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Zdroj: Mladá fronta Dnes, str. 13  

Autor: khr 

Nákladní auto řídil bez papírů  
České Budějovice 

Když českobudějovičtí strážníci chtěli v pátek řešit přestupek s řidičem nákladního auta, který 

s ním stál v ulici Jaroslava Haška na zákazu zastavení, nestačili se divit. 

Sedmadvacetiletý muž se jim svěřil, že nikdy neměl řidičský průkaz. 

Přesto s ním brněnská firma podepsala dohodu o provedení práce. Nyní mu hrozí pokuta od 

25 do 50 tisíc korun a zákaz činnosti na jeden až dva roky. 

 

Pondělí, 8. dubna 2019 

Zdroj: Českobudějovicky deník, str. 3  

Autor: mat 

Řidič nikdy neměl řidičák  
Z regionu  

České Budějovice – Sedmadvacetiletého muže, který pracuje jako řidič, přitom není držitelem 

řidičského oprávnění, "vyhmátli" v pátek v podvečer českobudějovičtí strážníci. Muž s 

nákladním vozidlem zastavil v ulici Jar. Haška v místě, kde platí zákaz zastavení. Strážníkům se 

při kontrole svěřil, že řidičský průkaz nikdy nevlastnil, přesto přijal zaměstnání řidiče u jedné z 

brněnských společností. Případ dále šetří Policie ČR. 
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Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

Dva muži šplhali v Krajinské po lešení, další močil na auto strážníků 
 pondělí, 8. dubna 2019, 10:29 

Strážníci měli v sobotu krátce před půlnocí plné ruce práce. Nejdříve řešili dva osmnáctileté 

horolezce v Krajinské ulici. O pár minut později opilého muže, který močil na jejich auto. 

Všichni si od strážníků vysloužili pokutu. Po tom co hlídka strážníků řešila koncem minulého 

měsíce muže, který šplhal po hromosvodu na Lannovce, objevili se další horolezci, tentokrát v 

Krajinské ulici. Dva osmnáctiletí muži se rozhodli, že se na Budějce podívají z výšky a vyšplhali 

po lešení domu. „Když povedená dvojice seskočila zpět na pevnou zem, čekalo je od strážníků 

za pokus o poškození cizího majetku ocenění ve formě pokuty. Tím však případ pro strážníky 

neskončil. Během řešení přestupku mladých mužů přistoupil k jejich služebnímu vozidlu 

neznámý muž a vymočil se na jeho zadní část,“ řekla tisková mluvčí strážníků Věra Školková. 

Následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol u dvacetiletého muže ukázala 

výsledek 0,92 promile. I tento výtečník si od strážníků vysloužil pokutu.   

 

Pondělí, 8. dubna 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

Muž skončil s autem uprostřed kruháče, měl fiktivního řidiče a dvě 

promile  
pondělí, 8. dubna 2019, 14:14 

Dvaatřicetiletý muž vyrazil v sobotu v půl desáté večer autem do centra Budějc. To, že měl 

zákaz řízení mu úplně nevadilo. Navíc se před jízdou posilnil alkoholem. Hlídka muže chytla ve 

chvíli, kdy se snažil s autem vrátit zpátky na silnici. Muž se strážníky snažil přesvědčit o tom, 

že auto, které skončilo na zeleném ostrůvku uprostřed kruháče, řídil jeho kamarád. Když 

údajný řidič nezvládl řízení a zjistil, že s osobákem už bez cizí pomoci neodjede, nechal na místě 

auto i svého spolujezdce a z místa utekl. Nakonec přiznal, že si celou historku vymyslel. 

„Strážníci zjistili, že má zákaz řízení. Následně provedená orientační dechová zkouška na 

alkohol u něj navíc ukázala alarmující výsledek. Řidič nadýchal 1,88 a 1,94 promile alkoholu,“ 

popsala tisková mluvčí strážníků Věra Školková. Výtečník nakonec skončil v rukou přivolaných 

policistů. Kromě dalšího šetření okolností dopravní nehody čeká dvaatřicetiletého muže 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/23378-dva-muzi-splhali-v-krajinske-po-leseni-dalsi-mocil-na-auto-strazniku.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/23383-muz-skoncil-s-autem-uprostred-kruhace-mel-fiktivniho-ridice-a-dve-promile.html
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obvinění z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a přečinu maření výkonu úředního 

rozhodnutí  

 

Úterý, 9. dubna 2019 

Zdroj: Mladá fronta Dnes, str. 14 

Autor: Karel Hrdina 

Opilý řidič skončil uprostřed kruhového objezdu  
ČESKÉ BUDĚJOVICE Opilý řidič se zákazem řízení se v sobotu vydal do ulic Českých Budějovic. 

Svou cestu skončil na zeleném ostrůvku uprostřed kruhového objezdu. Strážníkům tvrdil, že 

řídil jeho kamarád, který od nehody utekl. Pak nadýchal téměř dvě promile. 

Když strážníci projížděli v sobotu v půl desáté večer křižovatkou ulic Strakonická a Husova, 

uviděli uprostřed kruhového objezdu havarovanou Škodu Fabii. U vozidla se pohyboval muž, 

kterého strážníci vyzvali k podání vysvětlení. "Snažil se je přesvědčit o tom, že vozidlo řídil jeho 

kamarád. Když řidič údajně nezvládl řízení a zjistil, že s vozidlem bez cizí pomoci neodjede, 

ponechal na místě auto i svého spolujezdce a z místa utekl," popsala mluvčí strážníků Věra 

Školková. 

Dvaatřicetiletý muž však nakonec přiznal, že si historku o útěku řidiče vymyslel. Měl k tomu 

totiž dobrý důvod. Strážníci vzápětí zjistili, že má zákaz řízení motorových vozidel. Orientační 

dechová zkouška na alkohol u něj navíc ukázala 1,88 a 1,94 promile alkoholu. 

"Strážníci případ předali přivolaným policistům. Muže čeká obvinění z ohrožení pod vlivem 

návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí," doplnila mluvčí. 

Úterý, 9. dubna 2019 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Miloš Vrátný 

V centru Budějovic se ztratila čtyřletá dívenka svému desetiletému 

bratrovi 
9.4.2019 9:54  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Ztracenou čtyřletou dívenku nalezla v sobotu odpoledne na Náměstí 

Přemysla Otakara II. pětatřicetiletá žena z Českých Budějovic. Díky ní se dívenka o chvíli později 

setkala se svým bratrem, kterému se ztratila na Sokolském ostrově. Skutečnost, že děti zjevně 

nejsou pod dozorem svých rodičů, ženu přiměla na pomoc přivolat strážníky. Matka dětí si obě 

děti musela vyzvednout z rukou strážníků. Případ bude mít dohru. 

https://www.jcted.cz/budejovicko/v-centru-budejovic-se-ztratila-ctyrleta-divenka-svemu-desetiletemu-bratrovi/
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V sobotu 6. dubna ve tři hodiny odpoledne vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o 

ztracené čtyřleté dívence. Tu potkala plačící na Náměstí Přemysla Otakara II. náhodná 

kolemjdoucí. Dívenka se ženě svěřila, že si hrála na Sokolském ostrově spolu se svým bratrem 

a kamarádkou, které však náhle nemohla najít, a proto se vydala je hledat. Žena dívenku 

doprovodila zpět na Sokolský ostrov, jejího desetiletého bratra však nenašly. 

Ten se však ještě před příjezdem hlídky objevil. Jak se děti strážníkům svěřily, chodí si do ulic 

pravidelně samy hrát bez dozoru rodičů. Strážníkům se podařilo zjistit telefonní kontakt na 

jejich matku, která si o několik desítek minut později své děti z rukou strážníků převzala. 

Strážníci jí poučili o tom, že dalším šetřením případu se bude dále zabývat oddělení sociálně 

právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu. 

 

Středa, 10. dubna 2019 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 2 

Autor: Radka Doležalová 

100 nočních kilometrů s policií  
Páteční večer a noc z pohledu městské policie. Kontroly bezdomovců, hlasitá hudba, 

sousedské neshody, rozkopaná lavička a trocha toho nočního života. 

České Budějovice – Za noční službu najezdí jedno auto hlídky městské policie zhruba sto 

kilometrů. Dohlíží na noční život i klid. V pátek 22. 

března nasedla do jednoho z pěti aut, která brázdí při službě od šesti do šesti českobudějovické 

ulice, i redaktorka Deníku. 

Společnou okružní jízdu zahajujeme v centru. Náměstí Přemysla Otakara II. a přilehlé ulice žijí 

po 22. hodině přiměřeným nočním životem. Lidé postávají před restauracemi, kouří a povídají 

si. "S kouřením je problém. Lidé si na ulici normálně povídají, ale i to ruší. Za rušení nočního 

klidu se to ale pokaždé považovat nedá. Zákaz kouření v restauracích je z tohoto úhlu pohledu 

problematický, " uvádí mě do problematiky jeden ze strážníků.  

SPÁNEK VEDLE HROMADY ODPADKŮ  

Další zastávku uděláme až kousek za městem na pravém břehu Vltavy. "Dobrý večer, vstávejte, 

předložte občanský průkaz," rušíme tentokrát my noční klid muže přespávajícího ve stanu. 

Jeden ze strážníků diktuje údaje do vysílačky. Ukáže se, že muž není stíhaný, a tak mu 

popřejeme dobrou noc a jedeme se podívat na ještě smutnější místo, než bylo toto. V 

obrovském rozbitém skleníku je několik "obytných" kójí. Všude plno harampádí. Obyvatelé ale 

ještě nejsou doma. Jen ve stanu vedle hromady odpadků nocují dva muži a pes. "Já nepracuju, 

čekám na nástup do výkonu trestu," říká mladík z Lipenska, když vstane. "Vy zůstaňte ve stanu 
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a držte si toho psa. Jak se jmenujete?" zavelí strážník a muž z Ukrajiny opakovaně hláskuje své 

jméno. "Když pracuju, peníze posílám domů," tvrdí a my mu chceme věřit. 

VOLUME DOPRAVA 

Vracíme se do města . První ohlášení rušení nočního klidu slyšíme jen zprostředkovaně z 

vysílačky. Na místo, kde jsou sousedské vztahy v nepořádku dlouhodobě, vyjela jiná hlídka. 

"Místo jsme zkontrolovali, zvonili jsme, ale nikdo neotevřel. Když jsme tam byli my, byl klid," 

slyšíme říkat strážníka do vysílačky. "Takových telefonátů je čím dál víc. Sousedské vztahy 

často nejsou dobré," povzdychne si nad situací, kterou asistence městské policie málokdy 

vyřeší, řidič naší hlídky. Na nás vychází hlasitá hudba v restauraci, která nedá lidem spát v 

Chelčického ulici. Dunění je slyšet na ulici. Restaurace už je zavřená, hosté už jsou doma, ale 

zdržela se tu mladá servírka s kamarádem a hudbu si užívají skutečně naplno. "Tady už bude 

klid," říká strážník, když provede zápis a nadiktuje jej operátorce. 

HOST NECHCE ZAPLATIT 

Další telefonát nás přivolal do restaurace poblíž Lannovy třídy, ve které je prý agresivní host a 

dělá problémy. Tím hostem je opilá čtyřicátnice. 

Když se v lokále objeví strážníci, najde se gentleman, který za ni útratu zaplatí. Paní ale nechce 

odejít. Své vyvedení z restaurace doprovází nadávkami. 

Je to smutná podívaná. 

Strážníci zůstávají v klidu. Jsou zvyklí. O to veselejší je naše návštěva lokálu, který se dneska 

slavnostně otvírá a kde i po půlnoci hraje hudba a lidé se baví tancem. Bohužel i tady naše 

návštěva zábavu ukončuje. "Paní ze sousedství volala, že nemůže spát a vaše hudba ji ruší," 

začíná rozhovor s provozním. "Ano, rozumím. Skončíme hned," v klidu souhlasí provozní, když 

předkládá občanský průkaz. 

ROZKOPANÁ LAVIČKA A NOCLEŽNÍCI NA SOKOLÁKU 

Po několika hodinách je zřejmé, že českobudějovický noční život se odehrává v mezích 

normálu. Další, tentokrát značně opilí, nicméně spořádaně ke spánku uložení nocležníci si našli 

azyl za plavečákem. "Františku, máš občanku?" říká docela smířlivě příslušník. Potom, co svoje 

jména a adresy dodiktují všichni, druhý z uniformovaných mužů zavelí o něco přísněji. "Ráno 

v pět budete pryč. A všechny věci si odnesete s sebou. Je to jasné? Tak dobrou noc." Čeká nás 

kontrola rozkopané lavičky se solárním panelem na Sokolském ostrově. "Je zničená a 

posprejovaná. 

Ale vypadá to, že už je to tak delší dobu," hlásíme operátorce vysílačkou a fotíme škodu. Pro 

mě končí exkurz do neveselé práce městské policie ve dvě hodiny. Strážníci budou pokračovat 

v podobném duchu do rána. 
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Středa, 10. dubna 2019 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Miloš Vrátný 

Pomohla dobrá místní znalost. Strážníci městské policie zadrželi dva 

muže v pátrání 
10.4.2019 16:35  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Dva muže, po kterých pátrala Policie ČR, dopadli na začátku týdne 

strážníci českobudějovické městské policie. V prvním případě hlídka v pondělí 8. dubna 

prováděla běžnou kontrolní činnost v ulici J. Opletala a před jedním z domů zpozorovala muže, 

o kterém díky místní znalosti věděla, že ho hledá policie. Jednalo se o muže z Prachaticka (54), 

po němž bylo vyhlášeno celostátní pátrání. 

O den později při další odpolední běžné kontrolní činnosti, tentokrát v ulici Ant. Barcala, si 

strážníci poblíž dětského hřiště všimli mladíka, o kterém opět díky místní znalosti věděli, že je 

po něm vyhlášeno pátrání. Ovšem zde nebylo zadržení tak jednoduché. „Jakmile mladík hlídku 

spatřil, dal se ihned na útěk. Strážníci mladíka doběhli a za použití donucovacích prostředků 

mu nasadili služební pouta. Následně se skutečně potvrdilo, že šestnáctiletý mladík z Českých 

Budějovic je osobou hledanou Policií ČR," doplnil mluvčí českobudějovické městské policie 

David Štýfal. 

 

Čtvrtek, 11. dubna 2019 

Zdroj: Právo, str. 11 

Autor: kal 

Sběr použitých jehel a stříkaček  
V úterý 16. dubna se uskuteční již pátý ročník celostátní akce Jehla zaměřené na sběr 

nebezpečného infekčního odpadu po narkomanech. I letos se zapojí některá jihočeská města 

včetně Českých Budějovic. Vloni městští strážníci a asistenti prevence kriminality ze čtyřiceti 

měst sesbírali během jednoho dne na dětských hřištích téměř tisíc kusů použitých jehel a 

stříkaček. 

Sběr kontaminovaného materiálu snižuje riziko možné nákazy. Veřejnost by nikdy neměla 

použité jehly ani stříkačky sbírat sama, vždy je nutné volat linku 156. 

 

 

  

https://www.jcted.cz/budejovicko/pomohla-dobra-mistni-znalost-straznici-mestske-policie-zadrzeli-dva-muze-v-patrani/
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Sobota, 13. dubna 2019 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, (odkaz) 

Autor: Edwin Otta 

V hlavní roli alkohol, u nezletilé dívky i nezodpovědné matky 
13.4.2019  

České Budějovice - V pátek řešili českobudějovičtí strážníci další případ popíjení alkoholu 

nezletilou osobou. Podnapilá čtrnáctiletá dívka skončila v péči lékařů. 

Podle mluvčí městské policie Věry Školkové naposledy strážníci nalezli podnapilé děti minulý 

týden v pátek na Sokolském ostrově. Přesně o týden později však řešili další podobný případ. 

"Hlídku městské policie přivolala žena, které nebyl lhostejný osud zjevně podnapilé dívky 

potácející se na dětském hřišti v Rožnově. Míra alkoholu však byla tentokrát mnohem vyšší 

než v předchozích případech. Teprve čtrnáctiletá dívka skončila v péči lékařů," upozorňuje 

Věra Školková. 

Na oznámení o zjevně podnapilé dívce potácející se na dětském hřišti v Krumlovské ulici 

vyjížděla hlídka městské policie v pátek 12. dubna v půl šesté odpoledne. Strážníci na místě 

nalezli dvě dívky a dva chlapce ve věku čtrnácti až patnácti let. Strážníci je následně podrobili 

orientační dechové zkoušce na alkohol. "Patnáctiletá dívka nadýchala 1,04 ‰, jeden z jejích 

stejně starých kamarádů 0,67 ‰. Nejvyšší hladinu alkoholu však strážníci naměřili 

u čtrnáctileté dívky, která se jen stěží držela na nohou. Přístroj na měření alkoholu v dechu 

ukázal alarmující výsledek 1,67 ‰. Strážníci proto na místo přivolali zdravotnickou záchrannou 

službu," přiblížila zásah strážníků Věra Školková. Lékař po posouzení stavu dotyčné dívky 

rozhodl o jejím převozu do českobudějovické nemocnice. Ostatní podnapilé děti si převzali 

z rukou strážníků jejich rodiče. Celým případem se bude dále zabývat oddělení sociálně právní 

ochrany dětí českobudějovického magistrátu. 

Alkohol byl důvodem i dalšího pátečního výjezdu městských policistů. Matka pečující o roční 

dítě popíjela alkohol ještě před polednem. "Ve stavu, kdy žena údajně nebyla schopna se o dítě 

řádně postarat, jí nalezl její partner po návratu domů ze zaměstnání. Dítě naštěstí neutrpělo 

žádnou újmu," říká Věra Školková, ale doplňuje, že případ tím pro podnapilou ženu zdaleka 

není vyřešen. 

V pátek 12. dubna krátce před polednem vyjížděla hlídka městské policie do městské lokality 

Čtyři Dvory na oznámení o podnapilé matce pečující o malé dítě. Strážníky na místě oslovil 

partner dotyčné ženy. Ten při příchodu domů ze zaměstnání nalezl svou partnerku 

podnapilou. Podobný případ se podle něj nestal poprvé. V důsledku opakujícího se požívání 

alkoholu žena měla zanedbávat péči o jejich osmnáctiměsíční dceru. Dívenku si tentokrát 

dočasně převzala její babička. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/v-hlavni-roli-alkohol-u-nezletile-divky-i-nezodpovedne-matky-20190413.html
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Strážníci následně čtyřicetiletou matku dítěte vyzvali k podání vysvětlení. Žena přiznala, že 

alkohol skutečně pila, podrobit se orientační dechové zkoušce na alkohol však odmítla. Dalším 

šetřením celého případu se bude dále zabývat Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

českobudějovického magistrátu. 

Sobota, 13. dubna 2019 

Zdroj: idnes.cz, (odkaz) 

Autor: abr 

Budějovičtí strážníci řešili alkohol: pila 14letá dívka i matka batolete 
13. dubna 2019  14:10,  aktualizováno  14:10  

Dva případy spojené s alkoholem v pátek řešili strážníci z Českých Budějovic. Do péče lékařů 

předali 14letou dívku, která se potácela na dětském hřišti, a zabývali se také 40letou ženou, 

matkou rok a půl staré holčičky, která se pravidelně opíjí doma, uvedla mluvčí městských 

policistů Věra Školková.  

K podnapilé dívce strážníky přivolala žena, která si 14letého děvčete v půl šesté odpoledne 

všimla. Dívka se potácela po hřišti v Krumlovské ulici. „Strážníci na místě nalezli dvě dívky a 

dva chlapce ve věku čtrnácti až patnácti let,“ přiblížila Věra Školková. 

Patnáctiletá dívka následně při orientační zkoušce nadýchala 1,04 promile a jeden z jejích 

stejně starých kamarádů 0,67 promile. „Nejvyšší hladinu alkoholu však strážníci naměřili u 

čtrnáctileté dívky, která se jen stěží držela na nohou. Přístroj na měření alkoholu v dechu 

ukázal alarmující výsledek 1,67 promile,“ dodala Školková. 

Strážníci proto na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Lékař po posouzení stavu 

dotyčné dívky rozhodl o jejím převozu do českobudějovické nemocnice. Ostatní podnapilé děti 

si převzali z rukou strážníků jejich rodiče. 

K jinému případu spojenému s alkoholem strážníci vyjížděli v pátek už před polednem do 

městské lokality Čtyři Dvory. Zavolal je muž, který po příchodu domů z práce našel svou 

partnerku doma opilou. Měla se přitom starat o jejich 18měsíční dceru. 

„Podobný případ se podle něj nestal poprvé. V důsledku opakujícího se požívání alkoholu žena 

měla zanedbávat péči o jejich dceru. Dívenku si tentokrát dočasně převzala její babička,“ 

přiblížila mluvčí Věra Školková. 

„Strážníci následně čtyřicetiletou matku dítěte vyzvali k podání vysvětlení. Žena přiznala, že 

alkohol skutečně pila, podrobit se orientační dechové zkoušce na alkohol však odmítla. Dalším 

šetřením celého případu se bude dále zabývat Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

českobudějovického magistrátu,“ doplnila.  

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/opila-divka-matka-ceske-budejovice-straznici-mestska-policie.A190413_135838_budejovice-zpravy_abr
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Sobota, 13. dubna 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Elmíra Talířová 

Čtrnáctileté dívce naměřili přes jeden a půl promile. Řešit museli 

strážníci i podnapilou matku 
sobota, 13. dubna 2019, 21:07 

Podnapilá čtrnáctiletá dívka a matka, která popíjela ještě před polednem. Takové případy řešili 

včera budějčtí strážnici. Dívku, která nadýchala více než 1,5 promile, museli zdravotníci převézt 

do nemocnice. Batole, o které se starala podnapilá matka, si musela převzít jeho babička. 

Minulý týden řešili budějčtí strážnici opilé děti na Sokolském ostrově a včera tomu nebylo 

jinak. „V půl šesté odpoledne volala na městskou policii žena, která upozornila na silně 

podnapilou dívku, která se potácí na dětském hřišti v Krumlovské ulici. Na místo ihned vyrazila 

jedna z našich hlídek,“ popsala situaci mluvčí budějcké městské policie Věra Školková. S dívkou 

byli na hřišti její tři vrstevníci. Všechny strážníci podrobili orientační dechové zkoušce. Nejvyšší 

číslo ukázal alkohol tester u čtrnáctileté dívky, která nadýchala 1, 67 promile alkoholu v krvi. 

„Strážníci proto na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Lékař po posouzení stavu 

dotyčné dívky rozhodl o jejím převozu do českobudějovické nemocnice. Ostatní podnapilé děti 

si převzali z rukou strážníků jejich rodiče,“ dodala Školková. Celým případem se bude dále 

zabývat Oddělení sociálně-právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu. Na matku 

dítěte zavolal policii její přítel Krátce před polednem vyjížděla hlídka městské policie na 

oznámení o podnapilé matce, která pečuje o jeden a půl roku staré dítě. Strážníky na případ 

upozornil přítel ženy. Situace se podle něj nestala poprvé. „V důsledku opakujícího se požívání 

alkoholu žena měla zanedbávat péči o jejich osmnáctiměsíční dceru. Strážníci tak požádali 

čtyřicetiletou matku dítěte o vysvětlení. Tak přiznala, že alkohol pila, dechovou zkoušku ale 

odmítla,“ vysvětlila mluvčí. Dívenku si nakonec převzala její babička. I v tomto případě se bude 

dalším postupem zabývat Oddělení sociálně-právní ochrany dětí českobudějovického 

magistrátu.  
 

 

 

 

 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/23449-ctrnactilete-divce-straznici-namerili-necele-dve-promile-resit-museli-i-podnapilou-matku-s-batoletem.html

