
KREMATORIUM
V úterý 12. března je pořadí smutečních
obřadů v pardubickém krematoriu ná-
sledující: 12.00 HAVLASOVÁ Růžena,
důchodkyně, 1921, Sezemice; 13.00 LE-
VINSKÁ Marie, důchodkyně, 1930, Svo-
jšice; 13.45 VOSMANSKÝ Josef, dů-
chodce, 1927, Černá za Bory; 14.30 GA-
BRHELOVÁ Libuše, důchodkyně, 1935
Čepí.

PORODNICE
Ve čtvrtek 7. března se v porodnici Par-
dubické krajské nemocnice narodili Iza-
bella, Michaela a Vojtěch. Redakce
přeje novorozencům a rodičům hodně
zdraví a spokojenosti. Fotografie naro-
zených miminek najdete vždy v sobot-
ním vydání Deníku.

DŮM HUDBY
Sobota 9. března

Radim Hladík & BLUE EFFECT
19.30Kapela, která má nesmazatelné
místo v historii českého bigbítu. Proslulý
král rockové kytary Radim Hladík, který
se v novém Blue Effectu obklopil o ge-
neraci mladšími muzikanty, nás opět
přesvědčí, že nic neztratil ze svého umu
a rockového drivu.

DIVADLO
Východočeské divadlo Pardubice

MĚSTSKÉ DIVADLO

Sobota 9. března

Charleyova teta 18.00
Teta má zpoždění. Ale zásnuby se nemo-
hou konat bez ní! Jedině, že by se za ni ně-
kdo přestrojil… Co z takového podvodu
může vzejít?! Uvidíte v jedné z nejlepších
komedií všech dob, plné třeskutých situací
a jiskřivé anglické konverzace. Hrají P. Bo-
rovec, L. Špiner, J. Musil a další. Režie M.
Schejbal j. h.

Neděle 10. března

Hurvínek mezi osly 15.00, 17.00
Prapodivná osůbka s oslíma ušima jmé-
nem Hýkálek pozve Hurvínka do města
Oslovo, ve kterém se nemusí chodit do ško-
ly. Je to skutečně takový ráj na zemi, jak si
Hurvínek myslel? Režie, scéna a loutky M.
Kirschner. Hostem Divadlo Spejbla & Hur-
vínka, Praha.

Úterý 12. března

Marvinův pokoj 19.00
Příběh dvou sester, které po dvaceti letech
odloučení sblíží nemoc jedné z nich – spo-
lečně strávený týden pak zásadně promění
život celé jejich rodiny… Hrají K. Frydecká,
E. Reiterová a další. Režie H. Glancová.
Hostem Městské divadlo Mladá Boleslav.

Středa 13. března

Blbec k večeři 17.30
Slavná francouzská komedie plná gagů a
situační komiky! Pierre pořádá velkou „ve-
čeři blbců“, jenomže na svou zlomyslnost
tentokrát doplatí a legrácka pro pobavení
se mu vymstí. V hlavních rolích M. Mejzlík
a A. Postler. Režie H. Mikolášková j. h.

Čtvrtek 14. března

Don Juan 18.00
Vrcholná komedie velikána světového di-
vadla o člověku, který překračuje všechny
hranice. Don Juan je vášnivý svůdce žen.
Všechny úspěšně dobývá, všem slibuje
manželství, ale žádné nedokáže zůstat věr-
ný, neboťho „uchvacujekrásavšude, kde na
ni narazí“. V hlavních rolích L. Špiner a P.
Borovec. Režie K. Dušková j. h.

Pátek 15. března

Holky z kalendáře 19.00
Laskavá i dojemná komedie vycházející ze
skutečné události, která pojednává o oby-
čejných ženách, z nichž se na čas staly ce-
lebrity – navíc překonaly smrt, nevěru, zís-
kaly zpátky důstojnost, radost ze života a
utužily přátelství! Hrají J. Janoušková, J.
Paulová j. h., D. Novotná, L. Mecerodová, R.
Chvalová, H. Malehová j. h. a další. Režie P.
Novotný.

Sobota 16. března

Kdyby tisíc klarinetů 19.00

MALÁ SCÉNA VE DVOŘE

Neděle 10. března

Tisíce let hudby aneb Baroko pro oko
15.00
Druhý díl dobrodružné cesty, při které s
dětmi objevujeme pestrý a lákavý svět
hudby a její vývoj! Vašimi hravými prů-
vodci spolu s muzikanty Komorní filhar-
monie Pardubice budou P. Tenorová a M.
Mejzlík. Režie J. Uherová j.

Neděle 17. března

Pokusní králíci 19.00

KD HRONOVICKÁ
Neděle 10. března – POZOR ZMĚNA

Příhody včelích medvídků 15.00
Víte, jak se správně „lítá“? A proč si Pa-
vouk tak pomlaskává? Proč je sluníčko
dneska tak nízko? A kde vlastně bydlí
Pučmeloud? A víte kolik je v mraveništi
mravenců? Kolik mají Berušky teček? S
Brumdou a Čmeldou se to jistě dozvíte.

VÝROČÍ
9. března 1845 se narodil František Fi-
lipovský, ředitel kůru v Přelouči a hu-
dební skladatel, otec herce FF. V Pře-
louči byl zároveň městským kapelníkem
(+1919); 1885 se narodil v Pardubicích
Petr Vranešič ml., majitel vinárny a re-
staurace u Bílého koně v rodných Par-
dubicích; 1890 se narodil Josef Nepokoj,
1923 – 38 ředitel měšťanské školy v Boh-
danči (+1979); 1895 se narodil Franti-
šek Smlsal, od roku 1928 dlouholetý pro-
fesor tělocviku a těsnopisu na pardu-
bické reálce; 1902 se narodil v Pardu-
bicích Josef Břešťák, ředitel Pražské
úvěrní banky v Praze, Bratislavě a v
Púchově; 1913 se narodil Josef Kobliha
– hostinský v Řečanech nad Labech, ze-
mřel ve věku nedožitých 40 let. Aktivně
působil v Sokole, kterým zařídil místnost
pro setkávání. Poslední rozloučení s ním
se uskutečnilo 2. února roku 1953; 1939
bylo započato na základě rozhodnutí
vládyse stěhovánímbýv.Ředitelstvípošt
a telegrafů z Pardubic do Hradce Králo-
vé; 1940 se konala v Městském divadle
v Pardubicích premiéra hry pardubické-
ho právníka JUDr. Karla Rudolfa Krpaty
„Mistr ostrého meče“; 1940 se narodil v
Pardubicích Pavel Červinka, operní zpě-
vák, od roku 1992 sólista Státní opery v
Praze; 1946 navštívil Pardubice velvy-
slanec USA v Praze pan L. Steinhardt;
1947 zemřel Emanuel Kraus, majitel to-
várny na výrobu železných portálů a
konstrukcí v Pardubicích; 1960 se na-
rodil Rostislav Vaněček, basketbalista,
jeden z hráčů pardubického týmu, který
získal v roce 1984 mistrovský titul
(+1993); 1961 se narodil MUDr. Jaro-
slav Jirásko, odborný dětský lékař-
kardiolog v rodných Pardubicích, bývalý
městský zastupitel; 1995 navštívil Par-
dubice tehdejší předseda Parlamentu ČR
Milan Uhde; 1995 zemřel hornojelenský
rodák doc. MUDr. Vladislav Valach, CSc.,
vedoucí Ústavu patologické anatomie na
Palackého univerzitě v Olomouci; 2009
byly ve VČD vyhlášeny výsledky 9. roč-
níku Grand festivalu smíchu. Komedií
roku 2008 se stala hra Městského diva-
dla v Mladé Boleslavi „Muži v offside“.

10. března 1840 založil přeloučský kap-
lan Patočka při městské škole městskou
knihovnu; 1854 se narodil ve Svinča-
nech Josef Komárek, zemský poslanec,
26 let přeloučský okresní starosta, čest-
ný občan Svinčan (+1919); 1859 lehlo
požárem v Moravanech 26 většinou dře-
věných domů a 13 stodol; 1864 se naro-
dil v Cholticích Josef Schusser, akad.
malíř, profesor na Uměleckoprůmyslové
škole v Praze, autor známé podobizny
virtuóza Jana Kubelíka )+1941); 1885 se
narodil Ing. arch. Josef Huráň, 1910 – 62
stavitel v Dašicích (+1962); 1890 se na-
rodil Josef Jirout, redaktor Východo-
českého obzoru a kulturní pracovník v
Pardubicích (+1938); 1926 rozhodlo Za-
stupitelstvo města Pardubic zřídit ve
městě šest automatických telefonních
stanic (telefonních automatů); 1926 ze-
mřel v Pardubicích František Paul, par-
dubický hostinský, otec herce Franty
Paula, 1954 – 63 ředitele Hudebního di-
vadla v Karlíně a pobočné scény Na Fi-
dlovačce; 1931 se narodil Jiří Josef Šin-
delář, herec v Praze, Šumperku a v Par-
dubicích, kde v roce 1984 zemřel; 1935
převzal pardubický železniční pluk slav-
nostně svůj plukovní prapor; 1942 ze-
mřel v Pardubicích sezemický rodák
František Švagerka, učitel, hudebník a
sběratel lidových písní, které vydal v řa-
dě školních zpěvníků; 1956 se narodil La-
dislav Rous, basketbalista, jeden z hráčů
pardubického týmu, který získal v roce
1984 mistrovský titul; 1974 se narodil v
Pardubicích René Živný, bývalý úspěšný
profesionální bikrosový závodník (halo-
vý mistr Evropy, stříbrný z MS), trenér
reprezentace, od roku 2012 krajský rad-
ní; 1978 zemřel Antonín Bečvář, jeden za
zakládajících členů Církve čs. v Pardubi-
cích, zasloužilý o postavení Husova sbo-
ru na Olšinkách; 1995 zemřel Josef Mo-
ravec, bývalý podnikový ředitel podniku
Drobné zboží Pardubice; 1997 začal v
Kulturním domě na Dubině v Pardubi-
cích Týden slovenské kultury; 1999 byl v
Pardubicích-Trnové otevřen supermar-
ket Interspar jako třetí podnik této fir-
my v ČR; 2001 bylo v pardubickém Ide-
onu zahájeno mistrovství České repub-
liky ve standardních tancích; 2003 byla
na pardubickém zámku zahájena zá-
chranná práce na vstupním mostku, kte-
rý je renesančním skvostem, a již řadu let
mu hrozilo zřícení; 2012 se na pardubic-
ké radnici opět objevila u příležitosti 53.
výročí povstání Tibeťanů proti čínské
okupaci vlajka Tibetu. (kli)

PŘEDPLATNÉ PARDUBICKÉHO DENÍKU

Předplatné Pardubického deníku na
zkoušku. Vyzkoušejte si Pardubický de-
ník zdarma po dobu 2 týdnů.

Pište na milan.navratil@denik.cz

nebo telefonujte na číslo 602 194 004.

RADY ASTROLOGA

Sobota 9. března

Slunce vychází v 06.24 hod., pohybuje se
po 20. stupni Ryb a zapadá v 17.51 hod.
Světlý den trvá 11 hod. 27 min. Měsíc
ubývá ve znamení Vodnáře. Ve dnech
Vodnáře nepřetěžujte bérce. Kdo má
sklon ke křečovým žilám, měl by se vy-
hnout zvýšené námaze a dlouhému po-
stávání. Svým nohám během dne ulevíte,
položíte-li je výše než pánev a večer je
osprchujete střídavě teplou a studenou
vodou. Dnes pro vás bude důležitý emo-
cionální kontakt s přáteli, zejména po-
kud jim potřebujete sdělit něco velmi
osobního. Své blízké budete ochraňovat
více než jindy. Nechovejte se k nim pře-
hnaně vlastnicky, aby neměli pocit, že
omezujete jejich svobodu. Můžete se ta-
ké hlouběji zamýšlet nad svými životními
cíli. Bude důležité, aby vycházely z va-
šich skutečných potřeb. Skvělé plány do
budoucna se podaří připravit Vodnářům,
Beranům, Blížencům, Vahám a Střel-
cům. Žárlivost může komplikovat život
Lvům, Býkům a Štírům.

Neděle 10. března

Slunce vychází v 06.22 hod., pohybuje se
po 21. stupni Ryb a zapadá v 17.53 hod.
Světlý den trvá 11 hod. 31 min. Měsíc
ubývá ve vzdušném znamení Vodnáře a
od 07.18 hod. ve vodním znamení Ryb.
Měsíc v Rybách zvyšuje představivost,
pohostinnost, ale i potřebu klidu. Před
velkou společností můžete dávat před-
nost niterným prožitkům. Při realizaci
praktických věcí můžete pociťovat ne-
rozhodnost a nejistotu. Dnes budete mít
chuť plánovat a dávat si vysoké cíle, stej-
ně jako přehodnocovat ty, které již máte.
Vaší velkou výhodou bude myslet v šir-
ších souvislostech. Určitým nebezpečím
může být to, že můžete opomíjet detaily
a přehlížet vše, co nezapadá do vaší vize.
Vzrušující den prožijí především Ryby,
Býci, Raci, Štíři a Kozorozi. Přehánět svůj
optimizmus mohou Blíženci, Panny a
Střelci.

Pondělí 11. března

Slunce vychází v 06.20 hod., pohybuje se
po 22. stupni Ryb a zapadá v 17.55 hod.
Světlý den trvá 11 hod. 35 min. Měsíc
ubývá ve znamení Ryb. V 20.51 hod. na-
stává novoluní. Všechny kosmetické pří-
pravky, které čistí a odstraňují jedovaté
látky, působí dnes obzvlášť hluboce. Ta-
ké účinky půstu jsou nejsilnější. Mohou
nastat náhlé změny počasí. Vaše tělo i
mysl se dnes bude nabíjet novou energií.
V harmonickém souladu bude vaše vůle,
tělesná síla i pocity. Vaše pocity mohou
být ovlivněné emocionálními vzory, kte-
rými se řídíte. Vyplatí se sbírat informa-
ce, na jejichž základě se budete moci poz-
ději rozhodovat. Dnes je vhodný čas pro
všechny aktivity související se zkrášlo-
váním domova. Při nákupech můžete
utratit více peněz, než jste měli v úmyslu.
Celkový sklon přehnaně si užívat se mů-
že projevit i ve zvýšené konzumaci jídla a
pití. Hezké vzpomínky na dnešní den bu-
dou mít Ryby, Býci, Raci, Štíři a Kozoro-
zi. Své štěstí mohou minout Panny, Blí-
ženci a Střelci.

Připravil Ivan Černovský

KOSATEC
Masáže pro handicapované. Integrační
centrum sociálních aktivit ve Sladkov-
ského ulici, které já známé pod názvem
Kosatec, nabízí lidem se zdravotním a
sociálním znevýhodněním možnost ma-
sáží. V pondělí a ve středu od 8.30 do 12
hodin, v úterý od 13 do 18 hodin a ve čtvr-
tek od 10.30 do 18 hodin.

FILMOVÝ KLUB
Multikino Cinestar, Obchodní cent-
rum Grand Pardubice

Pondělí 11. března

SuperClásico 18.30
Dánsko, 2011, 99 minut.

Komedii s prvky dramatu o jednom roz-
vodu, lásce k vínu a k fotbalu natočil
úspěšný dánský scénárista a režisér Ole
Christian Madsen. Hlavního hrdinu, ma-
jitele vinotéky Christiana, opustí man-
želka. Muž se trápí, a tak se pod zámin-
kou podpisu rozvodových papírů vydá se
šestnáctiletým synem do Buenos Aires,
kde žena, fotbalová agentka, žije s no-
vým přítelem, slavným argentinským
fotbalistou…

Očekávaný náhled na temperamentní ji-
hoamerickou metropoli a její obyvatele je
patřičně okořeněn severským pohledem.
Tvůrci podávají hořké životní pravdy
vtipně zabalené do absurdních situací s
chytrými, výstižnými a ironickými dialo-
gy, doplněnými komentářem.

CINEMA CITY PARDUBICE
Cinema City Pardubice, AFI Palác,
Masarykovo náměstí 2799.

Program do 13. března:

Martin a Venuše so+ne11.00,13.10;
15.20,17.30,19.40,21.50

Mocný vládce Oz so+ne12.50;
15.30,18.10

Mocný vládce Oz 20.50,21.30
Mocný vládce Oz 3D so+ne11.10,13.50;

16.30,19.10
Mocný vládce Oz 3D 21.50
Jeníček a Mařenka: Lovci čarodejnic 3D

16.30,18.20,20.15
Hledá se Nemo 3D so+ne12.10;14.20
Terapie láskou 18.00,20.30
Čtyřlístek ve službách krále so+ne12.50;

14.00,14.50,16.50,18.50
Argo 15.40
Jeníček a Mařenka: Lovci čarodejnic

17.40,19.30
Let 21.00
Babovřesky so+ne11.10;

14.00,16.40,19.20,22.00
Nádherné bytosti 15.00
Snížek, bílý kožíšekso+ne11.40,13.40
Sammyho dobrodružství 2 11.00,13.00

90 LET PARDUBICKÉHO HOKEJE
90 let hokeje v Pardubicích – výstava
je otevřena do 28. dubna 2013 v před-
náškovém a multifunkčním sále pardu-
bického zámku. Výstava pořádaná ve
spolupráci s HC ČSOB Pojišťovna Par-
dubice připomíná historii pardubického
hokeje od jeho počátků na Matičním je-
zeře až po nejvýznamnější úspěchy sou-
časného hokejového týmu. K nim náleží
celkem šest mistrovských titulů, z nichž
první získali před čtyřiceti lety hokejisté
tehdejší TJ Tesla Pardubice a poslední
hráči současného týmu v minulém roce.

Představeny zde jsou i legendární osob-
nosti pardubického hokeje jako napří-
klad Vladimír Martinec, Jiří Šejba, Do-
minik Hašek či Otakar Janecký a ze sou-
časných pak Milan Hejduk, Petr Průcha,
Aleš Hemský a jiní. V audiovizuální míst-
nosti vás legendy Dominik Hašek a Vla-
dimír Martinec provedou virtuálně bo-
hatou historií pardubického hokeje a se-
známí vás s jeho nejvýraznějšími před-
staviteli. Přímo na nádvoří zámku je in-
stalována krytá umělá plocha, kam si bu-
dete moci přijít zabruslit.

VÝCHODOČESKÁ GALERIE
Východočeská galerie v Pardubicích

Dům U Jonáše

Fakulta restaurování Univerzity Par-
dubice 20 let výuky restaurování v Li-
tomyšli – do 28. dubna 2013

Prostor pro jednoho kurátora – prof.
Ing. Miroslav Ludwig, CSc., rektor Uni-
verzity Pardubice představí vybraná dí-
la, do 1. dubna 201. Léčba umění aneb o
restaurování –program vhodný pro 2.
stupeň ZŠ a SŠ představuje činnost Fa-
kulty restaurování Univerzity Pardubice
praktickým seznámením s vybranými

technikami užívanými restaurátory, od
11. března do 28. dubna 2013.

Animační programy pro školy

Tisknu, tiskneš, tiskneme –celoroční
program vhodný pro MŠ, ZŠ a SŠ přibli-
žuje základní grafické techniky

Kde se vzal kubismus? – Program se-
znamuje se základními východisky ku-
bismu a pomocí tvořivých činností se
snaží o pochopení jeho principu. Pro-
gram k výstavě na zámku 3 je určen pro
žáky od 4. třídy ZŠ, SŠ – do 26. května
2013

SVAZ POSTIŽENÝCH
Svaz postižených v Pardubicích, místní
organizace vás zve na výroční členskou
schůzi, která se koná v úterý 12. března
2013 od 10.00 hodin v zařízení Kosatec
ve Sladkovského ulici. Občerstvení je za-
jištěno.

Františka
Dnes má svátek Františka.
Jméno je ženským protějškem
mužského tvaru. Patronkou je
svatá Františka Římská, kte-
rá se narodila v Římě v roce
1384. Už jako mladá toužila po
řeholním životě, ale na přání
rodičů se provdala. Měla tři
děti, z nichž dvě v útlém věku
zemřely. Podporovala chudé,
nemocné a opuštěné, a za tím
účelem také založila ženské
řeholní společenství na způ-
sob třetího řádu sv. Benedik-
ta. Když ovdověla, přestěho-
vala se do tohoto kláštera a
stala se v něm představenou.
Tam také zemřela v roce 1440 a
byla pohřbena v kostele Santa
Maria Nuova nad zřícenina-
mi starořímského fóra. Kano-
nizována byla 9. května 1608
papežem Pavlem V. Během
následujících let se intenziv-
ně hledaly její ostatky. Ty by-
ly nalezeny v roce 1638 a slav-
nostně znovu pohřbeny 9.
dubna 1649. Kostel Santa Ma-
ria Nuova je od té doby znám
jako Santa Francesca Roma-
na. Fora Romana v centru an-
tického Říma směrem ke Ko-
loseu upoutá turisty pohled na
vysokou románskou zvonici.
Ta patří právě bazilice nazý-
vané původně Santa Maria
Nuova, zasvěcené později sva-
té Františce Římské. Papež
Pius XI. jmenoval světici v ro-
ce 1925 vedle Kryštofa a Eliáše
patronkou automobilistů.
Podle legendy ji totiž na noč-
ních cestách za nemocnými
provázel anděl, který jí svítil
lucernou na cestu.

DNES MÁ SVÁTEK

V NEDĚLI MÁ SVÁTEK

Viktorie
V občanském kalendáři má v neděli svátek Viktorie. Jméno je
mužským protějškem Viktora. Victor je latinské slovo a zna-
mená „vítěz“, victoria pak „vítězství“. Nejznámější Viktorií ve
světových dějinách byla určitě britská královna. Nejdéle vlád-
noucí anglická panovnice se stala symbolem 19. století a její jmé-
no nese celá dějinná epocha. Viktorie (1819 až 1901) se v roce 1840
provdala za prince Alberta ze Sachsen-Coburg-Gothy. Měli de-
vět synů a dcer. Díky tomu se Viktorie stala babičkou téměř ve
všech evropských panovnických domech. V roce 1861 Albert
předčasně zemřel na tyfus. Viktorie byla tak zoufalá, že málem
přišla o rozum. Stahovala se z veřejnosti, ale i přes svou bolest
se dál věnovala panovnickým záležitostem. V roce 1876 se Vik-
torie stala císařovnou Indie. Britské impérium se během jejího
panování zvětšilo desetinásobně. Královninou smrtí se uza-
vřela celá jedna epocha, která vešla do dějin jako tzv. viktori-
ánské období.

Domácká podoba jména je Viktorka. Tu si spojíme přede-
vším s postavou románu Boženy Němcové Babička. Příběh Vik-
torky (Viktorie Židové) má reálný základ. Její tragický konec
však neodpovídá skutečnosti. V mládí ji svedl voják ze střelec-
kého sboru černých myslivců. Když ji opustil, usmrtila své dítě
a ve vězení se zbláznila. Zemřela, když jí bylo 76 let.

VÝBĚR Z ROZHLASU
Český rozhlas Pardubice
sobota
Zprávy a aktuality z Pardubického
kraje každou hodinu.
6.00 – 12.00 Víkendová pohoda: 6.40
Počasí (také 7.40, 8.40, 9.40, 10.40), 7.15
Kalendárium (také 9.15), 9.30 Co si uva-
říme, 10.05 Zlaté Posvícení, 10.40 Počasí
na víkend, 10.50 Neseďte doma 11.10
Soutěž Šťastná sedma, 12.00 Zlaté Po-
svícení, 12.30 Živá laboratoř, 13.05 Fol-
ková pohlazení, 14.00 – 17.00 Sobotní
siesta: 14.05 Hudební dezerty, 16.40 PF
Pavlíny Filipovské, 17.05 Ta naše muzika
– dechovkový speciál, 18.05 Pardubická
ohlédnutí s Vladimírem Čechem, 19.05

Ozvěny popu.
neděle
Zprávy a aktuality z Pardubického
kraje každou hodinu.
7.00 – 12.00 Dopolední siesta: 7.15 Myš-
lenka pro každého, 7.40 Počasí (též 8.40,
9.40, 10.40), 8.50 Neseďte doma (též
10.50), 9.15 Kalendárium, 9.30 Co si uva-
říme, 10.05 Posvícení, 11.05 Pochoutky s
Naďou Konvalinkovou, 12.00 Posvícení,
13.05 Hobby Magazín, 14.00 – 18.00
Odpolední siesta: 14.05 Hudební dezer-
ty, 16.40 Cesty za dobrodružstvím s Le-
ošem Šimánkem, 17.05 Česko, země ne-
známá, 17.30 Jak dnes žijí?, 18.05 Tan-
dem Jana Rosáka, 19.05 Neon.

Dne 12. března 2013 by se dožil 85 let

 a dne 11. února 2013 tomu byl již rok,

co nás navždy opustil

 pan

 Břetislav MORAVEC.

 Za tichou vzpomínku děkuje syn Drahoslav s rodinou.
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