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Sídla na Ohři mezi Louny 
a Libochovicemi ve 13. století 

Louny (ves Luna v 11. století, královské město v r. 1253) - brod 

Vršovice (1268 král Přemysl Otakar II. směnil ves s pražským biskupem Janem III. za jiný metropolitní majetek) 

Černčice (1354 vlastníkem lounský měšťan Mikuláš z Černčic) 

Obora (1219 ves pražského biskupa) 

Počedělice (1219 ves centrem biskupských statků, součástí Obora, Vršovice, část Blšan, Slavětín) 

Kystra (1352) 

Orasice (1143 nedatovaná zakládací listina strahovského kláštera; 1238 vlastníkem Zbraslav z Miletína) 

Radonice (1143 nedatovaná zakládací listina strahovského kláštera) 

Pátek (1196 Jindřich Břetislav potvrzuje dar klášteru v Mašťově od Milhosta,  klášter nakonec nezaložen, ves 
připadla strahovskému klášteru) – brod kameny vydlážděný (Mostecká cesta do Prahy, 10.-12. st.) 

Volenice (1273 součást majetku strahovského kláštera společně s Pátkem, Stradonicemi a Radonicemi) 

Koštice (1373 vlastníkem Kunc z Koštic) 

Želevice (1226 vlastníkem Petr ze Želevic) 

Křesín (1226  král Přemysl Otakar I. potvrzuje doksanskému klášteru mnohé donace a koncese, 1237 se 
připomíná Chřen z Křesína) 

Levousy (1273 listina strahovského kláštera) – brod? (cesta Litoměřice - Louny - Žatec) 

Dubany (1251 vlastníky vladykové z Duban) 

Libochovice (1292 zboží Jindřicha z Lichtenburka, 1336 „městečko trhové“ s tvrzí) – brod Maurach (kupecká 
stezka z Bavorska k Baltu) 



Levousy 

• dnes místní část Křesína, 
• nad obcí pozůstatky ostrožného polykulturního hradiště, 

– na jeho SV výběžku hrad Šebín, 

• ves na cestě spojující bývalé kastelánské hrady v Žatci a Litoměřicích, 
• vodní cesta Litoměřice - Louny - Žatec, 
• první písemná zmínka v listině strahovského kláštera z 15. května 1273 

(CDB V/2, s. 348, č. 705): „…villam de Raduniz (Radonice) cum molendinis 
et omnibus appenditiis et pertinentiis suis, videlicet Straduniz (Stradonice), 
Oleniz (Volenice), Ribehiz (Hřivčice), Petruz (Pátek), Leus (Levousy)…“, 

• starší názvy Levúsy, Livousy, Libussy, 
• název možná odvozen od údajného luckého knížete Leva (FRB III, s. 46, 47 

= Dalimilova kronika), 
• brod přes Ohři, později i přívoz (NA, DZV, kniha 250, fol. L 23, r. 1550). 



Leus - Lev(o)us - Liv(o)us - Libus - Libuss - Libuš 



Brod 

• klíčové místo při vzniku stezek a cest, 

• k jejich ochraně budována opevněná sídla, 

• výběr mýt a poplatků (theloneum). 

 

V listině z r. 1226 udělil král Přemysl Otakar I. klášteru v 
Doksanech výsadu umožňující neplatit clo při plavení 
dřeva na Labi a Ohři. (RBM I, s. 325-327, č. 705: „Ligna 
quoque congregationis Doczanensis, quae per Albiam et 
per Egram descendunt, volumus et auctoritate nostra 
firmamus, ut sine theloneo et absque omni impedimento 
contradicentium ad usus ipsius descendant.“) 



Müllerovo mapování - Čechy, mapový list č.7 

1720 



I. vojenské (josefské) mapování - Čechy, mapový list č.55 

1764-1768 a 1780-1783 (rektifikace), měřítko 1: 28 800 



II. vojenské (Františkovo) mapování - Čechy, mapový list 
W_6_I 

1836-1852, měřítko 1: 28 800 



III. vojenské mapování - 1 : 25 000, mapový list 3852_1 

1877-1880 (Čechy) , měřítko 1 : 25 000 



Křesín 

• název odvozen 
– buď od přemyslovského vojevůdce Křesa, který zde kolem r. 853 

založil opevněný dvůr, 
– nebo od výskytu křesavých kamínků v Ohři, 
– někdy dáván do souvislosti se zemanem Křesinou (FRB II, 53), 

známým z příběhu o Oldřichovi a Boženě, 

• první písemná zmínka z r. 1226 (RBM I, s. 325-327, č. 705), 
kdy král Přemysl Otakar I. potvrzuje doksanskému klášteru 
mnohé donace a koncese: „Emit etiam Crassin a Cunrado 
de Lusic pro XX et duabus marcis.“ 

• druhá písemná zmínka z 12. dubna 1237, kdy král Václav I. 
daruje klášteru v Teplé „kladské dědiny“ ve vsi Klepý: mezi 
svědky Chren de Chrezzin. 



Prodej Křesína a Levous 

• Křesín a Levousy původně v rukou premonstrátů, 

– doksanský Křesín prodán mezi lety 1226-1237, 

– strahovské Levousy prodány mezi 1273-13./14. stol. 

 

Tzv. „Strahovský urbář“ z r. 1410: mezi klášterními 
statky na Lounsku zapsány vsi Pátek, Radonice, 
Stradonice, Volenice, Vrbno, Hřivčice, Peruc. 



Jak Půta ze Mšeného k Šebínu přišel? 

Listina z r. 1267 (RBM II, s. 223, č. 580) 

Hypotetická možnost ztotožnit Šebín s 
bezejmenným lesem, který v roce 1267  získal do 
dědičného držení rozhodčí soudce  Půta ze 
Mšeného (Poto dictus Petricus de Mseni) od 
pražské kapituly výměnou za to, že její vrbičtí 
poddaní smějí vodu z Půtových studní využívat 
stejně jako Půtovi podolští poddaní. 



Archivní prameny o Šebínu 

• RBM II, 1253-1310, s. 507, č. 1180 – 1279, 14. Jul. Pragae (Půta z 
Rýzmburka) 

• Libochovická farní pamětní kniha – 1362 (Jan z Šebína) 
• LConf III-IV, s. 6 – 1374, Krzessin (Jan z Šebína) 
• DD VII, Liber citationum I (První kniha půhonná), 1383-1407, s. 56  – 

1385, 27. května (Ješek z Šebína) 
• AČ XXXV, Liber proclamationum II (Druhá kniha provolací), 1395-1410, s. 

258 – 1402, 19. května (Ješek z Šebína) 
• LConf VI, s. 155 – 1405, Krzyessin (Předbor st. z Ronova a Dubé, sídlem na 

Šebíně) 
• RTT II, s. 118-119 – 1415, 20. Apr. (Předbor ml. z Ronova a z Šebína -> 

Vilém Zajíc z Hazmburka) 
• NA, DZV, kniha 250, fol. L 23 – 1550 (Jan Zajíc z Hazmburka a na Budyni -> 

1553, Jiří Zajíc z Hazmburka) 
• NA, DZV, kniha 15, fol. B 1 – 1564 (Jiří Zajíc z Hazmburka -> Jan nejstarší z 

Lobkowicz na Zbiroze a Točníku) 



RBM II, s. 507, č. 1180 – 1279, 14. Jul. 

Welizlaus, canonicus Wissegradensis, diffinit litem inter capitulum Wissegradenses et Potonem de Rysenberch super 
dimidietate villae Kyrchs. 

Ego Welizlaus, terre notarius et canonicus ecclesie Wissegradensis, in causa, - que uertebatur inter – capitulum dicte 
ecclesie Wissegradensis ex una parte, et nobilem virum dominum Potonem dictum de Rysenberch ex altera, super 
dimidietate uille Kyrchs, electus arbiter – partibus ab eisdem – laudo et dico arbitrando, - quod dominus Poto 
predictus medietatem dicte uille Kyrchs possidere debeat temporibus uite sue sub hoc onere, ut quolibet anno in 
commemorationem animarum, domini videlicet bone recordationis Jacobi, quondam Pragensis prepositi, qui 
eandem medietatem dicte uille legavit, et domine Elisabeth, uxoris ipsius Potonis, in die anniuersario iam dicti 
Jacobi quondam prepositi, canonicis et pauperibus clericis prandium sollempne ministrare teneatur, iuxta morem 
et consuetudinem ecclesie memorate. Insuper in missa defunctorum ipso die viginti quatuor candelas cum 
totidem denariis dare, in offertorio ponendis. Capitulum autem in fraternitatem recipiat dominum Potonem 
sepedictum. Postquam autem prefatus dominus Poto viam carnis ingressus fuerit vniuerse, sepe dicte uille 
medietas ad sepedictum capitulum redibit cum omni iuris plenitudine, et incorporabitur indissolubiliter 
Wissegradensi ecclesie memorate. Quam quidem medietatem uille Kyrchs aliquis de dominis capituli de manibus 
capituli receptam tenebit explebitque tam in amministratione prandii quam in offertorio totale debitum oneris 
memorati, dictum diem anniuersarii pro termino obseruando, in quo scilibet die dicti domini Potonis cum 
commemoracione animarum predictorum haberi debet memoria specialis. – Hec autem arbitratus sum de 
consensu, licentia et uoluntate filiorum et heredum supradicti Potonis, qui omnes presentes fuerunt, quorum 
nomina sunt hec: Detricus, Poto, item alter Poto, Nycolaus, Johannes, Petrich, Hyenczo, qui omnes cum partibus 
supramemoratis acceptauerunt – et ratificaverunt hanc meam pronunciationem. 

Testes, qui presentem paginam sigillorum suorum munimine corfirmaverunt, sunt hii: Thobias, Pragensis episcopus, 
dominus Dipoldus, chamerarius regni Boemie, Onso, judex terre, Mzydruho (sic), castellanus Pragensis, 
Domoslaus, pincerna domine regine dictus de Squorz, Heynko dapifer, Hogerus de Zwyn, Zlauko, castellanus 
Pragensis, Willehelmus de Luthyz, Gregorius, chamerarius domine regine, Vlricus de Criusudow, Rapota, 
castellanus Pragensis, Bohuzlaus de Horka, Hermannus de Kostel et alii. Act. et dat. apud ecclesiam s. Clementis 
ordinis Predicatorum in ciuitate Pragensi a. d. MCCLXXIX pridie idus Jul., indict. septima. 















LConf III-IV, s. 6 – 1374 

Krzessin. – Nos Jenczo etc. et Johannes etc., quod nos ad 
present. strenui militis Johannis de Sebin ad. eccl. in 
Krzessin, per liberam resign. Hermanni vacantem, discr. 
virum Lithoborium de Witowca pleb. instit. Prage a. d. 
1374, die XVIII Februarii. 

 
Křesín. – My Jenč atd. a Jan atd., pročež my za 

přítomnosti statečného rytíře Jana ze Šebína ke kostelu 
v Křesíně skrze rezignaci svobodného Heřmana 
uvolněného, urozeného pana Litobora z Vítovky 
farářem jsme ustanovili. V Praze léta Páně 1374, dne 
18. února. 





DD VII, Liber citationum I (První kniha 
půhonná), 1383-1407, s. 56  – 1385 

Item sabbato IIII temporum penthecostes domini barones et feodales regni Boemie iudicio presidentes, auditis 
proposicionibus parcium, videlicet Hinconis filii olim Hanussii de Helfmburg et Hanussii militis de Telibie 
commissarii domini Johannis archiepiscopi, invenerunt pro iure, quod ex quo sunt due partes bonorum sive 
hereditatum castri Helfmburg per Sobyehrdonem et Wilhelmum de Erkerzicz disbrigatores bonorum predictorum 
Hinconi predicto disbrigate, eciam tercia pars bonorum antedictorum sive hereditatum feodalium castri Helfmburg 
antedicto Hinconi per dominum Johannem archiepiscopum ecclesie Pragensis et ipsam ecclesiam Pragensem 
debet disbrigari. Domini barones et feodales: Benessius de Duba iudex curie regalis, Purchardus de Janowycz, 
Johannes de Wlassymye, Pterus de Masczow, Anzhelmus de Zandow et de Ronowa, Odolen de Rzepan, Zdenco de 
Konopiscz, qui consilium dominorum promulgavit, Ptaczko de Pyrgenstein, Brzienco de Skaly, Rythmyr de 
Krassicova, Zdeslaus, Jaroslaus et Marquardus fratres de Stermberg, Hinco iuvenis de Lipa, Hinco de Vsty, Potho de 
Turgow, Hinco dictus Berka de Duba, Jesko de Sebyna et alii quam plures fidedigni. Data est monicio domino 
Johanni archiepiscopo sepedicto XIIII dies. 

 
V sobotu suchých dní letničních (27. 5. 1385) páni baroni a manové království Českého soudu předsedající vyslechli 

Hynka, syna Hanuše (Jana) z Helfenburka a Hanuše, rytíře z Telibě, pověřence pana Jana (z Jenštejna), shledali dle 
práva, že poněvadž dva díly dědictví hradu Helfenburku od Soběhrda a Viléma z Erkeřic jsou Hynkovi z Helfenburka 
spraveny, také třetí díl jemu musí být od pana arcibiskupa Pražského Jana a kostela Pražského spraven. Páni baroni 
a manové: Beneš z Dubé, soudce, Purkart z Janovic, Jan z Vlašimi, Petr z Mašťova, Anselm ze Žandova a z Ronova, 
Odolen z Řepan, Zdeněk z Konopiště, který rozhodnutí pánů vyhlásil, Ptáček z Pirkštejna, Břeněk ze Skály, Ratmír z 
Krasíkova, Zdeslav, Jaroslav a Markvart, bratři ze Šternberka, Hynek mladší z Lípy, Hynek z Ústí, Půta z Turgova, 
Hynek řečený Berka z Dubé, Ješek (Jan) ze Šebína a další mnozí důvěryhodní. Dáno na hradě pana Jana 
arcibiskupa. 



Desky půhonné 

• libri citationum 

• evidovaly půhony, tedy pohnání před soud 

 

soudní komorník = půhončí, doručoval 
žalovanému půhon 



Vleklý spor o Helfenburk 

Hanuš z Helfenburka prodal 13. března 1375 hrad pražskému arcibiskupu Janu 
Očkovi z Vlašimi. Koupě znamenala správní reorganizaci staršího zboží 
(Hřídelík) na pravém břehu Labe. Helfenburský majetek zahrnoval 
městečko Hoštku a vsi Blíževedly, Velký Hubenov, Strachaly, Mošnice, 
Robeč, Kalovice, Náčkovice, Dřevčice, Tuháň a Pavličky. 

V letech 1383-1386 měl Jan z Jenštejna vleklý spor s Hynkem z Helfenburka, 
dědicem a synem Hanuše z Helfenburka. Po prodeji v roce 1375 nebyly 
patrně dodrženy všechny podmínky a Hynek žádal náhradu, kterou 
nakonec získal. 

„V sobotu suchých dní letničních 1386 přiznal se Hynek z Helfenburka před 
soudem manským, že třetí díl s dvěma díly dědin hradu Helfenburka a hrad 
Helfenburk s jeho příslušenstvím od arcibiskupa a kostela a od správců 
dědin manských tohoto hradu jsou mu spraveny a tudy je mu dosti 
učiněno. Pročež že hrad Helfenburk s dědictvím i příslušenstvím, nic sobě 
nezůstavujíc, arcibiskupovi a kostelu Pražskému propouští a dědičně 
odstupuje.“ 



AČ XXXV, Liber proclamationum II, 
1395-1410, s. 258 – 1402, 19. května 

Ibi Johannes de Skali et de Swyhow docuit in hec verba: Jessco de 
Sebin conquertur super Johannem de Krasneho dwora et de 
Witnye, qua quando Henricus de Kolecz fecit ei dampnum suo 
posse sine iure in hereditate regis Wenceslai in Praga, perdicio in 
diversis inpensis, in promptis pecuniis pro CC marcis argenti, et ipse 
hoc dampnum ab eo suscepit et utitur. Inposicio a. d. MCCCCII ferie 
IIII post lancee pro dampnis maioribus. Camerarius Gyrzik. 

 
Tu Jan ze Skály a ze Švihova oznámil těmito slovy: Ješek ze Šebína si 

stěžuje za Jana z Krásného Dvora a z Vítně, že Jindřich z Kolče učinil 
jemu škodu, zmocniv se majetku bez práva na dědictví krále Václava 
v Praze, ztrativ v různých útratách, v hotových penězích za 20 hřiven 
stříbra, a sám tuto škodu od něj vzal na sebe a užíval. Vloženo l. p. 
1402, 12. dubna pro mnohé škody. Komoří Jiřík. 



Desky provolací 

• libri proclamationum 

• součástí desk dvorských (týkaly se osob v 
lenní závislosti) 

• souvisely s královským právem odúmrti (v 
případě úmrtí poddaného, který neměl 
dědice, připadl majetek na krále) 



LConf VI, s. 155 – 1405 

Krzyessin. – Anno quo supra die III Aug. data e. crida d. 
Johanni, olim pleb. eccl. in Zandow, ad eccl. parroch. in 
Krziessin, per mortem Lithoborii vac. ad present. nobilis d. 
Prziedborii de Ronow alias de Duba residentis in Schebin, 
d. Sophie, regine Boemie, marschalci. Exec. pleb. in Kystra. 

 
Křesín. – V roce jako výše (1405) dne 3. srpna dáno z provolání 

pana Jana, totiž faráře kostela v Žandově, ke kostelu 
farnímu v Křesíně, smrtí Litobora uvolněném za přítomnosti 
urozeného pana Předbora z Ronova a z Dubé sídlem na 
Šebíně, paní Žofie, královny Čech, maršálka. 



RTT II, s. 118-119 – 1415, 20. Apr. 

Předbor z Ronova a z Šebína syn dobré paměti Předboróv maje leta věku 
pravého p., že dědictví své i bratrské i sestr svých mlazších, v Šebíně s tvrzí, 
s dvorem poplužním, s poplužími v Křesíně, Levúsiech a v Horkách vsi, 
dvory kmecé s úroky, s rolemi, s lukami, s lesy, s potoky, s řekami, s 
rybníky, s bahny, s mlejny, s vinicemi, s sady i se všeckú svobodú i plným 
panstvím atd., tak a tím plným právem, jakož sám držal s bratry svými a i 
měl, žádného sobě i ni bratróm svým mladším práva, vlastnosti i ni panstva 
tudíž nezachovávaje kromě třidceti gr. úroka ročnieho, holého i věčného 
věnného, kterýž má na dědictví svrchupsaných Vilém z Hazmburku řečený 
Zajíc, kterýžto úrok tudíž ostane a jemu vedle jeho desk placeny mají býti, 
prodal Vilémovi řečenému Zajíc z Hazmburku i jeho dědicom za 1000 a 400 
k. gr. a seznal se jest ty peníze od něho úplně vzíti, a jemu z toho dědictví 
dědičně stúpil. Spraviti má týž prodavač svým, Hynek řečený Hlaváč z 
Lipého a Hanuš Velfl z Varnsdorf a z Lindova a ..., všickni společně atd. A 
Hanuš Velfl svrchupsaný k tomu, že Hynek svrchupsaný má býti správci, 
přivolil jest. Stalo se l. p. MCCCCXV v sobotu před sv. Jiří. 



NA, DZV, kniha 250, fol. L 23 – 1550 

V pátek sv. Antonína (13. 6.) 1550: 
I) Jan Zajíc z Haseburga na Budyni, nejvyšší truksas K. Č. oznámil p., že dědictví svého Hasenburg zámek, 

dvůr poplužní s poplužím, městečko pusté pod týmž zámkem a dědiny kmetcí pusté s platem, 
zámek pustý Libochovice a městečko tudíž, s domy, krčmy a dvory kmetcími s platem, Klapej, 
Sedlec, Vlkaň, Vojnice Veliké, Křesín, Radověsice, Žabovřesky, Břežany, vesnic celých a dvorův k. p. s 
dědinami, lukami, porostlinami, stráněmi, vinicemi, s řekou Ohří, přívozy u Libochovic a Křesína na 
též řece, kurmi, vejci, robotami, ospy, mleyny, se štěpnicemi, chmelnicemi, s podacími kostelními v 
Klapém, v Křesíně, v Libochovicích a v městečku pustém pod Hasenburgem i se vším panstvím, že 
toho všeho nadepsaného dědictví po otci a předcích svých nad paměť lidskou v pokojném držení a 
užívání byl a až posavád jest, a ti sobě a dědicům svým podle nového o deskách nařízení a 
vyzdvížení v tato registra vložiti a vepsati jest dal. 

II) Jan Zajíc z Hasenburga na Budyni, nejvyšší truksas K. Č. oznámil p., že dědictví svého Budyni zámek, 
dvůr poplužní s poplužím, město Budyni tudíž s domy, krčmi a dědinami poplužními, Šebín zámek 
pustý, dvůr poplužní s poplužím vysazený pod plat, Levusy, Pisty, Vrbka, Roudník, Kostelec, Lhota, 
Horky, vesnic celých a dvorův kmetcích, s platem s dědinami, lukami, lesy, luhy, porostlinami, 
stráněmi, řekou, potoky, tůněmi, haltéřmi, rybníky, kurmi, vejci, robotami, tržném siry, soli při 
městě Budyni, ospy, krčmami, podacími kostelními, rychtami výsadními, mleyny i se vším a 
panstvím, že toho všeho nadepsaného dědictví po otci a předcích svých od mnoha let nad paměť 
lidskou v pokojném držení a užívání byl a až posavád jest, a to sobě a dědicům svým podle nového o 
deskách nařízení a vyzdvížení v tato registra vložiti a vepsati jest dal. 



Slovníček pojmů 

kmecí = poddanský, selský 
ospy = obilné desátky či úroky z pastvy 
plužení = orba 
podací právo = právo patrona prezentovat nové duchovní, pokud s tím 

souhlasil ordinář diecéze 
popluží = plocha obdělávané půdy, kterou jedno spřežení jedním 

pluhem stačilo obdělati (20-60 ha) 
strych = též korec, jitro nebo měřice; 8112 čtverečních loktů, tedy 2837 

m2 
strych = též korec pražský nebo korec český; 93 litrů (v Litoměřicích 4/3 

pražského korce) 
zvole = právo užívat obecní majetek zejména k pastvě, honitbě a 

rybolovu 



Rozdělení dědictví pana Jana Zajíce 

Jan Zajíc z Hazmburka umírá 2. října 1553. 
Zanechal po sobě čtyři syny, kteří si otcův 
majetek rozdělili. 

Jiří Zajíc z Hazmburka z majetku obdržel: tvrz 
Mšené, mlýny Poplzský a Křesínský, vinici 
Dubanskou, zámek Šebín pustý s poplužím, 
vesnice Mšené, Podol, Kostelec, Lhotu, Horku, 
Levousy, Křesín, potoky, rybníky, orby, atd. 



NA, DZV, kniha 15, fol. B 1 – 1564 

1564, 17. března: 
Jiří Zajíc z Hasenburga a na Mšeně přiznal, že dědictví své: zámek pustý Šebín, 

ves Křesín, ves Levusy, ves Horky d k. sp. s lidmi osedlými i neosedlými a 
nebo z těch gruntův zběhlými i s jich se všemi spravedlnostmi, platy 
stálými i běžnými, s robotami, kurmi, vejci, ospy, kostelním podacím v 
Křesíně, s krčmami v Levusích a v Křesíně i s podsudním z těchž krčem s 
mleyny zejména těmito: pod Poplzy náchlební mleyn, druhý ..., z kteréhož 
mlynář sedmdesáte strychů žita platí, s dědinami ornými i neornými neb 
pastvinami, lukami, lesy i s jiným vším v všelijakým k jmenovanému zámku 
a vesnicem příslušenstvím i se vším panstvím tak a v čemž, v týchž mezech 
záleží, tak jakž smlouva spečetěná mezi stranami o to učiněná, a téhož leta 
a dne ve desky zemské památné slovo od slova vložená plněji svědčí a v 
sobě šíře obsahuje a zavírá, žádného práva ovšem nevyjímaje, prodal 
Janovi nejstaršímu z Lobkovic na Zbiroze a Točníku, nejvyššímu hofmistru 
K. Č. aj. d. za sumu půl páta tisíce a půl druhého sta grošů Pražských a 
úplně zaplacených postoupil... 





Povrchový sběr I – západní svah 



Povrchový sběr I – západní svah 



Povrchový sběr II – západní svah 



Povrchový sběr II – západní svah 







Šebín na III. vojenském mapování 1764-1768 (http://oldmaps.geolab.cz – map. list č. 3852-1). 











Výsledky geofyzikálního měření (R. Křivánek 2015. Plán T. Durdík 2002). 



Vyhodnocení lokality (M. Rubeš 2017). 



























































































Hypotetická rekonstrukce podoby Šebína ve vrcholné fázi 
v pohledu od jihozápadu (kresba R. Sirovátka 2017). 



Mgr. David Mikoláš 2017 


