bývalé a další hosty.
Griluje se prasátko, soutěží v mnoha disciplínách, sledují se ﬁlmy z táborů, prohlížejí kroniky...
Pravidelnou činnost v tomto školním roce zakončujeme závěrečnou oddílovou schůzkou, na které nejlepší tři
z každé družiny dostávají věcné ceny, první pak také diplom. A kdo že letos ty diplomy vybojoval?
U Žabek Markéta Šťastná-Méďa, u Ještěrek Katka Levová, u Draků Kubík Hodek, u Racků Láďa ŠvarcLentil, u Křižáků Vojta Slavík, u Modrých Gepardů Dan Dlapal, u Zelených Gepardů Tomáš Linhart-Levhart,
u Orlomyší Markéta Kolaříková-Berta s Janem Pisklákem-Džanym a u Včelek Kristýna Trundová -Majkiki.
V posledním červnovém týdnu pak vrcholí přípravy na nejdůležitější akci roku, kterou je letní tábor.
Tábor se koná na novém místě, na louce nedaleko obce Lesní Jakubov na ČM vysočině. Účastní se ho asi
60 členů oddílu. Sluníčko letos svítí hodně, je však vlhko jako v tropech a taky dost prší.
Mladší táborníci na táboře spí v podsadových stanech po dvou, skauti, skautky a vedoucí samozřejmě v
indiánských stanech tý-pí. Oproti loňsku je však mladších členů mnohem více, proto je také podsad více
(čtyři nové jsme nechali vyrobit před táborem), zatímco dvě týpí oproti loňsku chybí. Ani letos nechyběla na
táboře celotáborová hra. Téma „Z pohádky do pohádky“ reﬂektovalo fakt, že na táboře letos převažovali
mladší členové.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 - JUNÁK ŠLAPANICE$

4

Čtyřicet dětí bylo rozděleno do 8 skupinek po 5 a jejich úkolem bylo pomoci Večerníčkovi dát dohromady
popletené pohádky. Nejlépe se to podařilo skupince nazvané Večerníčci ve složení Vojta Slavík, Lukáš
Trunda, Dorka Levová, Klárka Klíčníková a Barbora Jílková.
Stejně jako celotáborovka však k táboru patřily i skautské zkoušky, výpravy do okolí, koupání v nedaleké
přehradě nebo nezapomenutelné večery u ohně při zpěvu písní z táborového zpěvníku. A co teprve bojové
hry, noční přepady a boje o vlajku! U závěrečného ohně pak skládalo slavnostní slib 6 skautek, 7 skautů,
4 světlušky a 3 vlčata.
Mnoho oddílů po táboře usíná hlubokým prázdninovým spánkem a probouzí se v září. To ale není náš
případ. Je tu totiž Letního kina Bouda. Počasí nám přeje, promítáme 2 večery. Většinou se sejde kolem
20 diváků, největším tahákem jsou asi Rychlé šípy.
Počátkem září se schází oddílová rada a shoduje se v tom, že letos nábor ve škole pořádat nebudeme.
Dáváme jen leták do nástěnky a nováčci přicházejí na zahajovací schůzku. Je legrační, že letos jich přichází
skoro stejně jako loni po náboru ve škole.Zahajovací schůzka se koná tradičně v polovině v září. Účastní se
jí 65 členů oddílu, z toho je 6 nováčků.
A rozjíždí se družinová činnost. V září a říjnu družiny podnikají spoustu výprav - Draci jdou na Podvrší a
do Technického muzea, Ještěrky do Moravského krasu na koloběžkách a do Jungle parku, Racci na kolech
do Mariánského údolí, Křižáci nocují na Boudě, Modří Gepardi jdou do Bonga, Žabky na dva dny do Vážan.
Obnovený roverský kmen vyráží na Ponor a také do vyškovského Akvaparku.Tradiční akcí podzimu pak je
Drakyáda. Účastní se jí kolem 45 soutěžících a asi 25 draků. Mistrem Drakyády se stává Barbora PytelováBabů s drakem Batem.
Na konci října se jede na 4 dny do Toulovcových maštalí. Výpravy se účastní 38 členů oddílu a je to výprava
velmi vydařená. Sice takovou zimu na podzimní výpravě už dlouho nepamatuju, na druhé straně hezčí místo
a lepší základnu bychom stěží našli.
V listopadu pak pořádáme další zdravotnický kurs, účastní se jej 16 junáků ze 7 středisek. A neustává ani
družinová činnost – Draci podnikají dvojdenňák do Podomí, Křižáci a Racci jedou na Býčí skálu, Ještěrky na
Věžnici, Gepardi do Bonga…
Začíná prosinec a je tu Mikuláš. Besídku oddíl opět nepořádá (přijde nám, že je nějak „přebesídkováno“),
zato vedoucí v maskách obchází mladší členy oddílu a je při tom spousta legrace. Aby ne, jeden Mikuláš
jeden Anděl a čtveřice čertů, to je solidní sestava!!! Ani tak nestíháme všechny, koho bychom chtěli
navštívit…Tradiční výprava do Horní Marikové v Javorníkách se letos nekoná.
K nejzdařilejším akcím konce roku ovšem patří Vánoční oddílovka, kde se kromě rozdávání dárků, zpěvu
koled a vánočních zvyků také vyhodnocuje bodování za podzimní část roku. Nejlepší tři z každé družiny
dostávají věcné ceny a diplomy. Oproti počátku léta se galerie vítězů změnila jen málo. U Žabek je třetí
Kristýna Naušová-Kiki, druhá Makča Naušová a první Markéta Šťastná-Méďa.
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Následují Ještěrky, kde se od jara změnilo jen třetí místo. To po Babů a Kačce Levové vybojovala Marťa
Šlezingerová. U Draků jakbysmet, jen loňského bronzového Toma Rigla vystřídal Honza Kostrhun-Kostra,
druhé a první místo obsadili Jakub a Filíš Hodkovi. U Křižáků zvítězil Vojta Slavík, u Racků Jan ŠmerdaHanz takže vlastně jediné překvapení nastalo u Gepardů, kde přední místa obsadili bratři Tíhové. Po
vyhodnocení bodování byli odměněni také ti s nejlepší účastí-mnozí si hned začali lámat hlavu s obdrženým
hlavolamem. Vánoční schůzky se zúčastnilo 59 členů oddílu.
Oblíbeným prosincovým podnikem, který se letos koná již posedmnácté, je také Recesiáda. Je to smršť
soutěží, plných legrace, pořádaná o svátcích pro ty, které nebaví sedět doma. Jejím vítězem je letos Jakub
Hodek. Hokej na zamrzlém rybníku Hádku se letos nekoná, protože mrznout začíná až před Silvestrem.
Kdo se chce o našem oddíle dozvědět víc, může nás najít i na internetu. Adresa je: www.dvojka.eu
Tvůrcem stránek je pan Radek Kadlec, správcem pak Michal Benkovič-Bengi.
Sledovat můžete i naši pravidelně obměňovanou nástěnku nedaleko OD Albert, o kterou se stará družina
Morlů.
sepsal: MUDr. Jiří Hodek, vůdce oddílu
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ODDÍLOVÁ RADA

MUDR.JIŘÍ HODEK
JURA
Vůdce oddílu
Vedoucí družiny Draků
mail: jiri.j.hodek@vivo.cz
telefon: 602 419 628

PETRA ŤÁPALOVÁ
ŤAPKA
Vedoucí družiny Ještěrek
mail: tapkapetka@seznam.cz
telefon: 606 920 846

FILIP PETŘÍK
FILÉ
Vedoucí družiny Křížáků
mail: ﬁlepetrik@seznam.cz
telefon: 774 227 791

ING.PETR ČERVINKA
UZEL
Zástupce vůdce oddílu
mail: uzlanek@volny.cz
telefon: 605 295 811

DANIELA KALVODOVÁ
DALMATIN
Vedoucí družiny Žabek
mail: 15nia15@seznam.cz
telefon: 723 705 717

RENATA HODKOVÁ
RENČA
Vedoucí družiny Morlů
mail: renata.hodkova@seznam.cz
telefon: 607 661 604
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LUDMILA VÁCLAVÍKOVÁ
TETA
Vůdkyně dívčího kmene
mail:ludmila.václavíková@seznam.cz
telefon: 604 921 923

VÍT STANĚK
VÍTEK
Vedoucí družiny Racků
mail: vitek.stanek@seznam.cz
telefon: 723 347 504

MICHAL BENKOVIČ
BENGI
správce webu
mail: mbenkovic@seznam.cz
telefon: 720 704 817

7

JAN BARTÁK
KARTÁČEK
Vedoucí družiny Gepardů
mail: bartak5@seznam.cz
telefon: 724 252 477

JIŘÍ TIHON
JURIS
Člen oddílové rady
mail: juris924@seznam.cz
telefon: 728 089 837

MARTIN KADLEC
BREPTAL
Hospodář oddílu
mail: martin.kadlec@atlas.cz
telefon: 724 513 008

MILAN KYSELKA
HUKAN
Revizor
mail: milan.kyselka@centrum.cz
telefon: 723 007 517

BOŘIVOJ HODEK
BÓŘA
Čestný člen oddílu
telefon: 544 245 757
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DRACI
Na přelomu let 2008 a 2009 bylo draků 7, o rok později už 15. V průběhu roku podnikli řadu skvělých výprav
a poprvé si vyzkoušeli spaní v podsadových stanech na táboře. Vše zvládali skvěle. No a co nás čeká příští
rok? Hned v lednu to budou volby Šestníka, v květnu pak účast na Závodě vlčat a světlušek v Tišnově, v létě
tábor… Tak nám držte palce!
1

1

1

1

1

1

1

Jura
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KŘIŽÁCI
Jsme družinka kluků od 3. do 7. třídy a scházíme se každý čtvrtek od 16:30 do 18:30 hodin. Na schůzkách
se učíme různé dovednosti jako je vázání uzlů, rozdělávání ohně, luštění šifer a mnoho dalších.
Samozřejmě hrajeme různé hry ať už venku na hřišti nebo v Boudě. Podnikáme také víkendové výpravy
třeba na nedalekou Stránskou skálu, Býčí skálu u Adamova nebo třeba jednodenní výpravy na výstavu
vláčků či do Technického muzea.
Filé
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GEPARDI
Celý rok s Gepardy jsme si užili jak spoustu radosti tak i starostí. Chvilku byli jako andílci a chvilku jako
ďáblové. Ale i přesto zažíváme stále něco nového. Podnikli jsme výpravu do Bonga, prohlídli jsme si
Stránskou skálu, na Vánoční oddílovou schůzku jsme všichni udělali naši Gepardí svíčku… Od nového roku
všichni začínáme vyplňovat skautskou stezku. Připravujeme se na skládání skautského slibu. Gepardi jsou
parta dobrých kluků, už nyní se těšíme na další dobrodružství, která společně zažijeme.
Kartáček+Pasta
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JEŠTĚRKY
Je nás v družince 17 holek. Máme rády spaní v přírodě, průzkum jeskyní a většinu her. Nebojíme se tmy ani
výšek, chůze s báglem na zádech ani špatného počasí. Jezdíme na výpravy po celý rok. Kromě družinových
schůzek pořádáme téměř každý měsíc ještě dvě akce o víkendech. Mezi nezapomenutelné akce letošního
roku patří výprava do Toulovcových Maštalí, kam se posléze vydal i celý oddíl. Další výbornou akcí byla
výprava na koloběžkách po Moravském krasu nebo Jungle park. Nesmím zapomenout ani na stanování v
údolí Bílého potoka, což se pomalu stává jěštěrčí tradicí.
Ťapka
Nejsme žádný jelita, my jsme Dvojky elita.
Nebe modrý, slunko žhavý, Ještěrky Vás všechny zdraví.
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RACCI
Racci jsou momentálně nejstarší chlapeckou družinou v oddíle, věkové rozmezí členů je od 11ti do 13ti let.
Schůzky máme v pondělí, kde hrajeme různé hry, od fotbalu, přes ruskou schovku (naše oblíbená), k
různým hrám v klubovně. Monentálně se zaměřujeme s přípravou na tábor, kdy Racci mají jet poprvé na
stavěčku, takže pilujeme vazby, práci s pilou, sekerou a další tomu podobné činnosti.
Naše moto: Sranda musí být, i kdyby na chleba nebylo!

Za Racky Vítek :-)
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MORLI
tato družinka vznikla spojením Orlů a Myšek v roce 2008. Je to skupinka náctiletých skautů a skautek, kteří
si dobře rozumí. Několikrát jsme byli společně v kině, splavovali jsme na raftu Dyji a Moravici a podnikli
jednu cyklovýpravu do Mariánského údolí. Na táboře v Lesním Jakubově jsme vedoucím pomáhali
s organizováním celotáborové hry pro mladší táborníky. Schůzky máme v pátek.
Renča
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ŽABKY
My jsme Žabky.
Je nás v družince celkem sedm:Méďa, Makča, Adélka, Mary, Kitkat, Natálka, Beátka + naše vedoucí
Dalmatin.To je naše sestava, ale rády přivítáme i nové kamarádky, které s námi zažijí plno zábavy.
Co rády děláme? Nejraději malujeme! Naše oblíbená hra? Tu ani nemáme, máme rády všechny hry,
při kterých se můžeme bavit. Ale nehrajeme jen hry. Pořádáme také výlety, při kterých se nenudíme a
pokaždé se na ně těšíme. Proč? Protože nás zkrátka baví! :o) A kdo nám nevěří, ať se přijde k nám
podívat sám a uvidí!
Dalmatin
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ROVEŘI
Na podzim roku 2009 se náš oddíl rozrostl o Roverský kmen, sestavený z převážné části z bývalých členů
našeho oddílu. Stačilo k tomu jen nadšení, pár telefonátů a "esemesek" a Roveři mohli začít samostatně
fungovat. Schůzky jsme si stanovili pravidelně na každou středu od 19 do 21 hodin a začali jsme :-) Ještě v
říjnu jsme se vydali na naše oblíbené místo, jeskyňářskou chatu "Ponor", kde jsem prozkoumali pár moc
pěkných jeskyní a v pohodové atmosféře si zahráli po večerech spoustu zábavných her. Poté následovalo v
listopadu velice příjemné setkání na Boudě, kde jsme si promítali stará táborová videa u kterých jsme se
hóóódně nasmáli. To víte, spousta z nás to vidělo poprvé po minimálně 5 letech a bylo zábavné se na těch
pohyblivých obrázcích poznávat. Účast byla velice hezká, okolo 15 lidiček. Poslední akce, která se nám
povedla byla návštěva aquaparku ve Vyškově. Každý si našel to své, tobogán, vodní vír, bublinky... Stejně to
nakonec vyhrál vláček 6ti lidí v tobogánu :-) Toť start Roverského kmenu na závěr roku 2009. Myslím že
velice vydařený, proto mu přeji další příjemné akce, výpravy a posezení na Boudě i v roce 2010.
Šnycl
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HOSPODAŘENÍ NAŠEHO ODDÍLU

Zůstatek na účtu k 1.1. 2009
Zůstatek v pokladně k 1.1. 2009
Celkem

20 000
14 341
34 341

Příjmy
členské příspěvky
sponzorské dary
příspěvek MU Šlapanice
90. let skautingu (dobrovolné vstupné)
dotace ORJ
platby účastníků tábora
Mikuláš
startovné fotbal
pronájem klubovny
jiné
celkem

42 500
8 750
32 000
1 590
39 296
119 730
1005
440
3 480
15 272
264 063

Výdaje
tábor
provozní náklady
ceny za soutěže
odvod členských příspěvků URJ a ORJ
stanová konstrukce + celty
příspěvek na obnovu klubovny Ratíškovice
hosting savana
raft
celkem

120 560
29 996
16 832
20 370
30 000
5 000
1 094
24 990
248 842

zůstatek na účtu k 31.12.2009
zůstatek v pokladně k 31.12.2009
Celkem

30 000
19 562
49 562

Celková bilance roku 2009

15 221
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TROCHU STATISTIKY NA ZÁVĚR
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