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OBEC

Vážení spoluobčané,

Usnesení čj. 31/10/2013/ZO

tradičně ráznými kroky se neúprosný čas vydal v ústrety konci dalšího roku, další zimě.
Příroda se pomaličku ukládá k obvyklému spánku, nicméně život obce se naštěstí neřídí
pravidly třeba do Čech navrátivších se medvědů. A tak si čas šedých zimních měsíců můžete zpříjemnit celou řadou zajímavých a z části již tradičních kulturně společenských
akcí, jejichž program naleznete na jiném místě zpravodaje. Nejbližší naše okolí má ale
i další příjemnou zimní alternativu k oživení smyslů, což možná ne všichni zcela dokážeme docenit. Je to jednoduché vezmete plavky a můžete vyrazit do wellness centra
Konstantin. Teplá voda a ještě teplejší atmosféra v sauně vám alespoň z části nahradí
chybějící příjemné letní chvilky. I když se někdy našinec musí docela přemlouvat, aby
se vydal, byť jen pár kroků, z tepla a pohody domácího gaučíku, ale určitě ta "námaha"
stojí za to.
Karel Týzl, starosta obce

ze zasedání Zastupitelstva obce
Konstantinovy Lázně
ze dne 2. 10. 2013
Zastupitelstvo obce:
I. bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi
zasedáními.
3. Diskusi s občany.
4. Nabídku služeb společnosti Energie pod
kontrolou.
5. Kontrolu hospodaření obce k 31. 8.
2013.
II. schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu.
2. Program jednání.
3. Prodej (části) p. p. č. 773, k. ú. Poloučany
dle varianty a).
4. Bezúplatný převod pozemku parc. č.
1110/2 o výměře 196 m2 v katastrálním území Nová Ves u Bezdružic (podle GP 10252/2012) z vlastnictví České republiky do
vlastnictví obce podle § 7 odst. 2 zákona č.
503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů.
5. Smlouvu o kontokorentním úvěru č.
733048319_13 mezi Obcí Konstantinovy
Lázně a Českou spořitelnou a. s.
III. neschvaluje:
1. Záměr prodeje části p. p. č. 1257/1, k.
ú. Konstantinovy Lázně.
Karel Týzl, starosta
Ing. Jiří Kalista, místostarosta

Ze zastupitelstva
V pořadí již jednatřicáté zasedání zastupitelstva obce proběhlo v jednací místnosti obecního úřadu v pondělí 2. října
za účasti třinácti zastupitelů s omluvou
pánů Rožánka a Surovčíka.
Zastupitelé se v průběhu jednání seznámili s nabídkou služeb společnosti
Energie pod kontrolou, které spočívají v
poskytování služeb obhospodařujících
dodávky elektrické energie a plynu.
Hlavním přínosem by mělo být především vysoutěžení výhodnějších cen zmíněných energetických produktů.
V pozemkových záležitostech se řešil
prodej části pozemku 773 k.ú. Poloučany jedinému zájemci, vlastníkovi sousedního pozemku, manželům Kučerovým.
Souhlas byl vysloven rovněž s podáním
žádosti o bezúplatný převod pozemku

Hudební skupina Atares

1110/2, k.ú. Nová Ves (nová cyklostezka) z vlastnictví České republiky na obec. Naopak nebyla schválená žádost o
prodej části pozemku 1257/1, k. ú.
Konstantinovy Lázně za účelem výstavby
RD, a to především z důvodu nepřítomnosti inženýrských sítí v této lokalitě,
které by nedovolily stavbu v současné
době realizovat. Obec se pokusí najít cestu, resp. oprášit dřívější záměry obce,
které by vedly k přípravě lokalit vhodných pro zástavbu rodinnými domky.
Termíny následujících jednání zastupitelstva:
13. listopadu obecní úřad,
13. prosince Malá scéna kulturního domu vždy od 18:00 hodin.
Karel Týzl, starosta obce
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Rada obce
V pondělí 30. září se ke svému 44. zasedání
sešla Rada obce. Schválila nájemní smlouvu
na provoz infocentra jedinému zájemci paní
Blance Sittové, dohodu o ukončení nájmů
některých zemědělských pozemků v okolí
Okrouhlého Hradiště paní Jitce Velichové v
souvislosti s převodem zemědělské činnosti
na jejího syna, prodloužila pronájmy některých zemědělských pozemků v okolí Konstantinových Lázní panu Radko Andrejsovi
a schválila memorandum o spolupráci s
Národní radou osob se zdravotním postižením ČR. Na závěr jednání odsouhlasila převod části rezervního fondu zdejší základní
školy do fondu investičního na pokrytí nákladů opravy topení.
Jiří Kalista,
místostarosta obce
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Z mateřské školy

Radnice informuje
Rozsvícení vánočního stromu
a adventní lampiónový průvod
Zveme všechny občany, děti a rodiče již
po jedenácté na rozsvícení vánočního stromu a adventní lampiónový průvod, který
se bude konat první adventní neděli 1.
prosince. Těšit se můžete na ohňostroj,
občerstvení, zpívání koled, prodej drobných vánočních výrobků žáků a hlavně na
rozsvícení vánočního stromu obce.
Sraz je před Základní školou Konstantinovy Lázně v 17.00 hodin. Teplé oblečení,
lampióny a dobrou náladu s sebou.

Partyzáni od sběrného dvora
Novodobí partyzáni zahájili další ofenzívu
a opět okupují prostor okolo sběrného
dvora. Stačí, když po ránu někomu na procházce vypadne z kapsy na zem třeba papírový kapesník a odpoledne už je nad kapesníkem navršena hromada obkladů, cihel, prostě čehokoli o co doma momentálně zakopáváme. Je to pořád stejná písnička a pořád stejní muzikanti. Bohužel si takovou vizitku vytváříme sami, my obyvatelé obce. Navíc právě okolo sběrného dvora
vede mimo jiné naučná stezka Ke studánce lásky. Nóóó a právě tento úsek je opravdu minimálně dvojnásob naučný. To
máme snad všude sázet tabulky skládka
zakázána? Proboha, vždyť je to úplný nesmysl. Myslím si, že postačí se nad svým
počínáním jen trošku zamyslet a vyměnit
lhostejnost za zodpovědnost. Asi by to stálo za pokus. Co myslíte?
Karel Týzl, starosta obce

Zajímavosti z provozu
plaveckého bazénu
Byť to zpočátku nevypadalo, nakonec letošní "koupací" sezona byla jednou z nejlepších v devítileté historii bazénu.
Poprvé se bazén otevřel 21. června a naposledy za sebou plavčíci a pokladní
zamkli vrata 18. srpna. Za toto období bylo celkem 41 koupacích dní, tedy přesněji
dní, kdy byl bazén otevřen a přišel někdo
v plavkách. K tomu přičtěme 2 dny, kdy
nepřišla ani noha.
Celková návštěva za sezonu se zastavila na
čísle 3 926 platících, což vytvořilo průměr
96 návštěvníků na den. Největší návštěvu
bazén hostil 3. srpna, kdy vrátky prošlo
410 vodomilných lidiček. Celkově se na
vstupném a půjčovném (lehátka a sportovní potřeby) vybralo 117 tis. Kč, což
oproti předchozím letům přineslo celkem

snesitelnou provozní ztrátu zařízení okolo
25 tis. Kč.
Ze sledování věkového průměru návštěvníku vyplývá odhad, že cca 6% bylo ve věku
do pěti let. Což je zajímavé číslo v případě
přípravy řešení vodního vyžití i pro ty nejmenší návštěvníky bazénu.
Karel Týzl
(čerpáno ze statistiky pokladního
pana Bočka)

Blahopřejeme
V měsíci listopadu
se významného životního jubilea
dožívají tito naši občané:
Roučka Richard
Nevařil Josef
Andrejsová Libuše
Váchová Anna
Palátová Zdeňka
Bulantová Růžena
Mílková Libuše
Avgustinová Margita
Maroušek Jiří
Křehká Meta

Nová provozní doba infocentra
a knihovny
Náměstí U Fontány 208
Kontakty:
Telefon: +420 374 625 450
Email: infokl@seznam.cz
Vedoucí: Blanka Sittová
1.9.až 30.6.
Po, St, Pá 12:00 až 16:00 hodin
So 9:00 až 14:00 hodin

Listopadové hudební večery
lázeňský hotel Jirásek,
začátek v 19.30 hodin
2.11.
Impala Duo - Jindřich Trojan
9.11.
Tomáš Černý
15.11.
Harfa - Katarína Ševčíková
23.11.
Oldies párty - Karel Týzl
30.11.
Tomáš Černý

Děti z naší mateřské školy mají za sebou
první dva měsíce školního roku. Hrajeme
si, pracujeme, učíme se a bavíme ve dvou
odděleních - Želvičky (4-6 let) a Rybičky
(3-4 roky). Mimo standartní vzdělávání
dětí podle Školního vzdělávacího programu " S pohádkou a s příběhem za poznáním světa" se událo i několik akcí, o kterých vás chceme informovat.
Hned 11. září po obědě jsme odjeli autobusem do Dvora Krasíkov, zde nás čekala
prohlídka mini ZOO, návštěva Amálčiny
mydlárny a zapojili jsme se i do družstev
společně se žáky ze ZŠ a snažili se jim pomoci s plněním různých úkolů. Děti se pokusily i o kresbu zvířátek, které viděly v
ZOO. Jen počasí nám nepřálo a proto se
někteří do mydlárny, kde bylo teplo, vrátili několikrát. Původně jsme chtěli jít zpět
procházkou, ale přijíždějící autobus nás
zlákal k cestě zpět do Lázní.
Kamarádi ze ZŠ nás pozvali na další společný výlet, a to do Újezdu nade Mží na ekologickou farmu. Jely děti ze třídy Želviček, výlet se moc povedl a všem se líbil.
Sluníčko svítilo a děti si mohly prohlédnout různá domácí zvířata. Na farmě proběhlo několik výukových programů, naše
děti se zúčastnily programu v pekárně.
Byly nadšené a výsledky úžasné, každý si
přivezl vlastnoručně zadělaný a upečený
chlebíček.
25. září jsme pozvali kamarády ze sousední ZŠ na divadelní představení k nám do
školky. "Ovčí pohádka" byla plná písniček,
veselá a rozesmála děti i přítomné učitelky.
Počasí nám v září stále přálo a tak se paní učitelky Holáková a Konšťáková s dětmi
ze třídy Želviček rozhodly otestovat novou cyklostezku. Děti si přivezly kola, odrážedla i koloběžky a řádně vybaveny helmami a reflexními vestami se vydaly na
cestu. Zdolaly celou trasu, vyzkoušely i
odpočívadla, u kterých se posilnily a již se
těší, až bude zase hezky a znovu pojedou.
Od 24. září mají naši předškoláci možnost
navštěvovat každé úterý bazén v lázeňském hotelu Jirásek, kde je paní Ing.
Miluše Sutnarová seznamuje s plaveckou
výukou.
Vzdělávací nabídku naší školy jsme obohatili ještě o několik dalších pravidelných
nadstandardních aktivit pro děti:
Každou středu - Veselé pískání - hra na
zobcové flétny s paní učitelkou Konšťákovou.
Každý čtvrtek odpoledne - seznamování s
anglickým jazykem - s paní učitelkou Mgr.
Kaĺavskou.
Od měsíce listopadu každé úterý ráno chvilky s jogou - paní Helena Čermáková.
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Říjen jsme zakončili návštěvou divadelního představení na Malé scéně - pohádkou
"Výprava za ledním medvědem".
Ráda bych poděkovala rodičům, kteří nám
pomáhají se zajištěním výletů a plavání paní Heleně Zahrádkové, paní Martině
Šmídmajerové, paní Surovčíkové a panu
Surovčíkovi.
Za MŠ Jiřina Pochopová

Poděkování
Děti z Mateřské školy Konstantinovy
Lázně děkují místním včelařům za zdravý a chutný dárek. Několik sklenic kvalitního medu nám přinesl pan V. Jelen.
Všem včelařům moc děkujeme.
Jiřina Pochopová

Ze školy

Co jsme prožili ve škole
v měsíci říjnu?
1. Dopravní akce BESIP - několik let trvající
spolupráce s panem Končickým, který
všechny žáky od 1. třídy seznamuje s dopravními předpisy a značkami a na dopravním hřišti si žáci své teoretické znalosti prověřují jízdou na kole či koloběžce.
2. Řemeslná dílna - akce v rámci projektu
"Putování za řemesly", děti i dospělí si mohli vyzkoušet různé řemeslné techniky - drátkování, výrobu korálkových šperků, šití, výrobu svíček, vyšívání, zdobení perníčků, výrobu papíru, keramiku, květinovou vazbu,
háčkování. Za pomoc a spolupráci děkujeme paní Mirce Válové, paní Zuzaně Vávrové,
paní Ivetě Matalové, paní Ivě Tůmové a paní
Erice Vránové.
3. Zamykání školní zahrady - plánovaný
podzimní úklid školní zahrady, pouštění
draků a opékaní špekáčků jsme museli díky
nepříznivému deštivému počasí trochu pozměnit. Úklid zahrady byl odložen, špekáčky
jsme opékali na pánvičce, jen draky jsme nakonec vypustili, i když díky slabému větru
se jim do vzduchu příliš nechtělo.
4. Divadelní představení - na Malé scéně v
KOSu jsme spolu s dětmi z mateřské školy
viděli pohádku "Výprava za ledním medvědem".
Ve škole nadále pokračujeme v plnění plánu
Ekoškoly. Díky sponzorskému daru od Lesů
České republiky jsme nakoupili dvě sady nádob na tříděný odpad do učeben a dva kompostéry, které již stojí na školní zahradě a do
nichž ukládáme zelený odpad.
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ZE ŠKOLY
Ze školy
V 1. ročníku provedla Mgr. Božena
Vachovcová logopedickou depistáž (vědomé, cílené a včasné vyhledávání řečových
problémů) a doporučila rodičům i pedagogům způsoby a postupy v oblasti nápravy
řeči. Nespornou výhodou pro naše žáky je
možnost navštěvovat logopedickou poradnu v sousední mateřské škole.
V říjnu začaly ve škole pracovat zájmové
kroužky, i v letošním roce je nabídka pestrá
a s vedením kroužků nám pomáhají i externí vedoucí. Poprvé je vybírán poplatek 50,Kč za kroužek na pololetí, finanční prostředky budou využity na nákup materiálů, pomůcek, či na pořádání výletů a exkurzí jednotlivými vedoucími. Děti mohou navštěvovat tyto kroužky:
Základy křesťanství - Ing. Marie Vaňková
Výtvarný - Mgr. Barbora Hájková
Jóga - p. Helena Čermáková
A je to (kroužek životních dovedností) p. Petr Hájek
Počítačový - Mgr. Hana Vrtělková
Jazýček (jazyková prevence) Mgr. Hana Vrtělková
Sportovní - Mgr. Erika Hovoková
Taneční - p. Drahomíra Havlíková
Německý jazyk - Mgr. Alena Kaĺavská
Anglický jazyk - Mgr. Alena Kaĺavská
Poděkovat chceme paní Martě Součkové,
která věnovala našim žákům úrodu dýní ze
své zahrádky, a tak chodby školy ozdobila
dýňová strašidýlka navozující atmosféru
podzimu a blížícího se halloweenu, o kterém jsem si povídali v hodinách anglického
jazyka.
V závěru měsíce října měli žáci možnost si
odpočinout od školních povinností díky
státnímu svátku, podzimním prázdninám a
ředitelskému volnu.
Za ZŠ Alena Kaĺavská
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STŘÍPKY Z HISTORIE
Střípky z historie (29)

Nádraží Konstantinovy Lázně-Kokašice
s nádražním salonem

Pňovanský most na dobové pohlednici - sbírka V. Simbartl

údolí Mže nebyly na trati zapotřebí jiné větší stavby. Pro zlevnění stavby bylo použito
1.917 tun starších kolejí z jiných státních
železnic. Stavba dávala práci a výdělek i
místním lidem, výdělek činil až 20 krejcarů
rakouské měny a sedláci si rádi přivydělali i
se svými koňskými spřeženími k potahům
kolejových vozů s materiálem.
Typizované nádražní budovy byly postaveny
v Novém Dvoře (Pňovanech), Malovicích
(Blahoustech), Trpístech, Cebivi, Strahově,
Lázních Konstantinových (dnes Kokašicích),
kde byly poskytovány veškeré služby lázeňským hostům, a v Bezdružicích. Zde také
vzniklo malé depo a výtopna o třech stá
Místní akcionáři následně založili akciovou
společnost "Místní dráha Nový Dvůr Bezdružice", která byla vlastníkem lokální
dráhy. Samotný provoz však na účet vlastníka zajišťovaly státní dráhy.
Hlavním podílníkem společnosti přesto zůstal stát, neboť se zaručil za půjčku
2.229.400,- K, tj. 75% základního kapitálu,
převzal kmenové akcie v ceně 332.000,- K a
místní akcionáři vložily akcie "pouze" za
411.200,- K. Stavba trati nakonec stála podle dobových záznamů 2.972.600,- K.
A tak v roce 1899 stavební firma Luigi Telli
& Wilhelm Plenkner začala s budováním
místní dráhy. Stavební práce se ale brzy začaly komplikovat. V listopadu roku 1899 začalo stávkovat 180 dělníků (z celkového počtu 300) za vyšší mzdy. Za 10 hodin práce
jim firma platila 1,30 a mistrům 1,80 zlatých. Své požadavky však dělníci u soudu v
Bezdružicích neprosadili. Podnikatelé prokázali, že vyplácená mzda je mnohem vyšší
než na jiných stavbách. Přesto 80 dělníků ze
stavby odešlo a dalších 29 firma propustila.
Většinou se tito dělníci za prací stěhovali i s
rodinami. Zaměstnavatelé tehdy většinou
využívali dvanáctihodinovou zákonem stanovenou maximální pracovní dobu. Stovky

dělníků na stavbě přemisťovaly milióny kubíků zeminy za pomoci primitivního vybavení (kolečka, lopaty, drážní vozíky). Na kamenické práce a ražbu tunelů byli najati odborníci z řad cizích dělníků, zejména Italů.
Patrně tomu tak bylo i při stavbě 44 m vysokých podpěr pňovanského viaduktu (před
zatopením přehradou), který je se svou výškou 52 m jedním z nejvyšších v Čechách.
Kromě tohoto impozantního mostu přes

ních. Samozřejmostí v každé stanici byla nakládací rampa s dřevěným skladištěm.
Mostní váha byla zřízena v Bezdružicích a
Lázních Konstantinových (dnes Kokašicích).
Protože trať je dlouhá 24 km a dosahuje
sklonu až 28 %o, musela se během jízdy do
parních lokomotiv doplňovat zejména voda.
Proto na trati v blízkosti stanic Strahov a
Trpísty byly u potoků vybudovány jímky s
pulsometrickým pohonem, poháněným parou
Nádraží Constantinsbad-Kokašice
s lokomotivou řady 97 (310)
Doplňování vody na mostu přes Hadovku
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Střípky z historie (29)
Restaurace Nový Dvůr-Pňovany

přímo z lokomotiv. Až do roku 1969, kdy byl
zcela ukončen provoz parních lokomotiv na
této trati, se musela dočerpávat voda na 17.
kilometru pod Strahovem na mostu přes
Hadovku, neboť zde lokomotivu čekalo závěrečné sedmikilometrové stoupání do
Bezdružic. Mnozí pamětníci dlouho vzpomínali na dvacetiminutovou pauzu, kdy pánové
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vystupovali z vlaků na cigárko a dámy na
krátkou procházku podél kolejí.
Stavba šla natolik rychle, že už 2. června
1901 byla na trati slavnostně zahájena doprava. Lidé z celého okolí se scházeli do
Bezdružic na oslavu zahájení dráhy, přišlo i
mnoho císařskokrálovských úředníků. Lokomotiva byla slavnostně vyzdobena, první
slavnostní jízda byla určena místním podnikatelům, v dalších se pak mohli svézt všichni přítomní. Většina z nich seděla ve vlaku
poprvé v životě, poprvé v životě se tak pohybovali jinou než lidskou nebo zvířecí silou. Slavnostnějšímu průběhu bránil jen
smutek, že se trať nepodařilo protáhnout až
do Teplé. Avšak ta hlavní a obrovská změna
byla skloňována v každém hovoru - jestliže
dříve lidé chodívali na nádraží do Plzně,
Stříbra a později do Teplé, "odednes to budou mít jen pár kroků".

13

Jak se vyvíjel život v mladých lázních po napojení na železnici, zmapujeme zase v příštím vydání Střípků.
Tento článek si neosobuje právo neomylnosti uváděných informací. Jejich případné doplnění či
upřesnění uvítám a ocením. Uvítám zejména zapůjčení dobových fotografií. Autor děkuje za
cenné informace a zapůjčení fotografií členům
Plzeňské dráhy, zejména panu Jiřímu Bízkovi.
Ing. Jiří Kalista, místostarosta obce
Premiérový jízdní řád z 2.června 1901
(vlevo)
Restaurace na nádraží
Konstantinovy Lázně-Kokašice v Čechách
(uprostřed)
Pňovanský most na počátku
20. století- sbírka V. Simbartl (dole)
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POZVÁNÍ / SPORT
Sport
Fotbal v listopadu
Mužstvo "A" - okresní přebor
SO 2.11.
Záchlumí : Konst. Lázně 14,00
odj.12,45
SO 9.11.
Konst. Lázně : Stráž
14,00
Mužstvo "B" - III. třída
SO 2.11.
Z. Chodov : Konst. Lázně 14,00
odj.12,45
NE 10.11.
Konst. Lázně : Halže
14,00

VII. ročník
Lázeňské koule ve finále
Tradiční turnaj dvojic v petanque pro rok
2013 skončil v pátek 18. října posledním
sedmým kolem.
Zde jsou výsledky:
VII. kolo
1. Bočková Jiřina, Palichová Lenka
2. Palich Zdeněk, Pavlas Jiří
3. Bešťáková Dana, Kašparová Eliška
CELKOVÉ POŘADÍ
Pořadí
1
1
2
2
3
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11

Jméno
PAVLAS Jiří
PALICH Zdeněk
BEŠŤÁKOVÁ Dana
KAŠPAROVÁ Eliška
PALICHOVÁ Natálie
BOČKOVÁ Jiřina
GERSTNEROVÁ Eliška
ŠOLC Martin
GERSTNEROVÁ Alena
ALICHOVÁ Lenka
GERSTNER Josef
PUBRDLOVÁ Eliška
PAVLÍKOVÁ Veronika
VESELÝ Karel
MYŠKA Martin

Body
170
175
115
115
110
110
60
60
40
39
35
30
20
15
9

Výroba vánočních dekorací
Středa 27. 11. 2013 od 17:00 hod.
KD Bezdružice - přísálí
Vstup zdarma.
Přijďte si vytvořit vlastní vánoční
dekoraci, nazdobit již připravené adventní
věnce, ozdoby na okna, dveře či sváteční
stůl. Váš výrobek si odnesete po uhrazení
nákladů na použitý materiál.
Jsou připraveny slámové i sušené
přírodní materiály, dekorace do klasických
i moderních interiérů.
Radu a pomoc poskytne p. Matalová.

Vánoční trhy v Bezdružicích
Tradiční Vánoční trhy v Bezdružicích se budou konat v neděli
8. 12. 2013 od 10:00 hod v KD Bezdružice.
Srdečně zvou pořadatelé
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POZVÁNÍ

Pořad dušičkových pobožností
a mší svatých za všechny věrné zemřelé
Teplá Město / Neděle 3.11. ve 14.00 pobožnost na hřbitově,
po ní mše sv. za všechny věrné zemřelé
Mnichov / Neděle 27.10. ve 14.00 pobožnost na hřbitově,
po ní mše svatá
Čeliv / Sobota 2.11. v 15.30 pobožnost na hřbitově
/za všechny věrné zemřelé/
Bezdružice / Sobota 2.11. v 16.00 h pobožnost na hřbitově
po ní mše sv. za všechny věrné zemřelé
Okrouhlé Hradiště / Sobota 2.11. v 15.00
pobožnost za všechny věrné zemřelé na hřbitově

10. adventní setkání
s hudbou a slovem
K O ST E L N A R O Z E N Í S V. J A N A K Ř T I T E L E
V O K R O U H L É M H RA D I Š T I
na závěr setkání bude požehnán a rozsvícen
vánoční strom mikroregionu konstantinolázeňsko

30. listpadu 2013, 16 hodin
Pojďte s námi do divadla
Všechny děti zveme na mikulášskou pohádku
"O čertíkovi a ovečce". Přijďte se pobavit ve čtvrtek
28.11. od 10.30 h na Malou scénu KOSu.
Vstupné děti - 45,- Kč.
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