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Modletice letos slaví 680 let od první písemné zmínky o obci
Obecní projekty pod lupou  Rekonstrukce komunikace, vybudování deové kanalizace
Váený ètenáøi, pøed nìkolika týdny jste
moná byl úèastníkem slavnostního
zahájení provozu rekonstruované místní
komunikace u trvalé pamìtní desky,
která je souèástí této povinné publicity
projektu, a která musí být zachována po
celou dobu jeho udritelnosti.

dování² d½ové² kÇnÇ¸izÇc½² pod² èástí by¸y² komunikÇc½² odkryty,² k² rozíø½ní
komunikÇc½²nÇ²Chvá¸ovì.
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spo¸½ènosti² JM±½t² z.s.² po¸oit² pod
vodnìnÇ:
komunikÇci² chránièku² pro² budoucí
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Modletická spoleènost SO½O bojuje v mezinárodní soutìi
c½¸k½m²78²spo¸½èností²z²c½¸é²Evropy,²kt½ré 2016. Tak nám mùete poslat hlas,
uzÇvírá²zÇk¸ÇdÇt½¸²spo¸½ènosti²Sopo.
postoupi¸i²do²dÇ¸ího²k¸ání.
V½² vysoké² konkur½nci² obstá¸Ç² spo¸½ènost
s½² Ë0² zÇmìstnÇnci² Ç² stÇ¸Ç² s½² národním
Çmpion½m²v½²své²kÇt½gorii.²ZÇ²úspìch½m
spo¸½ènosti² SOPO² s.r.o² n½stojí² j½n
mÇnÇgm½nt² Ç² strojové² vybÇv½ní,² Ç¸½
pø½d½vím²,z¸Çté²è½ské²ruèièky²v½ch²¸idí
z² výroby.² C½¸á² výrobÇ² j½² roz¸o½ná² do
závodù² v² Mod¸½ticích,² J½dovnicích
Ç² ±½bovid½ch.² V¸Çdimír² O¸mr² j½² nÇ² své
zÇmìstnÇnc½²práv½m²hrdý²Ç²øíká:

Spoleènost SO½O reprezentuje âeskou
republiku v prestiní mezinárodní sou
tìi Ëuropean usiness Awards. Âojovat
o své prvenství bude v kategorii Spo
leènost s obratem 0  25 mil ËU²
s nemalou konkurencí. Finálového kola âím porotu oslovilo SO½OÂ To nám zatím
se úèastní 678 spoleèností z celé Evropy. neøekli, ale máme z toho radost. Snad to, e
jsme se bez akvizice konkurence, bez cizího
SOPO²pÇtøí²ji²nìko¸ik²¸½t²m½zi²spo¸½ènosti, know how a bez pøetahování odborníkù
kt½rým²n½j½n²½²s½²podÇøi¸o²proniknout²nÇ postupnì stali dodavatelem a hlavnì
zápÇdo½vropský² trh,² Ç¸½² tÇké² s½² nÇ² nìm partnerem tìch nejvìhlasnìjích firem
dobø½²zÇbyd¸½t.
a nadnárodních korporací v Evropì.
V² rámci² ¸½toního² .² roèníku² soutì½
Europ½Çn² Busin½ss² AwÇrds² porotÇ
posuzovÇ¸Ç² pø½s² Â2² tisíc² fir½m² z² ÂÂ
½vropských² z½mí.² Z² národních² ko¸² vz½¸o

V² dÇ¸ím² ko¸½² soutì½² s½² spo¸½ènosti
pø½dstÇví² v¸Çstními² pr½z½ntÇèními² vid½i,
v² nich² uvádí² sÇmi² s½b½² Ç² h¸Çvní² Çsp½kty
svých²obchodních²úspìchù.²PorotÇ²sh¸édn½
v½ch² 78² vid½í² Ç² n½j¸½pímu² z½² skupiny
udì¸í² oc½nìní² RubÇn² dHonn½ur.² J½ho
drit½¸é² pÇk² postoupí² do² h¸Çvního² finá¸½
Europ½Çn²Busin½ss²AwÇrds²20Ë.
Koneèný úspìch spoleènosti SO½O
v soutìi mùete ovlivnit i vy.² Svým
h¸Çs½m²mù½t½²podpoøit²firmu²z²nÇí²obc½.
H¸ÇsovÇt² ¸z½² nÇ² oficiá¸ním² w½bu² soutì½
www.busin½ssÇwÇrds½urop½.com.

Pod² è½skou² v¸Çjkou² nÇjd½t½² v½chny
soutìící² Ç² j½jich² pr½s½ntÇèní² vid½Ç.
V² ¸oòském² roc½² firmy² nÇsbírÇ¸y² Ë70² tisíc
h¸Çsù,² vybrÇnou² spo¸½ènost² svými² h¸Çsy
Chceme vyhrát, protoe si to vichni Sopáci podporovÇ¸i²jÇk²j½jich²k¸i½nti,²zÇmìstnÇnci
zaslouí. Bude rozhodovat odborná porota, Ç²ko¸½gové,²tÇk²i²v½ø½jnost.
ale i lidé prostøednictvím hlasování po
pp
internetu od 11. ledna 2016 do 28. února
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Obecní projekty pod lupou  Rekonstrukce komunikace, vybudování deové kanalizace
PokrÇèování²z½²strÇny²Ë
A²t½ï²s¸íb½né²informÇc½²o²tom,²co²by¸o
v²rámci²tohoto²proj½ktu²nutné²udì¸Çt,
co²by¸o²zr½Ç¸izováno²Ç²ko¸ik²"to"²ob½c
stá¸o.
Pø½d½vím² j½² tø½bÇ² uvést,² ½² ² st½jnì
jÇko²u²vìtiny²jiných²proj½ktù²²j½²èÇsovì
Ç² "m½ntá¸nì"² nároènìjí² n½² v¸Çstní
r½Ç¸izÇc½²j½ho²pøíprÇvÇ.
TÇto² skut½ènost² j½² j½tì² význÇmnìjí
u² proj½ktù,² nÇ² j½jich² finÇncování² má
ob½c²Çmbici²získÇt²význÇmnou²finÇnèní
dotÇci.²±½ní²t½dy²pø½kvÇpující²informÇ
c½,² ½² pøís¸uná² proj½ktová² dokum½n
tÇc½²by¸Ç²pøiprÇv½nÇ²ji²v²prosinci²20Ë2.
V² dubnu² roku² 20ËÂ² by¸Ç² vydánÇ² MÚ
ØíèÇny²dvì²stÇv½bní²povo¸½ní²(j½dno²nÇ
r½konstrukci² komunikÇc½² Ç² druhé² nÇ
vybudování²d½ové²kÇnÇ¸izÇc½)²Ç²dn½
27.ËË.20ËÂ²by¸Ç²zÇr½gistrovánÇ²ádost
obc½²o²dotÇci²z²prostø½dkù²ROP²Stø½dní
È½chy.
Po² nìko¸ikÇ² j½dnáních² s² ROP² by¸o
moné² t½prv½² v² srpnu² 20Ë² zv½ø½jnit
v² sou¸Çdu² s½² zákon½m² o² v½ø½jných
zÇkázkách²tzv.²zj½dnodu½né²pod¸imit
ní²výbìrové²øíz½ní²nÇ²dodÇvÇt½¸½²stÇvby.

±Çbídku²podÇ¸y²tøi²firmy.²Z²nich²by¸Ç
dn½² ..20Ë² jÇko² n½jvýhodnìjí
vybránÇ² nÇbídkÇ² firmy² FK² BAU² Ç.s.
Sm¸ouvÇ²o²dí¸o²s²c½nou²²70²7Â7²Kè
b½z²DPH²by¸Ç²uzÇvø½nÇ²dn½²2Â.Ë0.20Ë
Ç² dn½² Ë0.Ë0.20Ë² by¸o² této² firmì
oficiá¸nì²pø½dáno²stÇv½nitì.

kÇc½,² vybudování² d½ové² kÇnÇ¸izÇc½
Ç² druhou² to,² co² by¸o² vybudováno² "pøi
této²pøí¸½itosti".

±ák¸Çdy,²nÇ²v¸Çstní²proj½kt,²o²kt½rých
donátor² rozhod¸,² ½² jsou² "uznÇt½¸né",
èini¸y² Ë0² Ë2² ·ËË² Kè.² Z² fondu² EU² s½
podÇøi¸o² získÇt² dotÇci² v½² výi² 80%
R½Ç¸izÇc½² proj½ktu² by¸Ç² rozdì¸½nÇ² do tìchto² uznÇt½¸ných² nák¸Çdù,² co² èiní
dvou²ús½kù.²Cí¸½m²ús½ku²"A"²v²obytné 8²Ë0Â²0²Kè.
zónì²Chvá¸ov²s½²j½dnÇ¸o²o²r½konstrukci Ob½c²z½²svého²rozpoètu²t½dy²uhrÇdi¸Ç
komunikÇc½²v²c½¸kové²dé¸c½²ccÇ²·Ë²m. zbývÇjících² 20%,² to² j½² 2² 02·² 02² Kè,
Èást²povrchu²tohoto²ús½ku²tvoøi¸²Â·²¸½t Ç²výdÇj½²nÇ²inv½stic½,²kt½ré²n½moh¸y²být
stÇrý² ÇsfÇ¸tob½ton² s² výmo¸y,² hrbo¸y do² dotovÇného² proj½ktu² zÇè¸½nìny
Ç²vystoup¸ými²kÇná¸y²Ç²èást²ËË²¸½t²stÇré (vodovod,²dÇtová²sí,²v½ø½jné²osvìt¸½ní
pÇn½¸y²Ç²tìrk.²Povrch²Ë·Ë²m²d¸ouhého Çtd.)²v½²výi²Ë²2·8²800²Kè.
ús½ku² "B"² komunikÇc½² u² Ob½cního
úøÇdu,² nÇvÇzující² nÇ² tzv.² Zám½ckou Pro² úp¸nost² j½² tø½bÇ² Ç¸½² tÇké² øíci,² ½
c½stu,² by¸² ÇsfÇ¸tob½ton² z² roku² Ë78. s² ÇvizovÇným² s¸Çvnostním² ot½vø½ním
íøkÇ² komunikÇc½² po² r½konstrukci² j½ pro²ob½cní²pok¸Çdnu²Çkc½²n½skonèi¸Ç.
·.·²m²u²ús½ku²"A"²Ç²²m²u²ús½ku²"B". Souèástí²dokum½ntÇc½²k²ádosti²o²do
R½Ç¸izÇc½² proj½ktu² by¸Ç² ukonè½nÇ tÇci² by¸² i² výpoè½t² provozních² nák¸Çdù
(i² díky² pro² stÇv½bní² prác½² pøíznivému nÇ²oprÇvy²mimo²záruku,²úk¸id,²údrbu
poèÇsí)²dn½²ÂË.Ë.20Ë·²Ç²v²bø½znu²20Ë· Ç²zimní²posyp²po²tzv.²dobu²udrit½¸nosti
by¸y² MÚ² ØíèÇny² vydány² ko¸ÇudÇèní ·²¸½t.
souh¸Çsy.
Tyto²nák¸Çdy²by²moh¸y²èinit²Ç²ccÇ
FinÇncování² vý½² uv½d½ných² prÇcí² j½ Â7²000²Kè.
tø½bÇ²rozdì¸it²nÇ²dvì²èásti.²Tou²první²j½
fn
v¸Çstní²proj½kt²R½konstrukc½²komuni

Výbìr ze zápisu zasedání zastupitelsva
Vodné pro rok 2016

*²c½nÇ²stoèného²pro²rok²20Ë²èiní²Â,·· vádìnÇ²v²d½nních²i²noèních.²Ob½c²Mod
Kè²b½z²DPH²Ç²·0,08²Kè²vè½tnì²DPH, ¸½tic½² bud½² hrÇdit² nák¸Çdy² zÇ² tuto
C½nÇ² vodného² v² roc½² 20Ë² bud½
*²domácnost½m²bud½²poskytnutÇ²s¸½vÇ s¸ubu²v½²výi²2²·00,²Kè²zÇ²rok.
úètovánÇ²nás¸½dovnì:
v½² výi² 8,7² Kè² b½z² DPH.² C½nÇ ½ro: 6, zdrel se: 1 ±M.Reichová)
*²c½nÇ²vody²dodávÇné²v²roc½²20Ë²èiní
stoèného² po² zÇpoèt½ní² s¸½vy,² tÇk² èiní
2,7² Kè² b½z² DPH² Ç² ,2Ë² Kè² vè½tnì
Â,7² Kè² b½z² DPH² Ç² 0,0Ë² Kè² vè½tnì Zaøízení pro zimní údrbu
DPH,
DPH.
By¸y² pø½d¸o½ny² nÇbídky² nÇ² nákup
*² domácnost½m² (odbìrÇt½¸é,² kt½øí
Rozdí¸² m½zi² úètovÇnou² c½nou² pro posypového²zÇøíz½ní²pro²zimní²údrbu
n½pouívÇjí² vodu² k½² kom½rèním
domácnosti²Ç²kÇ¸ku¸ovÇnou²c½nou²bud½ obc½.²ZÇstupit½¸é²nÇbídky²proj½dnÇ¸i²Ç
úè½¸ùm)²bud½²poskytnutÇ²s¸½vÇ²v½²výi
z½² tø½ch² doruè½ných² nÇbíd½k² vybrÇ¸i
hrÇdit²Ob½c²Mod¸½tic½.
8,00² Kè² b½z² DPH.² C½nÇ² vody² po
nÇbídku² firmy² M½rkuriÇ² ² Art½s,² Ç.s.,
zÇpoèt½ní²s¸½vy,²tÇk²èiní²Â,7²Kè²b½z ½ro: 7
kt½rá² posypové² zÇøíz½ní² nÇbíd¸Ç² zÇ
DPH²Ç²0,0Ë²Kè²vè½tnì²DPH.
n½jvýhodnìjí² c½nu² ËÂ² 0,² Kè² b½z
Úkoly obecní policie
DPH.² Posypové² zÇøíz½ní² bud½² obj½d
Rozdí¸² m½zi² úètovÇnou² c½nou² pro
By¸²
pø½d¸o½n²
návrh²
v½ø½jnoprávní
náno²u²firmy²M½rkuriÇ²²Art½s,²Ç.s.
domácnosti²Ç²kÇ¸ku¸ovÇnou²c½nou²bud½
sm¸ouvy²o²výkonu²ob½cní²po¸ici½²V½st½c
hrÇdit²Ob½c²Mod¸½tic½.
½ro: 7
o² zÇjitìní² místních² zá¸½itostí² v½ø½j
½ro: 7
ného² poøádku² nÇ² úz½mí² obc½² Mod¸½
tic½.²Uv½d½nou²sm¸ouvou²bud½²zøíz½nÇ
Stoèné pro rok 2016
±Ëoba konání 19:00  00:40)
h¸ídková² èinnost² provádìná² Ob½cní
C½nÇ² stoèného² v² roc½² 20Ë² bud½ po¸icií² V½st½c² v² rozsÇhu² 2,·² hodin Zápis vypracoval: Jiøí Aron
úètovánÇ²nás¸½dovnì:
d½nnì² vè½tnì² sobot,² n½dì¸í² Ç² státních
svátkù.² H¸ídková² èinnost² bud½² pro
2

Tábor lfíkù se po dvou letech vrací do Vlastìjovic
H¸Çvní²v½doucí²bud½²opìt²Mi¸Çn Kontakty:
Háj½k,² kt½rý² dì¸Ç¸² h¸Çvního Mi¸Çn²Háj½k,²h¸Çvní²v½doucí
v½doucího²i²v²¸oòském²roc½.
777²80²700
Obk¸op½n² bud½² zku½ným
Dìti²budou²ubytovÇné²v²podsÇ tým½m² v½doucích,² z² nich tÇbor@mod¸½tic½sob½.cz
dových² stÇn½ch,² kt½ré² nÇ² jÇø½ vìtinÇ² j½zdi¸Ç² nÇ² tábory² od Cena tábora: 4400, Kè
¸½toního²
roku²
projdou dìtských²¸½t²Ç²mÇjí²t½dy²bohÇté
Ji² nyní² j½² moné² podávÇt² pøi
zku½nosti.
rozsáh¸ou²r½konstrukcí.
½o dvouleté odmlce se tábor
vrací na tradicní místo do
Vlastìjovic, nedaleko ¸ruèe
nad Sázavou.

VÇøit²budou²kuchÇøi²v²po¸ní²ku Víc½²nÇ²stránkách²táborÇ:
chyni²Ç²k²dispozici²budou²spr http://taborms.webnode.cz/
chy²s²t½p¸ou²vodou.
T½rmín²²j½ 17. 7.  30. 7. 2016

h¸áky,² kt½ré² rovnì² nÇ¸½zn½t½² nÇ
int½rn½tových²stránkách²táborÇ.

Valná hromada SDH Modletice
16. ledna se uskuteènila Valná hroma opìt² bohÇtá² tombo¸Ç.² Dá¸½² pÇk² m¸Çdí
da Sboru dobrovolných hasièù Mod hÇsièi² pøiprÇví² dokorÇc½² jÇk² nÇ
V½¸ikonoc½,²tÇk²i²nÇ²Vánoc½²Ç²ti²stÇrí
letice.
z½² sboru² opìt² popø½jí² jmén½m² svým
Sboru,²kt½rý²j½²v²nÇí²obci²v½¸mi²èinným
i² jmén½m² obc½² mÇminkám² k² j½jich
Ç²kt½rý²s½²v²minu¸ém²roc½²pod½psÇ¸²pod
svátku.
n½j½dnu²ku¸turní²Çkci.
Oè½kává² s½² i² soutì,² kt½rá² probìhn½
È¸½nù² má² sbor² víc² n½² dost² Ç² tÇk² j½
v² trÇdièním² t½rmínu,² t½dy² první
dù¸½ité² s½² Ç¸½spoò² j½dnou² v² roc½² v½
sobotu²v²záøí.
v½¸kém² s½jít² Ç² probrÇt² to,² co² s½² v² ¸oò
ském² roc½² udá¸o² Ç² co² s½² od² nÇdchá Mimo² to² s½² nÇ² vÇ¸né² hromÇdì
i² oc½òovÇ¸o.² VyznÇm½nání² zÇ
z½jícího²období²oè½kává.
d¸ouho¸½tou² èinnost² u² sboru
TÇk²s½²i²stÇ¸o²Ç²tÇk²s½²v²tomto²roc½²opìt
Ç² prospìnou² práci² pro² nìj² dostÇ¸i
mù½t½²tìit²nÇ²hÇsièský²p¸½s,²kt½rý²s½
pánové²FrÇnti½k²Rub½,²StÇnis¸Çv²V¸k
koná²v²sobotu²27.únorÇ²Ç²nÇ²nìm²bud½

st.²Ç²Jos½f²í½k,²kt½øí²pø½brÇ¸i²z²rukou
stÇrosty²p¸Çk½tu²Ç²dip¸om²Ç²sÇmozø½jmì
v½¸ký²dík²zÇ²j½jich²dosÇvÇdní²pùsob½ní.
Po²to²u²s½²vichni²chopi¸i²vo¸né²zábÇvy,
pøi²kt½ré²hÇsièi²m½zi²s½bou²rozm¸ouvÇ¸i
o² tom,² co² zÇ² pos¸½dní² mìsíc½² zÇi¸i
Ç²zÇvzpomínÇ¸i²nÇ²roky²u²sboru.
js

Rady pro bezpeèný pohyb osob na zamrzlé vodní ploe
d½s½t²c½ntim½trù,²nìkt½rými²záchrÇnáøi ¸½du² skákÇt² Ç² zvyovÇt² riziko² pro¸o
j½²vÇk²doporuèovánÇ²t¸oukÇ²Ç¸½spoò m½ní.
dvÇc½t²c½ntim½trù.
V²pøípÇdì,²kdy²¸½d²zÇèn½²prÇskÇt²Ç²stojí
±½vstupujt½² nÇ² ¸½d,² pokud² j½ho² krÇj½ nÇ²nìm²dvì²Ç²víc½²osob,²j½²tø½bÇ,²Çby²s½
u²bø½hu²n½jsou²p½vné.
c½stou² k² bø½hu² oddì¸i¸y,² Çby² zÇtí½ní
µ½d²musí²být²èirý²Ç²prùh¸½dný,²proto½ ¸½du²by¸o²rovnomìrné.
pokud² j½² bí¸ý² tÇk² obsÇhuj½² vzduchové Pokud² u² dojd½² k² pro¸Çmování² n½bo
bub¸iny² Ç² tím² pád½m² s½² sniuj½² j½ho pro¸om½ní² ¸½du,² n½ní² dobré² zvo¸it
nosnost.
útìkovou² tÇktiku² v² podobì² chùz½² po
±Ç² zÇmrz¸é² ¸½dové² p¸o½² by² s½² è¸ovìk ètyø½ch,² Ç¸½² pomocí² pø½vÇ¸ování² 
Dalí ze série èlánkù poárního preven n½mì¸²pohybovÇt²sám,²Ç²to²pro²pøípÇd, tzv.²vá¸½ní²sudù.
tisty se tentokrát netýká ohnì a poárùµ ½²by²s½²propÇd¸²Ç²by¸o²by²tø½bÇ²zÇjitìní V²pøípÇdì²propÇdnutí²osoby²do²vody²j½
ale bezpeènosti na zamrzlé vodní ploe. pomoci.
tø½bÇ² n½prod¸½nì² zÇ¸ÇrmovÇt² s¸oky
Pøestoe to zatím na zimu a led moc
int½grovÇného² záchrÇnného² systému
nevypadáµ urèitì není na kodu znát Dìti²by²s½²po²zÇmrz¸é²vodní²p¸o½²mì¸y nÇpø.²prostø½dnictvím²tísòové²¸inky²ËË2
pohybovÇt²pouz½²v²doprovodu²stÇrích
nìkolik uiteèných pravidel.
n½bo²¸in½k²záchrÇnné²s¸uby²Ç²hÇsièù.
osob.
Vstup²nÇ²zÇmrz¸ou²vodní²p¸ochu²j½²vdy
¸pracoval . Knitl
±Ç²¸½du²vodní²p¸ochy²by²s½²n½mì¸o²nÇ
nÇ²v¸Çstní²n½b½zp½èí.
½reventista SDH Modletice
j½dnom² místì² shromÇïovÇt² víc½² ¸idí,
ZÇ² b½zp½ènou² s½² povÇuj½² souvis¸á u² vùb½c² by² vìtí² poè½t² ¸idí² n½mì¸² nÇ
¸½dová² vrstvÇ,² j½jí² sí¸Ç² j½² minimá¸nì
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Tonka ·ibenice v zámeckém sále 3. bøezna
Úspìné divadelní pøedsta
vení divadla Kampa v reii
Jaroslava Ëuka budete moci
shlédnout 3. bøezna od 20:00
(pøesný èas zaèátku mùe být
jetì upraven± na sále modle
tického zámku.
Hrají: JitkÇ² S½d¸áèková,² Iv½tÇ
Duková

Jd½² o² komorní² v½s½¸oh½rní
pøíbìh² vhodný² i² pro² ² tø½do
ko¸skou² m¸ád½,² n½bo² jd½
o² skut½ènou² postÇvu² prÇské
gÇ¸½rky²t½hd½jí²doby.

buï² pøijm½² do² n½b½,² n½bo
odsoudí² do² p½k¸Ç.² Vyprávìní
j½jího² ivotního² pøíbìhu² n½ní
j½n² svìd½ctvím² doby,² Ç¸½² tÇké
pøipom½nutím,²½²n½¸z½²nikoho
soudit,² kdy² n½znám½² pozÇdí
Diváci² s½² stávÇjí² pøi² tomto
j½ho²èinù....
pø½dstÇv½ní² n½b½ským² tribu
±text www.divadlokampa.cz)
ná¸½m,² kt½rý² z½mø½¸ou² Tonku

Kulturní kalendáø obcí Ëobøejovice, Herink, Modletice a ½opovièky
ÿa základì spolupráce
okolních obcí se podaøilo
vytvoøit spoleèný kulturní
kalendáø.
T½n² umoòuj½² v² první² øÇdì
¸½pí²koordinÇci²Ç²p¸ánování
ku¸turních² Ç² spo¸½è½nských
Çkcí²(j½²pø½ci²kodÇ,²kdy²nÇ
st½jný²d½n²vyjd½²nìjÇká²udá

¸ost²v²Mod¸½ticích²i²nÇpøík¸Çd KÇ¸½ndáø² j½² k² dispozici² nÇ
H½rinku,² zÇtímco² o² týd½n Çdr½s½ zakulturou.jdem.cz
pozdìji²s½²nikd½²nic²n½dìj½).
J½² postÇv½n² nÇ² p¸Çtformì
Zárov½ò² tÇké² ² zv½ø½jnìní Google Kalendáø, mù½t½² si
tohoto² kÇ¸½ndáø½² nÇ² int½r ho² t½dy² snÇdno² pøidÇt² i² do
n½tu²pos¸ouí²v½m²obèÇnùm vÇ½ho² chytrého² t½¸½fonu
² pø½dstÇvuj½² j½dnoduchý Ç² nÇstÇvit² si² upozornìní,
zpùsob² jÇk² ihn½d² zjistit tÇk½² vám² ji² ádná² Çkc½
p¸ánovÇné²Çkc½²v²oko¸í.
n½ut½è½.
pp
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