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Město Železnice se 1.
května 2013 stává již po páté
dějištěm Železňáka- Cidliňáka,
otevřeného mistrovství města
Železnice v běhu silničním. 1.máj
tak mohou nejen trénovaní, ale
hlavně rekreační sportovci oslavit
pohybem v přírodě. Nabízí se
možnost startu od nejmladších
batolat až po seniory a seniorky.
Na programu jsou i zajímavé
závody štafet složených vždy
z jednoho dítěte a jednoho
dospělého. Zlatým hřebem dne je
lidový běh, společný závod pro
všechny milovníky běhu bez
rozdílu věku.
Zvláštní diplomy a ceny se
udílejí také za nejvyšší hybnost (součin rychlosti a
hmotnosti), skokanovi roku (nejlepší osobní zlepšení

traťového času oproti
loňsku)
a
co
je
nejdůležitější,
také
nejrychlejšímu běžci a
běžkyni.
Takže železničtí,
pozor! Nenechte si ujít
tuhle příležitost! A kdo si
snad netroufá sám na běh,
může přivést svoje děti
nebo vnoučata, pobavit se
s ostatními diváky a třeba
i získat ocenění za
zřetelehodný počin.
Martin Šandera
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– otevřené mistrovství města Železnice v běhu silničním, 5. ročník
– tratě dětských kategorií vedou po fotbalovém hřišti a po parkových hliněných cestách
– závod je zařazen do poháru BEJK (Běžec Jičínské kotliny) a do poháru BONBON (Běžecký
oddíl neambiciózních běžců)
Pořadatelé: město Železnice, Muzejní spolek pro Železnici a okolí, Sokol Železnice ČOS,
TJ Sokol Železnice a Muzeum přírody Český ráj.
Datum: 1. 5. 2013
Místo konání: Železnice (okres Jičín)
Přihlášky: v den konání při prezenci
Prezence: od 9:00 na fotbalovém hřišti, konec 15 min před startem příslušné kategorie, pro silniční
závod bude prezence v čase 13:15 – 13:45 přesunuta na náměstí
Startovné: 50 Kč dospělí, 20 Kč dětské kategorie, lidový běh a štafeta startovné dobrovolné
Ceny: první tři obdrží diplomy a drobné věcné ceny
Dětské kategorie
Starty a cíl na fotbalovém travnatém hřišti od 10:00.
Kategorie, čas startu a délky tratí
1.
2.
3.
4.

5., 6.
7., 8.
9., 10.
11., 12.
13.
14.

batolata – děti narozené v roce 2012
dvouletí – děti narozené v roce 2011
tříletí a čtyřletí – děti narozené v r. 2010 a 2009
vyhlášení vítězů kategorií 1. až 3.
pětiletí a šestiletí – 2008 a 2007
štafeta dítě kat. 3. + dospělý nebo školák
štafeta dítě kat. 4. + dospělý nebo školák
chlapci 2006 a 2005, děvčata 2006 a 2005
chlapci 2004 a 2003, děvčata 2004 a 2003
vyhlášení vítězů kategorií 4. až 8. a štafet
chlapci starší 2002 a 2001, děvčata starší 2002 a 2001
dorostenci 2000 a 1999, dorostenky 2000 a 1999
junioři 1998 až 1996,
juniorky 1998 až 1996
lidový běh
vyhlášení vítězů kategorií 9. až 14. a lidového běhu

10:00
10:10
10:20
10:30
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:30
12:00
12:00
12:00
12:00
12:20
12:30

25 m
50 m
100 m
150 m
50 + 350 m
80 + 350 m
300 m
430 m
800 m
1 600 m
3 200 m
2 400 m
800 m

Silniční běh na 10 km
Start: 14:00, start a cíl na Náměstí Svobody (prezence na fotbalovém hřišti, 13:15 – 13:45 na náměstí)
Trasa: povrch trati s převahou asfaltu, v menší míře dlažební kostky. Profil zvlněný. Trasa 10 km
okruhu vede ze Železnice přes Doubravici, Cidlinu a Zámezí zpět do Železnice. Cestou se naskýtají
krásné výhledy do krajiny Českého ráje a Jičínské kotliny.
Traťový rekord: Jiří Čivrný ml. 33:00 (2011) a Blanka Paulů 40:35 (2011)
Kategorie: Muži: do 49 let, do 59, 60 a starší; Ženy: do 44, 45 a starší
Speciální ceny: nejrychlejší železnický běžec a běžkyně, nejvyšší hybnost – součin rychlosti a
hmotnosti, skokan roku – nejlepší osobní zlepšení traťového času oproti loňsku, cena pořadatelů za
zřetelehodný počin (běžecký, divácký aj.). Vyhlášení: přibližně v 15:30.
Pravidla:
Účastníci startují na vlastní nebezpečí, nejsou organizátorem speciálně pojištěni a pořadatel nepřebírá za žádného účastníka
ani jeho doprovod a diváky zodpovědnost za újmy na zdraví a majetku. Neplnoletí startují se souhlasem rodičů. Silniční
běh se uskuteční za plného provozu na málo frekventovaných silnicích.
Prosíme účastníky, aby parkovali na vyhrazených místech na náměstí nebo v ul. Raisova u parku.
Kontakt: Martin Šandera, e-mail: m.sandera@seznam.cz, mobil: 731 060 253
Informace a výsledky: www.mpcr.cz, www.bonbon.hustej.net, www.behej.com a www.terminovka.cz
Akce se koná v rámci projektu „Setkávání s přírodou“ podpořeného Královéhradeckým krajem. Ceny věnuje Muzeum
přírody Český ráj a Pivovar Nová Paka a.s., který vaří Novopacké pivo.
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla třikrát (4.3., 18.3. a 15.4.) Přijala usnesení
především v těchto bodech:
Schválila finanční dar mateřskému centru Kapička ve výši 2.000,- Kč.
Schválila vyvěšení tibetské vlajky dne 10.3. 2013 v rámci podpůrné kampaně „Vlajka pro
Tibet“.
Schválila vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc.č. 1302/2 a 456 v k.ú. Železnice.
Nevyhověla žádosti na přejmenování ulice „Na Kopečku“.
Vzala na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012 s konečným
výrokem, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Zpráva bude součástí závěrečného účtu,
který bude předložen ke schválení zastupitelstvu města.
Schválila dar Sdružení na ochranu spotřebitelů Královéhradeckého kraje ve výši 500,- Kč.
Schválila vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc.č. 345/1 v k.ú. Zámezí.
Schválila přijetí dvou zaměstnanců na údržbu a úklid do pracovního poměru na dobu určitou do
31.10.2013.
Schválila částku za věcné břemeno (uložení sítí do pozemků města) ve výši 100,- Kč za běžný
metr.
Vzala na vědomí informaci o zahájení dědického řízení po úmrtí paní Bohuslavy Svobodové.
Schválila podklady pro závěrečný účet města za rok 2012.
Schválila prodloužení nájemní smlouvy V. Hlavatému v čp. 85 Šimonova ul.
Schválila dotaci dennímu stacionáři Apropo Jičín ve výši 4.000,- Kč.
Schválila prodloužení pronájmu prostor bývalého koupaliště Ivanu Hrychovi a to do
31.12.2014.
Jednání zastupitelstva dne 24.4.2013 proběhlo po uzávěrce tohoto čísla. Informaci o usnesení
přineseme v červnovém čísle Zpravodaje.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny v pátek 3. května odpoledne na
obvyklých místech Železnice.
O týden později (10. května) budou rozmístěny kontejnery na Těšíně, v Cidlině a v Zámezí.
Koncem srpna natáčela v Železnici Česká televize jeden z dílů nového cyklu Bohemia
Incognita. Premiéru bude mít na ČT 2 v sobotu 11. května od 11,10 hod. Kdo by tento
vysílací čas nestihl, má možnost jej shlédnout v první repríze v pondělí 13. května od 9,35
hod. anebo ve druhé repríze v úterý 14. května od 3,30 hod. A samozřejmě i na webu
České televize. K tomuto cyklu pořadů vyjde i kniha, kterou pokřtí v rámci pražského
knižního veletrhu známá televizní moderátorka Marcela Augustová. Autor Václav
Žmolík plánuje představit knihu na besedě v Železnici do konce května. Přesné datum
bude sděleno na plakátech.
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ZPRÁVA OBRAZEM

K jarnímu úklidu jistě patří i likvidace a
úklid náletových dřevin. Na přiložených
fotografiích je vidět, jak „prokoukla“ rychle
zarůstající cesta na „Ranč na Kamenci“. Ani
zpustlá zahrada vedle parku nebyla dobrou vizitkou

soukromého majitele. Ten ji v letošním předjaří
nechal vykácet a tím vznikl velmi zajímavý
prostor, který bude v souladu s územním plánem
využit na stavbu rodinných domků.
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JARNÍ POZVÁNKA DO MUZEA

Moderní doba přeje moderním věcem. Snad
každý má mobil, automatickou pračku, počítač. Už
si bez nich pomalu nedokážeme představit život,
ale ruku na srdce – nezatoužili jste někdy otevřít
starou truhlu po babičce a objevit v ní staré krajky,
límečky a rukavičky háčkované, pletené nebo
nitěné? Já ano. Vždycky jsem obdivovala, s jakou
pečlivostí a smyslem pro detail i na běžně
užívaných věcech si naši předkové dávali záležet.
Moje babička mi zanechala spoustu praktických
rad, naučila mě vařit, byla, alespoň pro mě tou
nejhodnější babičkou, ale truhlu s krajkami a
svátečními přehozy na postel neměla.
Proto se nesmírně těším na výstavu Heleny
Bucharové, která do takové truhly nahlédla a její

obsah ji natolik okouzlil, že se stala sběratelkou
krajek, přehozů, ubrusů a prací, které tolik navozují
pocit klidu a trochu pomalejšího světa. Výstava
nazvaná „Bílá něžná krása“ i nám dovolí vrátit se
do babičkovských časů a obdivovat nádherné ruční
práce, z nichž některé jsou až 100 let staré. Je
dobře, že tyto poklady neskončily v některé
z popelnic. Výstava bude zahájena 2. května v 17
hodin úvodním slovem malířky z Nové Paky Evy
Šinkmanové a potrvá do 9. června.
Jste srdečně zváni, jen připomínám již letní
otvírací dobu, která je od středy do neděle od 9,00
do 11,30 a odpoledne od 13,00 do 16,30 hodin.

Nataša Kalousková, ředitelka muzea

V KNIHOVNĚ JSME SE NENUDILI
Nevlídné březnové počasí neubralo malým
ani velkým návštěvníkům chuť hodně číst, a tak
půjčovali knihy snad víc než v jiných měsících.
Nebo že by se jim dostalo pod kůži, že březen je
stále označován za měsíc knihy? Zřejmě ne, ale to,
že lidé čtou, je rozhodně potěšitelné.
Od 21. března má knihovna o deset čtenářů
víc. Žáci první třídy byli slavnostně pasováni na
čtenáře. A nebylo to jen tak. Nejprve museli
prokázat znalost pohádek a popletenou pohádku
uvést na správnou míru. A také přesvědčit, že umí
skutečně číst. Někteří z nich byli v knihovně
opravdu poprvé, jiní si knížky vypůjčovali již dříve
s maminkami. Přejeme, aby jim láska ke knížce a
chuť číst zůstala napořád.
Ačkoli nemáme velké prostory na tvoření,
vždycky se nějak seskupíme, a tak maminky
s dětmi 26. března tvořily. Bylo před
Velikonocemi, z dřevěných tvarů dokázaly

vykouzlit zajíčky, kočky nebo ptáčky v ozdobném
květináči. Děti si domů odnášely krásnou jarní
výzdobu a hezký pocit z pěkně stráveného
odpoledne.
Ve dnech 8. – 10. dubna organizovala
knihovna bazar ošacení a sportovních potřeb.
V Železnici má již mnohaletou tradici, a proto
k nám jezdí nabízet oblečení i nakupovat ho za
opravdu levné ceny maminky z širokého okolí.
Celá akce je vždy časově i organizačně náročná a
bez pomoci mnoha ženských rukou by nešla
uskutečnit. Děkuji všem, které pomáhaly
s prodejem i tříděním neprodaných věcí. Děkuji
také panu Bočkovi za odnesení těžkých pytlů a
pánům Hrabalovi st. a ml. za perfektní přípravu
stolů před bazarem. Velmi celou akci usnadnili. A
ještě děkuji všem maminkám, které nosí dětské
oblečení vzorně čisté, takže je radost ho nakupovat.
Eva Trojanová, knihovnice
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MASARYKOVA ZŠ INFORMUJE
Dne 7. března absolvovala naše škola
výukový projekt DENTAL ALARM. Záštitu nad
akcí převzala firma CURAPROX. Žáci se
seznámili s moderními trendy v oblasti zubní
hygieny. Začalo se teorií ( průřez stavbou zubu,
vznik zubního kazu, frekvence zubní hygieny…),
pokračovalo se praxí. Dvě lektorky, studentky
stomatologie, obcházely děti a nacvičovaly s nimi
správnou techniku čištění. Ta je totiž, spolu
s kvalitou zubního kartáčku, nejdůležitější. Možná
někdo ani netuší, že vyzdobené zubní kartáčky
z drogerie mohou svými tvrdými štětinami závažně
chrup potomků je dnes zcela na rodičích. Přesto se
porušit zubní sklovinu.
Výukový program zaujal, byl přizpůsoben škola snaží působit na žáky i v této oblasti a být tak
věku dětí a ty si z něho odnesly maximum. Školní rodičům dobrým pomocníkem.
zubní preventivní prohlídky byly zrušeny a péče o
Mgr. Zlata Kobrlová, ředitelka školy

Naše škola se poprvé zapojila do celostátní
soutěže „Finanční gramotnost“ a již potřetí do
soutěže „Sapere – vědět jak žít“, jejímž hlavním
cílem je vzbudit zájem žáků o zdravý životní styl.
Obě soutěže vyhlásilo Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy.
V soutěži „Finanční gramotnost“ si žáci 9.
třídy vedli výborně. Tříčlenné družstvo ve složení
Markéta Danišová, Ondřej Morávek a Vojtěch
Kracík v okresním kole zvítězilo a v krajském
kole, ve kterém reprezentovalo okres Jičín,
obsadilo skvělé 2. místo.
V soutěži „Sapere – vědět jak žít“ v I.
kategorii byli reprezentanty naší školy Eliška
Dařbujanová a Simona Hrabalová z 5. třídy,

družstvo doplnil Petr Chaloupský ze 4. třídy. Po
úspěchu v okresním kole postoupili do kola
krajského, kde skončili na 2. místě se stejným
počtem bodů jako vítězové, ale v horším čase.
Stejných výsledků dosáhlo i družstvo žáků ve II.
kategorii ve složení Radek Daniš, Anežka
Jahodová a Adéla Černohlávková.
I když v letošním roce ani jedno družstvo
nezopakovalo úspěch našich bývalých žákyň
Adriany Randákové, Petry Drahoňovské a Lucie
Kamenické,
které
postoupily
do
kola
celostátního(!), všem soutěžícím gratulujeme
k výborným výsledkům a ke skvělé reprezentaci
školy.
Mgr. Hana Bímová

DUHA 3-CLUB – JARNÍ AKCE
krupici aj.). Ovšem nejvíce se dětem líbilo zdobení
barevným voskem. Kluci si vyzkoušeli pletení
pomlázek, ve kterém nezůstala pozadu ani některá
děvčata. Největší a nejmenší pomlázky byly
vyfotografovány. Byla uspořádána soutěž o

Přípravu na velikonoční svátky jsme začaly
v pátek 22. března. Děti tvořily různými
technikami kraslice. Vyzkoušely si mozaikové
lepení skořápek na vajíčko, kombinovaly lepení
bavlnek s lepením semínek (mák, ovesné vločky,
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nejkrásnější kraslici, jejíž výsledky můžete vidět na
našich
webových
stránkách
www.3club4.webnode.cz.
Ve středu 24. dubna nás od 14 hodin čeká
Čarodějnický rej. Vyrobíme si ze sena, slámy a
hadříků malou čarodějnici. Potom podle počasí
půjdeme buď ven na školní zahradu, nebo do
tělocvičny čarodějnicky si zasoutěžit. Až se
unavíme, budeme spolu s rodiči opékat buřtíky.
Nakonec podle zvyku upálíme čarodějnice, ale
nebojte se, upálíme jen ty vyrobené ze slámy.
Koncem květny bychom chtěly spolu
s rodiči uskutečnit dvoudenní výlet do přírody
s přenocováním ve stanech popř. v chatkách. Na
naše akce jsou zvány i děti předškolního věku,
případně školáci, kteří navštěvují jinou základní
školu. Sledujte naše webové stránky, na kterých
najdete všechny plánované akce. Přihlášku zašlete
na emailovou adresu 3club@email.cz. Děkujeme
rodičům, kteří nám pomáhají s naší činností.
Simona Hrabalová, Petra Rojíková, Eva Skoblíková

INFORMACE ZE SPORTU
Informace tělovýchovné komise a správy tělovýchovných zařízení města Železnice:
Tak snad je vrtochům paní Zimy již opravdu konec a všichni se můžeme těšit na plný vstup na
všechna naše sportoviště. Fotbalisté pilně trénovali, zima nezima a jistě všechna družstva zúročí velmi
zodpovědnou přípravu, která opravdu nešla přehlédnout. Víceúčelové hřiště očekává a je připraveno na
zvýšený zájem o sport. Tenisté se mohou těšit na „svůj“ „Starostovský pohár“, který se dočká inovací a
pro zpestření ještě připravujeme tenis pro seniory a v případě zájmu i noční tenis. Veškeré informace
budou na sportovních stránkách města. S dotazy se mohou již nyní zájemci obracet na známé adrese
železnicesport@seznam.cz. Sokolovna přestane „praskat ve švech“ a očekáváme, že se zájem „přelije“
ven. Přijdou si na své i milovníci petanque.
L. Hrabala

Tělovýchovná jednota Sokol Železnice informuje.
TJ v rámci své dlouhodobé koncepce konala svoji pravidelnou výroční konferenci, která proběhla
již tradičně v hospodě u Jindry v pátek 22.3. Všechny složky přistoupily ke konání zodpovědně, pouze se
účast nevydařila odboru turistiky. I tak se podařilo splnit stanovený program, doplnit výbor a schválit
nové stanovy. Jednání a všechny příspěvky byly věcné a konstruktivní a za řízení D. Tomince nebylo
hluchých míst. Z ČSTV Jičín se zúčastnil p. V. Nidrle. Bylo na škodu, že starosta města měl dovolenou a
nepodařilo se nominovat jiného zástupce. V tradiční březnový termín obě TJ pořádaly společně dětský
karneval a šibřinky. Sledujte stránky města Železnice, kde se o sportu dozvíte podrobně.
L. Hrabala
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Stolní tenis informuje:
Stolní tenisté a stolní tenistky mají za sebou nejúspěšnější sezónu v celé své historii a mohou se
připravovat na 49 a pomýšlet na důstojnou oslavu 50. let od zahájení organizovaného stolního tenisu
v Železnici. Zahájení – září 1964.
Divize ženy: První rok v soutěži skončil velkým úspěchem, když naše děvčata obsadila fantastické 4.
místo v soutěži a s tím opravdu nikdo nepočítal. Nechaly za sebou zkušené hráčky z Voděrad, ambicemi
oplývající hráčky z Chrudimi a i velezkušené matadorky z Lokomotivy Trutnov. Zdena Tajčová, Monika
Kretová, Zuzka Ježková doplněné Pavlínou Plecháčovou z Úbislavic dokázaly, že mají tento sport rády
a, že jsou „srdcařky“ a dokáží bojovat za sebe, TJ a také za město.
Krajská soutěž 1. tř. mužů rovněž skončila historickým úspěchem celého kolektivu. Celou dobu
jsme se pohybovali převážně na 3. nepostupovém místě. Baník Vamberk nám neustále o pověstný
„chlup“ utíkal. Až závěrečná kola byla pro naše hochy příznivá a po tuhých bojích nakonec obsadili Jan
Rohlíček, Karel Horák, Jirka Gebauer a Zdeněk Frýba druhé místo za sousedními Valdicemi a obě
družstva si vybojovala postup do vyšší soutěže, do divize mužů. I toto je naprosto fantastickým
úspěchem celého kolektivu a realizačního týmu. Nyní je ovšem otázka, zda budeme mít pro soutěž
dostatečnou hráčskou kvalitu. Ale o tom až příště.
Družstva hrající regionální přebor skončila takto: Družstvo B po „podivném“ výsledku družstva
z Butovse opouští A skupinu a sestupuje do B skupiny, kam současně postupuje vítězné naše „C“, které
vyhrálo skupinu C. Rovněž našemu „D“ se dařilo a zcela suverénním způsobem zvítězilo ve skupině D a
ve vzájemném „rozstřelu“ s vítězem sousední D skupiny- nedali naši hráčům z Úbislavic v odvetném
utkání, které se hrálo v sousedních Valdicích, pražádnou šanci. A zajistili si tak postup do skupiny C.
Žáci při své premiéře obsadili konečnou 9. příčku a mají všechny předpoklady se nadále zlepšovat.
Oddíl konal samostatnou výroční schůzi zejména zaměřenou na téma: Co s vyhranými soutěžemi.
Rovněž proběhl tradiční ŠTIKOV u našeho kamaráda Jindry Junka a vstoupili jsme již do čtvrté desítky
této naší specifické tradice.
J. Hrabala- předseda oddílu

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narozené děti:
Březen 2013

Elena Jakubcová

Významná jubilea:
Březen 2013
Duben 2013

Míloslav Berný (75 let), Jaroslava Černá (75 let), Vlasta Krausová (85
let), Miloslava Marková (90 let)
Zdeňka Šolcová (75 let), Miroslav Bachůrek (85 let)

Úmrtí:
Březen 2013
Duben 2013

Jarmila Havlíková, Bohuslava Svobodová
Jindřiška Syrová
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TJ Sokol ŽELEZNICE , oddíl fotbalu
jaro 2013
muži A
so

6.4.

VALDICE

muži B
V

ne

7.4.

so

13.4.

od 14:00 hodin

ne

14.4.

PODHRADÍ

D

so

20.4.

ČEŠOV

V

ne

21.4.

so

27.4.

ne

28.4.

st

1.5.

so

4.5.

LUŽANY

ne

5.5.

MILÍČEVES

st

8.5.

NEMYČEVES

ne

11.5. L.BĚLOHRAD/PECKA B
hřiště Pecka
12.5.

so

V

D
D
V

so

18.5.

ne

19.5.

HOŘICE B

D

so

25.5.

CHOMUTICE

V

ne

26.5.

so

1.6.

ne

2.6.

so

8.6.

ROBOUSY
KOPIDLNO B

D
V

ne

9.6.

so

15.6.

ne

16.6.

JIČÍNĚVES

D

so

22.6.

ŽLUNICE

V

ne

23.6.

V

16:30
17:00
17:00
17:00

17:00

kadeti
JIČÍNĚVES

14:00

7.4. ne
13.4. so
V
D
D
V

VALDICE B

14.4. ne
V

ŽLUNICE

14:30

V

LUŽANY

14:30

D

PODHRADÍ

13:30

D

MILÍČEVES

14:30

PODHRADÍ B

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

20.4. so
21.4. ne

STARÁ PAKA B

27.4. so
28.4. ne

ŽERETICE

1.5. st
4.5. so

17:00
17:00

6.4. so

5.5. ne
8.5. st
11.5. so

D

DĚTENICE

V

BŘÍŠŤANY

10:00

V

CHOMUTICE B

D

SOBOTKA

14:30

19.5. ne

V

CHOMUTICE

14:30

25.5. so

D

ROBOUSY

V

LIBUŇ

12.5. ne
18.5. so

D

LIBÁŇ B

26.5. ne
1.6. so
D

JIČÍN

14:30

V

HLUŠICE

13:00

2.6. ne
8.6. so
9.6. ne
15.6. so

V

MILETÍN B

17:00

D

JIČÍNĚVES

14:30

16.6. ne

V

VALDICE

14:30

22.6. so
23.6. ne
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Divadelní soubor FRK z Nové Vsi nad Popelkou je známý v širokém okolí.
V pátek 10. května zavítá i do Železnice, kde od 19 hodin sehraje komedii
„Doba kamenná“.
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