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Bílá stopa na Šumavě
Šumava nabízí příznivcům aktivní zimní dovolené nejrozsáhlejší síť (cca 500
km)udržovaných značených lyžařských tras u nás.
Cílem všech, kteří se o dění kolem běžeckých stop starají, je spokojenost návštěvníků. Hlav‐
ním koordinátorem celé údržby je Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s., v úzké spo‐
lupráci s Regionálním sdružením Šumava, Správou NP a CHKO Šumava, Jihočeským a Plzeň‐

Lednové výstavy
do 10. 1. 2015 />VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ VÁNOCE
NA ZLATÉ STEZCE / HORŠOVSKÝ TÝN, vestibul
radnice / www.mkzht.cz
do 18. 1. 2015 / VÝSTAVA OBRAZŮ RICHARDA
KONVIČKY / KLATOVY,
Galerie U Bílého jednorožce / www.gkk.cz
do 19. 1. 2015 / ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ / ŽIHOBCE,
muzeum / výstavy Beth Cooper a Niny Klestilové –
fotografie a batika. www.zihobce.eu
do 30. 1. 2015 / KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ… /

ským krajem a v neposlední řadě s dotčenými obcemi a městy.
Běžecké stopy na Šumavě jsou připraveny uvítat vás i v letošní zimní sezoně 2015. K základ‐
ním a časem prověřeným produktům patří každoročně vydávané mapy. I letos je naleznete
v informačních centrech po celé Šumavě, nebo si je můžete stáhnout a vytisknout na
www.bilastopa.cz nebo na www.isumava.cz. Na webu www.bilastopa.cz také naleznete ak‐
tuální informace o údržbě jednotlivých úseků běžeckých stop.
Lepší orientaci v terénu zajišťuje od letošního roku nové sjednocené značení formou infor‐
mačních tabulí s mapou a
značení nástupních míst. Ce‐
lou Šumavou, od Železné Ru‐
dy až po Lipno, prochází Šu‐
mavská magistrála (o délce
přes 100 km), která díky ga‐
rantované údržbě nabízí kva‐
litně upravené trasy po celou

KLATOVY, Vlastivědné muzeum / Vánoce s hračkami našich předků – výstava.
www.muzeum.klatovynet.cz
do 15. 2.2015 / VÝSTAVA „PENÍZE A UMĚNÍ“ /
PRACHATICE, Muzeum české loutky a cirkusu /
www.nm.cz
10. 1. – 31. 3. 2015 / VÝSTAVA PAVLA JEDLIČKY
„MAKROFOTOGRAFIE“/ ŽIHOBCE /
www.zihobce.eu/muzeum
20. 1. – 31. 3. 2015 />VÝSTAVA EMILA KINTZLA
„ZMIZELÉ VESNICE NA ŠUMAVĚ“/ ŽIHOBCE /
www.zihobce.eu
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zimní sezónu. Na magistrálu navazuje dalších
cca 400 km místních tras.
V rámci akce PŘISPÍVÁM ‐ LYŽUJI se nabízí ně‐
kolik variant, jak mohou sami lyžaři přispět na
úpravu lyžařských tras (zakoupením propagač‐
ních materiálů, DMS, sběrací listiny či sbírkový
účet. Všechny možnosti, jak přispět na údržbu
běžeckých tras na Šumavě jsou uvedeny na

Pozorování jelenů v NP
Šumava
NP Šumava otevřel veřejnosti již od začátku
ledna pozorovací srub Beranky ‐ jedno ze tří po‐
zorovacích míst, z nichž lze v zimním období sle‐
dovat jeleny, srnce a další zvěř v jejich přiroze‐
ném prostředí ve volné přírodě.
Další pozorovací místa se nacházejí v lokalitě
Zahrádky u Borových Lad a na Jeleních Vrších a
budou pro veřejnost otevřena v polovině ledna.

www.bilastopa.cz).
Takže co si přát více? No hlavně ten sníh,
který nám v loňské sezóně bytostně chyběl.
Webové stránky www.bilastopa.cz obsahují
aktuální zpravodajství a bližší informace o bě‐
žeckém lyžování na Šumavě. Samozřejmě, tak jak jste zvyklí, bude v provozu i další podpůr‐
ný web www.bilestopy.cz.

Kalendář lednových akcí na Šumavě
1. 1. / NOVOROČNÍ VÝSTUP NA LIBÍN / PRACHATICE / tradiční akce s veselím u roz‐
hledny Libín, od 17 hodin novoroční ohňostroj na náměstí. www.prachatice.eu
1. 1. / CHANOVICKÝ BETLÉM / CHANOVICE, Expozice lidové architektury / představení
betlému řezaného v životní velikosti, 13–17 hodin. www.muzeum.klatovynet.cz
1. 1. / NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ / VIMPERK, před gymnáziem / přijďte přivítat Nový
rok do Vimperka, od 18 hodin. www.vimperk.cz
1. 1. / PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU / KLATOVY / od 17 hodin na náměstí.
www.mksklatovy.cz
5. 1. / CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA / SUŠICE, kino / od 18 hodin.
www.kulturasusice.cz
6. 1. / VERNISÁŽ VÝSTAVY PETRA HEROLDA / PRACHATICE, Muzeum české loutky a
cirkusu / v 16 hodin. www.nm.cz
6. 1. / VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / KVILDA, IS / vycházka s povídáním o historii, mís‐
topise a přírodních poměrech, od 9:30 do 13 hodin, trasa 5 km, nutné předchozí ob‐
jednání! www.npsumava.cz

Přesné termíny, kdy můžete sruby navštívit a
kontaktní údaje:
do 31. 3.2015 / POZOROVACÍ SRUB BERANKY /
parkoviště Hotelu VYDRA / pozorovací dny vždy v
Út, Čt, So mimo státní svátky, 12–15.30 hod.;
trasa 1,5 km, nutná rezervace na tel.: 731 530
235.
18. 1. ‐ 31. 3. 2015 / POZOROVACÍ SRUB
ZAHRÁDKY / BOROVÁ LADA, před OÚ / pozoro‐
vací den každou středu (mimo státní svátky) 12 ‐
15:30 hod.; nutná rezervace na tel.: 388 434 125.
Trasa 2 km.
18. 1. ‐ 31. 3. 2015 / POZOROVACÍ SRUB U
HERCIÁNA (JELENÍ VRCHY) / křižovatka u aut. za‐
stávky Nová Pec / pozorovací den každou středu
(mimo státní svátky) 12–14 hod.; nutná rezervace
na tel.: 388 335 014. Délka trasy 4,5 km autem,
500 m pěšky.

7. 1. / NA SNĚŽNICÍCH PO STOPÁCH VYDRÝSKA / ROKYTA, IS / výlet do okolí s pozná‐
ním způsobu života vydry říční. Od 9:30 do 15 hodin, nutná rezervace na tel.: 731 530
539. www.npsumava.cz
8. 1. / NA SNĚŽNICÍCH KOLEM STOŽCE / STOŽEC, IS / poznejte krajinu okolí Stožce z
jiného pohledu, od 9 do 12 hodin, nutné předchozí objednání. www.npsumava.cz
9. 1. / LOUTKOVÉ DIVADLO / SUŠICE, KD / www.loutky.unas.cz
10. 1. / ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA / SUŠICE, Smetanův sál / divadelní představení od
19:30 hodin. Divadlo Bezejména. www.mestosusice.cz
10. 1. / ZLATÁ LYŽE ŠUMAVY / ŽELEZNÁ RUDA, Belvedér / krajský přebor v běhu na
lyžích, tel.: 723 963 291.
10. 1. / Záchranářský pes v akci / Rokyta, IS / praktická ukázka psů cvičených pro vy‐
hledávání ztracených osob, od 10 do 13 hodin. www.npsumava.cz

Na pozorování zvěře je nutné předchozí objednání na
uvedených telefonních číslech. Zájemce upozorňuje‐
me, že do srubů není možné vstupovat se psy a dopo‐
ručujeme, aby si vzali teplé oblečení, obutí a daleko‐
hled. Více informací o akcích pro veřejnost, pořáda‐
ných NP Šumava naleznete na www.npsumava.cz.
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13. 1. / DOBYTÍ ANTÝGLU / HORSKÁ KVILDA, IS / výstup na sněžnicích na vrchol Antýgl
s povídáním o historii a přírodních poměrech. Od 9:30 do 13 hodin, náročná trasa 8 km.
Nutné předchozí objednání! www.npsumava.cz
13. 1. / NENUĎME SE DOMA – PAPÍROVÁ KRAJKA / LENORA, SOKOLOVNA / přijďte si
s námi vyrobit papírovou krajku technikou pergamano. Od 17 do 19 hodin.
www.npsumava.cz

Stašská 15 na Zadově
TJ Sokol Stachy – oddíl lyžování vás srdečně zve
na 66. ročník Stašské 15, která se uskuteční
v neděli 11. ledna 2015 na Zadově.

14. 1. / NA SNĚŽNICÍCH PO STOPÁCH VYDRÝSKA / ROKYTA, IS / výlet do okolí s po‐
znáním způsobu života vydry říční. Od 9:30 do 15 hodin, nutná rezervace na tel.: 731
530 539. www.npsumava.cz
14. 1. / PŘECHOD KRÁLOVSKÉHO HVOZDU / ŽELEZNÁ RUDA / Penzion HABR pořádá
13. ročník pochodu na sněžnicích ze sedla Scheiben na Velký Ostrý, zakončení v
Hamrech; tel.: 603 894 139. www.pkvylet.cz
15. 1. / VĚRA ŠPINAROVÁ / KLATOVY / koncert od 19 hodin, KD. www.mksklatovy.cz
15. 1. / SVĚTEM ŠUMAVSKÉHO BEZLESÍ / VIMPERK, NPŠ UČEBNA SEV / Proč louky vy‐
žadují péči a jaké vzácnosti na nich můžeme spatřit? Odpovědi nám objasní beseda s
odborníkem od 16:30 do 18 hodin, nutné předchozí objednání. www.npsumava.cz
15. 1. / BYLINKY PRO KAŽDÝ DEN / KAŠPERSKÉ HORY, IS A SEV / povídání o léčivých
rostlinách, které používaly už naše babičky, ochutnávka bylinkových čajů. Od 18 hodin.
www.npsumava.cz
16. 1. / NENUĎME SE DOMA – PLETENÍ Z PAPÍRU / STOŽEC, IS / naučte se plést košíky,
ošatky a jiné dekorativní, ale i užitkové předměty z papírů. Od 17 do 19 hodin.
www.npsumava.cz
16. 1. / LOUTKOVÉ DIVADLO / SUŠICE, KD / www.loutky.unas.cz
16. 1. / TVŮRČÍ DÍLNA S POHÁDKOU / PRACHATICE, Muzeum české loutky a cirkusu /
pro rodiče s dětmi v 10 hodin. www.nm.cz
17. 1. / MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI / HORNÍ PLANÁ / od 14 hodin sál hotelu Smr‐
čina. Masky, sladkosti, balónky, spousta her, písničky a dovádění. www.horniplana.cz
17. 1. / TKANÍ S KAČKOU / HORAŽĎOVICE, muzeum / program pro dospělé; povídání
o historii tkaní, tkaní na kartonu dle vlastního návrhu; od 13 hodin, tel.: 376 512 271.
www.muzeumhd.cz
17. 1. / PRÁCHEŇSKÝ REPREZENTAČNÍ PLES / HORAŽĎOVICE, KD / tel. 376 512 237.
19. 1. / ZIEGLERKA / Sušice, KD / divadelní představení od 19:30 hodin.
www.kulturasusice.cz
20. 1. / CHRIS KAZARIAN FUNK & SOUL PROJECT / PRACHATICE, divadlo / od 19 ho‐
din, tel.: 388 607 574. www.kisprachatice.cz
20. 1. / ZMIZELÉ VESNICE NA
ŠUMAVĚ / ŽIHOBCE, muzeum / bese‐
da s Emilem Kintzlem od 18 hodin. Fo‐
to vpravo: zmizelý kostel na Hůrce.
www.zihobce.eu
20. 1. / VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH /
KVILDA, IS / vycházka s povídáním o
historii a přírodních poměrech, od
9:30 do 13 hodin, trasa 5 km, nutné
předchozí
objednání!
www.npsumava.cz
20. 1. / NENUĎME SE DOMA – MALOVÁNÍ NA LÁTKU / NOVÁ PEC, ZŠ / zdobení tašek
pomocí decoupage a malováním. Na ozdobení se přineste vlastní trička, šátky nebo jiné
produkty z bavlny. Od 17 do 19 hodin. www.npsumava.cz

První závodníci odstartují v 10 hodin. Všechny
kategorie závodí klasickou technikou
s hromadným startem jednotlivých kategorií. Pro‐
pozice závodu ke stažení naleznete na
www.skisokolstachy.cz
Podmínky účasti:
Registrovaní i neregistrovaní závodníci a závodni‐
ce. Do Krajského přeboru se počítají pouze závod‐
níci a závodnice registrovaní v klubech Jč KSL.
Přihlášky na závody se vyplňují a zasílají elektro‐
nicky e‐mailem na sokolstachy@seznam.cz
nejpozději 10.1.2015 do 18 hodin.
V den závodu pouze neregistrovaní závodníci do
9:30 hodin v kanceláři závodu.
Dospělí a dorost platí startovné ve výši 50 Kč,
všichni ostatní startují zdarma.

Jarní prázdniny u
Šumavouse
Šumavous není jen ubytování v příjemném
prostředí rodinného penzionu. Komfort ubyto‐
vání nadchne převážně rodiny s dětmi nabídkou
vybavení, které děti vyžadují.
Tedy od přebalovacích pultů, nočníků, jídelních
židliček, dětských příborů nebo varné konvice s
lednicí na pokojích konče. Domácí atmosféra v
osmi apartmánech je násobena možností být
s dětmi, které zrovna spí v oddělené ložnici a rela‐
xovat ve vedlejší místnosti nebo s ostatními přáte‐
li v místní restauraci.
Šumavous je však i Dětské centrum s velkou za‐
hradou a zejména možností nabídnout dětem
prožít dobrodružství ve venkovních zážitkových
programech. Během programu děti hrají hry, tvoří
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21. 1. / NA SNĚŽNICÍCH PO STOPÁCH VYDRÝSKA / ROKYTA, IS / výlet do okolí s po‐
znáním způsobu života vydry říční. Od 9:30 do 15 hodin, nutná rezervace na tel.: 731
530 539. www.npsumava.cz

a učí se samostatnosti. Pohyb venku v přiroze‐
ném prostředí rozvíjí jejich fyzickou gramotnost,
motorické schopnosti i komunikační dovednosti.

21. – 22. 1. / ROCKOVÉ LYŽAŘKY / ŽELEZNÁ RUDA, SKI&BIKE Špičák / dvoudenní akce
FM+. www.spicak.cz
22. 1. / NA SNĚŽNICÍCH KOLEM ŽLEBŮ / parkoviště ČESKÉ ŽLEBY / poznejte krajinu
okolí Českých Žlebů, Kamenné Hlavy a Krásné Hory z jiného pohledu. Od 9 do 12 hodin,
nutné předchozí objednání. www.npsumava.cz
22. 1. / VYJÍŽĎKA PO ŠUMAVSKÝCH PLÁNÍCH / KVILDA, IS / na běžkách s povídáním o
historii a přírodních poměrech, od 9:30 do 14 hodin, trasa do 25 km, nutné předchozí
objednání! www.npsumava.cz
22. 1. / TVOŘIVÁ DÍLNA Z OVČÍNA / KAŠPERSKÉ HORY, IS a SEV / přijďte si vyzkoušet
jednu z technik zpracování ovčí vlny – plstění, od 13 do 15:30 hod. www.npsumava.cz
23. 1. / LOUTKOVÉ DIVADLO / SUŠICE, KD / www.loutky.unas.cz
23. 1. / PLES MĚSTA / PRACHATICE / od 19:30 hodin v Národním domě.
www.prachatice.eu
24. 1. / ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA / SUŠICE, Smetanův sál / divadelní představení od
19:30 hodin; Divadlo Bezejména. www.mestosusice.cz
24. 1. / ZÁCHRANÁŘSKÝ PES V AKCI / ROKYTA, IS / praktická ukázka psů cvičených pro
vyhledávání ztracených osob, od 10 do 13 hodin. www.npsumava.cz
24. 1. / HORNOPLÁNKSKÁ BRUSLE / HORNÍ PLANÁ, pláž / rychlostní závody na brus‐
lích v mnoha kategoriích, hudba, diskotéka, ohňostroj. Od 14 hod. www.horniplana.cz
25. 1. / DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL / SUŠICE, KD / od 14 hod. www.mestosusice.cz
27. 1. / FRANTIŠEK NEDVĚD / SUŠICE, KD / koncert od 19:30 hodin.
www.kulturasusice.cz
27. 1. / VYCHÁZKA NA SNĚŽNICÍCH / KVILDA, IS / s povídáním o historii a přírodních
poměrech, od 9:30 do 13
hodin, trasa 5 km, nutné
předchozí
objednání!
www.npsumava.cz
28. 1. / NA SNĚŽNICÍCH PO
STOPÁCH VYDRÝSKA /
ROKYTA, IS / výlet do okolí s
poznáním způsobu života
vydry říční. Od 9:30 do 15
hodin, nutná rezervace na
tel.:
731
530
539.
www.npsumava.cz

Využití vlastní dětské fantazie, interakce
s ostatními různě starými dětmi, osahání si zá‐
kladních přírodních prvků jako jsou kamínky, pí‐
sek, voda a rostliny rozvíjí tvořivost. Připraví dítě
na pozdější zvládání daleko složitějších životních
situací a řešení problémů. Vždyť vylézt na strom
nebo přejít kládu, sklouznout se z kopečku nebo
na ledě, postavit sněhuláka, iglú, pozorovat stopy
ptáků a jiných zvířat ve sněhu u krmelce, zkoumat
rampouchy, vyválet andělíčky ve sněhu nebo po‐
řádná honěná s koulovačkou patřila vždy neod‐
myslitelně k zimním radovánkám.
Cílem zážitkových programů je umožnit dětem
vrátit se zpět k přírodě, vychutnat si vol‐
nost prostoru a pohybu.
Více informací z akcí u Šumavouse na
www.sumavous.cz nebo na facebookovém profilu
www.facebook.com/Sumavous.cz. Případné dotazy na
tel: 602 483 534, email: jirka@sumavous.cz.

Do Vimperku za zázvorem
v pivu i čaji
Jako každoročně můžete i v zimě 2015 ochutnat
v Šumavském pivovaru ve Vimperku jedno
z nejoblíbenějších ochucených piv ‐ Vimperský
zimní zázvorový speciál 13°. Uvidíte, že zahřeje
stejně jako nabízený zázvorový čaj.

28. 1. / BOBR NA ŠUMAVĚ / STOŽEC, IS / beseda od 18 do 20 hod., přednášející: Ing.
Jan Mokrý. www.npsumava.cz
29. 1. / NA SNĚŽNICÍCH KRAJEM LAD / SVINNÁ LADA, IS / výlet s výkladem o historii a
přírodních poměrech, od 9:30 do 13 hodin, nutné předchozí objednání.
www.npsumava.cz
30. 1. / PO STOPÁCH RYSA / STOŽEC, IS / dozvíte se, jak probíhá výzkum velkých savců
na Šumavě, co je to telemetrie, chlupopast apod. Od 9 do 12 hodin, za nepříznivého
počasí náhradní program v IS. www.npsumava.cz
30. 1. / NÁVŠTĚVA DOMU DIVOČINY A PROHLÍDKA ZVÍŘECÍCH VÝBĚHŮ / ALŽBĚTÍN –
NP Bavorský les / navštívíme zvířecí výběhy (rysi, vlci, pratuři, koně Převalského), jes‐
kyni z doby kamenné a Dům divočiny. Od 9:20 do 13:30 hodin, nutná hotovost na vla‐

A pokud přijdete začátkem ledna, tak ještě zastih‐
nete výborný Vimperský jantarový Doppelbock
18°. Toto polotmavé pivo ušlechtilé chuti dokom‐
pletovalo vimperskou sérii Bocků započatou zla‐
tým Bockem 16° a následným tmavým Doppel‐
bockem 19°.

www.isumava.cz
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kovou jízdenku dospělí 4,20 €, děti (6–14 let) 2,10 €, částka na zakoupení 3D brýlí 1,50
€. www.npsumava.cz
30. 1. / LOUTKOVÉ DIVADLO / SUŠICE, KD / www.loutky.unas.cz
31. 1. / MASOPUSTNÍ PRŮVOD / HORNÍ PLANÁ / rozmařilé masky pod vedením rych‐
táře tropí v ulicích nemalý rozruch, od 8 hodin. Večer od 20 hodin masopustní veselice
v sále KIC. www.horniplana.cz
31. 1. / XV. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA / SUŠICE, KD / www.kulturasusice.cz
31. 1. / BELVEDERSKÁ LYŽE / ŽELEZNÁ RUDA, Belvedér / trasy 300 m – 15 km. Závod
je součástí Krajského přeboru v běhu na lyžích, tel.: 724 996 924.

Seminář o kávě s Michalem Křížkou
Jedinečné povídání i praktické ukázky v podání Michala Křížky, jednoho z největších
znalců kávy v ČR, na vás čekají 8. ledna 2015 od 18 hodin v Nebespán café & apart‐
ments v Kašperských Horách.
Jeden z nejlepších českých baris‐
tů vám ukáže, jak se správně praží
káva, a jak dobře upraženou kávu
poznáte. Na programu je také
cupping (ochutnávka různých dru‐
hů kávy) a ukázky alternativních
příprav kávy, které můžete použí‐
vat i u vás doma a připravit si tak
opravdu skvělou kávu.

O kvalitě našich piv a kuchyně, nositelích cer‐
tifikace Šumava originální produkt®, se přijď‐
te přesvědčit i k nám do pivovarské restaura‐
ce ve Vimperku. Protože provádíme další re‐
konstrukci objektu, tak je u nás nyní otevřeno
výjimečně jen od pátku do neděle. Pivo
s sebou si ale můžete koupit i v jiné dny. Jste
srdečně zváni!
Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk
www.sumavskypivovar.cz

Masopustní průvod
v Horní Plané
Jubilejní 20. ročník masopustního reje
v Horní Plané se letos bude konat v sobotu
31. ledna 2015.
Průvod tradičně začne v 8 hodin ráno u
radnice žádáním starosty města o masopustní
právo, poté za doprovodu dechovky „Sedmik‐
ráska“ (a dalších muzikantů) jde rozmařilý
průvod maškar (v čele s rychtářem, mladou
gardou, masopusty a medvědy s medvědá‐
řem), který pobude se svými výstupy, srdeč‐
ným vinšováním, neplechami i alotriemi a
„masopustním kolečkem“ všude, kde bude
vítán od domu k domu.

Nebespán pro vás připravil navíc také ochutnávku všech svých domácích produktů.
Vstupné
na
akci
je
zdarma,
doporučujeme
rezervaci
míst.
Michal Křížka se věnuje kávě od roku 2002 a patří mezi nejlepší baristy v ČR. Pravi‐
delně vede kurzy ve známém PRAKULU (Pražském kulinářském institutu) a neúnavně
šíří kávovou kulturu po celé republice. S Romanem Vaňkem, zakladatelem Prakulu, na‐
točil jeden z dílů “Pekla na talíři” věnovaného právě nešvarům spojeným s podáváním a
prodejem kávy. Přijďte se dozvědět spoustu informací o kávě a zeptejte se na vše, co
vás zajímá třeba na gastronomické akci v Nebespánu.
Více na http://nebespan.cz/seminar‐kava/.

Trasa – Pihlov – Volarská ‐ k Píchům ‐
Švermova – Dobrovodská ‐ Finské domky ‐ No‐
vá – Komenského – Stifterova ‐ V Domkách ‐
Palackého – Jiráskova ‐ Na Výsluní ‐ Náměstí.
Od 20 hodin v KIC se bude konat maškarní
tancovačka, více info na: www.horniplana.cz

Na tvorbě Šumavského výletníku se můžete podílet i vy. Zajímavé články a příspěvky, tipy
na výlety a kulturní akce (společně s fotografií) nám zasílejte na e‐mail kytlicova@rras.cz.
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