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Oznámení o možnosti poskytování
bezúročných zápůjček z Fondu rezerv
a rozvoje města Lom
Vážení občané města Lomu,
zastupitelstvo města usnesením č. 474/15/2017 ze dne 24. 4. 2017 schválilo
„Zásady poskytování bezúročných zápůjček z Fondu rezerv a rozvoje města Lom“. Za tímto účelem byla uvolněna částka ve výši 1 000 000 Kč.
Tato částka slouží pro poskytnutí bezúročných zápůjček každé fyzické nebo
právnické osobě, která je vlastníkem nemovitosti v katastrálním území města Lom, za účelem zlepšení kvality bydlení a zhodnocení budov na katastrálním území města. Zhodnocením se rozumí oprava a rekonstrukce nemovitosti.
O výši uvolněných finančních prostředků rozhoduje Zastupitelstvo města Lom.
Informace k poskytování bezúročných zápůjček z Fondu rezerv a rozvoje
města Lom najdete na webových stránkách města – www.mesto-lom.cz
n Zásady poskytování bezúročných zápůjček z Fondu rezerv a rozvoje
města Lom
n Žádost pro fyzické osoby
n Žádost pro právnické osoby
n Lhůta pro podání žádosti o zápůjčku je stanovena do 31. 5. 2017
n Vyplněné žádosti musí být odevzdány do podatelny Městského úřadu Lom,
nám. Republiky čp. 13, 435 11 Lom, 1. patro, kancelář č. 14
n V případě dotazů je možno se obrátit na kontaktní osobu – Jana Kovaříková, vedoucí ekonomického odboru tel.: 476 769 867 e-mail: kovarikova@
mesto-lom.cz

Vzdělávání praxí znamená nové
zkušenosti a větší šanci
na pracovním trhu
Projekt Vzdělávání praxí propojuje zájemce, kteří chtějí získat nové znalosti
a zkušenosti v reálném pracovním prostředí a na druhé straně firmy, které naopak
chtějí prostřednictvím nabízených praxí jednotlivcům pomoci, aby byl jejich vstup,
nebo udržení se na pracovním trhu co nejsnadnější.
Do projektu se tak mohou zapojit lidé starší 15 let, kteří jsou uchazeči o zaměstnání, rodiče na/po rodičovské dovolené, nízkokvalifikovaní nebo lidé ve věku
nad 50 let a na druhé straně firmy.
Účastníci si následně vybírají z nabízených pozic jednotlivých firem, které se do
projektu přihlásily. Samotná praxe je pak v délce 1–6 měsíců dle vybrané pozice.
A vybírat je možné opravdu z velkého spektra oborů, jedná se např. o pozice
v administrativní, ekonomické a strojírenské oblasti, ale také pozice v rámci zemědělství, cestovního ruchu, stavebnictví, informačních technologií, marketingu a reklamy a mnoho dalších. Po celou dobu vzdělávání účastníka provází zkušený a zaškolený zaměstnanec dané firmy, tzv. mentor.
Účast v projektu není nijak zpoplatněna, naopak přináší jak účastníkům, tak firmám řadu výhod. Pro účastníky je to zejména možnost prohloubení si dosavadních
znalostí, získání praktických zkušeností a v neposlední řadě případnou možnost
uplatnění se v dané firmě. Firmy si v projektu naopak vyzkouší svého potencionálního zaměstnance v praxi, ověří si mentorské schopnosti svých zaměstnanců a získají kompenzaci vynaložených nákladů.
K dispozici je také regionální projektový manažer, který rád a bezplatně poskytne veškeré informace v souvislosti s projektem, zodpoví případné dotazy a pomůže Vám s registrací.
Regionální manažer pro Liberecký a Ústecký kraj
Ing. Stanislava Karásková
+420 778 439 644
stanislava.karaskova@fdv.cz
Pro další informace můžete navštívit stránky www.vzdelavanipraxi.cz nebo
facebook.com/vzdelavanipraxi.
Projekt je realizován Fondem dalšího vzdělávání, příspěvkovou organizací Ministerstva práce a sociálních věcí a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

http://www.mesto-lom.cz

Zima je už dávno pryč, jaro odemyká klíč!
Z jarního života Mateřské školy Lom...

Po dlouhých zimních měsících
a krásném sněhovém období jsme se
všichni ve školce doslova nedočkavě
vrhli na jaro a aktivity s ním spojené.
Ve školce se pořád něco děje, o práci
i zábavu není nouze, a tak jsme tvořili, vyráběli, zdobili a slavili, ale také
jsme se učili, hudebně, literárně a kulturně vzdělávali, vítali nové občánky
města nebo darovali „dárky“ naší planetě. Předjaří je zkrátka období živoucí
a činnorodé a v obklopení horlivých
a veselých dětských neposedů to platí
dvojnásob!
Předjaří jsme začátkem března odstartovali výrobou dárků, pro koho?
No přeci pro maminky – jsou to naše
nejmilejší ženy na celém světě! V pondělí 13. března jsme prožili prima zábavné i poučné dopoledne v ZŠ Lom.
Dozvěděli jsme se spoustu nového
a zajímavého o hudbě, kterou máme
všichni tak rádi, jejích stylech, vzniku
a proměnách v čase. Užili jsme si to!
Protože je jarní březen současně měsícem knihy, vypravili jsme se 15. 3. do
knihovny v Lomu, kde nám paní kni-

hovnice Jitka Riegrová připravila pohádkový program doslova „šitý na
míru“ jak starším Dráčkům, tak nejmladším Čiperkám. V knihovně se nám
líbilo a budeme se těšit zase na příště!
Na jaře je svět tak barevný! I ve
školce na barvy nezapomínáme, a tak
jsme 23. 3. všichni oblékli veselou sluníčkovou a žluťásková módní přehlídka
s diskotékou na závěr neměla chybu.
V pondělí 27. 3. jsme ve školce měli
důležitou návštěvu. Přišli k nám preventisté s velmi důležitým posláním
– poučit děti, jak se co nejlépe ochránit před nebezpečnými cizími lidmi.
Děti náramně spolupracovaly, byly přirozeně bezprostřední a otevřené, o to
více však vnímáme nutkavou potřebu
dostatečné prevence i nadále, abychom
naše nejmenší od nebezpečí dostatečně
ochránili.
Poslední březnový den jsme na
Městském úřadě v Lomu pomohli přivítat nové občánky našeho města. Děvčátka z naší školky jim již tradičně zarecitovala krásné dětské básničky. Poté
jsme se až do 11. 4. intenzivně připra-

vovali na Velikonoční jarmark v ZŠ
Lom, který byl letos opět povedený.
Školku jsme proměnili v tvořivou
dílnu, doma se zapojili i rodiče a prarodiče s dětmi, kterým za pomoc i spolupráci opravdově děkujeme!
Krátce před velikonočními svátky
nás ve školce navštívilo oblíbené divadlo „Šikulka“ s pásmem tematických pohádek pro děti a po Velikonocích jsme oslavili „Den Země“. Kdo
se v této době prošel po lomské cyklostezce na náměstí, mohl se podívat,
co všechno by děti naší planetě darovaly k jejímu svátku, aby byla šťastná.
My jsme jí to totiž všechno krásně namalovali.
Na konci dubna začali naši předškoláci navštěvovat každoroční plavecký
kurz v litvínovské plavecké hale, který
potrvá až do května. 2. a 3. května
v naší školce proběhl zápis na školní
rok 2017/18 a plánujeme ještě několik
dalších akcí. A potom? Potom už budou na dveře pomalu klepat prázdniny!
Krásné, šťastné jaro všem!
Jitka Strýhalová
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Noc s Andersenem 2017 Lomské velikonoční kraslice se povedly
17. ročník mezinárodní akce k podpoře dětského čtení, který pořádá Klub
dětských knihoven SKIP ČR, proběhl
na mnoha místech ČR, ale i Slovenska,
Polska, Slovinska, Ukrajiny a Českých
škol bez hranic. Každé nocování má
svého patrona. Letos jsme nocovali s hrdiny komiksového časopisu Čtyřlístek.
Lomská knihovna se poprvé do
akce zapojila v roce 2008. Takže letošní spaní bylo již desáté a proběhlo
z pátku 31. 3. na sobotu 1. 4. Přihlášeno bylo 15 dětských čtenářů, kteří
se těšili na noc plnou zábavy, soutěží
a večerního čtení. V den nocování jsme
se sešli vybaveni spacáky, karimatkami
a dobrou náladou v půl sedmé večer.
Prvním bodem v programu byla beseda s překvapením – tím byl myslivec
a sokolník Pavel Wolejník, který nám
přinesl ukázat Miou – ochočené mládě
lišky obecné. Dozvěděli jsme se plno
zajímavostí – kde žije, co dokáže ulovit, proč je oproti zažitým představám
užitečná a jak je to s jejím vztahem
k člověku a člověka k ní. Zážitkem pro
nás bylo, když jsme si ji mohli zblízka
prohlédnou i pohladit.
Po milé návštěvě jsme si připomněli, kdo vlastně H. Ch. Andersen

byl. Letošním tématem byli, kromě pohádek již zmíněného autora, hrdinové
komiksu Čtyřlístek. Povídali jsme si
o tom jak časopis vznikl, kdo je jeho
autorem, kdy vyšlo jeho první číslo
atd. Následoval malý kontrolní testík
a poté různé soutěže, kvízy a doplňovačky týkající se Čtyřlístku.
Nezapomněli jsme ani na blížící se
jarní svátky Velikonoce a vyrobili si zápichy do květináčů – beránky, kuřátka
a vajíčka a vyzdobili jimi knihovnu.
Po dvaadvacáté hodině jsme absolvovali stezku odvahy, zážitek to byl pro
všechny, někdo se bál více někdo méně.
Do pelíšků jsme zalehli hodinu před
půlnocí a četli si z knihy strašidelné historky. Spánek se k nám vkrádal pomalu.
Posledního vytrvalce skolil hodinu po
půlnoci. Ráno po probuzení jsme si nejprve uklidili pelíšky, pak přišla na řadu
hygiena a poté vydatná snídaně. Odbitím deváté hodiny jsme se rozloučili a
odcházeli domů. Na památku si děti odnesly upomínkovou pohlednici, časopis
Čtyřlístek a drobné sladkosti.
Děkujeme dětem za pěkné chování
a rodičům za důvěru, že nám svěřili
své děti.
Příští rok opět na viděnou.

Soutěž o nejhezčí lomskou kraslici proběhla od 1. do 31. března 2017.
Samotné předání cen se uskutečnilo
26. dubna odpoledne v prostorách
Městské knihovny, kam byli pozváni
všichni její účastníci. Knihy a sladkosti
předala dětem starostka města Kate-

řina Schwarzová. Paní starostka děti
pochválila za jejich šikovnost a fantazii při výrobě kraslic a zároveň jim poděkovala za účast v soutěži. Soutěže se
zúčastnily i starší děti z MŠ Loučná,
které se mohou těšit na pohádkovou
knihu a sladkosti.

Gratulujeme:
Denisce Paškové, Adámkovi Paškovi, Kristýnce Korelusové, Radkovi
Havelkovi, Valentýnce Vaňové a Matyášovi Vaňovi z Lomu a také dětem
a učitelkám z MŠ Loučná.

Rej lomských čarodějnic

Tradiční sabat lomských čarodějnic proběhl v odpoledních hodinách 30. dubna na hřišti u restaurace Anšajba v Loučné. Malé i větší čarodějnice se slétly, aby si užily svůj svátek. Na programu byly soutěže o sladkosti,
jízdy na koních, veselé malování na obličej, ukázky práce sokolníka s dravci, vyhlášení a odměnění nejoriginálnějších masek čarodějnic a čarodějů a na závěr opékání špekáčků.

Besedy se žáky ZŠ Lom
V měsíci dubnu patřily středy besedám se žáky nižšího stupně ZŠ Lom.
Povídali jsme si o významu knihovny,
jaké knihy ve svém fondu knihovna
má a hlavně jaké má knihy pro děti
a mládež. Připravených knih k prohlédnutí se děti chopily se zájmen a zvídavostí. Pokud je knihy něčím zaujaly,
neváhaly své dojmy sdělit i ostatním.

Město Lom přivítalo nové občánky

Také jsme si popovídaly o knihách,
které mají doma a jaký je jejich nejoblíbenější knižní či filmový hrdina. Besedy byly zakončeny zábavnými soutěžemi o drobné sladkosti. Soutěžilo se
v doplňování křížovek, kvízů a hledání
rozdílů v obrázcích. Děkujeme za návštěvu učitelkám a žákům z 0. ročníku,
2.A, 3.A a 5.A třídy.

Dne 31. 3. 2017 starostka města Kateřina Schwarzová spolu s členkou rady města Martinou Šípovou přivítala
v obřadní síni městského úřadu nové občánky našeho města spolu s jejich rodiči. Nechyběly ani holčičky lomské
mateřské školy, které naše nejmenší přivítaly jako víla Amálka a Maková panenka veselými básničkami. Všem
dětem a rodičům přejeme hodně radosti, pohody a zdraví. Novými občánky našeho města se stali: Jakub Círek,
Natálie Coupé, Tomáš Kilárský, Viktoria Kalachová, Milena Kučerová, Daniel Dvořák, Matěj Bouše, Kateřina Růtová, Veronika Milerová, Martin Čadek, Damián Hanka, Viktoria Ella Maňáková a Viktor Kaur.
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Blahopřejeme
jubilantům
V měsíci květnu slaví významné životní jubileum tito občané našeho
města:
Hana Mühlová
Jarmila Barešová
Juliana Pavlíčková
Zdeňka Štillerová
Hana Šimková
Jan Kubíček
Věra Šípková
Jaroslav Troller
Vasil Legeza
Zdeňka Mandíková
Přejeme našim jubilantům do dalších let pevné zdraví a hodně optimismu a životní pohody.
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Proč je důležité třídit elektroodpad?
Společnost ELEKTROWIN a.s. je
největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v celé naší republice. Společnost zajišťuje sběr,
zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Zaměřuje
se na chladící zařízení, velké a malé
spotřebiče, elektrické a elektronické
nástroje. Společnost je nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů.
Díky spolupráci s touto společností
jsme přispěli v loňském roce 2016 ke
sběru 44 500 tun vysloužilých elek-

trozařízení. Na tomto množství jsme
se podíleli společně s dalšími obcemi
53 procenty. V našem městě máme
čtyři kontejnery na sběr elektroodpadu od společnosti ELEKTROWIN
a.s. a čtyři kontejnery na sběr elektroodpadu od společnosti ASEKOL
s.r.o. Kontejnery od obou společností
jsou červené a označené. Další sběrné
místo je v budově MěÚ Lom tzv. malý
kontejner – E BOX, a také na místním SBĚRNÉM DVOŘE. Zde můžete
odevzdat veškerý elektroodpad malý
i velký. V případě větších vysloužilých elektrospotřebičů si lze objednat

Blahopřání
Dne 29. 5. 2017 oslaví Luboš Maňák
své třicáté narozeniny. Všechno nejlepší
a krásný vstup do další životní etapy Ti
přeje manželka Jani s dcerou Viktorkou.

Ilustrační foto

Vzpomínáme

„Utichly kroky, utichl Tvůj hlas,
ale obraz Tvůj zůstává v nás.“ Dne
4. května tomu bylo 6 let, co od nás
navždy odešel můj syn Zbyněk Jonáš. Stále vzpomíná matka a sourozenci. Kdo jste ho znal vzpomeňte
s námi.

„Jen větřík nad tvým hrobem tiše
šumí, jen kdo tě miloval, porozumí.
Žádná slova nevypoví, jak ta ztráta
stále bolí.“ Dne 11. 5. uplynulo již
20 let od tragické smrti naší milované dcery Ivetky Mackovičové. Za
tichou vzpomínku děkuji rodiče, sestra a bratr s rodinami.

„Utichly kroky, utichl hlas, ale Tvůj
obraz zůstává v nás.“ Dne 13. května 2017 uplynuly 2 roky, kdy nás navždy opustila naše drahá manželka,
maminka, teta a babička paní Marie Radiměřská. S láskou v srdci
stále vzpomínají manžel, synové Jiří
a Pepík s Markétou a vnučkami Sabinkou a Amálkou. Kdo jste ji znali
vzpomeňte s námi.

Projekt KLOK.TEX
Vážení obyvatelé, můžete se zapojit do projektu KLOK.TEX. Nový
kontejner k tomuto projektu je umístěn v ulici Spojeneckých letců. Tento
projekt přinese Fondu ohrožených
dětí Klokánek finance. Do kontejneru můžete vkládat textil, hračky,
obuv... (viz. letáček). Na letáčku si
můžete přečíst, co do kontejneru patří či nepatří. Myslete prosím na to, že
s odloženými věcmi bude ručně manipulováno, proto vkládejte věci do
igelitových tašek nebo pytlů. Všem
zapojeným občanům děkujeme.

Tipy na volný čas od 15. 5. do 15. 6. 2017
15.–18. 5. Annaberské jarní trhy – Annaberg-Bucholz, Německo
17. 5.
koncert HAMBAEROS – Café Bar Citadela Litvínov, od 19.30 hod.
18. 5.
koncert OLYMPIC TOUR 2017 – Sportovní hala Most, od 20.00 hod.
19. 5.
Majáles – Most, 1. náměstí, od 14.30 hod.
19. 5.
Noc v muzeu – Muzeum hraček Seiffen, Německo, od 18.00 hod.
19. 5.
koncert QUEENS OF EVERYTHING v Ponorce – Ponorka Litvínov,
od 21.00 hod.
20. 5.
Superfestival zdraví – Oblastní muzeum Most, od 10.00 hod.
20. 5.
Zahájení turistické sezóny v Krušných horách – Komáří vížka
v Krušných horách, od 9.00 hod.
20. 5.
Parkurové závody – Hipodrom Most, od 9.00 hod.
21. 5.
Krušnohořím za netušenými kontrasty – OFFROAD SAFARI
– od Rico Litvínov, od 10.00 hod.
24. 5.
Knihovna pod lípou (knihovnický jarmark) – Zámek Valdštejnů
Litvínov, od 13.00 hod.
25. 5.
Přírodovědné vycházky jaro – vrch Zlatník – Obrnice u Českých
Zlatníků, od 16.30 hod.
25. 5.
THE MOST TRABANT – Autodrom Most, od 14.00 hod.
26. 5.
Den historického řemesla – Krušnohorský skanzen Seiffen,
Německo, od 10.00 hod.
26.–28. 5. Zahájení lázeňské sezony v Teplicích – Teplice, lázeňská zóna,
od 9.00 hod.
27. 5.
Pivní a gulášové slavnosti – Most. 1. náměstí, od 13.00 hod.
28. 5.
divadlo Láska a čas – Docela velké divadlo Litvínov, od 18.00 hod.
28. 5.
UHELNÝM MOSTECKEM – OFFROAD SAFARI – od kostela
Nanebevzetí Panny Marie Most, od 10.00 hod.
31. 5.
koncert SAX BAND-SWING – Zámek Valdštejnů Litvínov,
od 16.00 hod.
2.–3. 6. THE MOST RALLY – Autodrom Most
3. 6.
Den dětí + koncert lomských skupin – Lom, nám. Republiky,
od 15.00 hod.
4. 6.
Atletika pro děti v ZOOPARKU – Zoopark Chomutov
4. 6.
Koncert a výstava houslí Jaroslava Svěceného – Cisterciácký klášter
Osek, od 17.00 hod.
6.–7. 6. 6 hod. IN LE MOST – Autodrom Most
8. 6.
divadlo Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho – Citadela Litvínov,
od 19.00 hod.
9. 6.
koncert Noc kostelů – Cisterciácký klášter Osek, od 17.00 hod.

odvoz u Městských technických služeb města Lom podle jejich platného
ceníku. Ze sběrných míst jsou vysloužilé elektrospotřebiče odvezeny do
zpracovatelských zařízení, kde jsou
přístroje nejprve rozebrány na jednotlivé komponenty, ze kterých jsou
odstraněny součásti obsahující nebezpečné látky (např. kondenzátory,
baterie, atd.). Poté se součásti bez nebezpečných látek drtí a třídí podle
druhu materiálu pro recyklaci. Recyklovatelné materiály jsou použity pro
výrobu nových produktů, kde nahrazují primární suroviny.

Co znamená symbol přeškrtnuté popelnice?
Symbol přeškrtnuté popelnice
najdete na každém prodávaném elektrospotřebiči, na jeho
obalu či v návodu nebo v záručním listu. Tento
symbol značí, že výrobek po ukončení jeho životnosti, nesmí být vyhozen do popelnice se směsným domovním (komunálním) odpadem,
ale musí být dán (odevzdán) na místa
tomu určená, tedy do zpětného odběru, aby byla zajištěna jejich ekologická recyklace.
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Lomští senioři

Akce Klubu seniorů Lom
Klub seniorů Lom 1 se zúčastnil
7. 4. 2017 Jarní ligy zábavy v Citadele
Litvínov, která se konala v duchu Velikonočních svátků, a to v hojném počtu. Jednalo se o velmi pěkné odpoledne, plné zábavy, a to tance při hudbě,
vystoupení různých tanečních skupin,
pěveckých vystoupení. I naše Holky
seniorky předvedly nové taneční vystoupení, které bylo oceněno velkým
aplausem ve stoje. Za to jim patří velký
dík. Soutěžilo se na téma Velikonoc.
Jednalo se o opravdu pěkné odpoledne,
kde se naši senioři pěkně pobavili.

Další akcí byla oslava jubilantů dne
27. 4. 2017, kterých bylo 18, a oslava
se konala v sále KD Lom, ze kterého
se linula hudba i smích. Velice jsme
byli rádi, že na nás opět nezapomněla
paní starostka Schwarzová a radní
Schwarz a paní Čevonová, pracovnice
MěÚ Lom. Vedení města předalo členům oslavencům peněžní poukázky.
Všichni jubilanti moc a moc děkují
za jejich přítomnost, že si vždy na nás
udělají čas, a myslíme si, že jsou mezi
námi rádi. Také pozvání přijaly kolegyně z Loučné paní Lašová a paní Sa-

Jubilanti Klubu seniorů Lom 2017
Tradiční oslavu jubilantů pořádal KS
Lom dne 27. 4. 2017 v sále Kulturního
domu Lom. V letošním roce oslavilo či
oslaví 18 členů KS Lom své životní jubileum, tj. 65, 70 a 75 let a mezi nejstarší jubilanty v tomto roce patří osmdesátnice. Pozvání na tuto slavnostní
akci přijala starostka Kateřina Schwarzová a člen RM Bronislav Schwarz.

Opět se jednalo o velmi milé setkání
s lidmi, kteří dokáží i přes svůj věk
oplývat humorem a dobrou náladou.
Závěrem dovolte ještě jednou popřát všem letošním oslavencům těmito skromnými slovy: Pevné zdraví,
hodně lásky, spokojenost a pohodu,
šťastný život bez starostí a vždy dobrou náladu.

bolová, za což také děkujeme. Na této
akci opět nechyběl pěkný program. Vystoupila 35členná Taneční skupina při
Sportovní škole Litvínov, pod vedením vicemistryně v Twirlinku Kateřiny
Burdové, dále Anna Langhammerová
a Tereza Stará. Jednalo se o opravdu
nádherné vystoupení. Naši senioři byli
velice mile překvapeni. Zábava s hudbou, tancem, občerstvením, smíchem
trvala až do večerních hodin.
Ještě si vás dovoluji touto cestou informovat, že vyšel článek v časopise
„Doba seniorů“ o našem II. Seniorském
plese, kde píše místopředseda RSČR
a předseda KRS pan Malý jakou mají
senioři v Lomu podporu v paní starostce, jaký je to člověk s velkým sociálním cítěním, a také popřál všem seniorům z Lomu, aby se jim i nadále dařilo.
Paní starostce přeje ještě hodně let
v podpoře seniorů a spravování města
ke spokojenosti všech obyvatel. Byl
překvapen výzdobou sálu, občerstvením, tombolou, hudbou i programem.
I my děkujeme za milá slova pana
Malého a totéž přejí naši senioři celému vedení města a zvlášť paní starostce, ještě jednou velké dík.
Marie Pauchlá
Předsedkyně KS Lom 1

MĚSTO LOM pořádá

od

15:00 hodin

* KLAUN * MODELOVÁNÍ BALÓNKŮ * ZÁBAVNÉ SOUTĚŽE *
* DĚTSKÉ ATRAKCE * TANEČNÍ VYSTOUPENÍ ELECTRIC BOOGIE *
* FACE PAITING + AIRBRUSH * ŽIVÁ SOCHA *JÍZDY NA KONÍCH*

po 17:00 hod.
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