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SS Ostrá informuje

Miluji lidi a miluji svět, miluji vodu a miluji květ.

Miluji slunce a miluji stín, miluji snění a miluji čin.
Miluji moře a miluji les, miluji města a miluji ves.
Co nejméně brát, bych více mohl dát!

Milován chci být a všechny míti rád....

slova moudrého Jana Wericha

Zanedlouho bude lidstva asi sedm miliard. Nebude však nedostatek jídla. Lidstvo se naučí vyrábět
potraviny z mořských řas. Z hmyzu. Z mořské vody, z náhradních hmot, náhradních materiálů, atd.
Pravda, chuť tím trpí. Leč chuti lze odvyknout. Bude možno staré chuti nahradit chutí novou,
univerzální, kontrolovatelnou. Pracovat bude člověk tři, maximálně čtyři hodiny denně. Všechen ostatní
čas bude mít člověk pro sebe.
Počítat budou stroje.
Problémy řešit budou stroje.
Samy sebe budou opravovat stroje.
Mluvit se nebude.
Děti budou nevlastní.
Líbánky až na Měsíci.
Člověk bude vypadat tak, jak bude chtít. Děti bude mít takové a tolik, jaké a kolik bude chtít. Bude
odposlouchávat, koho bude chtít, odkud bude chtít. Všechno bude jedné lahodné chuti a tu lahodu bude člověk
chtít. A k tomu bude času tolik, kolik člověk bude chtít.
Zbude tedy něco, co ještě bude člověk chtít?
Ovšemže! Plno!
Bude chtít nové Chapliny, nové Picassy, nové Trnky. Nové jaro. Nové milence. Bude chtít držet se za ruce, na
nic nemyslit a jen se dívat z očí do očí.
Bude se mu chtít ležet v trávě, na znaku, a dívat se na velký bílý mrak nad černým lesem. Bude chtít vidět

tentýž obraz, který vídala babička babičky našeho dědečka. Jak mrak se promění v rybu s čapí hlavou, pak v
pumlíč s Karkulkou, pak ve stádo beránků. A beránci se rozběhnou, zřídnou a zmizí v teple sluníčka.
Ten člověk za sto let napíše písničku o tom sluníčku a tu písničku po dešti zahvízdá kos. A ta nová písnička
novému človíčkovi vyloudí staré slzy, vyvolá starý smích.
Technologie je veliká věc. Věda vůbec!
Ale člověk je víc než stroj. Stroje nepláčou, stroje se neumějí smát.
WERICH, Jan, BĚLÍKOVÁ, Marie, ed. Listování. 2. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1990. Vzpomínky a korespondence. ISBN 80-202-0110-6.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
INFORMACE Z 9. VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA dne 21.8. 2019
ZO schválilo


omezení provozu MŠ Ostrá v době vánočních prázdnin, tj. od 23.12. 2019 do 3.1.2019 (běžný
provoz od pondělí 6. ledna 2020) a v době jarních prázdnin 24.2. - 1.3. 2020



schvaluje změnu provozní doby MŠ Ostrá od 1.9. 2019 takto: 6:45h – 16:15h



finanční příspěvek na akci „Kaplička sv. Huberta v Ostré“ na výrobu soklu max částkou 10.000 Kč



zhotovitele kompletní schválené dokumentace pro provedení stavby „Šnepov – tlaková kanalizace
“ - firmu FIALA PROJEKTY s.r.o., Lečkova1521/15, 149 00 Praha 4



realizátora přípravy a organizačního zajištění podání žádosti o dotaci k akci „Šnepov – tlaková
kanalizace“- firmu FIALA PROJEKTY s.r.o., Lečkova1521/15, 149 00 Praha 4



firmu SEDOZ s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 jako dodavatele bezpečnostního zrcadla k
akci „ Nákup a montáž dopravního zrcadla – Šnepov na nároží místní komunikace u č.p. 21“.



schvaluje jako určeného zastupitele pro projednání Zprávy o uplatňování ÚP Ostrá Ing. J.
Čenského



podání žádosti obce Ostrá o finanční příspěvek na hospodaření v lesích podle nařízení vlády č.
30/2014 Sb.u Ministerstva zemědělství a u Středočeského kraje



Rozpočtové opatření č. 4/2019



vyhlášení Výzvy k podání nabídky – akce „Výměna oken v obecní budově č.p. 109“

ZO vzalo na vědomí
 uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (akce „Vodovod Šnepov“) s Krajskou správou a
údržbou silnic Středočeského kraje
 zprávu – reaudit o ověření shody s požadavky GDPR
 termín auditu v obci pro společnost EKO-KOM
 termín dílčí kontroly hospodaření obce za rok 2019
 vypracování a odevzdání závěrečné zprávy k akci „Vodovod Šnepov“ na Ministerstvo zemědělství
 termíny kulturních akci do konce roku 2019
Příští veřejné jednání zastupitelstva se bude konat 3.10. 2019, popř. dle potřeby

Ordinace MUDr. J. Daleckého v Ostré – pondělí 9.9. 2019

Na žádost rodiny zveřejňuje redakce následující vzpomínku:

Cicero: "Život zemřelých je uložen v paměti žijících"
Dne 24. října uplyne již 5 let od úmrtí naší milované maminky, babičky a prababičky,
paní Boženy Procházkové
Na její obětavost a lásku, kterou celý život rozdávala, stále vzpomínají
dcera Dana Řeháková a syn Jiří Procházka s rodinami.

VE ZKRATCE
Velkoobjemový odpad v obci
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou opět přistaveny v areálu
ČOV v Ostré od 14.9. do 16.11. 2019. Směsný odpad mohou trvale přihlášení občané vozit vždy v sobotu od
9:00 do 11:00 hodin.
Obnova napojení odstavného ramene Doubka Na základě podané žádosti o podporu z OPŽP Povodí
Labe, s.p. od Ministerstva životního prostředí prostřednictvím SFŽP obdrželo REGISTRACI AKCE A
ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE na realizaci akce Labe, Ostrá, obnova napojení odstaveného
ramene Doubka.
Akce je zařazena do Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020. V současné době probíhá
kompletace podkladů pro zahájení výběrového řízení na zhotovitele budoucího díla. Předpoklad zahájení
vlastní realizace je září 2019, dokončení do 30. října 2020.
Částečná uzavírka na silnici č. II/272 - Litolský most

Z důvodu sanace nosných konstrukcí

mostu Bohumila Hrabala v obci Lysá nad Labem – Litol (Litolský most), dojde k částečné uzavírce silnice č.
II/272 a to od 12.08. do 22.10.2019. 1.etapa (pravá strana komunikace) od 12.08.2019 do 16.09.2019
2.etapa (levá strana komunikace) od 17.09.2019 do 22.10.2019
zdroj: https://mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-dopravy/oznameni

Kontejner na oděvy
Kontejnery jsou pravidelně vyprazdňovány max. po 7 až 14
dnech nebo na výzvu OÚ Ostrá.
Do těchto nádob se odkládají oděvy, obuv a textilie v čistém složeném stavu nebo spárovaném v případě
obuvi, zabalené v igelitovém pytli nebo tašce.
Nepatří do nich oděvy, obuv a textilie ve znečištěném stavu, mokré či roztrhané.
Upozornění na změnu agend na Odboru vnitřních věcí - MěÚ Lysá nad Labem
Odbor vnitřních věcí Městského úřadu Lysá nad Labem oznamuje, že od 1. 8. 2019 dochází k těmto změnám:
 agenda evidence obyvatel, tzn. přihlašování k trvalému pobytu a výdej údajů z informačního systému
evidence obyvatel, byla přesunuta z podatelny do 1. patra vlevo, kancelář č. 113. Nově se zde navíc
souběžně s matrikou ověřují podpisy a listiny

 kancelář č. 113 vznikla místo čekárny na občanské průkazy a cestovní doklady, která byla přesunuta na
konec chodby před fotokabiny, kde je umístěn i vyvolávací systém.
https://mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-vnitrnich-veci/informace-odboru

Povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší
V otevřených ohništích lze spalovat pouze suché
rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Provozovatel stacionárního zdroje je povinen:
provozovat zdroj v souladu s podmínkami provozu stanovenými výrobcem, dodržovat tmavost kouře podle § 4
zákona o ochraně ovzduší, spalovat ve stacionárním zdroji pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu
paliv a jsou určeny výrobcem stacionárního zdroje, předkládat příslušnému orgánu ochrany ovzduší na
vyžádání informace o provozu zdroje a jeho emisích, provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím
odborně způsobilé osoby (proškolena výrobcem) kontrolu technického stavu a provozu stacionárního zdroje
na pevná paliva.
Ve spalovacích stacionárních zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW je zakázáno spalovat hnědé
uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky.
Zdroj: https://mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-vystavby-a-zivotniho-prostredi/informace-odboru

Místní úprava provozu v chatové oblasti Felinky a Doubka
Dopravní inspektorát PČR Nymburk na
základě předložené žádosti a návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích obci Ostrá po
prostudování a provedeném místním šetření vydal kladné stanovisko. Předložený návrh dopravního značení
spočívá v obměně stávajícího DZ Č. B 20a (40km) a osazení nového svislého dopravního značení č. A 12b.
Dopravní značení při vjezdu do chatové oblasti Felinky, bude osazeno svislé DZ Č. A 12a „Chodci“ společně
s DZ č. B 20a „30 km". Dopravní značení při vjezdu do chatové oblasti Doubka, zůstane stávající DZ Č. B 11
s DT Č. E13. Dopravní značení č. B 20a ,,30 km“ bude přesunuto na nový sloupek společně s DZ Č. A 12a
,,chodci".
Místní úpravy provozu mezi křižovatkou se silnicí č. II/331 a železničním přejezdem, správní obvod
Lysá nad Labem
Důvodem je zajištění bezpečnosti chodců. Místní úpravu provozu na pozemní
komunikaci č. II/331 a III/3316 v úseku silnice č. III/3316 mezi křižovatkou se silnicí č. II/331 a železničním
přejezdem, správní obvod Lysá nad Labem, v souladu s § 61 odst. 2 zákona o provozu na pozemních
komunikacích, spočívá v umístění svislého dopravního značení takto: DZ A12a Chodci (2x).
PRAVIDELNÉ ODEČTY VODOMĚRŮ V OSTRÉ
2. 9. – 20. 9. 2019 Umožněte přístup k vodoměrům
nebo zapsaný stav umístěte na viditelné místo (na ceduli pište i číslo domu či chaty).
ODEČTY VODOMĚRŮ VE ŠNEPOVĚ v letošním roce vzhledem ke krátké době instalace vodoměrů
probíhat nebudou.
PRAVIDELNÉ ODEČTY ELEKTROMĚRŮ VE ŠNEPOVĚ 16.9. 2019 Umožněte přístup k
elektroměrům nebo zapsaný stav umístěte na viditelné místo (na ceduli pište i číslo domu či chaty).
PRAVIDELNÉ ODEČTY ELEKTROMĚRŮ V OSTRÉ A CHATOVÝCH OBLASTECH
16. 9. – 20.
9. 2019 Umožněte přístup k elektroměrům nebo zapsaný stav umístěte na viditelné místo (na ceduli pište i
číslo domu či chaty).
VÝZVA PRO OSTERSKÉ DĚTI

NAUČTE SVÉ RODIČE TŘÍDIT ODPADY!!!!

PŘIPOMÍNÁME
Do 30. 9. 2019 musí být zaplaceny poplatky za odpad a likvidaci odpadních vod na rok 2019.
Poplatky za likvidaci odpadních vod činí 1.300,- Kč za trvale hlášenou osobu (popř. napojenou chalupu) a
500,- Kč za dítě do 15 let.
Poplatek za likvidaci odpadů (popelnice) činí 600,- Kč za osobu s trvalým pobytem, 650,- Kč za rekreační objekt. Pro děti do 15 let věku činí poplatek 500,- Kč.
Poplatek za psa činí 100,- Kč/první pes, 150,- Kč/druhý a každý další pes. Poplatek se neplatí za psy se speciálním výcvikem, záchranářské a lovecké psy, pokud mají osvědčení o výcviku, dále je na dobu 1 roku od poplatků osvobozen pes z útulku. Poplatky je možno zaplatit v úředních dnech, pondělí a středa od 8.00 do 11.00
hodin a od 13.00 do 17.00 hodin na Obecním úřadě v Ostré, nebo je možné úhradu zaslat převodem na účet
obce, č. účtu 2229191/0100, jako variabilní symbol je třeba uvést č. popisné (evidenční). Občané Šnepova
před číslo popisné (evidenční) napíší ještě č. 6.

UDÁLOSTI V OBCI
Setkání ve Šnepově „U Hrušky“
Ve Šnepově proběhla během prázdnin dvě „sousedská“ setkání. Jedno bylo v duchu „kolaudace“ vodovodu.
Dne 25.7. v poledních hodinách byl nainstalován poslední padesátý vodoměr. V pátek 26.7. bylo tedy co
slavit. U hrušky jsme povídali až do ranních hodin.
Druhé srpnové setkání (24.8.) bylo zase malým rozloučením s prázdninami. Navzájem jsme se podělili o letní
zážitky, opekli buřty, zazpívali jsme si a naplánovali další setkání ke konci září.

POZVÁNKY
Pohádkový les

neděle 1.9. 2019, 14:00 hod

S pohádkovými postavičkami čeká děti pohádkové odpoledne připravené osterskými zastupiteli.
Děti i jejich rodiče jsou srdečně zváni.

KAVÁRNIČKA NA OÚ OSTRÁ
V září se bude konat kavárnička „Na úřadě“
ve čtvrtek 26.9. 2019 v 16 h.
Všichni jste srdečně zváni.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2019
Letošní vítání nově narozených občánků Ostré se
bude konat začátkem října.
Předběžně je stanoveno datum 10. 10. 2019.
Prosíme rodiče, kteří mají zájem se zúčastnit,
aby se včas ohlásili na OÚ Ostrá.

Další kulturní a společenské akce do konce roku 2019
26.9.
31.10.
15.11.

kavárnička „Na úřadě“
kavárnička „Na úřadě“
Lampionový průvod+ ohňostroj

16.11.
28.11.
1.12.

Posvícenská zábava
Adventní vyrábění spojené s kavárničkou na „Úřadě“
Rozsvícení stromku v zahradě školy
v roce 2020 připravujeme besedy s osterskými cestovateli :)

Nový školní rok 2019/2020 v MŠ Ostrá
Prázdniny utekly jako voda a brána naší školky se opět otevírá novým dobrodružstvím. Co nás čeká v novém
školním roce, který právě roztáčí svá kola poznání?
V září se sejdeme všichni v naší školce a přivítáme mezi nás nové kamarády, kteří ještě do školy nechodili.
My, starší děti, jim budeme určitě pomáhat, aby se jim ve školce líbilo jako nám. Provedeme je naší školkou,
ukážeme jim naše hračky, které na nás čekaly během prázdnin, budeme si užívat pískoviště a průlezky na
zahradě, mýtinku v lese.
Dostali jsme pozvání od paní starostky, abychom se v říjnu připojili k tradici Vítání občánků v Ostré.
Nacvičíme nějaké pěkné básničky, písničky na flétnu a moc rádi se této milé příležitosti zúčastníme. V říjnu
také pojedeme do Divadla Nymburk na pohádku Příběhy včelích medvídků. Na pohádku se moc těšíme.
V listopadu, který svléká stromům šaty, se budeme těšit na barevné lesní variace, které při procházkách
budeme pozorovat všude kolem. Pár těch krásně barevných lístků si natrháme, vylisujeme a určitě z nich
vyrobíme něco pěkného. Pojedeme opět do divadla, kde na nás bude čekat Krkonošská pohádka, tedy Kuba,
Anče, Hajnej, Trautenberg a hlavně - Krakonoš!
V prosinci se budeme těšit nejen na Ježíška a všechny dárky, o které si Ježíškovi napíšeme, ale také na
každoroční adventní vystoupení v parku před naší školkou. Jako každý rok ve stejnou dobu se na nás přijde
podívat Mikuláš a jeho družina. Zkontrolují, jestli opravdu nezlobíme a pak si s námi opět vyrobí nějaké
pěkné výrobky, které si každý z nás odnese domů na památku. V závěru prosince budeme pořádat naší asi
největší slavnost, a to Vánoční :-). Pokusíme se opět připravit hezký program pro naše maminky, tatínky,
babičky, dědečky a vůbec pro celou širokou rodinu, a hned po vystoupení se vrhneme na ochutnávku cukroví,
které naše maminky na tuto slavnost vždy přinesou. Pak už nás budou čekat vánoční prázdniny a netrpělivé
vyhlížení letícího Ježíška.
Leden. O lednu se říká, že je to měsíc plný ledu! Ale my to tak nevidíme. Leden nám totiž určitě přinese hodně
sněhu a my budeme pořádat " Zimní olympiádu sněhových sportů". Budeme závodit v běhu na sněžnicích,
válení sudů v prašanu, projedeme obří slalom rychlostí větru, na zmrzlé bobové dráze nám to pojede jako po
másle a vše završíme střelbou sněhovou koulí na cíl. Ale nebojte, máme i variantu kdyby sníh nenapadl!
Disciplíny budou stejné, jen ne na sněhu, ale na blátě :-)
Únor bude krátký, zavolá skřivánka, aby se co nejdříve přehoupl do měsíce března. Březnu dá první lžičku
medu a právě na toto období se budeme také moc těšit. Dostali jsme totiž novou knihu - "Herbář pro děti"- a

ta bude naším průvodcem po celé jarní a pak i letní období. V knize jsou popsané bylinky a květiny, které jsou
všude kolem nás, potkáváme je při našich procházkách nebo když si hrajeme v lese. Budeme si o nich číst,
prohlížet jejich obrázky, hledat je v přírodě, společně si je vylisujeme, do Herbáře si je pak nalepíme a ještě
nakreslíme. Březen je také měsícem knihy. Proto navštívíme opět Městskou knihovnu v Lysé nad Labem,
abychom se seznámili s novými knihami, které pan knihovnice pro své malé čtenáře připravily.
Duben. V písničce, kterou jsme se naučili již minulý školní rok, se o dubnu zpívá jako o měsíci, kdy se čistí
studánka. My budeme čistit les, ve kterém si často hrajeme a stavíme si v něm malé i velké příbytky na naší
oblíbené mýtince. V dubnu slavíme také Velikonoce. I v naší školce máme tyto svátky jara moc rádi. Uděláme
si velikonoční dílny, poprosíme nějakého tatínka, jestli by nás nenaučil plést pomlázku a vyrobíme si
velikonoční výrobky, které pak potěší maminku a vyzdobí náš dům.
V květnu, který se jmenuje podle kvítí, se budeme opět chvíli věnovat našemu Herbáři, doplníme květiny,
které nám budou chybět a pojedeme na celodenní výlet. Každý rok v tento čas vyrážíme za poznáváním míst,
která jsou o trochu dál, než je okolí naší školky. Cíl je zatím neznámý, ale určitě bude plný překvapení a
zajímavostí. V minulých letech jsme navštívili zámky Sychrov a Sloupno, Farmapark v Soběhrdech,
Kunětickou Horu a jiná zajímavá místa. Tak uvidíme, kam nás vítr zavane za poznáním letos.
Červen, měsíc, který si na svět sluncem svítí, je nás oblíbený čas. Venku teplo, řádíme na zahradě pod vodní
sprchou nebo v lese ve stínu si děláme piknikové chvilky. Pilně také připravujeme závěrečné vystoupení na
oslavu konce školního roku, který jsme společně prožili. Společně se také loučíme se všemi předškoláky,
které po prázdninách už čeká velká škola a její 1. třída. Na památku dáme předškolákům šerpu s nápisem
"Ahoj školko" a drobné dárky. Pak je pomyslnou branou pustíme do světa velkých školáků. Vždy jim držíme
pěsti a přejeme jim, aby do tohoto světa vykročili tou pravou nohou!
A to je vlastně závěr celého školního roku. Pak už se jen těšíme na prázdniny!!!!! Pojedeme k babičce, dědovi,
na chatu, k moři.....a tak :-)
Tak se těšte společně s námi, bude to zase fajn!!!!!!
Děti a zaměstnanci MŠ

Sportovní sdružení OSTRÁ
Mistrovské zápasy S.S. Ostrá – srpen 2019
A-mužstvo – Divize skupina ,,C,,
1.kolo: S.S. Ostrá – Polaban Nymburk 0:1
2.kolo: FC Horky n.J. - S.S. Ostrá 1:0
3.kolo: S.S. Ostrá – MFK Trutnov 4:0

A-tým je v tabulce po 3.kole na 8.místě se ziskem 3 body.
A-mužstvo – Mol cup (Český pohár)
předkolo: FC Přední Kopanina (Pražský přebor) - S.S. Ostrá 1:3
1.kolo:

S.S. Ostrá – FC Vlašim (2.liga) 1:3

B-mužstvo – I.B. třída skupina ,,C,,
1.kolo: TJ Pátek - S.S. Ostrá B – FC Mělník 3:0
Rozpis zápasů všech týmů Ostré na září 2019
31. 8.
1. 9.
7. 9.
7. 9.
7. 9.
8. 9.
8. 9.
8. 9.
11. 9.
11. 9.
14. 9.
14. 9.
14. 9.
15. 9.
15. 9.
15. 9.
21. 9.
21. 9.
21. 9.
21. 9.
21. 9.
22. 9.
28. 9.
28. 9.
28. 9.
28. 9.
29. 9.
29. 9.

sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
neděle
neděle
neděle
středa
středa
sobota
sobota
sobota
neděle
neděle
neděle
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
sobota
neděle
neděle

"A" tým
"B" tým
Žáci - starší
Žáci - mladší
"A" tým
"B" tým
Dorost - starší
Dorost - mladší
Žáci - starší
Žáci - mladší
Dorost - starší
"A" tým
Dorost - mladší
Žáci - starší
Žáci - mladší
"B" tým
Dorost - starší
Žáci - starší
Žáci - mladší
Dorost - mladší
"A" tým
"B" tým
Dorost - starší
"A" tým
Dorost - mladší
"B" tým
Žáci - starší
Žáci - mladší

FK Letohrad
TJ Sokol Kněžice
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá "B"
ABC Braník
ABC Braník
FK Pšovka Mělník
FK Pšovka Mělník
S.S. Ostrá
TJ Velké Hamry
S.S. Ostrá
SK Kosmonosy
SK Kosmonosy
SK Městec Králové
FK Vyšehrad "B"
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
FK Vyšehrad "B"
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá "B"
S.S. Ostrá
TJ Sokol Libiš
S.S. Ostrá
FC Bílé Podolí
AFK Pečky
AFK Pečky

-

S.S. Ostrá
S.S. Ostrá "B"
SK Český Brod
SK Český Brod
FK Čáslav
TJ Sokol Vrdy
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
MRK Trutnov
S.S. Ostrá
MRK Trutnov
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá
S.S. Ostrá "B"
S.S. Ostrá
Sparta Kutná Hora
Sparta Kutná Hora
S.S. Ostrá
FC Hlinsko
SK Slovan Poděbrady
SK Union Vršovice
S.S. Ostrá
SK Union Vršovice
S.S. Ostrá "B"
S. S. Ostrá
S. S. Ostrá

zač. 17:00
zač. 17:00
zač. 10:15
zač. 11:55
zač. 17:00
zač. 10:15
zač. 10:45
zač. 13:00
zač. 17:00
zač. 18:40
zač. 10:00
zač. 10:15
zač. 12:15
zač. 09:30
zač. 11:10
zač. 16:30
zač. 10:00
zač. 10:15
zač. 11:55
zač. 12:15
zač. 16:30
zač. 10:15
zač. 10:00
zač. 10:15
zač. 12:15
zač. 16:00
zač. 09:30
zač. 11:10
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