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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spolupracovníci, dobrovolníci, dárci, klienti,
příznivci,….!
Předkládám vám Výroční zprávu o činnosti
Farní charity Dvůr Králové nad Labem za rok
2011. I loňský rok byl dynamický a pracovně
náročný.
Na počátku měsíce ledna proběhla Tříkrálová sbírka. Podařilo
se nám zvýšit počet skupinek Tří králů, a tím výrazně zvednout,
téměř o 100%, výtěžek z této celorepublikové sbírky na částku
149 337,- Kč, zhruba 97 000,- Kč zůstává Farní charitě Dvůr Králové
nad Labem na její činnost.
V polovině měsíce dubna díky možnosti čerpat prostředky z IP
Královéhradeckého kraje se nám podařilo otevřít Sociálně
terapeutickou dílnu, novou službu pro dospělé klienty s mentálním
postižením. Zpočátku nám azyl pro dílnu poskytnul pan farář
Jan Czekala na faře, za což mu moc děkuji! Během roku jsme získali
pronájem vhodnějších prostor od Městského úřadu Dvůr Králové
nad Labem na adrese T.G.M. 40, kde jsme se postupně zabydleli.
Na jaře jsme také zakoupili pec na pečení trdelníků a rozjeli
jsme tak trochu podnikání. Pekli jsme tradiční trdelníky na různých
městských akcích, poutích v okolí Dvora Králové, vánočních trzích
v Kuksu, Hradci Králové a Dvoře Králové nad Labem. Zisk z této
činnosti jsme použili k dofinancování sociálních služeb. Touto
cestou chci moc poděkovat zaměstnancům Farní charity a jejich
rodinným příslušníkům, kteří se této aktivitě věnovali ve svém
volnu.
V tomto roce jsme tradičně pořádali také sbírku ošacení –
v měsíci květnu a říjnu. Tato akce probíhá ve spolupráci s CČE
Diakonie Broumov.
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V Občanské poradně ve Dvoře Králové nad Labem i Hořicích
jsme v uplynulém roce z důvodu stoupajícího počtu zájemců
o službu rozšířili pracovní dobu, vzrůstal zájem především
o dluhové poradenství.
Situace v Nízkoprahovém zařízení byla celý minulý rok stabilní,
s hojností uživatelů všech věkových kategorií. Díky daru z Nadace
České spořitelny jsme mohli obnovit materiálně-technické vybavení
naší Střelky. Starší klienti se radovali zejména z hudebního
a nahrávacího zařízení, mladší pak z trampolíny.
Služba Osobní asistence si našla jak své stálé klienty, tak
i klienty na krátkodobé smlouvy – např. výpomoc v rodinách
seniorů po vážné nemoci apod.
Díky úspěšně podanému projektu do 66. výzvy OPLZZ jsme
v červnu zahájili dvouleté vzdělávání všech pracovníků naší charity.
Projekt má název „Profesním vzděláváním ke zvyšování kvality
Farní charity“.
Loni jsme se více soustředili i na prezentování Farní charity,
zejména formou letáčků a článků do novin. Pro veřejnost jsme
v rámci Dne Charit uspořádali 27. 9. 2011 zábavné odpoledne plné
her a soutěží.
Myslím si, že celý uplynulý rok se nesl v duchu rozvíjení
jednotlivých služeb a jejich finanční stabilizaci tak, abychom mohli
kvalitně naplňovat naše hlavní poslání: spokojenost klientů uživatelů osobní asistence, klientů občanských poraden, sociálněterapeutických dílen a nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.
S přáním všeho dobrého
Mgr. Kateřina Hojná
ředitelka Farní charity Dvůr Králové n. L.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 6. 6. 2012
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KDO JSME A NAŠE POSLÁNÍ
Farní charita Dvůr Králové nad Labem je nestátní nezisková
organizace. Naším posláním je charita, pomáháme lidem v nouzi
bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženství.
Tyto myšlenky se snažíme vkládat do všech našich činností
a poskytovaných sociálních služeb.
Naším zřizovatelem je Biskupství Královéhradecké. Farní
charita byla založena dne 1. 6. 1992 a je složkou Diecézní katolické
charity Hradec Králové.
Naše sídlo: Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem
Kancelář vedení: Nám. republiky 101, Dvůr Králové nad Labem
Právní forma: Farní charita Dvůr Králové nad Labem je církevní
právnickou osobou evidovanou podle zákona č.3/2002 Sb., zákon
o církvích a náboženských společnostech, v platném znění.
Statutární orgán: ředitelka Mgr. Kateřina Hojná
IČO: 43464637
Číslo účtu: 1306373349/0800

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
 Nízkoprahové zařízení Střelka – od 1.1. 2008
 Občanská poradna Dvůr Králové nad Labem – od 1.12. 2004
Jaroměř – od 1.12. 2005
Hořice – od 1.7. 2007
 Osobní asistence – od 1.12. 2006
 Sociálně terapeutické dílny – od 15.4. 2011
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NAŠI LIDÉ
Mgr. Kateřina Hojná

ředitelka

Ing. Zdeněk Bartoš

vedoucí OP

Helena Kunešová, DiS.

sociální pracovník

Mgr. Pavlína Kupková

sociální pracovník

Mgr. Martina Nyklová

poradenské služby

Bc. Petra Vališková

sociální pracovník

Hana Balharová, DiS.

sociální pracovník

Ing. Josef Haman

pracovník v sociálních službách

Mgr. Kateřina Litošová

vedoucí nízkoprahového zařízení

Mgr. Martina Krajčíková

sociální pracovník

Mgr. Lenka Mazancová

pedagogický pracovník

Mgr. Lenka Marečková

projektová manažerka

Andrea Odvárková

pracovník v soc. službách, dobrovolník

Jiří Špulák

pracovník v sociálních službách

Simona Bednářová

pracovník v sociálních službách

Iva Dvorská

pracovník v sociálních službách

Renata Kloudová

pracovník v sociálních službách

Miluše Michálková

pracovník v sociálních službách

Soňa Seidlová

pracovník v sociálních službách

Hana Pojezdná

pracovník v sociálních službách

Alena Rufferová

pracovník v sociálních službách

Jana Šturmová

pracovník v sociálních službách

Gabriela Sacherová

administrativní pracovník

Kateřina Veselá

administrativní pracovník

Michaela Janečková

dobrovolník

MOTTO: „SPOLEČNĚ PROTI CHUDOBĚ A VYLOUČENOSTI
ZE SPOLEČNOSTI.“
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DEN CHARIT
Jako mnoho Charit České republiky se i ta naše, loni poprvé,
připojila ke kampani Den Charit. Datem konání akce bylo 27.9., den
sv. Vincence z Paul, patrona a zakladatele moderní charitativní
činnosti. Den Charity není spojen s finanční sbírkou.
My jsme Den Charit pojali jako možnost seznámit obyvatele
s naší činností a informovat o námi poskytovaných službách.
Na náměstí u Hankova domu proto „rozbily“ svá stanoviště
jednotlivé služby a aktivity pořádané charitou. Na pomyslném
startu příchozí obdrželi kartičky, na které po návštěvě jednotlivých
stanovišť a splnění jednoduchého úkolu dostali razítko.
Na stanovišti Osobní asistence si mohli vyzkoušet jízdu
s kolečkovým křeslem, u Tří králů se zpívala koleda, ve Střelce
se třídil odpad, v Občanské poradně se telefonovalo a radilo…

Akci podpořila starostka
Mgr. Edita Vaňková

Pan farář Jan Czekala u stanoviště
Sociálně terap. dílen
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Na závěr každý s plným počtem razítek tedy splněných úkolů
obdržel trdelník. Tento typický výrobek pečou zaměstnanci charity
na akcích pro získání finančních prostředků na činnost Farní charity.

Děti mají splněné úkoly

Sladká tečka na závěr - trdelník

6

Výroční zpráva 2011

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

VZDĚLÁVACÍ PROJEKT
„PROFESNÍM VZDĚLÁVÁNÍM KE ZVYŠOVÁNÍ KVALITY FARNÍ
CHARITY DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM“
CZ.1.04/3.1.03/66.00059
Hlavním cílem projektu je pomoci našim zaměstnancům dosáhnout
vyšší úrovně vědomostí v oblasti sociálních služeb a nastartovat tak
kontinuální proces vzdělávání pracovníků naší organizace s cílem
zvýšit kvalitu poskytovaných služeb.

Ke specifickým cílům projektu patří:
 Zvýšení znalostí v oblasti standardů kvality v sociálních
službách
 Prohloubení znalostí o metodách sociální práce a péče o
klienty
 Zkvalitnění komunikačních dovedností
 Prostřednictvím
individuálních
konzultací
zlepšit
naplňování Standardů kvality sociálních služeb
 Podpořit osobnostní rozvoj
 Zlepšit manažerské dovednosti řídících pracovníků
v sociálních zařízeních
 Rozšířit vědomosti z oblasti legislativy v sociální oblasti
7

Do projektu jsou zapojeni zaměstnanci Farní charity Dvůr Králové
nad Labem, kteří působí na pozicích vedoucích pracovníků,
sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

Projekt je realizován v období červen 2011 až květen 2013.
V rámci projektu předpokládáme proškolit 254 účastníků kurzů.

Celkové náklady projektu činí: Kč 1.866 476,80.
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Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost, je součástí individuálního projektu Služby
sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz).

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI
A MLÁDEŽ STŘELKA
Kontakt:
Vedoucí klubu: Mgr. Kateřina Litošová
Tel.: 731 604 695
e-mail: centrumstrelka@centrum.cz
web: www.dk.charita.cz, www.fchdk.cz/strelka
Poslání a cíle:
Posláním nízkoprahového klubu Střelka je usilovat o sociální
začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže
ve věku 6 až 26 let ze Dvora Králové a okolí.
Naše činnost:
Do Nízkoprahového klubu Střelka ve Dvoře Králové přišlo v roce
2011 strávit svůj odpolední čas celkem 174 různých dětí a mládeže
ze Dvora Králové a okolí, z toho 134 osob se stalo uživateli, tzn.,
že dochází do zařízení pravidelně a plní si zde svůj individuální
plán. Průměrná denní návštěvnost klubu je 17 osob (v jarním období
30 klientů denně). Počet osob navštěvujících Střelku se oproti
loňskému roku zvýšil o 20 mladých lidí.
Zajímavostí tohoto roku bylo získání daru z Nadace České
spořitelny. Díky tomuto projektu mohli pracovníci zařízení obnovit
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a doplnit vybavení Střelky. Byly zakoupeny hudební nástroje elektrické kytary, keyboard, mixážní pult, reprobedny aj., nový
nábytek do kluboven a kanceláří. Sportovně založené děti zase
přivítaly s velkou radostí florbalové hokejky, které jsou v akci
každou středu, kdy se návštěvníci klubu chodí vyběhat
do tělocvičny. Překvapením zvláště pro nejmenší děti byla
bezesporu nová trampolína umístěná na farní zahradě. Pracovníci
zase obdrželi kvalitnější počítače do své kanceláře.
Farní charita ve Dvoře Králové se také zapojila do projektu
nadace Pomozte dětem. Pracovníci Nízkoprahového klubu Střelka
vytipovali sociálně vyloučené děti cizinců žijící v našem městě
a zapojili je do projektu nazvaného Rovné šance. Těmto dětem
zprostředkovali pomoc v podobě příspěvku na mateřskou školu
a nákup cyklistických kol. Pořádali pro ně celoročně akce a snažili
se o jejich začlenění do skupiny vrstevníků.
Série preventivních programů v NZDM Střelka pokračovala
i loni. Akční kluboví pracovníci nalézali stále nová a aktuálnější
témata i zajímavé formy práce šité na míru právě návštěvníkům
zařízení. Během celého roku proběhly ucelené programy na téma:
prevence hazardu, téma zodpovědné péče o domácího mazlíčka,
obchodu s lidmi, lidská práva, prevence dluhové problematiky
(program zrealizovaný na táboře) a aktuální téma time
managementu. Nyní vám přiblížíme jeden z těchto preventivních
programů, který trval dva měsíce a uskutečnil se koncem roku:

„Nakažlivý prográmek“:
Dvakrát týdně bylo možné v zařízení potkat podivně oblečené
postavy dvou lékařů - epidemiologů. Ti zvali zájemce na přednášku
o nejrůznějších nebezpečných a nakažlivých nemocech. Oba lékaři
připomínali vedoucího klubu a jednu pravidelnou návštěvnici
zařízení, jejich detailní vědomosti a zkušenosti však vypovídaly
10
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spíše o tom, že Střelka měla co do činění s pravými profesionály
ve svém oboru. Všichni účastníci si mohli během přednášky
vyzkoušet sterilní rukavice, roušky a návleky, zkoumali mikroby
pod mikroskopem, pomocí dataprojektoru se seznámili s původci
nemocí, kteří, zvětšeni do gigantických rozměrů, vypadali
hrůzostrašně. „Lékaři“ ovšem zachovali chladnou hlavu a poučili
své posluchače o tom, jak jednotlivým nákazám předcházet a jak
se proti nim bránit. Po absolvování cyklu interaktivních přednášek
už děti a mládež z klubu snadno odhalí nebezpečí salmonelózy,
žloutenky a dalších nepříjemných nemocí.
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Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost, je součástí individuálního projektu Služby
sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz).

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
Kontakt:
Sociální pracovník: Mgr. Martina Krajčíková
Tel: 491 616 360, mobil: 731 401 417
e-mail: socterapdilna@gmail.com
web: www.dk.charita.cz, www.fchdk.cz

Poslání a cíle:
Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované
osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení,
které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani
chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná
podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností
prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
Naše činnost:
(16. 4. 2011 – 31. 12. 2011)
Dne 16. dubna 2011 byla otevřena nová služba - Sociálně
terapeutické dílny, která je určená pro dospělé klienty s mentálním
postižením.
Sociálně terapeutické dílny rozvíjí svou činnost postupně. Lidé,
kteří využívají její služby, mají možnost se osobnostně rozvíjet podle
svých možností a schopností, mohou zdokonalovat své pracovní
12
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a sociální návyky a dovednosti, naučit se novým teoretickým
poznatkům z oblasti kultury, historie a umění, poznat lidi
se stejnými nebo podobnými problémy, společně prožívat své
radosti i těžkosti nebo příjemně a užitečně trávit svůj volný čas.
Nejoblíbenějšími aktivitami v dílně byly v loňském roce zahradní
práce. Klienti dílny pomáhali jednou týdně před letními
prázdninami upravovat zahradu DDM Jedničky, se kterým jsme
navázali tvořivou spolupráci. Za podpory Římskokatolického
farního úřadu uživatelé v červnu připravili zajímavou výstavu růží
ROSA MYSTICA v kostele sv. Jana Křtitele. Díky otevřenosti paní
starostky Nemojova ing. Jany Pelíškové v srpnu a září klienti
vyčistili a vyzdobili záhonek kolem autobusové zastávky
Starobucké Debrné. Přes celé léto pravidelně zkrášlovali květinový
záhon kolem kostela ve Dvoře Králové. V listopadu pak v obci
Verdek připravili část pozemku patřícímu firmě RATH žárotechnika
spol. s r.o. pro jarní výsadbu květin.

Práce na farní zahradě
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K činnostem dílen patřila také výroba různých dekoračních
předmětů a ozdob z papíru, textilu, přírodních materiálů a výroba
přání. Pro Pěvecký spolek Záboj pracovníci dílny vyzdobili ručně
vyrobenými dekoracemi místnost v obci Verdek, kde se dne 1. 10.
2011 konalo setkání s pěveckým sborem z Německa. Pro tuto
návštěvu také vyrobili upomínkové předměty. Na den Památky
zesnulých - dušičky zas připravili věnce, o které byl velký zájem
z řad veřejnosti. Také vyrobili vánoční okrášlení stánku Farní
charity (výroba trdelníků) pro adventní trhy v Kuksu a na dalších
místech.
Ti, kteří využívali služeb sociálně terapeutických dílen, měli
možnost vykonávat i běžné činnosti, domácí práce apod. (např.
vaření, luxování, úklid, nakupování v obchodech). Prostřednictvím
sociálně-pracovní terapie se mohli zdokonalit v základních
pracovních návycích a dovednostech.
Uživatelé také během roku navštěvovali místní společenskokulturní instituce, zejména akcí v Hankově domě a v muzeu.
Začátkem listopadu se zúčastnili zábavy na Zálabí, kterou
organizovala Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
z Trutnova. Tyto aktivity sloužily ke zprostředkování kontaktu
s jejich přirozeným sociálním prostředím a k jejich podpoře
v samostatném životě a k začleňování se do společnosti.
Jednou týdně v dílně probíhala oblíbená muzikoterapie (zpěv
za kytarového doprovodu), pak relaxační cvičení a někdy
i sledování poučných filmů.
Prakticky celý projekt je financován díky možnosti čerpat
prostředky z IP Královéhradeckého kraje.
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OBČANSKÉ PORADNY
Dvůr Králové nad Labem, Jaroměř, Hořice
Kontakt:
Vedoucí OP: Ing. Zdeněk Bartoš
Tel.: 499 620 431,
Mobil: 731 598 849
e-mail: občanská.poradnadk@centrum.cz
web: www.dk.charita.cz, www.fchdk.cz
Poslání a cíle:
Občanské poradny jsou určeny všem lidem, kteří jsou nebo by mohli
být v obtížné životní situaci z důvodu nedostatku informací či
neschopnosti je účinně použít. Naším cílem je poskytovat informace,
rady a pomoc ve vybraných oblastech, a tím zlepšit schopnost
občanů samostatně řešit každodenní situace. Služba je poskytována
na principech bezplatnosti, nezávislosti, nestrannosti a diskrétnosti.

Naše činnost:
Občanské poradny mají nezastupitelné místo v systému sociálních
služeb. Jsou určeny lidem ohroženým finančním a sociálním
vyloučením, lidem, kteří ve složité situaci již jsou, nebo „jen“ lidem,
kteří zažívají problémy každodenního života. S nástupem
multimediální doby je sice možné potřebné informace získat nebo
dohledat, ale lidé s nimi nedokáží pracovat, nevědí, jak tyto
informace využít ve své situaci a je proto důležité, když se mají kam
obrátit pro bezplatnou radu a pomoc.
Díky systému Občanských poraden rozmístěných tak, aby si je
občan mohl do vzdálenosti 20km od svého bydliště vždy vyhledat,
je zajištěna možnost podchytit některé z těchto problému již
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v zárodku a předcházet tak dalšímu a hlubšímu sociálnímu
vyloučení. Každá z poraden tak plní preventivní funkci.
Naši poradci jsou schopni poradit v oblastech majetkoprávních,
pracovněprávních, v oblastech mezilidských a rodinných vztahů,
v oblasti bydlení, pojištění a sociálních dávek. Jsou nám známé
případy, kdy samotní soudci u některých případů předávají
kontakty na naši poradnu s tím, že jsme jim schopni pomoci
a poradit.
Dalším způsobem, kterým Občanské poradny ovlivňují život
klienta, je jeho podpora. Poradci se snaží klienty podpořit
v samostatném řešení problému. Snaží se tak zvyšovat jejich
kompetence, zejména odpovědnost za své činy. Další formou
podpory je poradenství v těžkých krizových situacích, kdy lidé již
nevědí, na koho se obrátit. Občanské poradny jsou schopné řešit
v jediné službě široké spektrum různých občansko-právních situací
jako žádná jiná služba.

Den charit - děti si zkouší práci v Občanské poradně
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Poradna Dvůr Králové nad Labem
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Poradna Hořice
Srovnání počtu konzultací za léta 2010 - 2011
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OSOBNÍ ASISTENCE
Kontakt:
Sociální pracovník: Bc. Petra Vališková
Mobil: 731 401 416
e-mail: osobní.asistencedk@seznam.cz
web: www.dk.charita.cz, www.fchdk.cz

Poslání a cíle:
Posláním osobní asistence je pomoc a podpora při běžných
činnostech během dne v případech, kdy klient má sníženou
soběstačnost. Služba tím přispívá k větší samostatnosti klientů
a k tomu, aby uživatelé mohli zůstat ve svém obvyklém prostředí
a věnovat se svým aktivitám.

Naše činnost:
Často se naše služba využívá v souvislosti s péčí o seniory nebo
o osoby se zdravotním postižením, aby rodinní příslušníci mohli
zůstat v práci, a přesto bylo o klienta dobře postaráno. V případě
starší osoby se kromě základních činností naší služby může jednat
pouze o dohled, kdy se seniorem osobní asistentka tráví čas
povídáním, trénováním paměti, ručními pracemi apod. Výhodou
této služby je možnost strávit u klienta delší časový rozsah,
ve kterém dojde k zajištění úkonu, ale také např. pouze k dopomoci
s běžnými aktivitami, které klient již sám bezpečně nezvládne a toto
by mohlo být důvodem k umístění např. do domova důchodců.
V loňském roce naši službu využilo celkem 18 klientů. Jednalo
se jak o seniory, tak o děti školou povinné. Spolupracovali jsme
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se ZŠ Strž ve Dvoře Králové a s MŠ – odloučené pracoviště Slunečná
II ve Dvoře Králové.
Ve školských zařízeních je naším úkolem dopomoci dětem
se zdravotním znevýhodněním, aby se mohly zapojit do kolektivu
(tedy již od MŠ) a tím svůj handicap začaly vyrovnávat co nejdříve.

Den charit - nácvik pro osobní asistenci
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PODĚKOVÁNÍ
Vážení dárci, dobrovolníci a příznivci!
Vážíme si každé, i sebemenší podpory, kterou prostřednictvím naší
charity poskytujete každému jednotlivému uživateli našich služeb.
Bez darování finančních prostředků nebo volného času by Farní
charita nemohla tak dobře fungovat.

Všem vám patří naše velké poděkování!

Zvláštní poděkování pak patří děkanu naší farnosti P. Janu
Czekalovi, MSF, farnímu vikáři P. Andrzeji Deniziakovi, MSF
a sestrám KMBM za duchovní a materiální podporu.

Za kolektiv pracovníků
Mgr. Kateřina Hojná, ředitelka
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Naši charitu podpořili:
JUTA a.s.
RATH žárotechnika spol. s r.o.
Děkanství Dvůr Králové n.Labem
Stará lékárna, s r.o.
MUDr. Antonín Petráček
Ing. Zuzana Kazmirowská
PEKO spol. s r.o.
Bc. Petr Šotola
České farmaceutické muzeum, Kuks
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Poskytovatelé dotací a finančních příspěvků:
Ministerstvo práce a soc. věcí
Královéhradecký kraj
Nadace České spořitelny, a.s.
Město Dvůr Králové nad Labem
Město Hořice
Město Jaroměř
Obec Cerekvice nad Bystřicí
Obec Horní Brusnice
Obec Ostroměř
Obec Kocbeře
Obec Nemojov
Obec Hořenice
Obec Bílá Třemešná
Obec Vlčkovice v Podkrkonoší
Obec Velichovky
Obec Jasenná
Obec Vítězná
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EKONOMIKA
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MOTTO:
„SPOLEČNĚ PROTI CHUDOBĚ
A VYLOUČENOSTI ZE SPOLEČNOSTI.“

Farní charita Dvůr Králové nad Labem
Adresa: Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Telefon: 491 616 381, 734 435 102
E-mail: farni.charitadk@centrum.cz
Http: www.dk.charita.cz
IČ: 43464637

FARNÍ CHARITA
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

