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Pracovní skupina pro rovné příležitosti ve vzdělávání 

Zápis z jednání, 19. 2. 2020, 14:00 – 16:00 hod. 

ZŠ Žitomířská 885, 282 01 Český Brod 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Fejfarová Martina (OSPOD), Charvát Tomáš (ZUŠ Český Brod), Jedlička Ladislav (ZŠ 

Kounice), Koželská Jaroslava (ZŠ Bylany), Kropáček Jan (ZŠ Tyršova, Český Brod), Lancová Veronika 

(PPP Český Brod), Nováková Renata (ZŠ Přistoupim), Pěnkava Václav (ZŠ a MŠ Poříčany), Plesná 

Ludmila (ZŠ Tuklaty), Slavík Jiří (ZŠ Žitomířská), Šnajdrová Marie (ZŠ a PrŠ Český Brod), celkem 

zastoupeno 9 škol 

Další: Machorková Jana (TJ Slavoj ČB SK Český Brod), Steklý Petr (CVIK Český Brod). 

Realizační tým projektu: Goldšmídová Samira, Soukupová Jiřina, Svěcená Veronika, Tlamichová 

Lucie, Vraj Gabriela, Žídková Olga. 

Omluveni: Dušek Martin (ZŠ Tyršova) – zástup Jan Kropáček, Pacalová Renata (ZŠ a MŠ Vitice), 

Pačesová Linda (Dokolečka z.s.) 

Program setkání: 

1. Přivítání účastníků. 

2. Aktuální informace k projektu Sdílené radosti a strasti škol III. 

3. Informace ke sportovním dnům na Kutilce – pí Machorková 

4. Informace o možnostech spolupráce s příspěvkovou organizací  CVIK – pan Steklý. 

5. Sdílení aktuálních poznatků ze života škol v ORP Český Brod. 

6. Závěr, další postup. 

Ad 1., 2. Přivítání účastníků, aktuální informace k projektu Sdílené radosti a strasti škol III 

Setkání zahájila J. Soukupová, přivítala účastníky a pozvala na plánované akce, které jsou pravidelně 

aktualizovány na stránkách projektu https://skoly-orp-cb.eu/ .  

 

Čtvrtek 20. 2. 2020 
9:00 – 17:00 hod. 

Konference MAP Říčany Společně pro 
úspěch našich škol 

Říčany 

Čtvrtek 20. 2. 2020 
15:30 – 17:30 hod. 

Setkání asistentů pedagoga PPP Český Brod 

Pátek 21. 2. 2020 
9:00 – 11:00 hod. 

Pracovní skupina pro financování Kavárna U Madony, 
Český Brod 

Úterý 17. 3. 2020 
9:00 – 12:00 

Mgr. Pavel Zeman - Aktuální novely 
právních předpisů od 1. 1. 2020 

Oranžová zahrada, Český 
Brod 

https://skoly-orp-cb.eu/
https://map-ricany.cz/spolecne-pro-uspech-nasich-skol/
https://map-ricany.cz/spolecne-pro-uspech-nasich-skol/
https://skoly-orp-cb.eu/setkani-asistentu-pedagoga-s-pracovniky-pedagogicko-psychologicke-poradny-3/
https://skoly-orp-cb.eu/mgr-pavel-zeman-aktualni-novely-pravnich-predpisu-od-1-1-2020/
https://skoly-orp-cb.eu/mgr-pavel-zeman-aktualni-novely-pravnich-predpisu-od-1-1-2020/
https://skoly-orp-cb.eu/mgr-pavel-zeman-aktualni-novely-pravnich-predpisu-od-1-1-2020/
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Pondělí 23. 3. 2020 
17:30 – 20:00 hod. 

Inspirativní kavárna nejen pro rodiče 
Martin Jan Stránský 

KD Svět, Český Brod 

Čtvrtek 2. 4. 2020 
15:30 – 17:30 hod. 

Setkání asistentů pedagoga Region Pošembeří, 
Arnošta z Pardubic, Český 
Brod  

Úterý 7. 4. 2020 
14:00 – 16:00 hod 

Pracovní skupina pro čtenářskou 
gramotnost 

Oranžová zahrada, Český 
Brod 

Středa 22. 4.2020 
14:00 – 16:00 hod 

Pracovní skupina pro sdílení zkušeností 
s výukou cizích jazyků  

Oranžová zahrada, Český 
Brod 

Čtvrtek 23. 4. 2020 
14:30 – 16:30 

Řídící výbor MAP  Radniční sál, Český Brod 

Na jednání Řídícího výboru Gabriela Vraj shromažďuje informace pro aktualizaci Investičních priorit. 

Formuláře s plánovanými investičními akcemi schválenými na  minulém ŘV byly rozdány členům PS a 

následně budou ještě zaslány e-mailem. Prosíme o jejich aktualizaci, zajištění podpisu zřizovatele a 

zaslání nazpět paní Gabriele Vraj do 31. 3. 2020.   

Letní škola pedagogů bude letos v liblické střední škole v týdnu od 17. 8. 2020. Tělocvična a venkovní 

hřiště jsou nám k dispozici.  

Stále přijímáme tipy na náměty do programu, nejpozději do konce února na skolyorp@cesbrod.cz. 

Dále budeme rády za kontakt na ladiče pian a preludujícího žáka ZUŠ – muzikanta na křídlo v jídelně, 

koncert jako večerní program… 

Program pro ZUŠ – na přání zařadíme program pro učitele ZUŠ, nebo uvítáme tyto učitele jako 

lektory. Např. hledáme z vlastních řad školitele na správné nastavení hlasu (více zde). Pokud Vás 

někdo napadá, informujte nás prosím. 

Přihlášky na LŠP chceme spustit do konce března 2020. 

V příloze jsou uvedeny výstupy z dotazníků ohledně věkové a kvalifikační  struktury pedagogů 

v našem území.   Další výstupy budeme zveřejňovat postupně na stránkách projektu, 

v aktualizovaném dokumentu MAP, plánujeme i článek do Českobrodského zpravodaje. 

Terénní základna na Vrátkově pro environmentální vzdělávání, zastupitelstvem schváleno 

vybudování za finanční podpory z IROP. Do konce září by měly být dokončeny stavební práce, 

aby  začátkem nového školního roku 2020/2021 bylo možné přivítat děti s pedagogy. V programu  

LŠP bude prostor pro přípravu projektových dní na Vrátkově s budoucími lektory.  

 

Aktuální výzvy k podávání žádostí o dotaci: 

1) OPZ – https://www.esfcr.cz/vyzva-107-opz - uzávěrka příjmu žádostí 10. 3. 2020 14:00 

- možno financovat dětské kluby, společný odjezd dětí do školy, doprovod na kroužky, 

příměstské tábory – vše pro děti na 1. stupni ZŠ,  

- realizace nejdéle do 31. 12.2022 

- minimální výše 2 mil. Kč (osobní náklady (ON) + paušální náklady 40 % z ON) 

https://skoly-orp-cb.eu/inspirativni-kavarna-nejen-pro-rodice-mudr-martin-stransky-vliv-technologii-na-lidsky-mozek-aneb-hrozi-lidstvu-digitalni-demence/
https://skoly-orp-cb.eu/inspirativni-kavarna-nejen-pro-rodice-mudr-martin-stransky-vliv-technologii-na-lidsky-mozek-aneb-hrozi-lidstvu-digitalni-demence/
mailto:skolyorp@cesbrod.cz
https://www.vokalsystem.cz/
https://www.esfcr.cz/vyzva-107-opz%20-%20uzávěrka%20příjmu%20žádostí
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- způsobilé výdaje na 1 pečující osobu na 15 dětí, při pobytu venku možno financovat další 

osobu)   

- alokace 200 mil.  

2) MF ČR - https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-

dotace-kapitoly-vps/program-29822 - uzávěrka příjmu žádostí 15.3.2020 23:59 

- podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství 

- realizace nejdéle do 31. 12. 2020 

- maximální výše podpory 20 mil. Kč 

- spoluúčast 10 % 

- pro obce do 3 000 obyvatel 

- alokace 300 mil.  

3) ERASMUS+ - https://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-skolni-vzdelavani-ms-

zs-ss/ -uzávěrka příjmu žádostí 24.3.2020 12:00 

- spolupráce nejméně 3 subjektů ze 3 různých států EU 

- realizace nejdéle 31. 8. 2023 

- maximální výše podpory 16.500 Euro/1 škola 

Otázka je, co od výjezdu do zahraničí očekáváme: inspiraci, zamyšlení, co dělají jinak než my, jak 
v současné inkluzi stihnout nadané žáky. Země: sousední země, Polsko 3x, Rakousko, Slovensko 4x, 
Německo, Řecko 2x, severské země 3x, Dánsko 2x, Srbsko, Benelux, Chorvatsko, Holandsko. 

Ad 3. Informace ke sportovním dnům na Kutilce  

Paní Machorková přednesla záměr zapojit do sportování v areálu všechny děti ze třídy. Propozice 

v příloze. Z následné diskuse vyplynuly následující závěry:  

1) ZŠ Kounice se vzhledem k vlastním optimálním podmínkám ke sportování  letošních 

sportovních dnů na Kutilce nezúčastní 

2) 5 sportovních dní bude uspořádáno v dubnu a květnu 2020 – viz rozpis  

 

Organizace/ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ZŠ Bylany 5 11 13 10 10

ZŠ Tyršova 80 58 63 46

ZŠ Žitomířská 81 81 69 61

ZŠ speciální 4 6 6 5 3 10 10 10 4

ZŠ a MŠ Poříčany 22 27 20 31

ZŠ Přistoupim 10 10 7 11 6

ZŠ Tuklaty

ZŠ a MŠ Vitice 6 7 6 5 7

Dokolečka 10 10 4 3 5 1

CELKEM 35 44 36 34 31 181 193 176 162 142

Termíny 19.5.2020 20.4.2020 21.4.2020 27.4.2020 28.4.2020

Přehled o počtu žáků v jednotlivých třídách 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps/program-29822
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps/program-29822
https://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/
https://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/
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3) 5 sportovních dní bude uspořádáno koncem září, případně začátkem října 2020 pro 1. stupeň 

plně organizovaných škol – přesné datum bude upřesněno po vyhodnocení sportovních dnů v 

jarních termínech. Přehled o počtech žáků podává následující tabulka  

Organizace/ročník 1* 2 3 4 5 

ZŠ Tyršova 90 70 51 79 55 

ZŠ Žitomířská 90 67 75 65 71 

ZŠ a MŠ Poříčany 60 29 31 37 36 

ZŠ Tuklaty 20 19 16 18 16 

CELKEM  260 185 173 199 178 

 
* odhad 

    
4) Je na zvážení, zda současné 5. ročníky velkých škol ještě nezařadit do jarních měsíců, neboť 

v září již budou v 6. ročníku a ze soutěžení vypadnou. Jedná se o 186 žáků. Vhodným 

termínem by mohlo být pondělí 18. 5. 2020. Prosíme dotčené školy o zpětnou vazbu.  

 

Organizace/ročník 5 

ZŠ Tyršova 66 

ZŠ Žitomířská 62 

ZŠ a MŠ Poříčany 46 

ZŠ Tuklaty 12 

CELKEM 186 

 

Cenou pro vítěze mezi deváťáky jsou vstupenky na festival Brod 1995. Cena pro ostatní vítězné třídy 

je filmové představení, které si děti z vítězných tříd ve spolupráci s CVIK díky kladným a záporným 

bodům odhlasují (zvlášť 1. a 2. stupeň.  

Ad 4. Informace o možnostech spolupráce příspěvkové organizace CVIK- Centrum vzdělávání 

informací a kultury – pan Steklý 

Učíme se filmem – nová rozjíždějící se nabídka KD Svět pro ZŠ, pro max. čtyři třídy (po 30 dětech) je 
v kině i psycholog a dlouholetý preventista pan Jiří Převrátil. Film je možné zastavit a děti vtažené do 
děje a problematiky snáze rozmluvit a probrat, co je potřeba. Domluvena spolupráce s projektem 
v podobě sdílení nákladů – psychologa hradíme z projektu, program kina hradí žáci sami. Spolupráce 
se školami je jedině přínosem. CVIK přijímá podněty na témata k zamyšlení, např. manipulace – na 
filmu lze snadno ukázat, jak jde původní informace převrátit naruby. Konkrétní nabídka je uvedena v 
příloze.  

Ad 5. Sdílení aktuálních poznatků ze života škol v ORP Český Brod 

ZŠ Bylany – stabilizovaní, šťastní a veselí  

ZŠ Kounice – mají novou střechu, pan ředitel vytížený také funkčním studiem. 
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PPP – na takový přísun klientů je pracovnic PPP málo. V nejbližší době budou navštěvovat školy a 

kontrolovat IVP. Termíny pro vyšetření školní zralosti se kvapem plní a již nyní dávají květnové 

termíny. Těší se do nových, větších prostor, (nyní se hledá firma pro realizování stavby, optimistický 

odhad ukončení je příští rok). Stále platí možnost objednat si do škol sdílenou intervenční 

psycholožku Mgr. Alexandru Kecovou, speciální pedagožku Mgr. Terezu Tomkovou.  

MŠ a ZŠ TGM Poříčany – domluveni s Terezou Tomkovou na vyšetření školní zralosti. Připravovaný 

projekt „Prázdniny bez starostí“, který podala obec Poříčany ve spolupráce se školou na podnět 

z pracovní skupiny pro financování zajistí pro děti z 1. stupně příměstské tábory. Zaměstnávají je 

dodělávky na rekonstruované budově MŠ. S rozpočtem jsou v zásadě podobně jako v minulém roce, 

uvidí, jak to dopadne při vykazování na konci roku. 

ZŠ Tuklaty – řeší novou tělocvičnu a další 2 třídy místo kontejnerové třídy. V současné době se 

zpracovává projektová dokumentace. Odhadovaná cena bude snad známa do termínu zasedání 

řídícího výboru. 

Odbor sociálních věcí a školství – schůzka se starosty k naplněnosti škol. Dlouhodobě školy v  

Českém Brodě nemají kapacitu na pokrytí všech požadavků. K 1. září bude chybět cca 100 míst.  Je 

nutné, aby vznikaly nové školy i v jiných obcích regionu.  

ZŠ Přistoupim – shání náhradu za těhotnou učitelku. 

ZŠ a PrŠ Český Brod – 3. 3. 2020 pořádají tradiční Masopust, všichni jsou zváni. Investice od 

zřizovatele proměnili na zahradě do čtyř cvičebních strojů a šplhací stěny. Obtížně a již dlouho shání 

stavební firmu na opravu stropu v tělocvičně, dále projektanta na zastřešení místa, kde se konají 

výstavy. Problém s kvalifikací personálu, hledají se asistenti pedagoga. 

ZUŠ – prostorové problémy, už 12 let podávají žádosti, mění se úředníci na kraji. Rozpočet je potěšil, 

díky průměrování si polepšili a dětem ve vyšších ročnících se budou moci více věnovat. Budou 

rekonstruovat topení v divadle.  

ZŠ Tyršova Český Brod – v červnu odchází ředitel Dušek, finišují úpravu dvou odborných učeben a 

výtahu, předpokládaný termín ukončení je duben 2020.  

Region Pošembeří – ukončují se poslední výzvy, nové výzvy pro školy v tomto programovacím období 

se nepředpokládají 

ZŠ Žitomířská – prostory dvou odborných učeben – dílny a počítačová učebna, ve které se setkání 

konalo, jsou upravené. Celkové náklady cca 6 mil Kč. Představena nová studie plánované přístavby 

školy (15 kmenových tříd, tělocvična s tribunou), předpokládaná cena cca 200 mil.  

V příloze je uveden přehled od r. 2017, kde je patrný procentuální nárůst žáků v obcích. ZŠ 

navštěvuje   stabilně +- 220 žáků z Českého Brodu, počet žáků z okolních obcí stále roste (o 15 % 

oproti r. 2017) . V září mají pouze 91 míst, kdyby přišli žáci, kteří se hlásí, chybělo by 100 míst. Ve 

stávajících prostorech další navýšení není možné.  

Následovala prohlídka nových prostor dílen.  
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Ad 5. Závěr, další postup 

Příští setkání v červnu, ZŠ Tyršova, ředitel Slavík bude mít příspěvek o řediteli naživo. Pozvánka 
bude zaslána.  

 

Zapsala: Veronika  Svěcená, Jiřina Soukupová  

Český Brod 20. 2. 2020 

Přílohy: 

Sportovní den na Kutilce 
Nabídka CVIK 
Předpokládané počty nových žáků z regionu  
Plakát IKR – MUDr. Stránský 
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Užitečné kontakty: 

Email: skolyorp@cesbrod.cz  Mobil: +420 703 143 824 (Svěcená) 

Psycholožka paní Kecová - alexandra.k@email.cz 

možnost supervize a vedení balintovské skupiny pedagogů Kontakt na pí. Kohoutkovou je: 

lenka.koh@seznam.cz 

Mgr. Tereza Tomková – speciálně pedagogické poradenství, e-mail: tereza.school@seznam.cz, tel.: 

605 218 219 

 

Kontakt na pana Steklého, ředitele CVIK – Centrum vzdělávání informací a kultury  

Mgr. Petr Steklý: mobil: 608 123 013, e-mail: stekly@cesbrod.cz   

 

Seznam příloh: 

výstupy viz příloha Výzvy MŠMT a MŽP 

Propozice 

CVIK příloha 

Žitomířská – přehled žáků a studie přístavby 

 

Zapsala: Veronika Svěcená 

Ověřila a doplnila: Jiřina Soukupová 

V Českém Brodě: 21. 2. 2020 

 

  

mailto:skolyorp@cesbrod.cz
mailto:alexandra.k@email.cz
mailto:lenka.koh@seznam.cz
mailto:tereza.school@seznam.cz
mailto:stekly@cesbrod.cz
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Příloha č. 1 

Akce projektu Sdílené radosti a strasti III   

Čtvrtek 31. 10. 2019 Ve zdravém těle, zdravý duch“ 
Sportovní projektový den pro 
žáky ZŠ 

Aktivní sportovní dopoledne pro žáky 1. 
Stupně ZŠ, s povídáním o zdravé stravě. 

Středa 6. 11. 2019 Balintovská skupina s pedagogy s 
vedením Lenky Kohoutkové 

Podpora pedagogů ORP ČB 

Středa 6. 11. 2019 Exkurze do OPEN GATE Návštěva a prohlídka soukromé ZŠ  

Středa 6. 11. 2019 Setkání koordinátorů EVVO  Environmentální vzdělávání na 
Českobrodsku 

Čtvrtek 14. 11. 2019 
 

Setkání asistentů pedagoga, škol 
z ORP s pracovníky PPP 

Sdílení zkušeností, metodika, pro asistenty 
ZŠ a MŠ 

Čtvrtek 14. 11. 2019 
 

Inspirativní kavárna s novinářkou 
Petrou Procházkovou 

Jak rozumět mediální gramotnosti, jak ji 
přiblížit dětem. 

Středa 20. 11. 2019 7x ČAJ Setkání a povídání rodičů mladších dětí 
s psycholožkou Mgr. Kecovou   

Středa 20. 11. 2019 9x KAFE Setkání a povídání rodičů starších dětí 
s psycholožkou Mgr. Kecovou   

Čtvrtek 21. 11. 2019 Biofeedback Individuální terapie pro děti 

Pondělí 25. 11. 2019  Seminář Zdravotní cvičení pro 
pedagogy  
s Lenkou Krutskou (2 skupiny) 

Uvolňování nejčastěji přetížených svalu, 
předávání informací o zdravém sezení a 
pohybu dětem v ZŠ a MŠ. 

Úterý 26. 11. 2019  Rozvoj jazykových schopností dle 
prof. Elkonina (2 skupiny) 

Čtenářská příprava pro předškoláky a žáky 1. 
tříd 

 

Následné akce 

Úterý 10. 12. 2019 
8:00 – 16:00 

Mgr. Michaela Veselá – právo ve školství  
 

Říčany  

Každé pondělí  
od 14 a od 15 hod. 

Seminář Zdravotní cvičení pro pedagogy s 
Lenkou Krutskou 

Český Brod, Oranžová 
Zahrada 

Každé úterý  
od 15 a od 16 hod. 

Čtenářská příprava dětí na Českobrodsku PPP Český Brod 

Každá středa  
od 16:15 a 18:00 

Setkání a povídání rodičů mladších a 
starších dětí s psycholožkou Mgr. Kecovou   

PPP Český Brod 

Pondělí 23. 3. 2020 Martin Stránský přednáška také o vlivu 
elektroniky na děti 

KD Svět 

https://skoly-orp-cb.eu/ 

  

https://skoly-orp-cb.eu/projektovy-den-na-kutilce-tuzime-sva-tela-nebot-by-to-chtela/
https://skoly-orp-cb.eu/setkani-asistentu-pedagoga-s-pracovniky-pedagogicko-psychologicke-poradny-2/
https://skoly-orp-cb.eu/setkani-asistentu-pedagoga-s-pracovniky-pedagogicko-psychologicke-poradny-2/
https://skoly-orp-cb.eu/inspirativni-kavarna-nejen-pro-rodice-medialni-gramotnost/
https://skoly-orp-cb.eu/inspirativni-kavarna-nejen-pro-rodice-medialni-gramotnost/
https://skoly-orp-cb.eu/zdravotni-cviceni-v-oranzove-zahrade-prakticky-workshop-pro-kazdeho-2/
http://krutska.cz/
https://skoly-orp-cb.eu/trenink-jazykovych-schopnosti-podle-prof-elkonina-aneb-ctenarska-priprava-deti-na-ceskobrodsku-2/
https://skoly-orp-cb.eu/7-podzimnich-caju-o-malych-detech-a-zivote-s-nimi/
https://skoly-orp-cb.eu/9-x-kafe-o-detech-vychove-a-rodicovstvi/
https://skoly-orp-cb.eu/


 

Aktivita je součásti projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je 

financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů 

vybraných obcí ORP Český Brod. 

 

Příloha 2. 

Výzvy MŠMT: 

MŠMT: „Podpora školního stravování žáků základních škol na rok 2020“ 
Výzva na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.  
Ministerstvo vyčlenilo pro tuto výzvu 60 mil. Kč. Dotace NNO bude poskytnuta zpravidla do 70 % 
celkových nákladů.  

Uzávěrka žádostí: 20. 12. 2019 

MŠMT: „Podpora vzdělávání v regionálním školství a podpora aktivit integrace cizinců na 
území ČR “ Výzva na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.  

Uzávěrka žádostí: 9. 12. 2019. 
 
MŠMT: „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ 
Rozvojový program na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 
Pro rok 2020 52 mil. Kč.  
Uzávěrka žádostí: 6. 12. 2019 

 
MŠMT: „Podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2020“ 
Výzva na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020  
Výše požadované dotace musí být minimálně 30.000,- Kč a maximálně může být 1.700.000,- Kč.  
Účel výzvy: 
okruh A: zajištění a udržení podmínek pro rozvoj vzdělávání v jazycích národnostních menšin   

okruh B: poskytnutí dostatku informací o poznávání historie a kultury jiných národů, které vedou ke 
vzájemné toleranci a boji proti rasismu a xenofobii.  
Uzávěrka žádostí: 9. 12. 2019 

 
MŠMT: „Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR na rok 2020“ 
Uzávěrka žádostí: 9. 12. 2019 

MŽP: „Školní environmentální zahrady“ 

Roční akční plán implementující opatření MAP se nám vesměs daří plnit. Exkurze do škol – nabízí se 
návštěva české školičky v Řecku. Termín květen 2020 na 5 – 7 dní, (29. 5. – 3. 6. 2019). Počítáme se 
spoluúčastí účastníků na nákladech.  

 


