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1. Základní informace 
 

 

Nadační fond Jičín – město pohádky 

zapsaný v Nadačním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, 

oddíl N, vložka č. 80, den zápisu 9. 2. 1999  

IČ: 150 56 627 

DIČ: CZ 150 56 627  

Bankovní spojení: KB Jičín, číslo účtu: 17836-541/0100  

Sídlo: Denisova 400, 506 01 Jičín 
 

 

Nadační fond Jičín - město pohádky byl transformován ve smyslu zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích 
a nadačních fondech dne 9. února 1999 zapsán do Rejstříku nadací a nadačních fondů u Krajského 

soudu v Hradci Králové v oddíle N, vložce č. 80. 

 

Nadační fond je vlastníkem ochranné známky festivalu „Jičín město - pohádky“ zapsaného u Úřadu 
průmyslového vlastnictví ČR pod číslem zápisu 216934, číslo spisu 117706, a chrání tato práva 

před neoprávněnými zásahy.  

 
 
 

Orgány NF JMP k 30. 9. 2011 

 
Správní rada: 

 

Věra Rychterová, předsedkyně  
Mgr. Milan Smolík, místopředseda 

Judr. Mgr. Jaroslav Veselý, člen 

 

Dozorčí rada: 
 

Bc. Michal Mládek, předseda 

Mgr. Miroslav Dousek, člen 
Ing. Milan Smolík, člen 
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2. Poslání Nadačního fondu JMP 
 
  

Nadační fond byl zřízen pro naplňování obecně prospěšných cílů, kterými jsou:  

- probuzení a oživení duševních hodnot a humanitních cílů se zvláštním zaměřením na rozvíjení 
osobnosti dětí a mládeže, a to i dětí tělesně a duševně postižených, 

- vyjádření naší vůle i schopnosti ke vzájemné mezinárodní spolupráci ve sjednocené Evropě, 

- podporování a propagování „Úmluvy o právech dítěte“ mezi dospělými i mezi dětmi,  

- organizování a podporování veřejně prospěšných akcí spojených s rozvojem osvětové a vzdělávací 

činnosti. 

 

V tomto smyslu pak nadále pokračovat v dosavadní spolupráci a navazovat další s obdobnými 
kulturními spolky a institucemi v oblasti regionu, ČR i v zahraničí.  

 

 

Aktuální dění v Nadačním fondu během uvedeného období 
 

Personální změny: 

 

Rok 2010 

Na základě odstoupení JUDr. Jaroslava Veselého z postu předsedy správní rady Nadačního fondu JMP 
ke dni 31. 12. 2009 dochází k volbě nového předsedy správní rady. Stává se jím od 1. 1. 2010 

Michal Mládek, takže správní rada pracuje ve složení: 

Michal Mládek – předseda, Věra Rychterová – místopředsedkyně, Ludmila Tmějová – členka. 
Od 1. 1. 2010 je zřízena dozorčí rada, v počtu tří členů: 

Ing. Eva Špirochová – předsedkyně, Ing. Milan Smolík, člen a Mgr. Miroslav Dousek, člen. 

Dochází ke změně sídla Nadačního fondu JMP z dosavadního v ulici Barákova 584, Jičín do nového 

sídla - Denisova 400, 506 01 Jičín. Současně dochází i ke změně statutu NF JMP s účinností 
od 4. 1. 2010. K 31. 12. 2010 odchází na vlastní žádost z dozorčí rady Ing. Eva Špirochová. 

 

Rok 2011  1. 1. - 30. 9. 2011 
Z postu předsedy správní rady Nadačního fondu  JMP odstoupil ke dni 14. 7. 2011 současný předseda 

Bc. Michal Mládek a do funkce předsedy byla zvolena stávající místopředsedkyně Věra Rychterová. 

Novým členem byl zvolen Mgr. Milan Smolík, který je současně potvrzen do funkce místopředsedy. 
SR NF JMP pracuje s účinností od 14. 7. 2011 ve složení: 

Věra Rychterová – předsedkyně, Mgr. Milan Smolík – místopředseda, Ludmila Tmějová – členka.  

Za nového člena dozorčí rady zvolila správní rada NF JMP  jednomyslně s účinností od 14. 7. 2011 

Bc. Michala Mládka, potvrdila ho do funkce předsedy. 
 

V závěru měsíce ledna 2010 byla otevřena jednání se zástupci města Jičín ve věci smluvní spolupráce. 

Vzhledem k nedobrému průběhu spolupráce při festivalových přípravách i realizaci festivalu přijala 
správní rada NF JMP rozhodnutí Smlouvu o spolupráci s městem k 13. 9. 2010 (po uskutečněném 

festivalu) vypovědět.  

 

V průběhu měsíce listopadu 2010 začala probíhat jednání se zástupci města v záležitosti finančního 
vyrovnání 20. ročníku festivalu JMP a uzavření nové smlouvy. Obojí bylo podpořeno zastupitelskou 

iniciativou Ing. Vitvara a Mgr. Hamáčka. Smlouva o partnerství pro pořádání 21. ročníku festivalu 

v roce 2011 byla podepsána 29. 6. 2011. O financích bylo jednáno dále, až na prosincovém zasedání 
Zastupitelstva města Jičína 2011 bylo odsouhlaseno finanční vyrovnání, a to ve dvou splátkách.   
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3. Projekty   
 

 
Realizované projekty 

 
- Projekty spolupráce s handicapovanými a jejich zapojení 

- Festival Jičín - město pohádky 

- České Velikonoce 
- České Vánoce 

- Jivínský Štefan (spolupořadatel) 
 

 

 

Spolupráce s handicapovanými 
 

V každém festivalovém ročníku se cíleně a systematicky uskutečňuje spolupráce a pomoc 

handicapovaným včetně financování jejich aktivit: 
- Nadační fond zajišťuje v rámci festivalu prodej výrobků chráněných dílen. NF přispívá 

na distribuci. 

- Ve spolupráci s několika stacionáři organizujeme tvůrčí dílny, kde lektory jsou handicapovaní. 

Jsou nadšeni a o tento druh spolupráce s aktivní účastí handicapovaných je z jejich strany velký 
zájem. NF přispívá na stravování a dopravu. 

- Vystoupení handicapovaných klientů ÚSP na venkovním otevřeném podiu (tato možnost 

je i pro mentálně retardované, kteří se především a často pouze  mohou prezentovat pohybem 
a tancem s reprodukovaným slovem či hudbou. Dostávají prostor pro opakovaná vystoupení, 

takže jejich návštěva pohádkového města není jenom pasivní, přináší jim další prožitek 

ze seberealizace, potlesku, posílí sebevědomí a navíc si užijí program pohádkového města. 
NF přispívá na dopravu. 

- Zapojení NF do projektu Oranžové kolo, na jehož základě již obdržel šek na bezmála 

50 000,- Kč NF Novorozenec FN Hradec Králové, OS Život bez Bariér, Nová Paka v roce 2010 

a v roce 2011 obdržely téměř po 50 000,- ÚSP Tereza Benešov u Semil a FOKUS 
Mladá Boleslav Sdružení pro péči o duševně nemocné. 

- V roce 2011 byla formou nadačního příspěvku ve výši 193 730,- Kč OS Vide Minibus 

umožněna výroba turistického průvodce Pohádkovým Českým rájem pro nevidomé 
a slabozraké. Při 22. ročníku v rámci dne se Světluškou byl pokřtěn a darován Tyflocentrům 

a školám pro nevidomé. 

- V roce 2011 v oblastní nemocnici v Jičíně, financoval nadační fond na základě projektu studentů 

malby SUPŠ Praha Žižkov obrázkovou výzdobu Dětské ambulance. Otevření a křest proběhl 
na zahájení 22. ročníku festivalu. 

- V roce 2010 byla navázána spolupráce s Dětským domovem a školou Býchory – uskutečnili 

v roce 2010 své představení O ztraceném srdci. NF přispívá na dopravu, náklady na vystoupení 
a stravování. V roce 2011 se uskutečnilo vystoupení dětské kapely DD Býchory a jejich 

tanečních seskupení  při sobotním galaprogramu.  

- Výtvarná dílna v prostorách chodeb nízkoprahového EXITU, vyzdobila celý prostor velmi 
vkusně malbami. NF přispívá na materiálové vybavení a lektora. 

- Zapojení jičínského stacionáře Kamarád  nejen do festivalu, ale také do akcí České Vánoce 

a České Velikonoce je neodmyslitelnou tradicí. 
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20. ročník festivalu Jičín – město pohádky 
 
 
Datum: 7. - 12. září 2010 
Podtitul: Česká pohádková klasika 

Pod záštitou České komise pro UNESCO a Rady Královéhradeckého kraje 
Dramaturg festivalu: JUDr. Mgr. Jaroslav Veselý 

Výkonný ředitel festivalu: Ludmila Tmějová 

Hlavní mediální partneři: Česká televize, Český rozhlas 2 Praha, Právo a časopisy Sluníčko 
a Mateřídouška 

Patron festivalu i pohádkového města: Jiří Lábus 

 

Dny této multikulturní akce nadregionálního významu byly koncipovány jako pocta jednotlivým 
klasikům, a tak předznamenání Zlatý kolovrat přinesl v úterý 7. 9. poctu Karlu J. Erbenovi, středa 

s podtitulem Chytrá horákyně byla poctou Boženě Němcové, dále Lotrando a Zubejda byl 

poděkováním bratřím Čapkům, podtitul Fimfárum oznamoval, že tento den je zasvěcen a bude poctou 
Janu Werichovi, Jak Rumcajs vysadil duhu na nebe jako pocta Václavu Čtvrtkovi a Radku Pilařovi 

a závěrečná neděle nesla v záhlaví slova jičínského rodáka Josefa Štefana Kubína - Buďte blaženi! 

 
Nutno zmínit, že bohatému festivalovému dění předcházela 6. 9. v Porotním sále jičínského zámku 

přednáška předního českého historika prof. Roberta Kvačka Pohádky v národním obrození, jako 

připomínka a zdůraznění jednoznačného vkladu české národní pohádky a písně k přežití tohoto národa 

a jeho obraně před germanizací.  
 

A tak ve výše nastíněném duchu byl zcela logicky do programu zařazen Strakonický dudák - rodinné 

podvečerní představení plné vtipu, hudby a národní tradice, 9. 9. pak duo Martin Kaplan a Josef Fiala, 
v jejichž podání zazněla česká národní píseň, sourozenci Ulrychovi s Javory připomenuli 8. 9. krásu 

dvojzpěvů a moravských písní a příznivce lidové a národní písně potěšila 7. 9. Musica Bohemica 

pod vedením Jaroslava Krčka. 

 
Zahajovací průvod v úterý 7. 9. plný převleků, masek a radosti roztočil celotýdenní kolotoč zábavy. 

Otevřela se Pohádková pošta, začaly denně vycházet Pohádkové noviny, na volných prostranstvích 

se rozložila místa her, tvůrčí dílny a řemeslní kumštýři z uměleckých i učňovských škol, které 
doplňovaly šikovné ruce dětí i lidiček z chráněných dílen a stacionářů.  

 

Svá představení předvedla pouliční divadla a dětskými vystoupeními se zpěvem, tancem, dramatizací 
ožila venkovní podia. Namátkou např. vystoupení O třech přadlenách (ZUŠ Jaroměř), Pošťácká, 

Doktorská a Loupežnická pohádka v podání dětí z Broumova, pro středoškoláky koncertovali studenti 

z Pražské konzervatoře, Studenti studentům - své snímky promítali studenti ze zlínské filmovky 

a o příjemnou atmosféru se staraly různé bigbandy, swingové orchestry, taneční skupiny zušek, domů 
dětí i dětských domovů z různých koutů republiky. To byly perly festivalu – jeho kreativita, nabídka 

všem nějak se projevit, vyzkoušet si a mít osobní vklad a prožitek. A také chuť se vracet. 

 
Každodenně byly připraveny programy všech žánrů pro rozličné věkové skupiny, odbornou veřejnost 

nevyjímaje. Té bylo určeno Literární minisymposium Klasika v české pohádce a tradiční Mezioborové 

kolokvium k ochraně rodiny s účastí významných odborníků.  
Vesele i vážněji se ubíral program, ale určitě nelze přehlédnout zajímavosti, mezi které patřil 

společenský večer s předání čestného občanství pohádkového města řežiséru Václavu Vorlíčkovi 

nebo večerní průvod se světýlky. Ten zavedl účastníky do bývalého přírodního divadla na Čeřovce, 

kde se k nebi vznesly lucerny přání a naopak z rozhledny Milohlídka se snášelo k zemi překvapení 
v podobě slaňujícího horolezce. Do okolí Jičína zavedla návštěvníky Pohádková vlastivědná projížďka 

na bicyklech s Ivanem Pírkem a Teátr Víti Marčíka, Vojta Vrtek i Péro za kloboukem předvedli své 

kousky v nově zrekonstruovaném jičínském zámeckém parku. 
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Opomenout nelze významné festivalové hosty, mezi které patřilo Divadlo Járy Cimrmana 

a České nebe, Ypsilonka s představením Babička se vrací, Kašpárek v rohlíku, 5Angels, Miro Šmajda, 

Eva Pilarová, Miroslav Táborský v představení Pohádkové nepohádky Josefa Čapka a další. 
Jak je vidno, v jubilejním festivalovém ročníku o výjimečné zážitky nouze nebyla. 

 

Tradice české pohádky je zavazující: poezie, moudrost, humor, dobrota a síla. Nadosobní krása, koření 
a nenadálost. Rozumíme jejímu poselství a všichni společně to chceme dokázat … nezapomínat 

na rozšafnost Honzů, krásu princezen, statečnost Bajajů, vytrvalost hledačů živé vody, na přátelství 

se zvířaty, stromy a bylinami…  

To lidské hledání a touha, souhrn životních postojů a názorů, barvitost-stojí za námahu-a za udržení! 
Sůl nad zlato – a nemusí jít jen o sůl… 
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21. ročník festivalu Jičín – město pohádky 
 

 
Datum: 7. – 11. září 2011  
Podtitul: … a děti pro radost a radost pro děti … 

Motto: Taneční pohádkování 
Pod záštitou České komise pro UNESCO a Rady Královéhradeckého kraje 

Dramaturg festivalu: Bára Tmějová 

Výkonný ředitel festivalu: Ludmila Tmějová 
Hlavní mediální partneři: Český rozhlas 2 Praha, Právo a časopisy Sluníčko a Mateřídouška.  

 

Vstupem do 3. desetiletí se pár jinakostí a odklonu od vžité tradice ve festivalu objevilo, ale to vše 
v souladu s festivalovou filosofií, která mj. říká, citace: „Aby se tu ani tak moc nedívalo, 

neposlouchalo a následně netleskalo, jako spíše tvořilo a každý tu měl příležitost ukázat, co dovede.“ 

 
Stěžejní programovou náplní , kterou určovalo motto festivalu Taneční pohádkování, byl tanec a pohyb. 

Prostranství a pódia ožila vystoupením školáků a poskytla prostor k vystoupením i handicapovaným 

ze škol, stacionářů a ústavů sociální péče. Ty doplnily folklorní soubory s muzicírováním, pantomima, 

balet a taneční workshopy. K nejvyhledávanějším patřily čtyři desítky tvůrčích dílen a předvádění 
tradiční lidové řemeslné a umělecké výroby se zapojením studentů uměleckoprůmyslových škol. 

Několik dílen vedly stacionáře a ústavy, což přineslo užitek jim i návštěvníkům.  

 
Celé pohádkové dění v Jičíně  se neslo v duchu 100. výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka. 7. září 

forman Šejtroček s dětmi převzal od pana starosty symbolický klíč od města a Jiří Lábus festival zahájil. 

Tento den byl zároveň Dnem pro Světlušku a uskutečnil se slavnostní křest hmatového turistického 

průvodce pro zrakově postižené - Pohádkovým Českým rájem. Celá slavnost byla završena koncertem 
Anety Langerové, patronky projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu - Světluška. Za doprovodu 

nevidomých studentů Konzervatoře Jana Deyla a pěveckého sboru Školy Jaroslava Ježka zazpívala všem 

nevidomým i jinak handicapovaným dětem i dospělým, kteří do hlavního města pohádky přijeli v rámci 
projektu Nadačního fondu JMP - Bez bariér do pohádky. 

 

Tradiční pohádkový průvod poprvé po dvaceti letech nezahajoval festival. Tato krásná a všemi 
očekávaná podívaná byla tentokrát poctou spisovateli V. Čtvrtkovi, a proto byla symbolicky zařazena 

na čtvrtek. Přemístění průvodu na jiný den se nesetkalo s příliš velkým ohlasem a bylo návštěvníky 

kritizováno stejně tak jako jiná trasa průvodu. Za přítomnosti dcery spisovatele, rodiny ilustrátora 

Radka Pilaře a široké veřejnosti byla pokřtěna kniha Rumcajs z nakladatelství Fragment. Hold 
spisovateli vyvrcholil v pátek 9. 9. v chrámu sv. Jakuba slavnostním koncertem, jehož partnerem byla 

společnost Seco Group, a. s. Spolu s Komorním smyčcovým orchestrem Musici Moraviae vystoupil 

výrazný český houslista, slavící úspěchy u všech generací posluchačů na nejvýznamnějších pódiích, 
Pavel Šporcl. 

 

Téma tance vhodně doplnil proslulý divadelní hit Šest tanečních hodin v šesti týdnech 
s Chantal Poullain a Pavlem Křížem, Divadla Ungelt. Partnerem představení byla Česká spořitelna. 

Páteční dopolední i podvečerní předpremiéra filmu Saxana a Lexikon kouzel přilákala všechny 

příznivce čar a magie. Obzvlášť srdečně byl přivítán režisér filmu Václav Vorlíček, který při loňském 

festivalu převzal čestné občanství hlavního města pohádky. Mezi výrazné zážitky patřil 
Dračí den v Českém ráji, kam návštěvníky dovezl historický parní vlak. 
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4. Poskytovatelé nadačních darů hodnoty vyšší než 10.000 Kč 
 

 

Královéhradecký kraj  Město Jičín

 

AC Energy, s.r.o. 

AD auditoři a daňoví poradci, a.s. 

ČEPS, a.s. 

FABRICOM CZ a.s. 

Hydra a.s. 

Ronal CR s.r.o.

 

Daniel Průša 

Jan Janeček 

Jana Michálková 

Jiří Vandlíček 

Luděk Štěpančič 

Petr Přívozník 

Šárka Sedláková
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5. Přehled o poskytnutých nadačních příspěvcích 
 
V roce 2010 byl poskytnut nadační příspěvek: 

- Obecnímu úřadu Libuň, Libuň 27, 507 15 Libuň, zastoupený Helenou Červovou, starostkou obce, 

na náklady spojené s tiskem 1.000 ks kartiček a dvou kusů dřevěných sošek pro akci Jivínský Štefan 
ve výši 5.000,- Kč 

 

V roce 2011 byl poskytnut nadační příspěvek:  

- Městu Miletín, Erbenova 99, 50 771 Miletín, zastoupený Bc. Miroslavem Noskem, starostou obce, 
na náklady spojené s vyrobením dvou ks dřevěných sošek pro odměnění vítězů v akci Jivínský Štefan, 

ve výši 2.000,- Kč.  

- Městu Miletín, Erbenova 99, 50 771 Miletín, zastoupený Bc. Miroslavem Noskem, starostou obce, 
na náklady spojené s  tiskem 350 ks kartiček pro nominace za kulturní počin roku a 300 ks kartiček 

pro nominace za zásluhy dlouhodobé, ve výši 3.000,- Kč. 

- Občanskému sdružení Život bez bariér, Lomená 533, 509 01 Nová Paka, zastoupeném Ilonou 

Hylmarovou, vedoucí Chráněných dílen - Centrum Vyšehrad, na náklady spojené s činností 
Chráněných dílen a činnostmi Občanského sdružení Život bez bariér, ve výši 5.900,- Kč. 

- Vyšší odborné škole uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové škole Žižkovo nám. 

1/1300, 130 00 Praha 3, IČ 61388025, zastoupené Mgr. Pavlem Kováříkem, ředitelem školy, 
na náklady spojené s výmalbou dětské ambulance Oblastní nemocnice v Jičíně, ve výši 20.000,- Kč 

- Občanskému sdružení Vide Manibus, Sokola Tůmy 754, 273 06 Libušín, IČ 22900152 

zastoupenému Zuzanou Knoblochovou, předsedou občanského sdružení na výrobu a tisk turistického 
průvodce pro nevidomé a slabozraké s názvem Pohádkovým Českým rájem, ve výši 193.730,- Kč. 
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6. Přehled majetku a závazků 

 

 
Nadační fond JMP disponuje pro svou běžnou činnost tímto majetkem: 

- historický stan REGENT 
- pódium 

- ve spoluvlastnictví konstrukce pohádkového hradu včetně potahu 

- prodejní stánky a altány 
- dřevěné pouliční atrakce 

- reklamní nosiče 

- kostýmy 
- promítací plátno 

- soubory stolů, stolků, židlí a lavic 

- kancelářská a výpočetní technika 

- kancelářské vybavení 
    

 

K datu účetní závěrky k 30. 9. 2011 evidoval nadační fond tuto strukturu závazků: 
 

- závazky vůči dodavatelům 1.199 tis. Kč 

- závazky vůči zaměstnancům 69 tis. Kč 

- závazky vůči institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 9 tis. Kč 
- závazky vůči správci daně 307 tis. Kč 
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7. Přehled o použití majetku NF JMP 

 

Majetek nadačního fondu JMP je používán pro nadační činnost a realizaci projektů.  

 

Nejvýznamnějším kulturně-společenským počinem nadačního fondu JMP je každoroční 

pořádání festivalu Jičín – město pohádky, které je za použití majetku nadačního fondu 

připravováno prakticky celý hospodářský rok.  

 

Majetek nadačního fondu je dále používán pro osvětovou činnost a poskytování nadačních 

příspěvků, jak jsou uvedeny v předchozích částech výroční zprávy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inzerát zveřejněný v časopisu Mateřídouška  
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8. Dodržování pravidla stanoveného pro omezení nákladů 

souvisejících s jejich správou  
 

 

Je základní povinností NF JMP dbát na dodržování tohoto pravidla.  

 

Nadační fond při svém hospodaření k datu 30. 9. 2011 splnil pravidlo stanovené pro omezení 

nákladů souvisejících s jeho správou dle statutu NF JMP schváleného dne 4. 1. 2010. Náklady 

na správu nadačního fondu byly za období od 1. 1. 2010 do 30. 9. 2011 vykázány v částce 

663 tis. Kč a představují tak za 21 měsíců 17 % hodnoty majetku NFJMP k 30. 9. 2011.  

 

 

 
 

Inzerát uveřejněný v deníku Právo   
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9. Zhodnocení zákl. údajů obsažených v roční účetní závěrce 
 

Činnost NF JMP je stejně jako v předchozích obdobích stabilizovaná. Struktura nákladů 

a výnosů se odvíjí zejména od aktuálního rozpočtu festivalu Jičín – město pohádky, který 

je stěžejním generátorem hodnot nadačního fondu. 

 

Na rozdíl od předchozích let není část výnosů ze vstupného inkasovaného při 20. ročníku 

festivalu JMP součástí peněžních toků nadačního fondu, ale je ke dni účetní závěrky 

evidována jako pohledávka za městem Jičín jako spolupořadatelem 20. ročníku festivalu JMP. 

Výnosy NF JMP byly v této části zaúčtovány souvztažně se vznikem předmětné pohledávky. 

 

Nadační fond nepředpokládá ohrožení této části peněžních prostředků inkasovaných městem 

Jičín od veřejnosti při 20. ročníku festivalu JMP. Proto nebylo k 30. 9. 2011 přistoupeno 

k tvorbě opravné položky. 
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10. Seznam příloh    
 

- účetní závěrka za účetní období 1. 1. 2010 – 30. 9. 2011 v plném rozsahu 

- příloha k účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2010 - 30. 9. 2011 

- zpráva nezávislého auditora za účetní období od 1. 1. 2010 – 30. 9. 2011 

- program 20. a 21. ročníku festivalu Jičín - město pohádky (volně přiloženo) 

 

 

Sepsala Věra Rychterová 

Schváleno správní radou NF JMP dne ………. 2012 přítomnými členy: 

 

 

Věrou Rychterovou  ………………………… 

 

Milanem Smolíkem  ………………………… 

 

Jaroslavem Veselým  ………………………… 
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Razítko

Lukáš Masák
Razítko

Lukáš Masák
Razítko

Lukáš Masák
Razítko

Lukáš Masák
Razítko

Lukáš Masák
Razítko

Lukáš Masák
Psací stroj
Zpracovala:                 Věra RychterováDatum zpracování:      31. 3. 2012


