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Vážení a milí spoluobčané,
konec prosince nás v podvědomí nabádá k bilancování a plánování. Jistě se
mnou budete souhlasit, že Zichovec má
za sebou opět velmi úspěšný rok. Utěšeně
se rozrůstáme, nové rodinné domy rostou
jako houby po dešti, na jaře jsme přivítali
nové občánky a náš počet se blíží k číslu 150.
Máme za sebou řadu významných akcí a aktivit, kterými jsme připomněli, nebo založili
nové tradice, uctili památku našich blízkých,
pomohli potřebným, nebo zlepšili infrastrukturu, místní komunikace, obecní les,
životní prostředí, bezpečnost a podmínky
ke spokojenému životu v Zichovci. Mateřská
škola, služby a spolky fungují a nové se chystají, historii jsme nesmazatelně zachytili ve dvou unikátních knihách a zapsali
jsme se také mezi místa, která připomínají
československé piloty RAF.
A co nás čeká v příštím roce? Projektů je
opět hodně, ﬁnančních prostředků málo,
mám ale zkušenost, že když se něco naplánuje a napíše, tak se to časem zhmotní.
Jako první musíme vyprojektovat a vybudovat preventivní kamerový systém v obci,
množí se nám opět zlodějiny (viz článek
dále). Po schválení v Žerotínském zastupitelstvu zahájíme dále přípravné administrativní a projekční práce na vybudování
pietního místa SLZA. V plánu je také
sanace ujíždějícího břehu revitalizačního
rybníka, vybudování veřejného osvětlení
na odbočce k hřišti, dokončení zábradlí

v koupališti a oprava oplocení spodního
universálního hřiště, zakrytí kontejnerů pro
sběr komunálního odpadu a rekonstrukce
hasičárny. Vrátíme se také k myšlence vybudovat v horní části obce autobusovou zastávku a s ní související „kulaťák“ na vjezdu
od Žerotína. Hlavní soukromou investiční
akcí v obci bude stavba Nového dvora, bydlení pro seniory na místě domu č. p. 21
proti pivovaru. Přestože to tak nyní nevypadá, dokončení plánujeme na říjen 2018.
Proběhne také nezávislá analýza vstupních a výstupních parametrů čistírny
odpadních vod a z výsledků s největší
pravděpodobností vyplynou požadavky
na její posílení. A jako perlička nakonec,
požádali jsme Teslu o vybudování nabíjecí
stanice pro elektromobily u Pivovaru.
Z plánovaných kulturních a společenských akcí bych chtěl zmínit 6. Obecní
ples, který se uskuteční 23. března, dále
červnovou Zichoveckou pouť, kterou
chceme v příštím roce udělat trochu jinak. Z Memoriálu Ladislava Nodla se
stala již akce celorepublikového formátu,
Pátý ročník proběhne 4. srpna 2018
a během něj u příležitosti 10. výročí úmrtí
pana Nodla odhalíme také pamětní desku
u domu, v němž Nodlovi bydleli.
Odhalovat budeme také dělící kámen na hraniční obecní polní cestě proti
Šajnerovům, který bude připomínat
osamostatnění Obce Zichovec (18. 12.
1924). Cestu na jaře také zpevníme a po-

dél ní založíme novou alej. Hledáme také
termín pro oslavy 100 let od vzniku republiky, které bychom chtěli spojit se
vzpomínkou na Jiřího Hartmana, s vložením poselství příštím generacím do
připravené schrány a pokřtěním knihy
o Zichovci č. II. Je šance, že se také podaří
domluvit přelet Gripenů a historického
Spitﬁra, musíme tedy termín ladit podle
jejich možností.
Pokračovat budou tradiční Heligonky, Kabarety a samozřejmě ostatní
pravidelné kulturní a sportovní akce.
Novinkou budou Svatomartinské hody
na sále pivovaru s cimbálovkou 11. 11.
od 11 hodin. Termíny ostatních akcí
upřesníme v jarním vydání Zichoveckého zpravodaje, který mimochodem dnes
vychází ve 40. vydání. Děkuji všem, kteří
se podílejí na přípravě tohoto unikátního
občasníku.
Vážení spoluobčané, Zichováci, zastupitelé, chalupáři, mecenáši a spřátelené
duše. Děkuji za Vaši přízeň, pospolitost,
obětavost a ochotu pomáhat obci, není to
běžné a moc si toho vážím. Zichovec se
také díky tomu stává opravdu výjimečnou
obcí. Přeji Vám, abyste v dnešní rychlé,
dynamické a složité době neztráceli schopnost občas zpomalit a užívat si společně
toho, co zde máme.
Přeji Vám krásné a pohodové Vánoce
a do nového roku hodně zdraví a štěstí
Ivan Husák, starosta obce

Redakce
Milí sousedé,
Vánoce mohou být plné překvapení,
pohody a radosti, která zahřeje
na duši. Ale také jsou to „povinné“
návštěvy příbuzenstva či odjezdy
na hory nebo jiné destinace. Věřím,
že si s sebou přibalíte i Zpravodaj.
Opět jsme shrnuli akce, které se udály
od posledního vydání. Tak jestli jste
nějakou nestihli, prosím, nyní máte
možnost si je v podobě fotografií
i článků prohlédnout.
Přeji Vám hodně pestrých dní,
vydařený Štědrý den, bujarou oslavu
Nového roku a hlavně, ať se zase
všichni ve zdraví sejdeme a užijeme si
společně rok 2018.
Jitka Vorlíčková
vorlickovaj@seznam.cz

Text Štěpán Vachek foto Ivan Husák

Poslední úpravy dopravního značení
Po realizaci hlavní části zpomalovacích
prvků a úpravy značení letos v létě, byla
poslední tečkou za celým projektem oprava radaru u nové kaple a umístění značky
slepá ulice na křižovatce u novostavby
Terezy Kejhové a Ladislava Takacse
a zákaz vjezdu (mimo obsluhu) na nové
asfaltce od bilichovské kapličky.
Při jednom čtvrtečním zasedání „dopravní komise“ v Zichoveckém pivovaru
se objevil ještě jeden nový problém :-).
V souvislosti s vyasfaltováním obecních
cest vznikly dvě zdánlivě nové křižovatky
s předností zprava – na rozcestí u Janoušků
a u Kratochvílů směrem k bílichovské

kapličce. Obě cesty, i když vyasfaltované,
jsou stále oﬁciálně účelovou komunikací,
a proto není jejich vyústění na stávající
samotínskou silnici (se statusem místní
pozemní komunikace) považováno za
křižovatku. A tak přednost v jízdě zůstává
stejná jako před vyasfaltováním – přednost
má ten, kdo je na samotínské silnici. Aby toto
pravidlo bylo zřetelné pro všechny a situace
na křižovatce byla jasná, jsou dnes často
instalovány červené sloupky, můžete je vidět
třeba v Bilichově. Stejné sloupky byly v tomto týdnu naistalovány na zmíněných místech
a také u bilichovské kapličky. V plánu je také
zajištění bezpečnosti na můstku u chatiček
instalací svodidel nebo zábradlí.
■

Nový občánek

Silnice do Hořešoviček

Dne 18.12.2017 se narodil rodičům
Denise Cimrmanové a Robertovi
Tréblovi syn Robert.
Tato mladá rodina právě dokončuje
svůj domek na Zichovci a zanedlouho
je přivítáme mezi Zichováky.
Přejeme hodně zdraví!

Budování cest a komunikací byla vždy
v obecních knihách věnována značná pozornost. Vzhledem k tomu, že náš Zpravodaj
nahrazuje do jisté míry kroniku, musím
zde připomenout významnou akci, která
proběhla v minulých týdnech. Byla to rekonstrukce silnice do Hořešoviček. Informovali jsme Vás o tom již na veřejné schůzi
v říjnu. Správa a údržba silnic dostala ke
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konci roku mimořádný příděl ﬁnančních
prostředků a tak se, po několikaletých intervencích a přesvědčování, v letošním roce
podařilo tuto akci zrealizovat. Děkujeme.
Podle poslední informace bude na jaře
provedena ještě oprava části vozovky od
Zichovce, která byla pokládána v jedné
silnější vrstvě, a při válcování vznikly
nerovnosti.
Text a foto Ivan Husák ■

obec

Silnice ke kapličce dokončena
V minulém zpravodaji jsme vás informovali o probíhajících přípravách na
zpevnění lesní cesty od chatiček k bilichovské kapličce.
Proti původním předpokladům se práce
protáhly o několik týdnů. Důvodem byla

spodní voda a podmáčení, kvůli kterému
bylo nutno téměř po celé délce vybudovat
štěrkovou drenáž. Práce prováděl pan Václav Slanina s jeho spolupracovníky a vše
naštěstí, díky prodlouženým směnám
stihli dokončit do 1. listopadu, kdy měly

Ekostavby Louny naplánováno asfaltování.
Jiný termín byl v nedohlednu. Pokládání
živičného koberce proběhlo v dohodnutém
termínu a ve výborné kvalitě. Podkladní
vrstvy, drenáže a asfaltový koberec ﬁnancovala 1.Zichovecká. Abychom poněkud
omezili provoz po nové cestě, tak jsme od
Bilichova osadili značku Zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou Dopravní obsluze vjezd
povolen. Na jaře příštího roku dosypeme
krajnice, dorovnáme a osejeme trávou
pás mezi cestou a obdělávanými pozemky
a v plánu je také osázení tohoto pásu alejovými stromy. Dokončíme zábradlí na
mostku u chatiček a zpevníme odstavné
plochy po obou stranách štěrkem. Tak ať
máme z nové cesty dlouho radost.
■

Texty a obrázky Ivan Husák

Stodola u Pešků
Na veřejné schůzi jsme Vás informovali
o záměru pronajmout část stodoly u Pešků
pro skladování techniky a materiálu.

Dohoda proběhla velmi vstřícně a práce
zahájil Hynek Král 20. 11. bagrováním
stávající podlahy, navezením a uhutněním
podkladního štěrku. 24. 11. úderná skupina Milana Širmera vybetonovala podlahu
a 30. 11. byla rekonstrukce dokončena osazením betonových tvarovek a zajištěním
odhalených nosných stěn a základů. Akci
ﬁnancovala 1. Zichovecká s.r.o. V současné
době je nainstalováno také nové osvětlení,
odpočítávací hodiny a prostor je již zaplněn
technikou a věcmi, které byly dosud
umístěny různě po obci, nejvíce na dvoře
a zahradě domu č. p. 1. Děkujeme.
■
Zichovecký zpravodaj / zima 2017
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Odhalení památníku Jiřímu Hartmanovi
Je 29. října 2017, počasí, že by psa ven
nevyhnal a přeci se na prostranství
v Zichovci shromažďuje velké množství
lidí místních ale také těch, kteří přijeli
z blízkého okolí i ze vzdálenějších
míst republiky. Ti všichni přišli uctít
památku člověka, který bojoval za
svobodu Československé republiky –
– generálmajora Jiřího Hartmana, velitele
310. československé stíhací perutě RAF.
Bylo mi ctí, že jsem se i já mohl oslav
ke 100. výročí narození pana generála
aktivně zúčastnit, neboť jedním z bodů
programu bylo i pokřtění knihy v mojí edici „Tenkrát a dnes“, s podtitulem Zichovec
tenkrát a dnes, osobnosti regionu. Kniha

popisuje život Jiřího Hartmana a obsahuje
i řadu zajímavých dobových dokumentů
a fotograﬁí. Byla logickým pokračováním
prvního dílu knihy o Zichovci, kterou jsme
křtili v roce 2016, u příležitosti 780. výročí
vzniku obce. Jednou kapitolou v této knize
byla i část – Osobnosti obce a jejího okolí.
No a když mě Vašek Kerner přivedl na
stopu letce RAF Jiřího Hartmana, byl bych
hodně špatným badatelem, abych nezjistil
vše, co o panu generálovi zjistit šlo. Jestli se
to podařilo, to musí posoudit jiní. Veškeré
reakce, které zaznamenávám, a to jak
k památníku Stín, tak ke knize, jsou vesměs
pozitivní. Velice mě to těší. Nelze zapomenout na ﬁlm Jirky Husníka z oslav v Zichovci.
Umocnil zážitky ze slavnosti a také dojem

ze samotného díla „Stín“, kterého realizace
je spojena se jmény Václava Fialy, autora,
ing. arch. Jaromíra Veseláka, ing. Davida
Majera a Milana Širmera.
Pro mne byl ten říjnový den hodně dojemný. Cítil jsem jakési zadostiučinění za
práci na knize o generálu Hartmanovi
a za práci pro obec Zichovec, kterou
jsem si oblíbil. Zároveň je to jakési
vyznání starostovi obce Ivanu Husákovi, kterého mám hodně rád, protože
ztělesňuje moje představy o přátelství,
serióznosti a spolehlivosti. Vím, že by mi
tyto řádky zakázal (a bude chtít abych je
z článku odstranil), ale tentokrát budu
nekompromisně trvat na jejich zveřejnění.
V prvním díle knihy o Zichovci a jeho
historii píšu podle dostupných materiálů
o předcích Ivana Husáka, především potom

p Zleva: Mgr. Zdeňka
Hamousová, senátorka
a starostka Žatce, Nikola
Macáková překládala pro
manželku Jiřího Hartmana – Jenifer Hartman
(u mikrofonu), Ivan Husák
a Stanislav Berkovec,
poslanec PSČR
t Přes nepřízeň počasí
se akce zúčastnilo přes
dvě stovky lidí
u Ivan Husák, Jarek
Veselák a Václav Fiala
si oddychli
u Čestná stráž u odhaleného památníku
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Josefa Krahulíka, jeho pradědy a posléze
i jeho dědy Josefa, kteří se nesmazatelně
zapsali do historie obce Zichovce jako
rychtáři a starostové obce. Dlužno dodat,
že i současný starosta kráčí čestně v jejich
šlépějích – „svoji“ obec zvelebuje nejen
v představách, ale především činy. Ale to
určitě občané této nádherné obce dobře
vědí, o čemž svědčí i účast na všech akcích
pořádaných Obecním zastupitelstvem.

Závěrem tohoto příspěvku děkuji všem,
kteří pomohli vydat knihu o generálmajorovi Hartmanovi. Určitě to jsou Ivan
a Jana Husákovi, Václav Kerner, manželé
Krahulíkovi z Peruce, děkuji paním
Miroslavě Husákové a Dáše Peškové. Zapomenout nechci ani na paní senátorku
a starostku královského města Žatce
Zdeňku Hamousovou, která mi nejen knihu pokřtila, ale významně nám pomohla se

scénářem oslav. Na místě je i poděkování
Standovi Berkovcovi, poslanci parlamentu
ČR za příspěvek do knihy i za moderování
celé akce. Nechtěl bych zapomenout na
nikoho, kdo mi poskytl informace a dobové
materiály. Takže děkuji Vám všem.
A již jen „pod čarou“ – dík patří i ﬁrmám,
které se podílely ﬁnančně na vydání knihy:
1. Zichovecká, Wolfsystem a Vorlíček-Plast .
S úctou Václav Valerián Kýzl

p Akt odhalování pro-běhl hladce a důstojně
díky profesionálům
z 41. mechanizovaného
praporu ze Žatce pod
velením náčelníka
nrtm. Petra Mošny
t Promrzlý Big band
ZUŠ Tanvald zahrál
Českou státní hymnu
q Autor Václav Kýzl
a senátorka Zdeňka Hamousová při křtu knihy
zichoveckým Krahulíkem

Foto Ladislav Šeiner
Zichovecký zpravodaj / zima 2017
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Jak vznikal Stín
Na počátku byl Jiří Hartman, pilot
a velitel 310. československé stíhací
perutě Britského královského letectva
za 2. světové války. Pak tu je Zichovec,
kam Jiří Hartman rád jezdil a paměť
občanů, kteří jej znali. Dalším faktorem
vzniku pomníku je přítomnost člověka,
jenž se chopí myšlenky zastavit prchavost vzpomínky a umožní její zhmotnění
ušlechtilým způsobem. A nevyhnutně
tvůrce – sochař, který se inspiruje a dá
myšlence takový tvar, aby v něm mohla
volně žít. Třetím z otců díla je architekt,
který dal celému dění důležitý impuls a také se postaral o souznění díla
s místem a tím i s obcí. Ta získala něco
vzácného, hodnotného, zuštechťujícího,
co ovlivní její život do budoucna. V tom
nejlepším smyslu, protože učí úctě a respektu k lidské statečnosti, svobodě
a k činům, které nepřinášejí jen bezprostřední hmotný prospěch.
qOtcové díla (zprava) Václav Fiala,
sochař, Jaromír Veselák, architekt
a třetím rodičem je Ivan Husák

Text H. Hrabová, foto archiv umělce a L. Šeiner
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Premiéra ﬁlmu

výročí narození generála Hartmana. Film
vytvořil Jiří Husník a slavil s ním velký
V sobotu 9. prosince od 17 hod se konala
úspěch. Potlesk přítomných jej přesvědčil
v Zichovci další úspěšná akce. Na počest
o tom, že odvedl poctivou práci.
generálmajora Jiřího Hartmana, jemuž
Celý večer podtrhlo jakési odlehčení
Zichovečtí odhalili k jeho 100. výročí
atmosféry – Standa Berkovec vyhlásil
zdařilý památník, se konala na sále
vítěze jednotlivých kategorií Zichovecpivovaru premiéra ﬁlmu o zmíněném
kého Oskara. Mezi sochaři zvítězil Václav
odhalení a také o pokřtění knihy
Fiala, autor památníku na počest geneZichovec tenkrát a dnes, s podtitulem
rála Jiřího Hartmana, letce RAF. V kategorii
generálmajor Jiří Hartman.
režie a kamera se umístil na prvním místě
Úvodem pozdravil přítomné starosta Jiří Husník se svým ﬁlmem o Zichovci. V kateobce Ing. Ivan Husák a předal slovo Stan- gorii manažerů a podnikatelů vyhrál Ivan
dovi Berkovcovi, který celý večer modero- Husák za realizaci památníku „Stín“.
val. Po shlédlnutí ﬁlmů z ﬁlmového archivu Přiznávám, že jsem byl tentokrát dojatý,
o příletu letců RAF do Prahy v roce 1945 a nebyl jsem sám – po promítnutí historicbyl uveden ﬁlm z oslav v Zichovci ke stému kých ﬁlmů, ale i toho Husníkova, a potom,
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po vyhlášení vítěze teto kategorie, kdy
Zichovečtí dlouhým potleskem odměnili
Ivana za jeho zásluhy o Zichovec. Závěrem
Standa Berkovec vyhlásil vítěze kategorie
badatelů a písmáků. Potěšilo mě, že jsem za
svoje knihy i já obdržel zlatého zichoveckého
Oskara. Na závěr obdrželi pamětní listy –
poděkování za spolupráci Ing. Jaromír Veselák, Standa Berkovec, starostka Žatce
a senátorka Zdena Hamousová a stavitel
Milan Širmer.
Po této slavnostní části večera následovalo pohoštění a hudební vystoupení.
A protože jsem byl všemu přítomen, potvrzuji, že akce byla opět vydařená, tak jak je
tomu v Zichovci již zvykem.
Text Václav Valerián Kýzl, foto Martin Nič

1/Jarek Veselák, autor myšlenky vybudování památníku v parku na křižovatce 2/Záběr z promítání 3/Standa Berkovec a s mikrofonem
Jiří Husník, autor filmu z odhalování památníku 4/Standa Berkovec a Václav Valerián Kýzl, autor knihy o Jiřím Hartmanovi 5/Dominik
Lomička, Jana Hokovská a Bohumil Ježek zajistili zábavu 6/Ivan Husák předává Oscara v kategorii "sochař - malíř" Václavu Fialovi
Zichovecký zpravodaj / zima 2017
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rozsvítí vánoční strom
Je tomu již hezkých pár let, co se z rozsvěcení
zichoveckého vánočního stromu stala
krásná tradice. Sejde se téměř celá vesnice,
zazpíváme si vánoční koledy, starosta bilancuje uplynulý rok, všem poděkuje a popřeje
hodně zdraví a štěstí, slavnostně všichni
společně odpočítáme rozsvícení stromečku
a pak posedíme v přátelské atmosféře.

Ještě před dokončením pivovaru, na
starém obecním úřadu, jsme jednou
k této příležitosti přidali dobročinnou akci
– bazárek na podporu Společnosti Downova syndromu. A ukázalo se, že občané Zichovce mají srdce na pravém místě. Nejen
že, mezi sebe úplně přirozeně přijali dítě
s Downovým syndromem, které mezitím
vyrostlo na Zichovci v dospělého muže, ale
rozhodli se koupí nebo ﬁnančním darem
podpořit i jeho kamarády v celé České
republice. V prvním roce byl výsledek
bazárku krásných 11 000 Kč a mě tenkrát
upřímně velice mile překvapil.
Když jsme na zastupitelstvu o rok
později plánovali, co připravíme za program k rozsvícení stromečku, velice mile
mě překvapil návrh ostatních kolegů
zastupitelů –„a bude zase bazárek, že
jo?“ A tak se narodila další tradice, která
letos oslavila svých 7 let a také rekord!
V letošním roce se pro Společnost DownSyndrom CZ vybralo krásných 14 310 Kč
a já tímto všem, kteří se na této krásné
částce podíleli, ze srdce moc děkuji.
Po dokončení společenského centra
Zichoveckého pivovaru a zejména naší
nové kaple se přidal do adventního programu další bod – koncert. Pan Petr Černý,
dědeček Viktorky z naší školky, nabídl
vystoupení se svým žesťovým triem, ve
kterém hrál také její tatínek. V mrazivém
počasí zazněly české i zahraniční koledy
a tradiční fanfáry. Do programu byly zakomponovány i tři koledy s dětmi z místní
mateřské školky.
Děkujeme také sponzorům, kteří zajistili
občerstvení a hudbu - Radkovi Kulihovi,
Marcele Repkové a Janě a Ivanu Husákovi.
A ačkoliv, 3. prosince mrzlo až praštělo,
všichni jsme se rádi sešli a užili si krásný společný čas, trochu toho zastavení
v dnešní uspěchané době a toho sousedského „klábosení“, které k takovéto
příležitosti určitě patří.
Díky všem, kteří se o pohodovou atmosféru
v letošním roce zasloužili!
Lenka Kratochvílová
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Milí voliči, sousedé, občané,
žijeme spolu v jedné zemi, která se právě chystá zvolit svého
prezidenta. Předvolební kampaň běží, plná velkých slov,
promluv i pomluv, těžko se v tom vyznat.
Napadlo nás podívat se na volbu jinak, jako kdybychom
vybírali učitele pro naše děti. Člověka, kterého jim bez obav
můžeme dát za vzor. Někoho, kdo má přehled, přitom svůj
názor nevnucuje, spíš moudře nabízí. Dokáže předávat a vést.
Ctí školní řád, nemluví sprostě.
Osobnost, která dovede být oporou jako dobrý rodinný lékař, který v případě nemoci
zvládá uklidňovat i vhodně zakročit, nejlíp obojí naráz. Má autoritu podloženou
zkušeností, ale nevidí jen sebe. Přináší důvěru, tolik potřebnou k uzdravení.
Prezident jako domovník, který má přehled o dění v celém domě i na ulici
a odpovědně dohlíží na pořádek. Umí dobře poradit, být důsledný i vlídný.
Zná svoje místo i všechny sousedy. Ví, že jim slouží.
Tímhle prostým srovnáním se při volbě prezidenta chceme řídit.
Řada kandidátů má dobré předpoklady, takže rozhodně je z čeho vybírat.
Už teď máme jasno, koho volit nebudeme. Nechoval se jako dobrý učitel, rodinný
lékař ani správce.
Pokud je Vám takový pohled blízký, připojte se.
Jaromír Veselák, prosinec 2017

Text je součástí iniciativy, založené v létě letošního roku skupinou přátel na Plzeňsku. Je neformální
a otevřenou aktivitou, která se věnuje mimo jiné propojování lidí, kterým není jedno, co se právě
děje ve veřejném prostoru. Více na www.prohnuti.cz

mateřská škola

Zprávičky
Uběhl zase nějaký čas, tak se podívejte,
co všechno jsme prožili.
Listopad byl měsícem plným akcí
a nových zážitků.

7. listopadu – „dýňování“
Do školky jsme pozvali babičky a dědečky našich dětí.
Prarodiče se svými vnoučaty vyráběli dýně z papíru
a potom jsme všichni společně vydlabali několik dýní,
a dovnitř umístili zapálenou svíčku. Kdo jste procházeli
kolem, mohli jste je vidět vystavené před vchodem
do školky.

14. listopadu – Hravé odpoledne
Pozvali jsme tatínky aby se svými dětmi, prožili
čas plný her, soutěží a legrace.

22. listopadu – divadlo
Poprvé jsme navštívili divadlo v Lounech, kde se hrála
pohádka „O statečném kováři Mikšovi“. Dětem se
pohádka moc líbila.
A co nejkrásnější měsíc v roce – tedy hlavně
pro naše děti – prosinec?

3. prosince – slavnostní
rozsvícení vánočního stromu
Mohli jste nás děti vidět a slyšet při krátkém
předvánočním vystoupení.

5. prosince přišel Mikuláš
I naši školku navštívil Mikuláš a anděl. Donesli dětem
dobroty. Děti na oplátku Mikuláše obdarovaly koledami
a básničkami.

13. prosince – opět do divadla
Do Loun jsme se tentokrát vypravili za představením
„Pohádky na Vánoce“. Na konci pohádky si herci vybrali
ke společnému vystoupení děti z hlediště a mezi nimi byli
i naše Viktorka Černá a Matěj Rada. Že by nadějní umělci?

14. prosince – Vánoční besídka
Děti si pro své rodiny připravily vystoupení plné písniček
a básniček spojených s pohybem. A pro pohodové nadcházející svátky jsme si vyrobili voňavé svícínky z jablíček
a pomerančů. Všichni jsme si užili posezení a strávili
společně pěkné odpoledne.

18. prosince – dárečky
Protože má Ježíšek 24. prosince nabitý program
s rozdáváním dárků, přišel k nám do školky už dopoledne
a nechal u nás nějaké dárky pod stromečkem.
Téměř celou první polovinu školního roku máme za sebou.
Naši školku nyní navštěvuje 12 dětí a od Nového roku
přibydou další tři kamarádky, na které se všichni moc
těšíme a věříme, že se jim u nás bude líbit.
Milí Zichováci, přeji Vám za naši mateřskou školu krásné
a pohodové Vánoce a v novém roce 2018 hodně úspěchů,
pevné zdraví, spokojenost a pohodu.
Hana Šimonovská, ředitelka MŠ
Zichovecký zpravodaj / zima 2017
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Recepty našich babiček
Představuji vám další recept, který jsem
získala od paní Hany Kučerové, které
bych tímto chtěla poděkovat. Hanka je
výborná kuchařka a jsem ráda, že nám
poskytla recept, který zvládne i méně
zkušená hospodyňka.
JV

Oříškové kornoutky
7 bílků, 25 dkg cukru (krupice)
15 dkg hladké mouky, 10 dkg ořechů
Do ušlehaných bílků zamícháme
cukr, pak vmícháme strouhané ořechy
a hladkou mouku.
Na pečící papír rozetřeme lžící
placičky (6ks na jeden plech). Pečeme
do růžova na 180 stupňů a ještě horké
stočíme do kornoutku. Na to dát opravdu
pozor, jinak se kornoutky neslepí.
Nakonec je natřeme čokoládou a naplníme. Doporučuji plnit před konzumací
tak 2-3 hodiny šlehačkou, aby se kornoutky proležely.
Hana Kučerová

Novoroční předsevzetí
Rok je téměř za námi, a tak je pomalu
čas přemýšlet nad tím, co bychom chtěli
v příštím roce změnit nebo čeho bychom chtěli dosáhnout. Existuje mnoho
předsevzetí, která vám pomohou zlepšit
život, záleží jen na tom, jak silnou máte vůli.
Po skončení oslav Nového roku, se vrátíme
do stereotypu všedních dní a najednou
zjišťujeme, že je skutečně těžké dané
předsevzetí splnit. Většina předsevzetí se
točí okolo hubnutí nebo kouření.
Letos jsem přehodnotila své priority a půjdu na to úplně jinak. Začínám si
uvědomovat, že jsou daleko zajímavější
a důležitější věci v životě. Například

„předběhla“ obec Kuňovice s 92 %. Volby
ale nejsou závody, jak by mohl někdo podotknout. Vysoká volební účast však vypovídá o zodpovědném přístupu našich
občanů k dění v ČR.
Členové komise jsou už zvyklí na to,
Zichovec patří mezi obce, které mají
že
je při každých volbách navštěvují métradičně velmi vysokou volební účast. Stejně
dia. Většinou v rámci živého vstupu do
tak tomu bylo i u posledních voleb, které se
rádia společně otevíráme volební místnost
konaly ve dnech 20. 10. - 21. 10. 2017.
anebo odpovídáme na obvyklou otázku
V kladenském okrese jsme byli první „Jak si vysvětlujete vysokou volební účast
s 88% účastí a ve Středočeském kraji nás v Zichovci?“

Volby v Zichovci

10 www.zichovec.cz

efektivnější plánování volného času
a rodinných dovolených (než nám vyletí
děti z rodinného hnízda), více společných
setkání s přáteli, na která bychom si měli
najit vždy čas, odbourání každodenních
stereotypů, kdy i změna v maličkostech
zpestří váš život. Důležité je najít si i čas
pro sebe, na to hlavně ženy zapomínají
a naučit se odpočívat. Dnešní doba je plná
stresových situací, proto je odpočinek pro
organismus opravdu důležitý. Musíme si
chránit i své duševní zdraví. Také jsem
se rozhodla, že udělám alespoň jednou
za měsíc dobrý skutek (dobře Ivane, tak
třeba víc, když myslíš), podnětů je kolem
nás hodně. Půjdete do toho se mnou? JV ■

Zanedlouho se znovu otevřou dveře volební místnosti a to při volbě prezidenta ČR konané ve dnech 12.1. -13. 1. 2018 (případné
druhé kolo bude 26.1. - 27. 1. 2018). V pátek
můžete volit od 14 do 22 hodin a v sobotu
od 8 do 14 hodin.
Několik nejdůležitějších informací
pro voliče:
■ nejpozději v úterý 9. ledna 2018 vám
budou dodány na adresu trvalého bydliště
hlasovací lístky
■ pokud nemůžete volit ve vašem volebním okrsku, požádejte si na obecním
úřadě o voličský průkaz (nejdříve 28. 12.
2017 a nejpozději do středy 10. 1. 2018 do
16 hodin)
■ volit můžete po prokázání totožnosti
a státního občanství ČR platným
občanským průkazem nebo platným cestovním průkazem
■ pokud u sebe nemáte hlasovací lístky,
budou vám spolu s úřední obálkou poskytnuty ve volební místnosti
■ volič musí vždy vstoupit do prostoru
určeného pro vložení hlasovacího lístku
do obálky, pokud tak neučiní, komise mu
nemůže umožnit hlasovat
■ ze závažných , zejména zdravotních
nebo rodinných důvodů můžete využít
hlasování mimo volební místnost (členové
okrskové volební komise k vám přijdou
s přenosnou volební urnou)
Text P. Vágnerová ■

jídlo & pití

Rodinný pivovar Zichovec
Restaurace
byl vyhlášen Minipivovarem roku 2017 s novými plány
Sdružení přátel piva, jediný subjekt v ČR,
který může a od roku 2002 také vyhlašuje
Minipivovar roku, udělilo pro rok 2017 tuto
prestižní cenu Rodinnému pivovaru Zichovec. Hodnotitelé ocenili zejména kvalitu, ekonomiku a výjimečný růst výstavu
a sortimentu, vybočující nad rámec této
velmi těžké a konkurencí nabité kategorie. Aktuální počet minipivovarů totiž
atakuje číslo 400 a ročně se v posledních

letech otevírá kolem 50 nových. Pro Vaši
informaci jsme za 5 let uvařili přibližně 50
druhů piva a celkový výstav i s lounskou
provozovnou bude letos 5 000 hl, z toho
v Zichovci se výroba ustálila v posledních
třech letech na cca 900 hl ročně. Velmi si
tohoto ocenění vážíme a děkujeme i za Vaši
přízeň, žízeň a podporu a přejeme Vám
pohodové Vánoce a do roku 2018 hodně
zdraví a štěstí.
IH ■

Rok 2017 již dospěl ke svému konci
a nyní, když se ohlédneme zpět, musíme uznat, že to byl velmi příjemný
rok. Většinu předsevzetí se povedlo
dotáhnout do zdárného konce, úroda z naší zahrádky byla také velmi
výjimečná a spousta hostů si pochutnala na tom nejčerstvějším, co jsme jim
mohli dopřát. Věříme, a podle ohlasů
to tak je, že všechny svatební hostiny
si naši novomanželé a svatební hosté
opravdu pochvalují.
Je ale ještě také dost věcí, které se ne
tak úplně podařilo realizovat, dlouho
jsme zvažovali například nový jídelní lístek, která jídla ponechat, která
vyřadit, která nová přidat…
Samozřejmě nás zajímal i názor našich
hostů, ale co host to jiné chutě. Proto
jsme se rozhodli pro změnu, která jak
pevně věříme, přinese radost všem.
Jídelní lístek bude zkrácen na opravdu
to nej nej v naší nabídce. K tomuto lístku budeme navíc psát nová jídla přímo
na tabule v restauraci, pokrmy budou
vycházet ze sezónních surovin, které
si budeme pravidelně dokupovat. Tato
forma nabídky zajišťuje, že v restauraci
bude pořád něco nového a vše bude
v té nejlepší možné kvalitě. Věříme, že
toto je ta správná cesta, která Vás i nás
bude bavit a hezky si ji užijeme.
Do nového roku přejeme všem spoustu
štěstí, ale hlavně pevné zdraví!
Těšíme se na Vás opět v roce 2018
Radek Kuliha

q Za pět let jsme uvařili
přibližně padesát druhů piva
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Halloween – zábavnější Dušičky
Na podzim se po celém světě vzpomíná na
zesnulé. Odvíjí se od svátku Všech svatých,
který se slaví ve dnech původních keltských oslav konce roku – ten se tradičně
slavil v noci z 31. října na 1. listopadu.
V tento den se stírá hranice mezi světem
živých a mrtvých. V Čechách nám tato
keltská tradice zůstala v podobě Dušiček,
které slavíme na začátku listopadu.

Mikuláš
Mikuláš patří k tradicím, které se na
Zichovci dodržují. Za patnáct let,
co zde bydlíme, měl sice různé podoby,
ale vždy proběhl, a tak i letos tomu
nemělo být jinak.

12 www.zichovec.cz

Zatímco v Čechách chodíme v tomto období rozsvěcet svíčky na hroby a v tichosti
a s vážností vzpomínáme na ty, kteří nás
opustili, ve světě se tento svátek odbývá
v mnohem veselejší atmosféře.
V posledních letech se Halloween slaví
už i u nás zábavou kolem dlabání dýní,
které na nás pak cení zuby a vrhají ohnivé
pohledy ze zápraží domů, tak pořádáním
Halloweenských plesů.
redakce ■

Protože se na Zichovci ctí demokracie,
proběhlo hlasování rodin s dětmi, jak by si
to představovaly. Letos jednoznačně vyhrál
Mikuláš do domu. No, ono se to dobře hlasuje, ale jak se to zařídí, to se teprve ukáže…
Obecní mikulášská nadílka je pro trojici
Mikuláš, anděl a čert hračkou. Všechny

děti pod jednou střechou, teplo, bezvětří.
To Mikuláš do domu je větší výzva! Může
fučet, pršet, mrznout, sněžit a vůbec
všichni čerti se můžou ženit a choďte v tom
nečase od domu do domu s nadílkou pro
hodné i zlobivé dětičky. No, ale když starosta řekne, že čerta i Mikuláše má, je jeden
hned klidnější. Když se pak bohužel dva
dny před dnem D ukáže, že všechno je jinak, že Mikuláš neví, jestli může čert a čert
zase neví, jestli Mikuláš ví, a do toho přijde
zpráva, že anděl si to rozmyslel – asi je na
Zichovci málo hodných dětí – tak si začnete
plánovat, jak ty tři ﬁgurky nahradíte a za
kterou postavu se budete muset proměnit.
Bohužel andělský úbor mám pro děvče tak
o 30 let mladší, tak to asi ne, Mikuláš ten
jediný vypadal, že to nevzdá a čert? No to
by možná šlo…
Naštěstí pro mě to dopadlo víc než dobře,
i když infarkt již klepal na mé dveře. Přišli
všichni. A čerti i andělé byli dokonce dva!
Všichni byli tak nádherní, jako by přišli
ze samotného nebe a pekla. Úplně stejně
jako v pohádce Anděl páně 2, kde ty pravé
od těch falešných, také nikdo nerozeznal.
Nádherná výprava obešla 10 rodin a všude,
jako by mávli kouzelnou hůlkou, byly jen
hodné a šikovné děti.
Lenka Kratochvílová

společnost

Nový dvůr – bydlení pro seniory
Projekční práce na Novém dvoře jsou v plném proudu, součástí této přípravné
etapy byly také geologický průzkum a vsakovací zkoušky, které proběhly 29. 11.
Stavební řízení bude bohužel dvoukolové, nejdříve územní řízení a poté vlastní
stavební řízení. Přesto je naším cílem dokončit obytné budovy do konce října roku
2018 s tím, že detailní úpravy okolí, zahrady a dokončení rekonstrukce domu
č. p. 25 je plánováno na rok 2019. Přáli bychom si, aby se první zájemci mohli
nastěhovat nejpozději v listopadu 2018 a Vánoce strávit již v novém. Výstavba
půjde rychle, domy jsou řešeny jako dřevostavby a dodavatelem bude společnost
WOLF SYSTÉM, která působí v oblasti stavebnictví v evropském i celosvětovém
měřítku již 50 let. Ročně postaví tento koncern až 700 rodinných domů.
■
Text a foto IH, vizualizace a půdorys bytů ,J. Veselák
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Od Stínu k Slze
Blíží se konec roku, sváteční čas, kdy se
obvykle ohlížíme zpátky a vzpomínáme
na to, co bylo a zároveň už s očekáváním
a nadějí hledíme do nového roku
směrem k tomu, co teprve přichází. Co
můžeme společně uvidět v Zichovci?
Na podzim tu vznikl památník letce
RAF Jiřího Hartmana. Je k vidění nejen ze
všedního horizontu běžného chodce, ale
výmluvně se rýsuje i přímo shora, z nadhledu, z letadla. Jedná se o dílo klatovského
sochaře Václava Fialy, který ho pojal jako
kamennou siluetu stíhačky vepsanou do
trávníku a příznačně pojmenoval „Stín“.
Pojem stínu je užit i v přeneseném významu,
kdy může připomínat prchavost vzpomínky,
stín smutku či nenápadný vzkaz světla
o tom, že je něco nad námi.
Zhmotnělý památník téhle významné
osobnosti spojené se Zichovcem pak
byl příležitostí k několika velmi milým
společenským událostem a mnoha setkáním.
Na pozadí toho všeho od léta pokračují
přípravné a projekční práce na souboru staveb pojmenovaném Nový dvůr.
Vznikne naproti Nové návsi a bude
sloužit pro bydlení seniorů, tvořený trojicí přízemních bezbariérových domů
soustředěných kolem velké zahrady. Tak,
aby to umožňovalo dobře prožívat i ve stáří
život v jeho plnosti.
Další z připravovaných projektů, na
kterém se autorsky podílí Václav Fiala, se
také týká nevyhnutelných, přirozených
věcí lidského žití. Jde o samotné završení
života, které čeká každého z nás bez výjimky a přitom o něm není zvykem příliš mluvit,
často ani nevíme jak, protože tradice byly
pozapomenuty. Řeč je o návrhu nového
hřbitova, který v Zichovci zatím úplně chybí.
Vybráno bylo místo na horizontu nad
Zichovcem, s dalekými výhledy, ve volné
krajině a přitom na dohled od obce, dostupné pěšky. To proto, aby bylo možné obnovit dávnou tradici smutečních průvodů od
kaple či kostelíka ke hřbitovu, ale také ze
hřbitova do hospody, zpátky do života, kde
se smutek zapíjí.

nachází právě v jeho katastru a bude zde
nezbytné projít zdlouhavým procesem
změny územního plánu.
I to však patří v Zichovci ke snaze o vznik
míst, která umožňují a podporují úplnost
života, ať už máme na mysli domy jednotlivých rodin, hospodu s obecním sálem,
znovuotevřenou školku, bydlení seniorů,
památník Stín anebo hřbitov ve tvaru Slzy.
Věříme, že podoba místa napovídá tomu,
V současné době probíhají různá jednání, jak lze různé události prožívat. Slza tak
která směřují k ověření záměru z pohledu nemusí znamenat jenom smutek a pláč,
příslušných předpisů a vyhlášek, zpřesňuje křehkost člověka. Vyjadřuje také ticho
Vlastní návrh hřbitova pracuje s ob- se návrh stavby, dokončen byl také výkup vzpomínky, klid, trvalost propojení země
vyklou formou pietního místa obehnaného pozemků, které budou později převedeny a nebe s lidmi přes generace. Krásu a soulad,
zdí, která chrání jeho ticho, vyznačuje jeho na obec Zichovec jakožto formálního za- odevzdání, smíření.
výlučnost a obkružuje ve tvaru slzy jednak kladatele hřbitova. Samotná realizace záviplochu určenou pro pohřbívání do země, sí rovněž na vstřícném přístupu sousední Dobrý vánoční čas všem
tak rozptylovou loučku obklopenou stěnou obce Žerotín, protože se dotčené pozemky
Jarek Veselák, architekt
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kolumbária. Na ose vstupu bude v těžišti
prostoru vztyčena Brána smíření v podobě
kamenného kruhu, kterým lze procházet.
Součástí ohradní zdi se stane Kaple ticha,
prostá válcovitá hmota, která bude posledním zastavením Křížové cesty vedené mezi
kaplí na Nové návsi a hřbitovem. Nevelká
stavba zde poskytne příchozím prostor pro
spočinutí a zamyšlení.

různé

Fotbalové hřiště má nové střídačky
Loňský fotbalový podzim
přinesl na naše fotbalové
hřiště hodně emotivní
utkání našeho prvního
mužstva s rezervou Velvar.
Téměř okamžitě padlo rozhodnutí vedení
klubu o nutnosti vybudovat nové fotbalové střídačky, a to na protilehlé straně
hřiště od hlavní tribuny.
Celá akce byla dokončena v září letošního roku a nutno říci, že doposud pouze
s pozitivními ohlasy, a to i ze strany soupeřů. Výrazně ubylo často velmi ostrých
názorových výměn mezi diváky a oběma
střídačkami. Zápasy se staly klidnějšími.
Naše poděkování patří Obci Zichovec
za spoluﬁnancování projektu a všem, kteří se na vybudování podíleli.

DISCO 90
Po loňské vydařené akci, při které se tančilo
až do ranních hodin, jsme se rozhodli
opět pozvat do sálu pivovaru duo DJ Karl
& Majkl Papik. Před rokem se osvědčili,
a jako zkušení „dýdžejové“ nám skvěle
hráli i letos 17. listopadu. Asi 120 lidí se

Vedení klubu děkuje:
Obci Zichovec za ﬁnanční spoluúčast při
pokrytí nákladů, hráčům A týmu za vykopání základů, Ladislavu Veltruskému za
zednické práce, Martinu Jonákovi za výrobu a montáž konstrukce, Janu Lopourovi za dodání a montáž makrolonu. Miloslavu Červenkovi, Pavlu Bernáškovi
a Jiřímu Richtrovi za montáž makrolonu
a Danu Poláčkovi za výrobu štítků.
Věřme, že nové střídačky budeme moci
představit i týmům v nejvyšší okresní soutěži Kladenska – okresním přeboru, kam náš
první tým dospělých po spanilé podzimní
jízdě (12 vítězství a jediná prohra), zatím
směřuje. Tým ale čekají ještě jarní odvety.
Jiří Baňka za SK Zichovec

sešlo, aby se mohli dobře pobavit a zatancovat na hity 90. let. Velké díky patří
manželům Husákovým, kteří umožnili
konání této akce v sále pivovaru, personálu,
který se za barem musel opravdu „otáčet“
i všem návštěvníkům. Výdělek za rok
loňský i letošní bude použit na organizaci
společné akce pro zichovecké děti a občany.

Text Petra Vágnerová, foto redakce

Odpady – bilancování
Vážení spoluobčané,
opět mi dovolte před koncem roku
shrnout pár informací o odpadovém
hospodářství v naší obci. V letošním
roce jsme sesbírali historicky nejvíce
starého železa a to celkem 4 400 kg
a 13,5 kg hliníku. Do konce roku nás
ještě čeká odvezení starých elektrospotřebičů. Za letošní rok jsme jich
nasbírali vzhledem k velikosti naší
obce opět velké množství (22 ks televizorů a monitorů, 26 ks velkých
elektrospotřebičů jako jsou pračky,
ledničky, elektrické sporáky apod.,
více jak 600 kg drobných elektrospotřebičů a 15 kg vysloužilých akumulátorů). Stejně jako za obecní železo
i za vysloužilé elektrospotřebiče získá naše obec peněžitou odměnu.
I letos jsme pomohli potřebným,
a to darováním více jak 300 kg ošacení, které bylo předáno sociálnímu
družstvu Diakonie Broumov.
Ve třináctém ročníku krajské soutěže „My třídíme nejlépe“ jsme se
umístili na pěkném 6. místě z celkového počtu 602 obcí Středočeského
kraje v kategorii do 499 obyvatel.
Zde bych opět rád poděkoval všem,
kteří v naší obci berou otázku odpadů a jejich třídění vážně.
V letošním roce zpracovala nezisková organizace Arnika v rámci
projektu „Předcházej a recykluj
v obcích do 2000 obyvatel“ studii Nakládání s odpady v malých
obcích v ORP Slaný. Ačkoliv jsme
podle této studie na předních příčkách ve tříděném sběru (v roce
2016 – papír 45,9 kg/osobu, plast
30,6 kg/osobu a sklo 60,3 kg/osobu), v produkci směsného komunálního odpadu jsme na úplně opačné straně žebříčku (v roce 2016 směsný komunální odpad 495,4 kg/osobu). Jedná se o největší produkcí
směsného komunálního odpadu ve
srovnávaných obcích. V souvislosti
s připravovaným zákazem skládkování směsného odpadu v roce 2024,
bych chtěl všechny spoluobčany
tímto požádat, pokud tak ještě nečiní, o třídění odpadů. V současnosti
bohužel nezřídka nalézám v černých
kontejnerech nejen plasty, sklo a papír, ale i železo.
Závěrem všem děkuji, přeji klidné
prožití vánočních svátků a všechno
nejlepší, hodně zdraví a štěstí v nastávajícím roce 2018.
Pavel Rohla
Zichovecký zpravodaj / zima 2017
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Firemní vizitky

Hyeny navštívily Zichovec
V posledních měsících byly několikrát vykradeny novostavby
rodinných domů, lapkové odnesli zednické nářadí, fasádní omítku
a v jednom případě poškodili vstupní dveře. Vrcholem hyenismu
bylo vykradení auta před školkou 4. 12. 2017 v 8:07 hod ráno, kdy
maminka zastavila u zastávky, šla dát holčičku do školky a během
dvou minut měla auto vykradené.
Jak se později ukázalo z kamerového záznamu na pensionu
a také podle svědectví, bílá Octavia combi si přijela nejdříve
zmapovat terén v 8:04, odjela na kraj obce k Hořešovičkám a sledovala přijíždějící auta ke školce. Jakmile přijelo později vykradené
auto, nechali mamince čas a v 8:06 projíždí okolo památníku
ke školce a v 8:07:26 již zpátky na Hořešovičky s ukradenou kabelkou, mobilem, peněženkou a všemi doklady.
Materiály jsem předal policii a zároveň jsem písemně požádal
územní odbor Kladno o posílení hlídkové činnosti v naší obci.
Na zastupitelstvu 6. 12. jsme se dohodli, že necháme zpracovat projekt na monitorování všech příjezdů do obce a na jaře
příštího roku ho zrealizujeme. Bude
to především preventivní opatření,
které by mělo část nenechavců odradit, ev. poskytnout v případě podobných krádeží alespoň nějaké důkazy.
Zvyšte prosím ostražitost, dávejte pozor na svoje majetky a předem
děkujeme za jakékoli informace,
které by vedly k objasnění zlodějin.

POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY
ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

Ivan Husák

NÁVRHY, ÚDRŽBA A REALIZACE ZAHRAD

Tel.: 606 376 630 ■ www.hykra.cz ■ hynekkral@hykra.cz

Nejbližší akce
24.12. Štědrý den
od 14 hod přátelské setkání v pivovaru,
od 23 hod půlnoční v kapli
31. 12. Silvestr – od 20 hod ohňostroj a potom volná zábava
v pivovaru pro místní a pro spřátelené duše

Pohyb s Lenkou

Obecní úřad

Přijďte si s námi zacvičit a a posílit svůj
vnitřní stabilizační systém.
Jednou týdně v pivovaru dle domluvy
a volné kapacity sálu.
Rezervace na telefonním čísle 605 907 379
přímo u Lenky Cífkové

Úřední záležitosti obce, výběr
místních poplatků, další služby OÚ
a CZECHPOINT vyřizuje tajemnice
obecního úřadu Lucie Rohlová
v č. p. 85. Kontakt: 602 960 226
lucie.rohlova@centrum.cz
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