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OBECNÍ ÚŘAD 

 

První pololetí roku 2021 

 

Změny ve vedení obce 

Třetí rok funkčního období obecního zastupitelstva došlo ke změnám ve složení vedení obce. 

Dosavadní starosta Roman Mikulášek se rozhodl k 15. 3. 2021 rezignovat z osobních důvodů na 

funkci neuvolněného starosty obce. Na místě je dozajista poděkování za odvedenou práci pro obec 

a pokusit se navázat, resp. zachovat kontinuitu po zbytek volebního období, které skončí na podzim 

2022. 

Logickým důsledkem pak bylo převolení jednotlivých pozic na dubnovém zasedání 

zastupitelstva obce. Od 12. 4. 2021 se stal neuvolněným starostou obce dosavadní místostarosta 

Daniel Březina a na pozici místostarosty vybralo zastupitelstvo svým hlasováním zastupitele Petra 

Kučeru. 

 

Výměna střešní krytiny na budově OÚ a hostince 

Začátkem letošního roku se zastupitelstvo obce usneslo, 

že zahájí postupnou opravu budovy obecního úřadu. První na 

řadě byla střecha celé budovy, která již byla ve špatném stavu, 

jak nám ukázala jedna vydatná předloňská průtrž, a na mnoha 

místech při větších přívalových deštích zatékalo i dovnitř, 

zejména do míst, kde se nachází kulturní sál. Rovněž komínová 

tělesa byla v různé kondici – jeden komín se prakticky rozpadal, 

dva měly narušený vnější plášť a jediný komín byl v relativně 

dobrém stavu. 

Vyhlásili jsme proto v průběhu února výběrové řízení, do 

kterého se nám přihlásili čtyři potenciální uchazeči. Hodnotící 

komise seřadila pořadí doručených nabídek, zastupitelstvo 

potvrdilo výběr usnesením a po podpisu smlouvy s vybraným 

dodavatelem začal koncem března závoz materiálu i samotné 

práce. Krom staré pálené krytiny, šly dolů i stávající žlaby a svody 

dešťových vod a byl vyměněn i hromosvod. Po zakrytí fólií a 

laťování se položila nová betonová krytina červené barvy, a to i 

na zadní část střechy, která byla původně z nebezpečného 

eternitu. 

Načasování této stavby bylo směřováno do období, kdy ještě není hlavní sezóna a provoz 

kolem budovy není tak silný. 

 

Ukázka fotky komínu při 

demolici střechy. 
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OBECNÍ ÚŘAD 

 

 

  

Průběh opravy střechy budovy obecního úřadu. 

 

Požární nádrže 

Vloni na podzim došlo k odbahnění obou požárních nádrží, které bylo samo o sobě finančně 

nákladné. Usazeného sedimentu bylo v obou nádržích víc, než se předpokládalo, protože se jejich 

údržba a čištění nedělaly mnoho let. Poté se přikročilo k jednání s potenciálními dodavateli ohledně 

možnosti oprav. Stav obou nádrží je rozdílný a kromě samotných nefunkčních výpustí (špuntu či 

požeráku) bylo vhodné opravit/zpevnit i některé obvodové stěny (především u spodní nádrže). Úřad 

si zajistil studii dílčích oprav, na kterou ovšem nebyla ze strany možných dodavatelů pozitivní zpětná 

vazba. Drobné sanační opravy prakticky nechtěl nikdo udělat, protože by neměly valný smysl.  
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OBECNÍ ÚŘAD 

 

Opravit celou konstrukci nádrží pak nedávalo pro změnu ekonomický smysl. V tuto chvíli jsme 

po opravení špuntu a zprovoznění požeráku obě nádrže nechali napustit a zaměříme se v budoucnu 

na získání dotace, se kterou by šlo udělat více muziky. 

  

Horní i spodní požární nádrže naplněné vodou po vydatných deštích. 

 

Zahořanská kaplička 

Na konci loňského roku byl pro naši kapličku vyroben od regionálního 

truhláře zcela nový oltářní stůl. Bohužel kvůli Covidu jsme se jím nemohli 

pokochat při tradiční Vánoční kapličce, která se díky platným opatřením 

nekonala. Letos bychom chtěli realizovat další záměr, a to za přítomnosti 

pana faráře z Mníšku vysvětit kapličku svaté Ludmile. Z toho důvodu 

chystáme i veřejnou finanční sbírku, pomocí které bychom chtěli nechat 

vyrobit ikonu svaté Ludmily, která by v interiéru dokreslila podobu nové 

patronky. 

 

Chodník a optika pod školou 

V lokalitě pod školou se v současné době pokročilo do fáze žádosti o územní rozhodnutí pro 

obě akce. Zatímco chodník navazující na zastávku autobusu a zamýšlený přechod pro chodce je 

primárně záležitostí obce a jejího úsilí (výběrové řízení, žádost o dotaci), tak pokládka optického 

vedení je záležitostí soukromého investora, se kterým obec dlouhodobě spolupracuje. Samotné 

řízení je pak ovlivněno větším množstvím vlastníků, se kterými se bude muset operátor individuálně 

dohodnout na vedení přes jejich pozemky až do jejich domů. Obě akce povedou v realizační fázi ke 

krátkodobým stavebním uzávěrám, o kterých budeme s předstihem dotčené obyvatele informovat 

(jedná se především o částečné uzávěry a objížďky pro automobily při provádění zemních prací).  

DB 
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OBECNÍ ÚŘAD 

 

Koše na psí exkrementy 
 

Instalovali jsme v naší obci dostatečný počet košů na psí exkrementy. Na přiložené mapce 

se můžete podívat kde jsou umístěny a kde rovněž najdete papírové pytlíky. Děkujeme, že nám 

pomáháte udržovat v naší obci čistotu. 

 

 

   

Umístění psích kosů včetně papírových pytlíků v obci Zahořany. 
DB, PKu. 

https://www.zahorany.cz/kose-na-psi-exkrementy-v-zahoranech/
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KULTURA 

 

Vysvěcení kaple sv. Ludmily v Zahořanech a veřejná sbírka 
 

V sobotu 11. září 2021 v 10:00 hod. proběhne slavnostní 

vysvěcení kaple v Zahořanech. Již několik let se snažíme spolu s 

pamětníky a historiky dohledat písemný záznam o výstavbě naší 

kapličky. Bohužel se to nepodařilo, nicméně dnes víme, že kaplička 

byla postavena s největší pravděpodobností někdy kolem roku 

1921 a tudíž letos oslaví 100leté výročí. V letošním roce oslavíme 

také 1.100 let od mučednické smrti svaté Ludmily, babičky svatého 

Václava, patrona českého státu.  

Mši svatou bude celebrovat emeritní biskup Arcibiskupství 

Pražského Mons. Karel Herbst. Jelikož je akce zařazena do 

programu celorepublikových oslav u příležitosti 1.100 výročí úmrtí 

svaté Ludmily, lze očekávat příjezd poutníků z celé republiky. Více informací o oslavách naleznete 

zde: https://www.svataludmila.cz/akce/vysveceni-kaple-sv-ludmily-v-zahoranech   

Vzhledem k významu akce jsme se rozhodli uspořádat veřejnou 

sbírku za účelem pořízení nové oltářní ikony svaté Ludmily do naší 

kapličky a její dřevěné sochy jako patronky obce, která bude 

umístěna vedle pamětní lípy nedaleko vodojemu.   

Své příspěvky můžete zasílat do konce září 2021 na transparentní 

účet obce, vedený u KB pod číslem:  

• 123-4341720207/0100  

• https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-4341720207   

Děkujeme všem dárcům a přejeme jim požehnané a pokojné dny. 

Jménem farníků z Mníšku a okolí. David Horyna 

 

 

 

  DH 

https://www.svataludmila.cz/akce/vysveceni-kaple-sv-ludmily-v-zahoranech
https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-4341720207
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FOTOGRAFICKY 

 

  

Nové cedule směřující do Hostince U Pepíčka. Dáme jedno v Zahořanech! 

 

   

Sázení lípy k příležitosti výročí včelařů na místo turistického rozcestníku směrem na Rymaně. 

 

   

Budování nové infotabule a odpočinkové lavičky na místě u památníku sv. Václava. 

Hostinec U Pepíčka 

Sázení lípy 

Sv. Václav 

PN 
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HISTORIE 

 

Osada Hora (*1939) 

 

Nedaleko obce Zahořany se zvedá vrch Hora. Na jeho úpatí mezi Rymaní, Čisovicemi a 

Zahořany je rozložena stejnojmenná osada Hora. Chatová rekreační oblast začala vznikat již před 

druhou světovou válkou v roce 1939 (nejprve horní část osady). V tomto roce vedla k chatkám běžná 

polní cesta. Spodní část vznikla až po druhé světové válce. Osada od počátku fungovala na 

přátelské úrovni. Dalo by se říct, že osada vznikala tím, že někdo koupil pozemek, postavil si chatu 

a řekl to kamarádovi, který jej následoval.  

       Osadní duch se začal tvořit v roce 1956. Krátce poté vzniklo v osadě první hřiště pro 

sportování. Hřiště bylo původně umístěno u dnešních kontejnerů. Druhé hřiště se vybudovalo v lese 

u dolní části osady. Vedle hřiště byla vykopána studna, která sloužila jako zdroj pitné vody, později 

se používala na kropení hřiště. Pravidelně se na hřišti sportovalo, hrál se volejbal, nohejbal, fotbal 

a pořádaly se turnaje. Hřiště bylo hojně používáno rovněž dětmi, které zde jezdily na kole a působilo 

jako záchytný bod pro setkávání. Na hřišti se každoročně pořádaly dětské dny.  

       Původně vedla ještě jedna cesta do spodní části osady z rozcestí, kolem které byla 

švestková alej. Na konci cesty měly své místo také dva menší rybníčky. V osadě byly nataženy 

vojenské telefony, přes které se obyvatelé mezi sebou domlouvali nejen na společné aktivity. 

Zajímavostí bylo podomácku vyrobené a zprovozněné veřejné osvětlení v horní části osady. 

Obyvatelé osady pořádali několikrát do roka brigády, kde se opravovala osadní cesta, upravovalo 

se hřiště a plánovali se další společenské akce. V osadě se všichni znají již po několik generací.   

zdroj: tento text pomohli vytvořit obyvatelé a pamětníci z osady Hora 

Historické fotky z osady: 

  

Dětský den na osadním hřišti.        Cesta, kolem které vyrostly chaty. 

 

V Osadě Hora se na místo současné nástěnky plánuje umístění infotabule s tímto textem o 

historii osady, mapou a prostorem pro sdílení informací. 

 PKu, PN 



 

9 
 

HISTORIE 

 

Název Zahořany  

 

Jméno obce poukazuje na 

svou polohu "za hory" nebo "za 

horami". Po shlédnutí mapy 

zjistíme, že se poloha naší obce 

nachází přesně mezi vrcholy: Pleš, 

Včelník, Hora, Budín. 
 

zdroj: Památník okresu Dobříšského z 

roku 1898, který popisuje obce i s 

památkami (jubilejní spis pamětný, 

vydaný okresním výborem dobříšským 

v upomínku jubilea dvaceti pětiletého 

starostenství zasloužilého starosty 

okresu, slovutného pána, pana Josefa 

Hodyse) 

  

Hora Pleš 

 

Jižně od obce Zahořany se tyčí hora Pleš, v níž se již za vlády krále Jana Lucemburského 

těžilo zlato. Neobvyklý název Pleš vznikl podle holého vrcholu. 

Jan Lucemburský zvaný Slepý, mimo český prostor zvaný i Jan Český byl desátý český král 

(1310–1346, korunován 1311), lucemburský hrabě a titulární polský král v letech 1310−1335. 

Dlouholetým Janovým sekretářem a diplomatem byl francouzský básník a hudební skladatel 

Guillaume de Machaut, který po králově smrti na svého patrona sepsal oslavnou báseň Soud 

českého krále. 

   

Zdroj: Mapy.cz a Místopisy.cz 

PN 

PN 



 

10 
 

SPORT 

 

Fotbalisté vezou výhru z Malešic 
 

Fotbalisté HT Rum Zahořany naplno vstoupili po nucené pauze do sezóny. Ještě před tím, 

než ale restart soutěže Hanspaulské ligy začal, absolvovali naši hráči několik přípravných duelů. 

Nejprve jsme se ve dvojzápase utkali se sousedními Čisovicemi. Následně sehráli generálky před 

opětovným startem proti týmům Real Dejvice a El Barto. Poslední zápasy naznačovaly, že naši hráči 

jsou v dobré formě a nachystáni na sezónu. 

První zápas po restartu sehráli naši fotbalisté na hřišti AFK Malešice proti týmu Exilová šatna. 

Důležitost zápasu podtrhovalo postavení týmů v tabulce. Oba týmy aktuálně bojují o postup do 5.ligy 

a pouze vítěz zůstane i nadále ve hře. Zahořanští fotbalisté si v prvním poločase vypracovali slibný 

dvougólový náskok. Ve druhém dějství se soupeř dostal na dostřel jedné branky. V závěru utkání si 

naši hráči už výsledek pohlídali, když navíc přidali razítko na výhru v podobě třetí branky. Po výhře 

tak na hráče čekala opět příjemná povinnost v podobě vítězného pokřiku. Do konce soutěže zbývají 

ještě 2 kola, proto držme našim hráčům palce. HTRZ 

 

HT Rum Zahořany – Exilová šatna 3:1 (2:0)    

B: 1x P.Nepraš, 1x J.Hais, 1x R.Čadek 

S: R.Petřina © - P.Lhotský, T.Jalůvka, M.Malec, P.Nepraš, M.Doktor, R.Čadek, A.Rychlý, J.Hais. 
 

  

Fotky z vítězného duelu na umělé trávě v Malešicích. 

 

Chtěli bychom Vás fanoušky pozvat na oslavy 10 let (2011-2021), 21.srpna 2021. 

Plánovaný program: 13:00 – sraz na sále a představení knihy HTRZ 10 let 

    14:30 – odjezd autobusu od Hostince U Pepíčka na fotbalový zápas 

    16:00 – TJ Klínec vs. HT Rum Zahořany (fotbalové hřiště Klínec) 

    19:00 – posezení na sále Hostince U Pepíčka  
PN 
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SPORT 

 

10.000 kroků Zahořanských 

 

V průběhu měsíce dubna proběhla v 

Zahořanech doposud největší sportovní 

výzva historie. V celorepublikové výzvě, ve 

které šlo hlavně o to zvednout lidi po COVID 

krizi z gaučů a motivovat je k pohybu a 

zdravému životnímu stylu. V celé republice se 

výzvy zúčastnilo na 3773 lidí, z čehož více 

než 50 lidí bylo ze Zahořan a nejbližšího okolí. Vyhlásili jsme vlastní soutěž družstev, ve které se 

účastnilo celkem 5 Zahořanských teamů: sportovci z SK Zahořany, pohodáři ze Zahořany "B", 

osadníci z Osady půlnoční, chataři z BK Šibla a fotbalistky a fotbalisti z HT RUM Zahořany.  

Celkové vítězství a 5L soudek Kytínského piva získali sportovci z 

SK Zahořany, v těsném závěsu následovaní teamy Zahořany "B" a Osada 

půlnoční. V jednotlivcích se nejlépe umístili Jaroslav Kulík (SK Zahořany), 

dále Ivica Hrvačič (Osada půlnoční), Alena Kulíková (SK Zahořany), Petr 

Kučera (Zahořany "B"), Jiří Honců (SK Zahořany), Petr Šídlo (BK Šibla) 

dále Martin Pokorný a Petr Mourek (oba SK Zahořany) a Roman Švestka 

(Osada půlnoční). Všichni výše jmenovaní získali kromě 1,5l PET piva 

Kytín i speciální ½-litr s erbem obce a stejně jako všichni účastníci výzvy i 

perníkové medaile od místní vyhlášené firmy ZAPEKA. Zahořanský leader 

@jakulda (Jaroslav Kulík) zvítězil i v Mníšeckém a celorepublikovém kole 

soutěže mezi jednotlivci a team SK Zahořany 110 ve složení Jaroslav Kulík 

a Petr Mourek pak obsadili celkové 3. místo mezi teamy z celé republiky. 

Slavnostní vyhlášení celorepublikové výzvy na Skalce v Mníšku pod Brdy 

dne 22.5.2021 se neslo zcela v režii Zahořanských teamů, za mohutné 

účasti vlajkonošů a rodinných příslušníků.           

  

Vyhlášení na Skalce, vlajkonošky SK Zahořany a tým Půlnoční osada. 

@Jakulda, Jaroslav Kulík 

DH 
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SPORT 

 

Letošní Zahořanská 10 opět ve 

virtuálním duchu… 

 

Stejně jako v loňském roce proběhla tato velká sportovní akce 

v duchu virtuálním. Bohužel situace okolo pandemie COVID 

nám nedovolila závod uspořádat v klasickém duchu. Je to 

smutné, když běžíte bez diváků a nepřevezmete si ceny na 

stupních vítězů. I letošní účast byla nakonec docela slušná. 

Zúčastnili se již tradičně závodníci z domácího SK Zahořany, 

BK Šibla ale také např. v rámci terapie klienti/závodníci TK 

Magdalena. Organizátorům se podařilo získat nové partnery, 

jako např. výše zmiňovanou Magdalena o.p.s. nebo Nemocnice 

na Pleši, a.s. či nového mediálního partnera AktivTono. 

Závodu, který se letos nově běžel pod hlavičkou seriálu Brdský běžecký pohár se nakonec 

zúčastnilo celkem 33 borců. Davidu Pelíškovi z Olomouce se podařilo zaběhnout nový rekord 

závodu na 10 km časem 38:11. Není divu, D.Pelíšek je loňským mistrem republiky v běhu 100 km. 

Mezi ženami na 10 km zvítězila Kateřina Pilecká z Nové Vsi pod Pleší, na 5 km trati Jiří Vlček 

startující za BK Šibla Praha, mezi ženami pak Zuzana Kadavá, a mezi juniory Maxim Mourek oba z 

místního SK Zahořany. 

I letos se vybíralo dobrovolné startovné na podporu Společnosti pro ranou péči, z.s. a celkem se 

vybralo 2.500 Kč, které budou použity na nákup pomůcek pro postižené děti. 

Pevně doufáme, že v příštím roce bude 4.ročník již v klasickém módu za účasti diváků, s ovacemi 

pro vítěze a taky třeba hudbou. Děkujeme všem účastníkům a už se těšíme na další ročník. 

   

David Pelíšek na trati Zahořanská 10, 22.5.2021 na startu společně s organizátory a koordinátory výzvy 10.000 kroků. 

DH 



 

13 
 

SPORT 

 

SDH Zahořany 

Pomáháme, kde se dá! 

Základní myšlenkou hasičských sborů je především 

pomoc bližním. Doba pandemie Covid-19 tuto myšlenku 

jen potvrzuje a v rámci svých možností naši členové 

nadále pomáhají. Zaměřili jsme se na desinfekci 

venkovní prostor v naší obci. Tuto činnost vykonávali 

především členové výjezdové jednotky. 

Ostatní členové sboru se zapojili do tří velkých akcí na pomoc členům IZS v první linii, kdy jsme 

věnovali velkou pozornost zdravotníkům. 

Mezi členy jsme vždy vybrali napečené koláče, bábovky, ale i slané štrůdly a další. 

Navštívili jsme Oblastní nemocnici v Příbrami a Berouně, domovy důchodců, azylové domy, 

hasičské a záchranářské stanice. Zajistili jsme i občerstvení hlídkujícím policistům a vojákům na 

hranici okresu Praha – západ a Příbram.   

 

Renovace historické hasičské stříkačky PS 8 

Výbor hasičského sboru se rozhodl na začátku zimního období přistoupit k renovaci hasičské 

stříkačky PS 8 „lidově osmička“. Bylo rozhodnuto, že stroj, který slouží zahořanským hasičům od 

roku 1952 je potřeba uvést do lepšího stavu, jak po motorové stránce, tak vzhledově. 

Renovace proběhla na půdě odborného znalce v Ostravě Bartošovicích, kdy k naší spokojenosti 

restaurátor provedl kvalitní práci na našem stroji. Nyní konstatujeme, že stroj PS 8 je plně 

provozuschopný. 

Celkové náklady na renovaci činily 8 000 Kč. Na opravě se finančně podílela jednotka sboru 

dobrovolných hasičů Zahořany. 

 

Kolektiv mladých hasičů Zahořany v televizi!!! 

Česká televize vybrala místní hasičský kroužek pro natáčení reportáže pro pořad Wifina, který 

pravidelně vysílají na svém kanále Déčko. Náš kroužek si vybrali na základě naší dlouholeté 

úspěšné činnosti.  

Celé natáčení se odehrálo v prostorách hasičské zbrojnice 2. února. Děti měly možnost vyzkoušet 

si roli herců a průvodců, kteří seznámili diváky s činností mladých hasičů a dorostu v našem sboru. 

Tento pro nás velmi důležitý mediální úspěch nám přinesl možnost prezentovat široké veřejnosti 

naši činnost i samotného Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jsme velmi rádi, že tímto 

způsobem zviditelňujeme naší krásnou obec Zahořany. 
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SPORT 

 

  

Česká televize si vybrala Zahořanský kroužek do svého programu na ČT Déčku. 

 

Zahořanská mládež ovládla Okresní kolo na domácí půdě 

Po vlně rozvolnění v dubnu letošního roku se obnovila sportovní činnost kolektivu mladých hasičů 

a dorostu. Žáci, dorostenky a dorostenci ihned zahájili velmi intenzivní přípravu na postupová kola.  

Rada mládeže Okresního sdružení Prahy – západ svěřila pořádání okresního kola do rukou 

místních zahořanských hasičů, kteří vybudovali kvalitní zázemí nejen pro své svěřence, ale po právu 

je i centrem požárního sportu v okrese. 

Závody se konaly v neděli 30. května od 8:00 v areálu hasičského cvičiště a HT Rum Zahořany. 

Nejprve své síly poměřili starší žáci v disciplíně požární útok a ve štafetě dvojic. Po menším 

zaváhání na požárním útoku jsme docílili konečného třetího místa, které bereme jako obrovský 

úspěch, protože naše družstvo bylo složeno převážně z mladších žáků ve složení Veronika 

Švestková, Jiří Fous, Annemarie Šafářová, Ondřej Janíček, Vojtěch Cmíral, Lukáš Lešner a Erika 

Tajrychová. 

V odpoledních hodinách přišla na řadu družstva dorostu. Oba dorostenecké celky podaly vynikající 

výkony, které podpořily úspěšně zvládnutými testy z požární ochrany. Družstvo dorostenek a 

dorostenců nás bude reprezentovat 13. června v krajském kole ve Vlašimi. Výbor SDH musí 

především poděkovat dětem, rodičům a vedoucím za výbornou práci, kterou jim ztěžují stále platná 

hygienická nařízení. 

   
PKš 
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PŘEDMĚTY 

 

 

Zahořanské předměty 
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AKCE 2021 

 

Plán kulturních a sportovních akcí 

 

Datum  Událost      Místo 

23.6.   Svatojánské notování    Památník sv. Václava 

24.7.    Rum Zahořany CUP (11.ročník)   Hřiště u rybníka 

31.7.   Velká cena Paddle fest    Rybník Zahořany (10:00) 

21.8.   TJ Klínec vs. HT Rum Zahořany   Hřiště Klínec (výkop 16:00) 

16.-21.8.  Sochařské sympozium    Kytín 

4.9.   Memoriál Pepíčka Zamazala (nohejbal)  Hostinec U Pepíčka 

11.9.   Vysvěcení kapličky sv. Ludmile   Kaplička Zahořany 

27.9.   Svatováclavská vigilie    Památník sv. Václava 

1-31.10  Výzva 10.000 kroků     Zahořany a okolí 

23.10.   Lampionový průvod     Kaplička Zahořany (začátek) 

6.11.   Pingpongový turnaj      Hostinec U Pepíčka (sál) 

20.11.   Turnaj v šipkách     Hostinec U Pepíčka (sál) 

4.12.    Mikulášská besídka     Sál Zahořany 

18.12.   Vánoční kaplička     Kaplička Zahořany 

 

Termíny jsou předběžné a je možné, že dojde u některých akcí k úpravě termínu. Aktualizované 

termíny najdete na webových stránkách: www.zahorany.cz/plan-akci 
 

  

http://www.zahorany.cz/plan-akci
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JÍZDNÍ ŘÁD 

 
 

HÁDANKY 

 

Najdi na 

obrázku 

5 rozdílů 

 

Rozdíly 

zakroužkuj 
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HÁDANKY 

 

 

Logická úloha              Spoj 9 bodů pomocí 4 rovných čar 

 
 

                      

 

Zdroj: www.kvizy.qizy.cz 

 

Seřaď karnevalové masky podle správného pořadí 

 

 

Zdroj: www.skolazvesela.cz/logicke-ulohy/ 
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HÁDANKY 

 

Tak schválně, kdo rozluští všechny záludné obrázkové hádanky? 
 
 

 
 

Zdroj: www.facebook.com/kamsdetmi 
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ZAHOŘANY 
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