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ÚVODNÍK

Vážení čtenáři, tak jsme si v únoru užili po dlouhé době divadlo.
Obě představení byla  zahrána s chuí a radosí, veselá a oddy-
chová. Odpolední pohádku hráli ochotníci z Ostrova pro mnoho
očí dětských diváků. V mladé generaci je určitě naděje pro kul-
turu v našem kraji!  Diváci večerního představení toiž zaplnili
pouze dvě přední řady, což je dobře, jinak by ochotníkům
připadalo, že hrají „přesilovku“. 
Co se týče dění toužimského, ještě celý březen máte možnost
prohlédnout si výstavu výstavy Památné stromy kolem nás.
Začátkem dubna se můžete těšit na vernisáž nové výstavy 
Velkoplošná vosková baika. Na cestu do Mongolska vás zveme
12. 3. v pokračování pořadu Cestování v bačkorách. V rámci
Národního týdnu trénování paměi nás v pátek 16. 3. lektorka
naučí, kterak trénovat a účinněji využívat mozek. Zimní seriál
Promítej i ty! bude pokračovat ve středu 21. 3. snímkem 
Thuletuvalu o „propojení“ Grónska a Polynezie. S blížícím se
jarem přichází opět  Semínkovna - pokud máte jakákoliv semínka
navíc - kvěiny, zelenina apod. nebo vás zajímá pěstování rostlin
či cokoliv z přírody, přijďte se do infocentra podívat! Vezměte
sebou svá nadbytečná semínka pro ostatní pěsitele, od nás
půjdete s novými druhy či odrůdami. I.Květ.

ROZLOUČENÍ

S Jaroslavem Hráským

V pondělí 5. února se na svou poslední pouť vydal pan Jaroslav
Hráský.  Narodil se 9. října 1947 v Aši a záhy žil v Teplé, kde se
stal dobrovolným hasičem a také zde 15 let působil jako jejich
velitel, později odešel do Toužimi. Nadšení pro pěší turisiku ho
přivedlo do řad toužimských turistů. Jardu jsme znali také jako
obdivovatele masarykovských ideí a věřícího člověka, od počátku
podporoval obnovu poutního místa ve Skocích, kde se stal
členem poutního bratrstva, pravidelně navštěvoval říjnová
setkání u pomníku TGM v Proivci. V Toužimi se akivně zajímal
o dění kolem sebe, byl pravidelným účastníkem akcí toužimského
infocentra i dalších organizací, pilným dopisovatelem tepelských
i toužimských zpravodajů, zajímal se také o historii a památky
regionu. S Jardou odešla výrazná osobnost, která nám bude
citelně chybět. Kdo jste Jardu znali, věnujte mu prosím ichou
vzpomínku.

Za Odb. KČT TJ Sokol Toužim a Poutní bratrstvo Mariánských
Skoků Jiří Schierl a Bob Prchal
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Ještě do konce března máte možnost navšívit výstavu 
autorských fotografií Pavla Hössla z Nýřan u Plzně PAMÁTNÉ
STROMY. Autor fotografií přivezl i mapy a knihy, které jsou 
k zakoupení v infocentru. 
Přijďte se seznámit s památnými stromy! 



A zbyla jen hromada suti

Jak si mnozí z čtenářů všimli, toužimská „drůbežárna“, farma na
chov krůt provozovaná jako Filiálka zemědělské výroby středisko
Toužim firmou Agro SERVIS Tachov a. s. se sídlem v Boru (zaniklá
1.6.2012 a vlastněná AGROFERT Holding a. s.), se na přelomu
roku proměnila v obrovskou hromadu sui. Nový vlastník areálu,
firma Česká drůbež s.r.o. se sídlem ve Velkém Mahalově 
u Horšovského Týna, nechal čtyři velké haly a další provozní 
objekty odstranit a hodlá zde vybudovat moderní provoz na chov
kuřic.    
Nový areál by měl zahrnovat dvě chovné haly na půdorysu cca
85 x 33 m, kde bude instalována klecová technologie s oboha-
cenými klecemi pro odchov kuřic s kapacitou 404.928 kusů.
Ročně by zde mělo být vyprodukováno asi 890.000 kuřic. 
Areál bude dále vybaven LPG (propan-butan) vytápěním 
se dvěma tlakovými nádržemi po 17.000 l a náhradním zdrojem
elektřiny, provozní budovou, zásobníky krmiva, odpadními
jímkami, požární nádrží a kafilerním boxem. 
Odpadní produkty, mezi nimiž je třeba také čpavek v množství
do 21,2 t za rok, by údajně neměly výrazněji obtěžovat sousední
obytnou zónu města, proto město Toužim před časem 
s výstavbou areálu bez výhrad souhlasilo.  
Společnost Česká drůbež s.r.o. je vlastněná německou firmou
PST-Agrar GmbH se sídlem v Aiterhofenu u Straubingu v z Dolním
Bavorsku (ta byla spjata se "slepičím baronem" Antonem
Pohlmannem, jehož podnikání v Němcku a USA provází četné
skandály). 

Jiří Schierl

KULTURNÍ PROGRAM - BŘEZEN 2018

POZVÁNKA

Z TOUŽIMI A OKOLÍ
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Čt    1.3. 9.30   VU3V Včelařský rok 
3. Přednáška -  Jaro

10.30  VU3V Osobní finance 
3. přednáška - Platební styk 

Infocentrum - Malý sál

15.00  Tvořeníčko 
Infocentrum - Malý sál

St    7.3. 14.00   Mažoretky
Infocentrum – Malý sál                       

Čt    8.3. 15.00  Tvořeníčko 
Infocentrum – Malý sál

Po    12.3. 17.00   Cestování v bačkorách 

Z Čech přes Sibiř do Mongolska
Satya a Yakeen Helusovi 

Infocentrum – Malý sál                         

St    14.3. 14.00  Mažoretky
Infocentrum – Malý sál

Čt    15.3. 9.30 VU3V Včelařský rok 
4. přednáška  - Choroby včel

10.30  VU3V Osobní finance
4. přednáška - Akivní bankovní obchody . 

infocentrum - Malý sál

15.00  Tvořeníčko 
Infocentrum – Malý sál

Pá    16.3. 17.00 Trénování paměi Š. Götzová
Infocentrum – Malý sál

St    21.3. 14.00   Mažoretky
Infocentrum – Malý sál

17.00   Promítej i ty! Thuletuvalu
Infocentrum – Malý sál

Čt   22.3. 15.00  Tvořeníčko 
Infocentrum – Malý sál

Út     27.3. 17.00   Taneční odpoledne pro seniory
K tanci a poslechu bude hrát kapela CEMENT

Sokolovna Toužim

St    28.3. 14.00   Mažoretky
Infocentrum – Malý sál

Čt    29.3. 9.30 VU3V Včelařský rok 
5. přednáška  - Podleí, příprava na zimu a odběr měli

10.30  VU3V Osobní finance
5. přednáška - Kolekivní investování .

infocentrum - Malý sál

15.00  Tvořeníčko 
Infocentrum – Malý sál

Cestování v bačkorách 
Z Čech přes Sibiř do Mongolska

Satya a Yakeen Helusovi
V červenci 2017  ve dvou vyjeli na čtyřměsíční cestu 
do Mongolska. Tam přes Rusko, zpět přes Střední Asii a Kavkaz. 
Mitsubishi L300, za volantem Yakeen a vedle něj Satya. 
120 dní, 33.600 km, 17 zemí. 
Rádi o této cestě říkají, že předčila všechna jejich očekávání.
Přijďte se zúčastnit první čási  této cesty v bačkorách v pondělí
12.3.2018 v 17 hodin v malém sálu Infocentra Toužim!
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Toužimský zámek padá

Na začátku roku navšívil toužimský zámek staik, který okamžitě
zakázal vstup do objektu Dolního zámku a jeho okolí. Objekt
hrozí zřícením, což také komplikuje zdárně se rozvíjející akivity
spolku Živý zámek Toužim z. s., neboť se nyní nemůže využívat
hlavní vstup branou zámku. Je tedy na místě varovat zejména
rodiče a jejich děi, aby se zámku a jeho okolí vyhýbali, než
budou provedena další opatření a zajištění objektu, na kterých
město usilovně pracuje. 
O něco lépe je na tom dnes Horní zámek či Janův hrad, který byl
nedávno staicky zajištěn a opatřen provizorní střechou. 
Ve spolupráci s městem chystá spolek Živý zámek jeho postupné
zpřístupnění veřejnosi, na kterém se svou prací a pomocí
můžete podílet i vy.  

Botanická zahrada v Bečově nad
Teplou slaví letos 100. výročí 
založení. 
Založil ji poslední majitel panství
Jindřich z Beaufort-Sponin s man-
želkou Marií. Po deseileích
nezájmu se zahrada dočkala obnovy 
a letos nabízí mimořádné množství akcí.

TIP na BŘEZEN

Benátčané na Bečovsku - přednáška

Kdy: 23. 3. 2018 v 17.00 hodin
Přednáška vynikajícího badatele a regionalisty Rudolfa Tomíčka
v rámci vydané knihy „Benátčané v Západních Čechách“.
Přednáška pojednává o prospektorech drahých kovů a hledačích
pokladů (proutkařích, používajících virgule), o kterých pojedná-
vají četné pověsi po celých Čechách, ale i názvy různých lokalit.
Na Bečovsku se podle starých důlních map nachází dokonce 
i Benátská štola. Zkušený autor, sám báňský odborník, se na
problemaiku dívá s nadhledem a hledá souvislosi mezi
pověstmi a skutečnosí. Podává ji způsobem srozumitelným jak
pro děi, tak i pro dospělé. Zájemci se nedozvědí jen o hledačích
pokladů a vzácných kovů, tedy prospektorech a proutkařích, ale
i o prubířích a alchymistech, také o cestování ve středověku 
a raném novověku.Zajímavou autorovou konstrukcí je rozbor
cesty bájných Argonautů za zlatým rounem jako loupeživé
výpravě za zlatem, které se již ve starověku získávalo propíráním
zlatonosných písků ve žlabech, jejichž dno bylo vyloženo ovčími
kůžemi.

Benátčané na Bečovsku - exkurze

Kdy: 24. 3. 2018 v 10.00 hodin
Terénní exkurze s odborným výkladem. Hledání ztracené 
a zapomenuté Benátské štoly na Bečovsku podle historických
důlních map za doprovodu vynikajícího odborníka a znalce 
montánní historie Rudolfa Tomíčka. Akce navazuje na páteční 
teoreickou přednášku. Účastníci se dále dozví i o historii 
a pozůstatcích hornické činnosi (zlato, cín) na Bečovsku.
Počet účastníků je limitován. 
Prosíme o přihlášení na zocsopberkut@seznam.cz.
Vstupné: 200 Kč. 

ŽIVÝ ZÁMEK BEČOVSKÁ BOTANICKÁ ZAHRADA

INZERCE

Prodej   slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává

slepičky z našeho chovu, typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách  a  slepičky

Green Shell-typu Arakauna. 
Stáří 15- 20 týdnů, cena 159 -195,- Kč/ks.

Prodej: 9. dubna, 17. května 
a 25. června  2018 

Toužim -  u  vlak. nádraží  -  16.15  hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek-

cena dle poptávky.  Informace:         
Po-Pá  9.00 – 16.00 hod. 

tel.: 601576270, 728605840
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Knižní novinky na měsíc březen 2018

Knihy pro děi a mládež
- budou rozděleny do Městské a  Školní knihovny

Disney Walt Anna a Elsa – Žhavé dobrodružství
Kinney Jeff Deník malého poseroutky 12 – 

Výprava za teplem
Vebrová Sandra Ducháčkovic rodina 

aneb strašidla mezi námi
kolekiv autorů Já, JůTuber 4
Mrázková Eva Klasické české pohádky
Šimková Božena Krkonošská pohádka
Behenský Petr Míca a Mňouk
Mercer Sienna Moje ségra je upír 4 – Skandálzubní
O´Hara Mo Moje velká tlustá zombí ryba – 

Frenký zuří
Svobodová Jana Nejkrásnější nápady 

z přírodních materiálů
Kelly Mary Příběhy se šťastným koncem – 

Zasněžená červenka
Hawkins Sarah Příběhy se šťastným koncem – 

Vyplašený jezevec
Butler Hillestad Dori Strašidelná knihovna – Ztracený duch
Butler Hillestad Dori Strašidelná knihovna – 

Ducha za oponou
Neubauerová Zuzana Traktůrek Zetůrek

Cestopis
Zibura Ladislav Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii

Detekivky
James P.D. Zahalte ji tvář
Klevisová Michaela Zmizela v mlze
Finn A.J. Žena v okně

Děkuji za vzornou spolupráci Lucii Jankuliakové            
Lenka Hudečková

Nově vybavená knihovna ve škole.

KNIHOVNA TOUŽIM

Pokračování   Další objev, nikoliv však
ze studny II

V další, nejobsáhlejší čási té statě z historie města, je pak
popisováno pátrání tehdejších redaktorů po osudech hlavní
postavy - všeumělovi Ferenci Foukalovi. Jednoduché to rozhodně
nebylo, vždyť v té době je od toho požáru dělilo již celých jedno
sto třicet a šest roků. Dopátrali se však a pečlivě a chronologicky
zmapovali celou tu jeho anabázi. A my vám vše  dopodrobna
nyní předkládáme.
Hlavním zdrojem, z něhož tehdy čerpali, byly dochované
poznámky jeho kamaráda Julia Brabouka se kterým si ještě, asi
pět roků po svém útěku, pravidelně dopisoval. Jak i tehdejší
reportéři k tomu ještě dodávají - ten Julius, ještě před ím zhoub-
ným požárem, vynálezce Foukala v jeho obydlí, kde tento žil sám,
téměř denně navštěvoval. Zde pak řešili, jak je uvedeno, 
technické problémy všeliké, velice často až do kuropění. Dosi
času spolu trávili i v tom horkém prostředí u toho stroje, a proto
jim začali říkat teplí bratři. Ten výraz pak nabyl, jak se stává, 
i jiného významu. Jako třeba to zbouchnuí v naší druhé re-
portáži. Té o tom zlosynu, pocházejícímu z Bochova… Ale k věci:
Po svém úprku a to téměř bez zastavení a vydechnuí spěchal
Ferenc do Plzně. Hnán pomyšlením na ty zlotřilce, domnívaje se,
že je má v patách. V Plzni pak získal zaměstnání prakicky ihned.
I zde byla jeho osoba, v řemeslnických kruzích zvaná tzv. od
železa, velice známá. Jako předního dělníka jej zde zaměstnal
jistý mistr kovářský, jehož jméno se však nezachovalo, který již 
v té době zaměstnával úctyhodný počet asi dvacei dělníků. 
Ferencovi šla práce rychle od ruky a i po stránce kvality byla
panem mistrem vysoce ceněna a ohodnocována. Ovšem za cenu
toho, že jeho obliba u spolupracovníků neustále klesala. Přesněji,
zanedlouho byl zde absolutně nenáviděn a bylo mu i velice často
vyhrožováno, i zmrzačením. Nejen kvůli tomuto, ale především
proto, že se cíil fundován i na složitější výrobu, i pro své teoret-
ické znalosi, tak raději opusil tuto zemi. Do svých zavazadel
neopomněl přibalit i všechny technické výkresy, zhotovené
rovněž v té nejvyšší kvalitě. Místo v zavazadlech bylo ovšem
pouze na ty obtahy načisto. Ty, z nichž je překresloval, a to už
tehdy na průsvitný papír, odborně dnes zvaný oleáta a ve slangu
pauzák, tedy ty co se jim říká v tom slangu šmíráky, ty zůstaly 
v Plzni v domě jeho bývalého zaměstnavatele.
To vše je obsahem dopisů zaslaných svému příteli. Dále je tam 
i to, že nějakou dobu pracoval  i jako mistr ve strojírnách v Essenu
v Porůří a posléze se dostal až do Skotska, kde rovněž našel práci
ve svém oboru. Bylo to v manufaktuře mající však již téměř
charakter fabriky, jistého MacPhiluta poblíže města Greenock, 
v bažinaté krajině asi padesát kilometrů od Glasgowa. Opět i zde
dokazoval své mistrovství v celém spektru strojnických oborů.
Leč vysoce prosperující firma počala dosi strmě upadat. Důvod
byl, jak se uvádí v jednom z dopisů, že ten majitel manufaktury,
po náhlé smri manželky, ztrail prostě zájem, a to nejen o svůj
doposud výnosný podnik, ale prostě o všechno. Těm svým
chmurám a beznaději začal unikat, jak tomu bývá ím, že celé
dny trávil v místních hosincích nad sklenicí té zázračné skotské
whisky a o manufakturu zcela ztrail zájem. Jeho zaměstnanci
vynakládali veškeré úsilí  udržet podnik tzv. nad vodou, ale bylo
to stále obížnější. A věřitelé stále netrpělivější a podrážděnější.
Ferenc měl však ještě jedno eso v rukávě, jak píše v posledním
dopise Braboukovi. Po léta toiž sledoval snahy jistého Jamese
Wata, hlavního mechanika na univerzitě v Glasgowě, o sestro-
jení samo se točícího stroje, uváděného do pohybu tlakovou
párou. Tomu se moc nedařilo, a tak už se ty snahy protáhly 
na několik let. pokračování na straně 7

ZÁHADY
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pokračování ze strany 6

Dle Ference však dělal jednu kravinu za druhou. Což je přesná
citace z jeho dopisu. V závěru dopisu, v tom čemu se říká douška
a uvádí se P.S., je ještě dopsáno, že mluvil s jedním ze svých
spolupracovníků. A to o tom, že by šly ty jeho, se vší pečlivosí
na té oleátě zhotovené technické výkresy, jistě v Glasgowě 
u toho mechanika dobře zpeněžit. A tak zachránit tu jejich 
manufakturu před bankrotem. Čímž zachovat i chléb vezdejší 
jejímu dělnictvu a jeho na určitý standard již uvyklým rodinám.

A tak touto poněkud vzletnou větou, i jí předcházející invekivou,
končí veškeré zprávy o někdejším toužimském občanu Ferenci
Foukalovi. A bohužel i veškeré další stopy po tomto plodném
člověku.
To ale vydavatelům toužimských novin nestačilo. Takové strohé
konstatování! A tak, jak se v tom výisku s těmi samými
osmičkami dále uvádí, vyslali dva zdatné zvláštní zpravodaje po
Ferencových stopách Jana Maierhoffera a Kurta Vomáčku. Ti se
v tom Skotsku kolem toho Glasgowa vrhli do své práce s ím max-
imálním nasazením. Leč, popisujte dění, když od něho uplynulo
skoro již jedno a půl stoleí. V tom Greenocku se toho dopátrali
velice málo. Ta manufaktura, spíše však již fabrika, se dostala na
buben a poslední úder jí zasadili vlastním dělníci. Byli vyprovoko-
vaní jakýmsi revolucionářem, samozvancem Lukasem Ladsh-
tokem. A zase to bylo pod hesly vyzývajícími k rozmlácení strojů,
co berou dělnému lidu práci. O Foukalovi se pak dopídili 
jediného, a to v poznámkách zdejšího tehdejšího konstábla. Ten
v reakci na anonymní sdělení, že se Foukal již týden neobjevil ve
zdejším klubu, jehož téměř výlučnou klientelou byli osaměle žijící
muži, po něm vyhlásil pátrání. Nezjisil však téměř nic. Pouze to,
že krátce před jeho zmizením byl u něho na dosi dlouhé
návštěvě jeden ze členů onoho klubu a zaměstnanec toho
MacPhiluta. Idenifikovat jej se mu však nepodařilo. Dle dalšího
svědectví pak byli ještě i dva muži spolu spatřeni na cestě 
k bažinaté oblasi, do našeho jazyka přeloženo - Pochmuří.
V tom Glasgowě, a zejména pak na zdejší univerzitě, ale byli
podstatně úspěšnější. Bylo jim umožněno prohlédnout si vše, co
se z původního, zde vynalezeného stroje dochovalo. A bylo toho
hodně. Jak píší, téměř devadesát procent. Byly jim i ukázány
staré původní plány. I přesto, že tyto byly z pečlivě utěsněných
skříní vyjímány pouze zřídkakdy. Jak bylo zřejmo z rohové
upřesňující tabulky, na způsob dnes předepsaného rohového
razítka, načisto je kreslil jistý Harmon Broly. Toho narychlo do
svého týmu přijal Wat po těch událostech v Greenocku,
přestože i ten byl při nich velice akivní a hrozil mu soud 
a v případě prokázání viny i několikaleté vězení. To je i důvod  
k domněnce, jestli se nejedná o tu záhadnou postavu se kterou
byl Foukal spatřen v tom Pochmuří ponurém. Jak to ale v této
době  plné událosí doopravdy bylo, to už navždy zůstane 
tajemstvím. Možná skrytém v močále, který co pohlí, nikdy
nevydává. To byla slova, která  v době dokončování onoho
vynálezu vyřkl již postarší pan docent. Byl pověřen doprovodem
těch dvou toužimských zvláštních reportérů. Jeho jméno bylo
Shon MacHatjeck. Ten se ale následně dostal do takového možno
říci rozpoložení, že s pýchou těm dvěma sdělil, že i on vlastně
pochází z České země. Je toiž potomek v přímé řadě českých
exulantů, co stejně jako Jan Ámos Komenský v pobělohorské
době, opouštěli svou vlast. 

Tedy lidí morálně i rozumově na velmi vysoké úrovni. Ještě pak
upřesnil, že ten jeho dávný předek se jmenoval Václav
Macháček. A jak je jasné z několika dokladů co se zachovaly 
a má je pečlivě uschované, v psaní svého příjmení nepoužíval
spřežky. Nad „á“ dělal čárku a nad „čé“ tečku. Přesně tak, jak to
vymyslel a do praxe zavedl Mistr Jan Hus.
Po tom velice emoivním přihlášení se k české krvi se se vší 
vervou vráil zpět ke svému výkladu a Maierhoffer s Vomáčkou
si málem ani nestačili dělat poznámky. Předně prohlásil, že je
zcela přesvědčen, že ten Broly se vetřel do Foukalovy přízně, za-
vraždil jej, technické výkresy odcizil a jeho tělo vrhl do močálů.
Možná, že zde svou roli sehrála i homosexuální orientace. Vždyť
něco se šuškalo již v Toužimi a i zde v tom Greenocku je přece
zmínka o klubu navštěvovaném výlučně osamělými pány. Leč,
vše je již velice dlouho, takže vše může býi pouze dedukce, i když
velice pravděpodobná. A jsou i přímé důkazy o tom, že existuje
spojitost mezi těmi Brolym nakreslenými plány a Foukalovou os-
obou. Nejvíce v tom ale pana docenta, jak pravil, utvrdil jeden
český student, jeho příjmení si však nepamatuje, nemá paměť
na jména, ale křestní jméno měl Emil. Ten připlul sem na ostrovy
někdy kolem roku 1865. Vyhnali prý jej z Pruska, kde studoval
technické vědy. Jako důvod toho vyhoštění bylo tehdejší
nepřátelství Rakouské říše a Pruska, které se vyhroilo až v tu
hroznou bitvu u Králova Hradce, kde lítaly kule prudce, jak se
zpívá v otřepané odrhovačce.
A tento český student byl velice učenlivý a houževnatý, jeho
prospěch ve všech předmětech byl téměř vždy hodnocen
známkou eminent. Byl ale také velice přímé povahy, nebojácný
a otevřený v debatách jak odborně – technických, tak filozofic-
kých. A ten student na cvičení z předmětu hnací systémy, které
shodou okolnosí vedl již zmiňovaný pan docent s českými
kořeny, velice rázně a nekompromisně znevážil to, že prototyp
parního stroje byl jak vymyšlen, tak vyroben právě zde na této
univerzitě. Všichni přítomní studeni strnuli nad tou
neuvěřitelnou troufalosí. Pan docent prohlásil, že cí 
akademické svobody, ale že tady došlo k závažnému obvinění 
a proto bude nezbytně nutné vše náležitě a nevyvraitelně
dokázat. K tomu pak toužimským reportérům s potutelným
výrazem ve tváři sdělil, že přitom trnul hrůzou a třásl se strachy,
aby to ten Emil náležitě doložil. Vždyť ten mu vlastně hrál do
karet a důkaz by byl pro něho i nedozírnou saisfakcí za vše, 
ale na nějaké rozvádění není času. Když ale uviděl, jak vyjímá 
z tuby a rozvinuje staré výkresy byť jenom ty nanečisto, tedy 
ty šmíráky, a na nich je to samé co je na těch výtvorech
vytvořených, vlastně opajcnutých ím Brolym, v duchu přímo
zaplesal. A neprodleně o všem podal zprávu jeho magnificenci.

Napsal Vladimír Grosser 
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