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Vážení spoluobčané,
teploty lámou rekordy, všichni hledáme stín a utíkáme před horkem
na dovolenou či do bazénu. Dětem
začaly prázdniny, některým poslední ve škole, některým zase ve školce. Opět se ukazuje, jak byla důležitá
investice do rozšíření mateřské školy, že obyvatelé naší obce nemusí řešit
problém, kam umístit své dítě. To není
automatické a někteří kolegové z okolních vesnic s tím mají velký problém.
pokračování na straně 2.
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Jsem také rád, že paní ředitelka vyšla vstříc
rodičům a školka bude v provozu i prvních 14 dní o prázdninách. Když jsme u školy, v posledních měsících diskutují zástupci
obcí na Slavkovsku s vedením města Slavkova,
protože nám bylo oznámeno, že v budoucnu nebude mít město dostatečnou kapacitu
pro naše děti na druhém stupni. Cest je několik. Příspěvek městu na výstavbu nové školy,
bohužel nyní není ideální pozemek a náklady
se pohybují okolo 50 mil. Kč. Druhá možnost
je výstavba nové svazkové školy mimo katastr
města Slavkova. Tato varianta se nám zdá komplikovaná a nevidíme vhodnou obec. Jako třetí by problém mohly vyřešit Holubice, kdyby si postavili vlastní školu, popř. i pro děti
z Velešovic, jelikož mají plánovaný velký rozvoj
obce a nárust obyvatel. Není to situace příjemná, jelikož žádná z obcí nemá alokované finance na tuto výstavbu a samozřejmě má také
seznam priorit i z jiných oblastí. Uvidíme, jakým
směrem se bude situace vyvíjet.
Na úvod trošku negativně, bohužel jsme neuspěli s žádostí na Ministerstvu pro místní rozvoj
s žádostí na opravu Sokolovny. Žádostí se sešlo
asi za 2 mld. Kč a rozdělovalo se pouhých 100
mil. Kč. Nicméně máme čas ještě lépe připravit projekt a připravit se na další výzvu. Naopak
jsme uspěli s žádostí na Jihomoravském kraji,
kde jsme na opravu místní komunikace u hřiště dostali 400 tis. Kč. Tato stavba je již zrealizována a probíhá kolaudace. Také jsme připravili a podali žádost na další evropské peníze, kde
jsou předmětem pasporty, ať už komunikací či veřejného osvětlení, tak např. také elektronická úřední deska, kterou můžete vidět např.
ve Slavkově u Brna a bez dotace by si ji obec
mohla jen těžko dovolit. Stojí cca 400 tis. Kč.
Řešíme také možný odkup pozemků pod hasičským hřištěm, které jsme nechali zaměřit a nyní
probíhá ocenění. Dodatečně také povolujeme
zpevněnou plochu s oplocením u Sokolovny,
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která byla občas využívána jako zahrádka pro
pohostinství. Do vyřešení nesmí být bohužel
tato plocha využívána.
Co nejen mě stále trápí, tak je pohyb
vašich čtyřnohých miláčků. To, že máme
koše na exkrementy a málokdo je využívá,
to je věc jedna. Co je ovšem vážnější, je neuváženost některých spoluobčanů, jakého psa
jsou schopni zvládat. Lidé si pořídí velké psy či
dokonce bojová plemena a neumí se o ně starat. Bohužel si neuvědomují možné následky. Nechci domýšlet napadení malého dítěte.
Na dalším zastupitelstvu budeme projednávat úpravu vyhlášky v tom smyslu, aby všichni psi museli mít při venčení náhubek. Je to
řešení, ke kterému jsme nechtěli přistoupit, ale
vzhledem k posledním událostem a nepoučitelnosti některých jedinců, bude tento návrh
předložen. Jak dopadne hlasování neumím
předjímat, ale budu rád, když se i vy k této
úpravě vyhlášky vyjádříte.
Z kulturních akcí musím letos vyzdvihnout tradiční koncert Vlasty Redla, který byl
sice o týden posunut, ale nakonec to tak asi
vše mělo být. Téma bylo jasné, životní jubileum tohoto umělce. Hrálo se dlouho a musím
říct, že mě velmi potěšily spokojené reakce
od účastníků ať už k obsahu, tak také k organizaci. Do té doby někteří vůbec netušili, kde
Kobeřice leží a jaké to tu máme krásné. Začali
jsme také pracovat na sjezdu rodáků, který nás
čeká v červnu příštího roku a chceme pro Vás
a Vaše známé připravit co nejzajímavější program. Osobně se moc těším na letošní hody.
Věřím, že nám vyjde počasí a stárci se nám
opět postarají o výbornou zábavu. Věřím, že už
to bude i s novým tanečním parketem.
Vážení spoluobčané, přeji vám poklidné
prázdniny, ať najdete prostor věnovat se vašim
dětem a nabrat síly do druhé poloviny roka.
Těším se na setkání a debatu s vámi!
Roman Hanák, starosta
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aktuálně

Co dělat, pokud na vás

zaútočí pes?
Pokud se setkáte s hafanem, který bude mít
napjaté tělo, naježenou srst a vztyčené uši, bude
hlasitě vrčet, štěkat a přitom couvat, mít vyceněné
zuby, sledovat vás intenzivním, upřeným pohledem a mít ocas vysoko vztyčený, je nejvyšší čas
zpozornět. Raději se vyhněte bližšímu kontaktu,
zároveň se ale vyvarujte zběsilému úprku s otočením útočníkovi zády. Vyhněte se také přímému očnímu kontaktu se zvířetem. Můžete zkusit
udělit psovi jistým hlasem nějaký vhodný příkaz,
například „Domů!“ nebo „Fuj je to!“. Pokud vás pes
napadne, je lepší mu nabídnout předloktí nebo
lýtko, než psa nechat zakousnout se vám do krku.
Na útok odpovězte útokem a nezapomeňte křičet,
tím možná upoutáte pozornost někoho, kdo vám
bude schopen pomoci. Pokud pes útočí na vašeho
psa, kterého máte na vodítku, pusťte ho! Budeteli tahat za vodítko, způsobíte vašemu psovi mnohem větší zranění a snižujete mu možnost obrany.
Po útoku je důležité zjistit totožnost majitele psa.
Nechce-li vám majitel svoji totožnost sdělit, okamžitě volejte policii. Není-li majitel psa na místě,
je potřeba psa odchytit, s tím vám pomůže městská policie. Pokud pes z místa uteče před příjezdem hlídky, pokuste se ho alespoň vyfotografovat
a zapamatovat si jeho popis. Událost pak ihned
ohl
ohlaste
Policii ČR a Okresní
veterinární
správě.
Majitel psa je povinen
nechat psa bezprostředně vyšetřit veterinárním lékařem, kterému musí zároveň
p
předložit
platný očkovap
cí průkaz.
Nesplněním této
povinno se majitel dopoušpovinnosti
přestup a lze mu za to uložit
tí přestupku
pokutu až do 10 tis. Kč.

www.kobericeubrna.cz

Víte, odkud
pochází název
naší obce?
Naše obec je nazývána Kobeřicemi již 736
let. Poprvé se tento název objevil v období středověku, v roce 1283. Předpokládá
se, že nejspíše vznikl připojením přípony
-ice k osobnímu jménu Kober nebo Kobera,
což by pak označovalo ves lidí Koberových.
Uvedené osobní jméno pochází buď
z německého korb, tedy koš, nebo staročeského slovesa koberati, které znamenalo
„houpavě choditi, batoliti se“, případně „mít
husí kůži“. Kdo byl tento Kober či Kobera
nikdy nezjistíme, nelze však vyloučit, že to
mohl být člověk, který kolem poloviny 13.
století přivedl do vsi nové německé osadníky. V době, o které hovoříme, totiž probíhala tzv. velká kolonizace a zakládaly se nové
vsi. Přívlastek „u Brna“ se k názvu obce připojil až v roce 1995, aby již nedocházelo
k zaměňování našich Kobeřic s Kobeřicemi
na Opavsku nebo Prostějovsku.
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škola

Prvňáčci dostali svá
první vysvědčení,
páťáci se rozloučili
se svou školou
Ve škole jsme 28. června rozdali vysvědčení.
První třída dostala své úplně první vysvědčení, pan starosta se rozloučil s páťáky a paní ředitelka zhodnotila práci dětí za celý rok. Dětem
a učitelkám začínají zasloužené prázdniny. Chci
poděkovat třídním učitelkám za jejich přípravu, práci se žáky a kreativitu při výběru aktivit
pro děti. Proto se také učitelky rozhodly vzít
starší děti na výlet do Prahy. Výlet se jim vydařil
a budou na něj dlouho vzpomínat. Krásné zážitky žáci popsali a vytvořili koláž, kterou můžete
vidět ve vstupní chodbě školy. V době prázdnin
budou probíhat opravy linolea a malování.
Červen je obdobím, kdy se děti rozhodují,
jaké kroužky budou navštěvovat v příštím školním roce. Nabízíme kromě kroužků v rámci školní družiny také 3 nové kroužky hrazené z dotace
Evropské unie. Žádali jsme o dotaci na pokrytí školního asistenta do mateřské školy a dalších
aktivit pro žáky. Můžeme od září nabídnout tři
úplně nové kroužky, kam se žáci mohou zapojit, a to: badatelský kroužek, čtenářský kroužek
a kroužek deskových her a matematiky. Každého
kroužku se může účastnit 8–12 dětí.

Besídka ke Dni matek
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V jarním období proběhly ve škole zápisy na další rok. Do mateřské školy jsme přijali celkem 40 dětí, do první třídy nastoupí 9 žáků,
a tak budeme mít ve škole celkem 35 žáků.
Učíme ve 3 kmenových třídách. První třídu povede Mgr. Dana Horká, 2. a 3. třídu Mgr. Blanka
Vodáková, 4. a 5. třídu Mgr. Jana Procházková.
Ve škole budou pracovat také dva asistenti. Také
v mateřské škole dojde k personálním změnám.
V srpnu v přípravném týdnu jsou pro rodiče připraveny informační schůzky. Přesné datum bude
zveřejněno na webu školy od 4. srpna. Schůzky
jsou určeny pro rodiče všech žáků. Nabídka
akcí pro děti v tomto roce byla velice různorodá
stejně jako v minulém roce, což si můžete přečíst ve výroční zprávě za rok 2017/2018. Letošní
výroční zpráva bude vyvěšena v polovině září.
Musím říci, že při výběru kulturních a jiných akcí
nehraje roli cena. Cena je přiměřená, ve srovnání s Brnem jsme v nižší cenové relaci a nikdy to
není na úkor kvality. Učitelky pro děti vytvářejí

Žáci 3. a 4. třídy zahráli maminkám pohádku
O Šípkové Růžence

a organizují dopolední, celodenní a týdenní aktivity a projekty. Jsou to zejména dílničky, ve kterých bychom uvítali větší aktivitu ze strany rodičů.
Byli bychom rádi, kdyby se rodiče více zapojovali do našich aktivit. Když je požádáme o nějakou
pomoc, aby přispěli a mohli se tak zapojit do života mateřské školy. Styk s vedením je vždy v pondělí v úředních hodinách po telefonické domluvě,
kdy můžete řešit své připomínky a dotazy.
Mgr. Dana Horká, ředitelka školy
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škola
Starší žáci před hlavním nádražím v Praze

Výlet do Prahy byl pro děti velkým zážitkem

Na Petříně děti navštívily
zrcadlové bludiště

Výlet do Prahy
Měli jsme sraz ve Slavkově
na nádraží. Odjeli jsme vlakem ČR
na nádraží Brno-Židenice, pak jsme
přestoupili na RegioJet s obrazovkami v sedadlech. Vystoupili jsme
na Praha hlavní nádraží, pak jsme
šli na Václavské náměstí. Viděli
jsme tam sochu Václava IV.. Pak
jsme byli u Prašné brány. Pak jsme
se podívali na Orloj s radnicí. Bylo
to úžasné. Pak jsme jeli metrem.
Pak přes zahrady a přišli jsme tam.
Oběd jsme si dali v jedné zahradě.
Pak k Pražskému hradu a potom
jsme šlapali do kopce k Petřínu.
Potom jsme se spustili pozemní
lanovkou. Potom jsme přešli Karlův
most. Pak jsme jeli zase metrem
a hurá vlakem domů.
Ema Zahoranská,
žákyně 3. třídy

www.kobericeubrna.cz
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sokol

Jak uplynulou sezónu
hodnotí trenér „A“
mužstva, Josef Svoboda?
„A“ mužstvo

„A“ mužstvo
bojovalo
o záchranu
Sezóna 2018/2019 je za námi a nutno říci, že
do posledních bojů se naši borci vydali v ideálním rozpoložení. Díky výborným výsledkům z posledních týdnů se naše „A“ mužstvo
udrželo v I. B třídě a potvrdilo svoji kvalitu.
„B“ mužstvo se udrželo v krásném středu
tabulky III. třídy a naplnilo ambice, které mělo dlouhodobě, že je vyrovnaným soupeřem všem týmům i o soutěž výš. Nakonec
naši dorostenci také zvládli konec sezóny a dvěma vítězstvími v posledních kolech
poskočili na 12. místo. Bohužel náš dorost
do další sezóny na zeleném pažitu nevyběhne, jelikož pro nedostatek hráčů bude ukončena jeho činnost v I. třídě dorostu.
Roman Jiráček

Mužstvo dorostu
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Jak každý ví, po postupu o třídu výš je nejtěžší druhý rok. My jsme ho prožili právě letos.
Po loňském ročníku nás opustil náš nejlepší střelec Florián Tomáš, který přestoupil do Bučovic.
Jako náhradu za něj jsme vybrali nového hráče, a to Kudu Tomáše. Souhra chvíli trvala a nám
se tahle ztráta podařila zalepit až na jaře. Jako
trenér jsem byl spokojený alespoň v tom, že většina hráčů přistoupila ke všem zápasům zodpovědně. To už se ovšem nedá říct o tréninkovém procesu, který byl obzvlášť poslední půlrok

„Jedině BÉČKO“

žalostný, což se právě projevilo na našich výkonech a výsledcích. Na příští sezónu se musíme
připravit lépe. Já a celý fotbalový výbor se budeme snažit, aby následující sezóna byla pro nás co
nejlepší. Důležitou roli v tom ale hrají naši hráči, ti si musí uvědomit, že bez kvalitního tréninku a přípravy se nedá hrát či dělat žádný sport
tak, abychom z něj měli dobrý pocit a naplňoval nás. Jak hráči, fotbalový výbor, tak i naši věrní fanoušci.
KOBERSKÉ ROZHLEDY červenec 2019

sokol
Závěrem bych chtěl poděkovat Petrovi
Matyášovi, který nás opouští ve funkci
vedoucího mužstva za to, jak se věnoval této funkci zodpovědně. Dále děkuji našim věrným fanouškům a hráčům. Přeji si, aby příští sezóna byla lepší
a úspěšnější jako ta předešlá. Fotbal má
přinášet radost a úsměv na tváři, kterým
předcházejí kvalitní výkony a úspěchy.
Všem přeji krásné prožití letních měsíců a po prázdninách se se všemi těším
na shledanou na fotbalovém hřišti
v Kobeřicích. Sportu zdar!
Josef Svoboda, trenér „A“ mužstva

Přípravka na turnaji v Šaraticích

Přípravka se těší

na své první
zápasy!

MUŽI „A“
Konečné pořadí: 11. místo
(bodů: 25)
Skóre: 40:46
Nejlepší střelci: Filip Svoboda
(10), Tomáš Kuda (9), Tomáš
Kadlec (5)
Nejvíce asistencí: Stanislav
Piňos (12)

MUŽI „B“
Konečné pořadí: 5. místo
(bodů: 35)
Skóre: 81:66
Nejlepší střelci: Miroslav
Kočovský (19), Antonín Karásek
(14), Jakub Redl (7)

Naši nejmladší fotbalisté už nějakou dobu pilně
trénují, aby mohli na podzim naskočit do své úplně
první fotbalové sezóny! V rámci přípravy na sezónu se zúčastnili hned několika přátelských utkání
a turnajů v Újezdě u Brna a v Šaraticích. Na podzim na hřiště vyběhnou rovnou dva týmy, starší
a mladší přípravka.
Na začátku srpna se kluci a holky z přípravky zúčastní týdenního soustředění v Kobeřicích
na fotbalovém hřišti, v rámci kterého bude připravený nabitý program plný zábavných tréninků, her a výletů. V rámci soustředění se mohou
těšit i na prohlídku fotbalového stadionu brněnské
Zbrojovky, možnost podívat se na trénink jejich „A“
mužstva“ a případně si na Srbské i zatrénovat.

DOROST
Konečné pořadí: 12. místo
(bodů: 27)
Skóre: 67:92
Nejlepší střelci: Martin
Gettinger (16), Michal Žilka
(9), Marek Vojtíšek (8), Filip
Svoboda (8)

www.kobericeubrna.cz
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hasiči

Hlavní sezóna

mladých hasičů
Jarní sezóna mladých hasičů začala v sobotu
13. dubna v Pístovicích na 41. ročníku závodu
požární všestrannosti. Do soutěže jsme sestavili jedno družstvo mladších a dvě družstva
starších žáků. Mladší se umístili na 4. místě
a starší na 6. a 18. místě. Od 27. dubna 2019
potom nastal dvouměsíční nepřetržitý téměř
každotýdenní kolotoč soutěží. Pro tento ročník pořádaly soutěže SDH Ivanovice na Hané,
Kroužek, Moravské Málkovice, Luleč, Pustiměř,
Hlubočany, Dražovice, Milešovice a Topolany.
Hlavní soutěžní disciplínou byl požární útok
a jako doprovodné soutěže potom štafeta požárních dvojic, štafeta 4×60 m a běh
jednotlivců na 60 m. V Ivanovicích se mladší družstvo umístilo na 5. a 15. místě, starší s neplatným pokusem na místě 7. O týden
později jelo do Kroužku vzhledem ke koberské jízdě traktorů jen jedno družstvo mladších
seskládané z nížkovických dětí. Ty si vyběhly
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krásné 2. místo. V sobotu 11. května byl
na programu 1. ročník soutěže v Moravských
Málkovicích. Zde se nám konečně podařilo ke dvěma mladším a jednomu staršímu
družstvu nasadit i jedno družstvo přípravky. Přípravka se umístila na požárním útoku na 7. místě, na štafetě požárních dvojic
na 2. místě. Mladší skončili na útocích na 5.
a 10. místě, na štafetách na 10. a 13. místě.
Starší skončili na vodě 12. a na štafetě 3. Další
týden v Lulči se přípravka na požárním útoku umístila s neplatným pokusem na 7. místě a na štafetě 4×60 m na 8. místě. Mladší se
umístili na útoku na 18. a 9. místě a na štafetě na 2. a 15. místě. Starší na útoku skončili
na 5. a na štafetě na 4. místě. O dva týdny později jely do Pustiměře jen dvě mladší a jedno
starší družstvo. Mladší se umístili v požárním
útoku na 21. a 10. místě a starší na 7. místě.
Na štafetě požárních dvojic skončili mladší
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hasiči
na 3. a 21. místě a starší na 4. místě. Tento rok
jsme na nedělní soutěž do Hlubočan nejeli vůbec. Další soutěž tedy byla na dětský den
v Dražovicích. Opět jsme sestavili dvě mladší a jedno starší družstvo. Na požárních útocích se umístili mladší na 6. a 10. místě a starší na 9. místě. Na štafetě 4×60 m se mladší
umístili na 6. a 14. místě a starší na 4. místě.
Po dvou týdnech nás 15. června čekala soutěž v Milešovicích. Tentokrát jedna přípravka, jedni mladší a jedni starší. Na útocích se
přípravka umístila na 4., mladší na 3. a starší na 7. místě. Na štafetě 4×0 m potom přípravka 4., mladší 11. a starší 6. O týden později 22. června byla na programu poslední
soutěž sezóny v Topolanech. Na soutěž jsme
poskládali jednu přípravku, dvě mladší a jedno družstvo starších. Jedno mladší družstvo
jsme museli sestavit za výpomoci soutěžících z Ivanovic na Hané a Lulče. Přípravka se
umístila na 7. místě, mladší na 11. a 14. místě a starší na 16. místě. Po celkovém srovnání
výsledků celého ročníku se ve „Vyškovském
Soptíku 2018/2019“ umístila i přes nevelkou

Mladší Ohniváci vybojovali na soutěži
v Milešovicích bronzové medaile

účast přípravka na 6. místě. Mladší „Ohniváci
1“ skončili i přes neúčast na okresním kole
na 5. místě a starší na 8. místě v poměrně
velké konkurenci soutěžních družstev.
Ludvík Šimek

Koberští hasiči na soutěži v Dražovicích

www.kobericeubrna.cz
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A už hoří!

Pálení
čarodějnic
Na letošní pálení čarodějnic se naše milé
koberské čarodějnice připravovaly mnoho týdnů dopředu, aby pak mohly v den „D“
všechny překvapit svým čarovným tanečním
vystoupením. Následovalo příjemné posezení u kytar a tradiční opékání špekáčků.

Čarodějnice to na hřišti roztočily se svými košťaty

Koberská jízda traktorů se těší velkému zájmu

United Tractors
of Kobeřice
Letos se jubilejní 10. ročník tradiční májové jízdy traktorů setkal s rekordní účastí. Naši obec
rozzářili fanoušci traktorů ve žlutých tričkách
na více než čtyřiceti traktorech.

10

Karáskovic plně obsazený stroj
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Na famotě UEFA:

fotbal/nefotbal

Celou pouť doprovázela Zámecká dechová
hudba ze Slavkova

V sobotu 1. června proběhla na hřišti U lesa
veřejná oslava 60. narozenin Vlasty Redla,
na které vystoupily skupiny, ve kterých dříve působil a pozvání přijalo i mnoho dalších
významných hostů, se kterými Vlasta Redl
během své profesionální hudební kariéry
spolupracoval.

Slavnostní pouť
ke kapličce
Slavnostní pouť k 20. výročí posvěcení kapličky Panny Marie Lurdské nad Kobeřicemi byla
zahájena slavnostní mší svatou v kostele sv. Jiljí.
U kapličky poté následovala májová pobožnost.
Přizváni byli kněží, kteří v posledních 20 letech
v Kobeřicích působili.

Vlasta Redl

Záviš, nazývaný jako „Kníže pornofolku“

Své náměty na příspěvky, fotografie
či pozvánky na plánované akce
můžete posílat na e-mail
koberske.rozhledy@seznam.cz.
Děkujeme!
Michael Vašíček, člen skupin Pozdní sběr

www.kobericeubrna.cz

11

plánované akce

Cykloakce

„Za poznáním
regionu“
Cykloakce pořádaná dobrovolným svazkem
obcí Ždánický les a Politaví je opět v plném
proudu! Každý, kdo se rozhodne navštívit
všech 27 obcí svazku, si může vyzvednout
na obecním úřadě v místě startu průkazku,
do které postupně nasbírá razítka jednotlivých
obcí. Ten, kdo odevzdá vyplněnou průkazku
do 31. srpna 2019 (opět na obecním úřadě),
bude osobně přizván na závěrečnou společenskou akci, kde mu bude předán dárek a následně bude zařazen do slosování o zajímavé ceny.
Doufáme, že se na této akci sejde co nejvíce
zástupců z Kobeřic!

Kobeřáci
na Baťáku podruhé
Loňský výlet na Baťův kanál byl natolik úspěšný, že letos musel být zopakován. Součástí
výletu byla jízda lodí z Veselí nad Moravou
do Vnorov, kde byl pro děti připraven zábavný
program a nechybělo ani opékání špekáčků.

Srdečně Vás zveme
na následující akce:
Oslava pořádaná k příležitosti 5. výročí křtu rybníka Urbanec se uskuteční v pátek 26. července 2019. Vystoupí
Slávek Janoušek, skupina Devítka a další.
Pivo, párek a klobása zajištěna.
Poslední srpnový víkend (23.–25. srpna)
bude patřit tradičním koberským krojovaným hodům! Stárci již nyní připravují pestrý program.

Texty jsou redakčně upravovány.
Vydává obec Kobeřice u Brna, Dolní 54, 684 01,
e-mail: koberske.rozhledy@seznam.cz
Redakce: Monika Krahulová
Autoři fotografií: Ludvík Šimek, Eva Váňová, Petr
Havránek, Monika Krahulová, Dana Horká, Lucie
Smékalová, Lenka Javůrková, Roman Hanák
MKČR E13059

Kulturní komise si přes léto dopřeje
zasloužené prázdniny a na podzim pro Vás
chystá mnoho zajímavých akcí! V průběhu
léta je v plánu kytarové posezení na hřišti
a na podzim potom nebude chybět drakiáda, posezení s burčákem, ani lampionový průvod pro děti. Podrobnosti k jednotlivým akcím budou upřesněny.
Kulturní komise všem přeje krásné léto a školákům hezké prázdniny, všichni si je užijte
a načerpejte energii, budeme se na vás těšit!

