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Vážení spoluobčané, 
tak máme za sebou i druhou polovinu prázd
nin, uteklo to jako voda a  našim ratolestem 
opět začal nový školní rok. 

A co se za poslední dobu v obci událo? Asi 
jste si všimli, že se pomalu dokončuje nové 
dopravní hřiště na  Valech. Už jsem o  tom 
informoval v  minulosti, také jsme toto téma 
řešili na  zastupitelstvech. Původní sportov
ní areál byl značně zanedbaný a po vybudo
vání nového víceúčelového hřiště, byl také 
málo využívaný. Teda alespoň pro ten účel, 
pro který byl vybudován. Pro sprejery a  jako 
místo pro ukládání různého harampádí, to 
byl úplný ráj. Asi se shodneme na  tom, že 
při příjezdu do  obce, to není to nejhezčí, co 
bychom chtěli vidět. Proto jsme jednali s  TJ 
Sokol kobeřice a  zvažovali, co s  tím. Prvotní 
nápad byl skate park, ten ale vzbudil nevo
li u  majitelů sousedních nemovitostí, což 
plně chápu, otřesy a hluk se tam hodně roz
léhají. Proto jsme se shodli na novém doprav
ním hřišti s  okružní křižovatkou, se zázemím 
pro rodiče či soutěže a  s  novým oplocením. 
Samozřejmě zůstane možnost využití pro 
letní kino či míčové sporty. Tak snad se vše 
podaří a na hody otevřeme.

negativní zprávou je, že jsme opět neu
spěli s žádostí o dotaci na rekonstrukci soko
lovny. Žádostí je hodně a  peněz málo. Další 
výzva má být na podzim, tak snad do třetice. 
nyní připravujeme žádost o dotaci na výsad
bu stromů v intravilánu obce. V loňském roce 
jsme nechali z dotací zpracovat pasport zele
ně, kde máme přehled o  každém stromu 
v  obci, některé stromy jsme museli pokácet 
a  vytipovali jsme lokality, kde chceme nově 
sázet. A  jelikož se nám osvědčilo brigádnic
ké sázení ve  Dřínové, chceme to zopakovat 
i v obci. Tak držte palce a snad zase společně 
vysadíme desítky nových stromů.

Co mě potěšilo, je solidarita vás – spolu
občanů. Bylo hrozné sledovat následky niči
vého tornáda na  Břeclavsku a  Hodonínsku. 
Lidé odtamtud budou návrat do normálního 
života řešit ještě několik měsíců, či dokonce 
let. kdo neviděl na  vlastní oči, neuvěří. Jako 
obec jsme zareagovali ihned a uvolnili z roz
počtu obce 100 tis. kč, které jsme prostřed
nictvím Dobrovolného svazku obcí Ždánický 
les a  Politaví, poslali do  postižené oblasti. 
Proběhly také dvě veřejné sbírky, jedna u kos
tela a druhá formou kasičky na obecním úřa
dě. za  vybrané peníze jsme nakoupili mate
riál v  podobě střešních latí a  ve  druhé fázi 
potřebnou perlinku. Proběhla také materiál
ní sbírka, kterou do postižených míst odvezli 
naši hasiči. Všem, kdo se zapojili s  jakoukoliv 
pomocí, patří velké díky a věřme, že podob
nou pomoc nebudeme nikdy potřebovat.

Co si neodpustím zmínit, jsou opět psi. 
Stále potkávám majitele s  těmito domácími 
miláčky bez náhubku, vodítka, za  to s  pravi
delnou odpovědí „on nic neudělá“. nedávno 
jsem byl svědkem toho, kdy pes z  ničeho nic 
zaútočil na svého majitele. Hodně lidí si poři
zuje nebezpečnější psy, tzv. „bojová pleme
na“, bohužel se o  ně neumí starat a  podce
ňují to, co pes dokáže. Máme v  obci spoustu 
malých dětí, berte prosím ohled na to, co tito 
miláčci můžou způsobit. Může to být právě 
vaše dítě nebo vnouče a asi nikdo nechceme 
být svědkem tragické události. Všichni víme, 

slovo starosty

Probíhající rekonstrukce hřiště na Valech 
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info z obce

že v poslední době těchto případů není málo. 
Buďte prosím ohleduplní.

závěr by měl být vždy pozitivní, uži
li jsme si naše výborné hody, letos okořeně
né Mistříňankou a  naši stárci se, po  inten
zivních zkouškách, opět postarali o  super 
zábavu. Pojďme načerpat energii ze slunce pro 
pochmurné podzimní dny a  těšme se z  každé 
vyvedené akce, z  každého společného setká
ní, prostě mějme na  paměti, že vše může být 
někdy během chvilky úplně jinak…

krásný začátek podzimu všem! 
Roman Hanák, starosta

Jistě každý z  nás viděl nebo alespoň slyšel 
o  množství nevyžádaných, „zaručeně výhod
ných“ nabídek na  odkup půdy od  nezná
mých, mnohdy po  celé republice roztrouše
ných, kupců. Majitelé, kteří se již o své nabyté 
pozemky nechtějí starat nebo potřebují pení
ze, na  některou z  nabídek přistoupí a  je pro 
ně hotovo. Jenže kupec nemá k  pozemkům, 
krajině, lokalitě a  obci žádné vazby. Pozemky 
pořizuje výhradně z  tržních důvodů za  spe
kulativním účelem. když pak obec potřebu
je v daném území provádět v zájmu komuni
ty svých občanů například pozemkové úpravy 
(cesty, stromořadí, biokoridory, vodní plochy 
apod.), je s novými vlastníky bez jakýchkoli va
zeb k  místu a  ke  krajině velmi špatné poříze
ní. například místo souhlasu, který by obvykle 
postačoval, nutí obec do nevýhodných odku
pů, které vše brzdí. Bohužel se tak chová i sou
časný majoritní hospodář – rostěnice a.s. . 

obec kobeřice u  Brna od  roku 2010 
žádné své pozemky neprodává, pouze 

pronajímá, ve  výjimečných případech smě
ňuje. To je za  výše uvedených okolností 
málo. Starousedlíci se pomalu vytrácí, jejich 
děti zde většinou nežijí a vnuci pak již vztah 
ke  kobeřicím nemají žádný. nově je obec 
nucena na  tento vývoj aktivně reagovat 
a pozemky vykupovat. Proto vás tímto infor
mujeme, prosíme o spolupráci a zde inzeruje
me: Obec Kobeřice u Brna vykupuje jakékoli 
pozemky na svém katastru. Za obvyklé ceny, 
mnohdy lepší než nabídky od  cizích kupců. 
Jestliže uvažujete o prodeji pozemku v naší 
lokalitě, informujte prosím OÚ Kobeřice, kde 
s vámi bude celá záležitost individuálně pro-
brána. Jedná se o přímé jednání, bez realitní 
kanceláře a její provize. Děkujeme za předá-
ní informací a pochopení. 

obec Kobeřice u brna 
vykupuje pozemky



KobersKé rozhledy září 20214

pomoc moravským obcím 

Finanční sbírka 
„PRo JIŽNÍ MoRAVU“ 
pro obce zasažené tornádem 

V týdnu od 28. 6. 2021 do 2. 7. 2021 probíhala 
v  kanceláři obecního úřadu kobeřice u  Brna 
finanční sbírka na  pomoc obcím zasaženým 
tornádem. Bylo při ní vybráno 39  993 kč. 
V  neděli 27. 6. 2021 probíhala také sbírka 
před kostelem sv. Jiljí, při které bylo vybráno 
26 000 kč. Celková vybraná částka tedy činila 
65 993 kč.

z  prostředků finanční sbírky byl pořízen 
stavební materiál pro opravy domů v poško
zených oblastech. Vyúčtování nákupu nabízí 
následující tabulka.

Veškeré faktury a  dodací listy souvisejí
cí s  nákupem stavebního materiálu z  pro
středků finanční sbírky jsou veřejně dostupné 
k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. 

zboží množství celkem Kč

Lať střešní 
impregnovaná 
50×30 mm, 5 m 

1 100 m 19 965 kč

Lať střešní 
impregnovaná 
40×60 mm, 4 m

880 m 19 166 kč

Perlinka Prima  
145 g/1,1 m (65m2) 37 ks 26 862 kč

celkem 65 993 Kč



V  úterý 25. května proběhlo setkání mys
liveckého spolku s  dětmi ze základní školy 
v kobeřicích. Setkání připravili společně s ředi
telkou základní školy paní kamila karásková 
a  pan Lubomír a  Lenka Hanačíkovi. Setkání 
proběhlo pod přístřeškem u fotbalového hřiš
tě. Pro děti byla připravena ukázka paroží a le
bek některých druhů zvěře a  také zbraní, což 
zajímalo hlavně chlapce. Povídali jsme si o pří
rodě, například o  tom, jak z  malého semínka 
vyroste velký strom a  jak se v  přírodě chovat 
či nechovat. nevynechali jsme ani povídání 

o zvířatech, která lze v našem katastru potkat. 
o  zájmu dětí svědčila spousta jejich dotazů 
týkajících se přírody a  myslivosti. Děti dosta
ly pracovní listy, které si vzaly k vyplnění zpět 
do školy. zájem dětí nás potěšil. 

Lubomír Hanačík,  
předseda MS Kobeřice u Brna
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Povídání o přírodě 
a myslivosti s dětmi

z koberských lesů

V termínu od 2. do 17. 7. 2021 se na jedné z les
ních luk nedaleko kobeřic konal letní tábor pro 
děti ve věku 8–15 let. Pořádala ho tábornická 
organizace zvaná Samorost, která se stěhova
la z  Petrovic u  Blanska, kde již podmínky pro 
konání táborů nebyly únosné, a tak se muselo 
hledat útočiště jinde. Po téměř ročním hledání 
vhodného místa se zrodila dohoda s  Lesy čr 
právě u  nás v  kobeřicích. následovaly téměř 
dva měsíce tvrdé práce s  výstavbou veške
rého zázemí pro děti a  tábořiště samotného. 
Tábora se zúčastnilo 37 dětí a téměř 20 vedou
cích. Dětem během zmíněných patnácti dní 
dojeli dvakrát zahrát i místní umělci, konkrét
ně Vlasta redl, Petra „Šany“ Šanclová, Luboš 
Javůrek s  Míšou a  Samem, Slávek Janoušek 

a  „Starý Bobr“ – Jiří Hromek, jenž měl u  dětí 
asi největší ohlas a  nestíhal rozdávat podpi
sy. za to, že si v nabitém – „popandemickém“ 
programu našli čas, jim patří velký dík! 

Vzhledem k přechodu části Ždánického lesa 
pod Armádu čr však zatím není bohužel jas
né, zda bude možné tábor v kobeřicích zacho
vat i pro další roky. Všichni pevně věří, že ano, 
navíc táborníci se chystají navyšovat kapa
city. kdyby se tedy vše podařilo a  tábor zde 
mohl zůstat, mohli by i místní rodiče přihlásit 
své děti. Případní zájemci mohou kontaktovat 
Lucii krásnou, popř. Tomáše Jedličku. 

zvláštní poděkování také patří všem, kteří 
nám pomohli při přípravě, ať již s uskladněním 
hromady věcí, které se musely přestěhovat, pře
devším pak Patrikovi Diváckému za  ochotnou 
a neúnavnou práci s  traktorem, Aleši Dobešovi 
za  propůjčení prostorů pro uskladnění a  panu 
Hrbkovi za zapůjčení potřebného nářadí. 

Tomáš Jedlička

letní dětský tábor
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škola

Návrat do školních lavic 
Po dlouhém období distanční výuky, v polo
vině dubna, se žáci opět navrátili do školních 
lavic. konečně zase mohli pracovat a  učit se 
společně. Paní učitelky využily poslední měsí
ce k tomu, aby se děti co nejvíce socializova
ly a  konec roku si užily. Připravili jsme mno
ho aktivit, výletů a  projektových dnů. Jako 
první jsme oslavili Den země, při kterém žáci 
pracovali na  zahradě, zaseli semínka plo
din a  květin, starší žáci poté tvořili plakáty 
na počítači nebo, mimo jiné, také modelova
li povrch země.

Projektové dny eU
Do  konce školního roku jsme vyčerpa
li finanční prostředky z  dotačních projektů 
Evropské unie. každé zařízení mělo možnost 
do  výuky zařadit několik projektových dnů. 
Tuto aktivitu jsme plně využili. První z  pro
jektů měla základní škola. Cílem projektové
ho dne byla myslivost a význam lesa pro člo
věka, jeho růst a rozmnožování. zajímali jsme 
se o  bližší poznání lesa, upevnění kladné
ho vztahu k  přírodě, osvojení nových vědo
mostí o  rozmanitosti druhů rostlin a  živo
čichů a  uvědomění si důležitosti lesů pro 
lidstvo. odborný výklad vedli myslivci, paní 

karásková s panem Hanačíkem. na místě pro 
nás připravili prezentaci o  lesnictví a  mysli
vosti. Žáci také dostali pracovní listy s  mys
liveckou tematikou a  na  závěr plnili úkoly 
na naučné stezce.

den dětí 
na  oslavu Dne dětí jsme zvolili projekto
vý den se stolařem. Celý den byl zaměře
ný na  praktické řešení zhotovení drobných 
stolařských výrobků. Aktivita probíhala 
na zahradě pod dozorem pana Smejkala, kte
rý nám dovezl na  ukázku materiál, vzorky 
dřeva a  stolařské nářadí. Cílem bylo rozší
ření vědomostí žáků, vzájemná spolupráce, 
využívání dosavadních znalostí z  přírodo
vědy, matematiky, geometrie a  rozvoj tvoři
vosti a  motorické zručnosti. největší radost 
jim udělaly vlastní výrobky ze dřeva, které 
si odnesli domů. Mladší žáci si vyrobili hrací 
kostku a starší žáci si vyrobily podnos.

Indiánské léto
Podle kalendáře začalo léto, a  tak jsme pro 
děti připravili indiánský den. začali jsme 

Projektové dny ve škole



výrobou totemů a  indiánských čelenek. 
na celé jedno dopoledne jsme měli v prosto
rách školní družiny připraveny různá stano
viště a  tam mohly děti tvořit a  vyrábět. kdo 
si donesl tričko, tak si jej pomaloval textilními 
barvami. navlékali jsme korálky, malovali se 
jako indiáni a fotili jsme se u týpí. 

Výlet do slavkova
V  pondělí 28. června jsme s  dětmi podnikli 
společný výlet do  blízkého Slavkova u  Brna. 
čekala nás prohlídka zámeckého podzemí, 
ve  kterém byla připravena stezka k  pokladu. 
Žáci pomocí hádanek uhodli kouzelné zaklí
nadlo, díky kterému dokázali truhlu s  pokla
dem otevřít. Bylo to sice strašidelné, ale veli
ce zábavné.

Jalový dvůr
Pěší výlet na ekofarmu Jalový dvůr jsme dlou
ho plánovali. nejprve jsme jeli autobusem 
do Heršpic a pak jsme pokračovali pěšky. Děti 
si vyjely v kočáře taženém dvěma koňmi, jez
dily na  poníkovi, sledovaly zvířata na  farmě. 
Cesta zpět podpořila jejich vytrvalost a sílu

Do  6. ročníku ve  Slavkově u  Brna odchá
zí celkem 9 žáků, kterým přejeme hodně 
energie, síly a vytrvalosti v dalším získávání 
vědomostí. 
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Konec školního roku 
v mateřské škole 
krátce po  velikonočních svátcích se 
do  mateřské školy vrátili předškoláci. 
Všichni se museli popasovat s  povinným 
testováním dvakrát týdně, což zvládli 
opravdu vzorově. z  organizačních důvo
du došlo k rozdělení dětí do dvou tříd, ale 
o kontakt s kamarády děti nepřišly, neboť 
se scházely při venkovních aktivitách. 

V  polovině května se k  nám připojily 
i mladší děti. Všichni se na sebe moc těši
li a byli velmi rádi, že se opět vidí. Chyběl 
jim vzájemný kontakt s kamarády a naším 
cílem tak byla socializace dětí při společ
ných aktivitách. Snažili jsme se dětem 
vynahradit dny strávené doma, proto 
jsme se rozhodli zorganizovat hned něko
lik zajímavých aktivit. První byla keramic
ká dílna, kde si děti vyrobily krásná srdíčka 
pro rodinu. Domluvili jsme také divadelní 
představení s maňásky, při kterém se děti 
navíc dozvěděly o  výrobě loutek a  také 
se s nimi blíže seznámily. za velký úspěch 
považujeme realizaci výletu do vyškovské 
zoo, kde se dětem velmi líbilo. Již tradič
ně se také konalo rozloučení s předškolá
ky, kdy jsme pozvali paní Vičarovou, aby si 
děti zatančily a zazpívaly. 

V  závěru školního roku jsme připra
vovali školu na  malování. I  přes nároč
nost, jakou je příprava probíhající za plné
ho provozu zařízení, se vše zadařilo. Také 
všem, kteří se na výpomoci podíleli, patří 
obrovské díky. 

škola
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sezóna opět 
zahájena!
315 dní, přesně tak dlouho trvala vynucená 
přestávka, během které na  koberském hři
šti „U  lesa“ neproběhlo žádné mistrovské 
utkání „A“ mužstva. nedá se však říci, že by 
se zde za  tu dobu nic nedělo. když to situ
ace dovolovala, hráči společně trénovali, 
sehráli několik přípravných utkání a  pro nej
mladší mužstva přípravky zde bylo zorgani
zováno také několik turnajů. Tato poctivá pří
prava tak napomohla tomu, že právě to první 
domácí mistrovské utkání „A“ mužstva skon
čilo oslavou tří bodů. 

sokol

Domácí mistrovská utkání všech kober
ských týmů prozatím probíhají v tradič
ních časech. „A” mužstvu patří sobot
ní odpooledne, „B” mužstvo pak vybíhá 
na hřiště v neděli dopoledne. 
Konkrétní termíny mistrovských utkání 
najdete na vývěskových tabulích. Přijďte 
naše hráče podpořit, jste srdečně zváni! 



V  uplynulé sezoně mužstvo starší příprav
ky stihlo odehrát 6 zápasů, mladší příprav
ka zápasů 5. Jelikož děti svědomitě tréno
valy a  pracovaly na  sobě, měli jsme velkou 
radost z  výkonů, které předváděly. Musím 
je všechny velmi pochválit. Poté se stalo, co 
se stalo a  sezona byla předčasně ukonče
na. nicméně, i  přes tyto komplikace a  ome
zení, jsme si cestu na  hřiště našli. Svědomitě 
a  kvalitně jsme začali trénovat a  připravovat 
se na  jarní část. A  to hlavně díky tomu, jaké 
máme v kobeřicích krásně vybudované pro
středí pro fotbal. 

Jarní část sezóny bohužel v oficiální podo
bě vůbec nezačala. Což nás ovšem opět 
neodradilo a  ihned, jak bylo možné, jsme 
nastoupili k  několika přátelským zápa
sům. novinkou je, že jsme založili tým mlad
ších žáků, který bude ve spolupráci s týmem 
Šaratic hrát okresní žákovskou soutěž. S tím
to mužstvem jsme odehráli turnaj, který jsme 

v kobeřicích pořádali. V tomto novém složení 
se nám zde podařilo získat třetí místo. 

Také mladší a starší přípravka se zúčastnila 
turnaje u nás v kobeřicích, kde se utkalo cel
kem 12 týmů. Tento turnaj pořádáme dru
hým rokem a  máme velmi pozitivní reakce 
od všech pozvaných týmů. 

o prázdninách, jak už se stalo tradicí, pořá
dáme kemp pro děti, při kterém se začíná
me připravovat na  novou sezónu. A  že toho 
nebude málo. Další sezónu se tedy můžete 
těšit na velmi bohatý fotbalový program. Jak 
jsem naznačil, tak nově se představí družstvo 
mladších žáků, dále klasicky starší i  mlad
ší přípravka. na tyto zápasy vás tímto co nej
srdečněji zvu. 

Pavel Hloužek
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konečně se dostal ten všudypřítomný covid 
lehce na ústup a my se mohli začít potkávat. 
o  předposledním dubnovém víkendu jsme 
provedli sběr železného šrotu a elektroodpa
du. za věnovaný šrot vám děkujeme.

obci se podařilo sehnat sazenice stromů 
vhodných k  obnově lesa „Dřínovce“, a  tak, 
na  poslední dubnovou sobotu, naplánovala 
obec akci s  jejich sadbou. My hasiči jsme byli 
požádáni o  zajištění cisterny s  vodou, s  čímž 
jsme mile rádi pomohli. někteří naši členo
vé přiložili ruku k  dílu a  také zasadili nějaké 
sazenice.

Jako každý rok jsme provedli jarní úklid 
na  hasičské zbrojnici. To spočívalo v  umy
tí oken, vyleštění desítek pohárů nebo také 
vyhnání pavouků ze všech koutů, prostě 
důkladný úklid.

koncem května u  nás proběhl „Den s  hasi
či“. Děti z  mateřské školy spolu s  učitelka
mi navštívily prostory hasičské zbrojnice, kde 
byly přivítány starostkou sboru. Mohly si pro
hlédnout uniformy, které jsme si pro tuto pří
ležitost oblékli, poté byly seznámeny s  tím, 

kdo jsou hasiči a  jaké povinnosti mají. Děti 
dostaly občerstvení a  přesunuly se na  hasič
ské hřiště. zde pro ně naši vedoucí připravili 
hry s hasičskou tématikou. Věříme, že se tento 
den dětem líbil a  doufáme, že k  nám dovede 
nějakého mladého hasiče. netradičně v  červ
nu nás všechny čekalo setkání na  letním kině 
s kinematografem bratří čadíků na Valech. zde 
jsme připravili občerstvení, abychom si moh
li užít čtyři hezké večery. Poslední se bohužel 
kvůli nepřízni počasí neuskutečnil a  hasiči 
pomáhali po  přívalovém dešti jinak. členové 
naší jednotky vyjeli čerpat vodu a řezat stromy. 
Dokonce cestou směrem na nížkovice narazili 
na autonehodu, při které poskytli dvěma oso
bám první pomoc, zabezpečili místo nehody 
a vyčkali do příjezdu IzS.
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Všichni víme, co se stalo koncem června 
na  Jižní Moravě  udeřilo tornádo. naše obec 
uskutečnila sbírku materiálu a nářadí. Shodou 
okolností, ve  stejný čas, byla i  naše jednotka 
vyzvána k  pomoci. 30. června se tedy vyda
lo na  místo pomáhat 6 členů a  místostaros
ta obce pan Petr Havránek. Podle pokynů kri
zového štábu odvezli onen nashromážděný 
materiál do  Hrušek a  poté byli vysláni pomá
hat do Lužic. krizový štáb v Lužicích jim vyčle
nil oblast, kde odklízeli stromy ze zahrady, 
čistili přepad z  čoV a  vysbírávali všemožný 
odpad. Po splnění tohoto dále likvidovali polo
my v přilehlém lesíku. Jako sbor jsme přispěli 
materiálem, a to konkrétně 1800 bm střešních 
latí, které jsme odvezli 7. července do centrál
ního skladu v Lužicích.

V  uplynulých měsících nezahálela ani naše 
jednotka, měla hned několik výjezdů. V dubnu 
zasahovala u  požáru tújí v  nížkovicích. V  let
ních měsících několikrát odstraňovala popa
dané stromy na  vozovce směrem na  Šaratice. 
Dále byla přítomna při požáru u  rybní
ka Urbance. A  posledním byl noční výjezd 
do  obce nížkovice, ze kterého byla naše jed

notka odvolána z  důvodu planého poplachu 
a vrátila se zpět na základnu.

naše řady bohužel opustili dlouholetí a čin
ní členové. V  lednu nás opustil pan Jindřich 
Beneš starší. V únoru poté bývalý starosta SDH 
pan Ivan Musil. A v červenci odešel pan zdeněk 
Jedlička. čest jejich památce. Děkujeme našim 
členům za účast při jejich rozloučeních.

za SDH v kobeřicích u Brna všem přeji krás
ný zbytek léta a hezký podzim. 

Lenka Hanačíková,  
starostka SDH Kobeřice u Brna
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MKČR E13059

Výsadba stromků 
v dřínové

hodový víkend 
je za námi!koncem dubna proběhla v  kobeřicích 

v  Dřínovém lese výsadba přibližně tisíce 
nových stromků. Brigáda byla pojata jako 
společenská akce, při které si děti i dospě
lí mohli vyzkoušet něco nového a posilnit 
tím svůj vztah k přírodě. 

Počasí nám sice zrovna nepřálo, ale díky nad
šení a úsilí všech zúčastněných, jsme si i letos 
mohli užít skvěle připravený hodový víkend, 
letos navíc s  výjimečnou kapelou! nedělní 
průvod obcí a večerní zábavu nám doprová
zela dechová hudba Mistříňanka, která, jak již 
nyní víme, nás dokáže roztančit i  zpod dešt
níků. Poděkování patří děvčatům a  chlap
cům v krojích, díky kterým může naše krásná 
hodová tradice i nadále žít. 

kultura


