Váené hasièky a váení hasièi.
Své dnení slovo úvodem bych chtìl zamìøit na èinnosti, které vyplývají z pìtiletého plánu práce
i z posledního jednání na shromádìní pøedstavitelù SH ÈMS naeho okresu v pátek 15. listopadu 2019.
V souèasné dobì bychom mìli mít ve vech sborech dobrovolných hasièù po výroèních valných hromadách,
mnohde zvoleny nové výbory SDH a posláno hláení o celoroèní èinnosti. Nyní zbývá doruèit zprávu
o výroèní valné, výpis z valné hromady, souhlas se zápisem do spolkového rejstøíku s ovìøeným podpisem
starosty SH ÈMS SDH a tøi originály pøílohy k registraènímu listu SDH. Mnozí pøedstavitelé sborù ji tuto
povinnost splnili, ale nìkterým to jetì zbývá. Chtìl bych upozornit, e ovìøený podpis starosty má platnost
pouze 3 mìsíce, proto musí být tyto dokumenty zaslány na ústøedí tak, aby byly správnì zaregistrovány
a ovìøené podpisy nepozbyly platnosti.
V mìsíci bøeznu letoního roku bude svolán nejvyí orgán dobrovolných hasièù na okrese Èeský
Krumlov, a to Shromádìní delegátù SDH, kde by mìli být zvoleni noví èlenové okresního výkonného
výboru, kteøí by mìli vést naí okresní organizaci dalí volební období. Delegáti by mìli rozhodnout, kdo bude
reprezentovat nae okresní sdruení jak na krajském shromádìní SH ÈMS, tak také na 6. sjezdu SH ÈMS
v èervenci 2020.
Ze závìrù jednotlivých jednání budeme tvoøit své pìtileté plány èinnosti, které by mìly zlepovat èinnost
dobrovolných hasièù jak ve sdruení, tak v zásahových jednotkách obcí a mìst, protoe cílem dobrovolných
hasièù je chránit ivoty a zdraví a majetky lidí i celé spoleènosti.
Závìrem mého slova úvodem Hasièského zpravodaje bych chtìl vám vem podìkovat za vai práci nejen
v posledních pìti letech, ale v celém období, kdy jsem mìl tu èest vést nai okresní organizaci a kdy jsem byl
za svou èinnost titulován nejvyím hasièským vyznamenáním Titulem Zaslouilý hasiè.
 starosta OSH Èeský Krumlov
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Ing. Alfréd Krenauer vstoupil do Sdruení hasièù ÈMS v roce 1984. Vdy si poèínal
velmi aktivnì, at' to bylo v oblasti poarního sportu nebo na úseku zasahové jednotky
obce èi ve svazové èinnosti.
Díky zájmu o poární techniku postupem èasu pracoval jako strojník SDH i JSDHo.
Jeho aktivni pøistup k práci i k jednáni s lidmi znamenal, e byl zvolen námìstkem
starosty SDH a pozdìji i okrsku. Jeho zájem o poární sport ho dovedl v roce 2007 ke
zkoukám rozhodèího poárního sportu.
V roce 2013 sloil zkouky rozhodèího instruktora. Ve funkci rozhodèího poárního sportu se úèastní od roku
2014 i Mistrovství Èeské republiky v tomto sportu.
V únoru 2015 zapoèal studovat Univerzitu dobrovolného hasièe v CHH Pøibyslav, kterou po tøíletém studiu
v roce 2017 øádnì dokonèil.
Pro svùj aktivni pøístup k plnìní hasièských úkolù byl v roce 2014 navren do výkonného výboru OSH a
v roce 2015 byl zvolen námìstkem starosty OSH. V té dobì zrovna nepracovala OR prevence OSH, ujal se
proto obnovení jeji èinnosti. V této souvislosti absolvoval v roce 2015 odborné zkouky Preventista III. stupnì
a v roce 2017 Preventista II. stupnì a Instruktor preventivnì výchovné èinnosti  ochrany obyvatelstva. Ve
spolupraci s touto OR organizují pøednáky pro koly i pro obyvatele peèovatelských domù. Pro jeho velmi
aktivni pøístup k práci pro dobrovolné hasièe jej SDH i OSH navrhlo na krajské svazové vyznamenání.
Jeho hlavní prioritou je být spojujícím èlánkem mezi SDH a OSH, zastupitelnost a odpovìdnost za svìøené
úseky, rozdìlení úkolù jednotlivých èinností dle zaøazení èlenù výkoného výboru a také zamìøení na zlepení
komunikace a spolupráce k zajitìní a shromádìní nutných statistik, hláení a dokumentù mezi SDH a OSH
 zjednoduení administrativy.
KOMUNIKACE  VSTØÍCNOST  ZODPOVÌDNOST je jeho hlavní cíl.
Jaromír Marek, starosta OSH Èeský Krumlov

V loòském roce odbavili operátoøi na tísòové lince 112 a 150 pøiblinì 2 300 000 volání, na tísòové lince 155
pøiblinì 1 900 000 volání a na lince 158 asi 1 600 000 tísòových volání.
Na druhém konci telefonní linky je zpravidla èlovìk, který potøebuje pomoc, a u hasièù, policie, záchranné sluby
nebo vech sloek IZS. Takový èlovìk je buï sám v tísni, nebo je svìdkem mimoøádné události. Kadopádnì a tak èi
tak, je vdy ve stresu. Pøestoe operátoøi na tísòových linkách jsou na tyto situace dobøe prokoleni a umí s takovým
èlovìkem komunikovat, shodují se na tom, e klíèovou informací pro nì je, kde se daná událost stala, tedy, co
nejpøesnìjí místo události. A to je pøesnì to, co mnozí lidé, kteøí se v takové stresové situaci ocitnou, neumí èi
nemohou sdìlit. Pøitom pøesná poloha je pro co nejrychlejí dojezd sloek IZS na místo zcela klíèová.
Operátorovi se sice na monitoru zobrazí pøibliná poloha volajícího, ta ale nemusí být úplnì pøesná a tak záleí na celé
øadì okolností, napøíklad na pokrytí vysílaèi mobilní sítì. Pomocí mobilní sítì se dá pøesnost místa volajícího ve
mìstì lokalizovat zhruba s odchylkou 400 m, ve volném terénu  napøíklad v horách  to vak mùe být i nìkolik
kilometrù. Pøitom kadých 100 m nepøesnosti znamená pro dojezd záchranných sloek minuty navíc, které mohou,
zejména pokud je volající v ohroení ivota, být pro poskytnutí úèinné pomoci rozhodující.
Proto se záchranné sloky v Evropì i ve svìtì neustále snaí pracovat na zpøesnìní lokalizace tísòových volání.
Výsledkem jejich úsilí je napøíklad zavedení eCall, automatického tísòového volání z vozidla, jeho pøíjem tísòovými
linkami byl v záøí 2017 sputìn také v Èeské republice. Dalím krokem je vyuívání lokalizaèních SMS formátu
Advanced Mobile Location (AML), jako nové funkcionality jednotného evropského èísla tísòového volání  tísòové
linky 112, která bude vyuita také pro národní tísòová èísla.
Sluba byla v Èeské republice sputìna 11. února 2020, pro zaøízení s operaèním systémem Android, a bude nabíhat
postupnì nìkolik týdnù. Pilotní provoz bude probíhat nejdøív na území hl. m. Prahy a postupnì se rozíøí do celé
Èeské republiky.
V praxi to bude vypadat tak, e pokud vytoèíte jedno z tísòových èísel (112, 150, 155, 158), vyle vá chytrý telefon
operátorovi nejpozdìji do 25 sekund automaticky zprávu s vaí pøesnou polohou. Tato vae poloha se operátorovi
automaticky zobrazí na monitoru v mapì.
Tato doplòková sluba se spustí ve vech chytrých telefonech s operaèním systémem Android automaticky. Není
tedy potøeba instalovat jakoukoli aplikaci, povolovat polohové sluby nebo pøenastavovat telefon. Sluba je bezplatná.
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K urèení pøesné polohy bude mobilní telefon vyuívat pokrytí satelity, mobilními sítìmi nebo wifi sítìmi. Na základì
tìchto dat pak bude schopen urèit polohu s pøesností pøiblinì na desítky metrù.

telefon musí být tzv. chytrý telefon, vybavený lokalizaèním zaøízením,
pouívání systému Android, do budoucna také iOS,
volající musí být na signálu svého operátora,
èeská SIM karta,
k odeslání dojde pouze vytoèením tísòových linek (112, 150, 155, 158).
V souèasné dobì vyuívá AML ji 21 zemí svìta, vèetnì ÈR, mezi nimi napøíklad Velká Británie, Spojené státy,
Norsko, védsko, Finsko, Rakousko, Belgie nebo Dánsko.
(zdroj: pplk. Mgr. Nicole Studená, tisková mluvèí MVgenerálního øeditelství HZS ÈR)

I kdy vítr, který v Èesku vál v noci a v pondìlí, místy výraznì pøesahoval rychlost 100 km/h a na Snìce v
jednu chvíli dosáhla jeho rychlost a 184 km/h, nelo podle meteorologa Pavla imandla z Èeského
hydrometeorologického ústavu o orkán.
Výstraha pøed extrémì silným vìtrem platila od nedìlní noci a postupnì byla prodlouena a do støedeèního
odpoledne.
Pøiblinì v pùl druhé v noci (10. února) pøijalo Operaèní a informaèní støedisko HZS Jihoèeského kraje
první oznámení na tísòovou linku o spadlém stromu.
Podle statistického sledování událostí, kde jsou evidovány vekeré výjezdy jednotek v Jihoèeském kraji,
bylo v souvislosti s orkánem Sabine napoèítáno ji více ne tisíc událostí.
V pondìlí 10. února v prùbìhu celého dne vyjeli hasièi k 1 035 tzv. víceèetným událostem. Nejvìtí poèet
událostí byl spojen s odklízením stromù spadaných na silnice, eleznice nebo dráty elektrického vedení.
Pøiblinì tøetinu zásahu tvoøilo zajiování uvolnìných støech, taek nebo jejich èástí, ukotvování èi
sundavání billboardù, cedulí èi reklam nebo napøíklad zabezpeèování uvolnìných komínù.
Odklízení následkù pokraèovalo i v následujících dnech, plné ruce práci mìli kromì hasièù také pracovníci
E.Onu, kteøí pracovali na obnovení dodávek elektrické energie v místech, kde byla vlivem extrémního
poèasí pøeruena.
V pohotovosti a pøipraveni byli profesionální
i dobrovolní hasièi a i kdy to mnohdy
bereme jako samozøejmost, zaslouí velký
dík za nasazení, se kterým ke vem zásahùm
vyjídìli.
RL
Zdroj: www.hzscr.cz
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Èeský Krumlov, 10. února 2019

Okresní sdruení hasièù Èech, Moravy a Slezska,
spolupráci s
poøádá odbornou pøípravu

ve

Odborná pøíprava preventistù v poární ochranì se uskuteèní dne

v
Hasièská 125, 381 01 Èeský Krumlov
8:30 hod.
9:00  11:30 hod.
11:45  13:30 hod.
14:00 hod.

prezence
preventivnì výchovná èinnost v rámci obcí a SDH
poární ochrana
pøedpokládané ukonèení odborné pøípravy

Souèástí odborné pøípravy je i vzdìlávání pro provádìní preventivnì výchovné èinnosti v rámci obcí a SDH.
Odborná pøíprava bude zakonèena ovìøením získaných znalostí. Úèastníci po ukonèení obdrí doklad o
absolvování této odborné pøípravy, na jeho základì mohou svou èinnost vykonávat.
Ke studiu lze vyuít zákon è. 133/1985 Sb., o poární ochranì, v platném znìní a vyhláku è. 246/2001 Sb.,
o stanovení podmínek poární bezpeènosti a výkonu státního poárního dozoru (vyhláka o poární prevenci),
v platném znìní a Soubor testových otázek ÚORP Preventista III (jsou ke staení na
https://www.dh.cz/index.php/usekprevence/vzdelavani
psací potøeby, poznámkový blok, dále zákon è. 133/1985 Sb., o poární ochranì, v platném
znìní a vyhláku è. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poární bezpeènosti a výkonu státního poárního
dozoru (vyhláka o poární prevenci), v platném znìní a
.

a to

Na odbornou pøípravu preventistù poární ochrany je nutné se
nebo

pøihlásit nejpozdìji do
na

Za OOR prevence OSH ÈMS Èeský Krumlov s pozdravem
Rùena Lepová
vedoucí okresní odborné rady prevence OSH Èeský Krumlov

Pozvánka vèetnì pøihláky je pøílohou HZ 1.2020, pøípadnì zde
https://oorpck.estranky.cz/clanky/dokumenty/
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Kalendáø soutìí mladých hasièù na rok 2020
Datum

Místo

Èas

Kontakt

Poznámka

25.4.2020

Holubov

10:00

jituskanovak@centrum.cz

PÚ

9.5.2020

Tøísov

10:00

vavramal@email.cz

PÚ

24.5.

Kaplice

hatitibesednice@seznam.cz

100, jednotlivci

30.5.2020

Kaplice

hatitibesednice@seznam.cz

Plamen

5.6.2020

Omlenice

21:00

pepaomlenicka@seznam.cz

noèní

20.6.2020

Pøídolí

10:00

sttanley2@seznam.cz

PÚ

27.6.2020

Beneov n. È.

13:00

petik122@seznam.cz

12.9.2020

Mojné

10:00

homolkova.hana1@seznam.cz

PÚ

19.9.2020

Sobìnov

9:00

josefcabela@seznam.cz

PÚ

10.10.2020

Pleovice

a_hanis@centrum.cz

ZPV

Na stránkách SH ÈMS v pravém rohu nahoøe mùete najít odkaz na kalendáø akcí https://kalendar.dh.cz/
Zde mùete pøihlaovat své pøipravované akce. A jsou to soutìe, kulturní nebo vzdìlávací akce, tímto
zpùsobem lze kadou poøádanou akci zviditelnit a zpropagovat.
Ke staení zde je i pøihláka na ná semináø pro odbornou pøípravu preventistù
https://kalendar.dh.cz/index.php?wid=&mid=4&idak=1650&rnd=tJxBXC6Amk
RL
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okrsková kola

M,

PS,

PS

Starosta okrsku

31.5.2020
nedìle

9:00

Kaplice
stadion

okresní kolo

M,

PS,,J10

PS

Holemý Václav
tel:723 432 707
vaclav.holemy@seznam.cz

6.6.2020

13:00

Holubov

O pohár starosty
obce

M,

PúD

JL

p.Kudláèek Roman
Holubov 219
tel:602 305 953

7.6.2020

11:00

Tøísov

Put.pohár SDH

M,

PúD

JL

20.6.2020

7:30

È. Budìjovice
 stadion

krajské kolo

M,

PS,,J10

PS

27.6.2020

13:00

Pøídolí

O pohár starosty

veter
áni +
M,

PúD

PS

11.7.2020

13:00

Zaluí

O pohár obce

M,

PúD

VL

Milan Krátký
725 628 471

18.7.2020

13:00

Besednice 
høitì

Memoriál Vr.
Nováka

M,

PúD

PS

afránek Karel
karel.safranek@GPN.cz
tel:728 927 643

8.8.2020

13.00

M+

PúD

PS

Lepa Petr
tel:606 300 539
petr.lepsa1@seznam

8.8.2020

13:00

Pøední Výtoò

Pohár obecního
úøadu

M,

PúD

PS

Jan Stoiber
stoibi@seznam.cz
sdhprednivyton@seznam.cz

15.8.2020

13:00

Pøíseèná

O pohár starosty
obce

M,

PúD

PS

Martin Garay
sdhprisecna@seznam.cz
mob,:731 491 644

22.8.2020

13:00

Sobìnov

Pohár starosty

M,

PúD

JL

Èabela Josef
tel:721 286 188
josefcabela@seznam.cz

5.9.2020

13:00

Louèovice  u
teplárny

Memoriál . Ïurèi

M,

PúD

PS

Podr Jan
tel:607 747 633

Beneov nad
Èernou 
Memoriál J.Sládka
hasièské høitì

Fr. Tvaroh
f.tvaroh@seznam
tel:724 068 935
Holemý Václav
tel:723 432 707
vaclav.holemy@seznam.cz
Macek Zdenìk
Pøídolí 117 38101
tel:721 246 254

5.9.2020

19:30

Pleovice

O Pleovický utr

M,

PúD

PS

Ant.
Hani
a_hanis@centrum.cz
tel:601 100 081

19.9.2020

19:00

Frymburk

O pohár starosty
mìstyse

M,

PúD

PS

Malák Karel
tel:721 112 632
malak10@seznam.cz

3.10.2020

9:45

Porákùv most
È.K.

Pohár mìsta
È.Krumlov

M,

PúD

VL

17.10.2020

12:00

Brloh

O pohár SDH

M,

PúD

VL
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p.Novák V.Pleivec 354
38101 È.Krumlov
tel:603 970 668
Vacek Vlastimil
Brloh
tel:728 233 783

Zimní pohár v uzlování 1. roèník soutìe v uzlování MH
SDH Beneov nad Èernou
Sportovní hala Beneov nad Èernou

Od 8:00 do 9:00 hod.
Od 11:00 do 12:00 hod.

pøípravka, mladí
starí (èasy upravíme dle poètu pøihláených)

kolektivy MH s neomezeným poètem 5  ti èlenných hlídek
/dìti mladí, starí, dle platných kategorií hry Plamen pro roèník 2019/2020
max. 4 jednotlivci z kolektivu za mladí a starí kategorii dohromady
neomezený poèet jednotlivcù pøípravky MH
pøípravka mùe startovat do roèníku 2014

Kadá hlídka a jednotlivec budou uzlovat vlastními uzlovaèkami / ètyøi spletená lana  mohou být i horolezecká
o prùmìru od 5 mm do cca 11 mm. Lano v sáèku na úvaz na proudnici poøadatel dodá.
Úèastníci musí být ustrojeni v obleèení se stávajícím z kalhot pøekrývajících zcela stehna a lýtka a blùzy nebo
trika mono s krátkým rukávem (ne zcela bez rukávù), pøípadnì tomu odpovídající sportovní kombinéze. Musí
být zhotoven z látky, která je neprùsvitná.

v 5  ti èlenné hlídce si kadý vylosuje jeden uzel, ten si pomocí samolepky vylepí na
viditelné místo horního dílu obleèení. Tento uzel bude soutìící povinen uvázat a nebude si smìt do podnìtu
rozhodèího samolepku z obleèení sundat. Èlenové hlídky váí vylosované uzly postupnì po sobì. Losování uzlù
se provede pøed kadým pokusem hlídky. Kadá hlídka má dva pokusy, poèítá se lepí èas.
Pøed zahájením pokusù jednotlivcù vedoucí urèí maximálnì 4 èleny z kolektivu. Tito
jednotlivci váí na èas vech pìt uzlù. Jednotlivci mají dva pokusy, lepí èas se poèítá. U pøípravky je poèet
jednotlivcù neomezený.

 váe se pøímo na stojanu
 váe se pøímo na stojanu, mùe se toèit /musí být dvì celé otoèky konce lana/
 váe se pøímo na stojanu, musí být znát kresba
 váe se v ruce èi na zemi (na hlavì) a odkládá se libovolnì, hodnotí se funkènost a kresba
uzlu
pro mladí a starí áky

Hasièský zpravodaj vydalo OSH Èeský Krumlov 15. 2. 2020
Uzávìrka pøíspìvkù dalího èísla 10. 4. 2020. Kontakt: knihovna@benesovnc.cz, jaromir.marek@seznam.cz,
Tel. 727 814 457, Hasièský zpravodaj také na http://www.oshceskykrumlov.wz.cz/
Za pùvodnost, jazykovou a vìcnou správnost zveøejnìných pøíspìvkù odpovídají autoøi.
Pøíspìvky nemusí vyjadøovat stanovisko redakce nebo OSH. Redakce si vyhrazuje právo dodaný pøíspìvek neotisknout.
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V lednu letoního roku MMT zveøejnilo podmínky zápisu do Rejstøíku sportovních organizací,
sportovcù, trenérù a sportovních zaøízení.
, nelze údaje vkládat hromadnì prostøednictvím SH ÈMS!
Do rejstøíku je nutné zapsat vechny sportovce bez rozdílu vìku tj. od3 do nekoneèna (kadý, kdo se
soustavnì vìnuje sportovní èinnosti) a trenéry (kadý, kdo se soustavnì vìnuje trenérské èinnosti) , u
trenérù vkládejte starí 18 let.
Informace k zápisu najdete na stránkách MMT http://www.msmt.cz/sport1/zmenavzapise
fyzickychosobsportovcuatrenerudo
www.dh.cz
S koncem roku 2019 dolo ke zmìnì ve struktuøe zapisovaných dat o fyzických osobách (sportovcích a
trenérech). Zásadní zmìnou je nutnost u èeských státních pøísluníkù vyplnit rodné èíslo.
Správná struktura CSV, kterým se údaje o sportovcích a trenérech nahrávají do Rejstøíku je uvedena na
internetové stránce Rejstøíku https://rejstriksportu.msmt.cz/user/strukturacsv. Je zde ke staení vzor
Prázdné CSV k vyplnìní.
Pùvodní CSV soubor (bez rodných èísel) nelze pouít, ale data z pùvodního CSV je moné nakopírovat
do nového vzoru a doplnit rodným èíslem.

Podrobný manuál k verzi 3.0 Rejstøíku: https://rejstriksportu.msmt.cz/User/manual.pdf
http://www.msmt.cz/sport1/zmenavzapisefyzickychosobsportovcuatrenerudo
najdete na www.dh.cz

https://mladez.dh.cz/index.php/dokumenty/482pojistnasmlouvaodpovednostvedoucich112018

Tato smlouva je v platnosti od 1. 1. 2018 a vztahuje se na úrazy vzniklé 1. 1. 2018 a pozdìji.
Úrazy, které se staly do 31. 12. 2017 se hlásí dle staré pojistné smlouvy u pojiovny Kooperativa.
Pojistnou smlouvu I formuláø Oznámení úrazu najdete
https://mladez.dh.cz/index.php/dokumenty/420pojistnasmlouvapromladehasicegeneraliplatnostod1
12018
Dalí informace zde https://mladez.dh.cz/index.php/dokument

Nadále platí monost zøízení pøístupu do centrální evidence na úrovni SDH pro zástupce jednotlivých
sborù. Pokud se pro zøízení pøístupu rozhodnete, o blií informace a podklady pite na
sipkova.ruzenka1@gmail.com, pøípadnì volejte 727 814 457.
Za OSH Èeský Krumlov, Rùena Lepová
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Ústøední odborná rada mládee SH ÈMS vyhlauje ve spolupráci s ProgressRescue s.r.o. akreditovaný
rekvalifikaèní kurz pro získání kvalifikace

27.  29. 3. 2020 a 17.  19. 4. 2020
(pro úspìné absolvování kurzu je povinná úèast na obou termínech)
Hotel Pøibyslav
41 hodin (21 hodin teorie a 20 hodin praxe)
Zahájení kurzu je vdy v pátek v 9:00 hodin, ukonèení v nedìli cca ve 14:00 hodin.

Tento akreditovaný kurz ministerstvem kolství, mládee a tìlovýchovy opravòuje k vykonávání funkce
zdravotníka (dle § 8 zákona è. 258/2000 Sb. a vyhláky MZ è. 106/2001 Sb.) na letních táborech, kolních
lyaøských výcvicích, kolách v pøírodì, teambuildingových aktivitách, na rekondièních akcích a takté na
dalích akcích, kde je zapotøebí zdravotnického pracovníka.

vìk nad 18 let, plavecká zdatnost

Kurz je zakonèen závìreèným pøezkouením, písemným, ústním a pøezkouením z praktických dovedností.
Po úspìném absolvování vzdìlávacího programu rekvalifikaèního kurzu je úèastníkovi, podle vyhláky
MMT è.176/2009 Sb., udìleno Osvìdèení o rekvalifikaci vzdìlávacího programu Zdravotník zotavovacích
akcí.
Úèastnický poplatek: 3000, Kè
Úèastnický poplatek je nutné zaplatit pøevodem na úèet: 2003613965389/0800, jako variabilní symbol
uvádìjte datum narození ve formátu DDMMRRRR (napø. 30062001) a do zprávy pro pøíjemce uveïte
ZZA a pøíjmení pøihlaovaného.
Poplatek musí být pøipsán na úèet nejpozdìji 11. 3. 2020.
Úèastnický poplatek zahrnuje lektorné a uèební materiály. Stravu a ubytování po dobu kurzu hradí SH ÈMS.
Jak se pøihlásit?
Vyplnìním pøihláky na http://bit.ly/kurzzza, nejpozdìji do 8. 3. 2020.
Maximální kapacita kurzu je 25 osob, seznam pøihláených bude prùbìnì zveøejòován na mladez.dh.cz.
Kurz probìhne pouze v pøípadì minimálního poètu 15 úèastníkù.
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