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      Začínáme v Loučovicích (1), kam nás zaveze 
elektrický vláček z Rybníka. Trať z roku 1911 se 
vine nesčetnými zákruty hlubokým údolím 
vprostřed skal jako z oné balady o zeleném 
mužíkovi. Vystoupíme na nádraží slavné 
papírenské obce Loučovice n.Vlt. Arnošt Porák tu 
založil papírnu Vltavský (Porákův) mlýn už 
r.1884. Papírna proslula výrobou ubrousků a 
papírových kapesníků. Ty se nám na našem 
putování budou hodit, místy se totiž trochu 
zapotíme.
   Krajními domky Loučovic vystoupáme po 
modré hřebenem na kopec zavaný Luč (2). Okolní 
smíšený les nám sice brání ve výhledu, ale ten si 
užijeme později. Cenná příroda tu je chráněna už 
od r.1934 a od 1992 je toto území přičleněno        
k národní přírodní rezervaci Čertova Stěna.          
V těchto místech, ale 300 metrů pod našima 
nohama, protéká tři a půl kilometru dlouhým 
tunelem voda z podzemní elektrártny Lipno 1 - 
jeho výstavba patřila k husarským kouskům 
tehdejších československých tunelářů a je 
opředena legendami temna padesátých let. Z Luče 
budeme klesat pěšinkou k rozcestí Pod Lučí (3), 
kde se k nám přidá žlutá a společně dojdeme do 
Lipna n.Vlt (4). Tady máte poslední příležitost k 
řádnému posilnění, protože pak už se vrháme do 
divočiny. Takže po jednom točeném pokračujeme 
z centra obce, kde žlutá odbočuje přes Alpskou 
vyhíldku na Frymburk a připojuje se zelená s 
mezinárodní trasou E10. Spolu se zelenou pak 
sestoupíme pěšinkou k přehradnímu jezeru. 
Projdeme kolem vtokového objektu, ze kterého 
občas padá voda    z výšky 200 metrů nad lopatky 
dvou lipenských francisových turbin. Před 
lipenskou hrází (5) odbočuje zelená k nádraží a 
kolem řeky zpět do Loučovic. Odtud se tedy 
můžeme vrátit, jsme-li unaveni nebo máme-li s 
sebou děti, ale byla by to škoda. Raději přejdeme 
téměř 300 metrů dlouhou a 25 metrů vysokou hráz 
naší nějvětší přehrady, jejíž vody se od r.1959 
táhnou téměř 48 km daleko. Na konci hráze se 
dostáváme k místu, kde stezka několik desetiletí 
končila. Jen místní          z Přední Výtoně a pár 
vyvolených mohlo po kontrole pohraničníky dál, 
do míst, kam se za minulého režimu dostal jen 
málokdo. 
  Stezka z křižovatky rázem stoupá prudce do lesa. 
Přes padlé stromy kořeny a balvany se 
doklopýtáme až nahoru pod Čertovo Kopyto (6). 
Tady si asi budeme muset odpočinout, ti 
čipernější si ale mohou po trojúhelníčku vyhopkat 
kolem skal až na okraj zarůstající paseky. Odtud 
jim jejich aktivitu oplatí výhled na část jezera       
s přístavištěm. 

Cestou mineme puklinové jeskyňky a skalní 
převis. Jedna ze skal prý skutečně připomíná 
čertovské kopýtko a na další ze skal,  zvaných též  
Cikánský  Hrad,  si můžeme bez problémů vylézt.
   Když se po trojúhelníku vrátíme, pokračujeme 
cestou a pěšinou kolem neprůchodné paseky na 
lesní asfaltku a po několika metrech odbočíme 
průsekem k Medvědí stěně (7). K té nás opět 
přivede významová odbočka značená 
trojúhelníkem. Za cestou se vypíná skalisko 
Medvědí hory. Na skálu vylézt můžeme, ale moc 
rozhled odtud pro vysoké stromy není. Po lesních 
cestách dojdeme k rašeliništnímu rybníčku  
U překopané hráze (8). Připojí se k nám červená 
a společně s naší modrou nás dovede na návrší 
Kapličky (9).
   Z úhledného městečka ležícího přímo na rozvodí 
Labe-Dunaj se kvůli železné oponě dochovalo jen 
pár kamenů z kostela sv. Jana a Pavla, 
odstřeleného r.1959, a kašna z r.1913, na kterou už 
asi střelný prach nezbyl. Nyní místu vévodí 
nepřístupná rozhledna a kříž. Červená nás sobecky 
opustí a míří si to k Vyklestilce, žlutá na 
Mnichovice. My ale přejdeme asfaltku, 
zbudovanou pohraničníky pro lepší lapání 
narušitelů a razíme po trase bývalých hraničních 
drátěných zátarasů. Asi po 3 km můžeme zabočit 
na starou a relativně nedávno ještě zarostlou 
silnici, která nás dovede kolem osady U Spáleniště 
(10) k hraničnímu přechodu Přední Výtoň - 
Gugwald (11).      
   S pasem můžeme nakouknout za závoru   
k rakouským sousedům na „francouzskou“ kapli, 
postavenou na paměť bojů proti Napoleonovi, 
upravenou v polovině 70. let minulého století jako 
vzpomínku odsunutých sudetských Němců, kteří 
po staletí hospodařili v okolních obcích. Po nich už 
tu nehopsodařil prakticky nikdo, což paradoxně 
nás jako turisty těší.
   Můžeme si dojít prohlédnout cenný historický 
hraniční kámen a kámen s deskou, která nám 
sděluje, že v tomto místě se půlí evropská 
dálkoplazecká magistrála E6 Nordwaldkammweg. 
Zpátky se dostaneme 5 km po silnici do Přední 
Výtoně, kde je pravidelné dopravní spojení.

   Prošedivělý penzista pan 
Palouček přijel v pátek do 
Prahy. Přijel z Pořežánek, 
pošta Přelouč. Při prvním 
pohledu potlačil pan Palouček 
pláč: „Páni, Praha! Překrásná 
pramáti!“
   Poté se pustil do 
prohlídky pamětihodností. Po- 
časí mu přálo. Prošel Petřín, 
Pankrác a pomalu přišlo 
poledne. Pooběvám v putyce, 
pomyslel si Palouček. 

 Posadil se, přivolal pingla. 
„Prosím pivo, polívku, párek, 
pečivo.“ Polkl pochoutku, po- 
hybem paže přivolal pingla. 
„Platím!“ Ponechal pinglovi 
pětku. Pingl přešel počin bez 
povšimnutí. Pitomec, pomyslel 
penzista, přesto pěkně po- 
děkoval a pokračoval  v pro- 
hlídce pražských památek.
   V podvečer přišel do 
Perlovky. Pěkné paní postávají 
v podloubí, podivil se. Při- 
stoupila pohledná panenka. Po- 
hladila penzistu a potichu 
pravila: „pojď se pomazlit, 
pacholíku!“. Pan Palouček pře- 
stal přemýšlet. Pěkná a přitom 
přítulná. Puls přímo pádil. 
Popadl příležitost za pačesy.
   V pokojíku panovalo pří- 
jemné příšeří. Průběh přesně 
podle představ. Pěkné poví- 
dání, posléze i pomilování.
   Potom pan Palouček podři- 
moval a po probuzení pátral po 
portmonce. Pustím pětku, pomy- 
slil si. Paní potřebuje pe- 
nízky na parádu. Panebože! Po 
peněžence ani památka! Pan 
Palouček pospíchá z pokojíčku. 
Pitomá prostitutka! Proklíná 
paničky, policajty, poslance, 
parlament. Potom i Prahu.
   Plesk! Potměšilý pták po- 
třísnil pulovr.Poslední pecka. 
Palouček pomalým pohybem po- 
zvedá paži na pozdrav a plač- 
tivě praví: „Promiň, Praho, 
ale polib mi prdel! Příště 
pojedu patrně do Pelhřimova.“/an/

I když vycházka, kterou vám 
nabízíme, měří bratru jen 18 km, 
je trochu náročnější. Ale rozhodně 
stojí za to. Zapomeňte na horská 
kola, půjdeme totiž v okovaných 
botách po stopách železné opony.

Èas dlouhých veèerù se blí�í! K nim 
neodmyslitelnì patøí teplé baèkory, 

houpací køeslo, horký grog a samozøejmì



ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
   Dne 9. listopadu 2001 od 18.00 hodin       
se bude v Pohostinství Na rynku ve Vrábči 
konat  veřejné  projednání - seznámení         
s „Návrhem konceptu ÚP obce Vrábče“.
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9.
listop ad

   OÚ žádá všechny vlastníky dotčených pozemků, aby 
se na toto projednání dostavili.

POSEZENÍ SENIORŮ15.
prosin ec

   Vážení spoluobčané - senioři, dovolte mi, abych Vás 
pozval na tradiční společné „Posezení seniorů“, které 
se uskuteční dne 15. prosince 2001 v Pohostinství Na 
rynku ve Vrábči od 15.00 hodin.
   Čeká Vás příjemný kulturní program a 
k dobré náladě Vám bude vyhrávat malá 
dechová kapela ze Křemže.
   Doprava bude jako vždy zajištěna 
autobusem.

Slavče - náves
Vrábče - zastávka, před hospodou
Koroseky - náves
Záhorčice - náves
Jamné - náves
Kroclov - náves

14.00
14.05
14.20
14.25
14.3O
14.35

TRASA 
AUTOBUSU:

KOSTÍK Jaroslav
POKORNÝ František
VALENTA Jan
JANKOVSKÁ Marie
CHALOUPKA Karel
KOKLAROVÁ Marie
KALKUŠOVÁ Marie

Pøejeme spoustu 
pohody a pevné zdraví!

s panem 
Jindřichem 
Kotoučem, který 
zemřel ve věku 
nedožitých 85 let 
a paní Ivanou 
Chaloupkovou, 
která zemřela ve 
věku nedožitých 
37 let.

   Hasičská vzájemná pojišťovna, Česká podnikatelská 
pojišťovna a Všeobecná zdravotní pojišťovna předkládají 
členům dobrovolných hasičských sborů jedinečnou nabídku 
společného pojistného produktu, kterým hasiči mohou získat 
prostředky na svou činnost. 

1. Všechny nově uzavřené pojistky budou 
    obsahovat úrazové  pojištění.
2. Nejlevnější povinné ručení - nejvyšší bonusy.
3. Každý pojištění se automaticky stává členem 
    ECONOMYclubu ČPP.
4. Asistenční služba 
ČPP spravuje 250.000 vozidel, což ji řadí na 5. - 6. místo v ČR.

1. Každý, kdo si pojistí automobil  nad 1000 
    ccm obdrží hasičský sprej „Pyrocool“, 
    v případě nákladního  automobilu 
    poukázku na 25l nafty.
2. Za každého pojištěného obdrží sbor ihned 
    v hotovosti 100,-Kč.
3. Z každé uzavřené pojistky obdrží  sbor ihned 
    v hotovosti provizi ve výši 7,5% (v dalších 
    letech 6%).
4. Soutěž o 100 cen pro sbory (podle  vybraného
    pojistného přepočteného na člena).
5. Soutěž o 10 cen pro okresy (celkem 
    100.000,-Kč).
Kdo je již u ČPP pojištěn, tak po zaplacení 
pojistného na rok 2002 převede pojišťovna 
provize automaticky.

Hasiči hasičům a hasič sobě.

Výhody povinného ručení u ČPP:

Ten, kdo by chtěl využít této nbídky, musí vypovědět 
pojistnou smlouvu u stávající pojišťovny v zákonem 
stanoveném termínu, tj. min. 6 týdnů před datem splatnosti.
Vzor výpovědi: „Žádám o ukončení pojistné smlouvy č. ......... 
k 31. 12. 2001.“ (u toho, kdo je pojištěn od 1. 1.)

Případné dotazy na t.č.: 038/72 504 75 po 
15.00 hod. nebo 0607/556 332 stále.

V mìsíci listopadu a prosinci 2001
 své významné �ivotní jubileum oslavují:

Naposledy
 jsme se 
rozloučili:

Některé zprávy jsou neuvěřitelné. Ta o smrti Ivy 
Chaloupkové  k nim patří. Veselá, kamarádská, plná 

života. Jen těžko uvěřit tomu, že již není. Smířit 
se s tím také nejde. Zemřela příliš mladá. 

Sbohem, Ivo.

Veškeré 
žádosti, dotazy 
a připomínky 

můžete zasílat 
na Obecní 

úřad ve Vrábči
elektronickou 

poštou.
E-mailová 

adresa:

Související dárky a soutěže:

   Vážení senioři, všichni jste co nejsrdečneji zváni, a to 
i přesto, že případně neobdržíte osobní pozvánku.       
V současné době totiž bohužel nemám k dispozici 
úplný seznam lidí, kteří již jsou v důchodu a kteří ne. 
Přesto bude samozřejmě mojí snahou, aby pozvánku 
odbdržel každý z Vás - včetně seniorů ze Záhorčic a 
Jamného.
   Na bohatou účast a na setkání s Vámi se těší 

       František OHRAZDA
              starosta obce

Jménem SDH  ve Vrábči Karel TRNKA, starosta SDH.

V obci Vrábče je trvale 
přihlášeno: 

460 obyvatel
Průměrný věk obyvatel: 

41,6
Zeměpisné souřadnice:

 48°55' s.š.,          
14°23' v.d

Nadmořská výška:    
505 m n.m.



Takže veškerá starost o výstavbu hřbitova 
připadla osadnímu zastupitelstvu. Finanční 
prostředky se získaly z části z obecního 
rozpočtu, z dotace Okresního úřadu a 
kromě toho byla odhlasována mimořádna 
obecní daň, rozpočítána podle počtu 
hektarů zemědělské půdy. Mimo toho se 
majitelé pozemků zavázali k dopravě 
stavebních materiálů svými koňskými 
potahy. Ostatní se zavázali k odborné nebo 
manuální práci. 
   Začátkem roku 1938 začaly stavební 
práce. Pozemky pro účely hřbitova 
věnovali František Kříž a František Fessl 
(Foučků). Tehdy byla plná obec šikovných 
zedníků. Kamenické práce prováděl pan 
Řídel. Pan Fessl ze Zastávky vytvořil velký 
kříž z umělého kamene. Já jsem denně 
dovážel sud vody k přípravě malty, která se 
míchala ručně. Rok 1938 byl pro naši vlast 
politicky nestabilní a nakonec nešťastný. V 
květnu byla vyhlášená „malá mobilizace“ a 
v září velká - mobilizováno bylo 500.000 
záložníků. To vše se odrazilo na výstavbě 
hřbitova. Ale na jaře 1939, po okupaci 
Čech a Moravy Německem práce 
pokračovaly a na Dušičky v roce 1939 byl 
hřbitov slavnostně vysvěcen, takže letos 
uplynulo 62 let od jeho dkokončení.
   Je třeba vzpomenout lidí, kteří se            
o výstavbu zasloužili. Byl to můj otec jako 
osadní starosta a pan V.Kubata, který 
osázel celou zeď akáty, které pak 
zastřihával a docílil krásné, kulovité 
koruny. Jeho zásluhou také stojí u vrat dvě 
lípy, jež za tu dobu zmohutněly a jejich 
kořeny trochu narušují stabilitu zdi. 
Pomáhal mu pan T. Krátký a společně 
rovněž osázeli keře pámelníku podél cesty 
ke hřbitovu. Dodnes tyto keře, především  

v době květu, vytvářejí krásnou kulisu na 
poslední cestě zemřelých.
   Hřbitov se postupně zaplňoval a v době, 
než se zřídil nový hřbitov v Boršově, ulehčil 
přeplněnému hřbitovu u kostela v Boršově, 
takže zde jsou pohřbeny i lidé z okolních 
vesnic. Rádi se zde nechávají pohřbít i 
rodáci, kteří po válce odešli do pohraničí. 
Dávají tím najevo, že zde zanechali své 
kořeny. 
   Právě před 20 lety došlo k první opravě 
hřbitovní zdi. O tu se zasloužil Josef 
Vyžrálek. Doufáme, že letošní oprava 
vydrží déle, protože současné stavební 
materiály jsou kvalitnější.
   Jinak je náš hřbitov takový upravený 
parčík. Rádi se v něm projdeme kolem řad 
hrobů. Každé jméno na náhrobku nám 
připomene známou osobu, která s námi 
sdílela kus života v naší vesnici.

    Mrtví tady žijí dál. Nemusí se loučit se 
svou vesničkou a svým obzorem. V dálce 
jsou vidět šumavské kopce a celý kraj 
jakoby byl pod ochranou masivu Kletě. Jsou 
vidět jenom jejich náhrobní kameny s jejich 
jmény. Každý osud má svůj kříž a na 
náhrobku poslední vzkaz: „Spi sladce.“, 
„Odpočívej v pokoji.“, „Vzpomínáme.“
   Snad mi odpustíte, milí přátelé, dnešní 
trochu smutné téma. Použil jsem jej u pří- 
ležitosti oslavy rekonstrukce hřbitova a 
svátku Dušiček. 
     Příště snad na veselejší notu.

mění do nádherné palety podzimních barev 
a příroda se připravuje k zimnímu spánku. 

   Život našich předků byl propojen            
s každoročně se opakujícím cyklem 
ročních období. Na jaře začal pučet nový 
život pod polibky jarního slunce, příroda 
postupně rozkvétala jarními květy, novou 
setbou byl položen základ budoucí úrody. 
Začátkem léta se již objevovaly první 
plody, které pak pod žhavým letním 
sluncem postupně dozrávaly k radostným 
žním. Potom ale už celý rok dospíval         
k závěru. Byly sklizeny plody podzimu: 
brambory, zelí, řepa, na zahrádkách ovoce 
a zelenina. Začal osev ozimů, základ příští 
sklizně. V říjnu se všude slavilo posvícení 
- radostná oslava a poděkování za zdárně 
skončeným cyklem zemědělských prací. 
Na lidi čekalo období poměrného 
pracovního klidu. 
   Běh lidského života se podobá životu     
v přírodě během roku. Začíná zrodem a 
jarním rozpukem, rozkvětem a zakládáním 
plodu, dozráváním, obdobím nejplod- 
nějšího života a pozvolným stárnutím a 
nastoupením věčného klidu, který 
symbolizuje zimní období. S tímto časem 
je symbolicky spojován svátek Dušiček -  
Památka zesnulých. V těchto dnech proudí 
na hřbitovy proudy lidí a pokládají 
věnečky a rozsvěcují světla na hrobech 
svých blízkých.

   V letošním roce jsme my, občané 
Vrábečska, dostali k tomuto svátku krásný 
dárek. Péčí obecního zastupitelstva došlo 
letos po dvouletém odkaldu k rekonstrukci 
zdí kolem našeho hřbitůvku. V současné 
době ještě není firmou Sahan, která práce 
prováděla, konečná suma nákladů 
stanovena, její výše se ale bude pravdě- 
podobně pohybovat kolem 220.000,-Kč. 
Nyní, po opravě zdi, máme bezesporu 
jeden z nejkrásnějších hřbitovů v okrese. Je 
to dobře, protože je pravidlo, že podle 
stupně piety a chování společnosti ke svým 
zemřelým se pozná kultura národa.           
V minulosti jsme při různých zájezdech 
vídali v sousedních zemích zpustlé, 
většinou neoplocené hřbitovy. Po válce, 
když začali osidlovat pohraničí po 
odsunutých Němcích různí repatrianti        
z východních zemí, stávalo se, že své 
zemřelé sami pohřbívali někde ve stráni    
u lesa.

rvní rok třetího tisíciletí se již 
nachýlil do posledního čtvrtletí. 
Zelená  barva  letní přírody  se již 

   Protože si všímáme uplynulého života, 
vzpomeneme dnes i výstavbu našeho 
hřbitova ve Vrábči. 
   Chtěl bych připomenout některé osoby, 
které se o výstavbu a pozdější údržbu 
zasloužily. Po svouleté společné práci celé 
obce na výstavbě kostelíka v letech 1935 - 
1937 se občané osady Vrábče usnesli že si 
zřídí i hřbitov. Tehdy byla samospráva      
v obci rozdělena. Byla centrální - hlavní 
zastupitelstvo a v každé vesnici osadní 
zastupitelstvo v čele se starostou, který byl 
současně i členom obecního zastupitelstva. 
Byly na ně přeneseny určité kompetence, 
např. péče o komunikace nebo i provoz     
v obecních domcích (pastuškách). V té 
době  byl   osadním   starostou  můj  otec.    

Oslavte sváteèní èas s námi!  Popøejte prostøednictvím 
Novinek svým známým, kolegùm, pøátelùm, 

i všem nejbli�ším!

V èase adventním opìt vyjdou

Jistota, �e jsme inteligentnìjší ne� 
ostatní, je pová�livá u� proto, �e ji 

s námi sdílí tolik pitomcù.

�ena ti ochotnì vyhoví ve všem, 
po èem sama tou�í. /Diofanés/

/A.Camus/



                LISTOPAD
„Ovocné stromy„
- pokračujeme ve výsadbě ovocných 
  stromů
- okolo stromů zkypříme povrch půdy až 
  za okap koruny
- kůru zbavíme škrabkou nebo ocelovým 
  kartáčem odumřelých částí, mechů, ...
- máme-li možnost využijeme k vápnění 
  stromů cukrovarských kalů
- stromy přihnojujeme dobrým vyzrálým 
  kompostem
- stromy zbavujeme škůdců zimním 
  postřikem
- lískové keře zmalíme vyřezáním 
  starého dřeva a půdu kolem nich 
  zkypříme a pohnojíme
„Zelinářské zahrady“ 
- nazarýváme hnůj tam, kde chceme 
  pěstovat cibuli, ale tam, kde budeme 
  vysazovat košťáloviny
- celer má rád hlavně komposty, starý 
  zetlelý hnůj a vápnění a nejvíce 
  rozdrcenou omítku
- mrkev a petržel nemá ráda čerstvý 
  hnůj, stejně jako kořen, ředkev, 
  ředkvička a salátová řepa
- značné dávky hnoje vyhovují nejen 
  košťálovinám, ale také chřestu, 
  špenátu, reveni, póru, a salátu
„Skladování“
- kořenovou zeleninu je nelépe ukládat 
  do čistého sterilizovaného říčního 
  písku
- košťáloviny, pór, čínské zelí a 
  endivii vyrýváme i s kořenovými valy 
- ve skladu pak stavíme valy vedle 
  sebe a prosýváme jim kořeny zeminou, 
  kompostem

PROSINEC
- kolem stromků obrýváme půdu
- vápníme jednou za tři roky (nemá 
  význam vápnit půdu, ve které je 
  přirozeného vápníku dostatek)
- připravujeme jámy pro jarní výsadbu 
  ovocných stromů a keřů
- vinnou révu sejmeme, pokud je vedena 
  na špalírech, sestřihneme, staré 
  větve očistíme a natřeme vápnem
- pokračujeme v rytí a hnojení 
  zelinářské zahrádky
- plochu určenou pro celer proléváme 
  během zimy močůvkou
- prosinec je vhodný k zakládání 
  kompostů
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VYRÁBÍME VÁNOČNÍ VÝZDOBU!

Myslivecké sdru�ení Vrábèe
Vás srdeènì zve na tradièní

Sobota 8. prosince 2001 od 18.00 hod. 
v Hospodì na zastávce.

Pro dobrou náladu budou vyhrávat heligonky.
Bohatá tombola zajištìna!

Mikulášskou nadílku

Suroviny: 
300g zelených a 300g žlutých paprik, 300g mletého 
masa, 400g spařených a oloupaných rajčat, 100ml 
zakysané smetany, 150g propláchnuté a vařící vodou 
spařené rýže, 1 větší cibule, mletá sladká paprika,  
3 lžíce slunečnicového oleje, sůl, pepř. 
Postup: 
Nejprve si připravíme rýži. Spařenou a slitou rýži 
vložíme do vroucí osolené vody s olejem a dusíme pod 
pokličkou doměkka. Potom do ohnivzdorné misky nebo do 
hrnce rozprostřeme na dno na kolečka nakrájená 
rajčata, na to vrstvu paprik nakrájených na nudličky, 
dále vrstvu rýže a mleté maso. Každou vrstvu osolíme 
a lehce (kromě rýže) poprášíme mletým pepřem. 

   Cibuli nakrájenou najemno necháme zesklovatět na 
oleji na pánvi, posypeme mletou paprikou, zalijeme 
sběračkou horké vody a zakysanou smetanou, promícháme 
a nalijeme do misky (hrnce). 

      Dusíme přikryté asi 20 minut a 
po té ještě odkryté dopečeme  
v troubě dokřupava. 

   Přílohy: Čerstvé pečivo 

Zapečené lečo s mletým masem

Poslední mysliveckou leè.

Komise sociálních a zdravotních vìcí OÚ Vrábèe zve 

všechny dìti do vìku 10 let z celé obce Vrábèe na

v sobotu 8. prosince 2001 v Pohostinství 
Na rynku ve Vrábèi od 14.00 hodin.


