
ŘEPIČÁK         
Čtvrtletní zpravodaj obce Řepice 

Ročník: 3     Číslo: 1/2021      leden – únor – březen
 

 

 

 

 

        Zimní radovánky 2021 

 

 

Obsah zpravodaje: 

 Informace občanům 

 Ze zasedání zastupitelstva 

 Ze života školky 

 Za Šumavou jinak 

 Sčítání lidu, domů a bytů  

 Kroniky a digitální archiv 

 Sněhuláci 

 Životní výročí 

 Ohlédnutí zpět 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.repice.cz 



Informace občanům 

Slovo starostky 
Milí Řepičáci, 

již před několika týdny spustilo MZ ČR očkování proti onemocnění COVID-19. K registraci se v současné 
době mohou přihlásit občané starší 70-ti let, pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci školských zařízení 
a pracovníci v krizovém řízení, (zdravotníci a pracovníci v sociálních službách jsou vedeni mino 
registrační server).  Chápu, že ne všichni jsou příznivci očkování a že celý systém je založen na 
dobrovolnosti. Pokud by ale někdo chtěl očkování využít a měl zájem o pomoc s registrací a následnou 
rezervací termínu, můžete se na mě obrátit. 
 
Možnost vakcinace využilo již pár desítek našich občanů. Někteří z nich byli za nabídnutou pomoc rádi. 
V každém případě chci vyjádřit úctu k odhodlání a pomoci společnosti tímto zodpovědným přístupem. 
 
Přeji všem pevné zdraví a hodně optimismu do dalších dnů. A i když je v dnešní době spousta zákazů 
a zavřeno téměř vše, úřední hodiny na naší obci se nemění a já jsem vám stále k dispozici. Pokud budete 
potřebovat pomoci mimo úřední hodiny, zavolejte na tel. č.: 724 181 029. 
 

Vlaďka Tíkalová – starostka 
 

Hospodaření obce Řepice za rok 2020 
Hospodaření obce se odvíjí od schváleného rozpočtového výhledu a schváleného rozpočtu: 
příjmová část rozpočtu ve výši:  8 626 483,27 Kč 
výdajová část rozpočtu ve výši:  6 544 195,47 Kč 
rozdíl příjmů a výdajů:   2 082 287,80 Kč 
 
Schválený rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu 12. 
 
Vzhledem k tomu, že v loňském roce nebyly spotřebovány všechny prostředky určené na investice, byl 
schodkový plánovaný rozpočet uzavřen opět s kladným výsledkem 2 082 287,80 Kč. 
 
Zůstatek finančních prostředků na účtu Komerční banky, České spořitelny a účtu u ČNB k 31. 12. 2020 
činí: 6 917 107,20 Kč 
 

Místní poplatky pro rok 2021 
Termín úhrady místních poplatků je do 31. března 2021. Cena opět pro rok 2021 zůstává stejná jako 
v minulých letech. Odpad 500 Kč za trvale žijící osobu v obci a rekreační objekt. Za psa 100 Kč. Úhradu 
proveďte na účet č. 78-945210277/0100 – variabilní symbol – číslo popisné vašeho domu. Nebo osobně 
v hotovosti na OÚ v úředních hodinách. 
 

Odpadové hospodaření 
Přehled příjmů a výdajů v Kč k 31. 12. 2020: 
 

Název položky výdaje příjmy 

Směsný komunální odpad 253 622 0 
Odpad ze hřbitova 0 0 
Komodita papír 99 993 EKO-KOM 
Komodita sklo   7 384 EKO-KOM 
Komodita plast 140 291 EKO-KOM 
Komodita bioodpad 69 425 0 
Nebezpečný a velkoobjemový odpad 92 187 0 
Přijaté příspěvky od firmy EKOKOM 0 100 810 
Příjmy za poskytované služby 0 245 925 
Celkem 662 902 346 735 



Náklady v souvislosti s tříděním odpadu jsou rok od roku vyšší, neustále rostou! V loňském roce se 
v Řepici opět o něco zvýšilo množství vytříděného odpadu. Určitě ještě máme všichni rezervy 
a poděkování patří všem, kteří odpad třídí.  
 

Evidence obyvatel a něco málo ze statistiky 
K datu 31. 12. 2020 bylo k trvalému pobytu v obci přihlášeno 437 obyvatel, z toho 222 mužů a 215 žen. 
V loňském roce se narodily 2 děti – Christian Ředina a Lukáš Tomíček. 
 

Žádostí o dotace podané v roce 2021 
Krajský úřad pro Jihočeský kraj: 

1. Oprava štítu víceúčelového sálu Ratejna – Program obnovy venkova 
2. Oprava průchodu budovy obecního úřadu – Program obnovy venkova 

Ministerstvo pro místní rozvoj: 
1. Obnova místní komunikace „Na Skalce“ – Podpora obnovy a rozvoje venkova 

 

Ceny vodného a stočného na rok 2021 
voda pitná (vodné):   62,35 Kč/m3 (vč. 10 % DPH) 
voda odpadní (stočné):   43,25 Kč/m3 (vč. 10 % DPH) 
 
 

Ze zasedání zastupitelstva 

Zastupitelstvo obce Řepice schválilo: 
 Bezúplatný převod stavby márnice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových obci 

Řepice 
 Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p. č. 432/2 v k. ú. Řepice 
 Smlouvu o dočasném záboru části pozemku p. č. 422/1 (13 m2) ve prospěch SÚS JčK z důvodu 

oprav mostu ev. č. 173-003 u Řepického rybníku 
 Smlouvu na věcné břemeno č. PI-014330066444/001, el. připojení „Řepice – kNN, Edubba“  
 cenu vodného a stočného na rok 2021 

Zastupitelstvo obce Řepice zamítlo: 
 žádost pana Jana Chvosty o koupi části pozemku p. č. 432/2 v k. ú. Řepice 

 
 

Ze života školky 

Vážení rodiče, milí Řepičáci, 
moc ráda bych Vás pozdravila v novém roce z naší MŠ a poslala Vám od nás  pár úsměvů a trošku dobré 
nálady ����. 
Jak všichni víme a hlavně cítíme kolem sebe, situace s pandemií Covid 19 se nelepší, naopak,  a proto bylo 
rozhodnutím vlády nařízeno od 1. 3. 2021 uzavření i mateřských škol. Tuto situaci chápeme jako velmi 
nelehkou, hlavně pro rodiče a zákonné zástupce dětí, přesto věříme, že se situace bude zlepšovat a my 
všichni se zase brzy setkáme. I v MŠ je pro předškolní děti povinná distanční výuka a tímto bych velmi 
ráda i touto cestou poděkovala naší skvělé paní učitelce Bc. Monice Majerové, která se tohoto úkolu 
zhostila s nadšením a velmi profesionálně. Ohlasy našich předškoláčků i jejich rodičů jsou velmi 
pozitivní, a to nás velmi těší, moc si toho vážíme a děkujeme. I nadále budeme zveřejňovat náměty na 
činnosti (i pro rodiče mladších dětí), na stránkách MŠ: ms.repice.webnode.cz.  
A co se „dělo“ v uplynulém čtvrtletí v MŠ? Stále se snažíme, aby chod mateřské školy byl co nejméně 
postižen a vše , hlavně pro děti,  zůstalo takzvaně „normální“. Samozřejmě akce školky – divadýlka, 
výstavy, výlety a společné akce s rodiči nejsou a nebyly stále bohužel možné.  
V lednu jsme ve školce přivítali nového kamaráda, který je sice ještě hodně malý, ale my všichni mu 
pomůžeme, aby se ve školce cítil „skoro“ jako doma. 
„Tříkrálový den“ -  zpívání koled, společné odstrojení vánočního stromečku, vyprávění a dramatizace  
Tříkrálového příběhu bylo jedno z témat, které nám přinesl měsíc leden. Také proběhlo vyšetření zraku – 
screening očních vad v rámci projektu „KOUKAJÍ NA NÁS SPRÁVNĚ“. Lednový sníh nám přinesl zimní 



radovánky. Zářivé úsměvy a červené tvářičky dětí byly přesně tím, co v této době potřebujeme – dobrou 
náladu. 
Únor se nesl v duchu lásky – „Srdíčkový den“ MŠ v oblečení barvy červené, či růžové, upekli jsme si 
perníková srdíčka a povídali si o tom, jak je důležité „mít někoho rád“.  Masopust byl pro nás dalším 
únorovým tématem, vyzdobili jsme si třídu, pořádně si zasoutěžili a zařádili na karnevale. Všechny masky 
byly úžasné a každý si odnesl z karnevalu na památku svůj vlastní diplom.  
V březnu jsme měli naplánované setkání s odborníkem v rámci projektu ŠABLONY II. Toto setkání s Mgr. 
Tomášem Tenklem – školním psychologem, nebylo možné provést prezenčně, ale i s tímto jsme si 
poradili a setkání na téma (které si rodiče sami vybrali na začátku školního roku) – „Náročné situace ve 
výchově: agresivita a vzdorovitost u dětí“ proběhne v online prostředí. Toto setkání proběhne po uzávěrce 
Řepičáku, takže, jak to dopadlo Vás budu informovat příště ����. 
Velmi ráda bych znovu poděkovala všem zaměstnancům mateřské školy za pomoc, stálé úsměvy, 
vstřícnost a profesionalitu. 
Přeji ze srdce všem dětem, zaměstnancům, rodičům, celému obecnímu zastupitelstvu a všem Řepičákům 
hodně zdraví, pevné nervy a klidné dny v této neklidné době. 
 
Jolana Tůmová - ředitelka MŠ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za Šumavou jinak 

Top pět aneb skoro katastr Řepice 
 
Ahoj kamarádi a přátelé turistiky a zdolávání všech možných výzev.  
 
Minule jsme se prošli po krásách jižních Čech, které jsme viděli v blízkém okolí naší obce. Nyní jsem pro 
vás natrasoval okruh po pěti vrcholech v okolí obce Řepice. A musím podotknout, že na dvou z nich jsem 
stál poprvé v životě. Cesta nejprve vede do Rohozné a přes tvz. Kančí jámy, krásnou diretisimou (co 
nejpřímější cestou) dojdete těsně pod vrchol Chlumu. Tam malé prodírání a jste na vrcholu. Dále 



pokračujete na starou Oseckou cestu (mezi Rovnou a Osekem) 
a dojdete zezadu ke Zbuši. Pod Zbuší jsem byl snad tisíckrát, ale na 
vrcholu poprvé. Na Zbuši můžete pozorovat zchátralé stavby po 
těžbě vápence. Pokračujete cestou na Domanice a odbočíte přes 
pole na vrchol Ostrého. Nádherný kamenitý hřebínek s kultovním 
křížem těsně pod vrcholem a mystickým obrázkem na něm. Sešup 
dolů a tradá na středověké slovanské hradiště na Hradci. Valy 
opevnění jsou neustále patrny. A zase dolů, a zase trošku cestou 
necestou. Dojdete k Obrázku a čeká nás poslední kopec a tím je jako 
při minulé vycházce Jaslov. Přeji všem nádherné počasí a doporučuji 
jít raději v blízké budoucnosti, než cestičky zarostou úplně.   
Zdraví vás Pavel Samec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 

Sčítání začalo o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Někteří využijí možnost sečíst se 
on-line prostřednictvím elektronického formuláře na webu: www.scitani.cz 
nebo v mobilní aplikaci. Jiní vyplní a odevzdají listinný sčítací formulář 
od 17. 4. do 11. 5. 2021. Sčítání je povinné ze zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání 
lidu, domů a bytů v roce 2021. Povinnost sečíst se mají všechny osoby 
s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dnů a osoby, kterým 
byl u nás udělen azyl (případně doplňková ochrana nebo dočasná ochrana). 
Patří sem i ostatní osoby, které jsou na území České republiky v rozhodný 

okamžik (půlnoc z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021) přítomny. 
 
Sčítání slouží nám všem. Je těžko představitelné, že by společnost mohla fungovat, aniž by o sobě měla 
ucelené informace. Proto se sčítání v různých podobách provádí od starověku dodnes, a to po celém 
světě, od nejchudších zemí po ty ekonomicky nejvyspělejší. Sčítáme se proto, aby byly dostupné údaje 



o veškerém obyvatelstvu, jeho rozmístění, demografických, sociálních a ekonomických charakteristikách, 
složení a způsobu bydlení domácností, a to ve vzájemných vazbách v celostátním pohledu i v nejmenším 
územním detailu. Tyto údaje nejsou žádným jiným způsobem zjistitelné. Výsledky pak pomáhají 
v mnoha sférách – například při plánování dopravy, kapacit ve zdravotnických zařízeních nebo školkách, 
při aktualizaci podkladů pro mapy oblastí s významným povodňovým rizikem, při tvorbě územních 
plánů či při zásazích hasičů. 
 
Na našem území se soupisy obyvatel uskutečnily již ve středověku, kdy byly prováděny k vojenským 
a daňovým účelům.  V říjnu 1753 byl vydala císařovna Marie Terezie patent o každoročním sčítání lidu. 
Právě z důvodu vzrůstu daní vedly soupisy k četným zkreslením. V roce 1777 byl vydán nový konskripční 
patent jako základ soupisů – populačních knih. V nich byla zachycena zvlášť každá rodina se všemi členy 
domácnosti. Hlava rodiny měla povinnost hlásit změny (úmrtí, narození, stěhování atd.). Říšským 
zákonem byla od roku 1869 stanovena desetiletá perioda sčítání lidu. Poslední sčítání lidu před první 
světovou válkou bylo provedeno v roce 1910. V roce 1919 byl už v nově vzniklé Československé republice 
založen Státní úřad statistický a ten připravil na únor 1921 nové sčítání lidu. Další sčítání proběhlo až 
v prosinci 1930. V roce 1940 se podařilo sčítání neuskutečnit, aby okupační mocnosti neměly spolehlivé 
podklady pro válečné hospodářství. První poválečné soupisy z let 1946 a 1947 v obnoveném 
Československu představovaly pouze dílčí akce a sčítání lidu proběhlo až v roce 1950. Následovalo 1961, 
1970, 1980, 1991, 2001 a 2011.  
 
Sčítání 2021 je zdrojem unikátních informací o životě v naší zemi. Získaná data mohou pomoci při 
plánování opatření, aby se v Česku žilo lépe, například při řešení nedostatku volných bytů, nabídky 
vzdělávání v místech, kde chybějí potřebné profese, nebo zavedení vlakových a autobusových spojů. 
Pomáhají při zajištění kapacit ve zdravotnických zařízeních nebo školkách, při tvorbě protipovodňových 
opatření. 
 
 
Pár údajů o Řepici ze sčítání lidu 1970 – tedy před 50 lety: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Trvale obydlené – podle roku výstavby 

Domy Byty Byty – do 
1869 

1870 
1899 

1900 
1919 

1920 
1945 

1946 
1960 

1961 
1970 

89 104 33 7 9 21 15 19 
 
 
 
Průměrná 

obytná plocha 

1 bytu 

Průměrná 

obytná plocha 

na 1 osobu 

Byty 

s vodovodem 

Kategorie bytu 

I. +II. III. IV. 

34,6 m2 11,5 m2 91 26 15 63 

 
 

Bydlící obyvatelstvo 
Celkem Z toho ženy Z toho děti do 

15 let 
311 160 50 

   
Obyvatelstvo ekonomicky aktivní 
Celkem Z toho ženy   

155 66  



Kroniky a digitální archiv 

Kroniky a kronikáři obce Řepice 

Co je kronika a kdo je kronikář? 
V různých odborných pramenech je možné si přečíst, že se jedná o vyprávěcí pramen vzniklý z vůle 
zadavatele (instituce) nebo autora. Obsahuje záznamy spojené do chronologických řad. Účelem je 
zachycení a hodnocení historických událostí a interakcí odehrávajících se na určitém území (regionu, 
obci, farnosti, škole, rodině) nebo ve společenství lidí, kteří se sdružují na základě společného zájmu 
(hasiči, ochotníci) v určitém čase. Být kronikářem je určitě zajímavá práce, ale zároveň velmi zodpovědná 
a náročná z mnoha pohledů. Kronika je součástí identity obce a kronikář vlastně tvoří její budoucí 
historické vědomí. Může tedy jednotlivým zápisům naplno vtisknout podle svého nejlepšího vědomí 
a svědomí jistý punc své osobnosti. O to náročnější je to úkol. Obecní kroniky patří mezi archiválie, jsou 
proto uloženy archivech. 
 
Kronikáři obce Řepice: 
Nejstarší historie:  Josef Žipek – řídící učitel v Řepici v létech 1879-1910 
Do roku 1927:   Rudolf Soukup – definitivní učitel v Řepici 
    Bedřich Dubský – řídící učitel v Řepici  
    František Diviš – řepický občan a ochotník 
1936 – 1963   František Filip – řídící učitel v Řepici 
1981 – 1984   Zdeněk Turek 
1985 – 1990   Bohuslav Šabek 
1991 – 1998   Věra Chmelová 
1999 – 2000   Jaroslava Krejčová 
Od roku 2000:   Štěpánka Krejčová 
 
Všem kronikářům, kteří vedli a vedou kroniky o dění Řepici, shromažďují informace, které pak zapisují 
a věnují této, bezpochyby záslužné činnosti, velké množství svého času patří právem náš obdiv 
a poděkování.   
 
Víte, že … 

v uplynulých desetiletích se veřejnosti otevřely archivy, takže už dávno neplatí, že jsou v nich uloženy 
cenné listiny, které nikdo nemůže vidět. Kromě bezplatného přístupu k archiváliím poskytují archivy 
v České republice uživatelům možnost studovat některé archivní soubory online. Digitální archiv je dnes 
součástí každého oblastního archivu. Mezi nejčastěji využívané archiválie patří církevní a státní matriky. 
Na internetové adrese www.ceskearchivy.cz dnes už můžete najít v digitální podobě také obecní i školní 
kroniky, včetně těch ze Řepice. Tak může kdokoli v klidu domova nahlédnout do historických 
dokumentů nebo si např. v matrikách vyhledat data o svých předcích či jiné zajímavé informace z kronik.  
 
 

Sněhuláci 

Sněhové radovánky. 
Huráá, napadl sníh a je ho dost na stavění sněhuláků. Sníh přináší radost dětem 
a většinou starost dospělým. Mezi zimní radovánky patří stavění sněhuláků. 
Jedna koule, druhá, třetí a pak záleží na fantazii stvořitele. Figura sněhuláka má 
zobrazovat lidskou postavu. Nejmenší koule představuje hlavu a obličej 
většinou tvoří malé kamínky nebo uhlí, mrkev představuje nos. Na hlavu se 
pokládá starý hrnec jako klobouk a v pomyslné ruce drží koště. Někdy má na 
krku i šálu. Tak jej většinou známe my. Kdysi zima znamenala čas strádání 
a zimy, a proto se sněhuláci mračily. Dnes už máme na zimu jiný pohled 
a současní sněhuláci se většinou usmívají.  
 
Ale ze sněhu se dá dělat mnoho jiných zajímavých staveb a výtvorů. Také 



v Řepici pod kostelem se letos v polovině ledna objevila zajímavá sněhová socha – umělecké dílo – 
Bohyně lásky, kterou vymodeloval pan Břetislav Kristek. Škoda, že už roztála.  
 
Sněhuláci se ale nechají udělat z dalších různých materiálů. Jak se říká, fantazii se meze nekladou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Životní výročí 

V dubnu budou mít své narozeninové výročí paní Soňa Roudnická (88 let), paní Zdeňka Vacková (91 let), 
paní Stanislava Šavrdová (72 let) a pan Václav Mígl (73 let). Všem oslavencům přejeme vše nejlepší, pevné 
zdraví, mnoho štěstí, pohody a klidu v osobním životě.  
 

 
 
 

Ohlédnutí zpět 

Masopust – karnevalový průvod v maskách – čas zábavy a veselí – alespoň ve 
fotografiích. 
 
V sobotu 7. 3. 2020, kdy se konal masopustní průvod, ještě nikdo z nás netušil, jaká situace nastane 
v souvislosti s pandemií coronaviru, a že za pár dnů bude vyhlášen nouzový stav, který s výjimkou letního 
období bude trvat i na začátku roku letošního. Ten rok stejně jako loňský společenské zábavě vůbec 
nepřeje. Škoda, za normálních okolností by se býval masopustní průvod konal 13. února. Počasí bylo 
ideální. Sice lehce mrzlo, ale na zemi ležel nádherný bílý sníh a obloha byla krásně modrá. Tak si níže 
připomeneme alespoň význam masopustu a pár již historických fotografií. 
 
Většina roku, od jara do podzimu, se kdysi nesla ve znamení zemědělských prací, a tak lidé měli na veselí 
málo času. Zima bývala volnější a při dlouhých zimních večerech se lidé setkávali, povídali si, tančili, 
zpívali. Televize nebyly a lidé si zpestřovali pochmurné sychravé dny smíchem a vtipkováním při těchto 
setkáních. I když je dneska jiná doba, po celý rok většina z nás pracuje stejně, je fajn, že se některé zvyky 
dodnes zachovaly, patří mezi ně právě masopust a plesová sezóna.  
 



Masopust není pouze sobota, kdy vsí projde veselý průvod masek. Jde o postní období v délce 40 dnů 
(nezapočítávají se neděle, takže s nimi je tato doba ještě o pár dní delší), kdy bylo potřeba dodržovat 
pravidla. Slovo masopust pochází z latiny a znamená – vzdát se masa. Ti, kteří by chtěli význam opravdu 
dodržet, museli by se zříct nejen masa, ale také mastných jídel, alkoholu (Suchý únor), kouření, 
a dokonce také mléčných výrobků a vajec. A co víc, jíst střídměji a menší porce. To dnes mohou dodržet 
snad jedině vegani! 
 
Masopustní období není každý rok stejně dlouhé. Začíná vždy stejně, ale konec je pohyblivý a odvozuje se 
od termínu Velikonoc. Velikonoční neděle připadá na první neděli po prvním jarním úplňku. To 
znamená, že se odvozuje od jarní rovnodennosti a od fází Měsíce. Právě Velikonocím předchází 
čtyřicetidenní půst, a jeho začátek je koncem masopustního období. Masopust se končí vždy v úterý, po 
kterém následuje Popeleční středa. Před postním obdobím si lidé chtěli ještě užít příležitost k zábavě, 
a tak bylo zvykem slavit tři dny – od masopustní neděle až do úterního večera, kdy se někde symbolicky 
pochovávala basa.  
 
Význam doby půstu není jenom o tom uskromnit se v jídle, odepřít si veselí a večírky. Měli bychom se 
věnovat sami sobě, více přemýšlet o směřování našeho života, věnovat se svému nitru. Postní doba by 
dnes pro nás měla znamenat zjednodušení svého materiálního života v dnešní uspěchané době a více 
pozornosti věnovat tomu našemu vnitřnímu životu. Možná, že právě tohle se nám v posledním roce snaží 
ukázat kolo osudu!   
 
Masopustní průvody mají v Řepici velmi dlouhou tradici a tento zvyk přetrval i v době socializmu. Je 
dobře, že se stále najde mnoho nadšenců, kteří si vyrobí vlastní masku-vlastní nápad nebo si kostým 
vypůjčí a jdou bavit sebe i ostatní po celé vsi. Většina občanů již na průvod čeká, jsou poctěni jeho 
návštěvou a potěšeni, že si mohou s maskami zatančit, zazpívat a také je pohostit něčím dobrým a přispět 
do kasičky. Tradice se mají udržovat, a tak díky patří všem, kteří se jakkoli na této tradici podílí. Tak snad 
za rok u vás na shledanou!    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pravou hodnotu těch skutečně důležitých věcí či vztahů obvykle objevíme teprve tehdy, když se jich 
musíme vzdát. Tak je to dnes i s kulturou. Kdy se znovu vrátí do našeho života, v tuto chvíli není jasné. 
Ale o tom, jak na ni lpíme, už víme své.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.facebook.com/repice.cz/, tisk: W REKLAMA, s.r.o., Kbelnice 


