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Úspěch ve výběrovém řízení IDS JMK – oblast Sokolnicko

PR-DO-LOG 2019 na SPŠ Edvarda Beneše a obchodní akademii Břeclav

Autobus SOR na lince 612 (Brno-Sokolnice-Boleradice)

Poslední tři roky provozu autobusových 
linek v závazku veřejné služby, a to nejen 
v Jihomoravském kraji, jsou poznamenány 
určitou nejistotou spojenou s dlouho trva-
jícími debatami ohledně cen za dopravní 
výkon, a především pak až příliš rychlým 
vývojem celé české ekonomiky, který ne-
gativně ovlivňuje mezi jiným i pracovní trh 
v segmentu dopravy. Dopravci Integrované-
ho dopravního systému Jihomoravského kraje 
se také snažili s větším, či menším úspěchem  
o úpravy podmínek provozu. Někteří nakonec 
průběžně a částečně vypověděli smlouvy s Ji-
homoravským krajem, někteří se na dočasných 
změnách dohodli. 

Celkem bylo vypovězeno ze strany dopravců 
14 provozních oblastí, mezi ně patřilo i „Sokolnic-
ko“, tedy oblast od Dambořic, Boleradic, Měnína 
přes Sokolnice do Slavkova u Brna a samotného 
Brna. Současný dopravce (společnost VYDOS 
BUS) zde ukončí provoz k 30. září tohoto roku  
a Jihomoravský kraj proto již na podzim minu-
lého roku vyhlásil výběrové řízení na dopravce, 
který zajistí provoz vypovězených spojů po tom-
to datu. 

Pod kuriózním názvem PR-DO-LOG 2019 proběhlo v květnu 6. 
kolo putovní soutěže určené pro žáky studující obor Provoz a ekono-
mika dopravy. Zápolení tříčlenných týmů složených ze žáků třetích ročníků z 
partnerských dopravních škol z Děčína, České Třebové, Plzně a Prahy proběhlo 
letos v Břeclavi, putováním na Pohansko a přechodem Pálavy.

Kromě poměřování v odborných znalostí v oborech přeprava – doprava – 
logistika, byly letos  přidány i soutěže zručnosti jako je například montáž sifónu 
nebo manipulace s ručním paletovacím vozíkem. Cílem soutěže není jen rozvíjet 
zájem o studium oboru, rozvíjet komunikační dovednosti, ale také poznání regi-
onů ČR a významných podniků v nich působících. 

Rádi bychom poděkovali společnosti BORS Holding, s.r.o. za vstřícnost a pod-
poru soutěže a soutěžního týmu. A jak to dopadlo? Skvěle, naši žáci předvedli 
výborné znalosti z oblastí silniční dopravy, anglického jazyka v dopravě a geo-
grafických znalostech. Tím pádem jsme si keramickou sošku maskota soutěže 
„Prďu“ nechali do příštího roku v Břeclavi. 

 
Ing. Ilona Galanidisová   

Střední průmyslová škola Edvarda Beneše 
a obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace

Praktikanti

Jednalo se o první výběrové řízení na 
autobusové dopravce, které po loňské 
změně právních předpisů vyžadovalo 
podání nabídek pouze elektronickou ces-
tou, termín byl pak v lednu 2019. Naše 
nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější  
a po několika dalších měsících čekání do-
šlo k podepsání smlouvy, která pro nás 
znamená závazek poskytnout rozšířené 
dopravní služby, a to v oblasti, ve které 
jsme výrazněji působili již v letech 2005 
až 2011.

Navyšujeme tak po létech podíl výko-
nů na linkách 151, 509, 610 a 612, a v menší 
míře i na linkách 48, 73, 202, 611, 620 a 630. Podle 
zadávací dokumentace se jedná o objem převy-
šující 400.000 km ročně, což je výkon pro celkem  
8 kmenových autobusů a 11 řidičů.

V období nedostatku řidičů a také velmi 
dlouhých objednacích lhůt na dodávku nových 
autobusů to nebude jednoduchý úkol, ale už 
nyní se pracovníci autobusové dopravy pečlivě 
věnují přípravě na spuštění. Je pravděpodobné, 
že se k nám vrátí někteří naši bývalí řidiči z ob-

sluhované oblasti a objeví se i noví. Pro zajištění 
nasmlouvaných výkonů úkolů budou vyčleněny 
také nové autobusy z letošních plánovaných do-
dávek. Celkem je objednáno a v průběhu srpna 
až prosince bude dodáno deset nových vozů Ive-
co Crossway.

Věříme tak v pohodový rozjezd provozu ve 
staronové oblasti. 

Ing. Miroslav Purmenský

ZPRAVODAJ          skupina BORS
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Novela zákona o směnárenské činnosti - pokračování

V minulém čísle Kulatého stolu jsem vás 
seznámila se změnami týkající se noveliza-
ce zákona o směnárenské činnosti. Novela 
zavedla do praxe nové povinnosti pro směnárníky 
s cílem více ochránit klienty.  Česká národní banka 
připravila jednoduchý test pro klienty směnáren, 
aby si ověřili své znalosti práv, které vyplývají z této 
novelizace směnárenského zákona. Tento test byl 
upraven pro potřeby tohoto článku.

1) Půjdete-li si k nám vyměnit české koruny za 
eura, nakupujete devizy, nebo valuty?
a) Mezi devizami a valutami není žádný rozdíl.
b) Valuty, protože valuta je pojem pro peníze zahra-
ničních měn v hotovosti, deviza je bezhotovostním 
protějškem valuty. 
c) Devizy, protože deviza je pojem pro peníze za-
hraničních měn v hotovosti, valuta je bezhotovost-
ním protějškem deviz.
2) Za jaký kurz mohou směnárny prodávat  
a nakupovat měny?
a) Směnárny stanovují kurzy nezávisle na kurzu 
České národní banky.
b) Směnárny mohou nastavit kurz maximálně  
o 20% vyšší než je kurz vyhlášený Českou národní 
bankou.
c) Při směně do výše v přepočtu 1 000,- EUR mo-
hou směnárny stanovit kurz maximálně o 20% vyš-
ší než je kurz vyhlášený Českou národní bankou.
3) Pokud u nás kupujete zahraniční měnu, zají-
má vás v kurzovním lístku nákup, nebo prodej?
a) Nákup. Cizí měnu výměnou za českou korunu 
nakupujete.
b) Při směně peněz si můžete vybrat výhodnější 
kurz.

c) Prodej. Cizí měnu výměnou za českou korunu 
získáte za prodejní kurz.
4) Za co a v jaké výši si směnárny můžou účto-
vat poplatky?
a) Směnárny si můžou účtovat libovolné poplatky 
v libovolné výši.
b) Směnárny můžou účtovat poplatky jen u obcho-
dů převyšujících částku v přepočtu 1 000 eur, v ma-
ximální výši 10 % z celkové transakce.
c) Směnárny nesmějí účtovat žádné poplatky, kro-
mě poplatků za směnu mincí nebo šeků.
5) Co můžete udělat, pokud jste vyměnili české 
koruny za eura a až později jste zjistili, že kurz 
byl pro vás nevýhodný. 
a) Požadovat doplacení rozdílu mezi nevýhodným 
kurzem a kurzem vyhlášeným ČNB, a to na které-
koli pobočce České národní banky.
b) Můžete odstoupit a požadovat vrácení peněz, 
a to u společnosti, u které jste nakupovali, a to ve 
kterékoliv její směnárně.
c) Můžete odstoupit a požadovat vrácení peněz,  
a to na kterékoli pobočce České národní banky.
6) Směnárna vaše rozhodnutí o zrušení směny 
neakceptovala a odmítla Vám vrátit peníze. 
Může ji to někdo nařídit?
a) Ano. Pravomoc přikázat směnárně náhradu vám 
způsobené škody má Česká národní banka.
b) Ano, o náhradě škody může rozhodnout Finanč-
ní arbitr.
c) Nikdo nemůže směnárníkovi nařídit vrácení 
směněné částky.
7) Jaká je lhůta pro zrušení výměny peněz?
a) Lhůta je jeden den a tři hodiny od výměny,  
přičemž běží pouze během otvírací doby směnárny.
b) Lhůta jsou tři hodiny od výměny, přičemž běží 

pouze během otvírací doby směnárny.
c) Lhůta je jedna hodinu od nákupu.
8) Jaká je povinnost směnárníka při odstoupení 
zákazníka od směny?
a) Směnárna nemá povinnost odstoupení od 
smlouvy akceptovat, může jí to ale nařídit Česká 
národní banka.
b) Směnárna je povinna vrátit vám zaplacenou část-
ku nebo doplatit rozdíl oproti kurzu vyhlašované-
mu ČNB k předchozímu dni.
c) Směnárna nemá povinnost odstoupení od 
smlouvy akceptovat, záleží na jejím rozhodnutí.
9) Je stanovena maximální částka pro zrušení 
transakce?
a) Zákon žádný limit nestanovuje.
b) Částka pro zrušení transakce je do výše v pře-
počtu 1 000,- EUR. Pokud směňovaná částka tuto 
hodnotu převyšuje, nelze od smlouvy odstoupit.
c) Částka pro zrušení transakce je do výše v pře-
počtu 1 000,- EUR. Pokud směňovaná částka tuto 
hodnotu převyšuje, lze stornovat pouze část ob-
chodu, která odpovídá hodnotě 1 000 eur.
10) Kdo vykonává dohled nad směnárnami?
a) Ministerstvo financí ČR
b) Česká bankovní asociace
c) Česká národní banka

Správné výsledky testu naleznete na str. 4 tohoto 
Kulatého stolu. Jaké jsou vaše znalosti? Jsou per-
fektní, neunikla vám žádná změna v zákoně? Pokud 
jste něco nevěděli, snad vám tento test pomohl. 

Zdroj: www.cnb.cz,  www.idnes.cz

Ing. Lena Haluzová

Hudební zastávka na Novém dvoře v rámci projektu Hudba na kole

Dne 15. června 2019 proběhl již pátý 
ročník projektu Hudba na kole. Jednou 
z dvaceti hudebních zastávek různých 
žánrů, v podání českých a rakouských 
hudebníků, byl i Nový dvůr. Vystoupila zde 
skvělá skupina RITMO Factory, která předved-
la, v rámci devíti vystoupení během celého dne, 
skvělou bubenickou show. Na Novém dvoře tak 
zazněly rytmy celého světa.

Hudba na kole je ojedinělý projekt spojující 
hudbu různých žánrů, cykloturistiku, poznávání 
atraktivních turistických zajímavostí a místní 

gastronomie sousedních regionů Jižní Moravy 
a Dolního Rakouska. Projekt Hudba na kole je 
součástí Mezinárodního hudebního festivalu 
Concentus Moraviae, který si od svého založení 
v roce 1996 našel pevné místo v kulturním kalen-
dáři a stal se jedním z nejvýznamnějších festivalů 
klasické hudby v České republice. Nabízí poslu-
chačům možnost propojit jedinečné hudební zá-
žitky s návštěvou inspirativních míst.

Ing. Kristýna Hytychová

Zdroj: www.hudbanakole.cz

Chtěli bychom touto cestou po-
děkovat vedení společnosti BORS, 
které nám svým nákladním vozem 
pomohlo vytvořit podium na charita-
tivní akci Den pro Natálku. Díky tomu 
jsme mohli zajistit zázemí vystupujícím.   
A i díky tomu se nám podařilo vybrat na 
léčbu Natálky Štefečkové z Kostic přes sto 
tisíc korun. Natálka se narodila 6. června 
2012 a to již ve 27. týdnu těhotenství, jako 
980 gramový uzlíček a dlouhodobě bojuje 
s nepřízní osudu. Krátce po porodu do-
šlo ke krvácení do mozku, čímž byla způ-
sobena dětská mozková obrna a Natálka 

částečně ochrnula. V letošním roce byla 
Natálce doporučena operace, která není 
hrazena pojišťovnou a z příjmů rodiny ne-
bylo možné zákrok ani následnou rehabili-
taci uhradit.  Poděkování patří i Jaromírovi 
Osičkovi, který coby řidič ochotně nejen 
vůz přistavil, ale pomáhal aktivně s orga-
nizací celé charitativní akce. Zajímavostí 
je, že akci připravoval i další zaměstnanec 
společnosti BORS, Antonín Tuček. Tady je 
vidět, že u vaší firmy pracují lidé, kteří mají 
srdce na pravém místě. A za to ještě jednou 
děkujeme.

Za organizační tým Petr a Petra Pajpachovi

Den pro Natálku
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Dračí lodě - letos Borsáci získali 5. místo ve firmách

Draci a dračice

Necelá čtyřicítka žáků základních škol 
z Břeclavi, Lanžhota, Moravské Nové Vsi 
a Valtic se ve 2. pololetí školního roku 
2018/2019 zúčastnila projektu Příběhy na-
šich sousedů a proměnila se tak na několik 
měsíců v dokumentaristy. Úkolem 8 žákov-
ských týmů pod vedením jejich pedagogů bylo 
navštívit pamětníka žijícího v jejich okolí, zazna-
menat jeho vzpomínky na diktafon nebo na ka-
meru a zpracovat z nich audio či video reportáž 
a pamětníkův životopis. 

Projekt zahrnoval mnoho aktivit – týmy na-
vštívily bývalou věznici na brněnském Cejlu, ab-
solvovaly workshopy Jak natočit pamětníka a Jak 
vyprávět příběh. Informace od pamětníků si moh-
ly ověřit při návštěvě Okresního státního archivu 
v Mikulově a výsledné audioreportáže zpracová-

Souboj hráčů

První mezinárodní 
úspěch našeho hráče
Skvělou reprezentaci BORS CLUBU 

předvedl Patrik Opluštil (2005). V rámci 
tenisového okruhu hráčů do 14 let - TENNIS 
EUROPE, se zúčastnil turnaje KIA POLMOTOR 
SZCZECIN OPEN 2019 v polském Szczecine. 
Jako nováček na okruhu si musel účast v hlavní 
soutěži  vybojovat v kvalifikaci a po čtyřdenních 
vyřazovacích bojích v turnajovém pavouku zís-
kal zaslouženě titul.  

Posíláme velké gratulace s přáním dalších 
nejenom sportovních úspěchů.

Ing. Richard Bartoš 

Patrik Opluštil

Letošního tradičního turnaje v plá-
žovém volejbale, který se konal v pátek  
14. června na kurtech Lokomotivy Břec-
lav, se oproti předchozím dvěma roční-
kům zúčastnilo více hráčů a fandit přišli  
i další kolegové. Sešlo se nás opravdu dost, 
což mě potěšilo. 

Za pěkného počasí se všichni dobře bavili, 
dosyta si zasportovali a také si mohli  pod slu-
nečníky u bufetu popovídat a posedět s kole-
gy.  Zase jedna vydařená akce.

Ing. Aleš Uher

Plážový volejbal 2019

valy za asistence profesionálních redaktorů nebo 
techniků z Českého rozhlasu.

Projekt vyvrcholil 19. června slavnostní zá-
věrečnou prezentací v břeclavské Synagoze, kde 
žáci početnému publiku složenému z pamětníků, 
představitelů zúčastněných obcí a škol a svých 
příbuzných a přátel představili svého pamětníka 
a svůj tým. Mluvené slovo doplnili fotkami, hud-
bou, divadelními scénkami či tancem.

Přestože odborná porota vyhodnotila 3 nej-
lepší týmy, všichni zúčastnění si zasloužili za od-
vedenou práci odměnu –  hlavní dárek – flesh 
disk pro každého žáka byl zakoupen z daru firmy 
BORS Holding.  

Všechny výstupy žáků a další informace  
o projektu najdete na webu projektu  
www.pribehynasichsousedu.cz    

Žáci základních škol zdokumentovali příběhy 
svých sousedů

První ping-pongový turnaj
Dne 26. dubna jsme se sešli v Dělnic-

kém domě ve Tvrdonicích, kde pro nás 
byly připraveny tři ping-pongové stoly. 
Sešlo se nás asi patnáct, kdo chtěl tak si zahrál, 
kdo nechtěl, tak fandil. Občerstvení bylo výbor-
né a všichni jsme se dobře bavili. Po pozitivních 
ohlasech bude příští rok uskutečněn další roč-
ník turnaje, tak jste srdečně zváni.

Ing. Kristýna Hytychová

5 a 10 km Lednicko - Valtickým areálem.
Dětské kategorie 100 až 500 m.

Více na www.svatovaclavskybeh.cz nebo fb.com/svatovaclavskybeh

Děti na tenisovém táboře

Již tradičně se v červenci konaly na 
BORS CLUBU tenisové tábory pro děti 
zaměstnanců a veřejnost. Dopoledne 
vždy děti trénovaly s kvalifikovanými trené-
ry a odpoledne se věnovaly pohybovým ak-
tivitám a hrám s instruktorkami. Jeden den 
z týdne byl odpočinkový, a tak šly děti na výlet 
na Nový dvůr. Tentokrát nebylo takové hor-
ko, které je u nás červenci již skoro pravidlem,  
a tak mohly děti příjemně trávit volný čas sportem 
převážně na venkovních kurtech. Jsme rádi, že je 
o tenisové tábory zájem jak ze strany zaměstnan-
ců, tak i veřejnosti. Poděkování patří trenérům, 
instruktorkám a personálu BORS CLUBU.

Ing. Kristýna Hytychová

Děti na BORS CLUBU
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Akce a kultura na BORSU,  aneb... co se chystá
Pro více info sledujte nástěnky 

na provozovnách!

Zájezd ke Dni dětí do Farmaparku Soběhrdy

Jako každý rok, pořádal i letos OSD výlet 
ke Dni dětí. Sešli jsme se 1. června 2019 
v 7:30 na AN v Hustopečích a vyrazili  na 
delší cestu, a to k Benešovu, do Farmapar-
ku Soběhrdy. Počasí jsme měli jako na ob-
jednávku. Sluníčko nám od rána krásně svítilo a 
cesta nám rychle uběhla. Kupodivu nás nezastavi-
la ani jedna uzavírka dálnice.

Po příjezdu do Soběhrd nás čekal nově vybudo-
vaný areál, který leží v krásném malebném údolí.

Hned u vstupu byly kozy a právě narozená malá 
kůzlátka. Děti si mohly zvířata i nakrmit nebo se 
svést na konících, čehož mnohé využily.

Malí i velcí neposedové si mohli vybrat na hřiš-
tích rozesetých po celém areálu. Vesele využívali 
velké trampolíny, klouzačky, houpačky, prolézačky 
nebo lanové centrum. Mezi tím poznávali zvířata 
z celého světa.  Pro ty nejmenší byla velká zába-
va jezdit po velkém pískovišti s bagry a traktory. 

20. 9.  Badmintonový turnaj pro zaměstnance
28. 9.  Běh Lednicko-valtickým areálem

Vydavatel, redakce, distribuce: BORS Holding s.r.o., Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav, Tel.: 519 444 226, e-mail: hytychova@bors.cz, www.bors.cz

Někteří odvážlivci si sjeli i tubingovou dráhu a 
projeli se FARMA JEEPEM po dráze v areálu.

A jaký by to byl výlet, kdybychom se náležitě 
neobčerstvili. Přímo v areálu bylo k dispozici 
hned několik stánků s jídlem, pitím, kávou i zmrz-
linou, která v tak krásném počasí přišla vhod.

Celý den tak rychle uběhl, a některé děti byl 
problém dostat z atrakcí.

Většina osazenstva autobusu byla tak unavená 
z výkonů, které tam prováděla, že skoro celou 
zpáteční cestu prospala.

Chci poděkovat těm, co nám umožnili zájezd 
uskutečnit, všem kteří se výletu zúčastnili a hlav-
ně panu řidiči Vašku Vydařelému, za to, že nás 
jako vždy bezpečně dopravil tam i zpět.

Věřím, že příští rok se zase sejdeme a podnik-
neme další výlet, na který budou naše děti vzpo-
mínat.

Za účastníky Jana Vydařelá

Správné odpovědi k testu na str. 2: 1b), 2a), 3c), 4c), 5b), 6b), 7b), 8b), 9c), 10c)

A my jsme byli při tom. Po 9 letech 
jsme si zopakovali 3 denní borsác-
ký výlet do tohoto krásného histo-
rického města. Dne 21. června jsem se 
téměř ve stabilní sestavě sešli u autobusu   
a po ranní kávě jsme vyrazili. Pan Jaroslav Šu-
lák se poprvé ujal role řidiče pro tuto akci  
a byl velmi profesionální a ochotný. Počasí nám 
přálo a cesta byla příjemná. První zastávka byla 
v přátelském pivovaru Malešov. První polovina 
ho navštívila a podegustovala místní pivko, kte-
ré bylo velmi chutné a sympatický pan sládek 
s ochutnávkou na nás nešetřil. Druhá část šla 
na nedalekou historickou tvrz Malešov, kterou 
místní nadšenci a rodáci zrekonstruovali, byla 
velmi zajímavá a uvnitř nečekaně prostorná. Po 
zajímavém příběhu, který nám paní průvodky-
ně povykládala, jsme se všichni sešli u pivovaru  
a někteří si nakoupili tento chutný mok domů 
pro rodiny. V této malebné obci jsme měli do-

mluvený společný oběd v místním hostinci  
a můžu říct, že nám všem chutnalo.

V pozdních odpoledních hodinách jsme do-
razili do Kutné hory, do penzionu u Kata, kde 
jsme byli ubytování až do neděle. Byli jsme již 
v tomto penzionu před 9 lety, ale mezitím pro-
šel komplexní rekonstrukcí a byl opravdu velmi 
pěkný a hlavně tady byl velmi příjemný a ochotný 
personál.

 Někteří z nás šli do centra města na procház-
ku, jiní zvolili odpočinek u zdejšího nápojového 
lístku.

Celý sobotní den byl v historickém duchu, 
samo město má nádherná zákoutí, úzké uličky, 
spoustu kostelů a nádherných vyhlídek na okolí. 
Nádherný historický průvod minimálně v počtu 
200 nadšených lidí, dětí a celých rodin nadchl 
tisíce diváků a turistů. Všichni jsme s nadšením 
doprovázeli dvořany, služky, nádherné rytíře na 
koních, ale hlavně královnu s králem. Bylo to 
opravdu velkolepé. Celý program a náš den se 
točil kolem  chrámu sv. Barbory. Lidé zde byli pří-
jemní, vstřícní a vůbec celý den se vydařil. Stejně 
tak i celovečerní program s průvodem s pochod-
němi, šermířské turnaje, ohňová show i půlnoční 
ohňostroj v nás všech zanechal úžasný pocit.

Po náročné sobotě byl nedělní program jen 
nenáročný, malý zámek V Ledči nad Sázavou  
a v něm expozice Jaroslava Foglara, kterou zde 
vybudoval místní nadšenec, a to doslova.

Výlet byl úžasný, všem se líbil a já děkuji jmé-
nem všech účastníku Marcele Kalužové a Lence 
Zahradníkové za báječnou organizaci a už nyní se 
těšíme na příští rok.

Sylva Horilová

Kutnohorské stříbření 2019

Po parádním loňském teambuildingu 
v brněnské Kart aréně jsme si letos vyra-
zili zastřílet. 

Přestože téměř nikdo nevěděl, co nás přesně 
čeká, dostali jsme po krátké instruktáži lasero-
vé zbraně a vesty jako ze scifi filmu a za hudby 
z filmu Matrix jsme vběhli přímo do potemnělé 
arény plné chodeb, mostů, průzorů a hlavně ne-
přátel. 

Lasergame 
osobní dopravy

Skupina 1

Skupina 2
„Rána“ z laserové zbraně naštěstí nebolí, tak-

že úvodní hra „všichni proti všem“ byla hlavně 
o zvykání si na prostředí, orientaci v prostoru  
a palbě na všechny strany. V dalších kolech 
šlo už o teamovou spolupráci, kde bylo dů-
ležité netrefovat spoluhráče. Celkem jsme 
všichni hráli tři kola po patnácti minutách.   
A protože pohyblivý cíl je mnohem těžší zasáh-
nout, asi si dovedete představit, jaká výzva pak 
pro nás byly schody z šaten. 

A výsledky? Nejlepší ze všech střelců byli naši 
techničtí dispečeři a na skvělém třetím místě 
skončila Staňka Šefarová. 

V přilehlé restauraci, která je přímo součástí 
arény, na nás čekal raut a jako bonus – na vel-
koplošné obrazovce zápas našich hokejistů z MS 
v hokeji proti Švédům. 

Myslím, že můžu za všechny poděkovat našemu 
řediteli Petrovi za skvělou akci a určitě se těšíme 
na další rok.

Radek Štokman

Předběžné přihlášky zašlete na email:  
hytychova@bors.cz, volejte 731 606 007 

nebo registrace přímo na místě.

Přijďte se zúčastnit
1V. ročníku turnaje v badmintonu

pátek 

20. 9. 2019 
od 16 hodin

hala BORS 
CLUB


