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Milí přátelé,

opět po delším čase se vám
dovolujeme připomenout no-
vým číslem našeho občasníku
Heřmánek. Časové prodlevy
mezi čísly jsou způsobeny na-
šim vzdálením se z krajiny Brou-
movska. Zajíždíme sem nyní
v zimním čase spoře vlastně
jako chalupáři – zkontrolovat
stav a natěšit se na další volný
letní čas.

Vy, kteří dostáváte tento
zpravodaj do ruky poprvé věz-
te, že smyslem vydávání Heř-
mánku je především propojit
všechny příznivce či milce Brou-
movska a bývalé či současné po-
mocníky při obnově nebo vytvá-
ření programu v objektu býva-
lé fary v Heřmánkovicích. Ten-
to malý architektonický poklad
koupilo co počínající ruinu
v roce 2001 Collegium pro arte
antiqua od benediktinů. Od té
doby se soustavně pokouší jeho
členové, přátelé, dobrovolníci a
milci památek o jeho rekon-
strukci a současně nenásilné
adaptování pro tvořivé pobyty
dětí, mladých lidí nebo rodin.
Na původní záměr, počítající se
zřízením komunitního domu
pro potřeby především brou-
movských přátel, jsme museli
po opuštění Broumovska
s lítostí rezignovat. Pracně ulo-
žené kořínky do krásné krajiny
Broumovska však ne a ne se
pustit. Proto se snažíme ales-
poň v létě v rámci skromných
časových i finančních možností
oživovat původní vysněný ideál
a pro bývalý farní dům připra-
vujeme nová setkání s tradič-
ním nebo mírně obměněným
obsahem. A tak i toto číslo je
částečně rekapitulací prožitého
a zároveň pozvánkou k prožití
pěkných chvil v kouzelném
koutě na konci světa.
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Redakčníček
Pěkné počtení přeje a zá-

roveň zdraví za redakci

Mojmír Poláček.

Rekapitulovat podrobně
dění loňského roku by v tento
předjarní čas bylo zřejmou blá-
hovostí a tak jen něco dozvuků
či ozvěn dění, než se budeme
věnovat pohledu do budoucna.

Velikonoce na fa¯e

Protože velikonoční svátky
připadly v roce 2006 až na po-
lovinu dubna, žili jsme
v poněkud naivní  naději, že už
bude čas k otevření nové sezo-
ny. Spojili jsme pobyt
s otvíráním studánek a jaké bylo
naše překvapení, když jsme se
našemu Heřmánkovickému
pramenu museli brodit téměř
po kolena ve sněhu. Protože
jsme hostili i zdatné hudební-
ky, přivlekli jsme přes sněhem
zapadanou cestu nástroje a
nedlouho vzývali přírodu
k otevření jara. Potěšili jsme se
také vrbovými proutky ze zahra-
dy rodiny Eliášových, upletli
něco tradičních pomlázek a od-
vážnější zkusili košíčky. Přesto,
že počasí vcelku přálo, bylo za-
potřebí pořádně topit, aby nám
v domě bylo skutečně příjem-
ně.

He¯manovo bratrstvo

Po čtyřech letech pravidel-
ného letního setkávání se jed-
né teplé letní noci na nanejvýš
tajemném místě v blízkosti skal
Křížového vrchu konal ustavu-
jící obřad nové dětské skupiny
s názvem Heřmanovo bratrstvo.
Jeho členy se stali účastníci
Letního tvořeníčka, posléze
Heřmánkovického letněníčka.
Je to skupina dvaceti dětí, kte-
ré každoročně prožily kus dob-
rodružství na faře a v jejím oko-

Co se seběhlo
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lí, ledasčemu se naučily a díky
tomu vytvořily zárodek dobré
party. Proto se všichni členové
novopečeného Heřmanova bra-
trstva (které si zkráceně říká
„Heřmani“) rozhodli k pravidel-
nějšímu setkávání, nebo� - po-
važte - vidět se jen jednou roč-
ně, to je po těch letech skuteč-
ně trochu málo. Jako vítaná zá-
minka posloužil společnými si-
lami nastudovaný hudební po-
řad Hádání, se kterým se Heř-
mani vypravili v říjnu minulého
roku na první spanilou jízdu –
nebo také výjezdní zasedání -
do Semil.

Heřmanovské setkání
v tomto městě, zasazeném
do romantického údolí řeky Ji-
zery v podhůří Krkonoš a Jizer-
ských hor, zahajoval v pátek do-
poledne koncert pro děti wal-
dorfské školy spojený s písnič-
kovou soutěží. Protože Semily
jsou kromě již zmíněných hor
v jižním směru docela blízko
Českému ráji, nebylo možné vy-
nechat návštěvu Hrubé skály a
příslušného skalního města
včetně hradu Valdštejna.
S návratem jsme trochu pospí-
chali, protože další vítanou
atrakcí byla návštěva divadelních
představení právě probíhajícího
festivalu. Milé bylo též večerní
pozvání na večeři do rodiny
k Vaníčkovy, kde se jednak dob-
ře stoluje, a současně se tu dají
promítnou fotky z léta nebo
nějaký více či méně zajímavý
film. Pozornosti Heřmanů neu-
šly v neděli ani blízké Bozkov-
ské jeskyně. A pak už nezbýva-
lo než loučení a mávání. První
víkendové výjezdní zasedání
Heřmanů se zkrátka osvědčilo
a líbilo, taktéž ctěné publikum
se zdálo být vcelku potěšeno.

Proto nebylo divu, když
jsme na leden domluvili další
heřmanovskou štaci do Brna. To
nás lákalo řadou atrakcí, které
Heřmanům nachystaly dámy
Terezka Dynková a Magda Ma-
tyášková. Samozřejmě úvod pa-
třil opět vyhrávání žactvu ve
waldorfské škole. Pohostinsky
jsme v našem programu uvedli
i novopečené flétnové sdruže-
ní – tedy šoubor zobcových flé-
ten říkající si vznešeně Flautis-
simo amabile.

Kromě výletu do Punkev-
ních jeskyní v Moravském kra-
su naše hostitelky vtipně spo-

jily oslavu narozenin tří přítom-
ných členů bratrstva
s karnevalem. Obsadili jsme
k tomu účelu domluvenou a
navýsost vhodnou husovickou
rezidenci rodiny Matyáškovy.
Nechyběly dárky, přehlídka zda-
řilých převleků, dort a další po-
choutky. K tanci vyhrávaly dvě
nové tváře z Flautissima Míša a
Eliška a s nimi pan domácí na
violu da gamba. V neděli zavíta-
li Heřmani do Technického
muzea, kde si pěkně vyhráli
v podkrovní hračkárně.

Nemůže být tedy již žádným
překvapením, že na konci břez-
na se Heřmani sejdou znovu.
Nyní je na pořadu turné do sto-
věžaté Prahy, kde jsou doma
další členky bratrstva. A vyvrcho-
lením celoročního víkendového
heřmanování bude měsíc čer-
ven. Na čas před prázdninami
dostali totiž členové bratrstva
pozvánku k vyhrávání na hrad
Lipnici nad Sázavou, který jest
domovinou Sáry Hanzlíkové.
Tak je opravdu na co se těšit.

A co teprve prázdniny! Pro-
gram a termíny na Letněníčko
do Heřmánkovic už jsou na svě-
tě. Ale o tom už na jiném místě.

BroumovskÈ Byst¯enÌ
2006

Ale zase ještě na okamžik
zpět do místa našeho zaslíbe-
ného – tedy do Heřmánkovic.
Letněníčko s Heřmany totiž
nebylo jediným podnikem po-
řádaným v tomto místě. Bylo jen
součástí již pět let pravidelně
se opakujícího projektu s náz-
vem Broumovské Bystření. Le-
tošní ročník se musel obejít bez
festivalu hudby a divadla Brou-
movské léta hrátky, protože o
kulturní vyžití se v hojné míře
postarali Broumovští sami po-
řádáním kvalitních koncertů
v kostelech a divadelních před-
stavení na nádvoří kláštera. Na-
místo něho přibyly v programu
dvě nové položky.

K tomu se poprvé v historii
našeho pobývání na Broumov-
sku zcela zastavily rekonstrukč-
ní práce. Po celý čas prázdnin
totiž byl úplně jiný program,
než opravování. Toho jsme si za
předchozí léta užili skutečně
požehnaně. Namísto pomocní-
ků v montérkách přijely však
poprvé brněnské mamky
s novopečenými přírůstky –
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Mikropištíky na svoje první
Maminkování. Přestože jsme ni-
kdo nevěděli, jak to dopadne,
odjížděli, myslím, všichni spo-
kojeni. Osazenstvo střídalo ba-
tolení na zápraží domu
s vyjíž�kami do blízkého i vzdá-
leného okolí, navečer se vždy
našla malá parta těšící se
z koupele v lesním rybníčku.
Uplynulá letní sezona byla ve
znamení horkého počasí, takže
jindy trochu chladný kamenný
dům sloužil tentokrát nadmíru
příjemně a do Amazonského je-
zera jsme chodili smáčet svoje
těla skutečně každý den.

Kromě již popisovaného se
na konci prázdnin uskutečnil
na faře též zcela ojedinělý pod-
nik – sochařská dílna vedená
paní Janou Koen. Hosté dílny
celé dny majzlíky proměňovali
nevelké kusy mramoru či pís-
kovce v malé skulptury. Přesto-
že společnost byla spíše komor-
ní, výsledky společného snaže-
ní i potěšení kameníků zavdalo
podnět k opakování vydařené-
ho kurzu i v tomto roce.

Komentovaná fotokronika
popisovaných letních aktivit
Broumovského Bystření je ke
spatření na našich webových
stránkách, které mají adresu
www.collegium.cz.

Velikonoční setkání

5. – 9. dubna 2007

Věrni tradici a zároveň pa-
mětlivi potřeb zimou sužované-
ho opuštěného domu, opět ote-
vřeme poprvé v tomto roce dve-
ře pro hosty v čas velikonoční-
ho volna. Kromě těšení se
z probouzející se přírody se
chystáme vymést zimu a její
pozůstatky skutečně ze všech
farních koutů i ze zahrady. Pro
potěchu svou i přírody na Bí-
lou sobotu půjdeme vyčistit
pramínek a zazpívat či zarecito-
vat naší studánce, zkusíme se
přiučit něco nových vzorů při
krášlení vajec a potěšit se
z vrbových proutků. V případě
nepohody nameleme na půdě
čerstvou mouku a pustíme se
do výroby jidášů nebo dalšího
chutného pečiva. Zváni jsou
všichni otužilci a odvážlivci, dře-
va na topení máme ještě dost a
nové můžeme společně nadě-
lat.

He¯m·nkovick·
zotavovna
1. - 7. Ëervence 2007

Týden věnovaný obnově sil
po právě skončeném školním
roce. Intenzivní práce na zota-
vení domu a okolí před příjez-
dem prvních hostů, ladění na
přírodu a krajinu, hovory se sta-
rými známými i nově příchozí-
mi. Každá pomocná ruka vítá-
na, unavení pedagogové sleva
5%!

Pro nedostatek jiného vol-
na je tento týden možný věno-
vat současně terénní práci při
pokračování dokumentačního
projektu Zapadlými cestami
minulosti.

Vede Mojmír Poláček

HudebnÌ rodinkov·nÌ
7. - 13. Ëervence 2007

Setkání rodin s menšími
dětmi spojené s hudebně-po-
hybovým programem.

Poprvé v historii Broumov-
ského Bystření nabízíme pobyt
rodin s menšími dětmi doplně-
ný dopoledním uměleckým blo-
kem hudebních a hudebně - po-
hybových her pro předškolní
děti, podvečerním společným
zpíváním dětských písniček a ev.
večerním vícehlasým zpěvem
rodičů.

Další čas může být vyplněn
společnými výlety, procházkami,
hrami s dětmi nebo individuál-
ním programem rodin.

Ubytování ve společných
ložnicích vždy po 2 - 3 rodinách
(podle počtu dětí) na palandách
ve vlastních spacích pytlích.
Pobyt tedy předpokládá určitou
celkovou otužilost, protože sta-
rý historický dům nenabízí plný
standard a úplné soukromí. Dis-
ponuje pouze studenou tekou-
cí vodou, jedním splachovacím
a jedním suchým záchodem.
Sprcha je k dispozici v asi 150m
vzdáleném kulturním domě.
Nabízíme též omezenou mož-
nost stavby vlastního stanu na
pozemku za domem.

Stravování je společné, vaří
hostitelé - Maruška Tumová a
Mojmír Poláček s praktickou
pomocí účastníků.

Broumovské
Bystření 2007

Co ještě chystáme
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Ceny pobytu panují v Heř-
mánkovicích mírné, dospělá
osoba zaplatí za pobyt a stravu
asi 200 korun za den, děti do 3
let mají pobyt zdarma a ty o něco
starší do 10 let platí polovinu.

Přihlášky zasílejte čím dříve,
tím lépe, na adresu Collegia,
protože dům má omezenou ka-
pacitu pro asi 6 menších rodin,
příjemně je v něm při 20 - maxi-
málně 25 lidech. Přednost mají
rodiny či jednotlivci, kteří chtějí
vytrvat celou dobu pobytu.
Máte-li nějaká speciální přání
nebo náměty, konzultujte je,
prosím, s předstihem nebo je
napište do přihlášky.

Vede: Mojmír Poláček

Rodinn· dovolen·
14. - 21. Ëervence 2007

Zatím volná kapacita domu
jako stvořená pro rodinnou do-
volenou.

Collegium nabízí dva volné
termíny k letnímu prázdninové-
mu pobytu na bývalé faře v Heř-
mánkovicích, které nemá mož-
nost z kapacitních důvodů na-
plnit vlastním programem. Vítá-
ny jsou samozřejmě aktivity v
prvé řadě členů Heřmánkovic-
kého farního bratrstva a přízniv-
ců Broumovska, rodiny s dětmi
a další hosté, kteří mají spojení
s lidmi, činnostmi a myšlenka-
mi Collegia.

Pobytové náklady jsou 60
korun za den, děti do 3 let a
členové HFB zdarma. V případě
zájmu se ozvěte, prosím, na naši
adresu.

He¯manovo letnÏnÌËko
22. Ëervence
ñ 4. srpna 2007

Pátý ročník čtrnáctidenního
letního pobytu Heřmanova bra-
trstva v historických prostorách
bývalé fary. Je určen dětem od
10 do 13 let, které se rády a s
nadšením věnují hudebním, vý-
tvarným, rukodělným a dalším
tvořivým činnostem, a součas-
ně jim nevadí intenzivní těles-
ný pohyb v přírodě a větší fyzic-
ká námaha s tím spojená.

Letošní prázdninové setká-
ní Heřmanů je ve stádiu promýš-
lení přesné náplně. Vzhledem
k rostoucím uměleckým schop-
nostem i věku stálých účastní-
ků se vážně rozhodujeme k vý-
běru ze dvou následujících vari-
ant:

Hudební letněníčko

Pobyt by byl ve větší míře,
než v jiných letech zaměřen na
intenzivní zužitkování hudeb-
ních kvalit Heřmanů a cílené vy-
tvoření hudebního nebo hudeb-
ně - dramatického pořadu, kte-
rý by byl připraven pro veřejné
produkce během školního roku
(tzv. Výjezdní zasedání či Spa-
nilé jízdy Heřmanova bratrstva
vyzkoušené ve školním roce
2006 - 7).

Dobrodružné letněníčko

Tato forma preferuje více
prožitek dětí spojený s inten-
zivním pohybem v přírodě a kra-
jině Broumovska. Počítá  s men-
ší vazbou na dům, putováním a
improvizovaným pobýváním ve
skalách a dalších atraktivních
lokalitách, které okolí Heřmán-
kovic nabízí a též s větší fyzic-
kou náročností.

Ubytování je v budově bý-
valé fary v Heřmánkovicích na
palandách ve vlastních spacích
pytlích nebo v přírodě ve sta-
nech, improvizovaných či vlast-
noručně zhotovených přístřeš-
cích.

Jídlo je zpravidla 5x denně,
vlastnoručně jej připravujeme
pod odborným dohledem.

Základními potřebami kro-
mě běžných věcí jsou spací py-
tel, karimatka, kvalitní baterka,
dobrý a ostrý kapesní nůž (ni-
koli dýka), hudební nástroje,
určené noty.

Speciální vybavení předpo-
kládá Dobrodružné letněníčko,
jedná se o dobrý a dostatečně
objemný batoh (na cestách ne-
lze vláčet spací pytel v ruce),
do dvojice lehký, ale kvalitní
stan, dobrý spací pytel a kvalit-
ní karimatku, čelovku, jídelní
nádobí.

Cena pobytu je 3000 korun.
Může být v případě hudební va-
rianty mírně navýšena s ohle-
dem na nadstandardní potřeby
(materiál na kostýmy, dekorace,
cestování mimo Broumovsko).

Vedou Dáša Zbořilová, Kač-
ka Valášková a Mojmír Poláček.

Přihlášky -  Heřmany vlast-
noručně a výtvarně kvalitně
zpracované (včetně autoportré-
tu)- zasílejte prosím nejpozdě-
ji do 30. března s jasným vyzna-
čením preferované varianty po-
bytu na adresu Collegia. Do to-
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hoto termínu rezervujeme dří-
vějším účastníkům jejich mís-
ta, nové zájemce zařazujeme do
seznamu přihlášených na mís-
ta čekatelů dle data přihlášky a
v tomto pořadí také nahradí vol-
ná místa. Kapacita letněníčka je
21 dětí. Vyhrazujeme si právo
přednostně zařadit nové zájem-
ce odpovídající věkovému prů-
měru skupiny, který je téměř
12 let.

PiötÌkovÈ maminkov·nÌ
4. - 11. srpna 2007

Pobyt a program pro mladé
rodiny – tedy dřívější členky a
členy Collegia pro arte antiqua
a jejich přátele či partnery z br-
něnských časů s novými pří-
růstky (Mikropištíky) i bez nich.

Již podruhé se chystá letní
setkání rodin s dětmi a přátel
někdejšího Pištík klubu z Brna.
Po zvládnutém loňském úvod-
ním pokusu chceme také v tom-
to roce vyzkoušet, zda dokáže-
me sobě i dětem připravit pěk-
ný a zajímavě vyplněný společ-
ný prázdninový čas a zda bude
mít i přes nové starosti a situa-
ce v našem životě místo živě
provozovaná hudba.

Nabídka činností

• batolení na zápraží a kolem
domu

• malé hry s přírodninami na
zahradě domu nebo v lese (skřít-
ci, domečky)

• výlety do krásných zákoutí
Broumovska

• příprava společného jídla

• Podvečerní plavba pro otu-
žilé a pohybu chtivé v nedale-
kém lesním rybníčku

• příprava dřeva do kuchyně
a k dětským ohníčkům či pro
pečení placek

• pohádkové představení pro
děti

• hudební návštěva u Hada-
šů na Končinách

• večerní hudební program

• noční projekce fotek, ro-
dinných dokumentů z cest nebo
jiných zajímavých krátkometráž-
ních snímků

Jedná se pouze o nápady,
které mohou být libovolně ob-
měňovány, zmnožovány, nebo
vypouštěny podle situace, po-
časí nebo chuti. Stejně tak při-
vítáme další programová  vylep-

šení, vlastní iniciativa je vítána.

Zapotřebí je vlastního spa-
cího pytle a určité otužilosti,
protože starý dům disponuje
pouze studenou tekoucí vo-
dou, jedním splachovacím a jed-
ním suchým záchodem. Do spr-
chy tedy chodíme do asi 150m
vzdáleného kulturního domu.

Přihlášky zasílejte prosím
co nejdříve na adresu Collegia,
protože dům má omezenou ka-
pacitu pro asi 6 menších rodin,
příjemně je v něm při 20 - ma-
ximálně 25 lidech. Přednost mají
rodiny či jednotlivci, kteří chtě-
jí vytrvat celou dobu pobytu.
Máte-li nějaká speciální přání
nebo náměty, ozvěte se, prosím,
s předstihem nebo je napište
do přihlášky.

V případě zájmu nabízíme
na léto ještě dva zbylé týdny
volné kapacity domu. Nalezne-
te je v kompletním přehledu
aktivit Broumovského Bystření.
Může to být příležitost pro ro-
dinné samotáře, jiná rodinná
uskupení a nebo pro ty, kdo by
zaváhali.

Hostitel:  Mojmír Poláček

Rodinn·
Ëi jin· dovolen·
11. - 17. srpna 2007

Zatím volná kapacita domu
jako stvořená pro rodinnou do-
volenou.

TajemstvÌ zakletÈ ve
spÌcÌm kameni - aneb
LetnÌ kurz socha¯stvÌ
s†Janou Koen
18. - 26. srpna. 2007

Uprostřed zelené brou-
movské přírody budeme mít
v létě možnost měřit svou sílu
s kamenem. Nebude to jen fy-
zická síla, které je sice také za-
potřebí, ale jako opravdoví uměl-
ci budeme postupně proměňo-
vat kámen nasazením celé své
bytosti. Budeme se snažit po-
rozumět jeho vnitřnímu prou-
dění a pohybům, pochopit jeho
vnitřní formu, která se skrývá
pod povrchem tvrdé skořápky a
je lidským očím neviditelná.
Postupným odstraňováním jed-
notlivých vrstev, vyloupne se
vzácné dílo, které by na věky
spalo svůj věčný spánek, pokud
by jej umělec svou vůlí a jem-
nou tvořivou dovedností nezvi-
ditelnil.
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Nejen, že se nám podaří
majzlíkem a kladivem probudit
syrový kámen z jeho věčného
snu a proměnit jej v krásnou
sochu, ale zároveň tímto tvoři-
vým procesem dochází k naší
vnitřní proměně. Touto promě-
nou upevňujeme svou vůli,
podporujeme soustředěnou cí-
levědomost, ale také vědomě,
spíše citlivě a zdrženlivě, pou-
žíváme svou fyzickou sílu.

Takto viděno, pracujeme
nejen na kameni, ale současně
s ním i sami na sobě.

Lektorka

Jana Koen – malířka, sochař-
ka, učitelka umění, umělecká
terapeutka a předsedkyně sdru-
žení Antroposofických umělec-
kých terapeutů OEVAOK
v Rakousku, pochází z morav-
ského Vsetína na Valašsku.

Jana Koen žije a pracuje již
30 let ve Vídni, kde také vystu-
dovala goetheanské umění a art-
terapii. Pracuje jako umělecká
terapeutka v sociálně terapeu-
tické dílně pro duševně a tě-
lesně handicapované lidi
v Breintenfurtu u Vídně. Půso-
bila jako docentka waldorfské-
ho pedagogického semináře
pro učitele v Brně a Olomouci
a také na jiných místech Čech.

V roce 1999 vybudovala a
otevřela ve Vídni ,,Atelier Lin-
denbaum“ jako místo k umě-
lecké, uměleckopedagogické a
terapeutické tvořivosti. Pravi-
delně zde organizuje vzděláva-
cí kurzy pro umělecké terape-
uty a lékaře. Zároveň zde sídlí
sdružení OEVAOK a pravidelně
se zde schází duchovně vědec-
ká skupina založená na antro-
posofii pod vedením Dr. Johan-
nese Zwiauera a eurytmická
skupinka.
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Cena: 3700,- Kč (zahrnuje
kurzovné 1905,- domácí kuchy-
ni1190,- ubytování 605,- ve
vlastním spacím pytli na palan-
dách v prostorách bývalé barok-
ní fary).

+ 400,-  Kč při objednávce
základních majzlíků

K zpracování mramoru po-
třebujeme majzlíky špičák, zu-
bák, rovný majzlík (na požádání
obstará u místního kováře Dáša
Zbořilová) a sochařské kladivo.
Dále kamenné brousky různé
hrubosti a smirkový papír pod
vodu od nejhrubšího po nejjem-
nější. Pevné obinadlo na zpev-
nění zápěstí a několik párů gu-
mových rukavic jako ochranu při
broušení pod vodou,ochranné
brýle jsou nezbytně nutné.

Hudební nástroje pro ve-
černí setkávání jsou vítány.

Závaznou přihlášku zasílej-
te nejpozději do 30. května
2007 na adresu:

 Dáša Zbořilová, Nad Poto-
kem 80, 550 01 Broumov,
dasa.zborilova@tiscali.cz,
Tel: 724 764 418

 Přihláška platí až po zapla-
cení zálohy 1 000,- Kč, kterou
zasílejte na číslo účtu
1613574183/0800,  uve�te so-
chařský kurz a Vaše jméno.

Záloha bude vrácena jen v
případě vážné nemoci  účastní-
ka, nebo stornování kurzu ze
strany pořadatelů.

Heřmánek  -  občasník pro Heřmany,
členy Heřmánkovického farního bratr-
stva a spřízněné milce Broumovska a
přátele Collegia.

Vydává Collegium pro arte antiqua,
Wolkerova 565, 513 01 Semily
polacek@collegium.cz
www. collegium.cz

Toto číslo vyšlo 2. března 2007


