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Ohrada na pět let 
V horní části centrálního mariánskolázeňského parku vyrostla ohrada z vlnitého plechu. Hektarová 

záležitost. Plech lemuje s pouhým odstupem vozovky chodníky kolem restauračních podniků; na 

chodníky by patřily lázeňské židličky a stolky, ale ty na ten souboj s hlukem prachem prostě nemají.  

Uprostřed ohrady je mrtvo a ticho. Nedávno tam stál blok lázeňských domů Krym a Tepelský dům. 

Vlhké základy však způsobily poškození obvodového zdiva a oba objekty musely dolů. Šest set 

lázeňských lůžek. 

O výstavbě nového objektu v Mariánských Lázních hovořilo již vládní usnesení v roce 1967. Dne 23. 

února 1977 rozhodla vláda o výstavbě objektu „Krym-Tepelský dům“ do roku 1980. Dnes je ale jisté, 

že uprostřed rozryté ohrady se nepoloží ani cihla na cihlu v roce 1981. Západočeský KNV vrátil zpět 

investiční záměr investorovi – Čs. lázním a zřídlům – nejprve v květnu 1977 a po jeho přepracování jej 

opět vrátil před dvěma měsíci. Poprvé prý nebylo jasné, jak je to s nezbytným přírůstkem kapacity 

teplárny, podruhé investice nepočítala s rozšířením provozu čistírny odpadních vod. Investor a 

MěstNV se ohrazuje tím, že snad ve chvíli, kdy na místě objektu s 600 lůžky vyroste objekt 720 lůžky, 

není třeba představovat městskou čistírnu. Ti, kteří mají na starosti čistotu vod, však cítí, že teď je 

chvíle, kdy se dá město s lázněmi přinutit k výrazným opatřením a modernizaci čističky a tak se obě 

strany „zašprajcovaly“ a jednání se vleče.  

Úryvek z článku „Obhajoba závisti“, Mladý svět č. 33/1979 
Když se ukázalo, že stavba nového areálu Krym-Tepelský dům, bude značně oddálena, řada členů z 

kroužku žádala, aby vlastivědný kroužek projevil iniciativu ve věci zatravnění provizoria uprostřed 

města. Úryvek z článku v Mladém světě ukazuje, že tato otázka dostala „celostátní měřítko“.  

Plán Mariánských Lázní z roku 1811 
Při rešerších v bohatém fotoarchivu Karlovarského muzea jsem před krátkým časem náhodně nalezl 

pozoruhodnou fotografii plánu Mariánských Lázní. Topografický situační náčrt nese označení 

„Ältester Plan von Marienbad – 1811“. 

Při jeho pravém dolním rohu je poznamenáno, že plánek je zhotoven podle nákresu děkana L. A. 

Stöhra z Karlových Varů. K fotografii bohužel chybí jakékoliv upřesňující údaje, takže zatím nelze 

lokalizovat originál plánku ani určit, kým a kdy byl překreslen. 

12. 



Není vyloučeno, že plán je součástí pozůstalosti L. A. Stöhra, jež je chována v Okresním archivu 

Karlových Varů a není dosud zpracována. K osobě Leopolda Augusta Stöhra lze uvést, že byl 

nejzasloužilejším karlovarským historiografem 19. století. Narodil se v Karlových Varech roku 1764. 

Vystudoval v Praze teologii a věnoval se životní dráze duchovního. Od roku 1797 zastával v Karlových 

Varech úřad kaplana, v roce 1813 se stal děkanem. Roku 1819 odešel do Chebu, kde působil jako 

křižovnický komandér. Zemřel r. 1831. Karlovarské písemnictví obohatil cennou knihou „Kaiser-

Karlsbad“, jež se pro své kvality dočkala celkem pěti vydání (první v roce 1810). Kromě toho napsal L. 

A. Stöhr také výtečného průvodce po Karlových Varech (1802) a mnohasetstránkové rukopisné 

„Pamětihodnosti Karlových Varů“. 

Je zřejmé, že Stöhr často zajížděl do rychle rostoucích Mariánských Lázní. Při některé z návštěv si 

načrtl plánek, který nyní po 168 letech je možno zveřejnit jako cenný dokument pro poznání a další 

studium stavebního vývoje a dobové tvářnosti počátků Mariánských Lázní.  

Stanislav Burachovič, prom. fil. 

Karlovarské muzeum 

Nesmírná cena objevu S. Burachoviče pro historii Mar. Lázní je patrná z prvního pohledu na plánek 

Stöhrův, který zachycuje precizně osídlení Mariánských Lázní v jeho počátcích v plném souhlasu s 

historickými fakty, uveřejněnými v Hamelikách 1973 a 1974, o počátcích osídlení. 

Na plánku jsme neodolali a v závorkách uveřejnili vlastní upřesňující údaje. Ostatní údaje jsou podle 

L. A. Stöhra. Reálnost – a tedy nefalšovanost – objeveného plánku potvrzují i prvé rytiny Buqrayovy – 

Mariina pramene (lázeňský dům, před ním srubové stavení se 4 koupelnami, v louce Ambrožův 

pramen) a Křížový pramen (s polem vpravo). 

Také Reitenbergerova vzpomínka, že první co nechal jako sekretář opata v lázních udělat, byla silnice 

mezi Křížovkou a Mariiným pramenem (1810), hovoří ve prospěch přesnosti plánku.  

Plánek nám upřesnil polohu Kohnhäuserova zbrojního hamru (pily), která na rytinách se nezdá být 

zachycena a hypotéza, že stál hamr v místě Cristalu, je od této chvíle zřetelně mylná. Hamr stál v 

místech parku pod býv. Krymem. Fořtovna Maxe Felbingera byla spolu s Nehrovým domem centrem 

lázní, proto tu ústila i cesta od Mariina pramene. K plánku se ještě vrátíme. 

100 let Anglikánský kostel (1879-1979) 
Anglikánská kaple slaví sté jubileum v nezáviděníhodném stavu. O této zajímavé romanticko-gotické 

stavbičce a jejím využití se mnohokrát hovořilo i psalo. Celkem však bez jakéhokoliv výsledku pro 

stavbu samu. Anglikánské kaple v Mar. Lázních dál neodvratně chátrá a jen slabou útěchou pro nás 

může být předpokládané využití interiéru stavby jako výstavního prostoru pro expozici sociálně-

historického vývoje našeho regionu od nejstarších dob, která by byla součástí expozice 

mariánskolázeňského muzea. Vždyť i mariánskolázeňské muzeum zůstává stále ještě uzavřeno. 

U příležitosti stého výročí anglikánské kaple chceme znovu obrátit pozornost k této zajímavé stavební 

památce v centru města a připomenout si současně nedávno proběhlé sté výročí anglikánského 

kostela v Karlových Varech.  



Karlovarský anglikánský kostel sv. Lukáše stojí na Zámeckém vrchu a je o dva roky starší než 

mariánskolázeňská kaple. Byl postaven v letech 1876-77 a vznikl v témže stylu romanticko-gotické 

cihlové architektury pro potřeby anglicky mluvících lázeňských hostů. Obě stavby jsou příbuzné nejen 

slohově, ale byly spolu spjaty také duchovně. 

Anglikánská církev vznikla v Anglii za vlády Jindřicha VIII. z katolické církve, když 1534 vyhlásila 

rozhodnutím parlamentu nezávislost na papeži a podrobila se králi. Církevní učení se vyvíjelo pod 

vlivem světové reformace Lutherovy a Kalvínovy. Anglikáni zdůrazňují biskupský úřad (No Bishop, no 

Church) a účast laiků v církevním životě. Bohoslužba připomíná katolický ritus. Církev stojí blízko 

pravoslavným křesťanům, starokatolíkům a zaujímá tak zvláštní postavení mezi katolictvím a 

protestantismem. 

Anglické návštěvy do Karlových Varů přitahovala nejen pověst světových lázní, ale také historie dcery 

císaře Karla IV. – Anny, která se stala manželkou anglického krále Richarda II. a byla lidem oblíbena 

jako „Dobrá královna”. Vypráví se, že znala spisy Johna Wiclifa, které si přiváželi čeští studenti do 

Prahy. Anglický předchůdce Jana Husa došel světového ohlasu právě husitským hnutím. 

Z karlovarských anglických hostů možno jmenovat lorda Findlatera, nadšeného budovatele lesních 

cest, k jehož poctě karlovarští postavili obelisk nad sanatoriem Myslivnou, lorda Westburyho pro 

sanatorium Imperial, vévody a vévodkyně z Cambridge, jejichž pamětní sloup je nad Skalním 

pramenem, lorda Odo Russela, který nechal postavit kapličku sv. Linharta atd. 

Bohoslužby anglikánské církve se v Karlových Varech konaly již od r. 1856 v různých místnostech. R. 

1863 byl zřízen prozatímní kostelík na úpatí Sadové ulice proti Vojenskému léčebnému ústavu. Byl ze 

dřeva. Stavba dnešního anglikánského kostela v Karl. Varech začala v říjnu 1876 a 26. 6. 1877 kostel 

vysvěcen australským biskupem Marsdenem. Bohoslužby se tu konaly po letní sezonu, kdy sem byli 

vysíláni angličtí duchovní. Vlhkost ze svahu a nedostatečné větrání během roku způsobily, že byla 

nezbytná renovace. Práce si vyžádaly stejného nákladu jako stavba sama – byly ukončeny 1910, kdy 

také navštívila kostel anglická královská rodina. Za obou světových válek byl kostel uzavřen. 

Anglikánský kostel v Mariánských Lázních byl stavěn o rok později – v roce 1878. Stavební plán navrhl 

významný architekt viktoriánské doby Wiliam Burges z Londýna. Klášter a stavbu financovala paní 

Scott of Rhodono, aby tak uctila památku svého zemřelého manžela. Deska zakladatelky kostela z r. 

1879 a bronzová deska u místa, kde sedával anglický král Eduard VII., zmizely. Mramorová tabule 

s portrétovým medajlonem Eduarda VII. a desetiřádkovým nápisem je sochařské dílo z Londýna z r. 

1910. Ozdobná okenní skla tří donátorů rovněž nejsou. Zmizelo i předsálí se stříškou před kostelem, 

nezbytná charakteristika této stavby z neomítnutých cihel. Postranní venkovní pilíře jsou postupně 

odlamovány dětmi. Přes různá vnější i vnitřní lidská poškození odolává stavba anglikánské kaple velmi 

dobře počasí a potvrzuje důkladnost práce jejích stavitelů. 

Sto let neubralo stavbě na přitažlivosti a lze si jen přát co nejrychlejší její využívání. 

Vladimír Kajlík 

Zikmund Freund v Mar. Lázních 
tento objev dosud neznámého slavného hosta se podařil v nedávné době Doc. Sajnerovi, CSc. z Brna, 

o němž též píšeme na jiném místě. Sigmund Freund (1856-1939), slavný vídeňský psycholog a 



zakladatel psychoanalýzy, universitní profesor etcet., pobýval v Mar. Lázních cca 1911 v býv. domě 

Turba, dnešní Městské knihovně. Další podrobnosti v některém z příštích čísel. 

Naučná ministezka „Tři Křížky“ 
otevřena Správou CHKO Slavkovský les v místech mezi Prameny a Novou Vsí na hadcovém skalisku 

v letošním létě. Čerstvé tabulky, upravené místo, 817 m n. m. Otazník zůstává pouze nad tím, jaká 

pohnutka vyvolala postavení tří křížů v těchto místech. A tak je volné pole pro romantické vysvětlení 

jakési události z 1. pol. 19. stol., kdy sem byly kříže postaveny. 

200 let narození budovatele Mar. Lázní 
Karel Kašpar Reitenberger se narodil v prosinci 1799, tedy před 200lety. Osudu tohoto muže bychom 

chtěli vzpomenout koncem roku samostatným číslem Hameliky. A byl to osud nezáviděníhodný – 33 

let vyhnanství v Tyrolích za dílo Mariánské Lázně. 

Oslava sedmdesátin velkého brněnského příznivce našeho 

vlastivědného kroužku doc. dr. Josefa Sajnera 
Dne 5. července 1979 konalo se v posluchárně Výzkumného ústavu balneologického v Mar.Lázních 

přednáškové odpoledne, věnované historické regionální tématice. 

Na programu byly přednášky Doc. MUDr. Václava Pačese, CSc. („Urologická tématika v díle 

Hippokratově“), Ing. Richarda Švandrlíka („Česká regionalistika v Mar. Lázních po roce 1945 až do 

současné doby“), MUDr. Vladimíra Křížka, CSc. („Dvěstě let od narození J. J. Berzelia a jeho vztahy 

k Mariánským Lázním“) a Vladimíra Kajlíka („Sto let anglikánské kaple v Mar.Lázních“). 

Referáty vesměs původní byly vysoké vědecké úrovně a přinesly řadu cenných a nových pohledů jak 

v dějinách lékařství vůbec, tak k problematice dějin Mariánských Lázní. 

Přednáškové odpoledne se konalo v předvečer 70. narozenin Doc. Mudr. PhDr. Josefa Sajnera, CSc., 

z Brna, kterého několik desetiletí poutají pevné svazky k Mariánským Lázním, k jejich historii, a 

zvláště pak úzké pracovní vztahy k Výzkumnému ústavu balneologickému. Odpoledních přednášek se 

zúčastnilo více než dvacet posluchačů, vesměs zájemců o dějiny Mariánských Lázní a přátel 

jubilantových. V.K. 

Pátrání po kyselkách podle starých názvů 
15. 9. 1942 vyšel v časopise Der Balneologie článek Dr. Antona Dietla, velkého mariánskolázeňského 

regionalisty, byť sídlícího v Ústí, soupis kyselek Chebska v širokém záběru až na Tepelsko. Kyselky 

s analýzami jsou tu však označeny pouze jmény a místem. 

Přestože po letech se nám podařilo řadu kyselek identifokovat, zůstává velká část kyselek 

nelokalizována. Například v Závišíně uvádí se dvě kyselky: obecní a Plescherova; druhá dokonce 

2360 mg CO2/lt. Mezi zemité kyselky je řazena Hamrnická kyselka u Hamrnického dvora (?). Obec 

Stará Voda měla Obecní kyselku, Pístov dokonce tři kyselky s čísly I., II. a Heidlova kyselka byla III. 

Záhadou je mariánskolázeňská kyselka, uváděná jako Schlachthofsäuerling – Jateční, jistě poblíž býv. 



jatek (požární sbor). Dokonce i Ovesné Kladruby uvádějí kyselku „Lodes“ 2290 mg CO2/lt. Vlkovice 

jsou se dvěma kyselkami – Klinger (snad dnešní Skaut) Gstauda (?), Babice se třemi kyselkami, jedna 

z nich s názvem „Schotten“, Hoštěc se dvěma, značenými podle majitelů „Schott“ a „Thürmer“, atd. 

Naproti tomu se podařilo řadu z nich lokalizovat! Úterská je beze sporu Reitenbergerův pramen, 

tachovská Windischgrätzův, „Sudetský pramen“ jako Grünskou kyselku, Martinovskou „Horku“ (od 

čes. „hůrka“ i „Bergtalsäuerling“ v Chotěnově – dnes Chotěnovská. -rš- 

Dělení panských sídel v Čechách 
Často se setkáme na stránkách Hameliky s výrazy – hrad, hrádek, podhradí, předhradí, tvrz, apod. 

Dnes bych se chtěl podrobněji zabývat touto věcí, aby nedocházelo k mylným výkladům těchto 

výrazů. 

Podle představ byl hrad honosným sídlem, kde páni trávili svůj volný čas radovánkami a lovem. Není 

tomu tak. První hrady obvykle neměly podobu, kterou dnes obvykle vídáme. První stavby byly 

robustní, jen s malými okny, nízké. Okolní domy byly hliněné, proutěné nebo ze dřeva a celý areál 

hradu byl obehnán příkopem a proutěnou hradbou. Byly stavěny při řekách, v nížinách a na 

rovinatých místech, kde sloužily k ochraně obyvatel okolních osad, popřípadě při napadení kraje 

nepřítelem. Tyto hradby však neměly dlouhého trvání a teprve od 9. stol. bylo používáno jako 

stavebního materiálu kamene, ne však jako jediného. Dále se používalo dřeva a hlíny, byť v 

omezeném množství. V této době se již začínají hrady stavět na méně přístupných místech. Od 12. 

stol. je již kámen běžně používán. 

Hlavním posláním hradu byla obrana. Ať již to byla opevněná věž nebo celý soubor objektů, 

obehnaných příkopy a valy, měly tyto stavby zabránit pronikání nepřítele o země a zpomalit jeho 

postup. Vedlejším, ne však méně důležitým posláním bylo správní a hospodářské řízení. 

Do hradu se vcházelo jednou, i více branami zbudovanými uvnitř hradeb. S okolím – podhradím – byl 

hrad spojen padacím mostem. Jednotlivá hradní stavení byla od sebe dělena nádvořím, popřípadě 

dalšími branami, hradbami a příkopy. Hlavní věž byla největší a poskytovala obráncům poslední 

útočiště. 

Takové hrady stávaly na místech výhodných pro obranu, ale méně přístupných pro jeho dobyvatele. 

Nemuselo to být jen na strmém, holém kopci nad vsí, která hradu patřila, ale mohl stát také uvnitř 

osady, obklopen vodním příkopem, nebo u trhové cesty, kolem níž postupně vznikalo město. Dnes již 

pod mnoha nánosy a po stavebních úpravách okolí splývají některé hrady se svým okolím a jen těžko 

nacházíme skrovné stopy po jejich bývalé slávě. Vzpomeňme na Michalovy Hory nebo Úbočí. Mnoho 

hradů přestalo plnit funkci obrannou a přežily války, byly přestavovány na honosnější feudální sídla, 

která vyhovovala tehdejším požadavkům na bytovou kulturu. Např. zámek Kynžvart je přestaven 

z bývalé tvrze, zámeček v Broumově u Zadního Chodova, aj. 

Drobnější, méně majetní šlechtici si mohli stavět hrádky pouze se svolením krále. Při změně 

panovníka musel šlechtic opět žádat, zda mu bude sídlo (hrádek, tvrz, lenní dvůr) ponecháno, ale 

panovník mohl léno přidělit i někomu jinému. Řada lén zůstávala dědičná a mohla být i prodávána 

nebo dávána v nájem. 



Tyto hrádky byly podstatně menší než správní hrady a sloužily převážně jako obydlí majitele a 

vlastníka okolních osad a pozemků. 

Kromě těchto hradů a hrádků byly ještě tzv. hrady strážní, které stávaly především na hraničních 

přechodech nebo na důležitých místech ve vnitrozemí. Nacházíme je v blízkosti větších hradů, aby 

zde zadržely první nápor protivníka, nebo na místech vzdálenějších, aby střežily určitou oblast. Někdy 

to bývala pouze opevněná obytná věž, postavená poblíž hlavní cesty. 

Většina méně majetné šlechty si stavěla tvrze. Jsou to větší obytné zvnějšku opevněná stavení a 

jednou kamennou věží a dvorem. Tvrze byly obehnány pouze valem a dřevěnými palisádami. Jinak 

byl způsob života obdobný jako na hradě. 

V čase nebezpečí utekli obyvatelé do tvrze s nejcennějším majetkem, aby zde zachránili život svůj a 

svých rodin a zároveň pomohli pánovi tvrz bránit. Některé tvrze jsou stavěny tak, že veliká kamenná 

věž slouží současně jako jediná obytná budova a ostatní stavení jsou hospodářská. Kamenné hradby 

okolo tvrzí se vyskytují zřídka kdy a byly stavěny v pozdější době, kdy už tvrze  sloužily pouze jako 

hospodářské dvorce. 

Panské dvorce se stavěly v osadách bývaly hospodářským centrem okolních obcí. Majiteli byli nižší 

šlechtici, zemané a svobodníci. Seskupení obytné budovy a hospodářských budov bylo do čtverce 

nebo obdélníku a tím současně plnilo i funkci obrannou. Do takovýchto dvorů býval pouze jeden 

vjezd.  

V přiloženém plánku jsou objekty dosud existující nebo objekty o nichž je zmínka v historických 

pramenech. Tento seznam budeme dále rozšiřovat podle nových nálezů. 

Vysvětlivky: 

Úbočí –  zbytky hradu Boršengrýnu, založeného 1374, zničeného 1452. Pod hradem zbytky 

Židovského hřbitova, středověkého s náhrobky z 19. století. 

Stará Voda – obec bývala rytířským sídlem (kaple z r.1712) 

Kynžvart – hrad postaven po zániku staršího hradiště v polovině 13. století, přestavby 1349, 1398, 

1561, pobořen 1647 a od té doby ruinou. 

 zámek – postaven na místě starší tvrze 1690, do empírové podoby byl přestaven 1833-

1839 

 první osídlení v místech kolem hradu 

Zaječí Dvůr – středověký statek, který mohl být centrem středověké osady, ležící kolem něho. 

Ringval u Nimrodu – staré strážní místo na zemské stezce 

Kladská – novodobý lovecký zámeček z doby před 100 lety 

Velká Hleďsebe – starý židovský hřbitov ve směru na Mar. Lázně 

Úšovice – nejstarší  zpráva z r. 1115, pověst o dřevěném hrádku, 1870 ještě zbytky valů při č.p. 37 

Mar. Lázně – romantická věž z r. 1873 postavená ve formě ruiny 



Hamrníky – dvůr se zámečkem postaveným na místě staršího sídla 1706-08, zámek je čtyřkřídlý, 

jednopatrový s kaplí 

Sítiny a Mnichov – v obou vsích panské dvorce ev. tvrz  

Drmoul – chodská privilegovaná ves 

Panský vrch – staré sídlo, ve středověku alodiální statek na místě snad chodského hrádku; severně 

židovský hřbitov ze 17. stol. 

Trstenice – stará chodská ves (kostel sv. Víta prý 1200), r. 1570 postavena tvrz. Na cestě do Chodové 

Plané novodobý lovecký zámeček Berchenbogen 

Broumov – průsmyk do Bavor chráněn Chody, později strážní hrádek, novodobý tzv. Jánský zámeček, 

dvoupatrový, v barokním slohu 

Holubín – středověký panský dvůr, zal. kol. 1400, jehož majitel se 1452 účastnil dobývání 

Boršengrýnu 

Pístov – staré osídlení, snad odtud Benedikt Rejt, jehož předci mohli založit hrad na Lazurové hoře 

v 14. stol. 

Michalovy Hory – hrad na Lazurové hoře založen na starším sídle 

Dolní Kramolín – tvrz ze 13. založená prý klášterem, poblíž tvrze stával hrad, později panský dvorec, 

jehož obvodová zeď je z let 1726- 1728 

Boněnov – severně od vsi na strmém ostrohu býval hrádek, zničen v husitských válkách a znovu 

vybudován a zničen ve třicetileté válce 

Výškov – bývalá tvrz stála na místě čp. 26, vlevo při silnici do Michalových Hor stával hrádek, obojí 

zaniklo za třicetileté války  

Chodová Planá – velmi staré osídlení, kdysi Kdynie. R. 1290 hrádek u něhož opevnění spojeno 

s kostelem. Dnes tudy vede hlavní silnice. 

Kříženec – za vsí směrem na Caltov na vrchu stával hrádek, činností lomu byl zcela likvidován 

Caltov – zde bývala tvrz, připomínaná 1379 a ještě 1574 

Týnec – tvrz se připomíná 1393 a ještě 1531 

OTÍN – se připomíná 1365 a ještě 1575 

Křínov – tvrz poprvé se připomíná 1373, těsně před obcí hrádek, po němž zbyl pouze čtvercový vodní 

příkop. Hrádek byl vypálen 1507 Vladislavem – místo i s ruinou darováno Plané, které je 

drželo ještě 1641. 

Štokov – severně stávala tvrz zvaná „Krajt“ jako manský statek patřící Tachovu. V místech, kde tvrz 

stávala, stojí starý pomník, který připomíná, že v těchto místech byla rozsápaná lvem jakási 

šlechtična. Lvi zde byli vypouštěni do obor a pak panstvem stříleni. 



Planá – velmi staré osídlení v místech Bohušovy hory, na které později stával hrádek, důležité strážní 

místo. Později vypálen. Kostel sv. Petra a Pavla založen jako útočištní hradiště snad již po 845, 

na severozápadní straně Plané založen mohutnější hrad, který několikrát vyhořel a byl 

přestavován a rozšiřován (1390). V 17. stol. byl přestavěn na zámek. 

Zdeněk Buchtele 

Hamelika – pracovní materiály vydávané pro potřeby vlastivědného kroužku Kulturního a 

společenského střediska v Mariánských Lázních. Do čísla přispěli Zdeněk Buchtele, Stanislav 

Burachovič, prom.fil., Vladimír Kajlík, MUDr. Vladimír Kvíšek, CSc., Ing. Richard Švandrlík, který číslo 

připravil. Vychází jako občasník. Pouze pro členy kroužku. Dvanácté číslo z 10. září 1979 


