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   Benátky severu – v případě Petrohradu je tato přezdívka na rozdíl od jiných 

měst zcela na místě. Petrohrad, který byl postaven na blátě a vodě, je do poslední-

ho kousíčku stejně tak impozantní, křehký a bezbranný vůči povodním jako Be-

nátky. Řeky a kanály tvoří téměř jednu desetinu rozlohy města, a to se z velké 

části nachází pouze tři metry nad hladinou moře. Kolem dokola se táhnou žulová 

nábřeží, zdobené mosty a ploty z tepaného železa s motivy delfínů, tritonů, nymf 

a heraldických a sovětských symbolů. Tmavé vody kanálů odrážejí štukové fa-

sády okolních paláců natřených ledově modrými, žlutými nebo meruňkovými a 

karmínovými odstíny barev. 

   Krása Petrohradu je plná melancholie., zašlá sláva a tragédie jsou všudypřítom-

né.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEZMĚTE FOTOAPARÁTY, KAMERY  

A PŘIJMĚTE  NAŠE POZVÁNÍ NA CESTU…  
 

 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ       

               ČESKÁ LÍPA  
    OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY  
                            ( s námi výlety pro turisty od 5-ti do 80-ti let věku…) 

 

PŘINÁŠÍ INFORMACE K AKCI  
 

SS  OOVVýýTTeemm  HHEELLSSIINNKKYY--PPEETTRROOHHRRAADD  

AA  MMEETTRROOPPOOLLEE  PPOOBBAALLTTÍÍ  
      

  

21.-30.června 2014 
 

 



S OVýTem HELSINKY-PETROHRAD  

A METROPOLE POBALTÍ 
 

 

      sraz účastníků  a místo odjezdu 
    sobota 21.června ve 12.00 hodin před KD Crystal v Parku generála Heliodora Píky v České Lípě. 

 

 

    program akce  
 

 

       1.den – sobota 21.června 2014: odjezd z České Lípy ve 12.00 hodin.,  cesta přes Rumburk, Görlitz, Wroclaw a 

Varšavu – noční přejezd., 

        2.den – neděle 22.června 2014:  ve druhé polovině noci přejezd přes Augustow na hranice s Litvou a v ranních 

hodinách příjezd k HOŘE KŘÍŽŮ poblíž města Šiauliai v Litvě. Později přejezd do 

Lotyšska a cca v poledne dojezd do RIGY, hlavního města Lotyšska. Prohlídka 

s procházkou Starým městem – navštívíme mj. náměstí Doma Laukoms, Akmenský 

most, ze kterého se naskýtá výhled na 

Starou Rigu, kostel sv.Petra, na jehož 

věž určitě vystoupíme a i z ní se roz-

hlédneme po celé metropoli, hlavní 

tržiště, Dóm – cihlovou katedrálu, Riž-

ský hrad na Hradním náměstí, podívá-

me se také k radnici a k několika dal-

ším kostelům. V podvečer výlet do 

lázeňského přímořského střediska JÜRMALA, zde možnost pobytu na 

písečných plážích či procházka po zdejších dunách. Jürmala je souhrnný 

název pro pás malých městeček a letovisek, který se táhne 20 km po po-

břeží. Ubytování v hotelu v Rize a nocleh.,  
        3.den – pondělí 23.června 2014:  dopoledne navštívíme NÁRODNÍ PARK 

GAUJA a středisko SIGULDA, přezdívané „lotyšským Švýcarskem“. Zde si 

prohlédneme Siguldský hrad, projdeme při cca sedmikilometrovém pěším 

okruhu okolo Viktorovy a Gütmanisovy jeskyně, navštívit můžete Turaidské 

muzeum či Turaidský hrad, a také Turaidský kostel, na jehož hřbitově je hrob 

turaidské Růže… Okolo poledne přejedeme lotyšsko-estonské hranice a cca 

v 16.00 hodin dojedeme do hlavního města Estonska – TALLINU. Ubytování 

máme přímo v centru města, proto celý zbytek odpoledne a podvečer můžeme 

využít k prohlídce této přístavní metropole. V rámci pěší procházky navštívíme 

opět Staré město, jehož křivolaké uličky patří k nejkrásnějším. Prohlídku města 

začneme u budovy zdejší radnice na Radničním náměstí (Raekoja plats), aby-

chom později prošli okolo budovy Muzea estonské fotografie, která ovšem dříve 

sloužila coby vězení. Zavítáme do luteránského kostela sv.Ducha ze 13.stol. Má 

nejstarší hodiny v Tallinu 

s řezbami z roku 1684 a jeho zvon z roku 1433 je nejstarším v Estonsku. Na 

ulici Pikk můžeme obdivovat tří- a čtyřpatrové domy německých kupců i 

budovy různých tallinnských cechů. Na severním konci této ulice je Velká 

pobřežní brána, středověký vstup do tallinnského přístavu. Dále se zastavíme 

u kostela sv.Olafa, jehož 124 metrů vysoká věž je hlavním orientačním bo-

dem Tallinu a za sovětské vlády ji využívala KGB… Projdeme okolo hradeb 

Dolního města, navštívíme kostel sv.Mikuláše a poté se ubytujeme v našem 

hotelu. Kdo bude chtít, může se ještě večer vydat do Horního města a na vrch 

Toompea. V Horním městě se mj. nachází katedrála Alexandra Něvského. 

Nocleh., 

        4.den – úterý 24.června 2014: časně ráno (již ve 4.30 h) budí-

ček a kolem páté hodiny ranní odbavení na trajekt do Finska. V 7.00 

hodin odplutí trajektu společnosti Viking Line a pak 2 hodiny 15 minut trvající plavba lodí po Baltském moři do Helsi-

nek. Po připlutí odbavení ve Finsku a celodenní návštěva hlavního města této skandinávské země – HELSINEK. 

Po Helsinkách budeme částečně přejíždět naším mikrobusem  Přímo z přístavu se vydáme ale nejprve pěšky centrem 

města. Hned naproti přístavu se totiž nachází radnice, Prezidentský palác a katedrála Uspenski (ruská pravoslavná cír-

kev). Od ní pak dojdeme na rozlehlé Senátní náměstí s luteránskou katedrálou Tuomiokirkoo. Na Senátním náměstí 

stojí také budova Vládního paláce a naproti paláci jónské sloupy Helsinské univerzity. Projdeme okolo nejstarší helsin-

ské budovy – Sederholmova domu – pocházejícího z roku 1757 a  pěší procházka nás později zavede okolo Univerzitní 

knihovny k budovám Hlavního nádraží z roku 1909 a k Národnímu divadlu z r.1872.  Odpoledne přejedeme okolo Par-

lamentu a Národního muzea k Finlandii Hall, ke koncertnímu a kongresovému centru,    které se proslavilo v roce 1975  



Konferencí o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. V sousedství si prohlédneme budovu Opery, a také Olympijský stadi-

on, který zažil slavná vítězství i našeho Emila Zátopka. Z věže Stadionu je pak nepřekonatelný výhled na město (vstup-

né cca 4.-€). Odpočinek nás pak čeká v příjemném prostředí Sibeliova parku.  Na závěr naší návštěvy metropole Finska 

se zastavíme ve fascinujícím  kostele Temppeliaukio kirkko, který 

je vytesaný v podzemí do skály. Pravidelně se zde konají koncerty 

– třeba budeme mít štěstí i my… Ubytování máme zajištěno v tento 

den na modernějším předměstí metropole, v městě Espoo. Nocleh.,  

        5.den – středa 25.června 2014: před odjezdem  máme zajiš-

těnu hotelovou snídani. Po ní se vydáme na 200 kilometrovou cestu 

do Ruska. Kousek za finským městem Vaalima přejedeme finsko-

ruské hranice. V případě, že odbavení na hranicích proběhne bez 

velkého zdržení, se odpoledne zastavíme v ruském městě 

VYBORG, kde za návštěvu stojí zdejší hrad. Víc toho na tento den 

neplánujeme, kolem 19.té hodiny bychom se měli ubytovat na 

okraji SANKT PETĚRBURGU, v hotelu, ze kterého je to do centra města cca 20 km., nocleh., 

        6.den – čtvrtek 26.června 2014: celodenní prohlídka SANKT PETĚRBURGU. Tento den navštívíme centrum 

tohoto města. Naší prohlídku začneme na Něvském prospektu, který 

se honosí všemi architektonickými styly od baroka až po ruskou 

obdobu secese, a který je petrohradským ekvivalentem toho, co je 

Champs Elysées pro Paříž. Je to ulice impozantních rozměrů začína-

jící u budovy Admirality na nábřeží Něvy a táhnoucí se úctyhodných 

4,5 km až ke klášteru Alexandra Něvského za Fontankou. Její šíře je 

místy až 60 metrů. Část ze 4,5 km samozřejmě jen projedeme mikro-

busem. Pěšky projdeme přes Aničkův most nad řekou Fontankou, 

prohlédneme si dvě bývalé královské budovy - Aničkův palác a Bě-

loselskij-Bělozerskij palác, a také  Kazaňsku katedrálu, která patří 

k vůbec nejstarším kostelům ve městě a jejíž polokruhovou kolonádu 

tvoří 96 korintských sloupů. Uvnitř katedrály (otevřeno až od 11.00 

hodin) je mj. hrobka maršála Kutuzova, který zde byl pohřben přímo 

na místě, kde se modlil předtím, než vyrazil do války. Později se 

dostaneme k Zimnímu paláci (dnes je v něm umístěna Ermitáž, na kterou bude čas v sobotním dopoledni) na Palácovém 

náměstí. Prohlédneme si samozřejmě toto pompézní náměstí, které přímo 

souvisí s neklidnou historií města. Připomínáme nyní alespoň „krvavou 

neděli“ 9.ledna 1905 či 25.říjen 1917, kdy náměstí zažilo slavný útok na 

Zimní palác. Uprostřed Palácového náměstí stojí jeden z největších slou-

pů na světě, Alexandrův sloup, postavený na oslavu vítězství nad napole-

onskými vojsky v roce 1812. Naproti Zimnímu paláci pak můžeme obdi-

vovat monumentální stavbu generálního štábu ruské armády (Geněralnyj 

štab), budovu, která rámuje celou jednu stranu náměstí v gigantickém 

žlutém oblouku. Obejdeme Zimní palác, který je tou nejkvalitnější ukáz-

kou ruského baroka. Kromě Ermitáže se zde dají navštívit za vstupné i 

zbytky původního Zimního paláce Petra Velikého, někdy známé jako 

„Petrova Ermitáž“. Za Zimním palácem stojí divadlo Ermitáže a bývalá 

Preobraženská kasárna. My se vydáme podél kanálu Mojky k Puškinově 

bytu, který Alexander Puškin pronajal v posledním roce svého života pro  

svoji ženu, své čtyři děti a dvě manželčiny sestry. Okolo Martových polí (kdysi místo přehlídek carských gard) dojdeme 

k Letnímu sadu, který patří k nejvzácnějším veřejným městským parkům. Kdysi to sem do parku táhlo takové umělce, 

jakými byli Puškin,. Gogol, Čajkovskij či ukrajinský básník Ševčen-

ko… Dneska si tady asi rádi odpočineme my. Projdeme okolo Letní-

ho paláce, postaveného ve skromném stylu pro Petra Velikého a jeho 

ženu Kateřinu a Vy zde můžete za poplatek spatřit např. carovu lož-

nici… Jen o kousek dál se zastavíme u Labutího jezera, po němž i 

dnes plují labutě.       Po Palácovém nábřeží, ze kterého se naskýtají 

nádherné výhledy na nejširší část řeky Něvy, se vrátíme zpátky na 

Palácové náměstí a k budově Admirality. Projdeme okolo bronzové 

sochy Měděného jezdce na koni a prohlédneme si jednu z největších 

katedrál – katedrálu sv.Izáka. Interiér je přístupný za poměrně vysoké 

vstupné (cca 10.-USD) – cizinci si ji kupují až uvnitř, takže je dost 

času se rozmyslet, zda interiér za vstupenku opravdu stojí. Zvláštní 

vstupné je možné zakoupit do kupole a na kolonádu (podstatně lev-

nější, 262 schodů…). Okolo komplexu kláštera Alexander Něvský (zastávka) se mikrobusem vrátíme do našeho hotelu, 

abychom se před půlnocí, po částečném odpočinku, do centra k řece Něvě vrátili. Budeme zde v době, kdy slunce prak-

ticky nezapadá, v době bílých nocí, a proto tuto dobu využijeme i k noční projížďce lodí po řece Něvě (jízdné cca 10.-

USD), a to v čase mezi 1.00 a 3.00 hodinou noční, kdy můžeme pozorovat jedinečnou podívanou: zvedání mostů na 

Něvě. Návrat na hotel ovšem až někdy nad ránem… 



       7.den – pátek 27.června 2014: cca v 9.00 hodin ráno vyrazíme opět do SANKT PETĚRBURGU. V tento den nás 

čeká návštěva druhé strany řeky Něvy. Petropavlovská pevnost byla postavena na obranu ruských zájmů při deltě řeky 

Něvy a o jeden rok předběhla založení St.Petěrburgu samotného. Možná už při její výstavbě dostal Petr Veliký nápad 

postavit na tomto místě město. Dnes pevnost slouží pouze jako historická památka. My sem vkročíme přes Trojického 

most (výhledy na město z obou stran) Pavlovou a do pevnosti samotné 

pak Petrovou bránou. V pevnosti navštívíme především katedrálu 

sv.Petra a Pavla. Pevnost projdeme podél jejích hradeb a 6 bašt. 

Z pevnosti pak sejdeme na břeh řeky, kde je zakotven křižník Aurora, 

který vypadá na svou dramatickou historickou roli až komicky nepří-

padně. Připomíná zastaralý 

model válečné lodi 

s udržovaným nátěrem a 

lesklými mosaznými ozdo-

bami. Křižník bývá v pátek 

nepřístupný, pokud byste 

měli zájem interiér Aurory 

navštívit, museli byste si 

pozměnit svůj program. Nicméně většině z nás bude zřejmě postačovat  

vidět křižník jen z břehu…  Zhruba polední hodiny pak strávíme na Kame-

noostrovského prospektu, 2,5 km dlouhé hlavní třídě petropavlovské strany 

města, plné obchodů, kin, restaurací, impozantních vil a činžovních budov 

z počátku 20.století. Odpoledne přejedeme (možná lodí, možná naším mik-

robusem – domluvíme se na místě dle momentálního počasí a jízdného) k nejhonosnějším a nejoblíbenějším carským 

palácům, kterými jsou Petrodvorce a Carskoje Selo. Petrohofské zahrady jsou otevřené do večera, horní zahradou mů-

žete projít zdarma, do Dolního parku se vybírá vstupné (cca 12.-USD). Zahrady jsou plné fontán, jezírek, upravených 

rozkvetlých ploch, kaskád, z nichž Velká kaskáda je chloubou Peterhofu. Voda zde stéká po modro-žlutých keramic-

kých schodech a 142 vodních proudů zde tryská ze 64 míst, a to i z pozlacených soch a basreliéfů. Projdeme také okolo 

Velkého paláce, ve kterém, pokud ho navštívíte, můžete spatřit státnické místnosti či carské apartmá. V podvečer nás 

čeká cesta mikrobusem do 25 km vzdáleného Carského Sela (Puškin). Zdejší Kateřinin palác si budeme moci prohléd-

nout jen zvenku, projdeme se i zdejším parkem a okolo Velkého jezera. Naproti Kateřinina paláce stojí známé lyceum, 

kde svého času studoval Alexander Puškin. Večer se vrátíme do Santk 

Petěrburgu – volno, příp. možnost návštěvy některého kulturního před-

stavení dle momentální nabídky nebo možnost jiné projížďky lodí po 

Něvě a po Fontance., kolem 22.té.hodiny návrat na hotel a nocleh.,       

       8.den – sobota 28.června 2014: dopoledne ještě návrat do centra 

SANKT PETĚRBURGU a volno poblíž Zimního paláce, kde doporuču-

jeme na pár hodin navštívit Ermitáž (ten, komu by nestačily cca 3 hodiny, 

musí si svůj program v Petrohradu přizpůsobit a 

vyhradit si čas na Ermitáž v jiný den) – toto 

jedno z největších muzeí na světě. Ermitáž sídlí 

v budově Zimního paláce, založila ji Kateřina 

Veliká a má na 350 výstavních sálů. Muzeum 

zahrnuje galerii s uměním italských, francouz-

ských, španělských, vlámských, holandských i 

nizozemských mistrů, stejně jako anglické, německé a samozřejmě ruské umění, které zaujímá 

celé jedno patro. V Ermitáži najdete ale také umění sochařské, artefakty ze Sibiře či historické 

státnické místnosti a starověké památky. Odpoledne dlouhá cesta na rusko-lotyšské hranice a večer (cca ve 22.00 hodin) 

příjezd do hotelu v městečku Lutza., nocleh., 

       9.den – neděle 29.června 2014: dopoledne přejezd do Litvy a po poledni 

možnost návštěvy litevského hradu TRAKAI. O něco později pak nabízíme pro-

cházku hlavním městem Litvy, městěm VILNIUS. Zde se jedná o velice příjem-

nou metropoli, kterou si prohlédneme při procházce z Katedrálního náměstí (zdej-

ší katedrála je významným národním symbolem). Projdeme starým městem, které 

je největším starým městem ve východní Evropě a zaslouženě je zapsáno na se-

znam světového dědictví UNESCO. Čeká nás procházka pod místním hradem, 

projdeme se po dlážděné Hradní ulici, zastavíme se před univerzitou, u kostelů 

sv.Jana i sv.Anny, u Prezidentského paláce, u památníku významného básníka 

Adama Mickiewicze, projdeme okolo pravoslavného kostela sv.Ducha a katolic-

kého kostela sv.Terezy, dojdeme i k Jitřní bráně, ve které je ukryta kaple s údajně 

zázračnou ikonou Panny Marie. Okolo hradeb pak dojdeme, už v nedělním pod-

večeru,  k Dělostřelecké baště a hlavně do staré židovské čtvrti Užupis, kde se jakoby vrátíme do třicátých let minulého 

století. Procházka a příp. posezení v některé ze zdejších restaurací nebo kaváren bude tečkou za naší návštěvou Pobaltí. 

Noční přejezd na polskou hranici a dále cesta okolo Augustowa., 

     10.den – pondělí 30.června 2014: Ve druhé polovině noci pojedeme okolo Varšavy, ráno pak okolo Wroclavy a 

Zhořelce do Německa a dále do Čech. Předpokládaný návrat do České Lípy bude cca ve 13.00 hodin. 



 

 

DALŠÍ INFORMACE 

 

 

 

cestovní formality 

Každý účastník akce musí mít 

platný cestovní pas a v něm platné 

turistické vízum do Ruské federace. 

Platnost musí být minimálně do 

30.prosince 2014.  

 

ubytování, stravování, spropitné 

Ubytování v rámci akce je zajištěno 

v  hotelech a hostelech 2* a 3*, a to 

ve 2-lůžkových, příp. pro trojice ve 3-

lůžkových pokojích.  

V hotelu v Helsinkách je snídaně. 

Všude lze ve městech, na venkově a 

u čerpacích stanic najít rychlá 

občerstvení, a to i   známých mezi-

národních řetězců. Voda 

z vodovodního řádu je sice pitná, ale 

také Izraelci kupují vodu 

v obchodech. V restauracích se zpra-

vidla dává spropitné ve výši kolem 

10% z účtované částky.  

Za služby bývá zvykem v Izraeli 

dávat spropitné ve výši 10% z ceny. 

 

zavazadla k přepravě 

Počet, velikost zavazadel a jejich 

váha  je v tomto případě bez omeze-

ní. 

 

doprava  

Na cestě se budeme pohybovat 9-ti 

místným pohodlným mikrobusem. 

Na delších přejezdech budou zastáv-

ky po cca 2 hodinách jízdy. 

 

jaké bude počasí? 

Průměrná denní teplota by v tomto 

období měla být okolo 28 st.C,  

 

lékařská péče, pojištění, očkování 

Lékařská péče je dostupná a kvalit-

ní. Zvláštní očkování není třeba, 

ale je dobré zkontrolovat, že nemáte 

prošlé očkování proti tetanu a obrně. 

Naléhavě doporučujeme uzavřít 

ještě před odletem cestovní pojištění, 

které bude zahrnovat i případné 

ošetření či hospitalizaci ve zdravot-

ních zařízeních v zahraničí. 

 

čas 

V Pobaltí platí východoevropský čas, 

který je posunut oproti našemu o 1 

hodinu napřed, v Rusku pak Mos-

kevský čas s posunem o 2 hodiny 

napřed.  
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jazyk 

V Rusku je úředním jazykem ruš-

tina, Anglicky mluví téměř všich-

ni obyvatelé Pobaltí i Finska (v 

Pobaltí se lze pohodlně domluvit i 

rusky). 
 

 

oblečení 

Vhodný je lehký oděv, přednostně 

bavlna, co nejméně syntetických 

tkanin. Důležité jsou dlouhé kalho-

ty a dlouhé rukávy při návštěvě 

chrámů. Při balení svého oblečení 

přibalte větrovky, na pěší výšlapy i 

pohodlné boty, trička, sluneční 

brýle, pláštěnku atd.  
 

 

 

bezpečnost 

V centrech větších měst choďte spíše 

ve skupinách, nezacházejte na 

opuštěná místa, nechoďte po setmě-

ní sami vylidněnými ulicemi, 

neupozorňujte na peníze, nenoste 

nápadně šperky, fotoaparáty apod. 

Policie je všude vstřícná a lze ji 

kontaktovat 24 hodin denně. Tís-

ňové volání – tel.: Rusko 01, ostatní 

země 112. Stejná telefonní čísla 

platí i pro První pomoc. 
 

 

 

elektřina 

Do sítě je dodáván proud o napětí 

220/230 voltů, AC – střídavý proud 

50Hz. Všude by měly fungovat 

stejné zástrčky do zásuvek jako u 

nás, adaptéry nejsou třeba. 
 

 

 

nákupy, clo 

Ve velkých městech jsou obchodní 

centra, která mají klasický stan-

dard a kde lze koupit prakticky vše 

potřebné. Jejich součástí jsou i potra-

vinové markety. Otevírací doba je 

zpravidla 09.00-19.00 s polední 

přestávkou, o sobotách 08.00-13.00 

hodin. Bezcelně mohou být z Ruska 

do zemí Evropské unie dováženy 

předměty osobní potřeby, dále 1 litr 

alkoholu, 2 litry vína, 400 cigaret 

nebo 250 gramů tabáku nebo 50 

doutníků. 
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náboženství 

Na navštívených územích je větši-

na obyvatel římsko-katolického a 

ruského pravoslavného vyznání. 

Žádáme každého návštěvníka, aby 

tuto skutečnost respektoval a dodr-

žoval zdejší  zvyky a tradice. 

 

adresář 

Generální konzulát ČR 

v Petrohradu: 

Tverská 5 

193 015 Sankt Peterburg 

Ruská federace 

tel. + 7 812 271 04 59 

 

Velvyslanectví ČR v Helsinkách: 

Armfeltintie 14, 00150 Helsinky, 

Tel.: +358 (0) 9 6120 8812 

 

měna,  

doporučené kapesné 

Měnovou jednotkou Ruska je rubl 

(zkratka RUB), v Livě  litas (LTL), 

v Polsku zlotý (PZL), v Lotyšsku, 

Estonsku a Finsku pak euro. Ban-

kovky a cestovní šeky jiných hlav-

ních světových měn lze směnit 

v kterékoli bance či směnárně. 

Současné kurzy:  1,-PZL = cca 

6,70 Kč, 1.-LTL = cca 8.-Kč, 100.-

RUB = cca 60.-Kč a  1.-€ = cca cca 

27,60 Kč. Banky jsou otevřeny 

v pracovních dnech vesměs 9.00-

12.30 a 13.00-17.00 hodin, v sobotu 

a v neděli zavřeny. 

 KAPESNÉ: vstupenky, které 

nejsou součástí startovného, a které 

doporučujeme zakoupit: cca 100.-€ 

Na stravu cca 150.-€ (strava je o 

málo dražší než u nás, srovnatelná 

s cenami na Západě).Doporučená 

celková výměna: 250,-€. 

Samostatnou kapitolou kapesného 

by mohly být nákupy.  

Všude jsou ovšem také bankomaty 

pro běžné platební a kreditní karty, 

stejně tak většina obchodů a zaří-

zení ve všech navštívených zemích 

přijímá karty Mastercard a Visa. 

 

Přejeme Vám klidné přípravy  

na naší akci           S OVýTem 

HELSINKY-PETROHRAD A 

METROPOLE  POBALTÍ  a  jen  

hezké zážitky z tohoto koutu světa!



 


