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vorherige Seite | předchozí strana
Arnika (Arnica montana) auf einer Bergwiese in Hermsdorf
Prha arnika na horské louce v Hermsdorfu
 Das Naturschutzgebiet Geisingberg beherbergt eine außerge
wöhnliche Bergwiesenvielfalt. | V přírodní rezervaci Geisingberg
najdeme výjimečně pestrou skladbu horských luk.
 Streifenwanzen (Graphosoma lineatum) leben an Dolden
blütlern, im Gebirge vor allem am Bärwurz. | Kněžice páskovaná
žije na miříkovitých rostlinách, v horách především na koprníku.
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 Als Bewohner feuchter Wiesen war das Braunkehlchen
(Saxicola rubetra) einst fast in ganz Sachsen verbreitet, heute bietet
das Ost-Erzgebirge noch selten gewordene Refugien.
Bramborníček hnědý, obyvatel vlhkých luk, byl dříve rozšířený
téměř po celém Sasku. Dnes ho ve východním Krušnohoří najdeme
jen na několika místech.
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 Wirklich artenreiche Bergwiesen gibt es nur dort, wo im Som
mer der Aufwuchs zu Heu verwandelt wird – möglichst schonend,
ohne zu schwere Technik, so wie im Bärensteiner Bielatal.
Opravdu pestré horské louky najdeme jen v místech, kde se v létě
kosí – pokud možno šetrně, bez těžké techniky, jako v Bielatalu
u Bärensteinu.

G

enüsslich mampfen Lucky und Lucy das leckere Futter,
das heute in ihrer Raufe gelandet ist: mmmh, duftender
Bärwurz! Und hier: Alantdistelblätter! Und da: Perücken-Flocken
blumen-Blütenköpfe! Draußen liegt Schnee, in den Bäuchen
von Lucky und Lucy wachsen kleine Lämmchen heran, und
bald ist Weihnachten. Was kann es zu dieser Zeit für Schafe
Besseres geben als vitaminreiches, schonend gewonnenes
Gebirgskräuterheu von den Bergwiesen des Ost-Erzgebirges?!

L

ucky a Lucy si mlsně vybírají pochoutky, které právě objevi
ly v jeslích: hmm, voňavý koprník! A tady zase listy pcháče!
Květy chrpy! Venku leží sníh, břicha Lucky a Lucy ukrývají malá
jehňata a brzy budou Vánoce. Nenašli byste pro ovce nic lep
šího než seno z krušnohorských luk – šetrně posečené a plné
vitamínů.
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 Fast die letzten sächsischen Trollblumen-Vorkommen
(Trollius europaeus) gibt es am Geisingberg und bei Oelsen.
Dva z posledních porostů upolínu evropského se nacházejí na
Geisingbergu a u Oelsenu.
 Grünaderweißling (Pieris napi) an Kleinem Klappertopf
(Rhinanthus minor) | Bělásek řepkový na kokrhelu menším

gend Licht. | Nízkorostoucí druhy jako vítod obecný mají dostatek
světla jen na chudých loukách s nevysokým trávníkem.

rechte Seite | pravá strana

 Perücken-Flockenblumen (Centaurea pseudophrygia) werden
im Sommer von vielen Insekten besucht.
Chrpu parukářku navštěvuje v létě mnoho druhů hmyzu.

 Niedrigwüchsige Arten wie das Kreuzblümchen (Polygala
vulgaris) bekommen nur in mageren, kurzrasigen Wiesen genü
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D

ie heimische Natur leidet unter einem immensen Überan
gebot an Stickstoff. Allein über die Luft gelangen so viele
Stickstoffverbindungen, vor allem aus Fahrzeugabgasen, gratis
in die Landschaft, wie Bauern noch in den 1950er-Jahren auf
ihren Feldern gedüngt haben. Das Resultat heißt Eutrophierung
und zählt für viele Tier- und Pflanzenarten zu den größten Ge
fährdungsursachen. Doch anders als im Flach- und Hügelland
setzt im Gebirge das Klima den vom Stickstoffüberfluss pro
fitierenden Dominanzstrategen Grenzen. Hier oben können
Brennnessel und Co. nicht so leicht zur unangefochtenen Vor
herrschaft kommen und all die lichtbedürftigen, niedrigwüchsi
geren Kräuter verdrängen. Die Bergwiesen sind auch heute
noch eine besondere Zierde des Ost-Erzgebirges, die nicht we
nige Besucher in die Tourismusregion zieht. Dennoch: Gerade
die »Hungerkünstler« unter den Wiesenpflanzen, die einstmals
alltäglich waren, haben sich auch hier rar gemacht. Das betrifft
zum Beispiel die Arnika, die früher in keiner Hausapotheke fehlen
durfte. Neben Wald-Läusekraut, Kreuzblümchen und Berg-Platt
erbse zählt sie zu den typischen Arten der Borstgrasrasen – der
magersten Ausbildungsform der Bergwiesen. Relikte findet man
noch hier und da über saurem, nährstoffarmen Quarzporphyr.

N

aše příroda trpí obrovským přebytkem dusíku. Jen ze
vzduchu se do půdy dostane podobné množství dusíka
tých sloučenin, jaké ještě v 50. letech minulého století dodávali
polím zemědělci v podobě hnojiva. Nejvíce těchto látek přitom
pochází z výfuků aut. Důsledkem je takzvaná eutrofizace –
jedna z největších hrozeb pro mnoho rostlin a živočichů. Nad
měrnému rozšíření druhů, které z nadbytku dusíku profitují,
naštěstí v Krušnohoří do jisté míry brání horské klima. Dokonce
ani kopřivy tu nedokážou tak snadno získat absolutní převa
hu a vytlačit světlomilné, nízkorostoucí byliny. Krušnohorské
louky, které rozkvétají během května a června, stále okouzlují
návštěvníky svým barevným kobercem.
Přesto i ty rostliny, které se snadno vyrovnají s nedostatkem
živin a dříve byly běžné, jsou dnes mnohem vzácnější. Platí to
například pro arniku, bez které se dříve neobešla žádná domácí
lékárnička. Vedle všivce lesního, vítodu obecného a hrachoru
horského patří k typickým druhům smilkových trávníků –
nejchudšího typu horských luk. Jejich zbytky ještě najdeme na
nemnoha místech s kyselým podložím z křemenného porfyru,
které je chudé na živiny.
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Unter den weniger harschen Bedingungen über Gneis und
Granitporphyr kommen typische Bergwiesen zur Ausbildung
mit der unverkennbar duftenden Bärwurz – von den Erzge
birglern Köppernickel genannt –, mit Weichem Pippau, Rauem
Löwenzahn und Rundblättriger Glockenblume. Der WaldStorchschnabel – eine Wiesenpflanze, die im übrigen Erzge
birge ab Ende Mai die Bergwiesen mit ihren rötlich-violetten
Blüten verzaubert – erreicht an der Weißeritz seine Ostgrenze.
Im Gegensatz dazu fehlt die Perücken-Flockenblume auf kaum
einer Bergwiese in den Einzugsgebieten von Gottleuba und
Müglitz, wohl aber denen von Mulde und Flöha.
Ebenso fließend wie zu den Borstgrasrasen sind die Übergän
ge zu den Feuchtwiesen. Hier treten immer mehr der Wiesen
knöterich und die Verschiedenblättrige Kratzdistel (Alantdistel)
in Erscheinung. An den wenigen Orten, wo im Boden auch
noch ausreichend Kalzium und Magnesium enthalten sind,
können ebenfalls Breitblättrige Kuckucksblume, Sterndolde
sowie, heute sehr selten, Trollblume auftreten.
Solche basenliebenden Arten leiden nicht nur unter der
Eutrophierung, sondern auch am zweiten großen, damit zu
sammenhängenden ökologischen Problem: der Versauerung.
Die Stickoxide der Fahrzeug- und Kraftwerksabgase wirken
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O něco příznivější podmínky nabízí podloží tvořené rulou a žu
lovým porfyrem. Najdeme tu typické horské louky s nezaměni
telnou vůní koprníku, se škardou měkkou, máchelkou srstnatou
a zvonkem okrouhlolistým. Kakost lesní – luční květina, která
od konce května zdobí zdejší stráně svými červenofialovými
květy – dosahuje východní hranice svého rozšíření podél toku
říčky Weißeritz. Chrpa parukářka zase nechybí snad na žádné
louce v povodí říček Gottleuba a Müglitz, marně byste ji však
hledali kolem Muldy a Flöhy.
Podobně plynulý přechod jako ke smilkovým trávníkům
najdeme na druhé straně k vlhkým loukám. Roste tu napří
klad rdesno hadí kořen a pcháč různolistý; na několika málo
místech, kde má půda dostatek vápníku a hořčíku, můžeme
s trochou štěstí najít prstnatec májový, jarmanku větší a dnes
velmi vzácný upolín. Tyto a jiné zásadomilné druhy dnes netrpí
pouze eutrofizací. Je tu i další, související problém, a tím je
překyselení půdy. Oxidy dusíku z aut a elektráren totiž nezpů
sobují jen přehnojení. Rozpouštějí se ve vzdušné vlhkosti a
padají na zem v podobě kyseliny dusičné.
Nejpestřejší horské louky proto najdeme v blízkosti zásadi
tého čediče, například na stráních Geisingbergu. Přijďte se na
jaře podívat!

sich nicht nur düngend aus. Gelöst in der Luftfeuchtigkeit reg
nen sie als salpetrige Säure auf die Landschaft nieder.
Die buntesten Bergwiesen findet man demzufolge in der
Nähe von basenreichem Basalt. Unvergesslich bleibt eine Früh
lingswanderung rund um den Geisingberg.
 Warzenbeißer (Decticus verruciforus) sind die größten hei
mischen Heuschrecken. | Kobylka hnědá je jedním z největších
zástupců řádu rovnokřídlých u nás.

 Bergwiese mit Bärwurz (Meum athamanticum) und Weichem
Pippau (Crepis mollis) bei Nové Město / Neustadt (im Hintergrund
der Bouřňák / Stürmer) | Koprník štětinolistý a škarda měkká
u Nového Města (v pozadí Bouřňák)
linke Seite | levá strana
 Bergwiesen beherbergen nicht nur bunte Blumen, sondern auch
Pilze wie das Gelbe Wiesenkeulchen (Clavulinopsis corniculata).
Na horských loukách nerostou jen barevné květiny, ale také houby,
jako například kyjovečka svazčitá.
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 Der Schwalbenschwanz (Papilio machaon) gehört zu den
schönsten heimischen Schmetterlingen.
Otakárek fenyklový patří k našim nejkrásnějším motýlům.
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 Die Bergwiesenart Kanten-Hartheu (Hypericum maculatum)
ist verwandt mit dem Echten Johanniskraut, welches man jedoch
eher im Hügelland findet.
Horská třezalka skvrnitá je blízkou příbuznou třezalky tečkované,
kterou ale najdeme spíše v pahorkatinách.

 Zu den heute sehr seltenen Bergwiesenbewohnern gehören
auch Orchideen wie die Weiße Waldhyazinthe (Platanthera bifolia)
Také orchideje jsou dnes na horských loukách velmi vzácné. Zde
vemeník dvoulistý
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Vorkommensschwerpunkte | Oblasti výskytu

1	FND Bärenbachwiese + Relhökwiese


2	Saidenberg


3	Mortelgrund und Seitentäler | Mortelgrund a boční údolí


4	um Seiffen und Neuhausen (Frauenbach, Schwartenberg, Oberseiffenbach)



okolí Seiffenu a Neuhausenu (Frauenbach, Schwartenberg, Oberseiffnbach)

5	Skihänge Klíny / Göhren | sjezdovky v Klínech


6	FND Bellmannshöhe


7	Holzhau (Skihang und Wiesen in Ortslage) | Holzhau (sjezdovka a louky v obci)


8	NSG Gimmlitztal


9	FND Hartmannsdorf-Neubau


1
0	FND Becherbachtal


1
1	zwischen Moldava und Neuhermsdorf | mezi Moldavou a Neuhermsdorfem


1
2 um Rehefeld (u. a. Böhmische Wiesen) | okolí Rehefeldu (mj. Böhmische Wiesen)

1
3	Abfahrtshänge am Bouřňák / Stürmer | sjezdovky na Bouřňáku

1
4	Schellerhau und Bärenfels | Schellerhau a Bärenfels


1
5	FND Steinrückenwiese Sadisdorf


1
6	FND Mayenburgwiese + Dönschtener Hänge

1
7	Wiesen in Oberbärenburg | louky v Oberbärenburgu

1
8	Schilfbach- und Bielatal (u. a. mehrere FND) | údolí Schilfbachtal a Bielatal (mj. několik FND)


1
9	FND Steinbruchwiesen und andere Wiesen um Lauenstein und Geising


FND Steinbruchwiesen a další louky v okolí Lauensteinu a Geisingu

2
0	
NSG Geisingberg

2
1	

 um Altenberg (NSG Am Galgenteich, FND Schwarzwasserwiese u. a.)

okolí Altenbergu (mj. NSG Am Galgenteich, FND Schwarzwasserwiese)
2
2	Zinnwald | Cínovec

2
3	NSG Grenzwiesen

2
4	Skihänge bei Telnice / Tellnitz | sjezdovky u Telnice


2
5	NSG Oelsen
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Wandervorschlag | Tip na výlet

Bhf. Altenberg  NSG Am Galgenteich (Sachsens größter
Orchideenbestand)  Rauschermühlenteich  Haus Wiesen
grund (Holzfeimen)  Abstecher zur Trollblumenwiese der
Grünen Liga  Klengelsteigwiese  Geisingberg  ehem.
Steinbruch  Mendesbusch  »Huckelwiese«  Wetterschacht
 Bergbaumuseum Altenberg
ca. 15 km

nádraží Altenberg  přírodní rezervace »Am Galgenteich«
(největší výskyt orchidejí v Sasku)  rybník Rauschermühlen
teich  usedlost Wiesengrund  odbočka k upolínové louce
Grüne Liga  louka Klengelsteigwiese  kopec Geisingberg
 zaniklý kamenolom  Mendesbusch  »Huckelwiese«
 Wetterschacht  hornické muzeum Altenberg
cca 15 km
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Pfingst-Naturerlebnis Geisingberg

Svatodušní oslava přírody pod Geisingbergem

I

S

mmer am Pfingstmontag lädt die Grüne Liga Osterzgebirge
zum »Naturerlebnis Geisingberg« ein. Naturfreunde bekom
men während der Führungen vor allem die Wiesen am Fuße
des Basaltberges präsentiert, wo Ende Mai / Anfang Juni Aber
tausende Orchideen und Trollblumen ein Bild zaubern, wie
man es zumindest in Sachsen in dieser Üppigkeit kaum sonst
irgendwo erleben kann.
Diesen Genuss verdanken wir zum einen der hier eng ver
zahnten geologischen Vielfalt, die unterschiedlichsten Pflan
zenarten geeignete Bedingungen verschafft. Zum anderen
aber muss der Dank all denen gelten, die in den vergangenen
100 Jahren für Schutz und Pflege der botanischen Fülle ge
sorgt haben.
Da ist zunächst der Landesverein Sächsischer Heimatschutz
zu nennen, der in den 1920er- und 1930er-Jahren den Berg
und die umgebenden Flächen Stück für Stück aufgekauft,
unter Schutz gestellt und eine pflegliche Nutzung der Wiesen
gesichert hatte. Auch nach der Zwangsenteignung des Lan
desvereins nach 1945 konnten hier am Geisingberg wenigs
tens einige der wertvollsten Bereiche bewahrt werden. Dafür
setzten sich einerseits engagierte Wissenschaftler und Natur
freunde ein. Ziemlich entscheidend war aber auch, dass es hier
einen LPG-Vorsitzenden gab, dem Artenvielfalt mindestens
genauso wichtig war wie Maximalertrag. Zur Heumahd kam im
Sommer Unterstützung von Studentinnen und Studenten der
Pädagogischen Hochschule Dresden.
Seit 1999 bildet der Geisingberg einen Kernbereich des
Naturschutz-Großprojektes »Bergwiesen im Osterzgebirge«.
Solche Großprojekte werden vom Bundesamt für Naturschutz
in »Gebieten von gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung«
gefördert. Bis 2008 kamen der Region auf diese Weise etwa fünf
Millionen Euro zugute (entspricht ungefähr 120 Metern Auto
bahnbau an der A17). Mit dem Geld und dem Engagement
der am Projekt Beteiligten konnten auch viele zwischenzeitlich

248

Bergwiesen und Borstgrasrasen | Horské louky a smilkové trávníky

vatodušní pondělí (letnice – v Německu volný den) slaví
Grüne Liga Osterzgebirge každoročně na stráních Geising
bergu. Všichni zájemci – místní i ti zdaleka – mohou v tento
den navštívit s průvodcem louky na úpatí čedičového kopce.
Ty jsou touto dobou doslova posety tisíci květů orchidejí a
upolínů, což je obrázek, který se vám nikde v okolí desítek kilo
metrů nenaskytne, ať už se vydáte severním (saským) či jižním
(českým) směrem.
Za tento pohled vděčíme v první řadě velmi pestrému
horninovému podloží, které vytváří příhodné podmínky pro
nejrůznější druhy rostlin. Nesmíme však zapomenout ani na
hospodáře, kteří se o zdejší louky po generace starali a pomá
hali tak uchovat jejich bohatství.
Za zmínku stojí především spolek Landesverein Sächsischer
Heimatschutz, který ve 20. a 30. letech 20. století postupně
vykoupil pozemky na kopci i v jeho okolí, začal je chránit
a poskytl jim pravidelnou péči. Té se zdejším nejcennějším
plochám dostalo dokonce i po násilném vyvlastnění po roce
1945. Velkou zásluhu na tom měli angažovaní vědci a milovníci
přírody, na senoseč sem například v létě přijížděla pomáhat
řada studentů z Vysoké školy pedagogické v Drážďanech.
Rozhodující osobou byl nicméně předseda zdejšího zeměděl
ského družstva, člověk, kterému ležela ochrana přírody na srdci
stejně jako maximální výnosy.
Od roku 1999 byl Geisingberg jádrovou oblastí velkého
ochranářského projektu Bergwiesen im Osterzgebirge (Horské
louky východního Krušnohoří). Podobné projekty vyhlašoval
Spolkový úřad pro ochranu přírody v oblastech s »celostátním
významem«. Až do roku 2008 tak do kraje přišlo asi 5 milionů
eur (což přibližně odpovídá ceně 120 metrů dálnice A17). Za
tyto peníze a díky práci všech zúčastněných se podařilo vyčistit
zarostlé okrajové části luk a přehnojené, intenzivně využívané
zemědělské plochy. Přírodní rezervace Geisingberg se zároveň
rozrostla z 45 na 314 hektarů. Především se však podařilo navá

brachgefallene Wiesen entbuscht sowie »Intensivgrünland«
teilweise ausgemagert werden. Einher ging dies mit der Er
weiterung des Naturschutzgebiets Geisingberg von 45 auf
314 Hektar. Der wichtigste Erfolg des Naturschutz-Großpro
jekts indes bestand darin, den Grundstein für eine gute Koope
ration zwischen Naturschutzvereinen, Biotoppflege-Betrieben
(Naturbewahrung Osterzgebirge gGmbH) und Landwirten
gelegt zu haben. »Der aktuelle Pflegezustand kann als bei
spielhaft für die Bergwiesen des Osterzgebirges angesehen
werden« (Naturschutzgebiete in Sachsen, 2008).
Es lohnt sich wirklich, am Pfingstmontag – oder an einem
anderen Frühlingstag – die Geisingbergwiesen zu erwandern.

zat spolupráci mezi spolky na ochranu přírody, firmami, které
se zabývají dotovanou péčí o biotopy, a zemědělci. Publikace
Naturschutzgebiete in Sachsen (2008) vyzdvihuje péči o zdejší
louky jako příklad pro celé východní Krušnohoří.
Návštěva Geisingbergu se opravdu vyplatí – a je jedno, jestli
se sem vydáte o letnicích nebo v nějaký jiný jarní den.
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Praktischer Naturschutz | Ochrana přírody
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Bergwiese selber machen

Vytvořte si svou louku

Wenn das Wohn- oder Wochenendgrundstück nicht allzu sehr
mit Nährstoffen überfrachtet oder stark beschattet ist, sollte es
keines übermäßigen Aufwandes bedürfen, daraus eine artenrei
che Wiese zu zaubern. Für manche (einstige) Allerweltswiesen
arten wie Margeriten und Glockenblumen reicht es in der Regel,
ein- bis zweimal im Jahr zu mähen und den Grünschnitt gründ
lich zu beräumen. Gut ist Heugewinnung, und noch besser die
Nachbeweidung mit Schafen oder Ziegen (manche Schäfereien
geben für diese Zwecke vierbeinige Rasenmäher ab). Zur Förde
rung der Arten- und Blütenvielfalt lohnt es sich, nach der Mahd
die Rasennarbe mit einer Stahlharke kräftig aufzureißen – und
Bergwiesensamen einzustreuen. Jedoch: bitte keine Wiesenmi
schung aus dem Gartenmarkt verwenden! Abgesehen davon,
dass viele darin enthaltene Arten zu den Einjährigen gehören
und nur im ersten Jahr der Fläche Farbe verschaffen, stammen
diese Samen nicht aus dem Erzgebirge. Wesentlich besser ist
es, bei einem Bauern mit artenreichen Wiesen zum Winterende
den Scheunenboden aufzukehren. Solchen »Bergwiesenkeh
richt« gibt auch die Grüne Liga Osterzgebirge ab.

Začít můžete na vlastním pozemku. Pokud není přehnojený
nebo hodně zastíněný, poměrně snadno na něm vytvoříte
opravdu pestrou louku. Některým rozšířeným druhům, jako
jsou kopretiny a zvonky, bohatě stačí, když pozemek jednou
až dvakrát do roka posečete a seno pečlivě sklidíte. Tuto práci
za vás spolehlivě zastanou také ovce nebo kozy (některé ovčí
farmy je pro tyto účely i pronajímají). Druhovou (a barevnou)
rozmanitost podpoříte, když po kosení projedete trávník želez
nými hráběmi, pořádně přitlačíte – a rozhodíte semena lučních
rostlin. Ale pozor: nepoužívejte směsi ze zahradnických obcho
dů! Jednak je v nich mnoho jednoletek, které váš pozemek oz
dobí jen v první sezóně, především ale tato semena nepocházejí
z místních zdrojů. Rostlinám odjinud se v našich (např. krušno
horských) podmínkách nebude tak dobře dařit. Okouzlila vás
na jaře či v létě nějaká místní louka svými druhy a barvami? Za
jděte na konci zimy za jejím majitelem (patrně to bude zdejší
zemědělec) a smeťte, co mu napadalo na podlahu ve stodole.
Podobné luční směsi nabízí také Grüne Liga Osterzgebirge.
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Mehr Informationen erhält man unter anderem beim Bergwie
senwiesenfest, das der Landschaftspflegeverband Mulde-Flöha
jedes Jahr am ersten Junisonntag im Burghof Rechenberg ver
anstaltet.

Heulager im Bärensteiner Bielatal
Wettsensen, »Heulagerspartakiade«, Arabischer Abend, Live
musik am Lagerfeuer – seit 1996 gab es schon viele Höhepunk
te beim alljährlichen Heulager der Grünen Liga Osterzgebirge.
Im Juli treffen sich Naturfreunde aus nah und fern an der »Bio
toppflegebasis« im Bärensteiner Bielatal. Manche kommen mal
für einen Nachmittag vorbei, um mitzuhelfen beim Sensen,
Rechen, Gabeln – andere campieren volle zweieinhalb Wochen.
Nicht selten handelt es sich bei der Wiesenmahd um ganz schön
anstrengende Arbeit, und doch kommen viele immer wieder.
Gemeinsam kann Naturschutz richtig Spaß machen! Schon was
vor im nächsten Juli?

Více informací dostanete na slavnosti Bergwiesenwiesenfest,
kterou každoročně v prvním červnovém týdnu pořádá sdružení
Landschaftspflegeverband Mulde-Flöha v Rechenbergu.

»Heulager« – velké letní kosení
Soutěž v kosení na čas, »spartakiáda«, arabský večer, táboráky
s živou hudbou – od roku 1996 se toho na každoročním kosení
pod Geisingbergem přihodilo už hodně. Takzvaný »Heulager«
(Heu je německy seno, Lager znamená tábor) pořádá spolek
Grüne Liga Osterzgebirge. Dobrovolníci zblízka i zdaleka přijíž
dějí do centra ochrany přírody v Bielatalu u Bärensteinu. Někteří
jen na jediné odpoledne, jiní na celý turnus – dva a půl týdne.
Nebývá to zrovna lehká práce, přesto se lidé každý rok vracejí.
Nejde tu totiž jen o ochranu přírody, lákavá je i možnost strávit
pár dnů s podobně naladěnými nadšenci. A co vy, máte už něco
na příští červenec? Přidáte se k těm několika Čechům, kteří do
Bielatalu také jezdí?
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