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Antonín Chochola

Úřad městyse informuje...
OBRAZEM

Výpis usnesení z Rady
č. 22/2017 ze dne 22. 11. 2017

RMZ schvaluje:
- objednávku “placek” k 700. výročí Zlonic v množství 300
ks/9,- Kč a 200 ks/13,- Kč od firmy Media Vision s.r.o.,
Pardubice;
- finanční příspěvek Osadnímu výboru Vyšínek ve výši
2500,- Kč na zakoupení vánočního stromu pro občany
Vyšínku.
RMZ souhlasí:
-s poskytnutím předávacího místa v objektu č.p. 425 v k.ú.
Zlonice pro předávání poštovní novinové služby a tuto
smlouvu mezi Poštovní službou Kladno a Městysem
Zlonice schvaluje bezúplatně.
RMZ vydává souhlas:
- společnosti Altnet s.r.o., Vikova 473, 274 01 Slaný, k
realizaci vjezdové brány a branky k objektu Nádražní 494
přímo z Nádražní ulice parc.č. 200/108 v k.ú. Zlonice.

Výpis usnesení z Rady
č. 23/2017 ze dne 06. 12. 2017

RMZ schvaluje:
- úpravu chodníku u zastávky ČSAD v ul. Kpt. Jaroše v ceně
74 366,- Kč;
- pojištění sedadel v autě Sboru dobrovolných hasičů
Zlonice za 22 723,- Kč ročně od 1. 1. 2018;
- plán práce Rady městyse Zlonice na 1. pololetí 2018;
- smlouvu o poskytování služeb mezi firmou PROMITENS
spol. s r.o. Bělehradská 858/23, Praha 2 a Městysem Zlonice
na akci “Obnova sportovního hřiště ZŠ Zlonice – podpora
obnovy a rozvoje venkova MMR pro rok 2018”;
- smlouvu o poskytování služeb mezi firmou PROMITENS
spol. s r.o. Bělehradská 858/23, Praha 2 a Městysem Zlonice
na akci “Oprava místní komunikace Máchova Městys
Zlonice – podpora obnovy a rozvoje venkova MMR pro rok
2018”.
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení ze dne 10. 8. 2016, platný od 1. 1. 2018 mezi
Elektrowin a.s., Praha 4, Michelská 300/60 a Městysem
Zlonice;
- Příkazní smlouvu č. 20180102 o výkonu činností
odborného zástupce – Provoz vodovodů pro veřejnou
potřebu Městyse Zlonice mezi Zbyňkem Pešou a Městysem Zlonice na období 2018/2019 za stejných podmínek,
které obsahovala původní smlouva.

ZLONICKÝ ZPRAVODAJ

RMZ povoluje:
- firmě Statek Novák Jarpice-Kamenice s.r.o., Horní
Kamenice 4 zdravotní prořez stromů kolem komunikace
par.č. 901 v k.ú. Zlonice od sv. Isidora směr
Zlonice, na vlastní náklady.

Upozornění:
Úřad městyse Zlonice bude otevřen pro
veřejnost v době vánočních svátků ve středu
27. 12. od 7:00 hod. do 11:00 hod. a od 12:00
hod. do 17:00 hod.
Ve čtvrtek 28. 12. a v pátek 29. 12. 2017 bude
úřad pro veřejnost uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
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NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY
Upozorňujeme občany, že od 10. 12. 2017 jsou v
platnosti nové jízdní řády autobusové dopravy.
K nahlédnutí jsou na Úřadě městyse Zlonice,
případně lze vyhledat spoj na www.idos.cz.
V příštím roce se stane městys Zlonice součástí
integrované dopravy, což by mělo vést ke
zlepšení dopravní obslužnosti a zlevnění
jízdného. V současné době probíhají o integraci
dopravy jednání, o jejichž výsledku vás budeme
Vás informovat.

Volby prezidenta...

Oznámení
o době a místě konání volby prezidenta
Starosta Městyse Zlonice podle § 34 odst. 1 písm. a)zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky
a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1)

Volba prezidenta České republiky se koná:
v pátek 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu 13. ledna 2018 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

2)

Místem konání voleb:

Ve volebním okrsku č. l – ve Zlonicích je volební místností sál Památníku Antonína Dvořáka Zlonice –
pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
Pippichova, Liehmannova, Husova, Žižkova, Miličova, Poděbradova, Chelčického, Palackého,
Čechova, Nerudova, U hřiště, Revoluční, Dvořákova, Komenského, nám. Pod lipami (celé) a celé
Lisovice.
Ve volebním okrsku č. 2 – ve Zlonicích je volební místností zasedací místnost Úřadu městyse Zlonice –
pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
Kpt. Jaroše, Hálkova, Havlíčkova, Riegrova, Smetanova, Pejšova, Nádražní, Purkyňova, K Vypichu,
Denisova, Máchova, Alešova, Třebízského, Tyršova, Fügnerova, Tylova, Raisova, Vrchlického,
Jiráskova, Bezručova, B.Němcové, Tomanova a Ingrišova.
Ve volebním okrsku č. 3 – ve Břešťanech je volební místnost v prostorách bývalého „Občanského
výboru“ – pro voliče s trvalým pobytem ve Břešťanech
Ve volebním okrsku č. 4 – v Tmáni je volební místnost v mobilní buňce na návsi ve Tmáni – pro voliče
s trvalým pobytem ve Tmáni
Ve volebním okrsku č. 5 – ve Vyšínku je volební místnost v mobilní buňce na návsi ve Vyšínku – pro
voliče s trvalým pobytem ve Vyšínku
3)
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4)

Voliči budou dodány 3 dny přede dnem volby prezidenta hlasovací lístky.

5)
Ve dnech volby prezidenta na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo
jinak označené hlasovací lístky nové.
Ve Zlonicích dne 11. 12. 2017

Chochola Antonín – starosta
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Napsali jste nám...
OBRAZEM
Vážení členové Zastupitelstva, vážení občané,
V prosincovém čísle Zlonického zpravodaje jste se mohli dočíst o mém pohledu na privatizaci domovního? či bytového?
fondu ve vlastnictví městyse. (Otazníky uvádím proto, že tyto názvy nemají stejný význam). Kromě jiného jsem položil
několik otázek, na které pan starosta Chochola v úvodníku zpravodaje tvrdí, že bylo odpovězeno. Bohužel tomu tak
není a proto otázky znovu :
1/ proč nebyl projekt privatizace uveden ve volebním programu, aby se občané Zlonic mohli podle tohoto návrhu ve
volbách rozhodnout? Proč jsou „překvapování“ náhlými nápady radnice?
2/ Jak byla právně prokazatelně učiněna nabídka nájemcům, aby projevili či neprojevili zájem o privatizaci? Bylo to
ústně, písemně, či jak? Kde jsou nájemci podepsaná prohlášení o zájmu nebo nezájmu o koupi?
3/ proč jsou privatizovány domy, které zajišťují občanskou vybavenost obce, tj. dům se zdravotním střediskem a zámek,
kde je učebna hudební školy?
4/ Pokud snaha o prodej není překotná a pan starosta píše, že privatizace probíhá již dva roky, kdy bylo přijato první
usnesení Rady nebo Zastupitelstva v této věci? A proč o něm nebyla veřejnost ihned informována?
5/ Jak bude zajištěno a smluvně ošetřeno, aby se nový majitel ( už se ví, že to bude velké družstvo? Jaké? Kolik bude mít
členů?
a/ staral o nabyté nemovitosti s péčí řádného hospodáře, opravil je, nezvyšoval nájemníkům nájem,
b/ nezastavil je a poté nepřevedl je na jiného majitele,
c/ jak bude v kupní smlouvě ošetřeno, aby nabyvatel nepoužil později uvolněné byty jako „ubytovny“,
d/ jak bude v kupní smlouvě ošetřeno, aby nabyvatel, pokud se nebude chovat s péčí řádného hospodáře, byl povinen
domy prodat zpět městysi za stejnou cenu?
e/ odpověď, že peníze z prodeje budou použity podle rozhodnutí Zastupitelstva je nedostatečná. Přece když něco
dělám, musí to mít nějaký smysl. Prodávat nájemní domy, které přinášejí obci určité peníze, není – pokud nemá radnice
celkovou představu, jak je uplatnit-normální. Normální by bylo investovat nájmy do domů, nájemníci přece proto platí
nájem (mimo služby)! A nájem ne malý! Postupně by se domy mohly stát pro obec dokonce výdělečnými! Nebo by měla
mít radnice připraveny projekty, co s penězi udělat a ty projekty občanům ve volbách předložit. Náhlá rozhodnutí, jako
je třeba zasypávání koupaliště ze kterého se stává smetiště v rozporu s povolením.
S pozdravem Čížek
(redakčně neupraveno)

Další názor na privatizaci obecních bytů
Když obec rozhodla o privatizaci obecních domů a bytů, pro většinu nájemníků to byl šok. Byli jsme přizváni ke
schůzce s odborníky, kteří mají letité zkušenosti s ustavováním bytových družstev. Tam pan starosta hned v úvodu
přiznal, že se obec špatně stará o bytový fond. Na to jsem upozornila na jednání zastupitelstva, když jsem se
dotazovala, proč z vybraných peněz na nájemném jde tak málo, zhruba jen dvě třetiny, do obnovy bytů a domů. Bylo
mi sděleno, že nájemné je součástí obecního rozpočtu a je na benevolenci obce, jaká částka bude použita na opravy.
Po rozumné úvaze všech obyvatelů obecního domu jsme zvolili založení bytového družstva. Někteří nájemníci,
převážně ti mladí, investovali do vylepšení svého bydlení nemalé finanční prostředky a samozřejmě předpokládají, že
si byt v budoucnosti odkoupí. Nechtěli jsme čekat, až obec rozhodne o nějakém velkém bytovém družstvu, kde
budeme mít malé zastoupení. Zvolili jsme si výbor, požádali odborníky o pomoc při realizaci všech potřebných
podkladů, včetně vypracování stanov, zápisu do obchodního rejstříku, přidělení IČO a vypracování kupní smlouvy.
Nebylo to jednoduché, papírování bylo víc než dost. Dnes už máme bankovní účet a pracujeme na vyřízení hypotéky.
Rozhodli jsme se, že měsíční splátka hypotéky nepřesáhne současnou částku nájmu. Ještě nás čeká hodně úřadování,
ale doufáme, že jsme se rozhodli správně a že naše Čtyřstovka, tak se naše družstvo jmenuje, bude inspirací pro
ostatní nájemníky obecních bytů a domů a budou nás následovat.
H. Němcová
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Mohlo by Vás zajímat...
VÝROČÍ
Karel Zelenka

Dne 5. 1. 2018 uplyne 125 let
od narození p. Karla Zelenky
(zemřel r. 1966). Pracoval jako
správce knížecího pivovaru
ve Zlonicích a od r. 1953, kdy
se pivovar stal Družstevní
sladovnou, zde pracoval jako
úředník.
Jeho velkým přáním bylo založit v barokní budově bývalého
špitálu ve Zlonicích Dvořákův památník. Získal pro tuto
myšlenku p. Kapra a p. stavitele Nedvěda, postupně se k nim
přidávali další zloničtí nadšenci. R. 1951 založili VKZ, jehož
předsedou se stal p. Zelenka,
a 13. 6. 1954 byl Památník Antonína Dvořáka (PAD) otevřen.
Zásluhou VKZ byla vytvořena Dvořákova busta (stojí před PAD).
Měl však být zpodobněn mladý Dvořák, což nebylo povoleno.
Přispíval do regionálního tisku (např. „Světlo“) básněmi, články
o významných osobnostech Zlonicka. Vydal sbírku básní
Z úhoru duše.
Sepsal historii zlonického pivovaru a cukrovaru, zabýval se
životopisy osobností, které měly vztah ke Zlonicím - napsal
pojednání o řídícím učiteli Jos. Sedláčkovi, o Zlonicích, o Ant.
Dvořákovi, připravil množství materiálu o Valeriánu Pejšovi
a o Antonínu Liehmannovi, ten však už nestihl vydat.
Mj. připravil podklady o pěvci Josefu Lvovi pro knihu Hořké víno
paní Julie Brožové-Malé.
V rámci ochotnické a vzdělávací jednoty Šubert hrál
a režíroval ochotnické divadlo.

Z KRONIKY

Letopočty končící osmičkou…
Letopočty končící osmičkou zaujímají v naší historii tradičně
významné místo. Co nám přinese ten nadcházející, to si
samozřejmě předpovědět netroufám, ale co zajímavého se
stalo během některých minulých roků, na to jsem se do kronik
podíval.
13. 9. 1758 vznikl v domě čp. 43 katastrofální požár Zlonic.
Postihl západní část městečka, celou farskou ulici, starý
valkounský špitál i starou varhaníkovnu, která stávala před
kostelem. Létající jiskry zapálily i závěsy uvnitř kostela
(na kůru). Požár tam ale byl včas uhašen.
1. 11. 1808 se v Tuboži narodil Antonín Liehmann, varhaník
a učitel. K jeho žákům patřil Antonín Dvořák.
Roku 1828 došlo ke stavbě tzv. erární silnice do Budyně nad
Ohří, která vede přes Zlonice.
Roku 1848 byl založen spolek zlonických i okolních občanů
„Slovanská lípa“ a veřejná obecní knihovna.
6. 11. 1858 se narodil v čp. 44 v dnešní Pejšově ulici Valerian Pejša,
básník, satirik a oblíbený povídkář.
Roku 1868 bylo politicky perzekvováno a pak vězněno
12 občanů ze Zlonic, Vyšínku
a Břešťan. Vězení v Praze byla přeplněna, proto svůj trest
odpykávali ve Slaném.
Po vystavění silnice do Klobuk se od tohoto roku v „Hrádku“
vybíralo mýto.
Roku 1898 byla založena Tělocvičná jednota Sokol ve Zlonicích.
Cvičilo se zpočátku v prozatímních prostorách v hostinci
U Bendlů (proti faře). Sokolovna byla postavena v roce 1922.
ZLONICKÝ ZPRAVODAJ

Podle plánů profesora Bedřicha Ohmanna byla dokončena
oprava zlonického kostela, který tím byl přiveden do dnešní
podoby. Začalo se pohřbívat na novém hřbitově. Prvním
dospělým pohřbeným byl mistr pekařský Antonín Grummich z
čp. 70.
Roku 1908 byla zahájena úprava lesíka k Beřovicům – zřízeny
cestičky a lavičky s betonovými spodky.
28. 10. 1918 vznik samostatného Československého státu.
Konec 1. sv. války. 18. 5. byli čestnými občany Zlonic jmenováni
Alois Jirásek a Dr. Karel Kramář.
V roce 1928 byla postavena budova spořitelny a záložny ve
Zlonicích. Zahájena byla stavba dětské opatrovny, dnešní
Masarykovy mateřské školy. Dokončena byla o rok později.
V roce 1938 musely být všechny obecní kroniky odevzdány na
hejtmanství. Tehdejší kronikář František Novák se o jejich osud
oprávněně obával a proto během tří dnů, které měl k dispozici,
obětavě přepsal nejdůležitější události do jiné knihy. Po roce
1945 byla kronika vrácena a nový kronikář Julius Švácha
prováděl zápisy retrospektivně.
V roce 1968 byl ve Zlonicích ustanoven Svazarm. Měl 80 členů,
hlavně z řad mládeže. Předsedou byl Petr Holeček. V prostoru
bývalého cukrovaru jim MNV přidělil objekt, který upravili na
autoservis.
V roce 1978 byla dokončena výstavba parkoviště na místě
vzniklém po demolici Havlovic statku, která byla provedena
v prosinci roku 1975. Byla podepsána dohoda mezi MNV
a Technickými službami Slaný o pravidelném odvozu komunálního odpadu. Přihlášeným občanům byly postupně rozdány
popelnice, které byly pravidelně v pátek ráno vyváženy. Roční
poplatek činil 80 Kčs.
31. 12. 1998 bylo zaregistrováno občanské sdružení Klub
Železničního muzea Zlonice. Tehdy sídlilo ještě ve Zlonicích
v Nádražní ulici čp. 444.
Roku 2008 byla otevřena služebna policie v budově bývalé
spořitelny.
Josef Neumann - kronikář

O ZLONICKÝCH CESTÁCH A SILNICÍCH
Podle vyprávění Jul. Šváchy, které převzal od Jar. Bendy

Upravené cesty:
Alej k budenickému zámku byla vybudována Fr. Chládkem ze
Zlonic a dělníky v letech 1758 - 1766. Místo části peněz za
vykonanou práci dostal domek čp. 54.
Změny ve vlastnictví cesty: v r. 1840 majetkem obce, r. 1852 se
k vlastnictví hlásilo panství - tehdejší starosta Ratolístka ale
energicky prohlásil, že cesta zůstane navždy veřejná. Později
(kdy?) přešla do vlastnictví vrchnosti, která ji udržovala v
dobrém stavu, i chodníky po obou stranách cesty byly
vypískovány. Po pozemkových reformách naopak všichni
ztratili o cestu zájem, protože péče o kaštany - hlavně po
mrazových kalamitách - dost stála. V padesátých letech
dvacátého století alej vlastnil stát.
Druhou upravenou cestou, tedy první silnicí - je silnice ze
Slaného do Budyně. Vystavěna byla v letech 1813 - 1818 ze
strategických důvodů v napoleonských válkách. Tato silnice
hodně změnila náměstí – i vystavěným mostem. Dříve cesta
vedla přes potok, byla mnohem níže, takže svah byl příkrý na
náměstí i do dnešní Dvořákovy ulice (i dnes je to patrné u
jednoho domu).
(Příště dokončí Lib. Novotná, VKZ)

ZŠ
OBRAZEM
Zlonice...
NAVŠTÍVIL NÁS MIKULÁŠ

Devátý ročník přináší nám, žákům mazákům, spoustu starostí
a úkolů. Kromě přípravy na přijímačky je to například příprava
mikulášské nadílky pro ostatní žáky. V letošním roce obcházel
třídy Mikuláš s andělem a dvěma velkými čerty, po chvíli se k
nim připojil i dočista malý čertík od
čtvrťáčků. Přestože jsme se snažili
neděsit spolužáky, občas se našel mezi
prvňáčky někdo hodně vystrašený.
Překvapili nás druháčci, kteří měli na
sobě andělská křídla či čertovské rohy.
Pokud třída splnila náš úkol – zazpívat
nebo zarecitovat básničku – dostali
všichni malou čokoládu, kterou pro
nadílku zakoupilo SRPŠ. Doufáme, že
příští deváťáci se tohoto úkolu zhostí
stejně nadšeně jako letos my.
Šárka a Viktorka, IX. A
ČTVRŤÁCI MĚLI NÁVŠTĚVU Z AMERIKY
Na začátku prosince přijela za jedním žáčkem ze 4. třídy teta,
která žije v Americe. Využili jsme příležitosti a pozvali ji na
besedu. Do školy s ní přišel i její manžel, profesionální
záchranář. Hodinu si s dětmi povídali o všem, co je zajímá.
Děti se ptaly na všechno možné a spousta věcí, které se
dozvěděly, pro ně byla úplně nová. Prohlédly si americké
dolary, vyslechly historku o setkání s horským lvem (pumou),
porovnávaly naše a americké vánoční zvyky… Kdyby bylo více
času, ptaly by se dál, otázek měly připravených ještě spoustu.
Milým překvapením bylo, že všichni dostali od návštěvy na
konci malé dárečky.

závěr měli možnost koupit si malý dárek na památku v
obchodě se suvenýry.

Exkurze se dětem líbila, nejvíce samozřejmě motocykly Jawa,
vzducholoď a automobil Tatra 80 z roku 1935, ve kterém jezdil
náš první prezident T. G. Masaryk.
L. Fialová
PLES UPÍRŮ S KLUBEM MLADÉHO DIVÁKA
V sobotu 25. listopadu jsme s KMD navštívili divadlo Goja
Music Hall v Praze. Zhlédli jsme velmi působivý muzikál Ples
upírů, který režíroval Roman Polanski. Podařilo se nám naživo
vidět Bohuše Matuše, který se
zhostil role upířího hraběte, a
krásnou Michaelu Gemrotovou, alternujíci v roli Sarah.
Moc se těšíme na další
představení.
Hanka Bělská, IX. B

Jóga - pokračování
Beseda se všem velice líbila, a proto jsme si slíbili, že až teta s
manželem přijedou příště, určitě se za dětmi zase zastaví. A
kdo ví, třeba se přidají i vyšší ročníky.
L. Fialová
DO HISTORIE ZA TECHNIKOU
Poslední listopadové úterý se žáci čtvrtých ročníků vydali do
Prahy do Národního technického muzea na prohlídku
expozice dopravy, měření času, interkamery a prohlédli si
fotografický atelier. Největší pozornost upoutala dopravní
hala, kde byly vystaveny první automobily, motocykly, kola,
vznášedla a lokomotivy. Ve fotografickém ateliéru si prohlédli
staré přístroje, dobové fotografie a rekvizity (nábytek, pozadí,
šatna s kostýmy). V expozici měření času byly zajímavé velké
časostroje s kyvadly, sluneční a přesýpací hodiny. Prohlídku
muzea zakončili žáci v důlní chodbě v herně Merkur, kde si z
této retro stavebnice mohli postavit nějaký stroj. Na úplný
ZLONICKÝ ZPRAVODAJ

vání,
Milé účastnice našich úterních setká
budou
chci Vás upozornit, že v příštím roce
, i když
naše kurzy pokračovat ve stejnou dobu
s jinou cvičitelkou.
se znovu scházet v úterý v 17:30
Takže doufám, že vytrváte a budeme
hod. v tělocvičně ZŠ.
18. Nová cvičitelka už se na nás
První cvičení v novém roce bude 9.1.20
těší !

čení do nového roku 2018 Vám

Hezké sváteční dny a příjemné vykro
přeje M. Srbková

Přání...
Mohlo by Vás zajímat...

AUTOSERVIS IMBR
Přeje všem krásné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2018!
Také bychom chtěli velmi poděkovat za Vaši projevenou důvěru
v roce 2017 a budeme se na Vás těšit od 2.1.2018.

ZLONICKÝ ZPRAVODAJ

OBRAZEM
Informujeme...

9$/1É+520$'$
Sportovní klub SK Zlonice – oddíl kopané
pořádá v sobotu 27.1.2018 od 15,00 hod. v
klubovně na hřišti
VALNOU HROMADU
Srdečně zveme !
Zároveň chceme všem spoluobčanům poděkovat
za přízeň a popřát vše nejlepší v novém roce,
hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky.

Kalendář akcí

Leden

RGKRG7UDGLĀQtYiQRĀQtNRQFHUWVRXERUX/pWDOHWRXFtNOiåWHU1HMVYďWďMåt7URMLFHYH
6ODQpP
RGKRG7UDGLĀQtYiQRĀQtNRQFHUWVRXERUX/pWDOHWRXFtNRVWHOVYäLPRQDD-XG\
Y'ROtQďX6ODQpKR
RGKRG=StYiQtXMHVOLĀHNYNRVWHOH1DQHEHY]HWt3DQQ\0DULH
RGKRGNRQFHUWçHVĨRYpKRNYDUWHWDXUDGQLFH
RGKRG1RYRURĀQtRKěRVWURMQiPďVWt
RGKRG²$PDWpUVNìWXUQDMYHVWROQtPWHQLVHVRNRORYQD7HOFH
RGKRG9ROQRĀDVRYiXQLYHU]LWDSHĀHQtFKOHED.&
RGKRG²9DOQiKURPDGD6'+=ORQLFH.XOWXUQtFHQWUXP
RGKRG.XU]WUpQRYiQtSDPďWLIDUD
RGKRG²9DOQiKURPDGD6.=ORQLFHNOXERYQDQDKĢLåWL

9ë52ÿ1Ì6&+ĩ=(
Sbor dobrovolných hasičů Zlonice Vás zve na
výroční schůzi
kdy: 20.1 . 2018
kde: Kulturní centrum Zlonice
začátek: 18:00
Těšíme se na Vás!!
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