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Všem dětem, jejich rodičům, spolupracov-
níkům, kolegům, příznivcům DDM Kamarád
přeji krásné Vánoce plné pohody, lásky a po-
rozumění v kruhu rodinném.

V nadcházejícím roce 2004 vám přeji
hlavně pevné zdraví, hodně úspěchů a štěstí
jak v soukromém tak pracovním životě.

                                       Ilona Křížková

N a š e  z a ř í z e n í  m á  j i ž  j e d n o
od loučené  p racov i š tě  v  ZŠ  Z ruč ,
kde ve spolupráci s obcí nabíz íme
12 zájmových kroužků v prostorách
zák l adn í  š ko l y ,  k t e ré  navš těvu j e
p ř e s  1 0 0  ú č a s t n í k ů .  T a k é  j s m e
naváza l i  spo luprác i  s  obc í  Česká
Bř íza ,  kde jsme také zaháj i l i  naš í
č innost .  V  budoucnu se chystáme
i na jej í  rozšíření .

Od 1. dubna 2004 se naše zařízení
ve spolupráci s městem Horní Bříza připra-
vuje slavnostně otevřít nové odloučené pra-
coviště v rámci oslav „Horní Bříza - 10 let
městem“. Za veliké podpory se zde koneč-
ně otevře pracoviště, které bude dětem
nabízet činnost, za níž dosud musely dojíž-
dět do Třemošné.

Jsme velice rádi, že nám zastupitelé
města umožnili připravit dětem pěkné pro-
story stávající knihovny. Do budoucna se
chystáme celé patro této budovy  zvelebit
a připravit pro děti tak, aby se jim zde líbilo
a chodily sem rády trávit svůj volný čas.
Velmi se těšíme na spolupráci i s dalšími
školskými zařízeními a také s Klubem
Horní Bříza, kde již nyní pořádáme mnoho
akcí.

Doufáme, že se naše činnost ještě více
rozšíří a tak dětem společně zabráníme
podléhat negativním vlivům jako jsou dro-
gy, alkohol, cigarety a hlavně nuda.

Touto cestou vyzýváme všechny ty,
kteří by se chtěli zapojit do naší mimoškolní
činnosti. Oslovujeme všechny dospělé mají-
cí rádi děti, dobrou partu, sport a nesnášejí
nicnedělání, prostě ty, kteří se odpoledne ne-
chtějí  povalovat doma u televize a jdou ra-
ději za zábavou, zapojit se do činnosti a tře-
ba naučit ostatní to, co sami umí.

P Ř I J Ď T E  M E Z I  N Á S  I  V Y !

Informace o možnosti práce s dětmi
v kolektivu externích pracovníků Domu dětí
a mládeže Kamarád získáte na telefonním
čísle: 377 953 651.

20. září 2003 proběhly v DDM Kamarád velké oslavy. Před 25 lety – v roce 1976 byla
oficiálně otevřena nová budova tehdejšího Domu pionýrů a mládeže. Během čtvrtsto-
letí se zde vystřídala řada nadšených lidí. Pro ně byl připraven program, který probíhal
celou sobotu a končil v pozdních večerních hodinách. Oslavy patřily ale především dětem
a všem spolupracovníkům, sponzorům, přátelům, v neposlední řadě také představitelům
města a kraje. Program byl velmi pestrý, každý si přišel na své.

O S L A V I L I  J S M E  2 5  L E T  O D  O T E V Ř E N Í  D D M

V průběhu dne mohli diváci shlédnout dvě
loutková představní s prohlídkou zákulisí
loutkového divadla a s možností si vyzkoušet
techniku vodění marionet a javajek.

Dále zatančil taneční soubor Škrtt, kroužek
karate připravil ukázku ze své činnosti.

Po celý den mohli návštěvníci shlédnout
výstavu, kde si mohli všichni prohlédnout vše
o nás a naší činnosti. Výstava seznámila
přítomné o všech našich významných aktivitách
a významných akcí.

Vše vyvrcholilo slavnostním večerem
pro bývalé a  současné pracovníky s bohatým
programem, kterým provázeli Ilona Křížková
a Radek Koňařík.

V rámci oslav byl obnoven celý interiér
DDM, a to především vstupní hala a chodby.
Nová výzdoba veselých dětí se stala součástí
dnešní image DDM.

Vedení DDM děkuje všem spolu-
pracovníkům za přípravu a celkovou pomoc
při organizaci celých oslav, dále sponzorům
za finanční i materiální pomoc.



Mikulášská nadílka v Třemošné 29.11.2003

C O  S E  U  N Á S  O D  Z Á Ř Í U D Á L O  Z A J Í M A V É H O

LEDEN 2004
6.1. 2004 - úterý - Hrajeme na přání
- pořad pro důchodce - 18,00 hodin
10.1. 2004 - sobota - Ostrov splněných
přání - loutková pohádka pro děti
Keramické odpoledne pro MŠ - termín
upřesníme
Turnaj ve stolním tenise - termín upřesní-
me
Víkend s aerobicem - termín upřesníme
Netradiční techniky (metodická činnost)
- termín upřesníme

ÚNOR 2004
3.2. 2004 - úterý - Hrajeme na přání
- pořad pro důchodce - 18,00 hodin
21.2. 2004 - O statečné princezně Máně
- premiéra loutkové pohádky
Maškarní karneval - termín upřesníme
Koncert populární hudby - termín upřesníme
Keramická sobota - termín upřesníme
Pyžamová diskotéka - vstup v pyžamu zdar-
ma - termín upřesníme
Zájezd do Aqua parku v Horažïovicích
- termín upřesníme

BŘEZEN 2004
2.3. 2004 - úterý - Hrajeme na přání
- pořad pro důchodce - 18,00 hodin
6.3. 2004 - sobota - Dívka roku 2004
- KD JAS Plzeň
21.3. 2004 - sobota - Honza u krále
a Kašpárek v pekle - marionetové dvoj-
představení pro děti
Velikonoční tradice - výroba pomlázek
a barvení vajíček - termín upřesníme
Soustředění soutěžících Dívka roku
- termín upřesníme

KALENDÁŘ AKCÍ V DDM
KONANÝCH DO BŘEZNA 2004

Za tři poslední měsíce od září do poloviny prosince 2003 uspořádal nebo se zúčastnil
DDM Kamarád mnoha zajímavých akcí a to jak v DDM tak mimo něj.

V září se konaly oslavy čtvrtstoletí od ote-
vření budovy DDM v Třemošné (této akci se
věnuje článek na úvodní straně Zpravodaje).

V říjnu se rozběhla pravidelná zájmová
činnost - tedy kroužky. V současné době cel-
kem v DDM pracuje 45 kroužků, které navště-
vuje 493 dětí. Z toho ve Třemošné je 31 krou-
žek s 344 dětmi a mládeží,  ve Zruči 12 krouž-
ků s 125 přihlášenými dětmi a v České Bříze
jsou dva kroužky.

Vážený a milý anonyme,
mnohokrát  Ti děkuji za skutečně přínosný dopis, kterým jsi opět zviditelnil naše zařízení a dokázal tím, že o naše
zařízení je stále neutuchající zájem, nejen mezi dětmi a mládeží, ale také mezi dříve narozenými.

Marionetová pohádka „O slunci“

 V pravidelných představeních pokračo-
vali i naši loutkáři, od září sehráli v Třemošné
již 7 pohádek a ještě další 3 na zájezdových
představeních. Děti viděly jak marionetové
pohádky: Jak Honza vyzrál na princeznu, Šti-
ka patří na pekáč, Pohádka o Slunci, Vodní-
kova Hanička, Červený kvíteček a na Miku-
lášských nadílkách Zlatovlásku, tak i javajko-
vou pohádku Pták Ohnivák a liška Ryška.

Další akce, která byla uspořádána na pod-
poru nevidomých a slepých dětí měla charita-
tivní účel. Po celé republice byly vyslány sku-
piny dětí – “Světlušky”, které prodávali svítící
klíčenky. I náš Dům dětí se k této akci připojil
a pět našich skupin prodávalo “Světlušky”
v Třemošné a ve Zruči. Vybralo se cca 20 000 Kč,
které byly odevzdány do pokladny Nadačního
fondu Českého rozhlasu, který celou tuto akci
vyhlásil. Akce byla velmi přínosná a rádi by-
chom takových uspořádali více.

Mezi zdařilé akce patřil také výlet o pod-
zimních prázdninách do příbramského aqua-
parku, dále také již tradiční pohárová taneční
soutěž v Horní Bříze, soutěž o nejstrašidelnější
strašidlo, keramické soboty či výroba netra-
dičních ozdob.

Keramické kurzy

Tým prodavačů Světlušek

Jedna z nich se právě připravuje na Vá-
noce. Má také charitativní účel. V neděli 14.
prosince 2003 byl uspořádán vánoční koncert
a výtěžek předán na výcvik asistenčních psů
společnosti Pomocné tlapky.

Neopomenutelné jsou pravidelné Mikuláš-
ské nadílky. Letos se konaly za účasti našich
loutkářů celkem tři. Jednu jsme pořádali u nás
v DDM, druhou pak v Klubu Horní Bříza.
Na třetí jeli loutkoherci do DDM Radovánek
v Kaznějově.  Pravidelně se od září u nás
v DDM také scházejí důchodci na svůj oblíbe-
ný pořad Hrajeme na přání. Marionetová pohádka Vodníkova Hanička

K REAKCÍM NA NÁŠ ZPRAVODAJ PŘIBYL I  PRVNÍ ANONYM. . .

Nyní tedy konkrétně
k Tvému neoprávněné-
mu napadení jak mé oso-
by, tak celého našeho za-

řízení. Nevím proč jsi si slova o starých lidech
vysvětlil velice hanlivě. V životě už to tak bývá,
že je každý člověk nejdříve mladý a postupně
stárne.

Já sama i všichni pracovníci našeho zaří-
zení si “stáří“ velice vážíme. Je to vidět také
na skutečnosti, že pořádáme právě pro dů-
chodce pravidelné akce jedenkrát do měsíce.
Těchto akcí se zúčastňuje stále více i Tvých
starších spoluobčanů, kteří jsou mimochodem
velice spokojeni s naší činností a jsou nám

velice vděčni, že se výborně pobaví a navíc,
že se společně setkají a popovídají o věcech,
které je zajímají. V rámci těchto pořadů jsou při-
pravována taneční i pěvecká vystoupení. Na kaž-
dé Vánoce jim vyrábíme dárečky, abychom je
potěšili a dali tak najevo, že si jich opravdu vá-
žíme.

K vysvětlení proč tak trochu “rýpu”. Mým
tvrzením jsme chtěli vyprovokovat především
ty, kteří nic nedělají, kteří i když jsou třeba
v mladém věku, nechají své děti bezúčelně po-
bíhat po sídlišti, než aby je dovedli třeba k nám
aby se zapojily do našich programů a rozšířily
si tak své obzory. Po obdržení Tvého nicneříka-
jícího dopisu jsem nabyla dojmu, že existují lidé,

kteří zapomínají, že kdysi byli také dětmi,
že se dokázali smát, třeba i nesmyslům, že byli
hlučnější, prostě, že se rádi bavili a nemuseli
myslet na to, co bude zítra. Je mi jasné, že prá-
vě toto je důvod proč tito “zapomětlivci” ne-
mají rádi děti a tím také napadají naše zaříze-
ní a průběh některých našich akcí.

 Na závěr bych chtěla zdůraznit, že není
člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. Mož-
ná, že s Tebou je také někdo nespokojen. Za-
mysli se nad sebou a hledej nápravu nejprve
ne v jiných, ale především v sobě.

               Ilona Křížková
                                     ředitelka DDM



Za dobu naší existence prošlo skupinou na
desítky tanečnic a tanečníků, kteří se také za-
sloužili o nemalé úspěchy naší taneční skupiny.

Těmi jsou: Několik prvních míst v regionál-
ních soutěžích a několikanásobná účast
v národních soutěžích. Samozřejmě, že se také
pravidelně účastníme pohárových soutěží.

Možná se divíte co znamená název „Škrtt“. Je to zkratka (ale to vás asi
napadlo:-)). Každé písmenko má totiž přesně svůj stanovený význam:
Šikovní • Krásní • Roztomilí • Třemošenští • Tanečníc i

Škrtt je taneční soubor, který působí v Třemošné už od roku 1992. Naše
skupina se zabývala doposud moderním tancem a to v kategoriích dis-
co dance, disco show, show dance a minulý rok jsme zde rozjeli hip
hop. Našim zřizovatelem je DDM Kamarád Třemošná, který už 25 let
sídlí v domečku v Tyršově ulici.

Nedílnou součástí naší práce je vystupová-
ní na různých společenských akcích a to nejen
v sídle našeho zřizovatele, ale ve více místech
naší republiky.

V současné době máme asi 12 dětí, 17 ju-
niorů, 8 dospělých a 3 choreografy (Veronika
Zusková, Sandra Křížková a Martin Kronïák).

Také nesmíme zapomenout na naší hlavní ve-
doucí a zároveň nejzkušenějšího člověka  sku-
piny a tím je Ilona Křížková. Bez tohoto člověka
by náš soubor ani neexistoval.

Naším cílem je to, abychom tancovali
pro zábavu a také proto, aby se naše ratolesti
vyvarovaly špatných návyků, jako jsou třeba dro-
gy, alkohol apod. Také, aby si vydobyly dobré
postavení ve společnosti.

Veronika Zusková: Do naší skupiny přišla
v roce 1999 a  spolu se 14 tanečnicemi a ta-
nečníky se probojovala (jako náhradnice ve for-
maci) na národní soutěž, která se konala v Brně.
Do roku 2002 byla pouze členem našeho sou-
boru. Poté už dostala možnost postavit své
vlastní  předtančení a tuto šanci opravdu „chytla
za pačesy“ a výsledkem byl postup na  národ-
ní soutěž v kategorii dospělých s formací „No
red angels“. V minulé taneční sezóně se odml-
čela, protože se připravovala na zakončení po-
sledního ročníku střední školy. V letošním roce
bude připravovat choreografii pro juniory. Její
nejoblíbenější styl je disco show a v něm bude
také letos pokračovat.

N a š i  c h o r e o g r a f o v é

Martin Kronïák:  Začínal v taneční škole „Pro-
měny Kaznějov“, kde tancoval 5 let a odtud
odešel  v roce 1998. Tentýž rok se stal taneční-
kem a spoluchoreografem třemošenského
Škrttu. O rok později už dostal šanci stavět vlast-
ní formace a tak vymyslel rovnou dvě (junior-
ská a hlavní kategorie), tehdy to byly předtan-
čení ve stylu disco dance se kterými měl velký
úspěch. Další rok vymyslel opět dvě a také
si dal opravdu velké cíle. Už jen kvůli předcho-
zímu roku, ale také na to doplatil. Ani jedna for-
mace nesplnila jeho očekávání. Obě dvě byly
diskvalifikovány z důvodu špatného zařazení.

V dalším roce si dal záležet a hlavně chtěl
napravit neúspěch z předešlého roku a tak
si to opravdu takříkajíc „vychutnal“. Postavil opět
dvě formace (juniorskou a hlavní) a obě dvě
předtančení byla natolik dobře vymyšlena,
že si mohla zasoutěžit na Mistrovství ČR
i s jinými skupinami, které tancují na profesio-

nální úrovni a účastní se pravidelně meziná-
rodních soutěží.

V taneční sezóně 2001 - 2002 už postavil
pouze jednu formaci a to v juniorské věkové
kategorii a toto předtančení navázalo na před-
chozí úspěchy a také potvrdilo, že naše ma-
lá taneční skupina ŠKRTT patří mezi kluby,
které jsou známy po celé republice.

V loňském roce se začal věnovat nejmen-
ším dětičkám  a to v kategorii do 10 let. Postavil
s nimi formaci v úplně novém stylu Hip Hop.
Formace se probojovala na Mistrovství Čech,
kde skončila na velice krásném 4. místě.

Od roku 2001 tancuje v taneční skupině
OneLove Elephant. Jeho největší taneční úspě-
chy jsou: Nominace na mistrovství světa ma-
lých skupin v Break Dance (Pouze jako „locker
a boogař“) a Hip Hopu  jeho největším úspě-
chem je 4. místo na World HIP HOP Jam. (Svě-
tový pohár v hip hopu).

V letošním roce bude stavět pro dětičky
opět hip-hopovou formaci. Jako choreograf
ve skupině ŠKRTT i jako hip-hopový tanečník
chce  dosáhnout alespoň takových úspěchů
jako loni.

Sandra Křížková: V taneční skupině ŠKRTT
působí už od roku 1994 jako tanečnice. Svoji
první choreografii postavila v roce 2002
pro naše nejmenší dětičky ŠKRTT-inky ve sty-
lu disco dance.  S touto formací ještě nechtěla
jet na postupovou soutěž.  A aby to nejmenším
tanečnicím vynahradila, jezdila s nimi na různé
pohárové soutěže, odkud přivezli spoustu di-
plomů a pohárů za první místa. O rok později,
když už získala řadu zkušeností jako choreo-
graf, se rozhodla postavit společně s Janou
Ho�kovou formaci pro juniory ve stylu disco
show s názvem „Už pro ten pocit“. S tímto před-

Předtančení „Bez názvu“

Předtančení „Black  cats“

Předtančení „Modrej drink“

S. Křížková, M. Kronïák a V. Zusková

Předtančení „Red Angels“

Předtančení „Poprvé“

Předtančení „Dance mix“
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tančením si už troufla jet  na postupovou sou-
těž, kde získala krásnou bramborovou medaili.
Letos si vezme do parády juniory spolu s Ver-
čou Z. a zůstanou u svého osvědčeného stylu
disco show. Zase si samozřejmě nacvičí sólo
(disco dance), se kterým bude jezdit na všech-
ny možné soutěže a doufáme, že získá nějaké
dobré umístění jako již v minulých letech.

Všem choreografům přeji, aby měli
v následujících letech alespoň takové úspěchy
jako doposavad.

Martin Kronïák (Erik)
(choreograf tan. skup. Škrtt a tanečník 1le)

soutěžích, ale i na Světových šampionátech.
Např. Martin Kronïák byl úspěšným  účastní-
kem World Hip Hop Jam. A jeden z tanečníků -
Tomáš Simonz (taneční skupina Duck Beat Pře-
rov) reprezentoval ČR  ve více disciplinách. Bylo
to v kategoriích  Hip Hop a Elektric Boogie.

Celá soutěž byla řízena podle přísných pra-
videl ČMTO. Všechny soubory tvrdě dřely,
aby si odvezly alespoň jeden z nablýskaných
pohárů nebo medaili. Soutěž měla obrovský
úspěch i u diváků, kteří se zde sešli také
v hojném počtu a nadšeně fandili všem taneč-
níkům a tím vytvořili úžasnou soutěžní atmo-
sféru. Povzbuzovat přišli nejen příbuzní a přá-
telé soutěžících, ale i mnoho místních občanů
navštěvujících tuto akci pravidelně každý rok.

Tento den byl tedy příjemným zpestřením
pro  všechny, kteří měli  s touto soutěží co dočinění.

kého kraje a pozváni byli také hosté ze severo-
českého kraje kde největší zastoupení mělo
město Chomutov. Zúčastnilo se samozřejmě
i spoustu tanečníků z našeho souboru Škrtt
a ti si za vynikající výkony odnesli několik bron-
zových, stříbrných ale i zlatých medailí.

Celá akce se konala za dozoru několika zku-
šených porotců, kteří měli opravdu velkou práci
vybrat z mnoha desítek tanečnic a tanečníků
vždy jen (slovy) tři nejlepší a že to nebyla žádná
legrace, tak to nám přišla povědět jedna ze sudí
„ředitelka Domu dětí a mládeže Kamarád“, paní
Ilona Křížková: „Opravdu to nebylo lehké rozho-
dování, protože všichni tanečníci, kteří se účast-
nili jsou zaregistrováni pod ČMTO (Českomo-
ravkou taneční organizací) a proto celá soutěž
probíhala na velice profesionální úrovni“ a do-
dává „někteří tanečníci již několikrát reprezen-
tovali Českou republiku nejen na Evropských

Jako každá taneční skupina máme kata-
strofální nedostatek tanečnic  a hlavně taneč-
níků. Byli bychom strašně rádi, pokud vás
předchozí články nějak zaujali a chtěli byste
začít tancovat moderní tance, tak u nás jsou
otevřené dveře pro každého. Budete zde mít
spoustu nových kamarádů, zažijete s námi
moře legrace, soutěží, ale hlavně dřiny, zpo-
ceného těla a něco  pro dívky - určitě sundá-
te nějaké to kilo navíc.

Pokud máte zájem bu-
dou se na vás těšit: ředitel-
ka DDM – Ilona Křížková,
choreografové - Veronika
Zusková (juniorská katego-
rie), Martin Kronïák (dětská
kategorie), Sandra Křížková
(juniorská kategorie).
Kontakt na skupinu:

P R E M I É R A  L O U T K Á Ř Ů
Je to tady! Ano první premiéra třemošenských loutkářů v sezóně 2003

- 2004 klepe na dveře. V sobotu 21. února 2004 od 15,00 hodin uvedeme
na naší scéně v DDM Kamarád Třemošná javajkovou nezbednou pohádku
naruby „O statečné princezně Máně“.

Předtančení „Už pro ten pocit“

Předtančení  „Red Angels“

Taneční pohárová soutěž

17. listopadu 2003 se v Klubu v Horní Bří-
ze konal třetí ročník taneční pohárové soutěže
pořádané naším Domem dětí a mládeže
Kamarád a plzeňskou regionální sekcí ČMTO.

Soutěžilo se ve všech věkových kategoriích
ve stylech Hip-hop, Disco dance a Show dance.
Utkat se přijelo na několik desítek jednotlivců,
dvojic a malých skupinek z celého západočes-

Předtančení „Křížkovina mix“

M. Kronïák

Ilona Křížková, telefon: 377 953 651,
e-mail: tremosnadd@volny.cz
Martin Kronïák, telefon: 604 798 337
(pro děti do 10 let),  e-mail:
m.krondak@tiscali.cz, internetové stránky:
http://kamarad.wz.cz, http://skrtt.wz.cz.

do pekla. Čerti se Máni v pekle polekají a vy-
myslí pro ni jednoduché úkoly, jež má splnit,
jen už aby opustila peklo a nedělala jim tam
pořádek. Princezna vše splní a zachrání Tondu
z pekelných spárů.

Zveme vás proto všechny na naše premié-
rové představení a věříme, že se vám bude tato
pohádka líbit právě tak jako nám.

Od září 2003 jsme pro vás zkoušeli tuto
pohádku. Děj nás zavede do obce Syslova, od-
kud má čert Belzebub odnést zlého lichváře
Hrabala. Přehmátne se ale a omylem odnese
hodného mládence Tondu. V pekle je poprask,
ve vsi zmatek. Vše ale uklidní rázná princezna
Máňa, které se vydá s pomocí kouzelného
dědečka a hodné ježibaby vysvobodit Tondu

PODPOŘTE PROJEKT
“Střediska volného času”

Myšlenkou tohoto projektu je zachování ob-
jektu školy – CHANOS pro děti, mládež a mož-
nosti rozšíření jejich činnosti. Nenechte přebudo-
vat nebo dokonce zdevastovat to, co doposud
sloužilo dětem. Za celým tímto projektem stojí
DDM Kamarád, který by tyto prostory využil
jak ke sportovní, tak i pro ostatní mimoškolní čin-
nosti, nejen pro děti a mládež, ale ve večerních
hodinách i pro dospělé. Počítáme s pořádáním
společenských a kulturních akcí. Rádi bychom
zde vybudovali dětský koutek s hlídáním dětí, kte-
rý by sloužil maminkám, které se chtějí o své ma-
teřské dovolené věnovat svým aktivitám. Přesu-
nuli bychom loutkohereckou scénu z malých a
ne-vyhovujících prostor nynějšího DDM. Dalším
naším plánem je vybudovat v těchto prostorách
výtvarný ateliér, modelářský klub nebo klubovnu
pro důchodce a další.

Do všech těchto aktivit je v dnešní době za-
pojeno již více než 500 dětí a další zájemci přibý-
vají. Vzhledem k tomu, že bychom rádi tuto mi-
moškolní činnost stále více rozšiřovali a zkvalit-
ňovali, potřebujeme nové prostory, nebo� stá-
vající nevyhovují těmto vysokým počtům dětí,
ale ani novým hygienickým předpisům.

Tento projekt podporují ředitelky i ostatní pra-
covníci všech školských zařízení ve městě Tře-
mošná. Důvodem této naší žádosti je zamyšle-
ní nad tímto problémem a zabránění případně
špatnému rozhodnutí našeho zastupitelstva,
které by tak poškodilo hlavně děti a mládež
v našem městě.

Prosíme zastupitele města Třemošná,
aby zvážili všechny důvody této žádosti
a rozhodli podle svého nejlepšího vědo-
mí a svědomí a snažili se podpořit tento
projekt, který by sloužil současným dě-
tem i dětem budoucích generacím.


