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Vážení spoluobčané,

2020
č.3, září

Dalším nešvarem je také to, že někteří 
občané přiváží na sběrný dvůr např. celá 
okna a dveře a nerozdělí je na jednotlivé 
komodity jako je dřevo, sklo, železo, atd. 

Jsem rád, že mohu říci, že se nám celkem 
daří třídit využitelné odpady, přesto však 
musím zmínit také to, že se najdou i takoví 
občané, kteří považují sběrný dvůr spíše za 
skládku odpadů, než místo sběru komodit, 
které se dají recyklovat. 

V rámci tohoto čísla zpravodaje bych se 
chtěl krátce pozastavit u tematiky odpadů 
a sběrného dvora. 

Sběrný dvůr není místem pro vyhození 
odpadků. 

N ě k t e ř í  d o ko n c e  p ř i v e zo u  c e l o u 
kuchyňskou linku, sedací soupravu či 
král íkárnu a o tom, co tam občas

Také pracujeme na udržovacích pracích 
v budově obecního úřadu a rekonstrukci 
starého vodojemu, který je již ve velmi 
špatném stavu. 

Přeji vám všem krásný zbytek léta.

V současné době probíhaj í  opravy 
místních komunikací, a to: „Zvadilov“, 
„Hluboká cesta“ a „Dolní výhon“. 

Co se týče kultury, v červenci proběhla 
C y r i l o m eto d ě j s ká  p o u ť  a  v  s r p n u 
nohejbalový turnaj ,  a le vzhledem 
k  p ř e t r v á v a j í c í  s i t u a c i  s p o j e n é 
s koronavirem, byla většina plánovaných 
akcí zrušena. 

Josef Trecha, starosta obce 

nacházíme, se nebudu raději ani zmiňovat, 
a proto chystáme změnu, kdy některé 
služby v rámci sběrného dvora budou 
zpoplatněny. 

V průběhu léta jsme zdárně dokončili 
rekonstrukci domku v uličce č.p. 131, kdy 
proběhly nejen venkovní, ale také vnitřní 
úpravy. Do sportovního areálu byla 
zakoupena zánovní buňka, která byla 
následně také zastřešena. 

Jak je již zvykem, rád bych vás informoval 
také o činnosti v naší obci. 

Práce probíhaly i na škole, kde se 
vybudovala nová přístavba a zastřešení 
atria. 
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Farní úřad

Začal nový školní rok pro děti a další 
povinnosti pro nás všechny a snad bude 
vše v pořádku bez omezení kvůli pandemii 
koronaviru, který se bohužel zase více 
rozšiřuje. Musíme být stále opatrní, ve 
střehu a zodpovědní vůči druhým. 

SLOVO KNĚZE

Dále jsme zjistili, že máme několik 
prasklých skel v presbytáři u vitráží, které 
s e  m u s í  v y m ě n i t  p ř e d  z i m o u  a 
přesilikonovat těsnění oken, kterými v 
mrazech a při silných větrech táhne. Práce 
jsme zadali do Nivnice panu Fraňkovi.

Protože se několik i větších farních akcí 
muselo zrušit kvůli omezením, tak vás 
dnes seznámím s tím, co jsme pořídili a s 
výhledem oprav našeho kostela.

Milí farníci, zdravím vás po prázdninách a 
dovolených i když letos asi většinou jen po 
naší republice, ale i ta je přece krásná. 

V  pos ledním období  je  u  koste la 
zaznamenána zvýšená vlhkost zdiva. Ta se 
lokálně projevuje destrukcí povrchových 
úprav po obvodu objektu, tj. v exteriéru a v 
interiéru zavlhnutím, praskáním omítek a 
soklů venkovních vystupujících pilířů 
obvodového zdiva. 

Starý digitální číselník ukazatele písní z 
kancionálu v kostele nám po 30 letech 
dosloužil a tak jsme museli pořídit 
moderní světelný ukazatel čísel písní. 
Výhodou je, že se tam dá navolit i nápěv 
písně, číslo sloky, popř. i druh zpěvníku. 
Práce provedl pan Rostislav Rychlík se 
synem. Celkem stál i s ovladači a s instalací 
28.975 Kč. Snad nám bude zase dlouho 
dobře sloužit.

Pak vás chci seznámit s pracemi, které 
budeme muset postupně v několika 
etapách a letech udělat podle projektu 
pana ing. Víta Kolmačky ze Zlína - Návrh na 
snížení vlhkosti v  kostela v Březové. 

Na naši žádost byla provedena prohlídka 
kostela a navazujícího terénního okolí, 
dále uskutečněna návštěva technika KEIM 
k posouzení stavu omítek zdiva. Prohlídka 
měla informativní charakter ohledání a 
zjištění rozsahu zvenčí a uvnitř kostela. 
Současně byl vznesen požadavek na 
geodetické zaměření obvodu kostela a 
jeho nejbližšího okolí. 

V prvním případě jde u SZ strany kostela o 
spádování rozsáhlé zadlážděné plochy 
(betonová zámková dlažba) od místní 
komunikace ke kostelu. Parkovací plocha 
je spádována ke stěně kostela; pro odtok 
je k dispozici jen krátký liniový rošt. 

Navíc  dlážděná plocha zř ízená na 
štěrkopískovém podsypu a  vrstvě 
kameniva poskytuje pod vlastní dlažbou 
retenční plochu, která spádováním právě k 
základům kostela přináší podzemní vodu 
ke kostelu a sycení podzákladí. 
Obvod na J a JV straně má nefunkční 
trojřádek z žulových kostek vložených do 
betonu, není však vliv rozhodující. Dešťové 
svody jsou zaústěny do historických 
betonových šachtiček s mříží nebo do 
otevřených betonových koryt. 

Zde u některých vniká do potrubí travnatý 
porost či jiné nečistoty, které u retence a 
podzemních vsaků pak neumožňují odvod 
vody. Celková funkčnost pak závisí na 
těsnosti betonového potrubí, na vsaku a 
na skutečném odvodu srážek a jejich 
likvidaci. Provedení obnovy - snížení 
vlhkosti  zdiva kostela je navrženo 
etapovitě. 
Rámcově jde v prvé řadě o minimalizaci 
případně vyrušení zdrojů vlhkosti, dále jde 
o stavební úpravy a opatření k přerušení 
(či omezení) cesty vlhkosti do zdiva, 
případně k řízenému provětrávání zdiva od 
vlhkosti, v závěru o stavební úpravy 
povrchů (obnova omítek a nátěrů) s 
umožněním difúze vodní par a vlhkosti. 
Odvod vody od kostela souvisí i s kvalitní a 
bezproblémovou funkcí kanalizace. 

Toto nás v nejbližší době čeká a snad se 
nám podaří k této opravě sehnat i 
potřebné dotace.

Ing. Vít Kolmačka a P. Pavel Vágner

V kostele byly nedávno zřízené vnitřní 
dlažby (kolem roku 2000). 
Montáž dlažeb bylo dle sdělení provedeno 
na podkladní betonové mazaniny v celém 
rozsahu půdorysu kostela. 

Kompaktní zádlažby a akrylátová výmalba 
na cementových a nadstavovaných 
omítkách vnitřních stěn a sloupů tvoří 
kompaktní překážku proti difúzi vodních 
par podzemní vlhkosti. 

V exteriéru jsou v podstatě ke sledování 
tato hlediska: - odvodnění povrchových 
srážkových vod; - řádná funkčnost 
historické kanalizace, odvod a cíle odvodu 
srážkové vody včetně vyústění. 

Podzemní  v lhkost  postupuje  o  to 
razantněji do svislých konstrukcí. 

Zjištěné hodnoty byly zaznamenány a 
vypsány do půdorysu. Nebyly odebírány 
sondy. 

Tím dochází k vystupování vlhkosti do 
výšky včetně zasolování omítek i zdiva. 

To  vš e  s e  ko n zu l to va l o  i  s  č l e ny 
ekonomické rady farnosti. Bylo sděleno, že 
je potřebné provést sondy a podrobnější 
posouzen í  omítek  v lhkého zd iva , 
prověření  dokumentace ověřuj íc í 
kamerovým systémem stav stávající 
dešťové kanalizace. 

By la  také provedena podrobnějš í 
prohlídka stavu vlhkosti zdiva za účasti 
specialisty technika KEIM Ing. Evžena 
Biskupa, provedeno měření vlhkosti 
vlhkoměrem na omítkách zdiva. 

Byly však posouzeny úlomky z nátěrů, kde 
bylo zjištěno, že se u nátěrů zdiva jedná o 
v z d u c h o v ě  n e p r o p u s t n ý  a k r y l á t 
neumožňující vyvětrávání vlhkosti. 
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Kvůli nepříznivému počasí se letos poprvé 
po mnoha letech - navíc po dlouhé 
koronavirové pauze -  uskutečni lo 
s lavnostní  zahájení  školního roku 
2020/2021 ve sportovní hale. I přes 
deštivé a nevlídné počasí přijelo na 
zahájení nečekaně velké množství rodičů a 
žáků nastupujících na individuální 
vzdělávání, především prvňáčků.

Na úvod si vzal slovo ředitel školy PaedDr. 
Ludvík Zimčík, který představil nové členy 
pedagogického sboru. Žáky pak krátce 
pozdravil starosta obce pan Josef Trecha a 
povzbudivá slova si mohli žáci i rodiče 
vyslechnout z úst místního faráře Mgr. 
Pavla Vágnera.

Foto: Danka Michalcová

Slavnostní  zahájení  nového 
školního roku

Na závěr proběhlo tradiční „pasování“ 
prvňáčků mečem drženým v rukou „krále“ 
– Mgr. Jiřího Miškara.

Mgr. Robert Goldmann



Obec Březová ZPRAVODAJ 2020, č.3, září

4
Školy Březová
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Letošní rok je velmi zvláštní. 
Nejen že téměř všechny postihl strach 
z nemoci, která ještě stále trápí celý svět, 
ale díky začátku roku, kdy bylo mnoho lidí 
doma, se životní tempo trochu zvolnilo a 
zklidnilo. Mnozí zjistili, že mají kolem sebe 
lidi, o kterých dříve nevěděli, nevšímali si 
je nebo se na ně dívaly jinýma očima. Toto 
období mnohé spojilo a některé možná 
rozdělilo. Však pohody a čas na práci 
kolem domů si udělal téměř každý a také 
při procházkách zjistil, že opravdu žijeme 
v krásné krajinné oblasti!

Ještě jsme neměli příležitost všem dívkám 
a ženám, které nám moc pomohly s šitím 
roušek poděkovat. Díky nim bylo možno 
zpočátku obdarovat hlavně důchodce 
v obci a poté ty, kteří se nám ozvali. Velké 
množství roušek se dodávalo také na 
záchranku ve Zlíně a do nemocnic. Proto si 
pomoci Martiny Hanákové, Soni Kubišové, 
S i m o ny  J u rá s ko vé  a  v š e c h  h o l e k 
Provodovských (Marii, Tereze, Kateřině, 
Kristýně, Natálii, Julii) moc vážíme. Po 
celou dobu prací byl Robert Provodovský 
hlavním „žehličem“ polotovarů i hotových 
roušek. Všem, kteří nám věnovali pracovní 
materiál také, patří velké díky! 

Před deseti lety jsme začali v obci pořádat 
výstavy a letošní, v pořadí již osmá, byla 
pro vzpomínku na životní události 
obyvatel obce zaměřena hlavně na 
dobové fotografie od konce 19. století až 
do 80. let 20. století. 
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Kopretina Březová, z.s.

Veronika Provodovská, členka spolku

Příští rok má naše Kopretina Březová z. s. 
dvacáté výročí od vzniku, proto bychom to 
chtěli trošku oslavit, například speciální 
diskotékou  a drobným vzpomínkovým 
překvapením. Snad se vše podaří, držte 
nám palce.

Všem přeji hezké dny a nezapomeňte, že 
být šťastný neznamená, že je vše 
perfektní, ale že jsme se rozhodli užívat si 
života i přes jeho nedokonalosti a neustálé 
překážky.

Bylo zde vystaveno téměř 300 fotografií. 
Díky místním pamětníkům nebo těch, 
kteří jsou rodáky a občas navštíví rodiny 
v obci se nám podařilo zaznamenat často 
velmi podrobné popisy. Kromě zhlédnutí 
fotografií se bylo možno vyfotit s naší 
„krojovanou rodinkou“ a také dovědět 
něco o historii kostela Sv. Cyrila a 
Metoděje. Letošním rokem totiž uplynulo 
150 let od jeho dostavby. Děkujeme panu 
faráři Pavlu Vágnerovi za zapůjčení textilní 
i jiných předmětů z kostela.

Ve spolupráci s Muzeem Jana Amose 
Komenského v Uherském Brodě se na 
Domě Sv. Josefa (dvoraně) instalovala 
výstava  s  názvem „Březová oč ima 
dobových fotografů“. Přístupná byla v 
době od 4.7. do 30. 8. 2020. 
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Koronavirová přestávka je u 
konce, nová sezóna odstartovala

Po dlouhé přestávce, kterou zavinila 
pandemická nemoc Covid-19, se pomalu 
rozbíhá fotbalový život. 
Po prvních přípravných utkáních, které náš 
tým odehrál v červenci a v srpnu, jde do 
tuhého. První ostrý zápas čekal náš tým 
v neděli 16. srpna.

„Na tento den jsem se těšil jako malé dítě,“ 
svěřuje se trenér Kalina, se kterým vedení 
TJB prodloužilo o rok smlouvu. 

Z ní mu nakonec těsně před začátkem 
sezóny vypadli Uher a Popelka, kteří jsou 
kvůli zranění na půl roku mimo hru.

„Trénovali jsme a hráli přípravné utkání, 
jak jen to situace dovolila. Do kádru se 
podařilo přivést několik nových hráčů a já 
m ě l  z a  ú ko l  s e s k l á d a t  z á k l a d n í 
jedenáctku,“ pokračuje Kalina. 

TJB vstoupila do nové sezóny domácím 
derby proti záloze Strání. Ve vyrovnaném 
zápase jsme nakonec vstřelili o tři branky 
více než soupeř a brali jsme tři body za 
vítězství 3:0. Zápas rozhodl svým prvním 
hattrickem v sezóně Pomajbík. 
Ve druhém zápase jsme zajížděli do 
Bílovic, kde jsme vybojovali cenný bod. Ve 
třetím utkání jsme hostili Záhorovice, 
které jsme porazili 3:1. 

nikdo

Příchody a odchody TJB

Odchody:

Příchody:

Další výsledky, statistiky a tabulku A-týmu 
naleznete na stránkách klubu.

Stanislav Popelka (Strání), Michal Holboj 
(Nivnice), Jan Machálek (Drslavice), 
Dominik Mahdal (Bánov), Tomáš Hanák 
(Bystřice p/Lop.), Jan Trecha (návrat po 
zranění), Daniel Jurásek, Jakub Panák (oba 
přechod z mládeže)

Cíl pro letošní sezónu je umístění na špici 
tabulky a poprat se o postup, nejhůře však 
do třetího místa. Chceme hrát pohledný a 
útočný fotbal, který se bude divákům líbit 
a rvát se o každý metr na hřišti do poslední 
minuty.

Připravili jsme pro vás bohatý program, 
který začal fotbalovým odpolednem, 
pokračoval dětskou diskotékou s DJ 
Robinem, dále vystoupili heligonkáři z 
Bystřice a skončil hodovou zábavou.

Nutno také vyzdvihnout, že nebylo 
zapomenuto ani na ty nejmenší, pro které 
byly veškeré atrakce zdarma (malování na 
obličej, skákací hrad). V neposlední řadě 
patří dík též obecnímu úřadu za nachystání 
stanu pro hodovou zábavu.

www.tjbrezova.cz

Cyrilky 2020

I v letošním roce pro vás uspořádal náš 
klub hodovou zábavu. 
V nelehké době jsme se rozhodli na 
poslední chvíli, že nás ani koronavirus 
nezastaví a Cyrilky uspořádáme. 

V žácích je aktuálně 13 hráčů, kteří také 
trénují dvakrát týdně. „Oproti přípravce je 
zde vidět věkový rozdíl a hlavně fotbalový 
růst každého hráče. Je radost se dívat na 
hráče, kteří se zápas od zápasu zlepšují,“ 
hodnotí Křeháček.

Cíle v letošní sezóně má Křeháček jasné, a 
sice naučit ty nejmenší fotbal, ty starší 
v něm zlepšit a mít z fotbalu radost.

„Kluci a holky chodí na trénink v hojném 
počtu a je vidět, že se snaží,“ říká s hrdostí 
trenér Křeháček. 

Mládež TJB

V letošním soutěžním ročníku 2020/21 
přihlásil náš klub žáky a přípravku, které 
vedou Josef Křeháček, Josef Uher a 
Vratislav Horňák. Přípravka i žáci hrají 
Okresní soutěž.
V přípravce je aktuálně 23 hráčů, kteří 
aktivně trénují dvakrát týdně. 
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Železný hasič

Dne 16.8.2020 proběhl v naší obci druhý 
ročník soutěže Železný hasič Bílých Karpat.  

V letošním roce byla zařazena do Zlínské 
ligy železných hasičů. Této soutěže se 
zúčastnilo 54 závodníků jak z České tak 
Slovenské republiky. 
Byla pro ně připravena trať s deseti 
d i sc ip l ínami .  Proskakování  pneu, 
d v o u m e t r o v á  b a r i e r a ,  m o t á n í 
dvacetimetrové bé hadice, nasazení koše 
na savici, přenesení kanystrů ( ženy  2 x 10 
kg a muži 2 x 20 kg ), překonání bariéry 
okno, transport 80 kg panáka, převracení 
pneu, hammerbox ( ženy 20 úderů a muži 
40 úderů ) a na závěr roztažení bé hadic ( 
ženy 2 x 25 metrů a muži 2 x 30 metrů ). 

Jak pro soutěžící tak pro všechny diváky 
této soutěže bylo připraveno pohoštění. 
Tato soutěž byla soutěžícími a Zlínskou 
ligou velmi kladně hodnocena jak po 
organizační stránce, tak náročnosti tratě i 
péči o soutěžící. Toto hodnocení nás velmi 
potěšilo a už se těšíme na další ročník, 
který proběhne příští rok. 

Za SDH Březová
 Simona Jurásková   

Touto cestou bychom rádi poděkovali 
všem sponzorům, kteří podpořili naše 
soutěže. Patří jim opravdu velké díky, 
protože jejich dary ať už finanční tak věcné 
nám pomohl i  jak  s  oceněním,  tak 
s celkovým průběhem sportovního dne.

Na závěr  by lo  pro  ně  př ipraveno 
překvapení ve formě pěny. Byl opravdu 
krásný pohled na rozzářené smějící se děti 
v pěně. Ty úsměvy nás ujistili, že jsme 
dětem připravi l i  krásnou neděli  a 
samozřejmě budeme tuto akci opakovat. 
Jak se říká, sliby se mají plnit. 

Na odpoledne jsme připravil i  také 
zpestření neděle pro děti ve formě 
Dětského odpoledne.  Byly pro ně 
připraveny sportovní disciplíny, které děti 
perfektně a s úsměvem splnily. Po splnění 
byl každý sportovec odměněn balíčkem a 
zmrzlinou. 

Po vzájemné dohodě s TJ Sokol Březová 
probíhalo Dětské odpoledne a fotbalové 
utkání. Tato spolupráce nás potěšila a 
připravili jsme společně opravdu krásný 
sportovní den.
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SDH Březová

V této soutěži holky bojovaly v kategorii 
ženy a musím říct, že předvedly skvělé 
výkony, protože se postavit v této kategorii 
zkušeným ligovým ženám byla opravdu 
odvaha a jejich časy a umístění bylo 
úžasné. Holky opravdu klobouk dolů. TFA 
Velká nad Veličkou v kategorii dorost 
Dominika Jurásková první místo.
Věřím, že odvahu na TFA soutěž najde víc 
mladých hasičů a postaví se v příštím roce 
na start. Jak kluci, tak i holky ví, že tato 
s o u t ě ž  n e n í  j e n  o  r y c h l o s t i ,  a l e 
nejdůležitější je si rozložit sílu na zvládnutí 
celého závodu. Je zde důležitá technika 
splnění disciplíny, aby nedošlo k úrazu a 
také hlavně správně pracovat s dechem. 
Když vše dodrží, tak je každý vítěz, protože 
po odstartování si také zmáčknou cílové 
tlačítko, a to je to jejich vítězství. Jsou to 
borci.

Za Mladé hasiče SDH Březová  Lukáš Jurásek  

Od 11.9.2020 v 17:00 hodin začneme na 
hřišti opět trénovat a už se na všechny moc 
těšíme. Jestli má někdo z dětí zájem stát se 
hasičem, trénovat a soutěžit společně 
s námi, tak muže přijít. Rádi přijmeme 
každého mladého hasiče nebo mladou 
hasičku. 

Mladí hasiči

Prázdniny skončily, a tak hurá do školy. 
Ano, hurá do školy a taky na hřiště na 
trénink hasičů.

Ale ještě se ohlédneme, co jsme všechno 
stihli od posledního zpravodaje. 
I přes různá nařízená omezení nás 
neodradilo trénovat na hřišti jak požární 
útoky, štafety, tak i TFA disciplíny. 
Nemohu si odpustit názor, že děti každého 
věku patři na hřiště, a ne k počítači. 
Na hřišti se zdokonalují ve sportovních i 
požárních dovednostech,  ale také 
spolupráci při soutěži. Do soutěže 
nastupují jako tým, který vzájemně 
spolupracuje a podporuje se. 
Týmová spolupráce je opravdu při sportu 
důležitá a mladí hasiči ji perfektně zvládají.

13.6.2020 se mladí hasiči zúčastnili TFA 
pro děti a mládež v Podolí. Své štěstí 
zkoušeli Václav Vacula, Marek Jurásek a 
František Vacula. Byla to pro ně první 
taková soutěž. Všechny disciplíny TFA 
perfektně splnili a soutěž dokončili. Byla to 
pro ně úžasná zkušenost a budeme se 
podobných soutěží účastnit.

TFA soutěží se účastnily i dvě dorostenky. 
TFA Kobylí 25.7.2020 Dominika Jurásková 
první místo v kategorii dorost. 
Železný hasič Bílých Karpat 16.8.2020 
Adéla Rapantová a Dominika Jurásková. 
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Postupně zkuste posouvat večerku na 
d ř í v ě j š í  h o d i n y ,  v  p o s l e d n í m 
prázdninovém týdnu můžete vrátit do hry 
klidně i budík. Začnete-li se změnou 
režimu v dostatečném předstihu, můžete 
ho měnit postupně, po malých krůčcích a 
děti se tak vyhnou náhlému šoku.

Ve všech možných reklamních letácích se 
postupně začíná objevovat sortiment 
Zpátky do školy. Nákupy nových školních 
potřeb jsou dobrou příležitostí, jak děti na 
návrat naladit. 

Prázdninový režim se od toho školního 
podstatně liší. 
Děti si během léta zvykly na to, že si můžou 
přispat a večer se jim do postele moc 
nechce. 

J a k  s e  v y h n o u t  z b y te č ný m 
stresovým situacím při zahájení 
školního roku?

Nedoporučujeme dítě do učení příliš nutit, 
určitě není potřeba, aby se poslední týdny 
prázdnin každý den několik hodin věnoval 
škole. Přeci jen prázdniny ještě neskončily 
a děti mají právo si své volno pořádně užít.

V klidu si naplánujte, co všechno je 
potřeba do nového školního roku zařídit. 
Nejen dětem, ale i vám se s koncem 
prázdnin změní režim, bude potřeba 
znovu naskočit do kolotoče domácích 
úkolů a vysvětlování. 

A jakou radu pro vás mám na závěr? 
Milí rodiče, myslete taky na sebe a svoji 
pohodu! 

 PhDr. Michaela Miechová

Obrňte se proto trpělivostí a klidem a ještě 
než to všechno zase propukne, užijte si 
s vašimi nejmenšími poslední volné dny.

 Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz

Nejvyšší čas na úklid pracovního místa. 
Klidně můžete dětem nechat volnou ruku, 
aby si svůj stůl zorganizovaly a připravily 
podle vlastních představ. 
Mnoho rodičů také přemýšlí nad tím, jestli 
s koncem prázdnin začít s dětmi pomalu 
opakovat učivo. Pokud vaše dítko samo 
projeví chuť něco si zopakovat nebo si 
bude chtít hrát na školu, určitě se ho v tom 
nebojte podpořit. 

Pokud víte, že s něčím v minulém roce silně 
bojovalo, můžete nenásilně, třeba formou 
hry, učivo postupně procvičovat. 

S vysněnou aktovkou s Elsou nebo novým 
penálem se superhrdinou, se do školy 
každý školák hned těší o něco více. A kam si 
ty nové sešity, pastelky a pouzdro dát? 

Místo stresujícího nakupování na poslední 
chvíli, udělejte z výběru nových školních 
pomůcek pří jemnou a pohodovou 
událost. 
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