celá místní komunita právem hrdá.
S vědomím takového stavu jsme se již před
několika lety zamýšleli s Bártou Štěrbou vytvořit v rámci Kulturního spolku Kozojedy zpěváckou partu, která by se pokusila oprášit známé
lidovky charakteristické zejména pro Západočeský kraj, ponejvíce Plzeňsko a Chodsko.
K uskutečnění našich záměrů pak dále významně přispěl Tomáš Ondřich, bývalý člen
Severočeského divadla opery a baletu z Ústí
nad Labem, který se přistěhoval do Dřevce a
byl ochoten s námi začít trénovat a zkoušet.
Po několikerých pokusech v místní hospodě
kulturního domu jsme byli vyzváni spřáteleným mysliveckým spolkem v Bujesilích, abychom podpořili jejich naučnou akci o přírodě
a myslivosti, pořádanou ve stráních nad Berounkou.
Tak se v sobotu dne 4. června 2016 uskutečnilo naše první veřejné vystoupení, poznamenané (alespoň z mé strany) značnou
V prefabrikovaném elektronickém hluku,
který zaplavuje naše hospody, hospůdky a
jiná bohulibá pohostinská zařízení se navždy
ztratil duch pospolitosti a pocit sounáležitosti, vycházející ze zdravého a tolik potřebného lokálního patriotismu. Zglajchšaltovaná
produkce tlampačů, instalovaných provozovateli v mnohdy zcela mylných představách
o vytváření atmosféry potřebné k povzbuzení konzumace, je dnes stereotypní záplavou
českého venkova.
Když si pomyslím, že ještě k tomu dnes
existují organizace, které se neštítí a nestydí z provozovatelů takových lokálů vydírat
výpalné na ochranu jakýchsi pomyslných
autorských práv a z těchto daní lukrativně
parazitovat, je to pro mne úkazem chaotické
společenské zkázy.
Když jsem jednou v osmdesátých letech měl možnost navštívit s amatérským
divadelním souborem rakouské městečko
Stainz, viděl a slyšel jsem zde po generace udržované folklorní tradice, na které byla

Dlouho připravované vystoupení v kostele Sv. Mikuláše v Kozojedech dne 16. prosince 2017 v rámci
adventního koncertu, jehož hlavním aktérem byl Pražský hradčanský orchestr Josefa Kocůrka.

Mužský pěvecký sbor Kozel

Sbor byl založený v prosinci 2015 a nyní
má 8 členů: Bartoloměj Štěrba, Ing. Vladimír Steiner, Ladislav Pícl, Ing. Václav Beneš, František Tichý, Josef Týmr, Oldřich
Procházka a Tomáš Ondřich ze Dřevce –
vedoucí.
Všichni jsou členy Kulturního spolku Kozojedy. Zpočátku chtěli zpívat jen pro potěšení a šířit písně ze západních Čech. Po
prvních dvou vystoupeních jen pro přátele,
byli požádáni o další.
Už účinkovali v Plzni v Západočeské
Galerii Masné krámy, v Domově důchodců

trémou. Vystoupili jsme jako kvartet Ondřich,
Štěrba, Pícl, Steiner.
Během času a vytrvalého tréninku se nám
podařilo rozšířit naší skupinu o další členy a
absolvovat četné veřejné produkce. Rozhodli jsme se nazývat pěveckým sdružením a
jméno Kozel přidat jako symbol připomínající
naší obec Kozojedy.
Všichni naši současní členové a mnoho
našich příznivců a posluchačů jsou již ve
věku pamětníků, pro které byl kdysi spontánní zpěv po hospodách zcela běžný, dalo by
se říci až relaxační projev.
Budeme rádi, jestli se nám v dalším čase
podaří takové doby připomínat. V době, kdy
velká část české populace záměrně, nebo
pod tlakem novodobých šamanů zapomíná
na svou historii a kořeny to považuji za více
než potřebné.
Vladimír Steiner

na Lochotíně, dále dvakrát v Bujesilech, ve
Dřevci, v Kožlanech. Také je lidé slyšeli ve
Chříči, v Muzeu Borové smoly v Lomanech
a v Kozojedech na vernisáži výstavy obrazů
a fotografií, na Kozojedském kulturním létě
a na adventním koncertu v kostele sv. Mikuláše s Pražským Hradčanským orchestrem
pod vedením Josefa Kocůrka.
Část souboru také zazpívala na setkání
Spolku sochaře Václava Levého v Liběchově u jeskyně Klácelka na počest tohoto
umělce, který pocházel z našeho kraje a
měl rád lidové písně.

Soubor Kozel je asi jediným mužským
sborem na našem okrese. Část členů jsou
muzikanti ovládající hru na různé hudební nástroje, ale neškolení zpěváci. Jediný Tomáš
Ondřich býval profesionálním zpěvákem.
Sbor se schází ke zkouškám minimálně
jednou za měsíc v místní restauraci, ale i podle potřeby.
Na programu mají hlavně písně Západočeského kraje (z Plzeňska a Chodska). Chtějí,
aby nebyly zapomenuty a poskytovaly potěšení všem posluchačům i zpěvákům. Přejme
sboru i nám další úspěšná vystoupení.
ZS

Divadlo „Osaďáček“ v KD Kozojedy
V sobotu 4. listopadu 2017 od 16 hodin
přijel na pozvání divadelní spolek Osaďáček z Horní Břízy a uvedl zde pro děti i dospělé pohádkový příběh Vladimíra Čorta
s názvem „Měsíční pohádka“.
Pohádka se zpěvy vypráví o malé dívence, která se sama v noci v posteli trochu
bojí. Má pocit, že na ni noc co noc chodí
strašidla. Ale objeví se hodní skřítkové, kteří se zatoulali z jiné pohádky, kteří ji spolu s
měsícem, který vše sleduje z oblohy, pomohou zlé sny zaplašit a zahnat navždy strašidla, tak že se žádné děti už nikdy nemusí
tmy bát. Herecké výkony sedmi dětských
představitelů byly fantastické. Hodinový tajuplný příběh plný písniček, které dětští herci naživo zazpívali, byl milým zakončením
sobotního dne.
OÚ

Kreativní odpoledne pro děti i dospělé

V sobotu 25. listopadu 2017 se opět v
Kulturním domě v Kozojedech sešlo mnoho zájemců o „vánoční tvoření“. Letos byla
akce rozšířena o výstavu dětí ZŠ a MŠ
Kozojedy včetně drobného prodeje jejich
vlastních krásných výrobků.

Pro děti samotné byla připravena např.
výroba vánočních ozdobiček, malování obrázků a sádrových odlitků, tvorba náušniček
z korálků, ozdobiček do vlasů a nesmělo
chybět ani malování perníčků. Další tvorbu
si pro děti připravily kožlanské „Šikulky“.

Nápomocny při tvoření byly opět naše již
známé, paní Šmídová z Kralovic, paní Peřinová z Liblína a „Šikulky“ z Kožlan.

Zájem byl obrovský, lidí se sešlo opravdu mnoho a každý si snad našel své. Někdo si nakoupil drobné dárky - keramiku,

korálkové náušnice, šperky od Vetenglů,
dárečky od paní Helmichové, perníčky a
další. Jiní si tvořili vlastní vánoční dekorace
nebo se jen tak přišli podívat, dát si kávičku
a popovídat si se sousedy.
Doufáme, že se nám podařilo alespoň
trochu zpomalit čas v této tak hektické
době, kdy se lidé mohli v klidu zastavit a
pobavit se.
OÚ

Vánoční jarmark

Dne 25. 11. se konal jarmark v KD Kozojedy. Na jarmarku bylo plno lidí, kteří prodávali své výrobky a spousta zábavného tvoření pro děti, ale i pro dospělé.
Zde prodávali také žáci své výrobky, které
společně s paní učitelkou Lenkou Hodkovou
a Květou Kasalovou vytvořili na hodinách
výtvarné výchovy. Prodávali se svíčky, sněhuláčci, svícny, balzámky na rty a další vánoční ozdoby. Žáci si původně mysleli, že se
mnoho neprodá, ale podcenili své výtvarné
nadání, protože ještě nebyl ani konec a žáci
měli vše prodané!
Celý jarmark trval cca 4-5 hodin. Od 13:30
do 17:30, ještě úklid na konci a příprava na
začátku. Lidé byli velmi příjemní a všichni
byli rádi, že se vše povedlo a prodalo.
Tereza Valachová

Advent
v Robčicích

Stejně jako každým rokem, se i letos
občané Robčic sešli při slavnostním rozsvícení vánočního stromku v předvečer
první adventní neděle. Ochutnávalo se
vánoční cukroví a jiné dobroty, nechyběl
ani tradiční svařák.

Drátky, nitky, korálky
aneb náš kroužek
Druhý adventní víkend vystoupila
v Hospůdce u Horů Terezka Růžičková,
aby svým houslovým koncertem podpořila předvánoční pohodu. Zazněly tradiční koledy i skladby vážné hudby.
Rok 2017 se blíží ke svému konci,
přejeme Vám proto hodně zdraví a štěstí v novém roce a srdečně Vás zveme
do Robčic na všechny malé akce, které
zde pořádáme. Začínáme 10. 3. 2018,
Masopustním průvodem…

Tento rok nás napadlo, založit si kroužek korálkování. Dohodli jsme se, že bude
pro děti od páté třídy, protože jsme chtěli
zkusit trochu náročnější výrobky. Přihlásilo se nás osm, tři z nižšího stupně, zbytek
z vyššího. Náš první projekt byly náramky
a klíčenky ze síťky. Do ní jsme vsypali korálky, výsledek byl velmi efektivní, navzdory prostosti výroby.

Protože se plánoval Vánoční jarmark
v kulturním domě, začali jsme se také chystat. Nakonec jsme dorazili s náramky jak
z drátků, tak ze síťky, ale i s náušnicemi
z kamenů, různých barev a velikostí. Návštěvníci u nás mohli popustit uzdu fantazie
a vyrobit si náušnice podle svého vkusu.
Úspěšnost byla větší, než jsme čekali,
naše stánky si vydělali neuvěřitelných 1700
Kč!!!! Velice tedy děkujeme naším zákazníkům, jsme moc rádi. Peníze jsme využili na
nákup dalšího materiálu, a to korálků, kůží,
zapínání, atd.
Ani na Advent jsme nelenili, zkusili jsme
andílky z drátku a korálků. Byl to ze začátku
boj nelítostný, avšak napodruhé jsme dokázali i tři za hodinu!
Po Vánocích nás čekají stromky na způsob bonsají z drátků a korálků. Zkusíme
i kožené náramky s dračím zapínáním.
Ještě jednou děkujeme všem našim
sponzorům a zákazníkům!
Terezie Hodková a Martin Šubrt

Podzimní naháňky

Nástup účastníků naháňky 9. 12. 2017 v Lednici za Štolovic zahradou.

Tak jako každým rokem v tomto období, je nejdůležitější činností členů našeho
Mysliveckého spolku, plnění plánu odlovu
spárkaté zvěře a společné naháňky na zvěř
černou. Na letošní podzim jich výbor MS
naplánoval celkem pět.

řad se našim hostům v Kozojedech velice
líbilo. Ocenili především pohostinnost kozojedských myslivců a dobrou organizaci naháňky. S předstihem si proto zajistili účast
na naháňce v roce 2018.
9. prosince 2017 – čtvrtá naháňka podzimního programu byla spojena s „Poslední
lečí“. Tradičně se uskutečnila v lokalitě „Býčov“. Vzhledem k velmi pěknému „zazvěření“ honitby a také k dobré střelbě lovců
se naháňka protáhla až do pozdních odpoledních hodin a výřad se konal již za úplné
tmy. Celkem bylo na naháňce uloveno 24
kusů divočáků, 2 kusy daňčí zvěře a jedno
muflonče. Nejúspěšnějším lovcem a tedy
i králem honu se stal host našeho mysliveckého spolku pan Václav Krofta, který
přesnou střelbou dokázal v rychlosti zasáhnout 3 divočáky.
Také další dva střelci, domácí Petr Machovec st. a Jan Kučera, ulovili 3 divočáky
a mohli se tak po celý večer honosit titulem

První naháňka se uskutečnila 11. listopadu v lokalitě Háj. Při této naháňce jsme
ve stráni nad Berounkou ulovili 6 divočáků.
Úspěšní byli tentokrát mladí myslivci Petr
Pánek, Petr Machovec ml., Tomáš Valeš
a „Král honu“ Zdeněk Černý, který v 1. leči
ulovil 3 divočáky.
Druhá naháňka se uskutečnila v sobotu
25. listopadu, tentokráte v katastru obce
Bohy, v lokalitě „Jedlina“. V první leči honci zvedli rudl asi 15 divočáků. Ti zkušeně
přeplavali Berounku a zmizeli za vodu do
sousední honitby. Ve druhé leči díky dobré
strategii hospodáře Vladimíra Hykyše a závodčích při rozmisťování střelců se podařilo
ulovit 7 kusů černé zvěře. Králem honu byl
vyhlášen David Hykyš, který přesnými zásahy skolil 2 divočáky.
Třetí naháňka byla stejně jako v předcházejících letech vyhrazena pro naše hos-

Hospodář MS Vladimír Hykyš připravuje ulovenou zvěř na výřad na konci naháňky 25. 11. 2017

ty ze severského Norska. Uskutečnila se
3. prosince v lokalitě „Pabučina“. Bohužel
počasí, ale také patron myslivců sv. Hubert
nám v tento den nebyli příliš nakloněni. Obloha se během dne postupně zatahovala a
v odpoledních hodinách již slušně pršelo.
Na výřadu po skončení naháňky byly
pouze 1 kus černé zvěře, 3 kusy zvěře daňčí a jedna liška. I přes tentokráte slabý vý-

„Princ honu“. Pan Rostislav Bejček, host
našeho MS ulovil svůj první kus daňčí zvěře a byl proto v průběhu večera pasován na
lovce daňků. Všichni přítomní popřáli pevné
zdraví a přesnou mušku do dalších let životním jubilantům, panu Jaromíru Bechovi
(60) a panu Václavu Slámovi (70).
Všechny ceremoniály uskutečněné
v průběhu večera byly provázeny podle starých mysliveckých tradic loveckými fanfárami v podání mladých mysliveckých trubačů
našeho spolku, sourozenců Kučerových.

Hospodář Mysliveckého spolku Kozojedy Vladimír Hykyš a jeho předseda Václav
Prusík poděkovali všem účastníkům naháňky za vzorné plnění všech povinností,
za bezpečné zacházení se zbraní a přesnou střelbu. A pak už se všichni jen bavili,
zpívali a tancovali za doprovodu pana Václava Žákovce a paní Anny Volínové.
9. prosince 2017 jsme společně prožili
úspěšný lovecký den naplněný množstvím
krásných mysliveckých zážitků a pěkný
společenský večer!
Zdeněk Černý „Král honu“ 11. 11. 2017 přebírá úlomky za ulovení tří kusů černé zvěře

Krásné české myslivosti zdar!
Václav Troch místopředseda MS Kozojedy

Ještě jedna láska přitahuje Václava na
Severní Plzeňsko – melodická a přitažlivá
hudba a zpěv pana Václav Žákovce a paní
Anny Volínové, na jejichž vystoupení z Plzně pravidelně dojíždí. A mimochodem také
manželům Žákovcovým vystrojil Václav při
jejich sňatku svatební hostinu.
Skromný, usměvavý, pracovitý, spolehlivý kamarád. O jeho pracovitosti a charakteru svědčí i fakt, že v případě potřeby
neváhal vyměnit „vařečku“ za lopatu a pomáhal připravovat lyžařské běžecké tratě,
aby mohla být uznána regulérnost závodů.
Další celoživotní láskou pana Václav
Slámy úzce spjatou s obcí Kozojedy, je myslivost. Členem Českomoravské myslivecké jednoty a našeho Mysliveckého spolku
je od 7. 5.1974, tj. 43 roků.

Foto k čálnku ze strany 4: Část lovců z Norské výpravy před výřadem – 3. 12. 2017

Václav Sláma 70
Neuvěřitelné 70. výročí od svého narození oslavil 9. listopadu 2017 člen našeho
Mysliveckého spolku pan Václav Sláma.
Rodák z Dolního Hradiště, kterého to již od
mládí přitahovalo do nedalekých Kozojed.
Nalezl tam totiž svou velikou, celoživotní lásku – Mařenku Tichých, se kterou již
49 roků společně sdílejí vše, co jim osud
na jejich životní pouti přichystá.

Zapojuje se do všech aktivit našeho
spolku. Při společenských akcích našeho
spolku – ples, poslední leč, myslivecké odpoledne apod. připravuje pro návštěvníky
myslivecké speciality. Velice oblíbené jsou
zvěřinový guláš a sekaná. Oblíbenou pochoutkou je také jeho tlačenka.
I ve svých sedmdesáti letech se Václav
Sláma aktivně podílí na plnění plánu odlovu
divokých prasat a ostatní spárkaté zvěře.
Za svůj přínos pro myslivost v regionu Severního Plzeňska udělil Oblastní myslivecký spolek v Plzni na návrh našeho MS panu
Václavu Slámovi vyznamenání „ Za zásluhy
o rozvoj myslivosti III. stupně“.
Pro svou veselou, upřímnou a kamarádskou povahu je pan Václav Sláma, nejen
mezi svými kolegy v MS velice oblíben. A
tak mu všichni k jeho významnému životnímu jubileu přejeme ještě dlouhá léta prožitá
ve zdraví a pohodě a ještě hodně mysliveckých zážitků a loveckých úspěchů.
S upřímným „Lesu a lovu zdar“
Václav Troch místopředseda MS

Většina čtenářů Kozojedských novin určitě ví, že Václav je vynikajícím kuchařem.
Této profesi se věnoval celý život. Dlouhá léta pracoval ve vysokoškolské menze
v Plzni. V závěru své profesní kariéry pak
obšťastňoval svým vynikajícím kuchařským
uměním návštěvníky restaurace Plzeňského pivovaru „Na Spilce“.
Velice rád vzpomíná na období, kdy byl
zaměstnán ve vysokoškolské menze v Plzni. V této době úzce spolupracoval s kated-

rou tělesné výchovy a sportu Západočeské
univerzity. Podílel se na zajišťování velkých
vysokoškolských sportovních akcí, letních
a zimních kurzů studentů. Se studenty Západočeské univerzity procestoval téměř celou Evropu.
Menší části čtenářů však již je známo,
že téměř sto deseti novomanželským párům vystrojili Václav s Mařenkou „Svatební hostinu“. Větší část těchto manželských
párů se může pochlubit, že jim jejich svazek
vydržel až do dnešních dnů.

Adventní koncert v kostele sv. Mikuláše
v Kozojedech 16. prosince 2017

Náš kozojedský kostel svatého Mikuláše se již potřetí dočkal vystoupení
Pražského hradčanského orchestru pod
vedením svého zakladatele a vedoucího
Josefa Kocůrka. Josef Kocůrek je virtuosem hry na příčnou flétnu, absolvent Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

zpřístupnit Mozartovy, Bachovy i Handelovy
skladby, stejně jako melodicky krásné písně
z Čech a Moravy.
Letošní, v pořadí již třetí, adventní vystoupení zmíněného orchestru bylo současně rozšířeno o vystoupení sólisty, operního pěvce Tomáše Ondřicha a následně
o vystoupení pěveckého sdružení Kozel,
o kterém pojednává článek v úvodu tohoto
čísla novin.
V závěru koncertu zazněly v podání
sdružení Kozel naše nejznámější koledy
a kultovní píseň Čechy krásné, Čechy mé.
Společně s orchestrem si pak na úplný zá-

Během své profesionální kariéry byl Josef Kocůrek členem mnoha významných
hudebních těles, mezi která patří mimo jiné
i Virtuosi di Praga. Seskupení, které v současnosti působí pod názvem Pražský hradčanský orchestr je kvartet profesionálních
hráčů v obsazení příčná flétna, akordeon,
housle a kontrabas.
Je známé po celé republice i v zahraničí
svým nebývale širokým repertoárem klasických i populárních skladeb a lidových písní, upravených právě pro tuto nástrojovou
sestavu. Způsob, jakým všichni čtyři muzikanti prezentují svůj repertoár, lze v pravém slova smyslu nazvat mistrovským.
Diváci a posluchači jsou tak vtaženi a
uchváceni vysoce profesionální a současně
velice lidovou interpretací, která umí všem

věr všichni účinkující i publikum zazpívali
známou vánoční písničku protagonistů divadla Semafor Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra Purpura.
Lze říci, že atmosféru celého večera
provázela dobrá nálada a pohoda na straně
publika i vystupujících. Úvodní slova pana
starosty obce Josefa Lomičky byla v závěru doplněna krátkým projevem nového
místního pana faráře. Kostel svatého Mikuláše, který spravuje obec Kozojedy, tak ve
svém účelu a využití navazuje na duchovní
i kulturní tradice kozojedského regionu.
Vladimír Steiner

Posezení s „5“
V kozojedské hospodě bylo 24. 11.
2017 velmi živo. Sešlo se tu přes 30 hostů,
kteří si rádi zazpívají českou lidovou písničku. Začátek tradičního listopadového
vystoupení Kozojedské“5“ byl stanoven na
devatenáct hodin.

Kozojedská „5“ hrála ve složení Enžl Sláva z Kralovic - buben; Tichý František z Kozojed - alt saxofon; Pícl Ladislav z Kozojed
- tenor saxofon; Beneš Václav z Kozojed chromatická knoflíková harmonika; Steiner
Vladimír z Kozojed - housle, kytara. Ten před
lety vystřídal pana Houdu z Kralovic, který
hrával na housle a zpíval.
Kozojedská „5“ svou produkcí navazuje na slavné kapely pánů Fencla, Vavřičky
a Pícla. Repertoár tvoří české a moravské
lidové písně (Škoda lásky, Na břehu Blanice, Když se pšenka zelenala a další), také
z části trampské písně a melodie z 60. a
70. let minulého století. Celkem se jedná
o více než 300 písní.
Kozojedská „5“ každoročně zve na tuto
akci také muzikanty, kteří jí vypomáhají
v případě, že kmenoví muzikanti nemohou
z nějakých důvodů hrát (nemoc, dovolená
apod.). Na letošní listopadové vystoupení
Kozojedská „5“ pozvala Josefa Ptáka ze
Střapole - alt saxofon, bubeníky Josefa Voráčka a Edu Peška z Rakovníka a Bedřicha
Peterku ze Všesulova - akordeon.
Po dobu vystoupení se hosté i muzikanti velmi dobře bavili. Došlo dokonce i na
tanec, přestože místo bylo velmi omeze-

né. Lvem parketu se stal Eda Pešek, který toho více natancoval než proseděl. Po
půlnoci se všichni spokojeně odebrali do
svých domovů.
Děkujeme touto cestou za návštěvu všem
přítomným, zejména manželům Tichých za
výborné koláčky.
Jsme rádi, že česká lidová píseň a dechovka pokračují i nadále do budoucna a
doufáme, že přetrvají na věky.
Kozojedská „5“ přeje všem obyvatelům
Kozojed i všem ostatním hezké Vánoce a
hodně štěstí a zdraví v novém roce
V.B.

Láska, sex, vztahy
Dne 14. 12. 2017 nás na vyšším stupni
opět poctil svojí návštěvou primární preventista pan Zdeněk Pospíšil, který naši školu
navštěvuje pravidelně každý druhý rok.
V šesté a sedmé třídě měl přednášku
o kouření a drogách a v osmé a deváté
třídě mluvil na téma láska a sex. Děti mají

Dne 31.5.2018
končí provoz prodejny pana Václava Koláře
v Kozojedech.
Obec nabízí tyto nebytové prostory
k pronájmu, popřípadě k prodeji.
Zájemci mohou podrobnější informace získat
na Obecním úřadu Kozojedy.

jeho přednášky velmi rády, protože vše
vysvětluje s humorem a vypráví jim různé
příběhy, se kterými se setkal ve své praxi.
Žáci se s ním aktivně zapojují do debaty
a kolikrát se nemohou přestat smát. Těšíme
se, až k nám zavítá příště.
Lenka Říhová

Od 10.12.2017
došlo ke změně jízdních řádů
autobusových spojů do našich obcí.
Nové jízdní řády najdete i na internetových stránkách
obce - Informace o obci – jízdní řády.
Hlavní změny se týkají dojezdu a odjezdu spojů z CAN
(centrální autobusové nádraží), kdy některé spoje končí
nebo začínají u vlakového nádraží.

Hledáme další májovníky!
V roce 2018 chceme opět uspořádat
„Staročeské máje“ a hledáme další tancechtivou
mládež do kolektivu. Těšíme se na Vás !
Kontakty:
Ivana Slachová
ivana.slachova@seznam.cz, mob. 731 861 566
Monika Dibelková
monca.dibelkova@seznam.cz, mob. 721 521 693

