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Výkonný	výbor	
	
Změny	ve	VV	
Ve	 Výkonném	 výboru	 dochází	 k	personálním	 změnám.	 Gabriela	 Valeriánová	
odstoupila	 z	 rodinných	 důvodů	 ze	 své	 funkce	 4.	 ledna	 a	 mandát	 jí	 vyprší	 po	
dvouměsíční	výpovědi	v	březnu.	

	
Ke	 dni	 31.	 března,	 kdy	 uplyne	 výpovědní	 lhůta,	 odstupuje	 ze	 své	 funkce	
viceprezidenta	 pro	 ekonomiku	 Ladislav	 Dub.	 Jak	 sám	 uvedl,	 rozhodl	 se	 tak	 na	
základě	 zvážení	 a	 vyhodnocení	 situace	 týkající	 se	 komunikace	 a	 důvěry	 ve	
výboru	mezi	 jednotlivými	 členy.	 Hlavním	 důvodem	 bylo	 znovuzvolení	Martina	
Blažka	do	Výkonného	výboru,	což	učinila	Rada	ČJF	dne	31.	ledna	2018.		
	
Martin	Blažek	původně	navrhl	 své	odstoupení	 z	 funkce	na	 zasedání	v	polovině	
listopadu,	 kdy	 Rada	 ČJF	 řešila	 téma	 přečerpaného	 rozpočtu	 na	 Jezdecký	
informační	 systém	ČJF	 (JIS).	Martin	Blažek	 tehdy	přijal	 osobní	 odpovědnost	 za	
překročení	 rozpočtu	 a	 navrhl	 své	 odstoupení	 z	 funkce.	 Rada	 ČJF	 při	 svém	
hlasování	vyslovila	panu	Blažkovi	i	nadále	důvěru,	takže	ve	VV	setrvává.	
	
Výše	uvedené	uvolněné	pozice	ve	VV	se	budou	znovu	obsazovat.		
		
Rozpočet	
Rada	ČJF	dne	31.	 ledna	2018	schválila	provizorní	rozpočet	pro	rok	2018,	který	
bude	 vyvěšen	na	webu	ČJF.	 Po	 obdržení	 rozhodnutí	 o	 přidělených	dotacích	 od	
MŠMT	pro	rok	2018,	bude	rozpočet	dle	možností	upraven.		

	

Přestěhování	sekretariátu	ČJF	
Ve	dnech	11.	a	12.	ledna	proběhl	přesun	sekretariátu	ČJF	do	nových	kanceláří.	Od	
pondělí	15.	ledna	je	sekretariát	k	dispozici	na	nové	adrese:	Hošťálkova	392/1c,	
Praha	6.	Od	tohoto	dne	je	zrušena	pevná	linka	sekretariátu	ČJF.	Telefonní	čísla	
všech	 pracovníku	 jsou	 k	 nalezení	 na	 webových	 stránkách	 ČJF:	
http://www.cjf.cz/kontakty/sekretariat-cjf/		
 
 
 
 
 
 
	
	



Galavečer	
V	 sobotu	 27.	 ledna	 proběhl	 v	 pražském	 Národním	 domě	 na	 Vinohradech	
galavečer	 České	 jezdecké	 federace,	 během	 kterého	 byli	 mimo	 jiné	 vyhlášeni	
nejúspěšnější	jezdci	a	koně	ve	všech	disciplínách.	Ocenění	bylo	uděleno	také	Ing.	
Antonii	 Pellarové,	 která	 pracovala	 pro	 Českou	 jezdeckou	 federaci	 na	 postu	
generálního	 sekretáře	 řadu	 let	 a	 stála	 u	 porevolučního	 přerodu	 Českého	
jezdeckého	svazu	právě	na	federaci,	tak	jak	jí	známe	dnes.	V	Národním	domě	na	
Vinohradech	převzala	z	rukou	prezidentky	ČJF	Ing.	Olgy	Plaché	Cenu	prezidenta	
České	 jezdecké	 federace	 za	mimořádný	 přínos	 pro	 rozvoj	 jezdeckého	 sportu	 v	
ČR.	Záznam	ze	slavnostního	večera	připravila	Česká	televize,	TV	Barrandov	i	TV	
Prima.	

Seznam	oceněných	sportovců	a	koní	ve	všech	disciplínách	a	kategoriích:	
VYTRVALOST	
Jezdec	roku	v	kategorii	juniorů	Táňa	Terberová	
Jezdec	roku	v	kategorii	seniorů	Lucie	Škábová	
Kůň	roku	Sahar	
Dvojice	roku	Petr	Jadlovský	a	Rachel	4	
	
REINING	
Jezdec	roku	v	kategorii	mládeže	Radka	Paverová	
Jezdec	roku	v	kategorii	amatérů	Markéta	Šteyerová	
Jezdec	roku	v	kategorii	juniorů	Jonáš	Bujnoch	
Jezdec	roku	v	kategorii	seniorů	Lukáš	Brůček	
Kůň	roku	Top	Sail	Pop	
	
VOLTIŽ	
Jezdec	roku	v	paravoltiži	Štěpán	Švarc	
Jezdec	roku	v	kategorii	dětí	Tereza	Czyžová	
Jezdec	roku	v	kategorii	juniorů	Vanesa	Krištofová	
Dvojice	roku	Denisa	Králíková	a	Kristýna	Rejnková	
Skupina	roku	JK	Voltiž	Albertovec	
	
SPŘEŽENÍ	
Jezdec	roku	v	kategorii	dvojspřeží	pony	Erik	Zuvač	
Jezdec	roku	v	kategorii	jednospřeží	Jaroslav	Petřek	
Jezdec	roku	v	kategorii	dvojspřeží	Josef	Drábek	
Jezdec	roku	v	kategorii	čtyřspřeží	Jaroslav	Juráň	ml.	
	
VŠESTRANNOST	
Jezdec	roku	v	kategorii	pony	Barbora	Vaňková	
Jezdec	roku	v	kategorii	dětí	Adéla	Zemanová	
Jezdec	roku	v	kategorii	juniorů	Vladimíra	Pechanová	
Jezdec	roku	v	kategorii	mladých	jezdců	Eliška	Orctová	
Jezdec	roku	v	kategorii	seniorů	Miloslav	Příhoda	
Kůň	roku	Bonus	1	
	
DREZURA	
Jezdec	roku	v	paradrezuře	Anastasja	Vištalová	



Jezdec	roku	v	kategorii	pony	Julie	Sekaninová	
Jezdec	roku	v	kategorii	dětí	Eliška	Skřivanová	
Jezdec	roku	v	kategorii	mladších	juniorů	Eva	Vavříková	
Jezdec	roku	v	kategorii	starších	juniorů	Alexandra	Hanáčková	
Jezdec	roku	v	kategorii	mladých	jezdců	Anežka	Zajícová	
Jezdec	roku	v	kategorii	seniorů	Tereza	Hábová	
Kůň	roku	Xangai	
	
SKOKY	
Jezdec	roku	v	kategorii	pony	Viktor	Skutecký	
Jezdec	roku	v	kategorii	dětí	Tereza	Svobodová	
Jezdec	roku	v	kategorii	mladších	juniorů	Sára	Vingrálková	
Jezdec	roku	v	kategorii	starších	juniorů	Anna	Heldová	
Jezdec	roku	v	kategorii	mladých	jezdců	Anna	Kellnerová	
Jezdec	roku	v	kategorii	seniorů	Aleš	Opatrný	
Kůň	roku	Cento	Lano	

	
Foto:	Jan	Nebřeský	
	
Sbírka	na	pomoc	Heleně	Terberové	
Již	více	než	190	tisíc	korun	se	sešlo	do	konce	ledna	na	účtu	sbírky,	kterou	Česká	
jezdecká	federace	založila	ve	prospěch	Heleny	Terberové	koncem	prosince	2017.	
Ta	 utrpěla	 loni	 v	 dubnu	 vážné	 zranění	 páteře	 při	 vytrvalostních	 závodech	 ve	
Sloupu	v	Čechách.	
Je	velmi	pozitivní,	že	jezdcům	a	jezdecké	veřejnosti	není	lhostejný	osud	ostatních	
kolegů.	 Na	 galavečeru	 byl	 předán	 dosavadní	 výtěžek	 sbírky	 dceři	 Heleny	
Terberové.	 Sbírka	 pokračuje	 i	 nadále	 a	 finanční	 příspěvky	 je	možné	 posílat	 na	
transparentní	účet	vedený	u	MONETA	Money	Bank,	který	je	uvedený	i	na	úvodní	
straně	webu	ČJF:	223223201/0600.	



	
Foto:Kateřina	Návojová	
	
FEI	
	
Nabízené	funkce	v	rámci	FEI	
FEI	 otevřela	 přihlášky	 do	 voleb	 na	 některé	 dobrovolné	 funkce.	 Podmínky	
procesu	a	popis	jednotlivých	funkcí	naleznete	na	stránkách	FEI:		
http://inside.fei.org/fei/elections	
	
Nové	zakázané	látky	
FEI	publikovala	nový	seznam	zakázaných	látek,	viz:	
http://inside.fei.org/content/anti-doping-rules	

	
I	ČJF	se	můžeme	zapojit	do	sestavování	nového	seznamu	zakázaných	látek	viz:	
http://inside.fei.org/fei/your-role/veterinarians/suggest-a-change	
	
FEI	hledá	dobrovolníky	pro	WEG	Tryon	2018	
Hledají	se	dobrovolníci	na	WEG	TRYON	2018	viz:	
https://tryon2018.com/page/volunteer	
Přihláška	viz:	https://tryon2018.com/page/volunteer	
	
Sport	Forum	FEI	2018	
Bylo	stanoveno	datum	konání	akce	FEI	Sport	Forum	ve	dnech	26	až	27.	března	
2018	 v	 IMD,	 Lausanne	 (SUI).	Přihlášky	 se	 budou	 moci	 posílat	 od	 12/02/do	
20/02/2018.	



		

	
Foto:	archiv	FEI	
	
Vzdělávání	
	
Školení	stewardů	a	stavitelů	ve	Zduchovicích	
Od	25.	 -	27.1.2018	probíhalo	ve	Zduchovicích	ve	spolupráci	s	Aachen	School	of	
Equestrian	Art	and	Design	a	Českou	jezdeckou	federací	FEI	školení	pro	stavitele	
parkurů	a	stewardy.	
Školiteli	kurzu	byli	německý	profesor	Dr.	Arno	Gego,	který	školí	stavitele	ve	více	
než	 30	 zemích	 světa.	 Jako	 stavitel	 se	 představil	 na	 ME	 i	 MS,	 účastnil	 se	 také	
dvakrát	 olympijských	 her	 v	 Sydney	 a	 Los	 Angeles	 jako	 technický	 delegát.	
Druhým	 školitelem	 byl	 francouzský	 olympijský	 medailista	 z	 roku	 1988	 ze	
Soulu	Frédéric	 Cottier.	 Na	 OH	 vybojoval	 bronzovou	 medaili	 v	 parkurovém	
skákání.	 Je	prominentním	stavitelem	CSIO	v	La	Baule,	stavěl	 také	např.	Světové	
jezdecké	hry	 v	Normandii	 v	 roce	 2014.	Do	 Zduchovic	 se	 sjela	 početná	 skupina	
stavitelů	 z	 celého	 světa,	 zastoupení	 tu	 měla	 Argentina,	 Mexiko,	 Hongkong,	
Finsko,	 Litva,	 Turecko,	 Bulharsko,	 Francie,	 Rakousko,	 Německo.	 Z	 Maďarska	
dorazil	 např.	Barnabás	 Hevesy,	 který	 v	 roce	1980	 na	 olympijských	 hrách	 v	
Moskvě	 obsadil	 7	 místo	 v	 jednotlivcích	 a	 4.místo	 v	 družstvech.	 Jediným	
účastníkem	 z	 České	 republiky	 z	 řad	 stavitelů	 byl	 Petr	 Mašek.	 Ve	 spolupráci	 s	
Českou	jezdeckou	federací	proběhlo	ve	Zduchovicích	současně	i	FEI	školení	pro	
stávající	 stewardy,	 kterého	 se	účastnilo	 10	 stewardů,	 z	 toho	4	 z	 ČR.	Ředitelem	
kurzu	byl	Radovan	Šálek,	asistentem	Bohumil	Rejnek.		



	
Foto:	Bohumil	Rejnek	
	
Pozvánka	na	 školení	 stylových	komisařů	ve	 skokové	disciplíně	
2018	
V	termínu	9.	–	11.	března	se	ve	spolupráci	 se	Středočeskou	oblastí	uskuteční	v	
Královickém	dvoře	nový	kurz	a	zároveň	školení	určené	pro	stylové	komisaře	v	
disciplíně	 skoky.	 Lektorem	 bude	 zkušený	 německý	 rozhodčí	 Johann	 Seiler	 a	
Ing.Jan	 Šíma.	 Školení	 je	 přístupné	mimo	 stylových	 rozhodčích	 také	 trenérům	a	
instruktorům	 jezdectví.	 Školení	 proběhne	 za	 účasti	 frekventantů	 Talent	 pony,	
účastníků	 SCP	 a	 dětí	 a	 juniorů	 na	 velkých	 koních.	 Účastníci	 tak	 budou	 mít	
možnost	 sjednotit	 si	 pohled	 a	 hodnocení	 stylových	 soutěží	 s	 ohledem	 na	 věk	
jezdců	a	jejich	fyzických	a	mentálních	možností.	Více	informací	na	webu	ČJF.	

	
Jarní	školení	drezurních	rozhodčích	a	zájemců	o	drezuru	v	roce	
2018	
Školení	pořádají	 jednotlivé	Oblastní	výbory	ČJF	ve	spolupráci	s	drezurní	komisí	
ČJF	 Drezurní	 rozhodčí	 je	 povinen	 se	 zúčastnit	 jarního	 školení	 pořádaného	 DK,	
jinak	 nemůže	 být	 zařazen	 do	 sboru	 rozhodčích	 v	 daném	 roce	 -	 2018.	
Rozhodčí	drezury	musí	mít	platný	refreshing	všeobecných	pravidel	1x	za	2	roky.		

	

	



Termíny	školení	2018		

Oblast	termín	–	místo	Lektor		
Karlovarská	oblast	3.2.2018	–	Dvůr	Stráň	JS	Gabrielka	Ing.	Valeriánová		
Jihočeská	oblast	11.2.2018	–	ZH	Písek	p.Čmolík		
Pražská	oblast	17.2.2018	–	Podolanka	–	JK	Ronex	p.	Čmolík		
Severomoravská	oblast	17.2.2018	–	Derby	Bohuňovice	Ing.	Schützová		
Plzeňská	oblast	24.2.2018	–	Jezd.společnost	Plzeň	Bory	Ing.	Valeriánová		
Jihomoravská	oblast	10.3.2018	–	Pegas	Moravany	Ing.	Schützová		
Středočeská	oblast	18.3.2018	–	Podolanka	–	JK	Ronex	MUDr.	Žižková		
Zlínská	oblast	7.4.2018	–	Těšánky	u	Zdounek	Ing.	Schützová		
Královéhradecká	oblast	7.4.2018	–	Motel	Arkus	Černožice	MUDr.	Žižková		
Východočeská	oblast	14.4.2018	–	Dostihový	spolek	Pardubice	Ing.	Fialová		
	
ČJF	 uspořádala	 setkání	 spolupracujících	 akreditovaných	
středisek	pro	vzdělávání	instruktorů	a	trenérů	jezdectví	
	Předposlední	 lednový	 víkend	 uspořádala	 ČJF	 na	 půdě	 ČZU	 setkání	 se	
spolupracujícími	akreditovanými	středisky	pro	vzdělávání	instruktorů	a	trenérů	
jezdectví.	 Setkání	 se	 účastnili	 zástupci	 ze	 všech	 čtyř	 akreditovaných	 středisek	
včetně	lektorů,	dále	zástupci	Vzdělávací	a	Drezurní	komise.	V	rámci	programu	se	
uskutečnilo	představení	všech	akreditovaných	středisek,	 jejich	 lektorů,	 skript	a	
dalších	učebních	pomůcek	a	metodiky	a	představení	vize	ČJF	o	další	spolupráci	
s	akreditovanými	středisky.	Dále	proběhla	společná	revize	teoretické	a	praktické	
části	 obou	 kurzů	 a	 obsahu	 závěrečných	 zkoušek.	 Výsledkem	 je	 návrh	 změny	
podoby	 drezurních	 úloh	 pro	 zkoušky	 instruktorů	 i	 trenérů	 a	 skokové	 části	
zkoušek	instruktorů	jezdectví,	který	bude	předložen	VV	ČJF	ke	schválení.	Setkání	
bylo	 též	 velkým	 přínosem	 z	pohledu	 možnosti	 sdílení	 poznatků	 a	 praktik	
jednotlivých	akreditovaných	středisek	navzájem.	
	

	
	



Sport	
	
Global	Champions	League	Play	Off	v	Praze		
Prodej	vstupenek	na	největší	akci	světové	série	v	parkurovém	skákání	na	území	
České	 republiky	 –	Global	 Champions	 Prague	Playoffs	 2018	 –	 začne	 26.	 března.	
Premiéra	prestižní	soutěže	za	účasti	nejlepších	jezdců	a	koní	světa	se	uskuteční	v	
pražské	 O2	 areně	 od	 13.	 do	 16.	 prosince	 letošního	 roku.	 Snahou	 organizátora	
Czech	Equestrian	Team	je	propagace	jezdeckého	sportu	v	České	republice,	a	tak	
by	 vstupenky	 měly	 být	 dostupné	 pro	 většinu	 fanoušků.	 Nejlevnější	 kategorie	
vstupenek	by	neměla	přesáhnout	500	korun.	
	

	
	
	
Pozvánka	na	SJC	Poděbrady	
Ve	 dnech	 31.	 května	 až	 3.června	 se	 v	 Poděbradech	 v	 areálu	 JK	 Obora	 se	 pod	

záštitou	 ČJF	 uskuteční	 parkurové	 závody	 kategorie	
CSN,	 které	 jsou	 určené	 pro	 děti,	 juniory	 a	 mladé	
jezdce.	 Spring	 Juior	 Cup	 Poděbrady	 2018	 budou	
zároveň	 poslední	 prověrkou	 naší	 mladé	
reprezentace	 před	 ME	 2018	 ve	 Francii.	 Stavitelkou	
parkurů	 bude	 světoznámá	 stavitelka	 z	 Německa	
Christa	 Heibach,	 spolu	 s	 českými	 trenéry	 bude	 na	
výkony	 jezdců	 SCM	 dohlížet	 i	 reprezentační	 trenér	
Tjark	 Nagel.	 Na	 programu	 je	 zařazena	 i	 atraktivní	
soutěž	týmů.	Připravený	je	také	bohatý	doprovodný	
program,	 při	 kterém	mohou	návštěvníci	 oslavit	 den	
dětí.	



	
	
	
Výjezdy	mladé	reprezentace	2018	
Při	 lednovém	 výcviku	 účastníků	 skokového	 SCM	 ve	 Zduchovicích	 byl	 stanoven	
plán	oficiálních	závodů	pro	letošní	sezonu:	
6.	-	8.4.	–	Zduchovice	
26.	–	29.4.	-	CSIO-Ch,	J,	YR	Zduchovice	
17.	–	20.5.	-	CSIO	Ch,	J,	YR	Lamprechtshausen,	Rakousko		
31.5.	–	3.6.	-	SJC	Poděbrady	-	kontrolní	závody	SCM	+reprezentace		
9.	–	15.7.	-	ME	Ch,	J,	YR	Fontainebleau,	Francie	
1.	–	5.8.	–	MČR	děti,	junioři	-	Martinice	
	
	
Výjezdy	seniorské	reprezentace	2018	
Začátkem	 ledna	 se	 uskutečnila	 schůzka	 skokového	 seniorského	 A	 kádru	 (celý	
zápis	 je	 uložený	 na	 stránkách	 Skokové	 komise).	 Přítomní	 byli	 všichni	 jezdci	 i	
majitelé	 koní.	 Jezdci	 projevili	 zájem	 o	 účast	 na	 WEG	 Tryon,	 kromě	 Zuzany	
Zelinkové,	která	se	chce	soustředit	na	sezonu	2019	a	v	letošní	sezoně	by	si	chtěla	
především	 připravovat	 další	 mladé	 koně.	 Jezdci	 Czech	 Equestrian	 Team	 Aleš	
Opatrný	a	Anna	Kellnerová	plánují	 i	 v	 letošním	roce	účast	 v	Global	Champions	
League.	Celý	tým	se	i	v	sezoně	2018	účastní	seriálu	FEI	Nations	Cup.	Ve	skupině	
C,	 kam	 je	ČR	 zařazena	připadají	 v	úvahu	 závody	 -	 Linz,	 Lisabon	a	byl	původně	
zařazen	 i	 Šamorín,	 který	 se	 přesunul	 do	 Divize	 1.	 FEI	 hledá	 další	 zájemce	 o	
organizaci	 závodů	 v	 naší	 skupině.	 Jezdci	 shodně	 odmítli	 výjezd	 do	 Lisabonu	 s	
ohledem	 na	 dlouhou	 a	 složitou	 cestu	 náročnou	 pro	 koně.	 Tým	 se	 tedy	 bude	
účastnit	 CSIO4	Linz	 a	 případně	na	dalších	 závodech,	 které	 budou	 ještě	 do	naší	
skupiny	zařazeny.	Kalendář	se	 ještě	stále	zpracovává.	Pro	tým	je	velmi	důležitá	
účast	ve	finále	v	Budapešti	19.8.2018,	kam	ze	skupiny	C	postupují	3	týmy	a	pak	
následný	postup	do	finále	v	Barceloně.	Klíčová	bude	pak	sezona	2019	s	ohledem	
na	kvalifikace	na	OH.	Tým	má	na	splnění	kvalifikace	jednoznačně	mnohem	větší	
šanci	než,	aby	si	jezdci	plnili	kvalifikaci	jako	jednotlivci.		



	

Ostatní	

Talentovaná	mládež	do	18	let	a	Talent	pony	8-11	let		
Zámecká	 stáj	 Plandry,	 z.s.	 	 pořádá	 oblastní	 soustředění	Talentované	mládeže	
do	 18ti	 let	 a	 Talent	 pony	 věková	 kategorie	 8	 -	 11	 let	 v	níže	 uvedených	
termínech.	 Tento	 projekt	 se	 uskuteční	 v	jezdeckém	 areálu	 Bohuslavice	 se	
skokovým	trenérem	 Vladimírem	 Mestenhauserem	 a	 s	drezurními	 trenérkami		
Michaelou	a	Renatou	Habáskovou.	
		
Termíny:	
čtvrtek	8.	února	2018	od	13	do	19	hodin	SKOKOVÝ	TRÉNINK	p.	Mestenhauser	
sobota	10.	února	2018	od	9	do	19	hodin	DREZURNÍ	TRÉNINK	p.	Habásková	
čtvrtek	22.	února	2018	od	13	do	19	hodin	SKOKOVÝ	TRÉNINK	p.	Mestenhauser	
pondělí	5.	března	2018	od	13	do	19	hodin	SKOKOVÝ	TRÉNINK	p.	Mestenhauser	
pondělí	 19.	 března	 2018	 od	 13	 do	 19	 hodin	 SKOKOVÝ	 TRÉNINK	 p.	
Mestenhauser	
	
Ve	čtvrtek	a	pátek	8.	 a	 9.	 března	2018	 se	koná	finálové	kolo	PONY	TALENT	a	
zároveň	školení	stylových	rozhodčí	v	Kralovicích	s	jedním	z	nejlepších	školitelů	-	
Johannem	 Sailerem.	 Finalisté	 Talent	 pony	 tak	 mají	 možnost	 tréninku	 s	 tuto	
světovou	kapacitou								
	
V	případě	zájmu,	posílejte	přihlášky	na	email:	info@zameckastaj.cz	
Uveďte	prosím:	jméno	jezdce,	věk	jezdce,	datum	narození	jezdce,	jméno	ponyho	
nebo	koně.	Uveďte	prosím,	zda	se	jedná	o	pony	nebo	velkého	koně	a	přibližnou	
zkušenost	jezdce	–	z	důvodu	zařazení	do	správného	lotu.	
V	případě	 jakýchkoli	 dotazů	 kontaktujte	 Veroniku	 Krejčířovou	 Vackovou	 na	
telefonním	čísle	775218076		



	
Foto:	Jan	Matuška	
	
Pozvánka	na	galavečer	Středočeské	oblasti	
Dne	17.února	se	uskuteční	Galavečer	Středočeské	oblasti.	Začátek	je	v	19:00	hod.	
a	 vyhodnocení	 sportovců	 STČ	 oblasti	 	 proběhne	 od	 17:00	 hod.	 Jejich	 seznam	
naleznete	na	webu	Středočeské	oblasti:		
http://www.cjf.cz/oblasti/stredoceska/akce-oblasti/galavecer/		
Večerem	 bude	 provázet	 Kateřina	 Brožová,	 k	tanci	 a	 poslechu	 bude	 hrát	 Viktor	
Sodoma	a	kapela	Unikát.	

	
	


