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Benešovské
noviny

Zpravodaj města Benešov nad Ploučnicí

NOVÝM BENEŠOVSKÝM STAROSTOU JE PAVEL URX

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
po volebním maratonu v roce
2018 přichází čas, kdy bych rád poděkoval voličům za podporu.

Benešov nad Ploučnicí má po sedmi týdnech od komunálních voleb nové vedení města.
Dosavadního starostu Filipa Ušáka po čtyřech letech vystřídal Pavel Urx. Místostarostenské
křeslo obhájil Petr Jansa. V radě města s nimi zasednou ještě Andrea Kulíková, Zdeňka Černá
a Petr Kořan.
Foto: Alexandr Vanžura/Děčínský

REKONSTRUKCE MOSTU PŘES PLOUČNICI JE U KONCE
Most přes Ploučnici v Sokolovské ulici je
po několika měsících opět otevřen. Dne 20.
11. 2018 proběhla závěrečná kontrolní
prohlídka stavby. Stavebnímu úřadu Magistrátu města Děčín byly doloženy všechny
potřebné doklady včetně 1. hlavní mostní
prohlídky, ve které je uvedeno, že spodní
stavba, nosná konstrukce i mostní vybavení

jsou v bezvadném stavu. Před samotným
otevřením mostu bylo ještě nutné pro
zajištění bezpečnosti provozu dokončit
koncové části zábradlí, které byly vyměřeny
a vyrobeny na míru až po úplném dokončení
chodníků.
Most byl otevřen v pátek 30. 11. 2018 v
podvečer.

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva města mělo velmi
důstojný průběh, po zkušenostech z
časů nedávno minulých byla tato zkušenost nesmírně osvěžující. Děkuji
tedy nejen za podporu, ale též za
souznění, které jsem při tomto významném aktu cítil. Je mi velkou ctí,
že mohu po následující čtyři roky vést
naše město a budu spolupracovat s
dobře sladěným týmem koaličních
zastupitelů a zaměstnanců městského úřadu. Věřím, že společně dokážeme využít našich zkušeností pro
rozvoj města.
Rovněž bych touto cestou chtěl
poděkovat zastupitelům z minulého
volebního období, kteří již svá místa
opustili, ale udělali pro město velký
kus práce. Za to jim patří velký respekt
a uznání.
O plánech a aktuálním dění budete pravidelně informováni, nyní
však nadešel čas adventu, doby zklidnění a pokory. Času, kdy bychom měli
soustředit svou mysl k rodině, k lidem
potřebným. Přeji vám pohodový poslední měsíc v roce, krásné a klidné
Vánoce a v roce novém hodně úspěchů, štěstí a především zdraví.
Pavel Urx
starosta města

www.benesovnpl.cz

STRANA 1

prosinec 2018

upozornění
VÁNOČNÍ PROVOZNÍ DOBA
MĚSTSKÉHO ÚŘADU
27. 12. 2018
28. 12. 2018
31. 12. 2018

čt
pá
po

2. 1. 2019

st
8 - 17 h
(běžný úřední den)

DOBROVOLNÍCI OPĚT UKLÍZELI MĚSTO

8 - 12 h
8 - 12 h
8 - 12 h

tel. č. MěÚ: 412 589 811
VÁNOČNÍ PROVOZNÍ DOBA
MĚSTSKÉ KNIHOVNY
knihovna bude uzavřena
v době od 24. 12. 2018 (pondělí)
do 4. 1. 2019 (pátek).
Otevíráme opět 7. 1. 2019 (pondělí).

blahopřání
Dne 16. 11. 2018
oslavil své krásné
88. narozeniny pan
JOSEF SLADOMEL.
Hodně zdraví mu
přejí Hasiči Benešov
nad Ploučnicí.

VZPOMÍNKy
Dne 10. 12. 2018
uplyne 6 dlouhých
let, co nás opustil
náš tatínek pan
JAROSLAV
HENDRICH.
Stále na něho
vzpomínáme.
Dcery Anna
a Iva s rodinami
16. 12. 2018
tomu budou 3 roky,
co nám navždy
odešel můj manžel,
otec, děda, praděda
a bratr pan
LADISLAV
RADOMĚŘSKÝ.
Kdo jste ho znal,
vzpomeňte s námi.
manželka Jaroslava

Třetí listopadová sobota patřila v
Benešově nad Ploučnicí již tradiční úklidové akci s názvem Ukliďme Benešov.
Za velmi mrazivého počasí se v neděli 18.
11. sešlo 10 nadšenců (z toho 4 děti),
kteří dokázali na území města sesbírat
celkem 600 kg odpadu. Uklízelo se v
prostorách Ploučnické vyhlídky, kolem
škvárového hřiště, ale také od splavu k
náhonu a podél cesty na Ovesnou a u
zahrádek. Odpad si k dalšímu zpracování
převzaly Služby města.
Benešovský úklid byl součásti celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme
Česko, jejímž cílem je uklidit nelegálně
vzniklé černé skládky a nepořádek. Záštitu nad touto akcí přebírá v našem městě již 4 roky Zdravé město, jehož koordinátorkou je Stanislava Feistnerová. „Za
poslední roky se pořádek v Benešově
nad Ploučnicí o maličko zlepšil, podařilo

se nám společnými silami zlikvidovat
několik černých skládek. Stále ještě se
ale mezi námi najdou lidé, kteří k
životnímu prostředí přistupují nezodpovědně a nedělá jim problém odložit svůj
odpad zcela bez rozmyslu,“ zhodnotila
koordinátorka úklidové akce.
Další úklid města je v plánu na jaro
2019.

Foto: Stanislava Feistnerová

VÝZVA PRO OBČANY: POMOZTE S PRŮZKUMEM
Milí přátelé přírody,
o prvním lednovém víkendu 4. – 6. 1. 2019
pro vás chystáme Ptačí krmítka, zbrusu nový
program sčítání ptáků, který si určitě nesmíte
nechat ujít! Budeme přikrmovat, pozorovat, ale
také sčítat naše zimní hosty! Srdečně vás zveme k
účasti!
Zapojit se může každý, kdo má rád ptáky, v
zimě je přikrmuje a rád pozoruje hemžení kolem
krmítek. Podobně v zimě sčítají ptáky stovky tisíc
lidí v USA, Velké Británii, Irsku, Nizozemsku, Rakousku, Německu a v dalších zemích. Nenechte si
ujít první ročník sčítání v Česku! Sčítat budeme již
od pátku 4. ledna, akce je tedy vhodná i pro školní
třídy, kluby, kroužky či mateřské školy.
Sčítat budeme úplně stejně v rámci celé ČR,
ale v Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji
bude sčítání probíhat pod hlavičkou speciálního
přeshraničního česko-bavorského projektu Ptačí
hodinka. Než samotné sčítání vypukne, navštivte
stránky www.birdlife.cz/krmitka, vyberte si, v

které oblasti budete sčítat a pokračujte na nové
webové stránky, kde najdete veškeré potřebné
informace, jak se do programu zapojit. Kdo se na
stránkách zaregistruje, může už v průběhu
prosince získávat tipy čím krmit, jaké krmítko si
pořídit nebo jak přilákat na krmítko vzácné ptačí
druhy.
Na co se tedy můžete těšit?
ź stanete se součástí výzkumu sčítání ptáků na krmítkách
ź dostanete zajímavé materiály o ptácích
navštěvujících krmítka a jejich krmení
ź za účast získáte certifikát s profilem vašeho krmítka a děkovný balíček
ź bude vás to bavit!
Nenechte si pro sebe, kdo vám létá na krmítko, a sčítejte s námi.
Těšíme se na vaše pozorování!
Česká společnost ornitologická
Ota Dračka

STRANA 2

prosinec 2018

VÁNOČNÍ SLOVO Z FARY
Začíná Advent, blíží se Vánoce a v pátek
30. listopadu večer se před první adventní
nedělí na náměstí rozsvítil vánoční strom.
Kde se u nás ten pěkný zvyk vzal?
Tradice vánočních stromů začala v Brně
13. prosince 1924. Byla to myšlenka spisovatele Rudolfa Těsnohlídka, který v prosinci
1919 se svými přáteli našel při procházce
lesem na sněhu odložené děvčátko. Holčička byla zachráněna, našla adoptivní rodiče a
vdala se a dožila se 79 let. Její svobodná
matka tehdy nikde nemohla získat službu a
bída ji nakonec dohnala k zoufalému činu.
Těsnohlídek pak přišel s myšlenkou vybudovat ještě dětský domov a v souvislosti s tím
také s nápadem vztyčit v Brně vánoční
strom republiky. Tím založil tradici dobra,
která přetrvala všechny režimy.
Tato naše česká tradice dobra ovšem
má své kořeny v tradici ještě starší a univerzálnější. Je to vzpomínka na betlémskou noc
před dvěma tisíciletími, kdy se v jeskyni u
města Betléma nedaleko Jeruzaléma narodil Ježíš, který svým živoucím příkladem
proměnil pohled mnohých lidí na život a
jeho smysl, na mezilidské vztahy a na Boha.
Křesťanů jsou dnes na světě přes dvě
miliardy, ale Ježíšovy postoje našly své
místo v srdcích mnohem více lidí. O Vánocích se lidé sbližují a snaží se být k sobě milejší a ohleduplnější, snaží se navzájem si
pomáhat. Vánoční jesličky vyzařují pokoj a
radost. Boží dítě se svými rodiči a s prostými
pastýři nikoho do ničeho nenutí, jen zve a
těší svou skromností a nenásilností. Skrze
ně promlouvá o Vánocích do lidských srdcí
tichý, ale vytrvalý hlas, který nás volá k
zamyšlení nad tím, kam v životě jdeme, kam
vlastně směřujeme, jaké jsou naše cíle a
hodnoty a jakými skutky chceme prokazovat své zaujetí životem a své přátelství vůči
druhým lidem, našim bližním. Ve shonu
všedních dnů míváme málo času na to, abychom si blíže všímali jedni druhých. A když,
tak vidíme často hlavně jejich chyby a prosazujeme spíš svoje zájmy. O Vánocích najednou druzí vypadají jinak a naše vztahy se
na chvíli nějak proteplí. Můžeme si tak aspoň na pár hodin nebo dnů prožít příchuť
ideálu, který Ježíš nazýval Božím královstvím.
Dnešní svět si žádá vize a touží po naději
do budoucnosti. Obojí máme v Ježíšově
životním svědectví a v jeho moudrých slovech. Připomeňme si jeho jméno a příklad,
když zatoužíme po pevném bodě a směru
pro náš život. Zkusme překonat svou ostýchavost vůči velkým tématům. Život je cenný a stojí za to hledat jeho smysl a cíl. Ve
středu 12. prosince v 16.30 budou děti
instalovat a zdobit před kostelem vlastno-

ručně připravený betlém. Přijďte se podívat. Vánoční bohoslužby v benešovském
kostele jsou otevřené všem. Po svátcích
bude v celé naší zemi probíhat Tříkrálová
sbírka na charitní účely a určitě hodně lidí
najde způsob, jak do ní přispět, nebo jak
jinak projevit svou solidaritu s potřebnými.
Ať předvánoční i vánoční dny otevřou
zdroje toho nejlepšího v nás. Nechme se
překvapit dobrem.
S přáním pokoje a radosti Váš
František Hylmar
administrátor benešovské farnosti

vánoční bohoslužby
KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE
pondělí 24. prosince, Štědrý den
22.00 půlnoční mše s hudbou a koledami
úterý 25. prosince, Narození Páně
9.00 slavnostní vánoční mše
středa 26. prosince, sv. Štěpána
8.30
neděle 30. prosince, Svaté rodiny
8.30
pondělí 31. prosince, sv. Silvestra
16.00 mše na poděkování za uplynulý rok
úterý 1. ledna, Matky Boží Panny Marie
9.00 mše s prosbou o Boží ochranu
v novém roce
neděle 6. ledna, Zjevení Páně, Tří králů
8.30
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základní škola benešov nad ploučnicí

Z LISTOPADOVÉHO DĚNÍ VE ŠKOLE

Listopad zahájila ve čtvrtek 1. listopadu
2018 exkurze do muzea a závodu Škoda a.s.
Mladá Boleslav. Exkurze se spolu s třídními
učiteli zúčastnilo 67 žáků osmých a devátých tříd z naší školy a také z Markvartic a
Verneřic. V rámci exkurze navštívili v první
části žáci spolu s průvodcem panem Lukášem Lvem, vybaveni výstražnou vestou a
sluchátky, dvě výrobní haly – lisovnu a
montážní halu. Druhá část exkurze byla
věnována procházce minulostí výroby této
automobilky – muzeu, které se nachází v
bývalých výrobních halách, ve kterých se až
do roku 1928 vyráběly automobily. Exkurze
byla realizována a financována z projektu
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro
SO ORP Děčín (č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/
0.0/17_047/0008611), Výzva č. 02_17_047
pro Místní akční plány a pro všechny byla
velice příjemným a obohacujícím zážitkem,
na který jen tak nezapomenou.

V pátek 2. listopadu 2018 se žáci a žákyně 5. a 6. tříd se zúčastnili v multimediální
učebně preventivní přednášky pana Ing.
Lukáše Moudrého, DiS., strážníka MP Děčín,
na téma „Bezpečí na internetu“. Dozvěděli

se mimo jiné o kyberšikaně, o stahování a
sdílení souborů, o úskalí sociálních sítí a
dalších komunikačních kanálů jako je třeba
e-mail, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram a další. Pan Moudrý svým výkladem a
odpověďmi na žáky položené otázky zaujal
všechny přítomné. Patří mu tímto velký dík
a budeme se těšit na další setkání se zajímavými tématy.
V listopadu proběhly další soutěže a
olympiády. Naši žáci 5., 6. a 9. tříd se
zúčastnili již 11. ročníku celorepublikové
informatické soutěže „Bobřík informatiky“.
V rámci soutěžního on-line testu žáci
odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění
informacím, řešení problémů a digitální
gramotnosti. Bobříka informatiky se podařilo získat 12 žákům 5. tříd v kategorii Mini,
nejlepší řešitelkou byla K. Vojtová z 5A. V
kategorii Benjamín pro 6. třídy nezískal
Bobříka žádný soutěžící, v nejstarší kategorii
Kadet (9. třídy) získala Bobříka informatiky
pouze N. Šimonová z 9A. Blahopřejeme.
Druhou soutěží byla Dějepisná olympiáda,
letošní již 48. ročník má téma „Za poznáním,
za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. V této olympiádě soutěží pouze žáci 8. a 9. tříd. Se soutěžním testem si
nejlépe poradil J. Martinec z 8C a spolu s M.
Wernerem z 8B si potřebným ziskem bodů
vybojovali oba postup do okresního kola.
Své reprezentanty měla naše škola také v
mezinárodní matematicko-fyzikální soutěži
určené pro čtyřčlenné týmy žáků druhého
stupně základní školy – Náboj junior. I když
se naši reprezentanti neumístili na prvních
místech, měli možnost si vyzkoušet tento
netradiční způsob soutěže a porovnat si své
znalosti s dalšími žáky. V listopadu se uskutečnily také sportovní turnaje – starší dívky

reprezentovaly školu v okresním finále ve
florbalu, mladší žáci odehráli v Děčíně první
kolo Školské futsalové ligy a žáci 5. tříd se
zúčastnili v Markvarticích turnaje ve vybíjené. Páťáci odehráli velmi pěkný turnaj a
vybojovali výborné 2. místo. Blahopřejeme.
V polovině listopadu prožili naši nejmladší žáci z přípravky a 1. a 2. tříd v rámci
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Z LISTOPADOVÉHO DĚNÍ VE ŠKOLE

projektu „Můj první gól-Škola v pohybu“
zábavnou hodinu plnou pohybu zaměřenou
na všeobecný pohybový rozvoj. Pod vedením trenéra mládeže FAČR – pana Miroslava
Zdražila si v tělocvičně na budově Nova
vyzkoušeli řadu sportovních disciplín zaměřených na výbušnost, rychlost a pohybovou
zdatnost. Všechny děti sportovaly s plným
nasazením a pro přítomné pedagogy byly
tyto hodiny inspirací pro hodiny tělesné
výchovy. Cílem bylo probudit u dětí zájem o
sportování a zapojit do něj všechny děti.
Kromě těchto všech aktivit se uskutečnily také další akce, např. exkurze - žáci 6.
tříd navštívili výukový program Pohyby planety Země a jejich důsledky v pražském
planetáriu, žáci ze 7B zase výukový program
v liberecké IQlandii nebo divadelní a filmová
představení. Na konci listopadu všichni žáci
3. a 4. tříd ukončili úspěšně plavecký výcvik,
který probíhal od poloviny září v Děčíně.

Děti absolvovaly deset plaveckých lekcí pod
vedením zkušených lektorů a získaly tak
základní plavecké dovednosti. Pro děti na
Bílé škole proběhla také beseda s pracovníky Městského útulku Děčín. Žáci se dověděli mnoho zajímavého, a aby pomohli
opuštěným zvířatům, která žijí v útulku, přinesli různé pamlsky, kapsičky, granule pro
psy a kočky, staré deky, froté ručníky,
polštářky apod. Všem za příspěvky útulku
velice děkujeme.
V posledním listopadovém týdnu se
uskutečnil také workshop pro pedagogické
pracovníky školy na téma osobní finanční
gramotnost a pro žáky 9. tříd projektový
den rozvíjející základní finanční gramotnost
žáků se zaměřením na spotřebitelské úvěry
a rizika, která sebou mohou přinášet. Seminář pro pedagogy i projektový den pro žáky
realizovala organizace AISIS v rámci programu, který je zaměřený na zvyšování finanční gramotnosti žáků a pedagogů –
projektu Škola odpovědného spotřebitele
2018.
Od října 2018 je naše škola zapojena
také do projektu Nenech to být, anonymní
online schránky důvěry a také spolupracuje
s pracovníky Městské police Benešov nad
Ploučnicí. Její pracovníci navštěvují budovy
školy a spolu s pedagogy dohlíží na zajištění
klidu a pořádku ve škole. O těchto a dalších
aktivitách školy na www.zsbnpl.cz.

informace ze školy
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
22. prosince 2018 – 2. ledna 2019
ŘEDITELSKÉ VOLNO
3. a 4. ledna 2019
z organizačních důvodů, školní družina
bude v provozu pro všechny žáky školy
PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY
V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN
27. – 31. prosince 2018,
provoz bude zahájen 2. ledna 2019
PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY
PO DOBU VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN
22. prosince 2018 – 2. ledna 2019

Mgr. M. Šmídová
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ZE ZÁSAHŮ SDH
Dne 3. 11. 2018 byla jednotka vyslána s
technikou CAS 20 Scania v počtu 1+4 do obce Malá Veleň k nahlášenému požáru kotelny.
Dne 11. 11. 2018 byla jednotka vyslána
s technikou DA VW Transporter v počtu 1+3
do ulice Boženy Němcové v Benešově nad
Ploučnicí k vyvrácenému stromu na turistické stezce.
Dne 16. 11. 2018 byla naše jednotka
vyslána s technikou DA VW Transporter v
počtu 1+2 do ulice Wolkerova v Benešově
nad Ploučnicí k likvidaci obtížného hmyzu.
Dne 15. 11. 2018 byla jednotka vyslána
s technikou CAS 20 Scania a AZ 30 IFA v počtech 1+4 a 1+2 do České Kamenice k požáru
výškové budovy za účasti HZS Ústeckého
kraje a JSDH Česká Kamenice.
Dne 18. 11. 2018 byla naše jednotka
vyslána s technikou AZ 30 IFA v počtu 1+4
do obce Soutěsky k odstranění dvou stromů
na žádost starosty obce Malá Veleň.
Dne 23. 11. 2018 byla naše jednotka
vyslána s technikou CAS 20 Scania v počtu
1+3 do obce Malá Veleň k požáru sazí v komíně společně s HZS Ústeckého kraje stanice Děčín.
Dne 29. 11. 2018 byla naše jednotka
společně s HZS ÚK - Děčín vyslána k nahlášenému otevření rodinného domu v Benešově nad Ploučnicí. Jednotka vyjela s CAS 20
Scania v počtu 1+4. Na místě spolupracovala kromě HZS ÚK - Děčín také se ZZS a
PČR Benešov n.Pl.

POSLEDNÍ LISTOPADOVÁ SOBOTA PATŘILA
V TĚLOCVIČNĚ NA SOKOLÁKU STŘELECKÉMU TURNAJI
Kategorie chlapci 8 - 18 let
1. Oskar Šimon
2. Radek Brousil
3. Lukáš Stínil
4. Matěj Scháněl
5. Martin Hlobil
6. Filip Stínil
7. Sam Feistner
Kategorie dívky 8 - 18 let
1. Bára Brousilová
2. Sofie Feistnerová
3. Stáňa Feistnerová
(mimo soutěž)
Kategorie ženy 18 1. Lucie Vojtěchovská
2. Michala Schánělová
3. Markéta Krišková
4. Hana Schánělová
Kategorie muži 18 1. Jan Scháněl
2. Martin Tojmar
3. Jiří Tojmar
4. Václav Prokůpek
(odstoupil)

119b.
115b.
107b.
101b.
99b.
95b.
74b.

108b.
55b
107b.

221b.
180b.
173b.
162b.
Děkujeme tímto všem sponzorům CDM Benešov nad Ploučnicí, manželům
Vernerovým. Dále chceme poděkovat za
technického zajištění turnaje - Haně
Schánělové.

217b.
214b.
201b.
80b.

Jan Scháněl a Martin Tojmar

stolní tenis
4. kolo
GPD Benešov n. Pl. A : TJ Sokol Filipov B 11:7
(Hanuš Jiří 2, Štípek Martin 2, Babička Michal
1, Myslivec Miroslav 1, Nebohý František 1).
Soupeř 4 zápasy skrečoval(WO) kvůli zranění.
5. kolo
GPD Benešov n. Pl. A : TJ Sokol Filipov B 7:11
(Hanuš Jiří 1.5, Štípek Martin 2.5, Babička
Lukáš 2 , Nebohý František 1)

6. kolo
SK Štětí B : GPD Benešov n. Pl. A 13:5
(Hanuš Jiří 2, Štípek Martin 3, Babička Michal
0, Myslivec Miroslav 0)
7. kolo
GPD Benešov n. Pl. A : TJ Sokol Terezín A 11:7
(Hanuš Jiří 4.5, Štípek Martin 4.5, Babička
Lukáš 1, Myslivec Miroslav 1)
Martin Štípek
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Vánoční tvoření v Klubu seniorů (akce podpořena projektem Euroregionu Labe/Elbe „Rozvíjíme tradiční spolupráci).

Rozsvícení vánočního stromku zachytil na krásných fotografiích pan Jan Scháněl.

Město Benešov nad Ploučnicí ve spolupráci s Římskokatolickou
farností uspořádalo houslový koncert polských virtuosek. Vystoupení
se konalo v předvečer adventu 1. 12. 2018 v benešovském kostele.
Hudební program zahájil starosta města Pavel Urx, který po skončení
koncertu předal zástupci farnosti výtěžek z dobrovolného vstupného.
Za osobní přispění děkujeme panu Prokopu Jandovi SJ, který pozval
polské umělkyně a pro posluchače zajistil setkání na faře.

Vánoční besídka benešovských seniorů s kolegy z Heidenau v městském kině - 3. 12. 2018 (akce podpořena projektem Euroregionu Labe/Elbe „Rozvíjíme tradiční spolupráci”).
Benešovské noviny: Vycházejí jedenáctkrát v roce. Místo vydání: Benešov nad Ploučnicí. Eviduje Ministerstvo kultury ČR pod číslem MK ČR E 11867. Vydavatel: Město Benešov nad
Ploučnicí, náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČO 00261181. Redakční a grafická příprava: Alena Houšková, 1ajka@centrum.cz. Tisk: Česká digitální tiskárna s.r.o.
Inzerce: gerhardova@benesovnpl.cz. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Zveřejněná stanoviska čtenářů a dopisovatelů nemusejí vyjadřovat názory vydavatele ani redakce.
Toto číslo vyšlo dne 7. prosince 2018.

