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Vážení spoluobčané,
V květnovém zpravodaji jsem na základě stížností obyvatel této obce a velmi špatných zkušeností zejména se stánkaři na letošní velikonoční dobrovodské pouti napsal pár objektivních poznámek k této tradiční události, které vzešly právě z připo mínek obyvatel obce. Článek uzavírala tato slova:“…....ptám se a chtěl bych otevřít diskuzi, jestli by bylo vhodné s pořádáním pouti úplně přestat? Rád bych tomuto problému věnoval jedno Veřejné zasedání, jakési „hovory s občany“ např. v
září.“ - Nic více, nic méně. Prostě otevřít diskuzi o tom jak dál a jakou cestu zvolit. Zcela „zásadně“ a po svém reagoval je diný občan obce. Bývalý starosta. Jeho článek v českobudějovickém deníku vyvolal další diskuzi, která s ním ne vždy souhlasí...j.š.

Vážený pane Koubo,
v Českobudějovickém deníku pod názvem „Jak dál s poutí na Dobré Vodě?“ jste reagoval na článek starosty
obce Dobrá Voda u Českých Budějovic Mgr. Jiřího Šabatky uveřejněný v Dobrovodském zpravodaji č.53, který se zabýval mimo jiné i poutí na Dobré Vodě u Českých Budějovic, pořádané vždy v souvislosti s velikonočními svátky.
Mrzí mě, že jste Váš článek neuveřejnil rovněž v Dobrovodském zpravodaji, ale vybral jste si Českobudějovický
deník. Domnívám se, že obsah Vašeho článku byl z velké části určen právě pouze občanům Dobré Vody u Českých
Budějovic.
V článku jste vyzval dobrovodské zastupitele, nechť vyjádří veřejně svůj názor na Dobrovodskou pouť. Vážený
pane Koubo, mohu Vás jménem dobrovodských zastupitelů ujistit, že všech jedenáct současně zvolených zastupitelů
má zájem na tom, aby se Dobrovodská pouť každoročně o velikonočních svátcích i nadále konala. Zastupitelstvo
obce nikdy na svých zasedáních od roku 2002 nejednalo o tom, že by se Dobrovodská pouť neměla konat či dokonce zrušit. Dovolím si tvrdit, že jste článek starosty obce nepochopil a vyložil si ho nesprávně.
Prostor pro konání Dobrovodské poutě je limitován pro své využití. Mimo kostela, který je postaven na skále je
okolí poznamenáno i nekontrolovanou důlní činností a zejména tzv. sprášemi, které limitují výstavbu ( v tomto
prostoru je zřízeno i věcné břemeno cesty). Tyto skutečnosti jsou Vám jako bývalému starostovi obce určitě známy.
Proto tento prostor nebude ani do budoucna zastavěn a je na místě hledat jeho účelné využití v průběhu celého roku.
Jednou z možností bylo i pořádání tzv. pálení čarodějnic, které však mělo negativní odezvu u některých našich
spoluobčanů. Snad i tento příspěvek bude výzvou pro dobrovodské spoluobčany, aby se nad využitím tohoto prostoru
zamysleli.
Máte pravdu, že zasedání zastupitelstva se zúčastňuje malý počet občanů. Pokud je však problém tíží a zajímá,
je účast na jednání zastupitelstva i několik desítek lidí, což bylo v případě dopravního řešení v ul. Na Barborce nebo
při projednávání trasy budoucí dálnice.
Nízká účast na jednání zastupitelstva také může znamenat, že občané Dobré Vody u Českých Budějovic nemusí řešit
v současné době zásadní problémy a nemají proto potřebu se schůzí zastupitelstva zúčastnit.
Stavbu u „Pecáků“ jste nazval „atraktivní“ stavbou. Ano, tato stavba vyvolává diskusi některých dobrovodských
občanů. Pokud však Dobrou Vodu u Českých Budějovic navštíví občané z jiných měst či obcí naší republiky nebo občané, kteří na Dobré Vodě u Českých Budějovic nebyli delší dobu, jsou touto výstavbou a rovněž tak s výstavbou ve
“vozovkách“ v pravém slova smyslu nadšeni. Není to tak dávno, kdy širokou diskusi občanů vyvolala výstavba objektu na Lannově třídě v Českých Budějovicích, dnes Československá obchodní banka. Stavba ČSOB má v současné
době více příznivců, než odpůrců. Dovolím si tvrdit, že tak tomu bude do budoucna i s tolika diskutovanými stavbami
na Dobré Vodě u Českých Budějovic.
Pokud se zmiňujete o koncepci ÚP (územního plánu) a o zachování zeleně v obci, je to právě současné zastupitelstvo, které zakomponovalo do změny ÚP regulativy, které by měly zaručit, aby další výstavbou byla zeleň v obci
co nejvíce zachována. Ve svém článku uvádíte, že zeleň ustupuje cihelným blokům, betonovým či asfaltovým plo chám, ale neuvádíte konkrétní místa. V tomto případě proto nelze na Vaši připomínku reagovat.
Pro úplnost připomenu, že obec Dobrá Voda u Českých Budějovic má katastr 154 ha, což limituje její další vý stavbu. Jenom pro ilustraci, sousedící obec Srubec má katastr např. 600 ha a obec Dubičné 326 ha.
Osobně jsem přivítal, že článek současného starosty obce vyvolal odezvu u některých dobrovodských spoluobčanů.
Přesvědčilo mě, že občanům Dobré Vody u Českých Budějovic na jejich obci záleží. Je škoda, že tyto připomínky, ná zory a náměty občané, včetně Vás pane Koubo, nepředkládají na schůzích zastupitelstva nebo nevyužíváte
Dobrovodský zpravodaj. Současné zastupitelstvo má zájem řešit věcné problémy občanů a obce a v žádném případě
se nebrání konstruktivním návrhům a podnětům spoluobčanů. Dr. Milan Čoudek, zastupitel obce.

DOBROVODSKÝ ZPRAVODAJ

SRPEN 2009

A ještě názor: Celá záležitost mi rozhodně není lhostejná. Poutě obecně mají svou důležitost a význam a to vždy pla tilo i o pouti na Dobrou Vodu. Dobrovodská pout' má svou dlouhou tradici a jestliže dodnes existuje, pak je tomu pro to, že zde od druhé poloviny 17. století stojí kostel Panny Marie Bolestné. Kolem něj se totiž všechno točí a je-li obec
Dobrá Voda známa v oblasti kultury a umění, pak je to jen díky tomuto poutnímu kostelu, který, mám dojem - by si zasloužil ještě většího docenění ze strany místních občanů. Jak již tomu bývá, v mnoha případech je pro ně kostel zcela
přirozenou součástí a naprostou samozřejmosti, aniž by si uvědomovali o jaký architektonický a umělecký skvost se
jedná. Skutečností však zůstává, že se poutě vždy zde konaly a byly hojně navštěvované. Podstatným rozdílem oproti
minulosti je současná její komercializace a přebujelý konzumismus, který přirozeně některým lidem vadí. Otvírá-li se
tedy diskuze o tom, jaký výraz či formu dobrovodská pout' bude mít, je to otázka oprávněná a důležitá. Osobně si
dokážu představit dobrovodskou pouť bez atrakcí a spíše v podobě jakéhosi návratu ke kořenům staročeských poutí a
jarmarků, kde nechybí lidová řemesla, kejklíři, perníkáři, kde je i prostor k občerstvení a dobrému točenému pivu. Ať
již bude příští pouť s atrakcemi či bez nich, nemění se nic na tom, že Velikonoce a neděle po 15. září (Panna Maria Bolestná), budou vždy příležitostí k projevu pocty té, jíž je zasvěcen i náš, dobrovodský kostel. Dr. Zdeněk Mareš, Th.D.
duchovní správce farnosti Dobrá Voda u Českých Budějovic

Stavební úpravy základní školy a kuchyně mateřské školy.
V červenci a srpnu se ve školním zařízení jako zatím každoročně od roku 2003 pilně budovalo. V učebním pavilonu
základní školy byla ve čtyřech učebnách, orientovaných na jižní stranu, vyměněna okna (celkem 15 ks) a namontovány
byly i nové předokenní žaluzie. Kromě zlepšení tepelné pohody se i po stránce estetické dále zlepšuje komfort výuky
žáků na I. stupni. Náklady na tuto akci představují 450.000 Kč. Z dotace obce pořídila škola i šatní skříňky pro kaž dého žáka. Z prostoru, určeného k převlékání žáků při vstupu do školy a odchodu ze školy, zmizely nevzhledné
„ploty“. Každý žák školy tedy bude mít pro vlastní potřebu jednu skříň na svršky a obuv. Zcela přebudováno bylo i
schodiště před vchodem do prostoru šaten.
Práce většího rozsahu byly provedeny v kuchyni mateřské školy. Stavební dispozice jednotlivých místností byly zcela
pozměněny, odstraněním schodiště do suterénu a výtahu na zeleninu, která v suterénu bývala původně skladována, se
získala významná plocha, která bude účelně využita. Kromě toho bude zabráněno ochlazování celého prostoru kuchyně
ze suterénu budovy. V rámci této rekonstrukce bylo vyměněno veškeré vodovodní potrubí, kanalizace byla rovněž nahrazena a opatřena odlučovačem tuků, došlo k téměř stoprocentní výměně elektroinstalace včetně rozvaděče a výměně
svítidel, zcela rekonstruována byla vzduchotechnika, digestoř nad varnou je provedena v nerezu.
I vybavení kuchyně je velmi modernizováno. Vařit se bude v konvektomatu, což je šlágr moderních kuchyní posledních let, letitý elektrosporák byl nahrazen také novinkou posledních let, sporákem s indukční varnou deskou. Práci
kuchařkám ulehčí i myčka provozního nádobí Veškeré pracovní stoly jsou nové a provedeny v nerezu. Náklady na tuto
rekonstrukci se pohybují okolo tří milionů korun, 500.000 Kč získala obec dotací Krajského úřadu. Rekonstrukcí budou bez výjimek splněny náročné požadavky hygieny na tyto provozy i do budoucna.
Touto nákladnou přestavbou kuchyně se uzavírá postupná rekonstrukce mateřské školy, která plánovitě začala již v
roce 2003. Nebyla tedy prováděna nahodile, spočívala v celkové výměně střešní konstrukce právě nad pavilonem ku chyně, výměnou oken v celém objektu, zateplením obvodového pláště všech budov včetně spojovací chodby, rekon strukcí sociálního zařízení a kuchyněk ve všech pavilonech. K tomu přibyla herna, kuchyňka, sociální zařízení a šatny
pro 15 dětí v hospodářském pavilonu v loňském roce. Kapacita mateřské školy je tedy 95 dětí, nyní i s naprosto
modernizovaným, plně vyhovujícím kuchyňským zázemím.
Zastupitelé obce si plně uvědomují, že vytvoření těch nejlepších podmínek pro děti a mládež je ta nejlepší investice
do budoucna. Děti vyrůstající ve školách na Dobré Vodě ve stejných, nebo dokonce lepších podmínkách než doma mají
i předpoklady vyrůstat a učit se stejně dobře, jako děti v ostatních vyspělých zemích. Jak s tímto kapitálem v bu doucnu naloží už záleží na nich a jejich rodičích. Srovnatelné startovní podmínky všem našim dětem ale musíme i na
úrovni obce zajistit! j.š.

Bezdrátový internet na Dobré Vodě - „conected to 100MBps“ a wifi zdarma!
V již 5ti letém vývoji bezdrátové sítě S4net nastalo mnoho změn a úprav. V současné době je 100% pokrytá signálem
celá obec a to v pásmu 2.4 i 5 GHz. Kapacita přípojky je nyní již 100MBps a Dobrá Voda je tímto možná jedinou obcí
na Českobudějovicku, která má k dispozici takovouto kapacitu připojení k internetu. Během roku 2008 byly uvedeny
do provozu dva hostpoty s volným přístupem k internetu. První je k zachycení v komplexu Danuška a druhý u fot balového hřiště, který lze zachytit v okolí tribuny a zdejší restaurace. Název volných hostpotů je “S4net_Free” a pro
připojení lze použít jakékoli zařízení, umožňující příjem wifi v pásmu 2.4GHz. Doufáme, že tato služba bude mít
kladný ohlas u občanů a bude zpestřením pro život v obci. Pokud ano, je do budoucna plánováno pokrýt další volná
prostranství obce. Internetu zdarma lze dále využívat v obecní knihovně.
Pro zájemce o připojení k síti je nyní možné využít zapůjčení přijímacího zařízení již pro 5GHz pásmo zdarma. Cena
instalace závisí pouze na použitém materiálu a práci, přibližně vychází na 1500 Kč bez DPH. Nabízené tarify jsou již
od 210Kč bez DPH / měsíc.
Pro plné využití nynějších tarifů je nutný přijímač v pásmu 5GHz. Pro stávající zákazníky, kteří vlastní starší typy přijímačů v pásmu 2.4GHz, nabízíme nyní výměnu za nový přijímač za 800 Kč bez DPH. Kontaktovat nás můžete na
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emailu info@s4net.cz nebo na tel. 720 120 815. Mgr. Jan Šítal, správce sítě.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p. na Dobré Vodě.
V současné době se v horní části Sadové ulice, naproti areálu koupaliště, připravuje stavba s pracovním názvem
LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE. Nejde o nijak utajovanou
velkostavbu, která bude realizována na pozemku, patřícímu tomuto státnímu podniku. V současné době je akce ve fázi
přípravy dokumentace k územnímu rozhodnutí, k vlastní realizaci dojde příští rok. Obyvatelé obce se na stavbu dotazují zejména v souvislosti s označenými stromy, které mylně považují za stromy určené ke kácení.
Administrativní objekt bude umístěn ve vzdálenosti 30-40 m od komunikace tak, aby bylo možné využít svažitosti te rénu pro parkování automobilů v polozapuštěném podzemním podlaží. Dvě nadzemní podlaží budou řešena jako velmi
citlivě do terénu umístěná dřevostavba se zatravněnou „zelenou střechou“. Podél Sadové ulice je navržena na ploše po zemku lesní mlatová pěšina, zvýrazňující linii současné habrové aleje. Předpokládá se, že pozemek nebude oplocen a
bude sloužit k procházkám obyvatel obce a domova důchodců. Projektem jsou respektovány i pěšiny, vyšlapané mnoha
generacemi návštěvníků blízké mateřské školy, kteří spolu se svými učitelkami prostor dlouhá léta rádi navštěvují.
Investor od samého počátku přípravy projektu respektuje zajímavou členitost terénu obce a mimořádné množství zeleně obce. Proto mě již na začátku projekčních prací navštívil projektant a probrali jsme velmi podrobně situaci v okolí
příští stavby. Byla stanovena základní pravidla pro případnou redukci vzrostlých stromů a zaměřen každý! strom v
tomto území. Ty pak byly zařazeny podle sadovnické hodnoty dřevin: 1.- velmi hodnotný strom, typický vzhled a charakteristické znaky příslušného taxonu, pěstebně a kompozičně plnohodnotný. 2.- nadprůměrně hodnotný strom, plně
odpovídající pěstebním a kompozičním potřebám, strom plně vitální, zdravý. 3.- průměrně hodnotný strom s předpokladem dlouhodobé existence, případně se sníženou vitalitou a zdravotním stavem, pěstebně nebo kompozičně využitelný. 4.- podprůměrně hodnotný strom obvykle s předpokladem poměrně krátkodobé existence, pěstebně a kompozičně neperspektivní jedinec. 5.- velmi málo hodnotný strom, jedinci odumírající nebo odumřelí.
Protože takto byl klasifikován každý strom s průměrem větším jak 25 cm ve výšce 130 cm nad zemí a zaměřena jeho
poloha, musel geodet velké množství stromů označit, aby se v prostoru vůbec vyznal! Tedy zdaleka ne každý barvou
označený strom je předurčen k likvidaci.
Věřím, že je tato stručná informace zatím postačující. V úsilí o vysokou kvalitu péče o zeleň a její zachování v obci
budeme i nadále pokračovat. Je třeba si ale připustit, že 6 km od náměstí krajského města nebude už nikdy mít Dobrá
Voda charakter „vesničky mé střediskové“. Projeví-li zájem zde působit (a mají na to jako „Lesy“ své vlastní pozemky) tak významné firmy, jako jsou Lesy ČR s.p., které většinu svých aktivit směřovaly dříve hlavně na Hlubokou
(a té to také nijak neublížilo), lze to považovat i za uznání kvality obce a zvýšení její prestiže. j.š.

Jak funguje samospráva „za humny“? - Švýcarsko.
Jazykově (němčina, francouzština, italština a rétorománština) i nábožensky (katolíci i protestanti) pestré Švýcarsko je
výjimečné i z hlediska politického. Ačkoli leží ve střední Evropě, na rozdíl od ostatních zemí není členem EU, jeho po litický systém polopřímé demokracie je jediným zástupcem tohoto modelu na světě. Švýcaři mohou prostřednictvím
nástrojů přímé demokracie zvrátit rozhodnutí exekutivy. Ta přitom funguje na federální i kantonální rovině.
Švýcarsko je federací 26 spolkových států, kantonů (šest kantonů se dříve označovalo podle ústavy z roku 1874
jako polokantony, od roku 1999 se již tento termín nepoužívá, míra jejich autonomie je stejná jako u kantonů). Každý z
nich má vlastní parlament, zákony, vládu, rozpočet i ústavu, čímž si je Švýcarsko podobné s Německem.
Pro pochopení politického uspořádání teto alpské země je hned zkraje potřeba zmínit jazykovou otázku. A to proto, že
každý kanton má svoji jazykovou identitu a při tvorbě spolkové vlády se dbá na to, aby v ni byli zastoupeni zástupci
všech jazykových skupin. Švýcarsko má čtyři oficiální jazyky. Německy mluví 64 % obyvatel, tedy 17 kantonů.
Francouzsky se hovoří na západě Švýcarska, výhradně frankofonní jsou čtyři kantony: Ženeva, Vaud, Neuchatel a
Jura. Tři kantony jsou dvojjazyčné, francouzsko-německé, Bern, Fribourg/ Freiburg a Valais/ Wallis. Francouzky mluvících je 20 %. Italsky mluvících Švýcarů je 6,5 %, žijí především v kantonu Tesino (Ticino). Rétorománština je
jazykem 0,5 % obyvatel, žijí hlavně v kantonu Graubünden / Grigioni / Grischun, který je trojjazyčný, německý, italský a rétorománský. Ve Švýcarsku ale také žije velký počet cizinců, přes 20 %, řada z nich mluví svými vlastními
jazyky. Zákonem zaručené je právo na komunikaci se spolkovými úřady ve všech úředních jazycích.. Švýcarsko je
federací kantonů, z nichž každý má svou jazykovou a náboženskou identitu. V oficiálním názvu země se ale vysky tuje místo slova federace konfederace. Proč? Je tomu tak pouze z historických důvodů, fakticky je dnes Švýcarsko federací. Konfederací bylo do roku 1848, tehdy nebylo skutečným státem, ale spíš volnou konfederací jednotlivých
kantonů, které mohly konfederaci kdykoli opustit. Pak ale v roce 1848 přijalo moderní ústavu, která z něj vytvořila fe derativní stát s centrální mocí, jež omezila autonomii kantonů. Ty již neměli právo federaci opustit. Zahraniční politika
a finance se staly oblastí, o nichž rozhodovala výhradně centrální úroveň.
Obce mají stejně jako kantony své vlastní volené orgány s vlastní rozhodovací mocí. Zároveň však vykonávají také
přenesené pravomoce kantonu a federace. V tom se od nás neliší. Zajímavá jsou však zákonem daná práva obcí. Do
kompetence obce spadá místní policie, hasiči, vodní hospodářství, čištění odpadních vod, odvoz a recyklace odpadu,
organizace veřejné dopravy, zajišťování průběhu voleb a oblast sociální péče a školství. Obec má na starosti výběr učitelů a určuje i výši jejich platů! Nesmí naopak zasahovat do učebních osnov. Většinou se obce sdružují kvůli záso -
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bování vodou nebo čištění odpadních vod. V posledních letech se (na rozdíl od nás) zřetelně projevuje tendence k
jejich spojování, za posledních deset let jich asi 10% zaniklo. A jak je to se vztahem Švýcarska k Evropské unii?
Ten začal už v roce 1960 přistoupením Švýcarska do zóny volného obchodu. V roce 1992 podalo přihlášku do EU, při pojení však bylo v referendu zamítnuto a v roce 2001 bylo zamítnutí znovu potvrzeno. Země však uzavřela s EU deset
bilaterálních smluv, které převádějí velkou část evropské legislativy do švýcarského právního systému, čímž se tato
země téměř stává členskou zemí EU (což nás zajímá jako turisty), má však právo odmítnout legislativu, kterou není
možno aplikovat na jeho právní systém. Nemůže ale ani podobu evropské legislativy ovlivňovat. Od listopadu loňské ho roku se připojilo k Shengenskému prostoru. Kromě odstranění hraničních kontrol to znamená také připojení k informačnímu systému shromažďujícímu data o hledaných osobách. Občané Švýcarska mohou nejen nějaký zákon svým
zákonodárcům vnutit, ale také mohou normu, kterou zákonodárci přijali, svým hlasováním zrušit. Každá změna se ve
Švýcarsku sice projevuje pomalu, ale všichni mají právo se k ní vyjádřit v referendu, kterých je tam několik do roka.
Zákony jsou tak relativně „neznečištěné“ politickými vlivy. j.š.

Mladý fotbal v obci. - Úspěchy mládeže SK Dobrá Voda u Č.Budějovic.
Ročník fotbalových soutěží 2008-9 skončil úspěšně pro mladší přípravku. V konkurenci mládežnických líhní, jako je
Dynamo, SKP Č.B., nebo Čtyři Dvory obsadila 1. místo v okresním přeboru, což je velký úspěch jak pro kluky, tak pro
SK a obec. Rovněž nejlepší střelec soutěže se 74 vstřelenými brankami byl z Dobré Vody. (Tomáš Valenta)
Také starší přípravka si nevedla špatně. S ohledem na věkový průměr mužstva, který je někdy až o 2 roky nižší než u
soupeřova týmu, jsme nejednou museli překousnout i dvoucifernou porážku. V závěru sezóny přišlo několik vyrovnaných i vítězných zápasů.
Největší radost ale mám z dobře se rozvíjející základny těch nejmenších - minipřípravky. Počet mladých talentů se
neustále zvyšuje, což je příslib pro celý SK do budoucna.
Tímto bych chtěl upozornit na nábor chlapců ročníků 2001, 2002, 2003, 2004 a 2005 se zájmem o fotbal, který se
koná v pondělí 7. září v 16.00 hodin na hřišti SK Dobrá Voda. Kontakt : Libor Valenta tel. 604 853 166. Je to podle
mne příležitost, jak užitečně vybít přebytečnou energii a i z docházejících rodičů je dobrá parta. Důkazem byla
dokopná, kde i přes nepřízeň počasí si měly možnost proti malým fotbalistům zahrát maminky a tatínkové. Maminky si
pořídily pro tuto příležitost i vlastní dresy.
Nakonec poděkování všem sponzorům, kteří umožnili konání turnaje starší přípravky. Tento turnaj byl co do počtu
zúčastněných mužstev jednou z největších akcí okresu. Našim klukům se tentokrát sice moc nedařilo, přesto měl turnaj
velký úspěch jak u dětí, rodičů a funkcionářů ostatních mužstev, kteří hned pozvali naše děti na další fotbalové akce.
Díky sponzorům jsme měli možnost každému zúčastněnému hráči z 8 mužstev ( 120 dětí ) předat převážně hodnotné
ceny. Libor Valenta, trenér přípravek.

Rozlosování zápasů I. A třída Sk. A – podzim 2009 – doma.
1.
3.
4.
6.
8.
10.
12.

KOLO SOBOTA
KOLO SOBOTA
KOLO SOBOTA
KOLO SOBOTA
KOLO SOBOTA
KOLO SOBOTA
KOLO SOBOTA

22.8.2009
5.9.2009
12.9.2009
26.9.2009
10.10. 2009
24.10.2009
7.11.2009

D.Voda – Strakonice
D.Voda – Lažiště
D.Voda – Čimelice
D.Voda – Rudolfov
D.Voda – Blatná
D.Voda – H. Planá
D.Voda – Netolice

17,00
17,00
17.00
16,30
16,00
14,30
14,00

Doprava hráčů a zájemců na mistrovská utkání v 1. A třídě - od hřiště SK na Dobré Vodě u Č. Budějovic:
- dne 15.08.2009
- dne 29.08.2009
- dne 03.10.2009
- dne 17.10.2009
- dne 31.10.2009
- dne 14.11.2009

/sobota/
/sobota/
/sobota/
/sobota/
/sobota/
/sobota/

-

Frymburk
Sedlice
Osek
Protivín
Katovice
Strakonice

odjezd
odjezd
odjezd
odjezd
odjezd
odjezd

15.15 hod. (13. KOLO)
14.30 hod.
13.30 hod.
13.30 hod.
11.30 hod.
11.30 hod.
Fr. Brož
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