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zpravodaj obce Štěnovice

20 stran
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Realizace přístavby školky pokračuje
Výstavba v rámci
rozšíření kapacity
mateřské školy byla
zahájena, v průběhu
listopadu se již
uskutečnilo několik
kontrolních
dnů.
Stavební akce byla
zhotovitelem - jímž
je
firma
Silba
Elstav,
s.r.o.
–
započata zemními
pracemi
v části
zahrady školky, kde bude vybudována nová třída. V průběhu prací došlo
postupně také k nezbytnému kácení stromů, což vyplývá ze samotné
projektové dokumentace akce. V rámci kompletní realizace přístavby
mateřské školy však dojde ke koncepční výsadbě nové zeleně. Postupně se
bude staveniště rozšiřovat také do vnitřních prostor školky.
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Řešení havarijního
v Habrové ulici

stavu

splaškové

kanalizace

20. listopadu byla podepsána dotační smlouva s Plzeňským krajem, jejímž
předmětem je poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč na řešení havarijního
stavu splaškové kanalizace v ulici Habrová. Začátkem listopadu byla na
zhotovitele akce vypsána veřejná zakázka, kdy byly osloveny tři firmy –
W&W stavby s.r.o., Streicher s.r.o. a Stamoza s.r.o. Závazným kritériem
pro hodnocení nabídek byla nabídka s nejnižší cenou za realizaci.
Vzhledem k této podmínce vyšla ze soutěže nejlépe nabídka firmy
Streicher s.r.o., přičemž cena díla činí zhruba 1 400 000 Kč vč. DPH.
Vzhledem k dotačním podmínkám je nutno akci dokončit do konce října
příštího roku. V rámci akce dojde k sanaci kanalizačních šachet a výměně
kameninového potrubí kanalizačního řadu ve stávající trase.
Zpracovatelem projektové dokumentace je projektová kancelář JS Projekt
Plzeň. Stavební dílo by mělo být dokončeno ještě v první polovině roku
2018. Jak se zdá, příští rok bude co do počtu stavebních akcí (ať už jejich
příprav či samotných realizací) opravdu nabitý.

Nový rozhlas poslouží k lepší informovanosti obyvatel
Štěnovic
V průběhu listopadu došlo na mnoha sloupech elektrického
vedení k osazení nových bezdrátových hlásičů obecního
rozhlasu. Instalace nových hlásičů byla provedena firmou
Sovt Radio s.r.o. v rámci komplexní modernizace místního
rozhlasu. O potřebě zrekonstruovat obecní rozhlas tak, aby byla spolehlivě
pokryta většina zastavěného území obce a nedocházelo k častým
výpadkům zvuku na několika místech v obci (jako tomu bylo v poslední
době), rozhodlo na svém veřejném zasedání obecní zastupitelstvo. Nový
rozhlas by měl výrazně přispět k lepší informovanosti občanů. Obec vydá
do konce letošního roku na instalaci nového rozhlasu zhruba 630 000 Kč.
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Upozornění:
Ve dnech 22. 12. 2017 – 1. 1. 2018 bude uzavřen obecní úřad. Ve dnech
24., 25. a 31. 12. 2017 bude uzavřen sběrný dvůr.

Obecní úřad Štěnovice Vám přeje pohodové prožití Vánočních
svátků a hodně zdraví do Nového roku.

Pozvánka do knihovny
Přicházejí opět dlouhé zimní večery a to je ten nejlepší čas pro dobrou
knihu. V naší knihovně si můžete vybrat ze široké nabídky titulů i žánrů.
Nabízíme romány současné i historické, detektivky a dobrodružné knihy,
životopisy i cestopisy. Přijít můžete i s dětmi, pro ně máme knihy jak pro
nejmenší, tak i povinnou četbu do škol. Každý rok je dokupováno velké
množství nových titulů, takže najdete i vydávané novinky a bestsellery.
V knihovně je také umístěn internet pro veřejnost, který je zdarma. Obecní
knihovna Štěnovice sídlí v přízemí obecního úřadu a otevřeno je v pondělí,
středu a pátek od 9:00 do 11:00 hodin a dále od 11:45 do 17:00 hodin.
Všechny srdečně zvu k návštěvě a věřím, že tu „svoji“ knihu u nás jistě
najdete!
autor: Vlasta Švecová,
knihovnice

V prosinci jubilea oslaví
Zdeněk Trojan, Buková
Miloslav Melichar, Na Šancích
Eva Trojanová, Buková
Helena Varáčková, Losinská
Vlastimil Šesták, V Podlesí
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Helena Holmanová, Čižická
Václav Knížek, Losinská
Anna Medvedcová, Čižická
Běluše Jandová, V Podlesí
Libuše Spillerová, Zahradní
Jana Půlpánová, Akátová
Eva Smolková, Lipová
Jitka Tomešová, Čižická
Eva Kilbergerová, Na Šancích
Josef Kuna, Čižická
Jiří Karlach, Jedlová

(jp)
Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.

Z kultury:
Slavností přivítání adventního času
V neděli 3. prosince se na Štěnovickém náměstí uskutečnilo tradiční slavnostní
rozsvěcení vánočního stromu. Akce se těšila opět hojné účasti tentokrát za
hudebního doprovodu hudebního uskupení Corni di Classico, známé vánoční
písně zahrály a zazpívaly děti z místní základní školy v rámci pěveckého souboru
ZUŠ J. S. Bacha. Návštěvníci se mohli zahřát lahodným svařákem, řidiči a děti
museli dát zavděk horkému čaji.
Advent 2017 - program:
Neděle 10. 12. 2017 od 17 hodin v kostele sv. Prokopa – Dětský adventní koncert,
vystoupí děti ze ZŠ Štěnovice (ZUŠ J. S. Bacha)
Na Štědrý den bude kostel sv. Prokopa otevřen od 11 hodin – Betlémské světlo
pro každého a jeho blízké, Půlnoční Mše Svatá od 22 hodin.
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pondělí 1. ledna 2018
III. ročník
…každý svým tempem dojde do cíle…
Start a registrace: 1. 1. 2018 / 13:00 – 13:30 / Obecní úřad Štěnovice
Cíl: Lidový dům Štěnovice
dobrovolné vstupné
slosovatelné vstupenky
pro děti malé dárky
cestou občerstvení
v cíli něco na zahřátí…
…program pro dobrou náladu
Přijďte s námi příjemně zahájit Nový rok!
Pořádá
Obecní úřad Štěnovice ve spolupráci se Sportovním studiem Ing. Weinerové
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Čižický nároďák Vás ve spolupráci s
Obecním úřadem Štěnovice
zve na hru s názvem

STRAŠIDELNÁ
POHÁDKA
Sobota 16. prosince 2017 od 15 hodin
v sále Lidového domu Štěnovice

vstupné je dobrovolné
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Ze základní školy ve Štěnovicích:
Volby členů Školské rady při ZŠ Štěnovice
Dne 21. 11. 2017 se konaly volby do Školské rady při Základní škole
Štěnovice. Voleni byli zástupci z řad pedagogického sboru a z řad
zákonných zástupců školy.
Z řad pedagogů se voleb zúčastnilo celkem 34 osob, které volily
následovně:
1)
2)
3)
4)

Mgr. Lenka Kašparová – 20 hlasů
Mgr. Hana Hubačová – 16 hlasů
Dana Ticháčková – 12 hlasů
Mgr. Alena Malíková – 5 hlasů

Za pedagogy byli do školské rady zvoleni Mgr. Lenka Kašparová a
Mgr. Hana Hubačová.
Z řad zákonných zástupců školy se voleb zúčastnilo celkem 253 osob,
které volily následovně:
1) Ing. Cyril Hromník – 147 hlasů
2) Lucie Vochová – 118 hlasů
3) Mgr. Pavel Červený – 77 hlasů
Za zákonné zástupce žáků byli zvoleni Ing. Cyril Hromník a Lucie
Vochová.
Za zřizovatele příspěvkové organizace byli do šk. rady zastupitelstvem
obce Štěnovice jmenováni Mgr. Anna Koukolíková a Jan Polívka – viz
usnesení č. 6/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Štěnovice.
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Kultura bez hranic

Dne 8. 11. 2017 se ředitelé partnerských škol ZŠ Štěnovice a Grund und
Mittelschule Tiefenbach zúčastnili nabídkového semináře projektu Kultura
bez hranic – Setkávání Čechy - Bavorsko. Setkání se uskutečnilo v
Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee. Centrum Bavaria Bohemia a
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže – Tandem v Plzni
jsou dvě přeshraničně působící organizace, které již mnoho let realizují
česko-německé projekty a utváří a obohacují vztahy mezi sousedními
zeměmi. Setkání se zúčastnilo na dvacet partnerských škol. Některé
začínají, jiné mají dlouholetou tradici. Naše partnerské školy patří k
legendám, které spolupracují déle než čtvrt století a za sportovní, kulturní a
společenské aktivity v přeshraniční spolupráci naše školy převzaly cenu v
roce 2013 – Stavitelé mostů.
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Na semináři jednotlivé školy představovaly společné aktivity a motivovaly i
kolegy z ostatních škol ke vzájemné spolupráci. Vzešlo množství podnětů,
které mohou jednotlivé školy realizovat. Naše školy - Štěnovice – Tiefenbach
uzavřely memorandum o dalším pokračování spolupráce. Pro následující rok
bychom chtěli podpořit aktivity pro děti prvního stupně školy. Společně jsme
vybrali dva projekty. První projekt má název „Tak chutná u našich sousedů“.
Žáci a vyučující ze spřátelených škol společně uvaří menu typické pro danou
zemi – pod vedením profesionálních kuchařů. Ti vysvětlí důležité informace k
přísadám, kuchařským a stravovacím návykům v sousední zemi. Menu se
bude ochutnávat v kruhu žáků, zúčastněných vyučujících a dalších pozvaných
hostů. Počet žáků bude stanoven po dohodě se školami a kuchaři. Druhý
projekt se jmenuje „Grafická dílna“. Účastníci se v rámci workshopu na téma
„Stavíme město“ seznámí se třemi základními grafickými technikami –
protisk (využití šablon), ofsetový tisk a tisk razítkem. Budou používány
popořadě tak, až společně vytvoří velký bavlněný šátek potištěný prvky města.
Proces bude probíhat formou hry, bude plný aktivit a bude fascinovat také
žáky prvních stupňů základních škol, kteří se budou moci plně zapojit do
vytváření. Místo konání bude DEPO2015 v Plzni.
autor: Mgr. Petr Liška,
ředitel ZŠ Štěnovice

Autíčka na vzduch a ozoboti
V pátek se mladší Debrujáři sešli v plném počtu. Nejprve uspořádali závody vozů
na alternativní pohon a pak učili chodit roboty pomocí barevných kódů. Na
začátku schůzky jsme se seznámili s malými roboty – ozoboty. Všichni jsme se
začali těšit na práci s nimi, před tím jsme si ale dodělávali autíčka na alternativní
pohon a uspořádali jejich závody. Cílem bylo dojet do cíle. Ne všem se to
podařilo, některá vozítka zatočila hned za startem, některá těsně před cílem, ale
všichni jsme se moc nasmáli. Po závodech jsme se rozdělili na dvě skupiny. V
jedné byli programátoři, ve druhé roboti. Programátoři se učili správně
programovat své roboty, pak si své úlohy vyměnili. Následovala příprava tratě, po
které měli ozoboti chodit. Pomocí fixů a barevných kódů lze totiž roboty naučit
poslouchat. Roboti jsou schopni jezdit po čarách a měnit barvu. Všechny týmy
zvládly práci skvěle.
autor: Mgr. Renata Štollová,
učitelka ZŠ Štěnovice
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Debrujáři 2
V pátek 22. 10. 2017 proběhla
pravidelná schůzka nás „velkých
Debrujářů“. Začala netradičně rozdělením do dvojic. Každá
dvojice pak měla za úkol obejít
chodbu, kde byly na kartičkách
jednotlivé úkoly, které však přes
naši snahu nešlo splnit z důvodu
nestabilní pozice těžiště vlastního
těla. Ověřili jsme si, že fyzikální
zákony opravdu platí
pro
všechny. Hlavní téma schůzky byl
pohyb robotů = ozobotů. Nejdříve
jsme se seznámili s tím, jak robot
pracuje a jak je možné ho ovládat.
Museli jsme vymyslet, jak
rozpohybovat „lidského robota“ =
svého kamaráda z dvojice.
Zapsali jsme příkazy a pak jsme si
vzájemně předvedli, zda „roboti“
došli do daného cíle. Po splnění jsme dostali do ruky opravdového robota.
Proniknout do používání barevných kódů nebylo úplně jednoduché, neboť
vše bylo v anglickém jazyce. Některá slovíčka jsme znali, ale jiná jsme si
museli najít na internetu. Do konce schůzky si každá dvojice navrhla svoji
vlastní dráhu s různými příkazy a také ji odzkoušela. Všichni ozoboti dané
úkoly splnili. Už se těšíme na další schůzku, kdy budeme s ozoboty plnit
předem dané úkoly – např. lov vajíček na čas.
autor: Debrujáři
při ZŠ Štěnovice
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Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Změny na školní zahradě

Cílem článku není informovat o projektu rekonstrukce mateřské školy, ale
o skutečném momentálním dění na školní zahradě z pohledu dětí a
učitelek. 1. 11. 2017 nám byl z důvodu bezpečnosti zakázán vstup na
zahradu školy. Do posledních chvil jsme se snažili užít si zahradu co
nejvíce (v dopoledních i odpoledních hodinách): pískoviště, chodník
s cyklo-odrážedly, volný prostor s lesní atmosférou … Pomyslně jsme se
tak my, učitelky, se zahradou loučily, protože pro děti je období
rekonstrukce abstraktní a časově neuchopitelný pojem. Při pobytech venku
se nyní vydáváme na cvičiště, do lesa či vycházkou do okolí.
Od vydání zákazu vstupu na zahradu pozorujeme situaci na zahradě také
z oken a nutno říci, že teď již vše vnímáme nejen zrakem, ale i sluchem.
My učitelky s trochu bolavým srdcem sledujeme kácení stromů, ale pro
děti, obzvláště chlapce, je situace na zahradě úžasným splněním snů ve
stylu pohádek Bořka Stavitele.
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Stroje, auta, dělníci a hlavně samotné stavební „hemžení“ kolem budovy
mateřské školy – to vše je pro kluky lákavým tématem ke společným
rozhovorům, sdělováním svých názorů a postřehů. Výška oken a šíře krytů
topení však nedovoluje těm nejmenším toto dění na zahradě sledovat, takže
aby ani oni nebyli o zážitky ochuzeni, společně při vycházkách obcházíme
náš zahradní plot a pozorujeme proměnu uvnitř. V tuto chvíli si finální
verzi (i když jsou učitelky s obrázky návrhu zahrady seznámeny) neumíme
představit. Tak budeme nadále plni očekávání, jak to bude jednou v okolí
přístavby vypadat…
autor: Bc. Lucie Miškovičová,
učitelka MŠ Štěnovice

Skautský oddíl Dráčata Štěnovice – Výprava do Volyně
17. - 19. 11. 2017
V pátek 17. 11. 2017 jsme se sešli
v 15:30 hodin na plzeňském
hlavním vlakovém nádraží a odjeli
jsme do Volyně s přestupní stanicí
ve Strakonicích. Cestou vlakem se
děti učily jak se chovat
v dopravních prostředcích. Po
příjezdu do Volyně jsme se
ubytovali ve skautském středisku
RNDr. Rudolfa Plajnera. Děti si
odpočinuly, navečeřely se a před spánkem si zahrály několik zábavných
her. Po sobotní ranní rozcvičce a snídani se děti rozdělily dle přidělených
úkolů. Mladší skautky a skauti (10 – 12 let) měli za úkol v rámci
dopoledního programu nakoupit potraviny na sobotní oběd, odpolední
svačinu, večeři, nedělní snídani, dopolední svačinu a oběd. Světlušky a
vlčata (6 – 9 let) měly za úkol samy připravit ovocný (jablíčka, hrušky,
mandarinky) a zeleninový (okurky, rajčata, paprika) salát.
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Po obědě a poledním odpočinku, jsme se vydali na procházku historickou
částí Volyně, na louce za městem jsme si zahráli hru zvanou „Mág“, po
odpolední svačině se děti rozdělily do skupin a do setmění jsme podle
mapy hledali v blízkém lese „místa“ s šifrou či dalšími úkoly. Po návratu
na základnu skautky připravily večeři a ostatní děti začaly s výrobou
lampiček (sklenice, přírodní listy, svíčka, lepidlo).

Po večeři jsme s dětmi realizovali „lampiónový“ průvod Volyní s cílem
dojít k historickému klášteru, u kterého před 20 -ti lety místní skauti
zasadili strom, kolem stromu jsme vytvořili kruh a zazpívali jsme si
skautskou hymnu. Sobotní večer jsme zakončili hraním stolních a
logických her. Po nedělní rozcvičce a snídani bylo nutné si rychle zabalit a
plnit další povinnosti, které spočívaly pro skauty v podobě přípravy obědu,
skautky měly za úkol uklidit používané místnosti a světlušky a vlčata se
realizovala v podobě mytí nádobí. Po obědě si děti ještě chvíli hrály na
sousední louce, potom jsme se přesunuli na volyňské vlakové nádraží a
podnikli jsme cestu zpět (Volyně – Strakonice – Plzeň).

strana 14

ŠL č. 12 / prosinec 2017

Na plzeňském nádraží na děti čekali rodiče a strávili s nimi zbytek
nedělního odpoledne a večera. V současné době se skautské děti již těší na
společné oddílové Vánoce.

autor: Ing. Cyril Hromník

Sportovní střípky:
Fotbal:
Výborný finiš mužů v závěru soutěže
Mužům se vydařila druhá polovina podzimní části soutěže, kdy se nám
povedlo v posledních šesti zápasech 1. B třídy pětkrát zvítězit a jednou
remizovat.
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Za podzimní část soutěže jsme získali celkem 23 bodů, a to za 6 výher, 5
remíz. Pouze dvě utkání jsme na podzim po devadesáti minutách prohráli a
nezískali ani bod (ve Starém Plzenci a ve Vrhavči). Naším předsezonním
cílem byl zisk 20-ti bodů po podzimní části soutěže, takže jsme velmi rádi,
že se nám tuto metu podařilo překonat. Do týmu jsme na podzim
začleňovali mladé hráče – Vaška Týmla, Olivera Kastelice a Tomáše
Heluse. Ke dvěma zápasům nastoupil i Pavel Štěrba. Všichni tito hráči
podávali výborné výkony, Vašek Týml vstřelil v podzimní části soutěže 14
gólů a je dokonce nejlepším střelcem celé soutěže. S Michalem Graslem,
který již odehrál loňskou sezónu, tak máme v týmu až pět mladých hráčů
pod 20 let. V postupném omlazování týmu mužů musíme dále pokračovat.

Tým mužů po závěrečném utkání podzimní sezóny.
Po letním odchodu Vaška Stuchla jsme měli dost starostí s obsazováním
postu brankáře. Ve 13-ti utkáních do branky nastoupili celkem čtyři
gólmani!
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Především v začátku soutěže pomohl A-týmu ve čtyřech zápasech Honza
Jánský. Od pátého kola se nám podařilo získat Standu Protivínského, který
však kvůli zranění také neodchytal všechny zápasy. Ve dvou zápasech tak
nastoupili kluci, kteří normálně hrají nebo hráli v poli, a to Pavel Jirka a
Honza Will. Oba se této úlohy zhostili na jedničku, Honza Will dokonce
dokázal vychytat nulu proti velmi silnému Hrádku u Sušice.
Starší žáci zakončili sezónu v okresním přeboru na šestém místě (soutěž
má 7 účastníků). Nicméně zde je soutěž velmi vyrovnaná. Na podzim jsme
odehráli 11 zápasů a prakticky mimo dvou zápasů kluci prohrávali
vyrovnané zápasy většinou pouze o jeden gól. O vyrovnanosti celé soutěže
svědčí i to, že jsme třeba naopak dokázali porazit vedoucí tým soutěže
Dobřany. Nejlepším střelci týmu jsou Lukáš France (4 góly) a Honza
Ťoupalík (3 góly).
Kluci ze starší přípravky odehráli na podzim svoje první mistrovská utkání
v této kategorii. Tento tým máme tvořen především hráči mladší přípravky,
takže jsme většinou měli výrazný hendikep oproti ostatním týmům, které
měli až o dva roky starší hráče. V této kategorii působí celá řada velmi
šikovných kluků, takže věříme, že v následujících letech výrazně prosadí
ve štěnovickém fotbale. Nejlepšími střelci týmu byli Kuba Blahník,
Dominik Kančev (oba 14 gólů) a Honza Hrubý (7 gólů).
Jak již bylo zmíněno v minulém vydání Štěnovických listů, stará garda
obsadila ve své soutěži šesté místo z celkem čtrnácti účastníků soutěže.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem fanouškům, sponzorům,
trenérům, rodičům našich mladých fotbalistů i všem ostatním, kteří se
kolem fotbalu pohybují a pomáhají nám, za jejich podporu a čas, který nám
během celého roku 2017 věnovali. Děkujeme a těšíme se opět na viděnou
po zimní pauze.
Všem spoluobčanům zároveň přejeme pevné zdraví, klidné a příjemné
prožití vánočních svátků i šťastný a úspěšný rok 2018.
autor: Ing. Petr Lodl, předseda oddílu
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Zápisky z cest:
Yosemite – výkladní skříň planety

Projet během 14 dnů 8 národních parků (Joshua Tree, Grand Canyon,
Monument Valley, Bryce Canyon, Zion, Yosemite, Sequoia, Death Valley)
,4 americká velkoměsta (San Diego, Los Angeles, Las Vegas, San
Francisco) a 4 státy USA (California, Utah, Nevada, Arizona) to musí být
člověk opravdu zapáleným cestovatelem. Cesta na americké pevnině
představovala 7800 km a byla pro mě velkým životním zážitkem. Přinesla
mi velké poznání, dobrodružství i únavu.
Z toho všeho je Yosemitský národní park zážitkem, nad kterým se mi tajil
dech. Národní park zaujímá plochu 3081 km2 (asi jako Karlovarský kraj).
Leží na západě pohoří Sierra Nevada ve státě California.
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Roku 1864 prohlásil president Lincoln toto území za chráněnou oblast.
V roce 1890 byl vyhlášen národní park a od roku 1980 je zapsán
v Seznamu světového dědictví UNESCO. V parku jsme navštívili několik
vyhlídek. Nejkrásnějšímu vyhlídkovému bodu se říká Glacier Point (2199
m.n.m.). Otvírají se z něj pohledy do strmého údolí téměř kilometr pod
vašima nohama. Tlak ledu a vody vymodeloval toto údolí před milionem
let v podobě velkého U. Mohutnost přírodních jevů je jen těžko popsatelná
a představitelná. Vaši pozornost upoutá žulový monolit El Capitans. Je 900
m vysoký s vrcholem 2 307 m n. m. Vysoké vyhlídky nad příkrými svahy
nabízejí pohledy na množství vodopádů různé mocnosti. Nejvyšší vodopád
USA – Yosemitský měří 739 m (v ČR je nejvyšší Pančavský – 145 m).
Padající voda vytváří kolem mnohých vodní tříšť, která vás hodně osvěží.
Menší vodopády vyvolávají představu dlouhých stříbrných nitek,
spouštěných ze skal. V letošním květnu padalo v Yosemitu velké množství
vody, protože zima byla bohatá na sníh. V létě ale mnohé vodopády
vysychají.
Uvádí se, že Yosemitský národní park je výkladní skříní planety. Čím déle
u ní stojíte, tím více toho odhalujete.
Chystáte-li se na západ USA, nezapomeňte na tuto jedinečnost. Od San
Francisca je národní park Yosemite vzdálen jen 300 km.
autor: Mgr. Anna Koukolíková
Upozorňujeme, že se začátkem nového roku uskuteční v obřadní síni
Obecního úřadu Štěnovice opět několik cestopisných přednášek.
Jelikož je věc stále v jednání, bude vše potřebné dále upřesněno.
Pozvánka na „Vánoční pořad“ do Útušic
Obecní úřad Útušice srdečně zve na " Vánoční pořad ", který se koná v pátek 15. 12.
2017 od 19 hodin v sále restaurace Útušice. Letošními hosty jsou: ing. Jaroslav
Lobkowicz, Jiří Ježek - cyklista, osminásobný mistr světa, Milan Hřebík - pracovník
ZOO, Matěj Müller - student konzervatoře. Pořadem provází Petr Jančařík. Předprodej
vstupenek je v pátek 8. 12. 2017 od 17 - 18 hodin v restauraci. Vstupné 120,- Kč.
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