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Přeji vám krásné léto…
Zdeněk Imbr

starosta městyse

Úřad městyse informuje...
OBRAZEM

Výpis usnesení z Rady
č. 13/2021 ze dne 30. 6. 2021

RMZ schvaluje:

!

Z-BOX VE ZLONICÍCH
V naší obci byl instalován Z-BOX společnosti Zásilkovna.
K dispozici bude připraven od 8.8.2021.
Z-box je instalován v ulici Dvořákova vedle budovy
bývalé spořitelny a bude hlídán systémem bezpečnostních kamer.

mostu – Zlonice“;
• vypsání výběrového řízení na chodník v ul.Kpt.Jaroše,
Zlonice;

ÚŘAD MĚSTYSE ZLONICE INFORMUJE

tornádu;
• Smlouvu č. 1190901305 k dotačnímu programu Výsadba stromů mezi SFŽP, Olbrachtova 2006/9, 140 00
Praha 4 a Městysem Zlonice, Nám. Pod Lipami 29,
273 71 Zlonice;
• technický dozor investora pro akci “Demolice čp. 56
Zlonice” Kopřivu Ondřeje z OK supervision, s.r.o., Břízová
547, 250 90 Jirny;

Náměstí Pod Lipami čp.1, byt č.2 – 2 podlaží, s vlastním
příslušenstvím, vytápění plynem

TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno pro online
Mapovou aplikaci GisOnline – za stejných podmínek;
• zaměstnanci ÚMě Zlonice používání služebního automobilu k soukromým účelům za paušální částku 500 Kč
měsíčně od 1. 7. 2021;
• poskytnutí věcného daru v podobě upomínkových
předmětů studentům 4.ročníku OA Slaný.
RMZ ruší vypsané výběrové řízení na akci “Chodníky
k mostu – Zlonice”.
RMZ povoluje trvalý vjezd z obecního pozemku 302/1
v k.ú. Břešťany na soukromý pozemek parc.č. 297/8 v
k.ú. Břešťany.
PAMÁTNÍK ANTONÍNA DVOŘÁKA
Prázdninová otevírací doba v Památníku Antonína
Dvořáka ve Zlonicích:
út 14:00h - 16:30h
čt 9:00h - 11:30h
so 12:00h - 17:00h
ne 12:00h - 17:00h
Těšíme se na vaši návštěvu.

NABÍDKA VOLNÉHO BYTU

Celková výměra bytu 75 m2 - 1 kuchyně, 2 pokoje,
koupelna, WC.
Měsíční holé nájemné činí 6 000 Kč. Nájemné je splatné
vždy do 15. v kalendářním měsíci. K holému nájemnému
jsou přičteny zálohy za služby spojené s užíváním bytu;
vyúčtování se provádí vždy 1x za rok.
Nájemcem se stane osoba, kterou vybere Rada městyse
Zlonice dle podmínek stanovených radou č.6/2021 ze
dne 24. 3. 2021.
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 rok,
a pokud uživatel bytu plní podmínky, tato nájemní
smlouva se prodlužuje. Nájemní smlouvy se již neuzavírají na dobu neurčitou.
Podmínky účasti:
• věk nad 20 let
• občanství ČR
• žádný člen domácnosti není dlužníkem obce Zlonice
v posledních 5 letech
• doložit svou bezúhonnost čistým výpisem z rejstříku
trestů
• uchazeč nesmí být dlouhodobě nezaměstnaný, musí
doložit pracovní smlouvu o trvalém pracovním poměru
nebo OSVČ – živnostenský list
• uchazeč musí doložit bezdlužnost od OSSZ, zdravotní
pojišťovny, Finančního úřadu
Tuto žádost lze zaslat písemně poštou nebo doručit
osobně na podatelnu Úřadu Městyse Zlonice
v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení čp.1,
byt č.2“ do 10. 8. 2021 do 13.00 hodin.
Výsledek výběrového řízení bude sdělen všem
uchazečům písemně.
Zájemci o bližší informace nebo prohlídku bytu se
přihlásí u pí. Hemzové nebo p. Pískače.

ZLONICKÝ ZPRAVODAJ

Ve vodě nežijí jen vodníci...
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

VÝPRAVA ZA VODNÍKY
Školní rok nedávno skončil, a tak (jako vždy) ve školce
trochu bilancujeme. Přiznejme si, že tento rok nebyl
vůbec lehký. Vzhledem k přetrvávající covidové
pandemii jsme nejen několik týdnu byli nuceni zůstat
doma, ale ani v době, kdy byla školka otevřená, jsme
nemohli fungovat tak, jak jsme byli zvyklí. Každoročně
jsme pro děti organizovali různá kulturní představení,
exkurze a výlety… a to vše nebylo nyní možné.
Proto jsme velmi uvítali pozvání členů MO Českého
rybářského svazu ve Šlapanicích k tradiční návštěvě
Šlapanického rybníka. Tito pánové totiž každý rok
pořádají akci pro mateřské školy v regionu s názvem „Ve
vodě nežijí jen vodníci“.

Pozvání jsme samozřejmě velmi rádi přijali, a tak jsme
ve čtvrtek 17. června nasedli všichni do autobusu a
vydali se na výlet. U rybníka se nás ujali členové svazu,
místní rybáři, kteří opět připravili pro děti spoustu
zajímavých aktivit. Ať už to bylo porážení kuželek,
zajímavé povídání o zdejším rybníku, o chovu ryb a
rybaření, nebo závody v chytání papírových rybiček na
téměř opravdové pruty.
Snad nejvíce byly ale děti zvědavé na vodníka, a
skutečně - i ten se nám na hrázi ukázal a dokonce se s
dětmi vyfotografoval.
U velké kádě s vodou jsme si potom mohli několik
živých ryb prohlédnout i zblízka… a tady se k nám
přidala i samotná víla Amálka. Ta nás poté odvedla do
příjemného stínu dřevěné pergoly, kde na děti čekalo
občerstvení v podobě koláčů, párků v rohlíku a malinovky, která nám v tom teplém dni přišla opravdu vhod!
Když se všechny děti náležitě posilnily, došlo na
společné focení a také na závěrečné překvapení – každé
dítě dostalo diplom a tašku s drobnými dárky. Do školky
jsme se vraceli sice unavení, ale plni dojmů a nových
zážitků.
Děkujeme touto cestou členům ČRS MO Šlapanice za
pěkné, poučné a zábavné dopoledne, které pro děti
připravili a těšíme se v příštím školním roce opět na
shledanou.
<<Za kolektiv MŠ Zlonice - Dana Košťálová>>

“VE VODĚ NEŽIJÍ JEN VODNÍCI”
V červnu 2021 proběhla u rybníka ve Šlapanicích opět
akce pro mateřské a základní školy s názvem „Ve vodě
nežijí jen vodníci!", kterou chce místní organizace ČRS
Šlapanice probudit v malých dětech zájem o přírodu a
rybaření. Letos všem přálo i hezké počasí. Rybáři, a s
nimi i Amálka a vodník Jirka, se znovu postarali o to, aby
návštěvníkům předali co nejvíce informací zejména u
jednotlivých sportovních atrakcí, při poznávání nachytaných ryb „dočasně umístěných“ přímo v kádi na břehu
rybníka a pak samozřejmě také při bohatém občerstvení
ve zbrusu nové pergole, kde je obsluhovali zase praví
rybáři. Výbor MO proto věří, že si děti i dospělí odvezli
krásné zážitky a těší se na další možné setkání!
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Pro děti...
OBRAZEM
ZŠ ZLONICE

Mnoho let trvalo a mnoho žádostí o dotace bylo
podáno, než se žáci základní školy dočkali moderního
sportoviště. Ale konec dobrý, všechno dobré, a
„školňák“ je připravený na hodiny tělesné výchovy.

DDM OSTROV SLANÝ

KROUŽKY NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Přihlašování na nový školní rok otevřeno!
Podrobné informace najdete na našem webu www.ostrov-svc.cz , osobně na OSTROVĚ nebo telefonicky na 737 521 978.

• VÝTVARKA

KERAMIKA / KERAMIKA PRO RODIČE S DĚTMI /
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ / TVOŘÍLCI / VÝTVARNÍČEK
ŠIKULKY / MÓDNÍ NÁVRHÁŘKA / KRESBA-MALBA /
DIGITÁLNÍ KRESBA-ILUSTRACE / KREATIVNÍ ATELIÉR
/ PASTELKA / ART ATELIÉR

• SPORT

FLORBAL / VYBÍJENÁ / GEOCACHING / AEROBIC /
JÓGA / PLAVÁNÍ / PLAVÁNÍ S POMŮCKAMI / PLAVÁNÍ
ZDOKONALOVACÍ / PLAVECKÝ ODDÍL / KONDIČNÍ
PŘÍPRAVA / NERF

• TANEC

Ve čtvrtek 24. června v 16 hodin se hřiště oficiálně
otevřelo malou sportovní akademií žáků 1. stupně.
Nápad pozvat rodiče, prarodiče, sourozence nebo
prostě jen přátele školy vznikl na poslední chvíli, ale
děti se zapojily s nadšením, a proto všechno dopadlo
na výbornou.
Slavnost zahájil a všechny účinkující i přihlížející
přivítal pan ředitel, který měl možnost zeptat se
bývalé paní učitelky Jany Neumannové, jak dlouho že
se vlastně o novém sportovišti pro žáky ZŠ mluvilo?
Odpověď asi všem vyrazila dech – prý skoro 60 let!
O to raději jsme, že jsme se letos konečně dočkali!
Malá akademie začala krátkými ukázkami, jak se na
hřišti bude sportovat – děti skákaly, házely, běhaly
a kopaly na bránu, prostě užívaly si pohyb. Následovala vystoupení jednotlivých tříd, která postupně
uváděla žákyně 5. třídy Anička Dragounová. Děti
tančily, zpívaly si, cvičily, ale také předvedly, jak
probíhala distanční výuka. Na závěr si ještě jednou
všichni společně zacvičili, a aby ani pan ředitel
nezůstal jen u proslovů, vyzval všechny žáky, aby si
s ním oběhli úplně první „kolečko“ na hřišti, což děti
samozřejmě přivítaly s nadšením. Kdo ví, kdy se jim
zase povede závodit na oválu s ředitelem školy.
Celé odpoledne se vydařilo, počasí nám přálo,
technika fungovala, diváci tleskali, děti se bavily…
a my doufáme, že se na podobných akcích budeme
setkávat častěji. Budeme se na vás těšit….
<<L. Fialová>>

TWIRLING / MAŽORETKY / ORIENTÁLNÍ TANCE /
BALET / TANEČNÍ A POHYBOVÉ HRY / HIP HOP /
SCÉNICKÝ TANEC / TK DIVERGENT: BABIES, CADETS,
KIDS, JUNIORS, HVK, M TÝM / TANEČNÍ LEKCE PRO
DOSPĚLÉ

• HUDBA, DIVADLO

DĚTSKÁ SCÉNA / KYTARA / KYTARA SE ZPĚVEM /
BASKYTARA / MANDOLÍNA / FLÉTNA

• PŘÍRODA

MALÝ CHOVATEL / MLADÝ CHOVATEL / TERARISTIKA /
V PŘÍRODĚ O PŘÍRODĚ / RYBÁŘ / TURISTICKÝ KROUŽEK

• TECHNIKA

AUTOMODELÁŘ / ZÁKLADY PRÁCE SE DŘEVEM /
KUTIL TIM / PLAST A PAPÍR MODELÁŘ / LEGO / LEGOMECHANIKA / MLADÝ KONSTRUKTÉR

• MULTIMÉDIA

FOTOGRAF / POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST / YOUTUBER / PROGRAMOVÁNÍ KODU

• SPOLEČENSKÉ

ŠACHY / VÝUKA VAŘENÍ / PŘEDŠKOLÁČEK

• JAZYKY

ANGLIČTINA / ÁJINA / AJ KONVERZACE / FRANCOUZŠTINA / NĚMČINA / RUŠTINA / ARABŠTINA
ČÍNŠTINA / PŘÍPRAVA K MATURITĚ Z ČJ A AJ

• KOMUNITY

SLAŇÁCI NA PŘÍRODNO 2 / DOMŠKOLÁCI SLANÝ /
ZÁŽITKOVÝ KLUB KORÁLEK
ZLONICKÝ ZPRAVODAJ

Vlastivědný kroužek Zlonicka...
VLASTIVĚDNÝ KROUŽEK ZLONICKA

VÝSTAVA 70 LET VLASTIVĚDNÉHO KROUŽKU ZLONICKA

Ve čtvrtek dne 24. 6. 2021 proběhlo v Kulturním centru
Zlonic zahájení výstavy připomínající 70. výročí
založení Vlastivědného kroužku Zlonicka.
Vlastivědný kroužek Zlonicka vznikl v nelehké době,
pouze několik let po skončení druhé světové války. Ve
Zlonicích nedaleko školy stála velice zchátralá budova
bývalého barokního špitálu a právě tuto nemovitost se
zakládající členové rozhodli zachránit. Vlastivědnému
kroužku samozřejmě v mezích možností pomáhal
MNV Zlonice, okresní památkový odbor, OSP pobočka
Zlonice a mnozí další. Největší tíha této rekonstrukce
zůstala na členech kroužku, ale i mnohých příznivcích,
kteří při obnově této nemovitosti vynaložili nezměrné
úsilí. Nicméně se dokončení podařilo a tato barokní
budova, nynější Památník Antonína Dvořáka je až do
dnešních dnů velkou ozdobou našeho městečka.
Výstava byla zahájena koncertem houslistky Moniky
Urbanové a Ondřeje Urbana, nám známého varhaníka
z koncertů ve zdejším kostele – v tento den vzhledem
k prostředí hrajícího na klávesový nástroj. Zazněla díla
Antonína Dvořáka a přítomní byli koncertem nadšeni.
Výstava má dvě části - první část se věnuje poctě
zakladatelům Vlastivědného kroužku Zlonicka, zejména panu stavitelovi Janu Nedvědovi, Jiřímu Kaprovi
a Karlu Zelenkovi, v dalších obdobích činnosti kroužku
panu učitelovi Miroslavu Horovi a po jeho odchodu to
byla paní Zdeňka Kuklová a paní Hana Němcová až do
roku 2007. Byla představena fotodokumentace akcí,
zejména však publikace na vlastivědná regionální
témata.
Druhá část výstavy začíná rokem 2013, kdy byl Vlastivědný kroužek Zlonicka zaevidován na Ministerstvu
vnitra a s vlastivědnou prací pokračuje až do současnosti. Představuje po jednotlivých letech svou činnost.
Jsou připomenuty koncerty, jak varhanní, tak
každoroční hudební vystoupení zde v památníku k
poctě Antonína Dvořáka, koncerty byly vždy velice
navštěvované. Stejně tak přednášky na zajímavá
odborná témata PhDr. Vladimíra Přibyla i našich
cestovatelů MUDr. Lubomíra Dulky i kolegy Martina
Kratochvíla.
Všichni si rádi připomínají výlet s milým zážitkem
v sobotu dne 12. 5. 2018 do Kostelce nad Orlicí, kam nás
pozval a osobně nás provedl zámkem sám jeho majitel
František Kinský, starosta obce.
O rok později 18. 5. 2019 také výlet do západních Čech
na zámky Valeč, Loket a Bečov nad Teplou, který byl
završen prohlídkou relikviáře Sv. Maura, jedné
z nevýznamnějších památek Čech.
Z výstav si připomínáme obrazy Jiřího Corvina
a Jaroslava Sajfrta, Zdeňka Černého, Sdružení nezávisZLONICKÝ ZPRAVODAJ

lých výtvarníků Litoměřicka, keramiků MUDr. Antonína Bureše a Ivana Terše, dále výstavu betlémů na zdejší
faře o Vánocích 2018 řezbáře a restaurátora pana
Oldřicha Čecha.
Úspěšná byla v roce 1918 výstava kameníka
a restaurátora Alexandra Bláhy k jeho nedožitým
70. narozeninám, ke kterým byla vydána velká publikace. Z dalších publikací připomínáme věnovanou
Československým legionářům ze Zlonic, poutím ke
sv. Isidoru a zejména Poslední Zlonický kníže Karel
Kinský – publikace vydaná k 100. výročí jeho úmrtí,
sepsaná panem Alexandrem Černým.
V loňském roce se uskutečnily dvě velké výstavy, na
kterých vystavovali své práce naši zloničtí kolegové
manželé Géringovi, Lucie Suková, Pavel Beran, na té
druhé jubilanti Alexandr Černý, Vladimír Hanzl, Richard
Otec i opět Ivan Terš. Připomínáme si studentskou
soutěž na vytvoření obrazu Sv. Isidora, který byl
v kostele v Budenicích instalován a požehnán 12.
května 2019 během místní pouti. Dne 1. června 2019 se
uskutečnila akce, o kterou nás požádal Národní
památkový úřad, týkající se cihelen ve Zlonicích a okolí.
Připomínáme si Kurzy trénování paměti, probíhající již
od roku 2017 a o které je zájem i nadále.

Výše citovaní výtvarníci byli námi osloveni a přijeli
a tuto výstavu ozdobili svými novými díly.
K tomuto výročí byla vydána publikace 70 let Vlastivědného kroužku Zlonicka, kde je uvedeno mnoho informací a fotografií z činnosti kroužku dříve i v současnosti, kterou obdržel každý návštěvník výstavy, dále byl
každému k dispozici soubor pohlednic starých Zlonic
a pro mládež byla vytvořena skládanka „pexeso“
s náměty Zlonic a okolí.
Vernisáž navštívilo velké množství účastníků, ostatně
jak je již obvyklé na akcích pořádaných Vlastivědným
kroužkem Zlonicka. V této úspěšné činnosti chceme
i nadále pokračovat.
<<Alexandr Černý a Kateřina Baráková
– předsedkyně Vlastivědného kroužku Zlonicka>>

Mohlo
OBRAZEM
by Vás zajímat...
Z HISTORIE ŠKOLSTVÍ V NAŠÍ OBCI
...pokračování
O založení školy nejsou podklady - ale doloženo je,
že obnovena byla r.1616 rytířem Boh. Valkounem
z Adlaru současně s opuštěným chrámem. Stála
blízko fary (není to čp.48) - bydlel v ní
i kantor. Kvůli zvětšujícímu se počtu žáků byla
provedena přístavba r.1674, ale r.1758 část shořela.
(Od r.1750 na škole učili dva kantoři česky. Německy
se začalo učit za vlády císaře Josefa II. ve druhé
třídě.)
Roku 1808 školu rozšířili o jednu třídu - tak fungovala do r.1833. Téhož roku byla otevřena nová škola
(dnes pošta čp.98) - náklady na stavbu nesl kníže
Rud. Kinský. (V letech 1853 až 1874 bylo vyučováno
německy dvě hodiny denně, a to jen ve třetí třídě.)
Do školního obvodu patřily i obce Bakov, Beřovice,
Břešťany, Lisovice a Vyšínek.
Při dosažení počtu žáků 403 byla škola rozšířena
o čtvrtou třídu - ta byla v pronajaté místnosti
v soukromém domě čp.41.
V letech 1891 - 1893 po souhlasu školní rady byla
postavena nová škola - stavba svěřena
V. Faiglovi. Budova funguje stále.
<<Lib. Novotná>>
Čerpáno z almanachu ZŠ Zlonice, vydaného r.1993 (autoři:
Mir. Kratochvíl, Jana Neumannová, Lib. Novotná).

ZÁMEK PERUC
Dobrý den,
rádi bychom Vás pozvali na návštěvu krásného
rokokového Zámku Peruc.
Návštěvníkům je zpřístupněn prohlídkový okruh, na
kterém se mohou těšit na krásné schodiště se
sochařskou výzdobou od Františka Ignáce Platzera
nebo nově zrestaurovaný Modrý sál.
Od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021 je zámek pro návštěvníky
otevřen každý den od 10 do 18 h. Pokud to situace
ohledně Covidu-19 dovolí, bude otevřeno i v září a
říjnu o víkendech a svátcích. Mimo uvedené dny a
časy je možné si objednat prohlídku po domluvě na
telefonním čísle +420 602 728 422 nebo přes e-mail:
info@zamekperuc.cz
Na nádvoří je pro návštěvníky otevřeno zámecké
bistro, kde se mohou občerstvit. V nabídce jsou
ovocné knedlíky, klobásy, letní drinky, točené pivo,
kofola a také domácí dorty ke kávě. Bistro je
otevřené každý den od 10 do 20 h, v sobotu je
otevřeno do 22 h.
Neváhejte a využijte příležitosti navštívit po více
než 30 letech jeden z nejkrásnějších zámků v České
republice s bohatou historií, který se majitelům
podařilo zachránit před spadnutím.

Kalendář akcí

Srpen

• 3. 8. 2021 – 20:00 hod. - Pásmo pro dospělé, Hvězdárna Slaný
• 4. 8. 2021 – 10:00 hod. - Výtvarná dílna – výlety pod mořskou hladinu, zahrada kina Slaný
• 6. 8. 2021 – 16:00 hod. - koncert Marka Ztraceného, letní kino Slaný
• 8. 8. 2021 – 16:00 hod. - koncert Trio Consortio, Kostel sv. Šimona a Judy, Dolín
• 10. 8. 2021 – 10:00 hod. - pohádka „Obří tajemství“, Zahrada kina Slaný
• 12. 8. 2021 – 19:00 hod. - Pásmo pro děti, Hvězdárna Slaný
• 14. 8. 2021 – 21:00 hod. - Noční vycházka – Když noc má nad městem moc, Infocentrum Slaný
• 20. 8. 2021 - 19:00 hod. - country skupina Hluchavky bude hrát k tanci i poslechu, restaurace U Slunce (Vstupné
50,- Kč. Doporučujeme rezervaci místa.)
• 22. 8. 2021 – 16:00 hod. - koncert Atlantis Collegium, Kostel sv. Šimona a Judy, Dolín
• 24. 8. 2021 – 10:00 hod. - pohádka „Červená Karkulka“, zahrada kina Slaný
• 25. 8. 2021 – 17:00 hod. - Finále mezinárodního mistrovství ČR dvojic, Plochá dráha Slaný
• 26. 8. 2021 – 19:00 hod. - Pásmo pro děti, Hvězdárna Slaný
• 27. 8. 2021 – 20:00 hod. - Vycházka pro děti – Kdo se po městě prohání, když odzvoní klekání? Infocentrum Slaný
• 27. 8. 2021 – 20:00 hod. - Open-air taneční zábava, hraje skupina GLOBUS, hřiště SK Zlonice
• 28. 8. 2021 – 9:00 hod. - 12. ročník Memoriálu Františka Havla, hřiště SK Zlonice
• 28. 8. 2021 – 12:00 hod. - Loučení s létem ve Zlonicících, hřiště SK Zlonice
• 28. 8. 2021 – 19:00 hod. - koncert skupiny Olympic, letní kino Slaný
• 28. 8. 2021 – 8:00 hod. - Staročeský jarmark, skanzen Třebíz
• 29. 8. 2021 – 15:00 hod. - pohádka „Vodnická pohádka“, zahrada kina Slaný
ZLONICKÝ ZPRAVODAJ

Mohlo by Vás zajímat...
VŠEOBECNÁ SESTRA DO SMĚNNÉHO PROVOZU
Domov pro seniory Žižice přijme milou a empatickou zdravotní sestru, které nechybí
trpělivost, pečlivost a ochota
se vztahem k seniorům a smyslem pro týmovou práci - nástup ihned nebo dle dohody,
nejpozději však 1.9.2021
Nabízíme:
dobrý kolektiv
velmi dobré platové podmínky dle kvalifikace a praxe
smysluplnou práci
podporu v adaptačním procesu
příjemné pracovní prostředí
25 dní dovolené
možnost čerpání zdravotního volna
dotované stravování
a další benefity
Kvalifikační předpoklady:

Všeobecná sestra - absolventka SŠ, VZŠ nebo VŠ
V pátek
20.8.2021
bude
od 19,00
hod. v restauraci U Slunce h
Hledáte změnu a zaujal Vás náš
inzerát?
Dejte
o sobě
vědět!
Vstupné 50,- Kč. Doporučujeme rezervaci místa.

Bližší informace poskytne vedoucí zdravotního úseku :
Bc. Marie Vachová, DiS.
tel. 607 098 802
vrchni@dpsslany.cz

COUNTRY K TANCI
I POSLECHU
V pátek 20.8.2021 bude od 19,00 hod.
v restauraci U Slunce hrát k tanci
i poslechu country skupina
Hluchavky.
Vstupné 50,- Kč.
Doporučujeme rezervaci místa.
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Nabídka práce...
OBRAZEM
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