
 1 

Veselský ráj 
 
Vážení spoluobčané,  
 

Po delší době můžete opět držet 
v rukou náš nepravidelný zpravodaj 
Veselský ráj. 

K vydání tohoto čísla nás vedla 
trochu netradičně událost, která pro nás 
znamená uzavření jedné velké kapitoly 
historie naší obce Veselá. Po 50. letech 
činnosti byl ukončen místní oddíl házené, 
která se zapsala pod kůži snad každému 
Veselanovi.  

 V tomto díle našeho občasníku jsme 
se tedy rozhodli zavzpomínat. 

Veselská házená procházela za své 
dobu své aktivní činnosti mnoha obdobími. 
Většina z nich byla šťastná a již slibné 
sportovní výsledky na počátku založení 
předznamenávaly rychlý růst správným 
směrem. V období největšího rozkvětu měla 
TJ Veselá šest družstev v soutěži.  

Oddíl vychoval mnoho 
házenkářských talentů, kteří si zahráli tu 
nejvyšší republikovou soutěž v klubech 
Gumárny Zubří, Tatra Kopřivnice, Cement 
Hranice a kvalitně reprezentovali i v nižších 
soutěžích v klubech TJ Rožnov či Lesana 
Zubří. Veselský házenkářský oddíl byl 
oblíben i mezi ostatními kluby. Házenkářské 
řemeslo nám pomáhali zlepšovat 
renomovaní trenéři republikového 
významu. Výkonnost oddílu nám pomáhali 
udržovat a zlepšovat významní hráči výše 
zmíněných oddílů, se kterými jsme za celé 
období činnosti velmi úzce spolupracovali. 

Nesmíme opomenout ani 
dobrovolníky a nadšence, kteří odvedli za 

padesát let činnosti klubu kus obrovské 
práce. Tisíce hodin odpracovaných kolem 
údržby a rozvoje házenkářského areálu, 
trénováním mužstev, funkcionářskou 
činností a to vše nezištně a opakovaně. 

I mnoho Rájistů bylo do nedávna 
členy oddílu. Na vyjmenování všech těch, 
kterým se sluší poděkovat by nemusely tyto 
noviny stačit. Jedno jméno si ale odpustit 
nemohu - Aleš  Bardoň. Bez Aleše by nebyla 
házená ve Veselé.  

Aleši, DÍKY. 
Za všechny prožité krásné chvíle na 

hřišti i mimo něj.      
                                                                             

Eduard Pavlica 

předseda OS Ráj 
 
 

Srdečně Vás zveme na 

Silvestr o den dříve 
 

 který se koná dne  
30. prosince 2019, V KD Veselá 

 
Silvestrovský program pro děti bude zahájen 

v 15:00, můžete se těšit na odpoledne 
s bohatým programem, které ukončí v 19:00 

OHŇOSTROJ. 
Vstupné dobrovolné 
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Silvestrovský program pro dospělé začíná ve 
20:00. 

K tanci a poslechu zahraje skupina 
GASPARY 

Čeká Vás bohatá tombola a spousta zábavy. 
Vystoupí taneční skupina  

NEFERTARI dance. 
Občerstvení zajištěno. 

 
Vstupné 100 Kč 

 
Co se u nás dělo v roce 2019? 
 
27. 4. 2019 – Valná hromada a setkání 
důchodců  
– setkání 33 členů Ráje, ocenění členů za 
jejich přínos v minulém roce (Horníčková 
Drahomíra, Pavlicová Antonie, Rudolfová 
Marie, Vykydal František) 
- 11. setkání důchodců u dobrého jídla a 
pití, taneční a hudební vystoupení žáků ZUŠ 
B –Art, Cimbálová muzika – CIMBA, ocenění 
nejstarších přítomných důchodců -paní  
Irena Podzemná, Ing Zdeněk Palát, pozvání 
přijali také důchodci z KD Zašová 
 
15. 6. 2019 – brigáda v Ráji – úklid, hrabání 
trávy, nátěr sochy valacha (P. Halašta, A. 
Nováková, J. Kubrická, E. Rapušáková) 
 
19. 6. 2019  -  Příjezd komise soutěže 
„Vesnice roku 2019“ – spolu s panem 
starostou J. Kubrickým si v Ráji poslechli 
tradiční valašské písně, mj. i „ Veselá je 
dědina“ a „ Černá vlnka“, na heligonku 
zahrál Ing. Zdeněk Palát. Předseda OS Ráj 
předal komisi Almanach. 
 

29. 6. 2019  –  Posezení u Veselských 
rybníků  " Voda je život" 
- 2. ročník oblíbené akce se soutěží v chytání 
ryb pro děti i dospělé, bohaté občerstvení 
ve spolupráci s rybníkářem, panem Naušem 
 

 
 
30. 6. 2019  -  Mše sv. v 9 hod v kostele sv. 
Martina ve Veselé - za živé a zemřelé  
Rájisty 
 
Jubilanti v Ráji v roce 2019 
 

David Josef /75 let/ 
Alena Rudolfová /75 let/ 

MUDr. Eliška Hřívová-Ihrke  /75 let/ 
Ing. Zdeněk Palát /85 let/ 
Jarmila Halaštová  /85 let/ 
František Vykydal /70 let/ 
Robert Pšenica  /75 let/ 
Marie Idesová /93 let/ 

Jan Bechný /80 let/ 
 
Všem oslavencům ze srdce blahopřejeme a 
do dalších let přejeme hlavně pevné zdraví 

a mnoho energie! 
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OS Ráj děkuje a blahopřeje k oceněním 
svým členům 
 

Vedení Zlínského kraje každoročně 
oceňuje dobrovolné pracovníky zabývající 
se výchovou, vzděláváním a péči o děti a 
mládež ve volném čase.  V loňském roce 
získala toto ocenění za celoživotní práci 
s dětmi dlouholetá členka Ráje,  
paní Anna Nováková. 

Její jméno máme všichni ve Veselé 
spojeno s dětskými soubory Valášek a Rájek. 
Sama vzpomíná:  

„Bylo to v roce 1971, kdy jsem se 
s rodinou přistěhovala z Nového Jičína zpět 
do mého rodiště, do Veselé. Hned mě 
zaujala zpěvnost místních dětí a tak jsem 
z nich v únoru 1972 zkusila dát dohromady 
skupinku těch, které měly o zpěv zájem – 
s dětmi školního věku jsme začali zpívat 
dvouhlasé i tříhlasé písně na nejrůznějších 
akcích ve Veselé. Dali jsme si jméno Valášek 
a oblékli se do jednoduchých valašských 
krojů. Samozřejmě to nebyla levná 
záležitost, naštěstí se nám dostalo podpory 
od všech tehdejších složek v obci.  Také nám 
nabídli nezištnou pomoc Eduard Pavlica, 
který z režného plátna ušil chlapcům kalhoty 
a paní Božena Korábečná, která ušila 
děvčatům sukýnky z modrotisku a bílé 
halenky. Taky bych ráda vzpomněla na pana 
Jana Porubu, který nás doprovázel se svou 
harmonikou a upravoval pro nás některé 
písně. Tuto činnost jsem s dětmi 
provozovala téměř 10 let.   

Po delší odmlce přišel rok 2007, kdy 
bylo v obci založeno sdružení Ráj Veselá a 2. 
3. 2008 jsme za jeho podpory založili dětský 
soubor Rájek“ 

Rájek fungoval do roku 2016, tedy 
také téměř 10 let.  Děti z Veselé a ze Zašové 
vystupovaly na každé akci pořádané 
sdružením Ráj, ale také v domovech 
důchodců, v hospicu Citadela a Domě 
sociálních služeb ve Valašském Meziříčí, na 
Zašovských slavnostech aj.   Děti z Rájku 
zahajovaly plesy, výstavy a pravidelně 
sbíraly hlavní ceny na pořádaných soutěžích 
Talent Veselá.  

Řada dětí pak pokračovala v 
umělecké činnosti na základních 
uměleckých školách a v dalších souborech, 
práce s dětmi se také pro mnoho z nich 
stala pracovní náplní. 

 
Při předávání ocenění paní Anně Novákové 
v Baťově vile ve Zlíně zaznělo, že lidí, kteří 
se dětem ve volném čase věnují, je třeba si 
všímat a jejich práce si vážit.   
 
I my bychom za OS Ráj rádi Aničce 
poděkovali za její neúnavnou práci s dětmi, 
na kronice i při akcích OS Ráj. Do dalších let 
v Ráji přejeme mnoho elánu a neutuchající 
energie. 
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50 let TJ Veselá 
 
Tělovýchovná jednota Veselá,  z. s.  vloni zaznamenala výročí 50 let založení,   je  to jeden z 
aktivních spolků ve Veselé, který si určitě zaslouží připomenout pár událostí  tomuto výročí 
předcházejících a  vzpomenout  alespoň na některé aktivní účastníky, s jejichž jmény je 
spojena celá historie počátku sportovního dění ve Veselé.    

 
V neděli 23. 6. 1968 pár veselských ogarů prohrálo na hřišti v Zašové utkání v házené 

11:17, to je ale neodradilo od toho založit 5. 8. 1968 družstvo házené – od tohoto data začal 
fungovat TJ Sokol Veselá. Podle záznamů z veselské kroniky bylo zaregistrováno 14 členů a 
předsedou byl zvolen Vojtěch Nejedlý.  

V říjnu téhož roku začali házenkáři budovat hřiště na louce „Pod smréčím“, přímluvou 
člena místního národního výboru Jaroslava Horáka byl schválen výkup pozemku od Jana 
Zuzaňáka.  Novým předsedou se stal Svatopluk Kubrický, učeň Pozemních staveb Olomouc, 
jednatelem Aleš Bardoň a pokladníkem zvolen Jaroslav Horák. Na hřišti byl položen bezprašný 
asfaltový koberec a to jako první v okrese Vsetín. Toto nové hřiště bylo slavnostně otevřeno 
7. 9. 1969 mistrovským utkáním s družstvem Sokola Krmelín. I když veselští házenkáři toto první 
utkání prohráli 5:29, začali na jaře 1970 se stavbou šaten, které dokončili o dva roky později. 
Podle dochovaných záznamů bylo na stavbě šaten odpracováno 5 189 brigádnických hodin, 
z toho 4 108 bezplatně. 

 
První hráči oddílu házené: stojící zleva: Vojtěch Onderka, Antonín Korábečný, Svatopluk Kubrický, Aleš Bardoň, Jaroslav Palát, 

Jan Jaroň, sedící zleva: Karel Korábečný, Ing. Jaroslav Horák, Josef Skalka, Rostislav Nejedlý, Metoděj Nejedlý, Jiří Holiš 
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Veselská házená, ale historie celé TJ Veselá, je výrazně spojena se jménem Aleše Bardoně. Stál 
nejen u zrodu oddílu házené, ale jako předseda TJ Veselá se podílel na založení dalších oddílů. V 
roce 1972 oddílu turistiky a odboru ZRTV (základní rekreační tělesné výchovy), v roce 1973 
oddílu tenisu a později i lyžařského oddílu. 
Oddíl házené zaznamenal řadu sportovních úspěchů: dorostenci patřící k elitě oddílu v letech 
1975-1988 2x zvítězili v meziokresním přeboru, 5 let hráli krajský přebor. Starší žáci 2x vyhráli 
krajský přebor a do krajského přeboru postoupili v roce 1977 i muži. Velmi úspěšným družstvem 
v házené byly také dorostenky, které pod trenérským vedením Marie Dořičákové a Simony 
Palátové postoupily přes krajský přebor a oblastní přebor v roce 1998 až do 2. ligy žen. 

 

 
 
Turistický oddíl vedl Ing. Václav Kubrický, pamětníci vzpomínají na tradiční novoroční výstupy na 
Radhošť, ale dále i na Lysou horu či Javorník.  
 
Foto: 20. 3. 1988 – Zahájení 100 jarních kilometrů 
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Foto: 8. 5. 1988 – Hostýnské vrchy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenisté vybudovali v areálu „Pod smréčím“ dva tenisové kurty, sklad nářadí a odrazovou 

zeď. Oddíl patřil k předním družstvům v meziokresním přeboru, už v roce 1978 získala Zdenka 
Bechná titul „Okresní přebornice žen pro r. 1978“.  

S historií tenisového oddílu jsou neodmyslitelně spojena jména Františka Bechného, 
Františka Stodůlky, Stanislava Mičoly  aj.  
 
Foto: Prosinec 1993 – Vyhodnocení Františka Bechného u příležitosti 100 let československého 
tenisu 
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V osmdesátých letech byly patrné snahy o založení oddílu zimních sportů. TJ Veselá, Svaz 
mládeže a požárníci několikrát zorganizovali na  Rovénkách „Veselské zimní olympiády“, 
soutěžilo se v běhu, slalomu a skoku na lyžích a proběhly i závody v sáňkování  - vše  za velkého 
zájmu veřejnosti, hlavně dětí.   

 

 
 
 
Proto se hledaly možnosti – nad Veselou „U Krůpů“ byl vybudován lyžařský vlek, do 

provozu byl uveden v zimě 1982, na začátky vzpomíná jeden ze zakladatelů Josef Liška st. 
z Hrachovce: 

„Původní záměr vznikl, když parta mladých ogarů z Hrachovce si v letech 1968-9 
postavila „U kříže“ srubovou chatu a za horizontem na louce „U Krůpů“ lyžovali a poctivě šlapali 
kopeček. V té době na protějším svahu lyžovali Veselané, ale s tím rozdílem, že se tahali nahoru 
vrátkem. Tuto variantu jsme se pokusili také uskutečnit. V roce 1979, kdy jsem dokončil stavbu 
domu a se syny jezdil na lyže, jsem tuto myšlenku znovu oprášil a začal jsem se zajímat o 
možnosti zhotovení lyžařského vleku.  V té době jsem měl spoustu přátel v tehdejší Tesle, kteří 
stavili a vyvíjeli lyžařské vleky na Horní Bečvě. Vzhledem k situaci, kdy TJ Hrachovec se odmítlo 
na této investici podílet, jsem se tento záměr rozhodl řešit přes Svazarm, jehož jsem byl členem.  
První počinem bylo pořízení prvního pohonu s převodovkou. 

Posléze se řešily pozemky a podklady pro stavební povolení.  Mezitím jsem se seznámil 
s p. Onderkou a rodinou Kremlovou z Veselé.  Celé povolovací řízení se řešilo přes TJ Veselá, 
jehož předsedou byl Aleš  Bardoň, který mne seznámil s předsedou národního výboru p. Malíkem 
a tajemníkem p. Bartoněm st. Těmi byla odsouhlasena výstavba chaty v  „akci Z“.  
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Mezi tím již probíhala výroba technologie a terénní úpravy. V roce 1982 se poprvé rozjel 
vlek.  V té době se již přidávali další  spolupracovníci - rád bych jmenoval Bohumila Vlčka, který 
se podílel na elektroinstalaci, Ing. Kristena - na projektové dokumentaci (kterou nebylo vůbec 
jednoduché potvrdit autorizačním razítkem), Karla Hrachovce, který se nemalou měrou podílel a 
ještě stále podílí na soustružnických pracích a nesmím opomenout tehdejší omladinu 
z Hrachovce:  Lumíra Kneblového, Tomáše Grygara, Petra Hynka, Radima Otahala, kteří se 
podíleli na všech pomocných pracích.  

V roce 1983 byla provedená kolaudace bez vážných závad. Chodila tam i omladina 
z Veselé, kterou vedl Bedřich Onderka. V roce 1984 zakoupilo TJ novou hnací jednotku o výkonu 
7KW, která stála 15 000 Kčs a nám vznikly nemalé problémy s elektro napájením, kdy horní 
konec Veselé v době provozu vleku měl značné problémy s elektrospotřebiči.  V roce 1986 bylo 
zakoupeno nové tažné lano. Za zmínku stoji také nutné poražení asi 15 ks vzrostlých smrků 
v dolní části, kde se projíždělo na spodní louku 20m širokým traversem.  
V průběhu let do roku 1992, kdy si vlek převzala pod svou péči TJ Veselá, byly tři zimy bez sněhu. 
S odstupem času můžu pouze konstatovat, že nebýt současné party nadšenců -  jako jsme byli 
my - tak toto zařízení již zaniklo“. 

 
O tom, jaká byla činnost TJ Veselá, svědčí i záznamy za rok 1985 ve veselské kronice: 
„V r. 1985 měla TJ Veselá 160 členů, tj. 1/3 obyvatel obce, členská základna je tvořena 

žáky, žákyněmi, dorostenci, dorostenkami, muži i ženami. 
Oddíly házené a tenisu mají vyškoleny trenéry a rozhodčí. 

 
V tomto roce vykazuje oddíl házené 135 členů, oddíl tenisu 24 členů, odbor turistiky 25 

členů, odbor ZRTV 30 členů, tento odbor byl vyzván okresním výborem Čs. tělovýchovy a sportu 
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ve Vsetíně, aby zahájil výcvik na čs. spartakiádu 1985. Pod vedením člena TJ Jiřího Chumchala se 
podařilo vycvičit jednu základní devítku, která pak vystupovala na místních spartakiádách v 
Dolní Bečvě a v Zašové, na okrskových spartakiádách v Zubří, Val. Meziříčí, Rožnově p. R. a na 
okresních spartakiádách ve Vsetíně a ve Staré Ĺubovni  na Slovensku. 

 
Místní spartakiáda byla ve Veselé uspořádána 16. 6. 1985 na házenkářském hřišti, za 

velké účasti občanů z Veselé a okolí. V pěti skladbách vystoupilo 184 cvičenců z TJ Veselá, TJ 
Zubří, TJ Rožnova p. R. a ze základních škol v Rožnově a Zašové. Skladby předvedlo 36 mužů, 40 
nejmladších žáků, 36 mladších žáků, 36 mladších žákyň a 36 starších žákyň. Z veselské devítky 
mužů bylo vybráno 5 cvičenců, kteří vystupovali na Strahovském stadionu v Praze: Jiří Chumchal, 
Aleš Bardoň, Karel Korábečný, Antonín Korábečný a František Macík. Čs. spartakiáda měla 
odezvu i u našich žen, které pod vedením Věry a Hany Bechných (rovněž účastnice čs. 
spartakiády v Praze) začaly s cvičením žen v tělocvičně školy ve Veselé.  

 
Koncem roku 1985 byl založen šachový kroužek, vedl jej Ing. Jaroslav Horák. 
 
TJ Veselá se podílela i na činnosti společenské, v roce 1985 uspořádala 5 tanečních zábav 

(hodová zábava, sportovní ples, šmigrůstová zábava, večírek pro házenkáře, večírek pro 
účastníky čs. spartakiády).  Ve dnech 11.- 13. října byly zorganizovány družební dny s 
házenkářkami z obce Steina u Drážďan v NDR (přijela delegace 17 žen a 3 muži), tato vzájemná 
setkání pokračovala i v dalších letech“. 

V roce 1986 a následujících je zaznamenáno, že veselští sportovci každý rok 12x darovali 
bezplatně krev. V celostátním žebříčku tenistů veteránů obsadil 7. místo Jaroslav Mrlík. 

 V r. 1988 obdrželi Medaili za zásluhy o budování vlasti: Aleš Bardoň, Antonín Korábečný, 
Bedřich Onderka, František Bechný.“ 
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Všichni členové Tělovýchovné jednoty ve Veselé udělali velký kus práce pro mládež a 
ostatní občany Veselé a nejen Veselé. Zde je namístě připomenout, že naprosto nezištně a na 
úkor svého volného času. 

Dnes už přebírají sportovní otěže jednotlivých oddílů další, mladší sportovci, sportovní 
areály „Pod smréčím“ a lyžařský areál „Nad Veselou“ stále budují a využívají oddíly tenisu a 
lyžařů.  

Házenkářský oddíl TJ Veselá už bohužel není aktivní. Házenkářské sportovní nadšení však 
v našich řadách přetrvává a předává se v rámci rodin. Vzpomeňme například dvě jména:  Tomáš 
Bechný a Filip Dořičák, elitní házenkáři v současné době hrající extraligu házené České 
republiky, mladí sportovci, jejichž rodiče sami hráli aktivně házenou pod hlavičkou 
Tělovýchovné jednoty ve Veselé.   

 
 

Sportovní duch mladých nadšenců z června 1968 tedy stále žije. Smysluplné využití 
volného času, aktivní péče o zdraví a získávání vlastností jako je vytrvalost, férovost, smysl pro 
čest, prožít si radost z výhry ale i umět přijmout prohru – to je to, co veselské mládeži sport dal 
a pořád dává.   

 
I díky sportu Veselá vždy dobrým místem k životu byla (pravidelná nedělní utkání házené 

na hřišti „Pod smréčím“ s nezapomenutelným: „Který to byl?!“   ) a  i  stále je: v zimě možnost 
lyžování na vleku „Nad Veselou“ a ve zbytku roku vyžití na  tenisových  kurtech – kde jinde než 
opět „Pod smréčím“!                                                                                                                       

S poděkováním všem, kteří vyhledali a zapůjčili fotografie a také byli ochotni si 
zavzpomínat                         

Jarmila Kubrická   



 11 

Medailonek – Jan Bechný 
 

V tomto roce se dožívá významného 
životního jubilea dlouhodobý aktivní člen 
Ráje a jeho mnohaletý předseda – Honza 
Bechný. Velmi si vážíme jeho celoživotní 
angažovanosti v dění obce i jeho sklářského 
umění, a proto bychom rádi tímto 
medailonkem vyzdvihli některá období jeho 
života a poděkovali mu za přínos naší obci. 

 
Jan Bechný byl od mládí velmi 

aktivní, zapojoval se do sportovního i 
kulturního života obce, organizoval 
sportovní soutěže pro veselskou mládež. 
Především v šedesátých letech minulého 
století to byla velmi záslužná činnost, kterou 
jsme všichni ocenili.  

Byl nejen organizátorem, ale i 
aktívním sportovcem. Sportovní aktivity 
neomezoval pouze na Veselou, ale byl i 
hlavní stoper fotbalového klubu Zašová 
nebo vynikajícím volejbalistou TJ Rožnov. 
Na kulturním poli organizoval mnohé akce – 
vzpomeňme kácení máje, nespočet plesů, 
estrád a dalších akcí.  

Organizoval také mládežnické 
brigády při výstavbě kulturního domu ve 
Veselé, obchodu Jednota ve Veselé a dalších 
svépomocných staveb a úpravách ve 
vesnici.  

 
Vyučil se sklářem pro rožnovskou 

Teslu a postupně se vypracoval až na mistra 
svého oboru ve výrobě technického, 
užitkového i dekorativního skla. I když je 
nyní v důchodovém věku, s jeho 

nádhernými výrobky se můžeme setkat na 
mnohých výstavách a přehlídkách řemesel, 
u nás i v okolí. Své umění při foukání skla 
dovedl až téměř k dokonalosti a v oboru se 
řadí mezi republikové špičky. 

Je zakladatelem OS Ráj, kde dlouho 
vykonával funkci předsedy. Pod jeho 
vedením organizovalo sdružení mnoho 
úspěšných akcí, např. Talent Veselá, Setkání 
důchodců, Posezení před hospodou, Silvestr 
o den dříve aj. 

 Má velkou zásluhu na krásném 
zákoutí v Ráji (rozcestník, valach, zvonička). 

 
Veškeré této činnosti věnoval 

spoustu svého volného času.  
I ve svém pokročilém věku je aktivní 

členem sdružení Ráj a my bychom mu za to 
chtěli z celého srdce poděkovat. 

 
Honzo, přejeme ti do dalších let 

hlavně hodně zdraví a neutuchajícího 
elánu. Ať ti pořád chutná plznička a síly 

vydrží i na další společné akce!  
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Prostředí kolem nás 
 
Jsou lidé, kterým je lhostejné 

v jakém prostředí žijí a jak to kolem nich 
vypadá. Tu odhodí papírek, tam vysypou 
kolečka s odpadem do potoka. Naštěstí jsou 
mezi námi stále i ti, kterým na vzhledu 
veřejného prostranství ve Veselé záleží a 
v případě potřeby neváhají sami zakročit. 

Rádi bychom touto cestou 
poděkovali Marušce Moslerové, která sama 
na vlastní náklady s pílí sobě vlastní 
zútulnila prostor před veselským 
obchodem. Spousta z nás tudy denně 
projíždí, nebo prochází a určitě se ráda 
potěší pohledem na květiny a vysazené 
záhonky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budeme doufat, že takových 
nadšenců se mezi námi najde víc a brzy se 
dočkáme dalších milých zákoutí. 

 
Poznej se za stovku 
 
V tomto čísle jsme zavzpomínali a 

zmínili mnohá jména spoluobčanů, kteří se 
podíleli na sportovním životě v obci. Mezi 
dobovými fotografiemi jsme objevili mnohé 
známé tváře, a tak doufáme, že i vy si 
s námi rádi zahrajete.  

 
Pokud se osoba na fotografii pozná a 

dá nám vědět, má u nás 100 Kč  
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