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Zápis  

z jednání valné hromady Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR,  

která se konala dne 22. května 2014 v hotelu Vltava v Řeži  
 

Účast dle prezenční listiny. Z celkového počtu 44 členů bylo přítomno 22.  

 

Host: 

Ing. Jiří Mašek, manager účetnictví a finanční kontroly AGC Flat Glass Czech, a.s.  

 

 

1. Zahájení 

 

Ing. Petr Mazzolini, prezident Asociace, přivítal přítomné členy Asociace.   

 

Ing. Petr Mazzolini předložil valné hromadě návrh programu jednání. 

   

Navržený program valné hromady byl schválen všemi hlasy. 

 

 

2. Volba návrhové  a volební komise  

 

Návrhová a volební komise byly schváleny všemi hlasy, ve složení:  

 

Návrhová komise: 

Předseda: Ing. J. Bělský 

Členové: Ing. Lubomír Hnilička, Prof. Ing. Luboš Němec, DrSc.   

 

Volební komise: 

Předseda: Ing. Petr Beránek 

Členové: Ing. Petr Škvára, Ing. Jan Štefl  

 

 

3. Zpráva o činnosti Asociace za rok 2013   
 

Zprávu představenstva o činnosti Asociace za rok 2013 přednesl Ing. Radislav Feix, Ph.D. 

K 31. 12. 2013 sdružovala Asociace 45 členů.  

 

Činnost byla v roce 2013 rozdělena na následující témata „Podpora konkurenceschopnosti sklářského 

a keramického průmyslu“, „Kolektivní vyjednávání vyššího stupně“, „Vzdělávání (učňovské, 

středoškolské, vysokoškolské)“, „Životní prostředí“ a „Servis služeb a informací“. Nedílnou součástí 

činnosti Asociace byl lobbing za zájmy sklářského a keramického průmyslu a aktivity propagující 

Asociaci a její členy. 

 

Podpora konkurenceschopnosti sklářského a keramického průmyslu 

 

Asociace spolupracovala v rámci Svazu průmyslu a dopravy ČR na zpracování  Ekonomické analýzy 

environmentálně energetické legislativy a regulativy ve vztahu ke konkurenceschopnosti českého 

průmyslu.  

 

V rámci členství v Glass Alliance Europe Asociace aktivně spolupracovala proti rozhodnutí Evropské 

komise o vyřazení odvětví sklářského průmyslu ze seznamu odvětví ohrožených únikem uhlíku. 

V České republice Asociace spolupracovala se svazy výrobců cementu a vápna.  
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Dne 4. dubna 2013 se konalo jednání Poradního antidumpingového a proti-subvenčního výboru 

Evropské komise. Na tomto jednání bylo odsouhlaseno antidumpingové clo na dovoz keramického 

(vč. porcelánu) stolního a kuchyňského nádobí pocházejícího z Číny ve výši 13,1 – 36,1 % na dobu  

5 let. Asociace spolu se svými členy, společnostmi Český porcelán, a.s. a THUN 1794, a.s. aktivně 

lobbovala za prosazení antidumpingového cla v celém šetření nejen sama, ale i prostřednictvím Svazu 

průmyslu a dopravy ČR u státních orgánů České republiky. 

 

Kolektivní vyjednávání vyššího stupně 

 

Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená na období 2013 – 2014 byla plošně rozšířena na další 

zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činnosti 

(CZ-NACE) 23.1 (výroba skla skleněných výrobků), 23.41 (výroba keramických a porcelánových 

výrobků převážně pro domácnost) a 23.42 (sanitární keramika). 

 

V roce 2013 se vyjednávalo o Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřené na období 

2013 – 2014 mezi Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR a Odborovým svazem 

zaměstnanců ve sklářském, bižuterním a keramickém průmyslu a porcelánu.  

  

Na základě uzavřené kolektivní smlouvy vyššího stupně byla obsahem Dodatku č. 1 změna 

minimálních tarifů v odvětvích obalového skla, skleněných vláken a porcelánu.  

  

Dodatek č. 1 byl podepsán Ing. P. Mazzolinim, prezidentem Asociace a JUDr. V. Kubincem, 

předsedou Odborového svazu zaměstnanců ve sklářském a keramickém průmyslu a porcelánu dne    

22. ledna 2014. 

 

Vzdělávání (učňovské, středoškolské, vysokoškolské) 

 

Asociace spolupracovala s konsorciem Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory a 

TREXIMA, s.r.o. na druhé etapě Národní soustavy kvalifikací. Zástupci Asociace jsou členy 

Sektorové rady pro sklo, keramiku a zpracování minerálů. V roce 2013 byly ve vztahu k výrobě skla, 

keramiky a porcelánu převážně řešeny otázky možností rekvalifikace u řemeslných činností porcelánu 

a keramiky. Dále byl zpracován návrh na zpracování profesních kvalifikací v kvalifikační úrovni 4 

(úplné střední odborné vzdělání).   

  

V květnu 2013 byla sekretariátem Asociace zpracována analýza potřeb odborných pracovníků ve 

sklářském průmyslu (keramický průmysl je zpracován Silikátovým svazem v tzv. Sektorové dohodě).  

Analýza jednak dokumentuje nedostatek odborných pracovníků ve sklářském průmyslu na všech 

úrovních a aktivity firem pro získávání nových pracovníků a vyvolání zájmu veřejnosti – rodičů o 

obory o studijní obory, ale pokusila se i o vyjádření jak může Asociace ve jmenovaných aktivitách 

firmám pomoci. Analýza je umístěna na internetu. 

      

Životní prostředí 

 

Prioritou v oblasti životního prostředí bylo v roce 2013 řešení problematiky odpadového plochého skla 

z demolic a rekonstrukcí a autovraků pro recyklaci.  

 

Zástupce Asociace je členem Environmentální skupiny Svazu průmyslu a dopravy ČR a členem 

pracovní skupiny pro přípravu zákona o odpadech a pracovní skupiny pro přípravu zákona o výrobcích 

s ukončenou životností.  

 

Na základě zpracování analýzy vzniku a využití odpadového plochého skla z demolic a rekonstrukcí a 

autovraků, jednání v Environmentální skupině Svazu průmyslu a dopravy ČR a podpory Svazu 

průmyslu ČR při jednáních Asociace se zástupci Odboru odpadů,  Ministerstva životního prostředí se 

Asociaci podařilo prosadit do připravovaného zákona o výrobcích s ukončenou životností část, která 

bude řešit problematiku odpadového plochého skla z demolic a rekonstrukcí a autovraků.   
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Servis služeb a informací 

 

Byl vydáván informační bulletin informující o činnosti Asociace a aktivitách jejích členů a členům 

Asociace byl pravidelně rozesílán zpravodaj Glass Alliance Europe (GAE). 

 

Pro vlastní informace a poskytování informací státním orgánům a dalším institucím spolupracovala 

Asociace se Svazem průmyslu a dopravy ČR na možnosti získávání oborových statistik od Českého 

statistického úřadu.   

 

Sekretariát Asociace má databázi vývozu a dovozu sklářských a keramických výrobků podle kódů 

HS/CN podle jednotlivých zemí. Disponuje databází vývoje počtu pracovníků, tržeb, vývozu od roku 

1990. Dále má zpracovánu studii Trendy ve sklářském průmyslu.     

 

Propagace Asociace a jejích členů 

 

Asociace pokračovala v mediální propagaci sklářského a keramického průmyslu. Cílem stále zůstávalo 

seznámení veřejnosti s výrobou a úrovní odvětví a přispět k získávání nových kvalifikovaných 

pracovníků do firem a mladých lidí k přihláškám do škol všech stupňů vzdělání.   

 

Byly vydány tiskové zprávy k očekávané skutečnosti za rok 2012 a 2013 a výhledu na rok 2014 a 

předány České tiskové kanceláři. V časopise Sklář a keramik byl ve dvojčísle 3 – 4 zveřejněno 

předběžné zhodnocení roku 2012 ve sklářském a keramickém průmyslu. V lednu byly zpracovány 

doplňující informace pro podnikatelský časopis PROFIT, pro článek České sklářství. V říjnu byly 

zpracovány podklady o oboru porcelánu pro Českou tiskovou kancelář. Pro Českou televizi, pořad 

Ekonomika 24, byly v srpnu zpracovány podklady o situaci ve sklářském průmyslu v roce 2013. Na 

základě tohoto vysílání, byly doplněny další informace pro Českou informační agenturu. Pro Český 

rozhlas 1 a Český rozhlas, zahraniční vysílání, byly v listopadu a prosinci zpracovány podklady o 

vývoji a současném stavu sklářského průmyslu. V prosinci 2013 se konalo setkání představenstva 

Asociace s novináři.  Pokud se dotazy novinářů týkaly konkrétní problematiky firem, byly jim předány 

kontakty na představitele firmy.  

 

Byla vydána Výroční zprávu sklářského a keramického průmyslu za rok 2013.  

 

Pro propagaci Asociace a jejích členů byly neustále aktualizovány internetové stránky Asociace. Na 

podzim roku 2013 se začaly připravovat internetové stránky zaměřené na sklářský a keramický 

průmysl. Stránky budou obsahovat pojednání o skle a keramice, přehled firem a škol a aktuality 

z oboru.       

 

Valná hromada zprávu o činnosti Asociace za rok 2013 schválila všemi hlasy. 

 

 

4. Zpráva o hospodaření Asociace za rok 2013   
 

Zprávu o hospodaření přednesl Ing. Jaroslav Seifrt, viceprezident Asociace.   
 

Rozpočet Asociace byl sestaven jako vyrovnaný. Náklady byly plánovány 1 573,0 tis.Kč, výnosy 

1 573,0 tis.Kč. Skutečnost za rok 2013 byla následující: 

 

Náklady byly 1 496,5 tis.Kč, tj. o 76,5 tis.Kč nižší, než předpokládal rozpočet. Struktura nákladů byla 

následující: 

mzdové a ostatní osobní náklady:    530,5 tis.Kč  

příspěvky GAE a SP ČR:        275,3 tis.Kč 

ostatní režijní náklady : 645,9 tis. Kč (služby k zajištění odborného zázemí a 

fungování sekretariátu) 

opravné položky 44,8 tis.Kč 
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Výnosy byly 1 575,4 tis. Kč,  tj. o 2,4 tis. Kč vyšší, než předpokládal plán.  

Hospodářský výsledek byl 78,9 tis.Kč (Asociace  neodvádí daň z příjmu, je neziskovou organizací). 

Finanční prostředky  Asociace se od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 zvýšily  z 1 259 268,88 Kč na  

1 392 792,30 Kč, tj. o 133 523,42 Kč. 

 

Účetnictví Asociace za rok 2013 bylo auditováno auditorkou Ing. Monikou Händelovou, osvědčení 

č.1565, z VGD – AUDIT, s.r.o. osvědčení č. 271, Bělehradská 18, 140 00 Praha 4. 

 

 

5. Zpráva dozorčí rady    
 

Zprávu dozorčí rady k výsledku hospodaření Asociace za rok 2013 přednesl Ing. Jiří Mašek, předseda 

dozorčí rady. 

 

Dozorčí rada ve zprávě k hospodaření konstatovala:  

a) Hospodářský výsledek Asociace za rok 2013 je 78,9 tis. Kč.  

b) Asociace měla k 31. 12. 2013 pohledávky ve výši 19,0 tis.Kč. 

c) Krátkodobý finanční majetek se v průběhu roku 2013 zvýšil o 133 523,42 Kč. 

d) Asociace měla k 31. 12. 2013 závazky ve výši 77,7 tis.Kč. 

 

Dozorčí rada doporučila valné hromadě Asociace schválit hospodaření za rok 2013, s tím že  

hospodářský výsledek ve výši 78 933,53 Kč bude převeden do vlastního jmění.   

  

Valná hromada vzala zprávu dozorčí rady na vědomí. 

 

Valná hromada zprávu o hospodaření Asociace za rok 2013 schválila všemi hlasy s tím, že 

hospodářský výsledek ve výši  78 933,53 Kč bude převeden do vlastního jmění.  

 

 

6. Návrh činnosti Asociace na rok 2014   
 

Návrh činnosti Asociace na rok 2014 přednesl Ing. Petr Mazzolini.    

 

Návrh plánu činnosti na rok 2014 navazuje na aktivity v roce 2013. Činnost bude podle priorit roku 

2014 rozdělena na následující témata:  

 

1) Podpora konkurenceschopnosti sklářského a keramického průmyslu  

2) Životní prostředí 

3) Kolektivní vyjednávání vyššího stupně 

4) Vzdělávání (učňovské, středoškolské, vysokoškolské) 

5) Sociální dialog 

6) Servis služeb a informací 

 

Nedílnou součástí činnosti Asociace je podpora výzkumu a vývoje, lobbing za zájmy sklářského a 

keramického průmyslu a PR aktivity propagující Asociaci a její členy. 

 

Podpora konkurenceschopnosti sklářského a keramického průmyslu  

 

Cílem je podpořit konkurenceschopnost výrobků sklářského a keramického průmyslu na tuzemském 

trhu i na mezinárodních trzích.   

  

1) Asociace bude v rámci členství v Glass Alliance Europe i na národní úrovni aktivně 

spolupracovat na energeticko-klimatických cílech EU do roku 2030 a proti změnám a 

vyřazení sklářského a keramického průmyslu ze seznamu odvětvích ohrožených únikem 
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uhlíku. V souvislosti s touto problematikou připraví Asociace analýzu emisního a energetického 

faktoru u členských firem. 

 

2) Asociace povede soustavný dialog s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem 

životního prostředí o všestranné podpoře sklářského a keramického průmyslu, zvláště pak 

v oblasti podpory konkurenceschopnosti.   

 

3) Pomoc členským firmám při zpracovávání projektů pro čerpání dotací z programů 

vypisovaných ministerstvy České republiky, případně z jiných zdrojů.   

 

Životní prostředí 

 

1) V rámci Svazu průmyslu a dopravy ČR a v pracovní skupině při Ministerstvu životního prostředí 

se zúčastní přípravy zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností. Prioritou je 

řešení problematiky odpadového skla pro zpracování k recyklaci, konkrétně o podmínce 

zpětného odběru odpadového plochého skla do zákona o výrobcích s ukončenou životností. 

  

2) Ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho členy prosazovat zájmy průmyslu 

v přípravě zákonných předpisů týkajících se životního prostředí. 

 

3) Asociace bude sledovat ve spolupráci s Glass Alliance Europe problematiku styku výrobků 

s potravinami bude spolupracovat při řešení této problematiky s firmami a Státním zdravotním 

ústavem. 

 

Sociální dialog 

 

1) V roce 2014 se bude vyjednávat o Kolektivní smlouvě vyššího stupně na období 2015 – 2016 

mezi Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR a Odborovým svazem skla, keramiky a 

porcelánu. 

 

2) Spolupracovat se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Českomoravskou konfederací odborových 

svazů na projektu Regiony v centru dění a zúčastnit se prací spojených s projektem v rámci 

aktivity KA č. 1 - Šíření sociálního dialogu na regionální úrovni.  Mezi vytipovaná témata patří 

pracovní poměr na dobu určitou a jeho řetězení, náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, 

příplatky noc, sobota, neděle a pracovní prostředí, minimální mzda, problematika zvyšování věku 

odchodu do důchodu, národní soustava povolání a národní soustava kvalifikací, zajišťování 

budoucích absolventů škol, povinnosti zaměstnanců, překážky sociálního dialogu, právní 

problémy při kolektivním vyjednávání.  

 

3) Asociace se ve spolupráci s Glass Alliance Europe bude podílet na postoji v rámci Evropské unie 

k problematice dýchatelného krystalického křemene. Aktualizuje informace spojené s plněním 

dohody o ochraně zdraví pracovníků prostřednictvím správné manipulace a správného používání 

krystalického křemene.  

 

 

Vzdělávání (učňovské, středoškolské, vysokoškolské) 

 

1) Spolupracovat s konsorciem Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory a TREXIMA, 

s.r.o. na druhé etapě Národní soustavy kvalifikací (NSK 2).   

 

2) V oblasti vzdělávání se bude průběžně zabývat problematikou týkající se odborného školství 

pro sklářský, bižuterní a keramický průmysl. Je potřeba zainteresovat i zaměstnavatele.  
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Servis služeb a informací 

 

1) Bude čtrnáctidenně vydáván informační bulletin informující o činnosti Asociace a aktivitách jejích 

členů a členům Asociace bude pravidelně rozesílán zpravodaj Glass Alliance Europe (GAE) a 

další informace přicházející ze sekretariátu GAE. 

 

2) Pravidelná aktualizace informací poskytovaných členům i veřejnosti na internetových stránkách 

Asociace a stránkách Skloakeramika.cz zaměřených na podporu sklářského a keramického 

průmyslu v ČR.  

 

3) Průběžně bude Asociace poskytovat informace z odvětví státním orgánům a dalším institucím a 

bude spolupracovat se Svazem průmyslu a dopravy ČR. 

 

4) Asociace pro své členy zajistí zprostředkování informací změn stávajících a nových norem 

výrobků ze skla určených pro stavebnictví a změnách norem v ostatních výrobcích ze skla.  

 

Propagace Asociace a jejích členů 

 

Pokračovat v mediální propagaci sklářského a keramického průmyslu. Cílem stále zůstává  seznámit 

veřejnost s výrobou a úrovní tohoto odvětví a přispět k získávání nových kvalifikovaných pracovníků 

do firem a mladých lidí  k přihláškám do škol všech stupňů vzdělání.   

 

 

1) Pravidelně budou vydávány tiskové zprávy, jejichž tématy by měl být vývoj sklářského a 

keramického průmyslu v daném období, aktuální problémy a jejich řešení, propagace mladých 

absolventů škol s uměleckým zaměřením atd. 

 

2) Realizace a aktualizace internetových stránek zaměřených na sklářský a keramický průmysl, 

které budou obsahovat aktuality z oboru, pojednání o skle a keramice, přehled firem a škol. 

 

3) Propagovat označení Český výrobek, garantováno Asociací sklářského a keramického 

průmyslu ČR. 

 

4) Vydat Výroční zprávu sklářského a keramického průmyslu za rok 2013.  

 

5) Příspěvky o činnosti Asociace zveřejňovat v časopise Sklář a keramik, s nímž má Asociace 

uzavřenu smlouvu o spolupráci, případně v dalších médiích.   

 

6) Asociace v září představí veřejnosti a novinářům nového portálu www.skloakeramika.cz, 

jehož cílem bude pozitivní propagace a zlepšení společenského významu odvětví. Součástí 

bude uspořádání golfového turnaje o pohár Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR. 

 

7. Návrh rozpočtu Asociace na rok 2014  
  

Návrh rozpočtu na rok 2014 a návrh „Pravidel pro stanovení úhrady nákladů na činnost Asociace 

sklářského a keramického průmyslu ČR pro rok 2014“ přednesl Marek Novák. 

  

Návrh rozpočtu je sestaven na základě údajů členů pro výpočet členských příspěvků, skutečnosti 

hospodaření Asociace k 31. 12. 2013 a návrhu koeficientů pro výpočet členských příspěvků a to: 

- příspěvek na zaměstnance organizace:  71,0 Kč/prac. 

- příspěvek na mil.Kč tržeb: 36,0 Kč 

   

Náklady celkem  jsou plánovány ve výši 1 574,0 tis. Kč z toho: 

mzdové náklady, zákonné pojištění a ostatní osobní náklady  542,0 tis.Kč  

příspěvky GAE a SP ČR                              277,0 tis.Kč 

http://www.skloakeramika.cz/
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ostatní režijní náklady                                                                 585,0 tis.Kč  

(služby k zajištění odborného zázemí a fungování sekretariátu) 

projekty                     170,0  tis.Kč 

opravné položky                         0,0 tis.Kč   

 

Výnosy celkem  jsou plánovány ve výši 1 423,0 tis. Kč z toho: 

Výše členských příspěvků ve výši 1 400,0 tis.Kč. Plán vychází z údajů tržeb a počtu pracovníků 

členů k 31.12.2013.  

Tržby za vlastní služby a za prodané zboží jsou uvažovány ve výši 22,0 tis.Kč.    

 

Rozpočet byl předložen se ztrátou -151,0 tis. Kč.  

 

Valná hromada návrh rozpočtu Asociace na rok 2013 a návrh „Pravidel pro stanovení úhrady 

nákladů na činnost sdružení Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR “ schválila všemi 

hlasy. 

 

 

8.  Volby do představenstva a dozorčí rady Asociace  na období 2014 - 2016    
 

Předseda volební komise Ing. Petr Beránek seznámil přítomné členy Asociace s návrhem volebního 

řádu.  

 

Návrh volebního řádu byl schválen všemi hlasy. 

 

Ing. M. Purkrábková, tajemnice Asociace, představila jednotlivé kandidáty pro volby do 

představenstva a dozorčí rady. 

 

V tajných volbách byli zvoleni: 

do představenstva (podle abecedy) 

Ing. Beránek Petr, Dvořák Ladislav, MBA, Ing. Feix Radislav, Ing. Hnilička Lubomír, Ing. Hübner 

Petr, Ing. Kucharčík Milan, Ing. Polma Zdeněk, Ing. Mazzolini Petr, Ing. Seifrt Jaroslav, Ing. Šrámek 

Ondřej, PhD., Ing. Wurzel Pavel    

 

do dozorčí rady (podle abecedy)  

Ing. Bělský Jiří, CSc., Doc. Ing. Kasa Stanislav, CSc., Ing. Mašek Jiří 

 

 

9. Volby prezidenta, viceprezidentů a předsedy dozorčí rady na období 2014 - 2016   
 

Po oznámení výsledků voleb do představenstva Asociace se uskutečnilo první zasedání nového 

představenstva a dozorčí rady Asociace. Ve volbě, kterou řídil předseda volební komise, byli zvoleni: 

Ing. Mazzolini Petr – prezident  

Ing. Feix Radislav, Ph.D. Ing.  Ing. Hübner Petr, Ing. Jaroslav Seifrt – viceprezidenti  

Ing. Mašek Jiří – předseda dozorčí rady 

 

 

10. Doprovodný program 

 

Přednáška na téma Aktuální problémy veřejných zakázek v České republice. 

Přednášející: doc. Ing. Jan Pavel Ph.D. z Vysoké školy ekonomické, fakulta financí a účetnictví, 

katedra veřejných financí 
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11. Různé 

 

1) M. Novák prezentoval portál SKLO A KERAMIKA CZ (www.skloakeramika.cz), jehož 

cílem je uceleně prezentovat informace z oblasti sklářského a keramického průmyslu široké 

veřejnosti. Portál klade důraz na zvýšení povědomí o aktuálním dění a postavení sklářského a 

keramického průmyslu. V rámci prezentace byla zdůrazněna nutnost aktivního přispívání 

členů Asociace bez nároku na zvýšené zatížení jejich marketingových a personálních 

oddělení. 

  

2) Ing. P. Beránek informoval o činnosti nadace Cesty skla a otevření Centra sklářského umění 

v huti František v Sázavě. Setkání sklářů s prohlídkou nového centra proběhne dne 2. 6. 2014. 

Oficiální otevření centra sklářského umění pro veřejnost se uskuteční dne 7. 6. 2014. 

Podrobnější informace jsou uvedeny na www.cestyskla.cz 

 

3) Na základě rozhodnutí Ing. M. Purkrábkové, tajemnice Asociace, o ukončení své činnosti ve 

funkci a její žádosti o uvolnění z úvazku k 30. 6. 2014, poděkoval Ing. P. Mazzolini, prezident 

Asociace, za její dlouholetou úspěšnou činnost ve prospěch sklářského a keramického 

průmyslu v České republice. Zároveň informoval o pokračování spolupráce Asociace s        

Ing. M. Purkábkovou na ukončení započatých projektů.          

 

 

  12. Usnesení 

 

Návrh usnesení z tohoto jednání valné hromady přednesl předseda návrhové komise  

Ing. Jiří Bělský. 

 

Valná hromada návrh usnesení schválila všemi hlasy. 
 

 

13. Závěr 

 

Valnou hromadu ukončil Ing. P. Mazzolini. 

 

 

 
Zapsal: Marek Novák 

http://www.cestyskla.cz/

