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VÁNOČNÍ VÝSTAVA LETOS JIŽ PODESÁTÉ 
 12. – 14. prosince 2014 se na sále 

Radnice Mlázovice konal jubilejní 10. 

ročník vánoční výstavy, která je posled-

ní roky zaměřena především na nejrůz-

nější betlémy.   

 Těžko už dnes říct, kdo s nápadem 

uspořádat tuto výstavu před lety přišel 

jako první, nejdéle však vytrvala, a dnes 

je hlavním pořadatelem a hybnou silou 

akce, rodina Šimůnkova. Mnoho děl a 

dílek také vzešlo přímo ze šikovných ru-

kou jejích členů – tatínek Libor je místní 

dřevořezbář, jeho sochy zdobí nejednu 

zahradu a prostranství v širokém okolí, 

maminka Dáša je spíše na jemnou práci – 

titěrné betlémy z nevšedních materiálů 

jsou toho důkazem, a dcera Kateřina napl-

ňuje bezezbytku úsloví o jablku, co nepa-

dá daleko od stromu – na výstavě jsou k 

vidění mnohé její práce – obrazy, skici, 

drobné plastiky a jak jinak i různorodé 

betlémy.   

 Jak již bylo řečeno v úvodu, hlav-

ním vystavovaným artiklem jsou betlémy, 

kterým tentokrát jednoznačně vévodil 

Šimůnkův vyřezávaný betlém v životní 

velikosti. Autor přislíbil, že když bude 

vhodné dříví, přibude každý rok nějaká 

další postava.   

 Nedílnou součástí výstavy jsou 

poslední roky stále populárnější tvořivé 

dílničky nejenom pro děti. Letos bylo 

možné vyrobit například strom z drátků a 

korálků, přáníčka a chybět nemohl ani hit 

posledních měsíců – gumičky, ze kterých 

se dají vytvořit náramky, přívěsky na klí-

če, ale i různá zvířátka. Stoly byly takřka 

neustále obložené malými šikuly, často v 

doprovodu maminek, babiček i tatínků.   

 Tradičními vystavovateli jsou i 

klienti místního domova důchodců, kteří 

letos přispěli nejrůznějšími dekoračními 

předměty s vánoční tematikou. Adventní 

věnce, svícny, stromečky či vánoční ozdo-

by z přírodnin, perníku a dalších materiálů 

vytvářejí během volnočasových aktivit za 

pomoci sociálních pracovnic.   

 I letos se zapojily místní šikovné 

maminky a předvedly, co vše stíhají vedle 

péče o své neposedné ratolesti. Obdivovat 

jsme mohli háčkované čepičky, šály, šper-

ky z fimo hmoty a různé další krásné vý-

robky, které se často daly na místě zakou-

pit jako originální vánoční dárek.   

 Vůně včelího vosku se linula od 

prodejní výstavy svíček a ozdob, se kterou 

přijely děti ze Včelařského kroužku při ZŠ 

Bodláka a Pampelišky z Veliše.  

 Vánoční výstava opět pohladila po 

duši a připomněla, že Vánoce by neměly 

být pouze o shonu, stresu a dárcích.  

Návštěvníci shlédli stovky betlémů a další ruční výrobky místních obyvatel 

 V pátek 5. prosince 2014 proběh-

la výroční členská schůze mlázovických 

hasičů. Jedním z bodů programu byly 

volby orgánů sboru na další období.  

 Letošní výroční schůze se nesla 

především v duchu voleb. Novým staros-

tou sboru byl zvolen František Číp, který 

od roku 1996 vykonával funkci velitele. 

Na jeho pozici ho vystřídá Tomáš Čeřov-

ský, zástupcem bude Ladislav John. Veli-

tele jmenuje starosta obce až po odsouhla-

sení zastupitelstvem a orgány Hasičského 

záchranného sboru. Pravděpodobně se tak 

stane 1. ledna 2015.   

 Změn doznal také výbor sboru. 

Novými či staronovými členy se stali: 

František Číp, Tomáš Čeřovský, Ladislav 

John, Štěpán Vrabec, Michal Vrabec, 

Martin Vágenknecht, František Dvořák, 

František Skrbek a Martin Ramšák. Členy 

revizní komise byli zvoleni Jiří Čeřovský, 

Jiří Kutnar a Jiří Mach.   

 Do hasičského důchodu odešel 

starosta sboru Josef Číp a pokladník Emil 

Kutko. Oba působili řadu let v několika 

funkcích i ve výjezdové jednotce. Nyní 

zůstávají řadovými členy. Za jejich oběta-

vou práci a čas věnovaný hasičině, jim 

poděkoval starosta městečka Tomáš Ko-

márek a za hasiče František Číp.   

 V průběhu jednání schůze bylo 

odměněno několik členů sboru za vynika-

jící práci i za mnohaleté působení ve pro-

spěch českého hasičstva. Velice zajíma-

vou událostí bylo přijetí tří členek – hasi-

ček. Ženy se tak vracejí do organizace po 

dlouhých 26 letech.   

 V diskuzi představil starosta měs-

tečka plány obce v oblasti obnovy techni-

ky a rekonstrukce zbrojnice.  I když se 

jedná o velmi nákladné akce, začalo se 

pracovat na projektové dokumentaci a 

povolení, aby byly Mlázovice připravené 

a případně mohly žádat o vyhlášené do-

tační tituly nebo některé etapy financovat 

ze svého rozpočtu. Se svým příspěvkem 

vystoupil i zástupce hasičského záchran-

ného sboru mjr. Ladislav Oborník, který 

informoval přítomné o novinkách v oblas-

ti řízení IZS a také o bezproblémové spo-

lupráci s místním sborem a městečkem. 

HASIČI SI ZVOLILI NOVÉ VEDENÍ 

Emil Kutko a Josef Číp obdrželi poděkování  



KOSTELÍK ZCELA ZAPLNĚN PŘI VÁNOČNÍM KONCERTĚ 
 V sobotu 20. prosince 2014 se od 

16 hodin konal v mlázovském kostele 

Nejsvětější Trojice Vánoční charitativní 

koncert Miroslava Vobořila a jeho na-

daných hostů. 

 Sychravý prosincový podvečer, 

Vánoce za dveřmi, všichni se choulí doma 

před televizí. Ale co to? K mlázovskému 

kostelíku na vršku míří davy lidí. Uvnitř 

je čeká kouzelná atmosféra a nevšední 

zážitek. Opět po roce se tu koná Chrámo-

vý vánoční koncert, jehož organizátorem a 

duchovním otcem je hořický skladatel a 

hudebník Miroslav Vobořil.   

 Je až neskutečné, jak se zvuk mo-

derních hudebních nástrojů, jako elektric-

ké klávesy či baskytara, do barokního 

kostela hodí. A co teprve, když se prosto-

rem rozezní něžné hlasy dívčího sboru a 

sytý tenor sólisty Pavla Jenčovského. Do 

celkové atmosféry skvěle přispěly i sklad-

by, které na zobcovou flétnu zahrál Lukáš 

Černý.   

 Koncert byl poskládán nejenom z 

koled a typicky vánočních písní, ale za-

zněly i skladby Sinatry, 

Lennona, Ulrycha či Ab-

by. Nemohl chybět ani 

legendární Karel Svoboda 

se svým Jdi za štěstím. A 

když zazněla Neckářova 

píseň Půlnoční, v podání 

Pavla Jenčovského, jedno 

oko nezůstalo suché.  

 Vstupné na kon-

cert bylo dobrovolné a 

jeho výtěžek bude věno-

ván holčičce Vanesce, 

která trpí nevyléčitelnou 

nemocí motýlích křídel. 

Mlázovičtí jsou velmi 

štědří a tak Vanesce při-

spěli nemalým obnosem 

4600 Kč.   

 Diváci si dlouhým potleskem vy-

prosili ještě malý přídavek a pak už se 

všichni, naplněni povznášejícím pocitem, 

vydali do svých domovů. A právě o tako-

vých zážitcích by Vánoce měly být. 

 

Děti rozsvítily vánoční strom městečka 
 V podvečer 6. prosince 2014 pro-

běhlo slavnostní rozsvěcení vánočního 

stromu městečka. Letošní program ob-

sahoval zajímavé a užitečné novinky.   
 Jako první vyrazili od Radnice Tři 

králové, kteří se poklonili Ježíškovi v bet-

lému, ve který se proměnila zastávka. 

Poté již přišlo na řadu vystoupení dětí z 

místní mateřské školy, za doprovodu je-

jich učitelek. Následovalo pásmo písni-

ček, básniček a sólových vystoupení v 

podání mlázovických 

dětí navštěvujících ZŠ 

v Lázních Bělohradě. 

Všichni vystupující 

obdrželi od městečka 

drobné sladkosti.   

 Poté již Veroni-

ka Huťová, která celý 

pořad uváděla, odpočí-

tala společně s dětmi, 

slavnostní okamžik 

prvního rozzáření vánočního stromu. Kro-

mě osvětlení, které bylo letos pořízeno 

nové za původní vysloužilé, ozdobilo stro-

meček mnoho balíčků a sněhových vloček 

z tvorby mlázovických dětiček a jejich 

maminek.   

 Celý program orámovaly fanfáry a 

vánoční koledy v podání hořického de-

chového kvarteta. Hudebníci hráli z oken 

sálu Radnice a doplnili celý program o 

zajímavý prvek živé hudby. Ke zdárnému 

průběhu přispěli také místní hasiči, kteří 

zajistili vynikající občerstvení a další 

technickou pomoc.   

 Letos se do přípravy slavnosti za-

pojilo velké množství rodičů a dalších 

dobrovolníků a také to bylo na první po-

hled patrné. Děti vystupovaly na vyvýše-

ném pódiu a bylo na ně dobře vidět. Bez-

problémovému průběhu napomohla také 

nově vytvořená zábrana, která rozprostře-

la diváky do většího prostoru, takže se už 

nemačkali na pár metrech čtverečných, 

jako v minulosti.   

 Zcela zásadní 

však bylo ozvučení a 

nasvícení prostoru 

profesionálním techni-

kem. Poprvé za dlouhá 

léta, byly vystupující 

děti ze školky i školy 

také dobře slyšet. 

Všichni přihlížející si 

mohli jejich vystoupe-

ní náležitě vychutnat. 

Právě kvůli vytíženosti zvukaře na jiných 

akcích byl slavnostní akt odložen o týden. 

Podle názoru obecního úřadu však byla 

tato technická pomoc zásadní a vystoupe-

ní dětí dala jiný rozměr.   

 Bude záležet na rodičích dětí a na 

zastupitelích, zda-li tento model zůstane 

zachován i v příštích letech. Budou muset 

vybrat mezi rozsvěcením první adventní 

víkend (bez zvukaře, neboť ten stejně jako 

ostatní, ozvučují v tento termín dlouhodo-

bě velké akce ve městech) a nebo o týden 

později s popsanými výhodami. 

Dívčí sbor předvedl vynikající pěvecké výkony, které vynikly  

v akusticky přívětivém presbytáři 

         Foto: R. Huťa 

VYCHÁZKA S KRMENÍM ZVÍŘÁTEK 

 

Dalším počinem seskupení „Mlázovičtí 

rodiče dětem“ byla vánoční vycházka do 

místního lesa a okolí. V neděli 28. prosin-

ce 2014 se všichni rodiče s dětmi sešli u 

Hájenky. Výpravy se zúčastnilo 7 dětí. 

Jejich kroky vedly do lesa nad Hájenku, 

kde proběhlo naplnění krmelce donesený-

mi dobrotami  pro zvířátka - senem, kuku-

řicí, jablky a mrkví. Namísto plánovaného 

zdobení lesního stromečku  přesun k ryb-

níku, kde bylo založeno zrní pro ptactvo. I 

když zima ukázala svoji tvrdší tvář a při 

vycházce panoval mráz, nikomu to neva-

dilo a z nedělního odpoledne si všichni 

přítomní odnesli příjemné vzpomínky.  

 
Foto: Veronika Huťová 



 Další ze série výtvarných dílni-

ček nesla v podtitulu „Perníčkové tvo-

ření“. Děti s rodiči vytvořily krásné 

výrobky a navodily příjemnou vánoční 

atmosféru.   
 Neoficiální klub maminek, za pod-

pory Restaurace Radnice, uspořádal v 

neděli 7. prosince 2014 v prostorách rad-

niční jídelny další tvořivou dílničku pro 

děti. Krátce před vánočními svátky se 

rozhodli vytvořit širokou paletu výrobků 

z perníčkového těsta. Pro všechny přícho-

zí byl nachystán dostatek těsta i tvořítek. 

Některé maminky si přinesly svá vykrajo-

vátka či vlastní výrobky na ochutnání. 

 Jídelna se téměř zaplnila a všichni 

se dali do práce. Ve všech dětských očích 

bylo vidět neskrývané nadšení z toho, že 

si mohou sami vyválet těsto, vykrájet 

libovolné tvary a následně po upečení svá 

dílka ozdobit. Vykrajování zvládli všichni 

sami a ani maminky nezůstávaly pozadu. 

Všechny připravené výrobky odnášel 

postupně hostinský pan Tobiáš do své 

kuchyně, aby je po upečení mohl vrátit 

netrpělivě čekajícím dítkům ke zdobení. 

Dílka to byla opravdu krásná a zdařilá. 

Každý si pyšně odnášel domů nádherné 

výtvory. Kromě působivé tvorby si samo-

zřejmě všichni příjemně u kávy popoví-

dali a navodili správnou atmosféru blíží-

cích se Vánoc.   

 Celkem bylo spotřebováno více 

než 8 kg těsta. Výrobky z něj zdobí Re-

stauraci, obecní úřad, školku a také nejed-

nu domácnost. Dětem i dospělým budou 

dělat radost po mnoho dní. 

 

 
Text: Lenka Nováková a Tomáš Komárek 

Foto: Veronika Huťová 

Perníčky provoněly Radnici i Náměstí 

Čertování v mateřské škole 
 Školka stále připravuje pro děti 

zajímavé akce. V předvánočním čase si 

děti zahrály na čerty a do školky zaví-

tal Mikuláš.   
 Ve čtvrtek 4. prosince 2014 se v 

mateřské škole konal čertí rej. Všechny 

dětičky ráno přišly do třídy vyzdobené 

čertími růžky a některé měly dokonce i 

huňaté kožíšky. Třída se najednou promě-

nila v malé čertí doupátko. Když si děti 

dostatečně pohrály a navzájem si pro-

hlédly převleky, měly pro ně paní učitel-

ky připraveny různé lákavé soutěže. Ať 

už děti skákaly v pytlích nebo běhaly 

slalom, užily si spoustu legrace a skotače-

ní. A aby toho nebylo málo, čekalo na ně 

ještě pravé čertí rejdění. Paní učitelka 

pustila hudbu a dětičky mohly řádit. Den 

to byl pro všechny plný nezapomenutel-

ných zážitků.    

 V pátek 5. prosince 2014 mateř-

skou školu navštívil Mikuláš se svými 

pomocníky, andílkem a čertem. Dětičky 

už se na milou návštěvu velice těšily a tak 

obávaný čert raději čekal za dveřmi. Mi-

kuláš si s sebou přinesl Knihu hříchů, ve 

které měl napsáno, čím se které dítko 

provinilo, zda-li zlobí a vymýšlí lumpár-

ny, ale naopak i to, co které umí, co mu 

jde a co ho baví. Na každého lumpíka se 

nějaký ten, i když malinký, hřích našel. 

Každý ale před Mikulášem i andělem 

slíbil, že se polepší, nebude zlobit, prát 

se, hádat se a křičet. Proto si každý od 

andílka vysloužil balíček s překvapením. 

A aby to Mikuláši s andělem nebylo líto, 

děti jim před odchodem ještě zazpívaly 

krásnou písničku, kterou si natrénovaly s 

paní učitelkami. Pokud by se přeci jen 

některé z dětí rozhodlo zlobit a svůj slib 

Mikuláši porušit, dostaly paní učitelky od 

čerta větvičku, se kterou stačí zaťukat na 

okno a on si ten čertík pro každé zlobidýl-

ko přijde. Takže dětičky, pamatujte na 

slib Mikuláši a zase za rok se na Vás při-

jdou podívat. 

 

 
  Text a foto: Lenka Nováková   

 

 

MLÁZOVIČTÍ RODIČE DĚTEM 

 

 Ke konci letošního roku v našem 

městečku vzniklo jakési nové sdružení. 

Jedná se o skupinku lidí, kteří se ujali 

organizací, ať již zaběhlých a nebo zcela 

nových kulturních akcí pro naše 

nejmladší. Mlázovičtí rodiče dětem, jak 

si začali říkat, mají za sebou teprve pár 

akcí, ale myslím si, že s velikým úspě-

chem a velmi kladným ohlasem. Letošní 

rok byl pro „Mlázovské rodiče dětem“ 

jakýmsi pomyslným startem a proto 

není divu, že na další rok plánují už 

akce nové. Pro zajímavost – Dětský 

karneval, Vynášení Morany, Velikonoč-

ní dílnička, Dětský den, Pálení čaroděj-

nic, Neckyáda, Loučení s prázdninami, 

Drakiáda, Vánoční trhy, Bobování a 

spoustu dalších. Ale to už se nechme 

překvapit, co pro nás vymyslí a připraví. 

 O všech akcích bude veřejnost 

s dostatečným předstihem informována 

(obecní rozhlas, kalendář akcí na webo-

vých stránkách obce, apod.). Pokud se 

budou chtít přidat další nebo občas 

s něčím pomoci, rozhodně jsou vítaní. 

 
     Text: Lenka Nováková a Iva Vacková

   

MIKULÁŠ PROŠEL MĚSTEČKO 

Ani v letošním roce nezůstaly mlázovic-

ké děti ochuzeny o návštěvu Mikuláše s 

anděly a čerty. Pohotová fotografka 

Marcela Huťová zachytila přípravu nad-

přirozených bytostí v Rybníčkách. Poz-

ději prošly celým městečkem, včetně 

Domova důchodců. 



 Střípky z našeho městečka 
 

●  Počátkem prosince přestala téměř na 14 

dní fungovat meteorologická stanice měs-

tečka umístěná na Sběrném dvoře. Vzhle-

dem k velké oblibě mnoha pozorovatelů 

tohoto zařízení, byl Obecní úřad doslova v 

obležení s dotazy, co se stalo. Příčinou 

výpadku bylo ukončení služeb WIFI ope-

rátora, který data přenášel ze Sběrného 

dvora na Internet. Vzhledem k naprosté 

neserióznosti společnosti MP Konekt se 

městečko o ukončení činnosti nedozvědělo 

dopředu, stejně jako další klienti v Mlázo-

vicích, kteří využívali její služby. Proto 

následovalo urychlené vybudování kabelo-

vé datové přípojky a aktivace  připojení u 

solidního poskytovatele, prostřednictvím 

služby ADSL. Tuto technologii neovlivňu-

je ani počasí, proto budou data z meteosta-

nice spolehlivě předávána na webové 

stránky obce již bez výpadků. 

● Obecní úřad také obdržel několik do-

tazů týkajících se kácení dvou stromů u 

bytového domu Na Ohrádce. Důvodem 

kácení lípy srdčité před bytovkou byl 

její havarijní stav způsobený neodbor-

ným ošetřováním stromu v předchozích 

desetiletích (řez na hlavu, který způsobil 

postupné uhnití hlavy stromu a kmene 

až k pařezu). Akutně hrozil pád stromu. 

Smrk za bytovkou (směrem k parkoviš-

ti) byl pokácen z důvodu poškozování 

základů a hydroizolace uvedeného do-

mu. Kořeny již silně narušovaly staveb-

ní konstrukci, stejně tak blízkost stromu 

zvyšovala výskyt mechů a plísní na fa-

sádě. I když se tento strom jevil jako 

zdravý, při manipulaci s ním bylo navíc 

zjištěno, že je silně proschlý a křehký 

(pravděpodobně měl nedostatek vláhy z 

důvodu blízkosti bytovky). Pro pracov-

níky obce bylo problematické jej i  pře-

místit a ozdobit jako vánoční strom. 

Existovalo zde skryté nebezpečí samo-

volného pádu a případných škod.   

●  V prosinci 2014 se uskutečnil pravidel-

ný audit hospodaření městečka. Pracovnice 

Krajského úřadu podrobně přezkoumaly 

účetnictví, nakládání s majetkem a celkové 

hospodaření městysu Mlázovice. Závěrem 

konstatovaly, že vše odpovídá právním 

náležitostem a hospodaření je bez závad. 

● Starosta městečka byl opětovně zvolen 

v novém funkčním období do Rady Lá-

zeňského mikroregionu, jehož jsou Mlá-

zovice členem. Bude se tak aktivně podí-

let na rozvoji regionu tvořícího 23 okol-

ních obcí a měst. 

● Bohužel  předčasně musela být sejmuta 

vánoční výzdoba z autobusové zastávky na 

náměstí, která zde zůstala po rozsvěcení 

vánočního stromu. Proč někomu vadí zlep-

šení vhledu zastávky a neponechá větvič-

ky, hvězdy a další výzdobu ani týden bez 

ničení, je jen těžko pochopitelné. 

Proběhlo 2. zasedání zastupitelstva městečka 
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 V pondělí 15. prosince 2014 se sešli mlázovičtí zastupitelé na veřejném zasedání 

zastupitelstva. Přinášíme zajímavé body z průběhu jednání:  

1. Zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace na rok 2015, ve výši 11160 Kč, pro 

Knihovnu Václava Čtvrtka v Jičíně. Jedná se o prostředky, které budou sloužit 

pro nákup knih do výměnného fondu, jenž využívá i mlázovická knihovna. Jedná 

se o efektivní způsob zajištění velkého počtu nově vycházejících titulů, na kterém 

se podílí všechny knihovny na okrese. Tyto publikace jsou poté k dispozici také 

mlázovickým občanům.  
2. Přijat byl příspěvek ve výši 25000 Kč poskytnutý obcí Šárovcova Lhota na opravy 

prováděné v rámci revitalizace mlázovického hřbitova.  

3. Zastupitelstvo souhlasilo se jmenováním Tomáše Čeřovského novým velitelem 

jednotky Sboru dobrovolných hasičů Mlázovice. Ten se ujme své funkce 1. ledna 

2015.  
4. Schválena byla také rozpočtová změna č.4/2014, která reaguje na aktuální vývoj pří-

jmů a výdajů obecní pokladny v kalendářním roce.   

5. Zastupitelé schválili rozpočet městečka na rok 2015. Rozpočet je koncipován 

jako vyrovnaný. Investičním projektům a dalším zajímavým akcím, plánovaným 

na příští rok, se bude věnovat samostatný článek.   
6. Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením nájemní smlouvy na uvolněný obecní byt č. 4P 

v bytovém domě Na Ohrádce č.p. 189, s panem Josefem Čípem. Městečko využilo své-

ho práva a na tuto bytovou jednotku nevyhlásilo záměr pronájmu. Přesune sem nájemní-

ka z jiného svého bytu, ve kterém je potřeba odstranit havarijní stav elektro instalace a 

vodovodních rozvodů. Po opravách tento větší byt také pronajme za tržní cenu nájemné-

ho, což je pro obec ekonomicky výhodnější.  

7. Odsouhlaseny byly také další výkupy pozemků prováděné v rámci Komplexních 

pozemkových úprav katastru.  
8. Zamítnuta byla žádost o.p.s. ZŠ Bodláka a Pamepišky z Veliše, o poskytnutí provoz-

ního příspěvku na rok 2015, za jednoho žáka dojíždějícího z Mlázovic. Zástupci obce 

nechtějí preferovat jednoho studenta před desítkami dalších, navštěvujících jiné základ-

ní školy, za které se nic neplatí.  

9. Zastupitelé vzali na vědomí činnost finančního a kontrolního výboru. 

Poslední leč (9.1.2015) - Myslivecké 

sdružení Ostříž pořádá tradiční bál na sále 

Radnice od 20 hodin. Hraje skupina Le-

vou rukou, bohaté myslivecké menu. 

Včelařský seminář (10.1.2015) - na sále 

Radnice pořádá pro všechny zájemce 

okresní sdružení včelařů.   

Hasičský bál (20.2.2015) - na sále Radni-

ce pořádají místní hasiči. K tanci a posle-

chu hraje tanvaldská skupina Kontakt. 

Ples TJ Sokol Lužany (27.2.2015) - 

lužanští sportovci pořádají tradiční bál na 

sále mlázovické Radnice, od 20 hodin. 

Návštěvníci se mohou těšit na hudební 

skupinu Servis - Vokap. 

Dětský maškarní bál (7.3.2015) - na sále 

Radnice, od 14.00 hodin. Děti čeká řada 

soutěží, tombola, diskotéka a další. 

  
 

PF 2015 
 

Městečko Mlázovice  

Vám přeje hodně zdraví,  

štěstí, životní pohody a 

úspěšný vstup do roku 2015. 

KALENDÁŘ AKCÍ POČÁTKU ROKU 2015 


