
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milá čtenářko, milý čtenáři. 

Pravděpodobně je pátek nebo sobota 8. nebo 9. dubna, ty sedíš nebo stojíš 

někde v Lidovém domě, držíš v ruce tento zpravodaj a čteš si. Ať už jsi z 

blízka nebo z daleka, ať už jsi divák, divadelník, porotce nebo sponzor, jsi 

tady ze stejného důvodu jako mnoho jiných během „sněhového“ víkendu. 

Stejně jako všichni ostatní jsi tady za divadlem, pro divadlo a kvůli divadlu. 

Již dvanáct let tomu tak je. Přehlídka si již dvanáct let tady v Brněnci bydlí. 

A zabydlela se dobře. O tom svědčí její návštěvnost a vyhledávanost. Jsme 

na ni pyšní a chtěli bychom jí dopřát ještě většího pohodlí a rozletu. Proto 

jsme pro ni letos připravili několik novinek a doufáme, že se jí budou líbit. 

Pečujeme o ni s láskou, staráme se o to, aby jí bylo teplo a cítila se 

příjemně. Záleží nám na ní. 

Ale zpátky k tobě, čtenářko, čtenáři. Přichází tvoje chvíle: TY jsi ta 

přehlídka, o které mluvíme! Ty ji děláš a tvoříš tím, že jsi tady. To pro Tebe 

to všechno. Vítej na Sněhovém Brněnci, jsme moc rádi, že Tě tady máme. 

Bydli zde ty dvě noci tak, jak chceš, umíš nebo potřebuješ. 

 

 

  

Zpravodaj Sněhového Brněnce, krajské 

přehlídky venkovských divadelních 

souborů v Pardubickém kraji. 

Akce se koná pod záštitou Jany Pernicové, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje. 

 

Ročník: 1. Číslo: 0.  |  8. 4. 2016 
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budou líbit. Pečujeme o ni s láskou, 
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Kristýna Pavlasová 
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Naše letošní porota 
 

František Laurin 

 Přes 30 let významně spoluutvářel podobu oficiálního 

divadelnictví včetně divadla amatérského (častý člen odborných 

porot v Hronově apod.). V době studií na divadelní fakultě hrál 

ochotnické divadlo, po studiích nastoupil jako režisér do 

Realistického divadla v Praze. V letech 1981-1988 se stal režisérem 

činohry Národního divadla a pak působil jako pedagog a vedoucí 

katedry herectví na pražské DAMU. Na konci 80. let byl zvolen 

ředitelem Divadla na Vinohradech, od roku 1991 je uměleckým 

vedoucím souboru ve Východočeském divadle v Pardubicích. Již 

dlouhou dobu, a to do dnešních dní vyučuje herectví na Pražské 

konzervatoři. V amatérském divadle se pohybuje od svých studií, 

od 80. let byl předsedou výběrové poroty Jiráskova Hronova a 

zároveň členem poroty tamtéž, dále lektorem, účastníkem a členem 

porot Divadelní Třebíče, Krakonošova divadelního podzimu a samozřejmě také Sněhového 

Brněnce, kde je letos po desáté. Svojí působností v porotě u nás pomáhá vytvořit onu 

báječnou atmosféru Sněhového Brněnce. 

 

 

 

Petr Kolínský 

Vystudovat scénografii na Divadelní fakultě múzických umění, 

kde později 16 let působil jako pedagog a zastával i funkci 

tajemníka katedry. Za zmínku stojí i pedagogická činnost na 

středních školách nebo funkce konzultanta výboru pro vzdělávání 

Poslanecké sněmovny a Senátu. Jeho zájem o amatérské divadlo 

není omezen pouze na plnění role člena poroty. V minulých 

letech byl lektorem nejrůznějších workshopů a dalších akcí 

spojených se vzděláváním v oblasti divadla. V současné době se 

věnuje realizaci výstavních a prezentačních projektů, na kterých 

spolupracuje s odborníky z různých profesních odvětví. Jako člen 

poroty se na Sněhovém Brněnci objevuje pravidelně od roku  

2010 – je u nás tedy po sedmé. 
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Svatava Hejralová 

 Od roku 1972 je členkou Divadelního spolku Krakonoš ve 

Vysokém nad Jizerou, kde začínala jako hosteska při národní 

přehlídce venkovského divadla. Odehrála desítky rolí, za které 

několikrát získala ocenění za herecký výkon (Strakonický dudák, 

Zdaleka ne tak ošklivá, Republika). Je členkou výboru DS 

Krakonoš ve Vysokém nad Jizerou, členkou předsednictva a 

sekretariátu Svazu českých divadelních ochotníků (SČDO). 

Několik let pracovala v městském kulturním středisku ve 

Vysokém nad Jizerou a absolvovala odbornou přípravu pro 

kulturní pracovníky. Od roku 1990 je předsedkyní Přípravného 

výboru Národní přehlídky venkovských divadelních souborů - 

Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou, od roku 

2006 se pak stala její ředitelkou. Získala Čestné uznání města 

Vysokého nad Jizerou za svou činnost v kultuře a roku 2008 za svůj přínos divadlu také Zlatý 

odznak J. K. Tyla, nejvyšší ocenění v amatérském divadle. Na Sněhový Brněnec jezdí 

pravidelně jako čestný host přehlídky a letos poprvé bude členkou poroty. Je to její první 

porotcování vůbec. 

 

 

 

 

 

Rudolf Felzmann 

Byl dramaturgem a režisérem Malého divadla Ústí nad Labem, 

předního amatérského souboru 70. a 80. let. Vedoucím a 

hlavním lektorem Severočeského klubu uměleckého přednesu, 

dále recitátorem, hercem a členem recitačních i divadelních 

porot. V letech 2004-2007 též členem odborné rady ARTAMA 

pro amatérské divadlo. Od roku 1973 byl vedoucím Závodního 

klubu ROH Setuza Ústí nad Labem, od 1975 režisérem 

krajského studia Československého rozhlasu Ústí nad Labem. 

Dále byl režisérem Divadla pracujících Most a do roku 2002 

ředitelem Městského divadla Děčín. Od roku 2002 je v důchodu, 

přesto stále hostuje jako režisér v profesionálním divadle a 

působí jako lektor a pedagog v amatérském divadle, píše 

rozhlasové hry. Porotcem na Sněhovém Brněnci je letos poprvé a my doufáme, že ne 

naposledy. 
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Porotkyně, kterou si jistě mnozí z Vás pamatují z loňského ročníku přehlídky, se bohužel z 

účasti v porotě letos na poslední chvíli omluvila. Diváky i soubory přesto srdečně zdraví a 

zasílá svůj vzkaz: 

 

 

Marie Caltová 

Atmosféra na přehlídce minulý rok byla báječná. Neznalost 

předchozí práce většiny souborů mně nahradila vzájemná 

chuť si naslouchat. A byla mně sympatická i pozornost, s 

jakou členové souborů sledovali představení svých kolegů. 

A díky za práci organizátorů - byla báječná! Odjížděla jsem 

z Brněnce ve výborné náladě. Jenom trochu přejedená. 

Samozřejmě fyzicky. Jídlo mně tak chutnalo, že jsem 

neměla odvahu nechat něco na talíři. 
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Soutěžní soubory 
 

Sněhového Brněnce 2016 se účastní celkem 6 souborů, které všechny přijely s velmi 

pozitivním příslibem - každý si připravil pohádku, komedii či veselohru. Některé soubory 

soutěží poprvé, některé už v minulosti byly našimi hosty, dovolte nám tedy krátce je 

představit. 

 

 

KDO Dolní Dobrouč 

První zmínky o místní divadelní činnosti 

pocházejí z roku 1863. Alois Martinec, jeden 

ze zakladatelů dobroučského Sboru 

dobrovolných hasičů, svou láskou k divadlu 

přilákal další nadšence a tak na začátku 

osmdesátých let ochotnická činnost 

pokračovala pod záštitou hasičů. V roce 1893 

na scénu dobroučského divadla vstupuje jedna 

z nejvýznamnějších postav - MUDr. František 

Plch. Kvalita ochotnické činnosti rostla a 

zvětšoval se i jejich repertoár. O několik let později byl založen spolek Jednoty Orla, další 

ochotnický soubor. V roce 1921 se Kroužek divadelních ochotníků stal členem Ustředí matice 

divadelních ochotníků českých. Prvním předsedou a vůdčí osobností Kroužku byl František 

Dušek. Do začátku padesátých let hrál spolek pod vlastním jménem, v roce 1951 mu ovšem 

byla odňata koncese a vystřídalo se několik zřizovatelů, z nichž posledním byla Osvětová 

beseda při místním národním výboru. Spolek se opět osamostatnil v roce 1997. Předsedkyní 

Kroužku se stala Nataša Lužná, která v čele souboru zůstává dodnes a má na svědomí režii. 

Kroužek je členem Volného sdružení východočeských divadelníků. 

Sněhového Brněnce se účastní již popáté. Na brněneckých prknech jsme je poprvé mohli 

vidět v roce 2008 se hrou Zelňačka. V roce 2011 si připravili hru Dobrý manžel, v roce 2013 

pak prezentovali hru Sláva EU aneb ať žije Dolní Dobrouč. Jejich poslední účast se nesla ve 

znamení ruské klasiky Revizor, kterou jsme mohli shlédnout v roce 2014. 
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DS Ledříček - Klášterec nad Orlicí 

Divadelní soubor Ledříček Klášterec nad Orlicí 

byl založen v roce 1897 a fungoval nepřetržitě až 

do roku 1967. V novodobé historii se soubor již 

pětkrát účastnil krajské přehlídky Sněhový 

Brněnec. S pozitivním diváckým ohlasem tu 

ochotníci z Klášterce odehráli například Gogolovu 

Ženitbu nebo Molierovu divadelní hru Zdravý 

nemocný. 

Letos se divadelníci, fungující pod záštitou tamní Tělocvičné jednoty Sokol, předvedou s 

inscenací Sedm žen na krku. Představení mělo premiéru 17. 1. 2015 a je příležitostí pro devět 

herců (z toho pouze dva pánové), aby nás přesvědčili, zda opravdu mají smysl pro humor. 

Tato francouzská komedie je totiž plná výmyslů a bláznivých situací. Nechme se tedy 

překvapit! 

 

Malé divadlo Kouřim 

Mladý soubor starých tváří - Divadlo „MDK“ 

sdružuje několik amatérských herců z různých 

souborů působících na Kolínsku, a dá se tedy říci, že 

vzniklo „mladé divadlo starých ostřílených tváří“. 

Azyl našel nový soubor na divadelních prknech v 

Kouřimi, kde působí i jeho spřátelené divadlo Mrsťa 

Prsťa, jehož vedoucí a režisér je zároveň členem a 

režisérem MDK /dalo by se tedy i říci, že jde o Mrsťu 

Prsťu Senior´s/Soubor MDK si pro svůj restart 

připravil černou komedii „…dokud vás smrt 

nerozdělí!“, která je inspirována knižní a filmovou předlohou známou jako Válka Roseových, 

a je zároveň přepracovanou verzí byvšího představení kolínských ochotníků. Premiéra hry se 

uskutečnila v Kouřimi v prosinci 2015. Na Sněhovém Brněnci je uvidíme poprvé. Vybrali si 

Sněhový Brněnec proto, že je prý třeba střídat štace a diváky. A my jsme rádi, že se nám 

střídají soubory .  

 

DS Tyl Králíky 

Ochodníci z Králíků nejsou na Sněhovém Brněnci 

žádnými nováčky, na Sněhovém Brněnci jsou počtvrté. V 

posledních letech sehrály následující představení: 

Sborovna (2010), Hrobka s vyhlídkou (2012), Ve státním 

zájmu (2013). Řeči měly premiéru v listopadu 2015. 
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O HŘE: Světově proslulému autoru přezdívají „americký Moliér“. Neilu Simonovi se totiž 

podařilo inteligentně spojit klasickou americkou grotesku s evropskou konverzační a situační 

komedií. Je skvělým pozorovatelem lidských slabostí a jeho fraška Řeči, řeči je toho 

skvostnou ukázkou. – Do prominentního domu náměstka newyorského starosty se sjíždějí 

pozvané páry na oslavu manželského výročí. Se zděšením zjišťují, že se jejich společný přítel 

z neznámých důvodů pokusil o sebevraždu. Navíc jeho manželka i služebnictvo jsou neznámo 

kde. Než téhle záhadě stačí přijít na kloub, snaží se všemožně utajit ožehavou situaci, neboť 

každý nový přijíždějící pár je přímo společenskou rozbuškou. Úporné snahy, aby se nedostali 

„do řečí“, způsobují řadu bezprostředních gagů, vždyť ohroženy jsou kariéry a léta budovaná 

prestiž! A v takových okamžicích jste schopni udělat cokoliv… 

 

Sezemice 

Tento soubor uvidíme na Sněhovém 

Brněnci poprvé. Sezemická divadelní 

historie sahá až do roku 1936, tehdy 

ještě jako neorganizovaný spolek 

sehráli několik představení. Z doby 

působení spolku se zachovala Památná 

kniha sdružení divadelních ochotníků, 

která zachycuje 16 divadelních večerů z 

let 1847 - 1849. Do jejich repertoáru v 

minulosti patřily hry jako Pražský žid, Naši furianti, Její pastorkyňa, Noc na Karlštejně nebo 

Český muzikant. Protože měli mezi sebou dobré zpěváky, sehráli několik operet (např. 

Taneček paní Márinky, Perly panny Serafínky). Po roce 1940 směřoval TJ Sokol Sezemice 

svou činnost do ochotnického divadla TJ Orel, které se věnovalo nejen jevištní, ale i loutkové 

scéně. Posledním představením TJ Orla byla zpěvohra v režii Václava Pánka Ta naše písnička 

česká, načež jeho úlohu převzal dramatický odbor DTJ, jehož prvním představením byla 

historická hra Eva ze Záhořic od tehdejšího pardubického redaktora Josefa Kratochvíla 

(1907). Hrály se především hry se sociální tématikou: Zvony od Karla Boka (1929), Šubrtovy 

Žně, Jiráskův Otec (1924) a v roce 1932 uzavírá tuto činnost představení Tylovy Fidlovačky. 

Divadlu se věnovali i členové tamějších hasičů, živnostenské strany a sezemičtí ochotníci, 

rozptýlení v několika dramatických organizacích. Na valné hromadě v roce 1939 došlo ke 

sloučení v jednu organizaci, která dostala název Kroužek divadelních ochotníků J. K. Tyl 

Sezemice. Kroužek zinscenoval několik desítek her, například Jakož i my odpouštíme, 

Maryša, Čapkova Matka, Lakomec a další i autorské hry. Spolek slavil 130. výročí svého 

založení 6. května 1995.  
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Uherčice 

Třetím nováčkem Sněhového Brněnce je 

soubor z Uherčic. Uherčice leží nedaleko 

Znojma v Jihomoravském kraji. Historie 

ochotnického divadla se táhne až do města 

Žabčice, kde se roku 1997 vše začalo hrou 

Popelka a princ. Další rok si připravili 

pohádku „Jak se čerti ženili“, se kterou se 

zúčastnili i Regionální přehlídky amatérských 

souborů ve Žďáru nad Sázavou. Herec Libor Předešlý sklidil úspěch za nejlepší mužský 

herecký výkon. Soubor měl poté dva roky pauzu, načež činnost byla obnovena právě v 

Uherčicích. Od té doby fungoval soubor v povědomí veřejnosti tak, že každoročně v zimním 

období uvedl jedno divadelní představení. Od srpna roku 2003 byl soubor veden jako 

občanské sdružení pod oficiálním názvem „Ochotnický soubor „Bez kamen““. Největší 

úspěch měla pravděpodobně hra (Ne)prodejné manželky, která měla celkem 19 repríz. 

Jednalo se o komedii ze současnosti s lechtivým nádechem. S touto hrou se soubor také 

poprvé zúčastnili nesoutěžní divadelní přehlídky Šmardovo sousedské divadlo v Hustopečích. 

V dubnu 2015 vystoupili na soutěžní divadelní přehlídce Hanácký divadelní máji v 

Němčicích nad Hanou. Herci Pavel Meňhart a Tomáš Broskva si z této přehlídky odvezli ceny 

za herecké výkony a druhé místo v divácké anketě. Derniéry se hra dočkala v listopadu 2015. 

V současné době nemá soubor ustálený počet členů, nicméně hereckou základnu stálých členů 

tvoří desítka herců. Mottem souboru je: „BEZKAMEN hraje s láskou i bez kamen.“ 
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Rozhovor s Mílou Pavlasovou 
Náš moderátor Honza Jelínek vyzpovídal ženu, která to celé začala – Miladu Pavlasovou. 

 

1. Jak se ti líbí nový koncept časopisu? 

M.P.: Líbí se mi především to, že vůbec bude!! Nový koncept je dobrý, protože starý 

neexistuje…  

 

2. Na co se těšíš v letošním roce Sněhového Brněnce? 

M.P.: Těším se na nové soubory a nové tváře. A taky na ty, kteří měli chvíli pauzu a letos se 

vrací. 

 

3. Co se ti obecně na Sněhového Brněnce nejvíc líbí? 

M.P.: Zapálení nás, ochotníků, chycených drápkem ochotnického divadla a přízeň našeho 

publika – vždy oceněného porotou i soubory. No prostě setkávání lidí… 

 

4. Jaký máš pocit ze souboru? 

M.P.: Velmi vítám omlazení organizátorů, aktivitu a zápal všech v novinkách kolem Sněháče. 

Cítím, že po dvanácti letech to chtělo nové impulzy, protože nám starým vlak už pomalu 

ujíždí. Zkrátka, nestíhali bychom. 

 

5. Je něco, co bys vzkázala naším čtenářům? 

M.P.: Nedovedu odhadnout, kolik čtenářů si časopis najde… Ale i kdyby jen pár, tak těm 

vzkazuji, ať si časopis užijí a jsou díky němu v kontaktu s námi. Takže pište vaše ohlasy a 

nápady! 
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6. A co Kristýna, pomáháš jí s organizací SB nebo to necháváš více méně na ní? 

M.P.: Stále budu zezadu dozírat, protože mám pocit, že musím…  Ale přeju všem novinkám, 

ať se osvědčí, fandím tomu moc! 

 

7. Můžeme se těšit na nějakou novou divadelní hru? 

M.P.: Pro letošek máme rozpracovanou hru pro dva herce – předpokládáme do léta a určitě 

se těšíme na přípravu pohádky pro všechny generace herců – na jevišti budou herci ve věku 

13-68 let. Tam se vyblbneme. 

 

8. Něco, co bys práskla na organizátory Sněhového Brněnce? 

M.P.: Jsou to šílenci!! Schází se v neděli odpoledne, za hodinu a půl jsou domluvení a já trnu, 

jestli to dopadne… 

 

9. Vzkaz účinkujícím na Sněhovém Brněnci? 

M.P: Ať se vám u nás stále líbí a vítám nové! 

 

10. Co letos Divadelní soubor plánuje za akce? 

M.P.: Premiéru nové hry, případně, když vše bude rychlé, tak další premiéru; Noc divadel a 

účast na festivalu seniorského divadla. 

 

11. Co bys do budoucna přála Sněhovému Brněnci? 

M.P.: Vychytat chyby z prvního tuctu Sněháče a do dalších tuctů uchovat atmosféru, kterou se 

nám dařilo vytvářet. Tu atmosféru dělá kontakt s publikem, setkávání ochotníků (i těch, kteří 

zrovna nehrají, ale jen přijedou pobýt), vlídná porota, energie všech zúčastněných a 

samozřejmě podmínky vytvářené obcí i krajem. 
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Generální partner Krajské přehlídky venkovských divadelních souborů  

Sněhový Brněnec 2016 

 

Textilní průmysl má v Brněnci hluboké kořeny. 

Kupříkladu začátek výroby v současném textilním 

závodě SILK AND PROGRESS se datuje od roku 

1853. V průběhu 19. a 20. století se měnili majitelé i 

struktura výroby. 

Současná podoba společnosti se začala budovat v roce 1993. Dnešní široká škála nabídky 

umožňuje zákazníkům získat inovativní řešení, které potřebují. Nejsme velká společnost, a 

proto se můžeme věnovat konkrétním potřebám našich partnerů a soustředit se na detaily. 

Naše firma je soukromou společností, která se zabývá malosériovou výrobou vysoce 

náročných plošných textilií technologiemi tkaní a osnovního pletení. V průběhu posledních 20 

let proběhla významná rekonstrukce výrobních prostor a téměř 100% byly obměněny i 

výrobní technologie. 

Tkalcovna a pletárna je vybavena nejmodernějšími stroji. Naše výrobky jsou vyráběny 24 

hodin denně, 5 dní v týdnu na moderních výrobních zařízeních. 

Běžný obyvatel brněneckého regionu si ve spojitosti s naší firmou vybaví nejspíše dekorační 

závěsy nebo tkané záclony, tzv. voály, které zdobí nejednu (možná i tu vaši) domácnost. Na 

webových stránkách firmy SILK AND PROGRESS se ale můžete přesvědčit o tom, že jde jen 

o malou část nabízeného sortimentu. 

 

www.silkandprogress.cz 

 

Proč jste se rozhodli stát generálním partnerem přehlídky? 

Naše společnost SILK & PROGRESS a její předchůdci působí v lokalitě Moravské Chrastové 

již od roku 1853, jsme nejdéle působícím zaměstnavatelem v naší obci a cítíme se jako 

nedílná součást Brněnce. Rádi podporujeme akce, které se tady u nás konají, a bylo nám ctí se 

stát generálním partnerem přehlídky Sněhový Brněnec. 

 

Co mají společného divadlo a Vaše firma? 

Jedním slovem KULTURU. Přehlídka Sněhový Brněnec je kulturní akcí na poli divadelním, 

SILK & PROGRESS je moderní výrobní společností s kulturním chováním, jak ke svým 

kolegům a spolupracovníkům, tak ke všem svým obchodním partnerům. 

 

Ing. Jana Moravcová, vedoucí marketingu 
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Sponzoři Sněhového Brněnce 2016 

 

 Obec Brněnec 

 Město Březová nad Svitavou 

 Barvy a laky Teluria, s. r. o. 

Skrchov 

 Pivovar Černá Hora 

 EUROTEX – J. Pavelka Březová 

nad Svitavou 

 Ubytování u Kostíků Moravská 

Chrastová 

 Květiny J. Moravcová Březová nad 

Svitavou 

 Vinné sklepy Zapletal Bílovice 

 QANTO Svitavy 

 Penam, a.s. Brněnec 

 ZOD Březová nad Svitavou 

 Obec Bělá nad Svitavou 

 Obec Rozhraní 

 Obec Chrastavec 

 Obec Lavičné 

 Drogerie MAMBO Moravská 

Chrastová  

 Restaurace Lidový dům Moravská 

Chrastová 

 QUO, reklamní agentura Brno 

 JSDHO Brněnec  

 

 

Mediální partneři Sněhového Brněnce 2016 

 

   Svitavský deník 

   Regionální noviny ESO 

   5 + 2 dny Svitavy 
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Mapa Lidového domu 
(jste-li na přehlídce už poněkolikáté, zkuste si zakrýt stranu 15 a tipněte si,  

která místnost je na kterém obrázku.  ) 
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Legenda 

1. Hospoda - nedílná součást Sněháče - bez příjmu tekutin to prostě nejde 

2. Salonek - čas na mňamku; navíc tu nenačáchnete kouřem (možná trochu řízkama) 

3. Velký sál - tady se to všechno děje - být či nebýt - toť otázka 

4. Šatna (pro herce) - obléct, nalíčit, poplivat se a hurá na jeviště 

5. WC - zde je ještě co dohánět, takže pokud můžete, nechte si to na doma 

6. Kuchyně - "hladový jako herec" u nás určitě neplatí 

7. Kuchyňka - zde se dozvíte vše, co potřebujete vědět (CMS - Centrální Mozek Sněháče) 

8. Porotovna - tomuto místu se vyhýbejte obloukem, neboť kdo vyruší porotu z rozjímání, čeká jej trest 

nejvyšší 

9. Šatna - funguje jen přes zimu, kdy si diváci rádi odloží 

10. Malý sál - zde porota nevybíravě vynese ortel nad shlédnutými představeními 

 

Křížovka 

(odpovědi najdete uvnitř časopisu  ) 

 

1. Jakou zkratku měl závodní klub, jehož vedoucím byl Rudolf Felzmann? 

2. Jakou zkratku má v názvu ochotnický soubor Dolní Dobrouč? 

3. Jméno generálního partnera? _____ and Progress? 

4. Jaké barvy byl odznak, který získala Svatava Hejralová v roce 2008? 

5. Jak se křestním jménem jmenuje porotkyně, která měla přijet, ale nakonec nemohla? 

6. Zkratka toho, co najdete v kuchyňce?  

7. Na kterém místě je čas na mňamku a navíc je nekuřácké? 

8. Akce se koná pod záštitou _____ Pernicové.  

 

Výsledek tajenky: Víte, kdo z pořadatelů se stará o soutěžní soubory?    
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