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Zámek Kamenice nad Lipou

Zámek v Kamenici nad Li-
pou vznikl na místě bývalého 
hradu ze 13. století.

Současná stavba byla reali-
zována mezi lety 1580 a 1583 
v renesančním stylu s arkádo-
vým nádvořím a zahradou oko-
lo, v níž se nachází 700–800 let 

stará lípa, podle níž město dostalo svůj název. Vstupní věž je ba-
rokní a pochází z roku 1744. Do současné klasicistní podoby byl 
zámek upraven v první polovině 19. století.

Kamenický zámek od roku 1998 spravuje Uměleckoprůmyslo-
vé muzeum v Praze (UPM), které jej do roku 2004 náročně zre-
konstruovalo. Roku 2004 byl zámek otevřen veřejnosti – v přízemí 
severního křídla se nachází stálá expozice a pořádají se zde krát-
kodobé výstavy UPM. Jižní křídlo slouží jako výstavní prostory 
městského muzea a rovněž jako obřadní síň. Veřejnosti je přístup-
né i sklepení s gotickým sálem.

MS Kouty Těmice

Myslivecký spolek Kouty Těmice hospodaří na pronajaté ho-
nitbě honebního společenstva Těmice o výměře 2087 ha, z toho 
je 1459 ha zemědělské půdy, 591 ha lesní půdy, necelých 6 ha 
vodních ploch a 31 ha ostatních ploch, v katastrech obcí Těmice, 
Dráchov, Babín, Drahoňov, Markvarec a Pravíkov.

Normované stavy zvěře jsou v naší honitbě u spárkaté srnčí zvě-
ře 98 ks, u dančí zvěře 9 ks, a drobné zvěře pouze u zajíce 91 ks. 
Jako ve většině honiteb, jsou zde největší problémy se škodami 
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způsobené černou zvěří, která u nás má dostatek krytu a obživy 
až do zámrazu. Během roku se uloví v průměru okolo 60 kusů. Ze 
zvěře myslivosti škodící převažuje lov lišek.

Myslivecký spolek Kouty Těmice má v současné době 20 stá-
lých členů. Každý první pátek v měsíci se koná pravidelná členská 
schůze, kde plánujeme práci a činnost MS. Každý rok pořádáme 
kontrolní střelby na střelnici Brádlo a slavnostní výroční schůzi. 
Na sklonku roku pořádáme tradiční naháňku na černou a zákonem 
povolenou zvěř škodící myslivosti s poslední lečí v kulturním zaří-
zení v Těmicích. Co se týká kynologie, naši členové drží 5 lovecky 
upotřebitelných psů, dva jezevčíky, drží jagdteriéra, slovenského 
kopova a německého krátkosrstého ohaře.

Obec Těmice

Obec Těmice se nachází v nadmořské výšce 
628 m n. m., 15 km jihozápadně od města Pel-
hřimov v krásné, zvlněné krajině Vysočiny plné 
polí, luk a hlubokých lesů. K obci Těmice náleží 
také místní části Dráchov, Babín, Babínka, Dra-
hoňov, Nový Drahoňov a Knížata. Celkem zde 
žije zhruba 400 obyvatel.

První písemná zmínka o obci se datuje už k roku 1359. Domi-
nantou obce je původně gotický kostel svatého Jana Evangelisty. 
Dále pak bývalá budova školy s památníky padlým z První a Dru-
hé světové války, zrekonstruovaný kulturní dům s pohostinstvím, 
Obecní úřad, bývalá fara, zrekonstruovaná soukromým vlastníkem 
a uprostřed vsi Návesní rybník, napájený říčkou Kamenice, která 
obec protíná.

V okolních lesích se nachází památné místo Eustach, přírodní 
památky Rybníček u Starých hutí a Huťský potok, pramen říčky 
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Kamenice, studánka Na Hřebeni a rybník Huntov, který uprostřed 
lesů připomíná stejnojmennou zaniklou vesničku. Dále z mnoha 
rybníků v katastru obce alespoň zmiňujeme Černou hráz a ryb-
ník Vítov, nedaleko Drahoňova, kde bude letošní ročník soutěže 
probíhat. Také se můžete projít památnou lipovou alejí z Draho-
ňova k hájovně U Ruperta nebo lipovou alejí vysazenou v letech 
1835–1840 vedoucí z Dráchova na Heřmaň.

Co se týká společenského života, Obec v čele s paní starost-
kou Hanou Tomanovou pořádá volnočasové a společenské aktivi-
ty, jako jsou dětský karneval, dětský den – loučení s prázdninami, 
setkání důchodců, setkání rodáků. Obec podporuje a pomáhá při 
aktivitách volnočasových spolků jako jsou Sbor dobrovolných ha-
sičů Těmice a Myslivecký Spolek Kouty Těmice.

OMS Pelhřimov

Honitby pelhřimovského okresu leží v kopcovité krajině ve výš-
ce od 400 m do 765 m nad mořem. Jedna třetina plochy je pokryta 
lesními porosty převážně smrkovými v současnosti silně poškoze-
nými kůrovcem a částečně listnatými, dalších 60% pokrývá země-
dělská půda, a zbytek cca 10% tvoří vodní a ostatní plochy. OMS 
Pelhřimov,z.s. jako organizační jednotka ČMMJ sdružuje cca 900 
myslivců. Převážná část členů vykonává právo myslivosti a pra-
cuje v honebních společenstvech a mysliveckých spolcích okresu 
Pelhřimov. V bývalém správním celku okresu Pelhřimov jsou tři 
pověřené obce s rozšířenou působností, které řídí myslivost jako 
státní správa. Patří sem obce Pelhřimov, Pacov a Humpolec. Tyto 
tři obce mají zaregistrováno celkem 82 mysliveckých subjektů, 
které vykonávají právo myslivosti na výměře 120 396 ha. Hlav-
ním předmětem chovu a lovu v okrese Pelhřimov je zvěř spár-
katá (srnčí a černá). V posledních letech se rozšířila i dančí zvěř 



5

a v některých oblastech i jeleni a mufl oni. Problémy způsobuje 
v posledním období černá zvěř, která se hodně rozšířila a způso-
buje škody na zemědělských plodinách. V menším rozsahu se loví 
zvěř drobná – zajíc, bažant, kachna divoká. Každoročně se koná 
přehlídka trofejí spárkaté zvěře. Zajišťujeme semináře pro mysli-
vecké hospodáře dále kurzy adeptů o první lovecký lístek. Velmi 
činné jsou i komise kynologická a střelecká. Kynologická komise 
pořádá v průměru 10 akcí. Střelecká komise pořádá během roku až 
15 akcí. Jsou to střelby pro veřejnost, Závod o cenu Pelhřimova, 
Václavské střílení a další. Pěknou tradicí je pořádání Svatohubert-
ské mše v Pelhřimově. V letošním roce to bude již 26. Hubertská 
mše. Chloubou OMS je i vlastní budova, kterou postavili členové 
ČMMJ a slouží jak pro myslivce, tak je využívána i komerčně pro 
ostatní veřejnost a získávání fi nančních prostředků, které slouží 
k udržování budovy.

 Ing. Lubomír Nechvátal, předseda OMS Pelhřimov

Mistrovství Šumavy

Jako meziokresní soutěž dvoučlenných družstev ohařů Jihočes-
kého kraje byla založena kynologickými nadšenci v roce 1961 pod 
hlavičkou Krajského mysliveckého svazu v Českých Budějovi-
cích.

Myšlenkou celé krajské soutěže bylo v návaznosti na nově kon-
cipovaný a dá se říci velmi pokrokový zkušební řád, schválený 
MZLVH dne 12.8.1960, uskutečnění povinného setkání všech roz-
hodčích a kynologických funkcionářů. 

Důvodem byla snaha nahradit proškolení rozhodčích ve správ-
ném výkladu a v praxi sjednotit posuzování loveckých psů. 

Zárukou tohoto snažení byl i velmi zodpovědný výběr rozhod-
čích, určených k posuzování na prvém ročníku soutěže. 
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Byli vybráni nejzkušenější rozhodčí z jednotlivých okresů na-
šeho kraje, aby právě oni položili správný základ pro posuzování 
ohaře dle již zmíněného nového zkušebního řádu. Za zmínku stojí 
i to, že korona přihlížejících prvému ročníku čítala na dvě stovky 
příznivců myslivecké kynologie.

Výsledky této ušlechtilé myšlenky se brzy dostavily a většina 
rozhodčích si osvojila nový zkušební řád. Postupem let se stala 
soutěž „Mistrovství Šumavy“ dostaveníčkem všech přátel mysli-
vecké kynologie a to nejen z našeho regionu. Je zde možné z dosa-
hovaných výsledků + jednotlivých ohařů posoudit úroveň výcviku 
a výkonu našich ohařů, setkat se s kamarády a navázat nová přá-
telství.

Zakladatelem a hlavním protagonistou soutěže byl významný jiho-
český kynolog Antonín Pražák, který do soutěže vnesl její hlavní myš-
lenku a dále snahu vytvoření pocitu sounáležitosti českého myslivce. 
K poctě tohoto vysoce aktivního kynologa byl rozšířen název pů-
vodního „Mistrovství Šumavy“ na současný „Mistrovství Šuma-
vy“, soutěž Antonína Pražáka“.

Antonín Pražák (*31. 7. 1918, †27. 5. 1987)

V rodném jihočeském kraji prožil celý život. Narodil se 31. 7. 
1918 v Záboří u Blatné, okres Strakonice. Zde navštěvoval obec-
nou školu, kterou ukončil v roce 1934. Vojenskou základní službu 
skončil spolu s rozpuštěním naší armády v době okupace. 

Po druhé světové válce byl přijat ke studiu na Mistrovskou ze-
mědělskou školu v Písku. Po úspěšném absolvování nastoupil do 
svého prvního zaměstnání jako pomocný technik na Státní statek 
Protivín. S přibývající praxí a zkušenostmi se později vypracovává 
na místo vedoucího školního statku v Českých Budějovicích. Zde 
pracuje až do svého odchodu do důchodu. 
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Z krásného a nefalšovaného vztahu k přírodě vychází i velmi 
kladný vztah k myslivosti. Zde se pan Antonín Pražák především 
zabývá loveckou kynologií. Na Písecku navázal řadu přátelství. 

Mezi ty kamarády, se kterými se rád scházel, patřili význam-
ní kynologové. Za všechny lze uvést např. Fr. Housku, MVDr. 
J. Kuhna, K. Šmída, Fr. Krásu a řadu dalších.

Pan Antonín Pražák byl nejenom vynikající chovatel a cvičitel 
loveckých psů (KO), ale především obětavý člověk a proto se na 
jeho počest koná každoročně tato soutěž.

Čest jeho památce. 

59. ročník Mistrovství Šumavy jsme měli uspořádat již v roce 2020, 
ale s ohledem na rozšíření opatření proti pandemii COVID-19 
jsme se po dohodě se zástupci Jihočeského kraje rozhodli, sou-
těž nepořádat a přeložit na rok 2021. Jsme velice rádi, že může-
me letos soutěž uspořádat. Okresní myslivecký spolek Pelhřimov 
přeje úspěšný průběh 59. ročníku Mistrovství Šumavy 2021. Všem 
účastníkům pevné zdraví, ohařům dobrý vítr, rozhodčím spraved-
livé posuzování a celé koroně pěkné myslivecké zážitky.
Lovecké kynologii ZDAR!!!

59. ročník Mistrovství Šumavy
,,Soutěž Antonína Pražáka,, se koná za podpory:

STAROSTY MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU Mgr. JARO-
MÍRA PAŘÍKA, MÍSTOSTAROSTY MĚSTA KAMENICE 
NAD LIPOU Ing. IVANA PFAURA, STAROSTKY OBCE 
TĚMICE HANY TOMANOVÉ, LESŮ ČR, JIHOČESKÝCH 
OKRESNÍCH MYSLIVECKÝCH SPOLKŮ a OMS PEL-
HŘIMOV a mnoho dalších.
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PROGRAM:

6:00–7:00 – Veterinární přejímka a prohlídka v zámeckém 
parku v Kamenici nad Lipou

7:00 – Porada rozhodčích na zámku Kamenice nad Lipou
8:00 – Slavnostní zahájení na zámku Kamenice nad Lipou
8:30 – Přejezd do honitby Těmice
9:00 – Ohrádka s liškou
10:00 – Porada předsedů kynologických komisí a jedna-

telů OMS v KD Těmice
18:00 – Společenský večer a vyhlášení výsledků a předání 

cen v KD Těmice

HOSTÉ:

Poslanec sněmovny parlamentu ČR – Ing. Josef Kott
místostarosta města Kamenice nad Lipou – Ing. Ivan Pfaur
starostka obce Těmice – Hana Tomanová
Lesy ČR – Ing. Rudolf Švec
předsedové OMS, jednatelé a kynologičtí referenti OMS Jihočes-
kého kraje a Pelhřimova

VŠEOBECNÁ PODMÍNKY:

• náklady spojené s účastí na MŠ vůdcům a rozhodčím hradí vy-
sílající OMS ČMMJ

• pořádající OMS ČMMJ deleguje vrchního rozhodčího
• každý OMS ČMMJ nahlásí jméno rozhodčího do 27. 8. 2021 

a zašle přihlášky ohařů k soutěži do 20. 9. 2021, vklad za oba 
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psy 4000,- Kč bude poukázán na číslo účtu 501203834/0600, 
var. symbol 02102021

• při přejímce psů předloží vůdce:
 – průkaz původu psa
 – očkovací průkaz nebo pas zvířete v zájmovém chovu. Psi 

musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této 
vakcinaci v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního záko-
na, ne mladší 21 dnů a ne starší 1 rok. Háravé feny a nemocní 
psi budou ze soutěže vyloučeni

• pořadatelé neručí za škody způsobené psem, za případnou ztrátu 
psa, ani za jeho zranění či smrt

• vůdce se dostaví k soutěži včas, musí být vybaven podle zku-
šebního řádu, myslivecky, sportovně ustrojen a mít u sebe zbraň, 
dostatečný počet nábojů, lovecký lístek, zbrojní průkaz, průkaz 
zbraně a doklad o zákonném pojištění

• vítězné družstvo převezme putovní pohár

Seznam plemen, kterým je možno zadat čekatelství a tituly:
ČF, KO, VOK, VOD, MOK, NDO, NOO, PP, MOD, SHO, STA, 
DO, MMO, VMO, BA, BFP, BRF, SGO, IO, BOH, POH, SPI, EB, 
EF, PDO, MPO, EPA, GA, POI, AS, IS, GS, IČBS

Tituly budou zadávány dle předpisů ČMKJ, ČMKU a FCI. Udě-
lení titulů není nárokové.

Pro všechna plemena, viz seznam, je možné přiznat CACT je-
dinci, který se ve svém plemeni umístil nejlépe v celé soutěži a ab-
solvoval PZ i VP v I. ceně Res. CACT tomu, který se umístil jako 
druhý v plemeni a absolvoval PZ i VP v I. ceně. 

Celkové pořadí se na Mistrovství Šumavy soutěži Antonína Pra-
žáka stanoví podle součtu bodů jednotlivých zkoušek.

Zkoušek se mohou zúčastnit všechna plemena loveckých psů – 
ohařů, přípustná dle zkušebního řádu ČMMJ.
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Pořadatel do propozic vybere jednu z možností: Na zkouš-
kách (soutěži) se nezadává lovecká upotřebitelnost.

Pravidla soutěže
• K soutěži vyšle každý OMS ČMMJ Jihočeského kraje 

a okresu Pelhřimov dva ohaře, kteří ve stejném roce soutě-
že poprvé získali loveckou upotřebitelnost na PZ, VP nebo 
LZ a jejich majitelé mají trvalé bydliště v Jihočeském kraji 
nebo okresu Pelhřimov.

• Na základě usnesení Krajské koordinační rady(České Budě-
jovice, 30. 6. 2021) bude umožněno startování kromě řádně 
nominovaných psů v roce 2021, maximálně jednoho psa, za 
každý OMS, který splnil nominační podmínky v roce 2020, 
za podmínky, že v den konání soutěže (02. 10. 2021) nebude 
starší věku tří let.

• Pokud některý z okresů nebude mít na soutěž psa, může si 
psa půjčit z jiného okresu Jihočeského kraje nebo okresu 
Pelhřimov.

• Pokud bude mít okres psy, kteří složili PZ, VP nebo LZ v da-
ném roce, ale vůdce odmítne z některých důvodů psa vést, 
nechce se soutěže zúčastnit, je možno si psa půjčit, neúčast 
vlastních psů a vůdce musí být zdůvodněna.

• Není přípustné si půjčit psa, jehož vůdce odmítl vést psa za 
vlastní okres.

• Půjčení psa na soutěž je možno uskutečnit pouze se souhla-
sem OMS, ze kterého má být pes půjčen.

• Vzhledem k tomu, že je možno si za shora uvedených podmínek 
půjčit psa na soutěž, nemělo by se stát, že by se některý z okresů 
soutěže MŠ nezúčastnil.

• Polní práce se zkouší dle ZŘ pro PZ ohařů.
• Vodní práce se zkouší podle zkušebního řádu pro VZ ohařů.
• Vlečka s liškou a liška přes překážku se zkouší podle řádu pro 

LZ ohařů.
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• Každý ohař musí absolvovat soutěž až do jejího konce a to 
i v případě, že obdrží z některé disciplíny známku „0“.V tako-
vém případě je mu odečteno z konečného součtu 20 bodů za 
každé ohodnocení známkou „0“.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Ředitel: Ing. Lubomír Nechvátal
Místopředseda OMS Pelhřimov: Ing. Josef Nenadál
Správce: Tomáš Hron
Ekonom: Ing. Jan Beneš 
Pověřená osoba: Ing. Josef Železný
Zpracování dat: Ing. Richard Pokorný
Vrchní rozhodčí: Jiří Hrbek
Předseda KK OMS Pelhřimov: Ing. Vlastimil Šebesta
Koordinátor soutěže: Bc. Vlastimil Haruda

Pořadatelé: ČMMJ,z.s. Okresní myslivecký spolek Pelhřimov, 
Myslivecký spolek Kouty Těmice

Trubači: OMS Pelhřimov
Veterinární dozor: MVDr. Magdaléna Peroutková

Sbor rozhodčích:
OMS: PI, JH, TA, ST, PT, CK delegují jednoho rozhodčího (Vla-

dimír Gotfríd, Jaroslav Turín, Stanislav Brožek, Milan Blat-
ský, Jaroslav Madar, Zdeněk Pils)

OMS: CB, PE jako pořádající OMS deleguje dva rozhodčí a vrch-
ního rozhodčího (František Bárta, Břetislav Uchytil, Pavel 
Brabec, Libor Trpák, Jiří Hrbek – vrchní rozhodčí)

Místo konání: MS KOUTY TĚMICE
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Trochu historie – aneb kdo kdy zvítězil…

1. ročník 1961 OV ČSMS Písek
2. ročník 1962 OV ČSMS České Budějovice
3. ročník 1963 OV ČSMS Písek
4. ročník 1964 OV ČSMS Strakonice
5. ročník 1965 OV ČSMS Písek
6. ročník 1966 OV ČSMS Prachatice
7. ročník 1967 OV ČSMS České Budějovice
8. ročník 1968 OV ČSMS České Budějovice
9. ročník 1969 OV ČSMS České Budějovice
10. ročník 1970 OV ČSMS Pelhřimov
11. ročník 1971 OV ČSMS Písek

1972 nekonal se
12. ročník 1973 OV ČMS Písek
13. ročník 1974 OV ČMS Strakonice
14. ročník 1975 OV ČMS Tábor
15. ročník 1976 OV ČMS České Budějovice
16. ročník 1977 OV ČMS Tábor
17. ročník 1978 OV ČMS České Budějovice
18. ročník 1979 OV ČMS Tábor
19. ročník 1980 OV ČMS Pelhřimov
20. ročník 1981 OV ČMS Tábor
21. ročník 1982 OV ČMS Tábor
22. ročník 1983 OV ČMS Strakonice
23. ročník 1984 OV ČMS České Budějovice
24. ročník 1985 OV ČMS Strakonice
25. ročník 1986 OV ČMS České Budějovice
26. ročník 1987 OV ČMS Strakonice
27. ročník 1988 OV ČMS Pelhřimov
28. ročník 1989 OV ČMS Strakonice
29. ročník 1990 OV ČMS České Budějovice
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30. ročník 1991 OMS ČMMJ Strakonice
31. ročník 1992 OMS ČMMJ České Budějovice
32. ročník 1993 OMS ČMMJ Tábor
33. ročník 1994 OMS ČMMJ Tábor
34. ročník 1995 OMS ČMMJ Písek
35. ročník 1996 OMS ČMMJ Tábor
36. ročník 1997 OMS ČMMJ Písek
37. ročník 1998 OMS ČMMJ České Budějovice
38. ročník 1999 OMS ČMMJ Tábor
39. ročník 2000 OMS ČMMJ České Budějovice
40. ročník 2001 OMS ČMMJ České Budějovice
41. ročník 2002 OMS ČMMJ Strakonice
42. ročník 2003 OMS ČMMJ Tábor
43. ročník 2004 OMS ČMMJ Pelhřimov
44. ročník 2005 OMS ČMMJ České Budějovice
45. ročník 2006 OMS ČMMJ Písek
46. ročník 2007 OMS ČMMJ Tábor
47. ročník 2008 OMS ČMMJ Tábor
48. ročník 2009 OMS ČMMJ Strakonice
49. ročník 2010 OMS ČMMJ České Budějovice
50. ročník 2011 OMS ČMMJ Tábor
51. ročník 2012 OMS ČMMJ České Budějovice
52. ročník 2013 OMS ČMMJ České Budějovice
53. ročník 2014 OMS ČMMJ Prachatice
54. ročník 2015 OMS ČMMJ Tábor
55. ročník 2016 OMS ČMMJ Tábor
56. ročník 2017 OMS ČMMJ České Budějovice
57. ročník 2018 OMS ČMMJ České Budějovice
58. ročník 2019 OMS ČMMJ Jindřichův Hradec

2020 Nekonal se COVID-19
59. ročník 2021 OMS ČMMJ  ???
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Okresní myslivecká rada a kynologická komise
děkují

všem, kteří se podíleli na přípravě celé náročné akce a přispě-
li k jejímu zdárnému průběhu. Dále patří poděkování všem 
v okrese Pelhřimov, ale i mimo okres za podporu kynologické 
akce, soutěže Mistrovství Šumavy, všem sponzorům, kteří ne-
zištně přispěli svojí službou, věcnými cenami nebo fi nanční-
mi dary ke zdárnému průběhu této akce pořádané Okresním 
mysliveckým spolkem Pelhřimov ve spolupráci s Mysliveckým 
spolkem „Kouty“ Těmice.

,,ČESKÉ MYSLIVOSTI
A MYSLIVECKÉ KYNOLOGII ZDAR“

SOUTĚŽ BUDE POŘÁDÁNA V SOULADU 
S PROTIEPIDEMICKÝMI OPATŘENÍMI PLATNÝMI 

V DEN KONÁNÍ.
ŽÁDÁME O JEJICH RESPEKTOVÁNÍ.
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BOD 1 – MÍSTO SRAZU NÁMĚSTÍ ČSL. ARMÁDY
  49.3017203N, 15.0776542E

BOD 2 – SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ZÁMEK
  49.3023639N, 15.0792850E

BOD 3 – HONITBA TĚMICE
  49.3520731N, 15.0604772E

Sponzoři:

Prodejny HOBBY ZOO, PROFILOX s.r.o.

Rodinný pivovar Bernard a.s.

RESTAURACE HODOVNA Pelhřimov

KLEMPÍŘSTVÍ-POKRÝVAČSTVÍ KAREL JANOUŠ s.r.o.

JÍZDNÍ KOLA HOMOLKA Libor

BJS-KOMPRESORY s.r.o.

AMADEUS FIN s.r.o.

JAN BROŽ AUTOSKLO

Richard Salajka ZAHRADNICTVÍ A ZAHRADNICKÉ SLUŽBY

Správa obecních lesů Nová Cerekev s.r.o.

Wolf-Intex s.r.o.

Myslivecký spolek Moraveč

Obec Těmice
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ZD Těmice

SPŠ a SOU Pelhřimov

Petr Šafrata – servis a prodej lesních a zemědělských strojů

Holzindustrie Maresch GmbH

Vinařství Kubík, Velké Bílovice

Město Kamenice nad Lipou

Pivovar Kamenice s.r.o.

PACOVSKÁ LESNÍ s.r.o.

LESY CHMEL Milan s.r.o.

František Škeřík

Jan Štola

Komitech spol.s.r.o., Pacov

CHS z Prosečské Vysočiny – Jiří Zaňák

VDG projektování s.r.o.

Luboš Bumbálek 

Rabbit Trhový Štěpánov, a.s.

CHS z Kudrnova dvora – Milan Kudrna

MS Březina Litkovice

ZD Kamenice nad Lipou



19




