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10/2016
ZPRAVODAJ
INFORMACE Z OBCE…

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7. - 8.10. 2016 v obci Oldřiš:
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů 531
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 213
Počet odevzdaných úředních obálek 213
Počet platných hlasů 210
Strana
počet hlasů:
Strana
počet hlasů:
Koalice pro Pardubický kraj
75
Piráti, Zelení
3
ANO 2011
36
Osobnosti Pardubického kraje
3
ČSSD
30
Dělnická strana soc. spravedlnosti
2
ODS
24
Komunistická strana Československa
1
Komunistická strana Čech a Moravy
12
Národní demokracie
1
Starostové a nezávislí
8
Úsvit s Blokem proti islamizaci
1
Svoboda a přímá demokracie
7
Moravané
1
TOP 09
6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ SKONČILA
Fotografická soutěž o nejhezčí foto
Oldřiše byla ukončena. Celkem se nám
přihlásilo se svými dílky 8 účastníků, kteří
dodali krásné fotografie Oldřiše a okolí.
Autorem vítězného snímku je Lukáš Bednář
– gratulujeme. Všichni zúčastnění si odnesli
malou odměnu a Lukáš navíc i slibovanou
láhev vína. Ze soutěžních fotografií bude
vytvořen nástěnný kalendář na rok 2017 ve
formátu A3. Pokud máte o kalendář zájem,
můžete si ho rezervovat na obecním úřadě.
Předběžná cena bude cca 150,- Kč a
k odběru by měl být v polovině listopadu.

Vítězný snímek Lukáše Bednáře

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SLOVO STAROSTY :
Vážení spoluobčané,
než bude vybrán provozovatel prodejny potravin v dolní části obce, chci dát možnost někomu z podnikavých
občanů obce, který by měl zájem o provozování tohoto obchodu. Bližší informace a podmínky Vám sdělím na
obecním úřadě. Zájemci se mohou přihlásit do 8. 11. 2016.
Dále upozorňuji občany, že nám byla nahlášena krádež popelnice stojící u silnice po svozu. Pamatujte na to a
popelnice si uklízejte co nejdříve dle svých možností, aby nebyla dána možnost tomuto nešvaru.
M.Serafin

Vítání občánků se bude konat v neděli 20.11.2016 od 10.00 hod.
Vážení rodiče, pokud máte děťátko narozené v roce 2016 a nebyli jste ještě slavnostně přivítáni do obce a chcete se
ho zúčastnit, sdělte nám tuto skutečnost do 14.11.2016 na OÚ (461 747 117). O narozených miminkách máme sice
přehled, ale bohužel vlivem nedokonalostí legislativních systémů jsme nuceni volit i tuto formu pozvání, což však
nebude mít vliv na slavnostní průběh samotného vítání. Těšíme se na všechny.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------z Přibylova

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a Karel IV.
slavíme 700 let od jeho narození

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY…

Třetí zářijový týden byl v naší škole ve stylu středověku. Žáci všech ročníků se seznámili s osobností Karla IV.
V průběhu celého projektového týdne se zabývali napříč všemi předměty právě panovníkem Karlem IV. Vytvořili
Svatováclavské koruny, svázali knihy, zpracovali referáty a mnohé další.
Praha
Dne 23.9. navštívili žáci 3. – 5. ročníku Prahu.
Celodenní výlet byl nabídnut i rodičům žáků, kteří
byli velkou oporou paní učitelce Pražanové, která
výlet zorganizovala.
Výlet všichni zahájili návštěvou výstavy „Císař Karel“
ve Valdštejnské jízdárně a pak postupovali dále ve
stopách Karla přes Pražský hrad, včetně jeho
prohlídky. Dvaceti dvoučlenná skupina absolvovala
tzv. Korunovační královskou cestu přes Karlův most
na Staroměstské náměstí. Kolem Karlovy univerzity
všichni zdárně došli až na Václavské náměstí.
Náročný den všem zpříjemnilo milé, chutné a zdravé
pohoštění v restauraci Plevel, kam nás pozval majitel a bývalý žák školy Vojtěch Jílek, jemuž patří velké díky. Všem
účastníkům mockrát děkuje paní učitelka Pražanová.
Středověký den
Celou výuku o Karlu IV. jsme zakončili v úterý 27. 9. středověkým dnem.
Středověkou atmosféru umocnily dobové
kostýmy, do kterých se převlékli jak žáci, tak
učitelé.
Projekci o Karlu IV. vystřídal středověký bál
s dobovými tanci a zakončený korunovací
krále. Bál vystřídaly středověké dílny. Žáci
vyráběli meče, koně, pečetě a vařili v černé
kuchyni.
Meče i koně každý žák využil při rytířských
soubojích. Dokonce se rytířům podařilo
„dobýt hrad“. Navařenou krmi snědli žáci
v odpoledních hodinách na královské
hostině. U stolu seděl král Karel IV. s chotí a
dcerou Markétou. Spolu s poddanými si
pochutnávali na medovém kuřeti s domácí
chlebovou plackou. Jako dezert byla servírována ovesná kaše.
I když se ve středověku nežilo lidem tak dobře jako dnes, žákům se celodenní
program líbil. Možná právě proto, že se po skončení výuky vrátili zpět do dnešní
doby.
Vzpomínka na dobu Karla IV.
Pro zájemce je v přízemí budovy ZŠ připravena malá výstava exponátů, které žáci během projektového vyučování
vytvořili.
V.Vajs, ředitel školy

UDÁLO SE….

DEN ŽENA V OLDŘIŠI
V sobotu 1.10. byla Orlovna V Oldřiši plná žen. Právě pro ně
připravil jednu ze svých akcí pod názvem „Den žena“ kosmetický Tým
den žena. Většina došlých si koupila lístky v předprodeji a nic jiného si
na tento den neplánovala. Některé zde získanou krásu hned
prezentovaly na rodinné oslavě nebo při jiné příležitosti. Co bylo
připraveno? Manikúra, která má své kořeny v Indii před více jak 5000
lety. Pedikúra, která je podstatně mladší a je jí teprve asi 2400 let. Obě
mají vliv na naše nejpoužívanější končetiny. U líčení obličeje se chvíli
zvýrazňovalo, chvíli potlačovalo až zakrývalo, používal se podklad,
základ, barevný odstín. Také se doporučovalo, váhalo, popisovalo,
dokládalo podle minulé praxe. Čistila a vypínala se pleť v obličeji podle
posledních trendů ultrazvukem. U každého zastavení byla používána
různá kosmetika od světoznámých výrobců. Dostalo se i na masáže, kde
se hlavně ulevovalo zádům a i zde bylo možno získat dobrou radu.
Komu tohle nestačilo mohl si nechat předpovědět dny příští od vědmy
nebo si koupit nějakou drobnost na sebe. Ve chvílích čekání přišlo vhod
chutné a zdravé občerstvení od pořadatelek, kterým pomáhaly členky
SDH Oldřiš.
Foto a text Jiří Feltl, více fotografií na www.feltl.cz

POZVÁNKY

PODZIMNÍ KINO
26.11.2016 od 18:00 hod. v Orlovně Oldřiš se
koná předvánoční posezení s promítáním
(zimní kino v teple ). Přijďte se „vánočně“
naladit, dát si svařák, setkat se s přáteli nebo
si odpočinout a pobavit u promítání.
Od 18:00 do 20:00 hod. promítáme
především pro děti, od 20:00 hod. pro
dospělé. Občerstvení zajištěno.
Za pořadatele zve OKAP o.p.s.,
těšíme se na Vás.

KNIHOVNA INFORMUJE…

Do naší knihovny byly nakoupeny nové knížky, které čekají netrpělivě na své čtenáře…. Přijďte si vybrat!
V listopadu pak budou naskladněny nové knihy z výměnného fondu z Poličky, můžete se těšit například na všechny tři
díly knihy „Sirotčinec slečny Pelegriové„ a mnoho dalších.
Knihovnice Romana

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK PRO ČTENÁŘE:
Ručně zhotovená háčkovaná záložka do knížky od Zuzky.
Objednávky v knihovně, cena lidová.
Možno i jiná zvířátka.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JSDH OLDŘIŠ INFORMUJE
Dne 1.10.2016 v 18.30 hod. naše jednotka vyjela k požáru motorové čtyřkolky na silnici mezi
Borovou a Františkami. Pravděpodobně vinou technické závady došlo při jízdě k zahoření a následně
poté až k úplnému zničení motorky. Po příjezdu na místo události se naše jednotka na pokyn HZS
Polička účastnila řízení dopravního provozu a úklidových prací na silnici.
Oplištil Luděk

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – listopad 2016
Bystré

5. 11. 2016 – Rozmarný duch – líbezná duchařská
komedie o tom, že není radno zahrávat si s okultními
vědami, zvláště když hlavní médium je poněkud
potrhlé povahy. Vystoupení se bude konat od 19:00
hod. v divadelním sále Sokolovny. Předprodej
vstupenek v IC.
10. 11. 2016 – Otec vlasti: Karel IV. Přednáší církevní
historik a kněz Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D.,
Th.D. Akce se koná od 17 hod. v Komunitním sále
Multifunkčního domu v Bystrém. Vstupné 20 Kč.
12. 11. 2016 – Svatohubertská zábava - od 20.00
hodin v Sokolovně. K tanci a poslechu hraje skupina
Qwalt, připravena je tradiční myslivecká kuchyně.
Vstupné 50,- Kč, všechny vstupenky budou zařazeny
do losování o zajímavé zvěřinové ceny.
Dolní Újezd
12. 11. 2016 - Pouťová zábava
v retro stylu 70. a 80. léta v sokolovně od 20 hod.
Hraje RUFUS a DJ Tomáš Janků
20. 11.2016 - Adventní prodejní výstava
Nakoupit můžete v sokolovně od 9 do 17 hodin
vánoční dárky, ozdoby, výzdoby, medové výrobky,
šperky, sypané plody, patchorkové výrobky......
Dopoledne vystoupí děti z MŠ a Dolnoújezdské
hvězdičky, odpoledne žáci ZUŠ Dolní Újezd a od 15
hod. skupina Jáchyma Janýpky
27. 11.2016 - Rozsvěcení vánočního stromu
Před ZŠ Dolní Újezd od 17 hodin pořádá kulturní
komise.
Jedlová
20. 11. 2016 - Vánoční prodejní výstava
od 13 do 17 hodin v sokolovně.
Zájemci o vystavení či prodej svého zboží se mohou
hlásit na tel. 605 432 433 nebo na e-mail
IlonaRom@seznam.cz.
Litomyšl
3. 11. 2016 - Maok
Od 19:00, Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže,
Litomyšl
Jedinečný koncert plný hudby vnitřních krajin.
Slovenský zpěvák a multiinstrumentalista Maok, který
je vyhledávaným autorem scénické a filmové hudby
(přírodovědné dokumenty, z nichž např. Vysoké Tatry
– Divočina zamrznutá v čase, soundtrack k filmu
Bathory, aj.)Vstupné: 250 Kč
5. 11. 2016 - 6. 11. 2016 - XV. Astrovíkend - esoterický
festival So 9:00-18:00 a Ne 10:00-17:00, Zámecký
pivovar, Litomyšl

Porady s léčiteli, astrology a dalšími představiteli
esoterických disciplín, kteří vám pomohou v řešení
problémů osobního i zdravotního charakteru.
9. 11. 2016 - Kamelot a Laďa Kerndl - koncert
Od 19:30 - Smetanův dům, Litomyšl
Vstupné: I. pořadí 220 Kč, II. pořadí 260 Kč
Oldřiš
5. 11 2016 se koná v Oldřiši TURNAJ v LICITOVANÉM
MARIÁŠI pod záštitou starosty obce. Akce se koná ve
staré mateřské škole č.p. 47.
Prezentace od 8.00 - 9.00 hod.
26. 11. 2016 promítání filmů pro děti a dospělé
v Orlovně. Pro děti od 18.00 hod a pro dospělé od
20.00 hod.
Polička
2. 11. 2016 - Bratři Ebenové - Čas holin
Velký sál Tylova domu od 19:00 hod.
19. 11. 2016 – 18. 1. 2017 – Narodil se Kristus pán, z
růže kvítek vykvet nám… - výstava
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
Ve dvou výstavních sálech představíme betlémy ze tří
století. Jejich počet nebude velký, zato budou
obdivuhodné množstvím postav a rozlehlostí scén.
26. 11. 2016 - Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
na Palackého náměstí
Čas začátku:17:00
Pomezí
11. 11. 2016 - Vítání sv. Martina - areál u ZŠ horní
26. 11. 2016 - Vánoční inspirace - kulturní dům Pomezí
Sebranice
5. 11. 2016 – Kundalini jóga – cvičení zaměřené na
lymfu s názvem „Zázračná lymfa“. Od 9.30 do 12.30
hod. na sále kulturního domu. Cena: 300 Kč.
11. 11. 2016 – přednáška spolku Prales Dětem –
Nezisková organizace Prales Dětem přestaví projekt
Green Life (vytváření česko-slovenské rezervace na
ochranu pralesa na Sumatře v Indonésii), promítne
film s natočenými vzácnými zvířaty z různých míst na
světě. Od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního
úřadu. Vstupné dobrovolné.
20. 11. 2016 – Adventní výstava – od 8 do 16 hod. v
jídelně ZŠ v Sebranicích. Pořádá Alena Portlová,
možnost nákupu adventních věnců, svícnů a dalších
vánočních doplňků.
Informace poskytuje : Ing. Naděžda Šauerová, www.regionsm.cz.

HASIČSKÉ SPORTOVNÍ OKÉNKO
září – říjen 2016
Hasičské sportovní okénko – září, říjen 2016
SDH Oldřiš zajišťuje preventivní činnost a je ku pomoci bližním v obci i mimo obec. Mimo tyto své povinnosti
si také její členové zlepšují svoji fyzickou kondici soutěžní a sportovní činností. Snaží se tak, mimo jiné, i co nejlépe
reprezentovat naši obec v širokém okolí. Přinášíme Vám tedy informace z uplynulých soutěží v požárním sportu.
24.9.2015 – Okresní liga SY – Květná – XI. závod
V Květné poprvé v historii pořádali závod Okresní ligy. Vystřídali tak dlouholetého pořadatele posledního
závodu Sádek. O konečné pořadí v celém seriálu závodů Okresní ligy Svitavska ročníku 2016 se vypravila tato
Oldřišská družstva – muži A, ženy A, B a senioři.
Muži v Květné startovali s vědomím, že musí být nejhůře na 4. místě, aby se dostali na celkové 10.místo v OL před
Desnou A. Požární útok se jim vydařil, až na pár drobných chyb při dokončení pokusu, takže výsledný čas měl
hodnotu 18,93s. V květné to stačilo na 5. místo (z 26), takže mužům se nepodařilo v Květné splnit svůj cíl. V celkovém
bodování Okresní ligy to znamená, že muži A skončili na 11. místě o jediný bod za Desnou A.
Ženy A se mohly v Květné pokusit zaútočit z průběžného 4. místa na celkové 3. místo v OL. Potřebovaly by k tomu
dobrou přízeň osudu a velkou porci štěstí, protože tým před nimi měl dostatečně velký náskok. Bohužel štěstíčko
ukázalo našim ženám svoje záda a požární útok se nevyvedl – čas 21,36s a 9. místo (z16). Ženy A si tedy po tomto
závodě připsaly pouze 2 body do celkového hodnocení ligy a skončily na konečném 5. místě.
Ženy B mohly v Květné ještě zabojovat o konečné 4. místo. Ani Béčko bohužel nepředvedlo požární útok
s dostatečnými parametry – 6.místo (z 16) za čas 20,16s. Tento výkon v posledním závodě ženy B odsunul na celkové
7. místo v celkovém ročníku Okresní ligy Svitavska.
Nejvíce nabuzení odjížděli do Květné oldřišští veteráni. Před posledním závodem byli na průběžném 2. místě v OL se
ztrátou pouhých 2 bodů na zatím vedoucí Široký Důl. Obhajoba celkového prvenství z loňského ročníku Okresní ligy
tedy byla stále ještě reálná. Naši veteráni startovali jako poslední ze všech, věděli tedy již před startem svého pokusu,
jak jsou rozdány karty. Širokému Dolu se pokus příliš nepovedl, takže Oldřiš potřebovala vyhrát poslední závod pro
celkové vítězství. Na časomíře se po dokončení požárního útoku rozsvítil čas 17,65s. To bohužel nestačilo na vítězství
v tomto závodě, protože lepší byli Velké Opatovice. Oldřišští veteráni tedy v Květné skončili na 2. místě (ze 4).
Celkově v Okresní lize sice dohnali bodově Široký Důl, ale v jejich neprospěch hovořila horší bilance lepších umístění.
Veteráni z Oldřiše tedy celkově skončili na krásném 2. místě se stejným bodovým ziskem jako první Široký Důl.
V Květné si naši muži A ještě zaběhli superfinále na 2 B pro 8 nejlepších týmů z hlavního závodu – 3.místo (z 8)
s časem 16,54s. Také ženy B se kvalifikovaly do superfinále, kde se umístily na 2. místě (ze 4) s časem 19,91s.
Okresní liga Svitavska ročník 2016 je u konce a tady je konečné pořadí našich
týmů:
Muži – Oldřiš A – 11. místo (z 60) – 87 bodů – 11 odběhnutých závodů (z11)
Muži – Oldřiš B – 43. místo (z 60) – 0 bodů – 2 odběhnuté závody (z11)
Ženy – Oldřiš A – 5. místo (z 28) – 55 bodů – 11 odběhnutých závodů (z11)
Ženy – Oldřiš B – 7. místo (z 28) – 53 bodů – 11 odběhnutých závodů (z11)
Senioři – Oldřiš – 2. místo (z 8) – 38 bodů – 11 odběhnutých závodů (z11)
Foto: Jiří Feltl

Sezona 2016 nám tedy pomalu končí. V sobotu 29.10.2016 se naši muži A, ženy A a senioři zúčastní soutěže
v Širokém Dole ”O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2016” v požárním útoku. Jedná se o největší soutěž
v požárním sportu, co se týká počtu přihlášených družstev – každým rokem přes 200 týmů. Nám je ctí se moci této
soutěže také zúčastnit a všem příznivcům požárního sportu vřele doporučuji tuto akci navštívit.
V sobotu 5. listopadu se zúčastníme slavnostního vyhlášení Okresní ligy Svitavska, kde se oceňují jednotlivé týmy a
hodnotí se celá sezóna. Tato poslední akce v tomto roce pod záštitou Rady Okresní ligy a SDH Desné se uskuteční
5.11.2016 v KD v Poříčí.
Konečné výsledky Okresní ligy Svitavska ročníku 2016 najdete na stránkách obce Kamenec u Poličky http://www.obec-kamenec.cz/liga/index.htm
Za soutěžní kolektivy SDH Oldřiš Jakub Radiměřský

Mikulášské jízdy zvláštních vlaků na Poličské lokálce
Poličská lokálka, z. s. si Vás dovoluje na sobotu
26. listopadu 2016 pozvat na Mikulášské jízdy zvláštních
vlaků na trati Česká Třebová – Svitavy – Květná – Polička –
Borová u Poličky. Souprava zvláštního vlaku bude sestavena
z historického motorového vozu M240.0113 z roku 1964,
přezdívaného „Singrovka“ a přípojného vozu Balm a
doprovodí ji nejen železniční personál v dobových
stejnokrojích ze sedmdesátých let, ale také Mikuláš s čertem,
kteří budou soupravou procházet a hodným dětem
nadělovat drobné dárky.
Výchozí stanicí bude Česká Třebová, odkud se historická souprava vydá nejprve do Svitav a dále po lokálce přes
Květnou a Poličku do Borové u Poličky. Následně se vrátí zpět do Svitav, aby po obědě mohla do Borové vyrazit ještě
jednou. Zpáteční jízda povede opět až do České Třebové. Zvláštností vlaku z/do České Třebové bude jeho jízda po
nákladních spojkách železničního uzlu Česká Třebová, kudy se cestující běžně nesveze. Ve vlaku a vybraných stanicích
bude možnost získání otisku pamětních razítek a nákupu pohlednic, turistických vizitek a jiných upomínkových
předmětů se železniční tematikou.

Zjednodušený jízdní řád zvláštních vlaků





Česká Třebová (7:50) – Svitavy (8:20–8:41) –Polička (9:24–9:30) – Borová u Poličky (9:50)
Borová u Poličky (10:05) – Polička (10:26–10:40) – Svitavy (11:20)
Svitavy (12:40) – Polička (13:31–14:01) – Borová u Poličky (14:27)
Borová u Poličky (14:52) – Polička (15:12–15:47) – Svitavy (16:40–17:00) – Česká Třebová (17:25)

Zvláštní vlak zastavuje ve všech tarifních bodech na trase s výjimkou zastávek Semanín, Svitavy-Lačnov, Vendolí a
Pomezí.

Příklad jízdného a tarifní podmínky
Svitavy – Květná, Květná – Polička, Polička – Borová u Poličky (nebo opačně) = 40,- Kč
Česká Třebová – Svitavy, Svitavy – Polička, Květná – Borová u Poličky (nebo opačně) = 60,- Kč
Česká Třebová / Svitavy – Borová u Poličky (nebo opačně) = 80,- Kč
Děti do 5 let se přepravují bezplatně, děti od 5 do 15 let a psi za poloviční jízdné.
Přeprava jízdních kol a kočárků je v historické soupravě vyloučena.
Odbaveni budete klasickými kartonovými jízdenkami, jejichž prodej bude provádět personál zvláštního vlaku a v
době od 09:00 do 13:15 a od 16:00 do 16:20 také historická pokladna v železniční stanici Květná. Pro omezenou
kapacitu však doporučujeme včasnou rezervaci místa k sezení na e-mailu policskalokalka@gmail.com nebo
telefonním čísle 724 585 442 (p. Josef Vendolský)
Těšíme se na Vaši účast.

Bc. Josef Vendolský
předseda spolku

INZERCE:

!!! AKČNÍ NABÍDKA !!!
VE VZORKOVÉ PRODEJNĚ DEDRA, KTEROU
NAJDETE V PRODEJNĚ CHOVATELSKÝCH
POTŘEB V BOROVÉ,
NOVĚ NAJDETE V AKCI OD 1.11.:












PRACÍ PRÁŠKY (50 DÁVEK) za 339,- (389,-)
AVIVÁŽNÍ KONDICIONÉRY (30 DÁVEK) za 99,- (119,-)
DÁRKOVÉ POUKAZY RŮZNÝCH HODNOT
VÁNOČNÍ DEKORACE, OZDOBY, AROMALAMPY
S VONNÝMI ESENCEMI, DÁRKOVÉ TAŠKY, BALÍCÍ
PAPÍRY, STUHY, …
VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ BALÍČKY (MOŽNOST SESTAVENÍ
DLE PŘÁNÍ)
POMŮCKY NA PEČENÍ (FORMIČKY, VYKRAJOVÁTKA,..)
DOMÁCÍ OBUV SE SASANKOU od 169,DÁMSKÉ TERMOLEGÍNY RŮZNÝCH BAREV za 129,SADA: KRAVATA, KAPESNÍČEK A MANŽETOVÉ
KNOFLÍČKY RŮZNÉ BARVY A VZORY za 349,- (449,-)
MOŽNOST ZAPŮJČENÍ KATALOGŮ, OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ
A DALŠÍ VYCHYTÁVKY NEJEN DO DOMÁCNOSTI

NIKOLA ŠPAČKOVÁ, 724 770 483
Bigiska@seznam.cz
NOVÝ SLEVOVÝ KUPON NA

50 Kč
NA CELÝ NÁKUP
PO PŘEDLOŽENÍ TOHOTO KUPONU SLEVA NA VÁŠ NÁKUP
ZBOŽÍ V PRODEJNĚ NEBO PŘI OBJEDNÁVCE Z AKTUÁLNÍCH
KATALOGŮ
PLATNOST DO 31.12.2016, 1 KUPON = 1 NÁKUP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informace k vydávání Zpravodaje :
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