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Neznámý autor: stříbrná brož, český granát, 2013 
 

 
 

Neznámý autor: sklenka, broušený český olovnatý křišťál, H-Crystal, 2013 
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Sbírku místních benešovských suvenýrů postupně rozšiřujeme. 
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