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V

ážení spoluobčané, tak jako každý
měsíc, i dnes se k Vám dostává další
číslo Novosedelského zpravodaje,
ve kterém se Vám snažíme přinášet informace
o dění v našich obcích.
Děti mají před sebou ještě polovinu
prázdnin a my jim přejeme, aby si i nadále
mohly užívat krásné slunné dny. Obecní úřad v
rámci stavební činnosti naplánoval a v tomto
měsíci i započal výstavbu nového hřiště u
budovy ZŠ a MŠ. Hřiště o velikosti cca 14,5 x
20 m bude s umělou trávou včetně dřevěných
mantinelů a ochranných sítí. Hřiště bude
hlavně sloužit pro sportovní vyžití nejen žáků
základní školy při výuce tělesné výchovy, ale i
dětí ze školky či z družiny. Věříme, že hřiště
bude dětmi plně využíváno. Ještě je v plánu
vedle hřiště vybudovat rozběžiště s doskočištěm
pro skok do dálky.
Další akce, která byla postupně realizována
je úprava půdy na obecním úřadu. Bylo
provedeno zateplení, montáž sádrokartonu,
rozvod elektroinstalace, výroba a montáž
schodiště na půdu. Předpokládá se, že na půdě
budou osazeny panely s dokumenty a
fotografiemi o historii našich obcí.
Již několik let se v našich obcích vždy v
pondělí provádí odvoz bioodpadu od jednotlivých nemovitostí z obcí Nové Sedlo a
Sedčice. Stále je tu pár jedinců, kteří buď
schválně např. (jinak si to neumím vysvětlit)
na větve nahází posekanou trávu (kdo
štěpkuje, jistě si umí představit, jak se bioodpad
zaměstnancům obce špatně nakládá). Občas se
také stává, že nám někdo vysype posekanou
trávu vedle umístěných kontejneru na
bioodpad (viz foto), které jsou umístěny v
obcích Chudeřín, Číňov, Břežany, Žabokliky.
Tímto bych chtěl požádat občany o trochu více
ohleduplnosti vůči našim zaměstnancům, kteří
to nakonec musí sami uklidit.
Stále se průběžně provádí údržba zeleně, a i
další stavební drobné práce.

Do konce roku musí zastupitelstvo obce schválit
novou vyhlášku na svoz komunálního odpadu v závislosti
na nová vládní nařízení o ukládání komunálního odpadu
na skládky, kde došlo ke zvýšení ceny za ukládku. Z tohoto
důvodu i firma, která u nás provádí svoz komunálního
odpadu bude zvyšovat ceny za tento svoz. Z tohoto důvodu
bude nucen i obecní úřad navýšit cenu za likvidaci
komunálního odpadu od občanů.
I nadále se těšíme na Vaše příspěvky, kdy máte
možnost nás všechny seznámit se svými podněty, náměty
či stížnostmi.
Na závěr bych Vám všem chtěl popřát hezké slunné
dny.
Petr Sýkora, starosta
Vážení čtenáři zpravodaje, čas prázdnin se sice
chýlí pomalu ke konci, ale ještě zbývá dost času na různé
rodinné výlety. Vždyť často ani nevíme, kolik krásných a
zajímavých míst máme ve svém blízkém okolí. Pěšími
výlety nebo projížďkami na kolech si můžeme
zpříjemnit zbytek léta.
Nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu jsou
malé děti, a to nejenom na výletě s rodiči, ale i v běžném
provozu v našich obcích. Děti si nebezpečí neuvědomují,
proto je nutné na ně dohlížet. A že to není nic nového
svědčí i skutečnost, že o dětských „pánech silnic“ psal ve
svých fejetonech i Karel Čapek:

KAREL ČAPEK: Pán silnic
®
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Středem silnice se šine auto, proti němu si to mastí
na kole také středem silnice bohatýr asi desetiletý,
stěží dosáhne bosými tlapkami na pedály, ale jede,
jako když hrom bije.
Oba vehikly, auto i klouček, se sobě mírným
obloukem vyhnou, ale právě při setkání propuká v
klukovi furiantský vzdor, pýcha, a zvláště vědomí
práva, jež je svaté v tomto století dopravy, a bojovně
křikl do auta: "Půl silnice patří mně!"
Tak vida, říká se sice, že dětem náleží celý svět, ale
s tím se děti nemohou nijak holedbat; dnešnímu dítěti,
dítěti na bicyklu, náleží něco více: náleží mu přesně
půl silnice. A zatímco my jsme se kdysi jako děti
musely uhýbat všeho druhu vehiklům až k příkopu,

dnešní dítě hájí své právo a křikne: “Půl silnice patří
mně!” Dobrá hochu, máš pravdu. Jednou z tebe bude
šofér, a pak budeš potřebovat vědomí, že ti patří půl
silnice, ale jen půl a ani o krok více. Ale i když snad
nebudeš sedět za volantem, bude v pořádku, budeš-li i
na jiných cestách hájiti hranice, která dělí tvé právo od
práva jiných. Je dost těch, kteří si myslí, že jim patří
celý svět; ty snad budeš z těch lepších, kteří budou
instinktivně vědět: jen toto patří mně, a to ostatní těm
druhým. Pak se sejdeme všichni a nebudeme křížiti
své cesty.
Lidové noviny 1. 10. 1933
Zdroj: https://www.lidovky.cz/nazory/karel-capek-pansilnic.A111007_140103_ln_nazory_glu

Červenec ve znamení svateb
Letní svatby bývají krásné a je jedno jestli probíhají jako velká událost nebo malý obřad pro
nejbližší. Proto jich také v tomto období probíhá nejvíce. Ani červenec v Novém Sedle nebyl výjimkou,
během tohoto měsíce vstoupili do manželství hned čtyři páry novomanželů.
První svatba proběhla začátkem měsíce. Dne 9. července 2021 oddal starosta obce Petr Sýkora v
obřadní síni Obecního úřadu v Novém Sedle novomanžele Miloslavu Huttrovou a Miroslava Jančíka.
Svatební obřady pod širým nebem jsou velmi lákavé, nicméně počasí v létě bývá rozmarné, a tak je
nutné připravit se i přes dobrou předpověď na
náhradní variantu. Nepříznivé počasí ovlivnilo dvě
svatby, které se uskutečnily v sobotu 17.
července 2021, proto byly svatební obřady
přesunuty do obřadní síně obecního úřadu. Své
ano si řekli novomanželé Renata a Vladimír
Stojanovi a Zuzana a Miroslav Bajerovi. Oba páry
oddal starosta obce.
Čtvrtá svatba se uskutečnila 24. července
2021 v krásném prostředí zámeckého parku.
Počasí svatebčanům přálo, oddávajícím byl
místostarosta obce Kamil Dostál a do manželství
vstoupili Veronika a Petr Žáčkovi.
novomanželé Bajerovi

Nejdůležitější z celé svatby je
svatební obřad. Je to chvíle, kdy si
ženich s nevěstou slíbí že spolu
prožijí celý život, chvíle, která se
jim navždy zapíše do srdce a do
paměti. Všem novomanželům
přejeme, aby byli už napořád jeden
pro druhého tím nejdůležitějším
na světě.
Vl. Kubelíková, kronikářka
novomanželé Žáčkovi
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Příspěvek
Vážení přátelé a spoluobčané.
Není tomu tak dávno, kdy britský ministr
zdravotnictví Sajid Javid se v neděli 25. 7.2021
omluvil za svůj twitterový příspěvek, ve kterém
napsal, že by se lidé neměli před Covidem-19 ,,krčit
strachy". Po hysterické vlně nenávisti Javid nakonec
svůj vzkaz smazal. Paradoxem na tom je, že Javid není
žádným popíračem Covidu, ale jen vyzýval lidi k
očkování. ale také to, že Británie patří k těm zemím,
které se ke Covidu rozhodly přistupovat tak, jako ke
každé jiné chřipce, či závažnější infekční nemoci.
Vyznavači paniky a děsu však bojují dál. Hrozné na
tom je, že i zjevnou pravdu čí spíše životní nutnost
musel odvolat ministr evropské velmoci pod tlakem
jakési internetové ulice.
Svědčí to nejen o pokleslé slabosti politiků stát si
za vlastním názorem, ale i za jasnou pravdou. Strach a
jím vyvolaný stress zabíjí. Oslabuje přirozenou

imunitu a zvyšuje nejen počet obětí, infekcí ale také
například kardiovaskulárních chorob. Způsobuje
nespavost, která opět až o 30% zvyšuje onemocnění
infekční chorobou.. Strach oslabuje celé tělo.
Je zcela jednoznačné, že před žádnou chorobou se
nesmíte třást hrůzou, protože je to naopak začátek
konce.. Znamená to naopak více skutečně nemocných
a více mrtvých a to za celou plejádu chorob, a to
mnohem závažnějších než je Covid. Stačil jsem si
všimnout, že nejvíce onemocněli ti, co měli z Covidu
největší hrůzu.
Drazí přátelé, vážení spoluobčané. Nekrčme se
hrůzou před koronaviry a dalšími viry. Říká se, že ve
zdravém těle zdravý duch, a platí to i naopak. Pokud
něco dokáže pomoci porazit nemoc, pak jsou to nejen
léky, ale je to také dobrá nálada a optimismus. Každý
den s úsměvem udělá pro zdraví vaše i vaše okolí
mnohem víc než nesmyslná hysterie.
Miroslav Ryska

Alkoholismus v rodině
Alkohol je v naší společnosti nejen tolerovaný, ale v mnohých
rodinách je také neodmyslitelně spjat s různými významnými
životními událostmi. Pije se na zdraví při narození miminka nebo
oslavách narozenin, sklenkou sektu vítáme nový rok, pije se na
vítězství oblíbeného týmu (i na případnou prohru). Lidé často
zapomínají na nebezpečí alkoholu. Kdy je pití ještě normální a kdy
už překračuje hranici? A jaké to je žít s alkoholikem?
Alkoholismus: Kdy už je opravdu zle?
Závislost na alkoholu vzniká postupně. V počáteční fázi přináší
alkohol dotyčnému pocity radosti až euforie, postupně se zvyšuje
jeho tolerance (tzn. musí vypít více, aby pociťoval účinky). Mezi základní znaky alkoholismu patří: craving
(silné nutkání a chuť pít alkohol), ztráta kontroly nad pitím (když už začne pít, má problém přestat, nedokáže
si alkohol odepřít), zvýšená tolerance k alkoholu (musí vypít více, aby pocítil účinek), odvykací stav (nemá-li
po ruce alkohol, začnou se projevovat nepříjemné tělesné pocity), alkohol je centrem života (dotyčný
postupně zanedbává další aktivity a povinnosti) a pokračuje v pití i přes to, že to má zjevně negativní
důsledky.
Život s alkoholikem
Život se závislostí je náročný nejen pro dotyčného, ale často především pro jeho nejbližší okolí.
Alkoholismus v rodině je skrytým tajemstvím mnoha domácností. Život s alkoholikem je jako jízda na horské
dráze. Partneři k alkoholikovi chovají často smíšené pocity. Ve chvílích střízlivosti ho milují, pak ale znovu
přijde na scénu alkohol a milovaný člověk se mění před očima. Často se bohužel objevuje také agresivní
chování, a tak v rodině také může panovat neustálý strach a stres. Je to neustálý kolotoč, ve kterém se střídá
naděje, že se problém nějak zvládne překonat, alkoholikovy sliby, že tentokrát už opravdu s pitím přestane a
následné zklamání.
Proč to alkoholik nezvládne sám?
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Závislost na alkoholu je nemoc, patří tedy do rukou odborníků: psychologů, psychiatrů, adiktologů…
Závislý si svůj problém většinou neuvědomuje a nemá pocit, že by měl něco řešit. A ti, kteří si problému přeci
jen vědomi jsou, s pitím přestat nedokáží, ačkoli by třeba i chtěli. V případě závislosti na alkoholu není na co
čekat, čím dříve se závislému dostane odborné pomoci, tím lépe.
Kde hledat pomoc?
Co můžete udělat sami? Všímejte si varovných signálů, tak aby se vám závislost podařilo odhalit co
nejdříve. Nastavte doma jasné hranice a pravidla a buďte pevní a důslední v jejich dodržování. Směřujte
závislého k léčbě. Aby byla léčba úspěšná, je potřeba, aby byl závislý k léčbě sám odhodlaný a motivovaný.
Léčba závislostí je během na dlouhou trať, buďte také připraveni na to, že může dojít k relapsům a recidivám.
Alkoholik se před alkoholem v naší společnosti v podstatě nemá kam schovat, pomoci mu můžete alespoň
tak, že před ním ani vy alkohol pít nebudete. V žádném případě abstinujícího neponoukejte k tomu, aby se
zkusil napít, že se přece nic nestane. Pravděpodobně stane. V neposlední řadě nezapomínejte ani na sebe,
jak už jsem psali výše, život po boku závislého je náročný také pro jeho okolí – je-li to potřeba, vyhledejte
odbornou pomoc také vy.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz
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TURNAJ V NOHEJBALU
Poslední červencový den bylo novosedelské
multifunkční hřiště zasvěceno sportu, pivu a jak to při
tomto spojení bývá i dobré náladě. Konal se totiž již
tradiční nohejbalový turnaj. Již po patnácté se parta
známých a kamarádů sešla v Novém sedle, aby si
zahrála přátelský nohejbal a užila si sportem a dobrou
náladou naplněné odpoledne. Tématem tohoto
jubilejního ročníku se stalo nedávno proběhlé
fotbalové EURO. Do losovacího klobouku bylo
tentokrát vhozeno 26 jmen, z nichž vzešlo 13
družstev, která hrála pod vlajkami osmifinalistů
nedávného mistrovství Evropy.
Po rozlosování do čtyř skupin už nestálo nic v
cestě rozjezdu nohejbalových klání. Vítězové skupin
měli v osmifinále volno, neboť postoupili rovnou do
čtvrtfinále, kde si počkali na vítězná družstva
osmifinálových bojů. Ve čtvrtfinále se žádné
překvapení nekonalo a všichni čtyři vítězové
základních skupin potvrdili role favoritů a postoupili
do semifinále. Po lítých bojích docházely hráčům síly
a v tuto těžkou chvíli nastoupil turnajový provianťák
Honza Bíďa se svojí zelňačkou, vyhlášenou
dršťkovkou a hrncem plných vypečených řízečků. To
vše výborně doplněno skvělou jedenáctkou z
minipivovaru Wolf ze Širokého Dolu na Svitavsku.
Po důkladném posilnění jsme se pustili do bojů o
konečné umístění, protože ceny byly i pro družstva na
5-8 místě. Poražení čtvrtfinalisté pokračovali v boji
dále o tato umístění a nejlepší čtyři, už mimo věcných
cen, zabojovali i o medaile, poháry a věčnou slávu.
Do semifinále postoupili tři předpokládaní
favorité pod vlajkami Portugalska, Belgie a
Chorvatska a překvapivě tým Ukrajiny. V prvním
zápase semifinále mezi Ukrajinou a Chorvatskem už
bojovnost a nasazení Ukrajincům nestačila a mimo
krátké bodové vzepětí v druhém setu měli chorvatští
chlapci zápas pevně pod kontrolou. Druhé semifinále
mezi Portugalskem a Belgií bylo více vyrovnané, a
nakonec po třísetové bitvě postoupili Belgičané.
Družstva Ukrajiny a Portugalska si to rozdali o
bronzovou medaili. Hlavně s bezchybnou obranou

Portugalců si Ukrajinci nevěděli rady a mimo krátké
epizody v druhém setu, kdy dokonce vedli 4:2 neměli
proti Portugalcům šanci. Ve finále to už byl
nohejbalový koncert, bodová vlna se přesouvala z
jedné strany hřiště na druhou. Nakonec se po třech
setech zrodili vítězové. Po setech 10:8, 9:10 a 7:5
zvítězili Portugalci.
Nohejbalová klání skončila, ale oslava krásně
stráveného dne pokračovala nezmenšeným tempem
až do pozdních hodin. Pro milovníky statistik… Jak
to tehdy na novosedelském hřišti 31. července 2021
při 15. ročníku sedelského srandanohec cupu
dopadlo???
První místo: Chorvatsko (Mára von Eden a Ota
Vybíral)
Druhé místo: Belgie (Honza Bíďa, Michal Máca)
Třetí místo: Portugalsko (Sláva Čermák, Roman
Komanda st.)
Čtvrté místo: Ukrajina (Martin Bíďa, Majkl
Kubinec)
Páté místo: Wales (Franz Anděl a Jitka)
Šesté místo: Rakousko (Houska a Pepé Sedláček)
Sedmé místo: Anglie (Luďa Dvořák a Kamil)
Osmé místo: Itálie (Vincent a Peťa Duba)
15. ročník se mimořádně vydařil, a který jsem
zároveň pojal jako oslavu mých nově narozených
krásných dvojčátek, jsme zakončili pod plátnem, na
které jsme promítli 15tiletou fotoretrospektivu
vyvolávající nostalgické vzpomínky na začátky v
prachu antuky a vápna… Nakonec nezbývá
poděkování a pozvánka. Poděkovat předně musíme
obci Nové sedlo za poskytnutí zázemí a příspěvku na
ceny pro hráče. Děkujeme Evě a Helči za péči o
hospůdku. Děkujeme Filipu Dřímalovi a jeho firmě
TGC service za poskytnutí daru pro nejlepší čtyři
družstva. A nelze jinak než poděkovat i sobě, tedy
konkrétně Honzu Bidmonovi, Jirku Blochinovi a
Martinu Bidmonovi. Na závěr musí přijít pozvání.
Všichni, co rádi kopete, ať už půllitry dobrého piva do
sebe nebo tvrdé nohejbalové údery od sebe, v
červenci 2022 na 16. ročníku se na Vás těšíme.
Martin Bidmon
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HISTORIE
V dubnovém Novosedelském zpravodaji jsme vás
seznámili s událostmi, které se v našich obcích staly
před sto lety, v červnovém s událostmi z doby před
devadesáti lety. O tom, co se událo před osmdesáti
lety vás bohužel informovat nemůžeme, protože
probíhala II. světová válka a žádné kroniky ani
záznamy z této doby se nedochovaly. Z tohoto důvodu
vám dnes přinášíme svědectví z padesátých let
minulého století, konkrétně z doby před 70 lety. Jedná
se o zápisy ze školních kronik.

Stalo se před sedmdesáti lety
BŘEŽANY
· Po pololetních prázdninách byly ve škole
zavedeny žákovské knížky.
· Během prázdnin byla opravena školní budova
a natřeny okapové žlaby. V chodbě byly
vyměněny dřevěné schody na půdu za
kamenné a dány nové dlaždice. Zednickou
práci provedl Th. Löschner manžel školnice.
Náklad byl uhrazen darem zdejšího
honebního společenstva.
NOVÉ SEDLO
· Dne 13 a 15.2.1951 započalo vyučování ve
Středisku pracujícího dorostu ČSSS, který byl
(dorost) umístěn v zámku čp. 74 v Novém
Sedle. Soustředěno bylo 11 žáků – učni
zemědělství, obor chmelařství. 15.2.
vstoupilo všech 11 žáků i se svou vedoucí do
TJ Sokol Nové Sedlo.
· 26.2.1951 byly zavedeny lístky na chléb a
pečivo.
· V době od 15.4 do konce května bylo
provedeno válcování státní silnice Žatec –

Kadaň v úseku nad závorami u ovčína
Libočany až k trati u hostince V.Hrůši čp. 67.
· Mladá sokolská jednota v Novém Sedle
pořádala 26. a 27. května na hřišti MNV svůj
první „Sokolský den“. V soboru 26.5 byl
odstartován terénní cyklistický závod na trati
Nové Sedlo – Břežany – státní silnice viadukt – Nové Sedlo. Start a cíl závodu byl
před kulturním domem. Vítězem se stal Adolf
Šulc z Nového Sedla.
· Při reorganizaci MNV byl předsedou zvolen
František Pergl, bývalý cestář, t.č. újezdní
tajemník MNV v Novém Sedle.
· V neděli 9.9. hledalo 10 dospělých a 38 dětí v
obci mandelinku. Za 3 hodiny prohlédli 40 ha
s negativním výsledkem.
· V roce 1951 spadlo v obci celkem 564 mm
vody. Nejvíce to bylo 23. června, kdy prudce
kles tlak vzduchu. Ve 23.00 hodin se prohnala
prudká bouře s vydatným deštěm. Napršelo
53 mm vody. Hned nato 25.6. se strhla opět
velká bouře a spadlo 50 mm vody. V červnu
napršelo celkem 194 mm vody.
SEDČICE
· Byl ustanoven šesti členný výbor pro přípravu
ustavení Jednotného zemědělského družstva.
· V únoru 1951 vyšlo první číslo školního
časopisu Mír. Přispěvateli byli všichni žáci.
Časopis bojoval hlavně za zlepšení
prospěchu, chování a docházky, podněcoval k
soutěživosti, podával přehled světových
událostí a bavil žáky hádankami a pohádkami.
Vl. Kubelíková, kronikářka obce

RYBAŘÍCI NOVÉ SEDLO, ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
(místní organizace Žatec), OBEC NOVÉ SEDLO
pořádá
UKONČENÍ LETNÍCH RYBÁŘSKÝCH PRÁZDNIN PRO
RYBAŘÍKY – NERYBAŘÍKY
aneb
ZÁVODY o číňovskou „čudlu! (chytání na splávek)
V sobotu 21. srpna 2021 u rybníku v ČÍŇOVĚ
Od 09:00 hod. - registrace
Od 10:00 hod. – zahájení
(pozn.: rybářská výbava s sebou – OBČERSTVENÍ pro děti zajištěno)
!!! Bližší informace o registrace: vedoucí kroužku K. Dostál (tel.: 720 733 852),
M. Jurík (tel.: 777 682 773), J. Holičová (tel.: 602 283 018) !!!
strana 7

NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
Očkovací tým žateckého centra vyráží k Vám do obcí a měst.
Nemocnice Žatec se přiblíží k zájemcům očkování proti covid-19, kteří se ještě k
očkování neregistrovali, nezískali termín nebo prozatím s očkováním váhají. Očkovací
tým vyráží do obcí k občanům. Zájemci o očkování, kteří nejsou prozatím registrovaní
na žádný termín, mohou přijít ve stanovený termín na určené místo ve Vaší obci a
nechat se naočkovat jednodávkovou vakcínou Janssen. Registrace proběhne na
místě.
KDY A KDE ?

18. srpna 2021
NOVÉ SEDLO: od 11.00 hod. do 12.30 hod. – OÚ Nové Sedlo (malá
zasedací místnost)
SEDČICE: od 13.00 hod. do 14.00 hod. – knihovna
KOHO OČKUJEME?
Očkujeme všechny zájemce o očkování starší 18 let.
ČÍM OČKUJEME?
Jednodávkovou vakcínou Janssen - Cilag (Johnson & Johnson).
JAK SE PŘIPRAVIT A CO SEBOU ?
Doklad totožnosti (platný občanský průkaz nebo pas).
Platnou kartičku pojištěnce
Vhodné oblečení umožňující odhalení ramene
JAK SE CHOVAT V MÍSTĚ OČKOVÁNÍ ?
Mějte zakrytá ústa i nos respirátorem třídy FFP2 nebo jinou obdobnou alternativou.
Dodržujte rozestupy.
Dezinfikujte si ruce.
Řiďte se pokyny personálu.
Při dotazování zdravotníka na Váš zdravotní stav odpovídejte pravdivě.
JAK PROBÍHÁ PROCES OČKOVÁNÍ ?
REGISTRACE
Připravte si kartičku zdravotní pojišťovny a doklad totožnosti.
LÉKAŘ
Společně s lékařem vyplníte dotazník k očkování.
Lékař Vám položí několik otázek týkajících se Vašeho zdravotního stavu a případných
alergií.
OČKOVÁNÍ
Očkovací látka Vám bude aplikována do svalu v oblasti ramene.
ČEKÁRNA
Po aplikaci očkovací látky vyčkejte v čekárně pro případ, že by se Vám udělalo nevolno.
Doporučená doba čekání je 20 minut.

Registrace: MK ČR E 19892, BEZPLATNÝ VÝTISK, VYDÁNO V POČTU 250 ks. - periodický tisk územního samosprávného celku.
Redakční rada: Vlasta Kubelíková, Petr Sýkora, Jaroslava Holičová, grafická úprava: Dita Sýkorová.
Vydavatel (sídlo): Obec Nové Sedlo, Farní 36, Nové Sedlo, 438 01 Žatec, IČ: 00265292, tel.: 415 786 113, e-mail: obec@nove-sedlo.cz, www.nove-sedlo.cz.
Poznámka: Redakce neodpovídá za obsah článku, za ty odpovídá jejich autor. Text neprochází jazykovou úpravou.
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