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ČISTÝ RYBNÍK
S KVALITNÍ VODOU
Rybník bez bahna, přestože se nemusí vypustit a bláto se neodváží? Je to vůbec možné? Na začátku tohoto příběhu byla krátká
reportáž o odbahnění rybníku v jednom
moravském městě. A to bez použití těžké
techniky, jen s pomocí bakterií. Znělo to
krásně, a tak jsem zkusil získat více informací. Existují bakterie, respektive jejich směsi,

které jsou schopny snížit organické bahno
na dně rybníka o 20 cm za rok, stabilizovat
kyslík ve vodě, redukovat množství fosforu,
minimalizovat množství škodlivých plynů
amoniaku a sirovodíku, odbourávat sinice
z vodního prostředí a vytvořit ve vodě biologickou rovnováhu. Firma BAKTOMA spol.
s r.o., kterou jsme oslovili, se právě mícháním takových směsí bakterií zabývá. Dostali
jsme další zpřesňující informace, rozpisy
dávek pro náš velký rybník a předpoklad,
kolik organických usazenin by se mohlo za
jeden rok odstranit. Zároveň jsme požádali
o spojení na majitele rybníků, kde byla tato
metoda použita. Reference pro mne byly
možná to nejdůležitější. Oslovil jsem šest
www.zvole.info

subjektů, z toho tři zástupce rybářů, kteří
mají zájem na čisté vodě pro ryby, a tři kolegy
starosty, kteří zase dávají přednost vyčištění
rybníků s co nejmenšími ﬁnančními náklady. Ve všech případech mi bylo potvrzeno
prokazatelné odstranění bláta a zlepšení
kvality vody. Na základě těchto poznatků
jednala rada obce a dala zelenou k použití
této technologie. Tak jsme v dubnu dostali
60 kilogramů směsi bakterií a majitel ﬁrmy
BAKTOMA nám vysvětlil, jak a v kterých
místech rybníka dávkovat, jaké množství
a také jak výšku bláta monitorovat. Od třetího květnového týdne (podmínkou aplikace
byla teplota vody vyšší než 10 stupňů Celsia)
dávkují zaměstnanci obce předepsané množství bakterií do rybníka. Za použití člunu
rozsypávají každý týden několik kil směsi,
připomínající betonový prach, po hladině
rybníka. A co očekáváme? Výška bahna na
dně by měla být na podzim o 20 centimetrů
3
menší, celkem by mělo ubýt 2.400 m bláta. Rybník by měl být čistší bez sinic a rybám by měla více vyhovovat kvalita vody.
Pokud se toto potvrdí, budeme v příštím
roce v „odbahnění“ pokračovat. Na závěr
zmíním ještě cenu směsi. Bez mála 80 tisíc korun. Na první pohled možná vysoká
částka, ale v přepočtu na 1 m3 předpokládaného odstraněného bláta (33 Kč/m3) se
jistě akce vyplatí.
Kde byla například technologie směsi bakterií
na odbahnění úspěšně využita? Ta největší
vodní plocha byla Slnečná jazerá v Senci
(97 ha), Velká laguna v ATC Pasohlávky
u Novomlýnských nádrží na Pálavě (16 ha)
a další.
Sepsal Mirek Stoklasa
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DOTACE
V prosincovém vydání Zvolských novin jsem informoval o podaných žádostech o dotace na tři akce z národních fondů vypsaných Ministerstvem pro místní rozvoj – Podpora a rozvoj
regionů. Ač mělo rozhodnutí o přidělení padnout do 31. března
2021, výsledek byl zveřejněn až 5. června 2021. S lítostí musím
konstatovat, že ani jedna žádost ze tří (výstavba skateparku,
oprava místních komunikací a ﬁnancování rekonstrukce obecního úřadu na návsi obce) nebyla doporučena k ﬁnancování.
K hodnocení jednotlivých žádostí bohužel nevíme nic bližšího, snad jen to, že existovala kritéria přidělování bodů, kde
byly upřednostňovány malé obce před většími, obce s menším
rozpočtem před těmi bohatšími. Svoji roli hrál též region, ze
kterého bylo žádáno (znovu upřednostnění chudších před
bohatými). U každého projektu se pak hodnotil ekologický
přínos. Kritérium, které se například u výstavby skateparku
jen těžko vymýšlí. Celkem se v programu Podpora a rozvoj
regionů (obce do 2 999 obyvatel) sešlo projektů za 10 miliard

s požadavkem 6,6 miliard dotačních korun. No a těch bylo
k dispozici jen 2 miliardy.
Myslím si, že vláda měla výbornou příležitost k proinvestování
se z covidové krize tak, jak tuto potřebu zdůrazňovala. Vždyť
projekty obcí a měst jsou projekty připravované samosprávou
s rozmyslem, s důrazem na potřebnost a připravenost těchto
projektů je vždy na velmi vysoké úrovni. Možná měla být alokace ﬁnančních prostředků navýšena a ﬁnancovány měly být
všechny projekty. Škoda promeškané příležitosti.
V dalších žádostech jsme byli již úspěšní. Středočeský kraj
nám schválil žádosti na technickou studii a projektovou dokumentaci na stavbu svazkové základní školy, v žádosti prostřednictvím MAS Dolnobřežansko do IROPU (evropské peníze) na rekonstrukci chodníku na návsi jsme postoupili do
závěrečného hodnocení.
Sepsal Mirek Stoklasa

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Obec je jako subjekt, který hospodaří s veřejnými prostředky, povinna řídit se při zadávání veřejných zakázek Zákonem
č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek. Poslední
zadání obce bylo na rekonstrukci obecního úřadu na návsi
J. Štulíka, které bylo uveřejněno 22. března 2021 na našem proﬁlu zadavatele s možností podat nabídku do 27. dubna 2021.
Stejně jako při zadání zakázky na mateřskou školu jsme odpovídali na řadu dotazů k rozpočtu i projektové dokumentaci.
Byl organizován i den veřejné prohlídky staveniště.
Předpokládaná cena díla dle kontrolního rozpočtu byla stanovena na 21,9 milionů korun bez DPH. Sami jsme byli zvědaví, kolik uchazečů se přihlásí a jakou cenovou nabídku
obec dostane. Poprvé se komise pro hodnocení nabídek sešla
27. dubna 2021 po ukončení přijímání nabídek. A výsledek?
Výběrového řízení se zúčastnilo 11 zájemců v cenovém rozptylu
od 16,770 milionu korun do 21,477 milionu korun bez DPH.

Rozdíl mezi prvním a posledním tedy byl více než 4,7 milionu,
což není málo.
Po formální kontrole uchazeče s nejnižší nabídkou došlo k jeho
oslovení a vyžádání patřičných dokumentů v originálech. Vše
bylo bez problému doloženo, a proto mohlo zastupitelstvo
obce schválit smlouvu o dílo a pověřit mne, jako starostu
obce, podpisem této smlouvy. Zdálo se, že nic nebrání předání staveniště a zahájení stavby. Až na to, že tato ﬁrma odmítla
dodat bankovní záruku na 10 % ceny zakázky požadovanou
ve výběrovém řízení. Nezbývá než tohoto uchazeče vyloučit
a pokračovat s druhým v pořadí. Cenový rozdíl mezi prvním
a druhým uchazečem je necelých 85 tisíc, což je v ceně díla
zanedbatelné. Jsme na začátku nového jednání a věříme, že
tentokrát to vyjde.
Sepsal Mirek Stoklasa

OPTIMISMUS A NADĚJE
Klesající čísla nakažených, případně hospitalizovaných po
nákaze COVID-19 dávají naději pro návrat k normálu, k životu bez omezování setkávání a beze strachu z nákazy. To je
podle mého názoru výsledkem kombinace očkování, imunity
lidí po prodělání infekce a nastaveným proti epidemiologickým opatřením.
Ten návrat je opravdu důležitý. Vždyť lidská společnost je založena na setkávání a komunikaci. Ale komunikaci osobní tak,
abychom zapojovali všechny své smysly, nestačí jen telefon či
obrazovka počítače. Přes tyto, i když vyspělé technologie, nepochopíme jeden druhého.
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Znamená to i návrat kultury, která za dobu delší než rok, dostala za uši. Pořádáním divadýlek pro nejmenší, koncertíků
pro dospělé, galerií anebo vítáním občánků chceme vrátit
kulturní dění do obce. Plánujeme další díl Zvolského rokáče
(předběžný termín pátek 3. září 2021). V Černíkách plánují
na pátek 20. srpna opět country večer. Také má být zvolská
pouť v termínu od 16. do 18. července. Tím vším chceme dát
najevo, že do budoucnosti hledíme s optimismem.
Přeji všem krásné prožití letního času prázdnin a dovolených.
Ať všichni načerpáme mnoho sil.
Mirek Stoklasa
www.zvole.info
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LESY OBCE ZVOLE

V letošním roce končí lesní hospodářský plán (LHP), který se
vyhotovuje na 10 let. Hospodaření ve vašich lesích jsem převzal
v polovině r. 2012. Současný, ještě platný LHP, byl schválen na
podzim r. 2012.
Současná výměra lesů Obce Zvole činí 123,91 ha a jsou zařazeny
v kategorii lesů hospodářských.
Pro lesy v majetku právnických osob, tedy i lesů obecních, jsou
dle lesního zákona závaznými ukazateli: celková výše těžeb, která
je stanovena na 4100 m3; minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově; minimální plošný rozsah výchovných
zásahů v porostech do 40 let.
V době platnosti LHP na období 2002–2011 bylo v lesích vytěže3
no cca 1500 m nad celkovou schválenou výši těžeb, a to zejména
v kategorii těžeb nahodilých. O toto množství pak byla snížena
celková možná výše těžeb na následující desetiletí.

Současný stav vašich lesů

vznikat holiny a povinnost umělé obnovy. Bohužel, po první etapě přišla
perioda několika suchých let a staré
borovice vlivem sucha začaly usychat.
A s tímto problémem se potýkáme
i v současnosti. V důsledku celorepublikové kalamity klesly ceny dřeva až na
jednu třetinu.
Naštěstí, nebo díky bohu, je ve vašich
lesích nevýznamný podíl smrku. Ale
i ten je pod tlakem kůrovce. Asanací
kůrovcových ohnisek vzniklo v posledních třech letech asi 1,75 ha holin,
z toho asi 1,5 ha s povinností obnovy.
V letošním roce byla provedena síje
semenem jedle (doufám v úspěch) na
cca 1,0 ha. Některé další holiny plánuji obnovit setím dubu, některé menší
plochy o velikosti 0,02–0,03 ha by se
měly obnovit přirozeně z okolo plodících stromů.
Pro tzv. přirozenou obnovu jsou však
limitující stavy spárkaté zvěře – srnčí. Dle mých znalostí a zkušeností, jsou tyto stavy překročeny
3–5násobně, oproti stavu normovanému. Za toho stavu se umělé obnově příliš nedaří. Problémem jsou i divoká prasata, která
ničí oplocenky, do kterých následně vnikne přemnožená zvěř
srnčí a sežere několik let opečovávanou jedli. To je problém
lokality Homole.
Shrnutí: celková výše těžeb nebude naplněna (není podmínkou), těží se jen nejnutnější, vzhledem k nízkým cenám dřeva.
Vzniklé holiny jsou zalesněny s výjimkou oplocenky na Homoli,
kde se obnova vlivem několika let sucha i nízké kvality sadebního materiálu nedaří. Nové holiny z r. 2020 jsou převážně
obnoveny síjí jedle a zbývající budou obnoveny síji dubu. Do
splnění povinnosti provedení výchovných zásahů v porostech
do 40 let zbývá 2,2 ha.
Ing. Jiří Štich
odborný lesní hospodář obce Zvole

Dle schváleného LHP měla být část obnovy mýtných porostů
prováděna holosečným způsobem. Tedy vykácením holin s následnou umělou obnovou. Jde o způsob doporučený. Jemnější
zásahy jsou povoleny a žádoucí. To jsou zásahy bez vzniku holin
a povinnosti následného zalesnění spojené s dalšími činnostmi
(ožínání, ochrana proti zvěři) ﬁnančně náročnými. Proto jsem od
tohoto způsobu obnovy upustil od prvopočátku z důvodu výše
uvedeného. Přistoupil jsem k prořeďování porostů výběrným způsobem, odstraňováním starých borovic s cílem podpořit mladší
duby, dřeviny světlomilné. Vize byla taková, že během platnosti
stávajícího LHP ve dvou, či třech etapách dojde k výraznému
snížení zastoupení starých borovic ve prospěch dubu. Nebudou
www.facebook.com/obeczvole
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GRATULACE
Je to již 40 let od založení stanice HZS v Jílovém u Prahy. Stanice
profesionálních hasičů, kteří jsou 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a 365 dní v roce připraveni vyrazit ke každé krizové situaci,
která se v jejich obvodu stane. Od dopravních nehod přes požáry,
povodňové stavy, ohrožení majetku či zdraví lidí.

ze sdružených ﬁnančních prostředků většiny obcí obvodu, a to
v ceně 450 tisíc korun.
Jako překvapení pro stanici inicioval pan starosta Jílového u Prahy
Pavel Pešek (mimochodem také bývalý profesionální hasič této
stanice) nákup praporu pro stanici HZS Jílové u Prahy. Finančně

Stanice v Jílovém má též velmi blízko ke Zvoli. V řadách hasičů sloužila a slouží celá řada zvolských. Vzpomeňme například
Ivana Hodače, Václava Hrachovce, Luboše Hrachovce, Josefa
Nejedlého, Jaroslavu Hrachovcovou (spojařka) Pavla Koláře,
Václava Hodače a Tomáše Hrachovce. Stanice též pomáhá metodicky a technicky všem sborům dobrovolných hasičů ve svém
obvodu. Připomenu jen spolupráci při nákupu kompresoru na
plnění tlakových lahví pro dýchací přístroje, který byl zakoupen

se znovu podílely téměř všechny obce obvodu. Prapor byl předán
při slavnostním setkání v sobotu 12. června 2021, a to do rukou
velitele stanice HZS Jílové u Prahy panu Miroslavu Českému.
Přejme stanici HZS Jílové u Prahy další rozvoj tak, aby byli příslušníci sboru co nejlépe připraveni a chráněni při složitých situacích, které život přináší. Ať se všichni vrací ze zásahu beze
šrámů, živí a zdraví.
Sepsal Mirek Stoklasa

HULVÁTSTVÍ
Že se nemá krást ví každý. Ne však každý to respektuje. Ale vzít
něco z hrobu, to už si žádá značnou otrlost. Nedávno si mi posteskla paní ze Zvole, že jim někdo ze hřbitova odnesl květináč
s letničkou. Dali jí tam s manželem svému synovi, který je předčasně opustil. Nešlo o nic cenného, ale šlo o projev piety, který
by měl být nedotknutelný.
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Vím, že tyto řádky nebude číst nikdo z těch, kteří jsou tohoto
schopni. Ti totiž moralizující články nečtou, no myslím že nečtou
nic. Ale píši je, protože se to nedá jen tak přejít. Je třeba vědět, že
takoví hulváti jsou stále mezi námi.
Sepsal Mirek Stoklasa

www.zvole.info
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ŽIVOT V ČERNÍKÁCH
Úvodem bych chtěla napsat, jak
jsem moc ráda, že od narození
mohu vyrůstat a žít v obci Zvole
části Černíky.
Již rok se všichni statečně potýkáme s novou situací a životním
stylem způsobeným koronavirovou pandemií.
Spousta spoluobčanů, na rozdíl od nás zdravotníků, zůstala
doma na Home Oﬃce. Tento
nařízený lockdown využila také
ke zvelebování a úklidu svých
domů, chat, kůlen atpod., což
je jistě chvályhodné, kdyby pro
ně již nepotřebné věci nezačali
odvážet na spolkovou parcelu ČZS Černíky místo do sběrného
dvora třeba ve Zvoli... Například matrace, postele, sedačky, televize, lednice, pneumatiky atpod. ČZS Černíky se snaží místním obyvatelům a chatařům vycházet maximálně vstříc. Ale
tento odpad na spolkovou parcelu opravdu nepatří. Je možné
zde odkládat železný šrot, ale nikoli mrazáky, lednice, televize...
Toto patří do nebezpečného odpadu, jehož odvoz se koná vždy
na jaře a na podzim a datum, čas i místo je vždy s dostatečným
předstihem oznámeno.
Dále je na spolkové parcele ČZS Černíky umístěn kontejner na
bioodpad, který je hojně a s velkým nadšením místních obyvatel
využíván. Ale i zde bych chtěla poprosit o ohleduplnost vůči ostatním uživatelům. Často se stává, že jsou do kontejneru odhozeny
celé větve, pařezy a dokonce i celé stromky. A přitom stačí jen
maličkost, větve a stromky rozřezat na menší kousky a hned je
více prostoru pro bioodpad ostatních spoluobčanů. A nesmíme
také zapomenout, že každá výměna kontejneru stojí peníze, a ty
se dají využít na jiné účely.

www.facebook.com/obeczvole

A ještě jedna věc se nám do
Černík opět navrátila. Možná je
to vinou deprimovanosti, možná touhou opětovné svobody
v době pandemických omezení.
Ale opět většina řidičů zapomíná, že Černíky jsou obytná
zóna a platí zde určitá pravidla.
A jelikož opakování je matka
moudrosti, uvedu zde alespoň
hlavní pravidla obytné zóny dle
zákona: rychlost max. 20 km/h,
řidič musí chodcům umožnit
bezpečný pohyb, v případě nutnosti i zastavit, platí zde pravidlo
pravé ruky, zákaz stání mimo
vyhrazené plochy... A co závěrem? Před pár lety, v roce 2015, jsem
zde psala svůj postoj a názor. A ten trvá dodnes.

Můj postoj a názor 2015:
Jen kritizovat a nic nedělat umí každý. Co se takhle aktivně zapojit??
Ano, je jistě pohodlnější jen rejpat a kritizovat z tepla domova. To
já se radši aktivně zapojím a snažím se pro Černíky opravdu něco
udělat. A pro ty, kteří nechtějí přiložit ruku k dílu při brigádách
a akcích, stačí třeba, jen když nebudou vyhazovat odpadky na
cestách, v lese, mimo kontejnery, seberou a vyhodí odpadky, které
potkají, budou respektovat povolenou 20 km rychlost v obytné zóně
a všechna daná pravidla nebo uklízet po svých pejscích.
Jsem ráda, že patřím do skupiny lidí, kteří jen nesedí doma za
počítačem či u televize a nekritizují, ale aktivně se zapojuji do
zvelebování a dění v Černíkách. Vždyť je to můj domov, tak pro
něj udělám vše, co je v mých silách, aby se mi zde krásně žilo.
Věra Podhorecká
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JOSEF STRNAD (* 14. 7. 1921 - † 13. 5. 1982)

připomínáme si jednu z velkých postav zdejšího Sokola

Řadu let se tu bez něho neobešla vlastně žádná akce zdejších Sokolů. On tu cvičil, hrál fotbal i hokej, organizoval a aktivně se podílel skutečně na všem. Měl neumdlévající kuráž a vitalitu. Ti, co ho zažili, na něho po pravdě řečeno nedokáží zapomenout. Pepík
Strnad byl totiž jen jeden.
Josef Strnad se rodičům Emanuelovi a Anně narodil ve čtvrtek před poutí 14. července
1921, aby byl už v neděli notně „zapitý“ svými strýci Josefem (kmotrem), Františkem,
Ladislavem a Karlem. Jak by ne! Strnad už páté generace narozený na tomto gruntu za
posledních sto dvacet let. Se Zvolí srostl, byl po celý svůj život nepřehlédnutelnou postavou.
Zažil hodně útrap. Během II. světové války byl totálně nasazen do Kruppových závodů
v Essenu. Centrum Porúří bylo spojenci bombardováno usilovně a bez ustání. K tomu
zoufalá strava, úrazy, stres. Podepsalo se to hodně na jeho zdraví budoucích let i ve stáří.
V obci byl vždy vítán, v každé domácnosti, uměl spravit všechno, co bylo na motůrek. Žil
i oslavami. Ve fotograﬁích z oslav 700 let obce ho lze najít velmi často. Hlavní byl ale sport.

Samozřejmě cvičil v Sokole. Pod vedením náčelníka Františka
Maršála (první zleva) ho najdeme jako třetího zprava. Na
župních cvičeních nás reprezentoval třikrát.

Nemohl chybět v hokejových sestavách. Zvolský hokej byl
totiž od začátků po více jak deset let výrazně lepší, než fotbal.
Najdete ho druhého zprava. Říkali mu „brabčák“ a na kraji
vedle něho stojící bratranec František Strnad byl zase „kanár“.
Prostě letitý zvolský zvyk. Každý z dřívějších Strnadů měl
přezdívku, jméno jiného ptáka. To, aby se to nepletlo.

Fotbal. Jeho nejmilovanější zábava. Když do Zvole přivedl
na pouť kamaráda Honzu Prchlíka, věděl, že to bude moc
vítaná posila do fotbalu. Sestra Božena ho překvapila rychle.
„Brácho, tak tohle je Tvůj nový švagr!“ Fotka zvolských borců
i s Prchlíkem je z vítězného turnaje v Kamenném Přívozu a náš
hrdina „brabčák“ je v dolní řadě zcela vpravo. Od těch dob
se také v „té naší hospodě“ hrával „třetí poločas“. S hudbou
a zpěvem: Hospůdko malá, začouzená – Co jste hasiči – Šup
sem, šup tam, s náma už to nevyhrajou – Hajá, hajá, má
panenka malá – Cikán černý, cikán – A ten zvolskej kostelíček.
Hoj, to byla tradice! Člověk to slyší ještě po létech.
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Historie Zvole

Společně s tehdejším tajemníkem Národního výboru (dnes je
to Obecní úřad) Josefem Adámkem (strýc dnešního předsedy
Jardy Malého) se nejvíc zasloužili o směnu obecního majetku.
Sokolové získali nové hřiště (je tu dodnes) za tzv. Školní
pozemek. Zahajovací zápas se hrál o pouti (neděle 13. 7. 1952)
Sokol Zvole – Vojenská posádka Lešany 3:1. První dva góly
Prchlík, třetí Šticha. Byla to velká sláva a tu dokládá vůbec
první snímek ze zvolského fotbalu vytištěný s komentářem
v tehdejších Zemědělských novinách. Ten brankář na snímku,
ten chytal za nás. Byl to Jirka Kaurů.

Jezdil sem přes léto na chatu a radil nejvíc brankářům.
Své by o tom mohli vyprávět hlavně Jarda Šafránek s Petrem
Jasanským… ale bylo tu i další pouto se Spartou. Dlouholetý
archivář Sparty Václav Boreček s ním dělal v práci a ze své
pozice „mu dělal výplatu“. Jejich servisní společnost byla
známá v celém Karlíně. A tam bydlel snad nejslavnější sparťan
té doby, samotný Andrej Kvašňák. Všem třem chutnalo pivíčko.
Prostě, nebýt sparťanem, to nešlo!

Od třicátých let tu patřil Josef Strnad k ortodoxním sparťanům
jako později třeba Míla Řezníček, Jenda Malý z Ohrobce
nebo Láďa Tománek. Není se co divit. V jeho mládí vládla
fotbalová Sparta a Slavie. Na mezinárodním poli jasně Sparta.
Nejuznávanější evropskou soutěž klubů (Středoevropský
pohár) dokázala dvakrát vyhrát (1927 a 1935) a dvakrát byla
poražena až ve ﬁnále (1930 a 1936), zatímco Slavie byla ve
ﬁnále jen jednou (1929) a odešla poražena. Na tom slavném
sparťanském snímku je i jeho budoucí kamarád. Stojí zcela
vpravo. Je to brankář Honza Němec.

Koho by určitě dneska nejvíc sledoval? Prvního odchovance
zvolského fotbalu v dresu jeho „milované Sparty“ Dominika
Plechatého. Možná by mu dal i nějakou cennou radu. Ne
možná, ale určitě. Znamením Josefa Strnada bylo totiž jeho
erbovní počínání „pomoct i poradit“.

Připravil Vladimír Zápotocký
www.facebook.com/obeczvole
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GALERIE NA NÁVSI
V Covidovém čase nemá kultura na růžích ustláno. Vnitřní prostory kulturních zařízení jsou uzavřeny a venku se nesmí pořádat
hromadné akce. Jen na procházky se může. Také jsme je využili
při Zvolské hře, nebo při Velikonočních vejcokeškách. A tak přišel
nápad zkusit uspořádat výstavu na krásné zvolské návsi. Obrazy
prostě rozvěsit po stromech u rybníka, vyvěsit reklamní poutače
a je hotovo. Ještě zařídit zázemí, kdyby náhodou pršelo, a Galerie
na návsi se mohla otevřít. Výstava v plenéru je samozřejmě závislá na počasí. Také jsme na to přijatelné dost dlouho čekali. Ale
dočkali jsme se. V sobotu 15. 5. se pomyslné brány galerie otevřely a mohli přijít první návštěvníci. Ještě mě napadlo pozvat
na vernisáž kapelníka skupiny Lovesong orchestra. Kdyby měl
s sebou náhodou svůj saxofon a náhodou své kamarády, mohli
by sobotní odpoledne okořenit muzikou. Vystavované obrazy
jsou dílem paní ředitelky Lucie Strejcové, která je měla rozvěšeny v Polydomě. Tam se ale nesmělo, a tak se nabízelo zkusit
první Galerii na návsi právě s těmito díly. Kapelník Tomáš Průša
na sebe vzal aktivně roli průvodce vernisáží a ti z vás, kteří byli
právě na procházce po zvolské návsi, se o obrazech dozvěděli

opravdu zajímavé věci. Hudba přilákala nejen lidi na procházce,
ale také cyklisty, kteří okolo projížděli a dokonce slezli ze svých
kol. A celkový dojem z celé akce? Jak by řekl klasik: „Bylo to takové krásné, povznášející odpoledne“.
Jarda Strejc

KOUZELNÝ LES
Pouze jeden den v roce se může otevřít za Zvolí „Kouzelný les"
s drakem, unesenou princeznou a s mnohými dalšími pohádkovými postavičkami. Letos se tak stalo 29. 5. 2021 a bylo to
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zázračně slunečné, veselé, barevné, svěží, bohaté na „účinkující"
i „vysvoboditele". Děkuji všem!
Lenka Netopilová
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DEN DĚTÍ S HUDEBNÍM CIRKUSEM
Konečně se otevřely dveře kulturních sálů. No a první, kdo se mohl
do Polydomu podívat za kulturou byli právě děti. V neděli před dnem
dětí jsme pro ně nachystali představení divadla Jarka Rokose, Čert
a kouzelník aneb hudební cirkus“. Principál a hlavní protagonista
divadla Míra Krbek, je už ve Zvoli po několikáté a hlavně jeho hrátky
s dětmi jsou hodně milé. A že se děti moc těšili, se ukázalo v zájmu
o toto představení. Dětí i s rodiči bylo tolik, že se málem do Polydomu
nevešli. Celé odpoledne ještě bylo okořeněno návštěvou redaktora
a kameramana pořadu České televize Zprávičky. Některé děti se
tak druhý den mohli vidět v televizi. Protože se jednalo o premiéru,

www.facebook.com/obeczvole

bylo třeba celý tento hudební cirkus pokřtít. Toho se ujal klaun Jaryn.
Ten vodou trochu pokřtil kromě cirkusu i několik dětí, ale v sále kde
bylo dost horko, to bylo vlastně příjemné. Hodinové představení děti
vtáhlo do děje tak, že měl čert co dělat aby uchránil před dotírající
havětí svůj ocas. Kouzelník ale vše ukočíroval a svými kouzly nastolil
pořádek. Po představení nachystala děvčata z kulturní komise pro
naše nejmenší soutěže a hry o sladké ceny. Tak se soutěžilo a veselilo
až do večerních hodin. A o tom, že se odpoledne podařilo, svědčilo
i to, že byly všechny ceny snědeny.
Jarda Strejc

červen 2021
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PINOCCHIO

V rámci oslav dětského dne vystoupilo v sále Polydomu Divadlo
Jarka Lokose s pohádkou Čert a kouzelník aneb pták Velký zobák. A aby toho nebylo málo hned za čtrnáct dnů, 11.června,
tentokrát na zahradě Polyfunkčního domu nás navštívilo divadlo "Já to jsem" Víti Marčíka s příběhem Pinocchio. Všichni
a teď i naše děti víme, jak to s tím dřevěným klukem bylo. Prožil
mnohá dobrodružství, když oživl. A nakonec doputoval z Itálie

až do Zvole. To je taky dobrodružství. Však by to pan Marčík
určitě mohl potvrdit. Zájem ze strany dětí byl veliký a i ohlasy
byly příznivé. Však se podívejte. Na fotkách od pana Babůrka je
to všechno pěkně vidět.
Mirek Stoklasa a Luboš Duda

Zvolský kvíz

KVÍZOVÉ OTÁZKY…
1. Jak se jmenuje upovídaný bratr Francina z filmu
Postřižiny?

9. Který zpěvák je interpretem písně Ztrácíš?

2. Ve kterém moři leží ostrov Man?

10. Která svatá zvěstuje podle lidové pranostiky chladna
z rána?

3. Kterým slovem z němčiny je slangově označováno posuvné měřítko?

11. Který Polák byl do roku 2019 předsedou Evropské
rady?

4. Ve kterém městě stojí katedrála zobrazená na české
desetikoruně?

12. Ve kterém rodě k sobě mluví plyšové televizní postavy
Jů a Hele?

5. Která trasa pražského metra nemá žádnou stanici
pojmenovanou po české osobnosti?

13. Který den v týdnu probíhá v Česku pravidelná zkouška sirén?

6. Jak se lidově nazývají voděodolné kalhoty rybářů?

14. Která kapela nahrála album Banditi di Praga?

7.

15. Která z římských číslic je poslední v abecedě?

Kterými třemi slovy začíná druhá sloka písně Kde domov můj?

8. Jak se jmenuje hlavní hrdina Wolkerovy Balady o očích
topičových?

Správné odpovědi najdete na straně 15.

V Restauraci U Rybníka se opět kvízuje, každý čtvrtek od 19 hodin, vítáni jsou týmy i jednotlivci.
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VENKOVNÍ NASVĚTLENÍ KOSTELA
SV. MARKÉTY NABÍRÁ NA OBRÁTKÁCH
Možná jste si všimli zvýšeného ruchu u kostela sv. Markéty ve Zvoli. 19. dubna 2021
byly zahájeny práce na venkovním osvětlení kostela. Za tři dny se podařilo položit
celkem 300 metrů kabelů určených pro
napájení zemních světel, včetně dešťové
kanalizace a nového uzemnění. Bagr ﬁrmy
Rodmal jel naplno dvanáct hodin denně
a hlavní dílo se podařilo. V současné době
probíhají další zemní práce, a to pokládka
kamenné dlažby kolem kostela, nová přístupová cesta k hlavnímu vchodu a opěrná zeď
podél hlavní silnice. To vše probíhá v režii
několika farníků a dodavatelů, kteří mají ke
kostelu ve Zvoli vztah. Pokud bychom najali
stavební ﬁrmu, naše ﬁnanční prostředky by
již byly zcela vyčerpány.
V tuto chvíli je na transparentním účtu veřejné sbírky cca 237 tisíc korun. Stávající
svépomocné práce včetně materiálu vyjdou na cca 130 tisíc korun. Samostatnou

kapitolou osvětlení jsou světelná tělesa, která
se vyrábí na zakázku. V současné době jsou
ve výrobě a dodací lhůta je cca 6 týdnů. Za
ty je potřeba zaplatit zálohu 100 tisíc korun,
celá zakázka světel pak vyjde na 250 tisíc
korun. Netřeba dodávat, že jsme poněkud
v mínusu, co se ﬁnancí týká. V tuto chvíli
nám chybí nějakých 180 tisíc korun.
Rád bych vás, milí spoluobčané, poprosil
o pomoc. Pokud byste měli chuť jakoukoli

formou přispět ke zdárnému dílu, budu
vám velmi vděčný. Finanční prostředky je
možné poukázat na transparentní účet č.
225586866/0600, případně do sbírkových
pokladniček umístěných v obecní knihovně, v kostele sv. Markéty nebo na obecním
úřadě. Pokud byste chtěli přispět svou prací
kolem kostela, neváhejte mě kontaktovat na
tel. čísle 606682306.
Věřím, že se naše společné dílo podaří
uskutečnit již v letošním roce. Po zdárném

ukončení prací počítáme s umístěním pamětní desky se jmény všech dárců a sponzorů.
Rád bych v tuto chvíli chtěl poděkovat za velkou pomoc a ochotu zejména ﬁrmě Rodmal
s.r.o., která zajišťuje výkopové práce, ﬁrmě
Kapela s.r.o. za dodávku podkladového materiálu, ﬁrmě Sonepar Česká republika za
kompletní dodávku elektromateriálu a stavební ﬁrmě pana Michala Hrachovce, která
zajistí výstavbu opěrné zdi. Dále děkuji panu
Ondřeji Krupičkovi a ﬁrmě Kreisa s.r.o. za
dodávku stavebního materiálu. Rád bych
také vyjádřil své poděkování a velké uznání všem, kteří jakkoli přiložili ruku k dílu,
zejména mým milým farníkům ze Zvole
a okolí. Poděkování také patří obci Zvole
za cenné rady a podněty a také za budoucí
provoz osvětlení kostela
Za farnost Praha Zbraslav
Vladimír Hudousek tel. 606682306, mail:
hudousek@volny.cz

POLOHOVACÍ POSTEL JIŽ SLOUŽÍ
Tříkrálovou sbírku v letošním roce postihla (jako mnoho jiných aktivit) pandemie.
Koleda do kasiček téměř neprobíhala, vše

www.facebook.com/obeczvole

se přesunulo do on-line prostředí. I přes
tyto komplikace se podařilo v celé České
republice vybrat více než 80 milionů korun. Tyto prostředky jsou jako vždy
určeny na sociální
projekty pro ty nejpotřebnější u nás
i v zahraničí.
V letošním roce
se on-line koledovalo i ve Zvoli
a okolí. Tentokrát
i s konkrétním záměrem, kterým byl

příspěvek na nákup polohovací postele
pro Josefa Humla z Černík, který se potýká s následky dětské mozkové obrny a je
odkázán na své blízké.
Polohovací postel v ceně 22.280 korun již
rodina Josefa Humla zakoupila a v nejbližší době obdrží v plné výši i příspěvek
z Tříkrálové sbírky. To vše se podařilo díky
vaší štědrosti a ochoty pomáhat.
Rád bych vyjádřil velké poděkování vám
všem, kteří jste jakýmkoli způsobem přispěli do Tříkrálové sbírky.
Vladimír Hudousek
koordinátor Tříkrálové sbírky
červen 2021
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POZVÁNKA DO KNIHOVNY
Provoz naší zvolské knihovny je již uveden téměř do normálního
chodu. Pouze je zapotřebí při vstupu nasadit roušku a současně
je v knihovně počet omezen na dva návštěvníky. Malá změna
také nastala ve výpůjční době. Nyní si můžete přijít vybrat knížky
v úterý od 10 –12 hod. a čtvrtek od 16–18 hod.
Pokud by někdo nemohl v těchto hodinách knihovnu navštívit,
nabízím možnost telefonicky se domluvit na pro vás dostupný čas.
V měsíci červenci a srpnu knihovna funguje dle individuální tel.
domluvy – mobil 727 970 800.
Od ledna 2021 do naší knihovny přibylo přes 40 nových titulů,
samé literární lahůdky. Děkuji našim pravidelným a aktivním
čtenářkám a čtenářům za jejich poradenství při nákupu knih.
Není nad to, když někdo z vlastní zkušenosti doporučí knihu,
která jej zaujala, a nebo ji má pochválenou od svých přátel. V tak
ohromném množství vydávaných knížek jsou tato doporučení
velmi přínosná a já pak s radostí a přehledem nakupuji.

Přeji vám všem krásné a pohodové prožití letních měsíců a nezapomeňte si na vaši dovolenou přijít vybrat pěknou knížku
z naší knihovny.
Těším se na vás Věra Humlová

NĚCO MÁLO O VČELÁCH
Je to již více jak rok, kdy jsme ve Zvolských novinách čtenáře
informovali o dění a činnosti Zvolských včelařů. Mimo skutečnost, že se naše základní organizace ČSV Zvole stále rozšiřuje
a omlazuje, zůstává naše působení i nadále na katastrálním území
Zvole, Černíky, Károv, Jarov, Vrané nad Vltavou, Březová-Oleško
a Okrouhlo. Loňský rok byl pro naše včelaře složitější, protože
spolková činnost v důsledku přijatých vládních opatření od března úplně ustala. Kontakty byly jen při předávání léčiva pro naše
včelky a při vyplacení dotace. Jinak veškerá komunikace musela probíhat jen v elektronické podobě a to trvá do současnosti.
Z těchto důvodů se nemohl uskutečnit ani XI. Sjezd ČSV z. s.,
na kterém měli být zvoleni noví představitelé svazu. Sjezd se má
tak uskutečnit až na podzim 2021.
Stavy včelstev se nám však i za této situace podařilo udržet a rozšířit, ale na množství získaného medu se to neprojevilo. Z důvodu
velkého sucha nebyl skoro žádný medovicový med. Včely strádaly

a včelaři museli začít krmit včely již na počátku července, aby zůstaly při síle a vytvořily si zdravé a silné zimní včely. Snůška proto
v roce 2020 byla o hodně nižší než v minulých letech. To však naši
čtenáři zajisté zjistili u svého včelaře, protože oproti jiným letům
měl medu nedostatek a jeho cena byla vyšší.
Včelařské letošní jaro bylo dlouho chladné, kdy noční teploty klesaly pod bod mrazu, ještě v dubnu padal sníh a včely nemohly ven
z úlů. Do rozvoje se proto dostávají až nyní, kdy je teplé počasí. Je
to ale období, kdy v minulosti včelaři již vytáčeli první med. Proto
doufáme, že co včely nestihly u květového medu, doženou medem
medovicovým. Na našem území nyní rozkvetl akát a potom zbývá
jen lípa. Včely v současnosti strádají, protože byly zvyklé na různorodou pestrou pastvu. Každá rostlina nabízí různé množství nektaru
nebo pylu, ale tuzemští zemědělci v posledních letech pěstují čím
dál častěji právě ty rostliny, které dávají nektaru méně. Včelí pastva
ale ubývá také z důvodu sucha, což se u nás projevilo v roce 2020.

Malované včelíny Slovinských včelařů

U Slovinských včelařů
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Včely mají dva zdroje výživy – pyl, tedy bílkoviny, enzymy, minerály a nektar, což je energie. S pylem je proto nyní také problém,
protože včely drží vlastně takovou monodietu. Pylu je sice dostatek,
ale pouze z jednoho druhu rostlin. Včely byly přitom po milióny
let zvyklé sbírat pyly z různých druhů rostlin, čímž se vyrovnávala
jejich biologická hodnota. Co se zemědělských plodin týče, je na
pyl a nektar chudá (dle Mendelovy univerzity) například i řepka. „Odrůdy pěstované v současné době jsou na mnoha místech
z hlediska poskytování nektaru a pylu zcela bezvýznamné. S řepkou navíc souvisí její nadměrná chemizace. Včelstva kvůli tomu
slábnou a mají problémy s vytvořením následné zimní populace
a ztrácejí odolnost proti virům.“ Proto se doporučuje, aby včelaři
ve svém okolí vysazovali kromě rostlin i medonosné dřeviny, mezi
které můžeme zařadit například vrby, ovocné stromy či lípy. To se
uskutečnilo v loňském roce, kdy obec vysadila na svých pozemcích
ovocné stromy. Proto by měl mít každý na své zahradě kvetoucí keře
a ovocné stromy. Albert Einstein prý jednou prohlásil: Vymřou-li

až k jeho úhynu. Z legislativní stránky je včela považována za
hospodářské zvíře, proto se na chovatele včel vztahuje ustanovení
veterinárního zákona. Včely tak musí být chovány v takových
zařízeních, která umožňují jejich kontrolu zdravotního stavu
rozborem včelího díla a prohlídkou plástů a umožňují odběr
vzorků k laboratornímu vyšetření. Z veterinárního zákona tak
plynou povinnosti týkající se léčení včelstev. Povinnost ošetřit
včelstva proti varoáze mají i kočující chovatelé. Za nedodržování
pokynů a léčení včelstev tak mohou být uloženy sankce. Cílem
tlumení varoázy je snížit ve včelstvech množství roztoče na co
nejmenší množství, neboť má schopnost se množit geometrickou řadou a zničit tak celé včelstvo a zamořit i včelnici. Jaké
byly výsledky léčení včel a jejich zdravotní stav se včelař dozví
v únoru po veterinární kontrole zimní měli.
Spotřebitelé medu však nemusí mít žádné obavy z toho, že v medu
budou nějaké chemikálie z těchto léků. Léčení se provádí až poté,
co je med již vytočený a medníky jsou sundané, to znamená v pod-
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včely, budou lidstvu zbývat tak čtyři roky, než je postihne to samé.
Až třetina lidské potravy na světě je závislá na opylení hmyzem,
především včelami. Studie zároveň uvádějí, že až osmdesát procent
hmyzu vymizelo z krajiny za posledních několik desetiletí. Nejhůř
jsou na tom mezi jinými právě včely.
Chovatelé – včelaři proto musí dbát na zdravý vývoj včel a dodržovat pokyny pro jejich léčení. Varoáza je parazitární onemocnění včel způsobené roztočem Varroa destructor, který
parazituje na zavíčkovaném plodu a pokračuje na dospělých
včelách. Varoáza v kombinaci s dalšími faktory, jako jsou virózy, otravy chemickými postřiky a nedostatečností bílkovinové
potravy, způsobuje postupné slábnutí včelstva, které může vést

zimním a zimním období, kdy již ve včelstvech není žádný plod
ani med. V předjaří se u včelstev, která vykazovala z rozboru zimní
měli větší množství roztočů, provede ještě jednou jejich ošetření
odstraněním zavíčkovaného plodu nebo ošetřením, které zasáhne
roztoče i v tomto zavíčkovaném plodu. Jsem proto velmi rád, že
se nám všem společně daří plnit pokyny KVS, ČSV a udržovat
tak naše včely v plné síle. Až bude opět plně obnovena spolková
činnost, bude naším dalším cílem vytvořit a připravit podmínky
k tomu, aby se s životem včel a včelařením seznámili i mladí žáci
ve Zvoli – naše budoucí včelařská generace.
Vladimír Kopal

ZAHRÁDKÁŘI A ZÁKON
Červen 2021 bude zapsán do historie zahrádkářů v České republice
mimořádnou událostí. Dnem 1. 6. 2021 bylo završeno mnohaleté
úsilí o prosazení zahrádkářského zákona, trnitá cesta legislativním labyrintem ke schválení a podepsání zákona o podpoře zahrádkářské činnosti, dospěla k cíli. Zákon byl vyhlášen v částce
92/2021 pod číslem 221/2021 Sb. a nabude účinnosti 1. 1. 2022.
www.facebook.com/obeczvole

Zákon přináší deﬁnici zahrádkářské činnosti a zahrádkářské osady,
zakotvuje zahrádkářskou činnost jako veřejně prospěšnou, stanoví
způsob přenechání pozemků k zahrádkářské činnosti pro podporu zahrádkářských osad, upravuje smlouvy o pachtu a nájmu
pozemku pro zahrádkářskou činnost, jakož i působnost orgánů
veřejné správy při podpoře zahrádkářské činnosti.
červen 2021
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Zahrádkářskou činností se podle zákona rozumí veřejně prospěšná činnost zaměřená na pěstování ovoce, zeleniny, květin,
užitkových nebo okrasných rostlin, jejich další zpracování nebo
úprava. Zahrádkářská činnost se podílí na zachování a ochraně
zemědělského půdního fondu, přispívá k zadržování vody, zmírnění dopadu klimatických změn a podporuje druhovou rozmanitost v krajině, má
výchovný a estetický aspekt pro utváření
vztahu k přírodě mladé generace. Podílí
se na ochraně přírody, životního prostředí
a pestrosti krajinného rázu. Hlavním rysem zahrádkářské činnosti je její veřejná
prospěšnost, která se projevuje zvyšováním
zájmu veřejnosti o otázky ekologie a spojení přírody s životem ve městě a efektivním
a hospodárným využíváním pozemků, které
ve městech tříští zástavbu a napomáhají rozvoji zelených ploch. Jedná se o neziskovou
činnost občanů s významnými pozitivními
dopady na životní prostředí a zdravý životní
styl. Zahrádkářská činnost je vykonávána
nejen základními organizacemi a členy
Českého zahrádkářského svazu, ale i jednotlivci či spolky bez členství v Českém zahrádkářském svazu.
Návrh zákona měl rovněž odpůrce. Ptali se, proč mají mít zahrádkáři zvláštní zákon, který údajně zapleveluje už tak nepřehledné legislativní houští. Jiného názoru jsou určitě zahrádkáři
v osadách, kterým skýtala poněkud bezzubá legislativa pramalou
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ochranu před zájmem developerů o původně bezcenné pozemky, zvelebené prací zahrádkářů, kteří hledali únik z šedivých
městských sídlišť. Kromě toho - všechny sousední státy, včetně
Rakouska a Spolkové republiky Německa, obdobný zákon mají,
nejedná se tedy o českou specialitu.
Zahrádkářská činnost má na území České
republiky dlouhou tradici. Do 19. století byla vykonávána jako součást běžného
života a právní regulace nebyla potřebná.
S rozvojem vědy a techniky, změnami sociálních struktur a bouřlivým rozvojem
urbanizace vznikla potřeba sdružovat odborníky z oblasti zahradnictví (ovocnáři,
vinaři) i zájmové skupiny osob (zahrádkáře).
Český zahrádkářský svaz je v současné době
hlavním subjektem sdružujícím zahrádkáře
na území České republiky. Vzhledem k tradičnímu a jedinečnému postavení svazu mají
jeho členové záruky dohledu svazu nad působením své základní organizace a zároveň
svaz hraje významnou roli při zajišťování
poradenské a vzdělávací činnosti, a to ve
vztahu k právní a praktické stránce fungování zahrádkářských osad, i k vlastní zahrádkářské činnosti svých
členů. Cílem Českého zahrádkářského svazu proto bylo zasadit se
o právní zakotvení zahrádkářské činnosti ve formě zákona, který
by podobně jako v některých jiných státech Evropské unie vytvořil
vhodné podmínky pro provozování zahrádkářské činnosti. V rámci

www.zvole.info
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Českého zahrádkářského svazu je organizováno cca 135 000 zahrádkářů, kteří obhospodařují více než 14 tisíc hektarů půdy, z toho
v zahrádkářských osadách 10 tisíc hektarů.
V důvodové zprávě k návrhu zákona je zmiňován novodobý fenomén, zvaný „urban gardening“, zahradničení ve městech - městských komunitních zahradách, školních zahradách či dvorcích
v městské zástavbě. Zahradničení se stalo pro obyvatele měst prostředkem, jak si v prostředí, kde nelze hospodařit na plnohodnotném zemědělském pozemku, zachovat přístup k přírodě a zároveň
pěstovat takové plodiny, u kterých budou mít jistotu jejich původu.
Smyslem komunitního zahradničení, zahradničení v osadách a „urban gardening“ je jednak nabídnout lidem možnost odpoutat se od
moderního světa a opět navázat vztah s přírodou, a jednak setkávat
se s lidmi podobného charakteru. Formy zahradničení ve městech
jsou kladně přijímány nejen odbornou veřejností, ale také obyvateli
měst bezprostředně sousedícími s obhospodařovanými pozemky či
místy, která byla dlouhodobě neudržovaná. Zdůrazněna je výchovná funkce městského zahradničení, které vede k osvětě z hlediska
ekologie a ke vzdělávání dalších generací, které smysluplné zacházení a obhospodařování půdy ve městech budou brát jako logickou součást městské zástavby. Činnost má význam i pro ekosystém
– zahrady slouží k udržení biodiverzity v městských aglomeracích.

Použité zdroje informací:
Český zahrádkářský svaz, zapsaný spolek; informace k zákonu,
viz https://www.zahradkari.cz/
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky; důvodová
zpráva a návrh zákona, viz https://www.psp.cz/
Sbírka zákonů České republiky, částka 92/2021
Bohumil Sajdl

CENÍK INZERCE
VE ZVOLSKÝCH NOVINÁCH
VELIKOST
ROZMĚR (š × v)
1/1 –CELOSTRANA
184 × 250 MM

1/2 – PŮLSTRANA
184 × 120 MM / 89,5 250 MM

1/4 –ČTVRTINA
89,5 × 120 MM

1/6 –ŠESTINA
89,5 × 78 MM

1/8 – OSMINA
89,5 × 55 MM

CENA ZA OTIŠTĚNÍ (Kč)
JEDNORÁZOVÉ

CELOROČNÍ
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Inzerce
ÿZS ÿerníky Vás zvou na

taneĀní zábavu ve stylu country
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pátek 20. srpna 2021
od 18:00 do 22:00 hodin

Nabízím zkušenost
s místním realitním trhem.



PĢijĊte se o prázdninách pobavit.
Poslechem country písniĀek a tancem strávit pĢíjemný a zábavný veĀer
na parcele ÿeského zahrádkáĢského svazu v ÿernické ulici.
ObĀerstvení zajištďno, pĢipravili jsme Āepované pivo.

Dagmar Zsáková
9iãPtVWQtUHDOLWQtPDNOpĜ

Vstupné zdarma





Správné odpovědi kvízu ze strany 10: 1. Pepin. 2. V Irském. 3. Šupléra. 4. V Brně. 5. C. 6. Broďačky. 7. Kde domov můj. 8. Antonín. 9. Marek
Ztracený. 10. Svatá Anna. 11. Donald Tusk. 12. Ve středním. 13. Ve středu. 14. Kabát. 15. X.
www.facebook.com/obeczvole
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