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Milí přátelé, s prvními opravdu jarními dny přichází náš
další newsletter, v nové podobě, ale se starým záměrem –
přinést vám všem více informací o dění v rámci Duhovky a
jejích jednotlivých součástí. Přijměte pozvání ke čtení a
pevně věříme, že bude pro vás zajímavé. Jsme dopředu
potěšeni vaším zájmem o duhovkové konání.

Co se děje v Duhovce
Festival Duhovka – 3. ročník
Společné setkání při vernisáži výstavy výtvarných děl všech
našich dětí proběhlo 19.3. v Písecké bráně, letošní téma
je „S hlavou v oblacích“. Výstavu můžete prohlížet až do
konce března.
V podvečer dne 19.3. proběhl již třetí ročník
celoduhovkového setkání. Festival je především možností,
jak se neformálně mohou rodiče i pedagogové ze všech
institucí spojených v Duhovku setkat v milém prostředí.
Tímto setkáním jsme společně zahájili výstavu výtvarných
děl našich dětí, která bude toto krásné místo blízko
Hradčan zdobit do konce března. Fotograﬁe z vystoupení
skupin dětí z jednotlivých institucí – MŠ, ZŠ a Gymnázia- a z
průběhu celého večera naleznete brzy na webu Duhovka
Group. Téma letošního festivalu zní „S hlavou v oblacích“.
Přijďte se podívat, jak kreativně se tohoto tématu naši
učitelé, děti a studenti chopili!
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Naši lidé

Do našeho týmu přibyli noví členové a i ti

Ptali jsme se mužů a žen stojících v čele
jednotlivých institucí tvořících Duhovku –
Kdy se cítíte být s hlavou v oblacích?
Ivana Janečková – generální manažerka
Duhovka Group: „Miluju čas strávený s
mými dětmi. Nikdo nedokáže to, co oni:
V jejich přítomnosti jsem oběma
nohama na zemi a přitom se vznáším s
hlavou v oblacích!“
Michaela Hrivňáková – ředitelka MŠ:
„Když usínám s pohledem na nebe plné
hvězd a když mě probouzejí paprsky
vycházejícího slunce."
Jindřich Kitzberger- ředitel ZŠ: „Nejsem
si úplně jist, proč automaticky
předpokládáme, že hlava v oblacích je
radostným prožitkem, protože u oblaku
hodně záleží na konzistenci, barvě,
chemickém složení a obsahu blesků, ale
když se tedy přidržím obvyklého a
poněkud strnulého chápání - úžasný
pocit je pro mne ten, kdy se oblakům
trochu vlastním úsilím přiblížím (ne nijak
extrémně!) a pořád ještě vidím kolem
sebe nebo lehce pod sebou stromy (i
kosodřevina je ještě pořád dobrá) a
vrcholky okolních kopců a nad sebou
modrou oblohu, která vlastně dokazuje,
že tam žádná oblaka nejsou.“
Henning Schlegel – ředitel Gymnázia:
„Přinejmenším padesát let jsem se již
necítil být s hlavou v oblacích. Což pro
mne není důvodem k smutku. Vážná
mysl mi vyhovuje prostě více, než mysl
veselá."
Jiří Sadil – ředitel Duhovka Institutu: S
hlavou v oblacích se cítím „když
zkoumám neznámé cesty a cestičky.
Musím u toho ale chodit po pevné zemi.“
Jaroslava Weiserová – vedoucí
marketingu Duhovky: „Když tvořím
cokoli nového, mám hlavu v oblacích,
zlehka se špičkami odrážím od země a
moje emoce mě nadnáší a já porušuji
zákon gravitace. Je to krásný pocit
plynutí, pocit létání, bytí i nebytí, je to
život. “
Veronika Thompson – Duhovka Group:
„Má hlava v oblacích je vždy, když je má
půda pod nohama nejpevnější,
nejstabilnější a nejbarevnější...pak cítím i
křídla!“
Jan Blažek – ﬁnanční ředitel Duhovka
Group: „To je pro někoho, kdo řeší
ﬁnance těžká otázka, já se musím držet
p ř i z e m i a o b č a s s i j e n t ro c h u
povyskočit.“

stávající vás mají čím překvapit!

Duhovka GROUP a.s.

Věděli jste třeba, že Matěj Klouzal, který má jako facility
manager na starosti mj.logistiku, je aktivním sportovcem
a vyhrál v únoru 2014 Fis Elite závod ve skicrossu na
Krušnohorském Klínovci? Nyní plánuje oslavu svých
narozenin, které má ve stejný den, jako pan Pepa –
kuchař ZŠ Duhovka.
Oddělení marketingu čítá nyní tři pracovníky, nově
nastoupil Daniel Hauser a Mgr. Petra Czabanová. Petra
pracovala jako produkční v Divadle Kampa, Paláci
Akropolis a pražském klubu Cross. Vystudovala mediální
studia na FSV UK. Její rodiče začali hned v létě roku 1990
s tradicí letních anglických táborů pro děti. "Moje léto
bylo celé dětství i dospívání spojené s anglickými
písničkami, hrami v lese, bojovkami, hledáním pokladů.
Krásné je to, že přátele z té doby mám ve svém životě
nablízku doteď. A že jsem se ve svých 30 letech oklikou
vrátila do prostředí tolik podobnému tomu z dětství.
Duhovková sounáležitost, hravost a jasné cíle mi jsou
moc sympatické." Daniel pracoval řadu let ve
společnosti Crocodille, kde měl na starosti marketingové
oddělení. Mnoho let pracoval v rámci agentury na
marketingových projektech pro řadu ﬁrem, nějaký čas
byl přímo marketing manažer pro společnost Hard Rock
Cafe v Praze. Za dlouhou dobu, co se v marketingu
pohybuje, se dostal i na zajímavá místa ve světě a k
různým odvětvím. Jeho background je z graﬁcké oblasti.
Je manželem a otcem malého syna. „Často jdu dál a
objevuji věci jen z čisté zvídavosti a to mě posunuje stále
dopředu”.
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Podporujeme Běh pro rodinu společnosti Aperio
Běháte, chcete začít? Tato akce je skvělou příležitostí, jak potrénovat, změřit své síly a ještě
podpořit dobrou věc.
Rozhodli jsme se podpořit akci Rodiče na start, konanou 27. dubna ve Stromovce u příležitosti
Mezinárodního dne rodiny. Podtitul akce zní „Rodičovství je běh na dlouhou trať“. Aktivní běžci i
začátečníci mohou s pomocí čipové časomíry zkusit trať 1km nebo 5km, malé děti běží na trati
do 500m. V rozmezí 10-14h můžete trávit čas nejen během, ale i doprovodným programem. V
nabídce je i profesionální trénink v týdnech před samotnou akcí. Běžci a běžkyně podporují
provoz bezplatné internetové právní poradny Aperia. Více zde.

!
Novinky z Duhovka INSTITUTU
Akreditace Montessori kurzu pedagogiky
Jak již asi mnozí víte, po dlouhém a náročném procesu
můžeme s radostí oznámit, že jsme dosáhli plné akreditace
našeho kurzu Montessori pedagogiky pro věk 3-6 a 6-9 let a
nyní přijímáme uchazeče z řad široké veřejnosti do prvního
kurzu, otevíraného v létě.
Náš Duhovka kurz Montessori pedagogiky pro věk 3-6 a 6-9
let (DMTEP) je nyní plně uznaný Americkou Montessori
Společností (www.amshq.org), akreditovaný MACTE
(www.macte.org) a také u MŠMT ČR. Jsme tak jedinou
institucí s touto akreditací nejen v ČR, ale v celé střední a
východní Evropě. V létě 2014 otevíráme první kurz otevřený
veřejnosti, při včasném přihlášení mají zájemci nyní možnost
získat až 20% slevu na školném. Na konferenci AMS v
Dallasu, která se koná na sklonku března, bude Duhovka
Institut slavnostně vyhlášen jakožto nová instituce
poskytující toto pedagogické vzdělání.

Duhovka GROUP a.s.

Série debatních večerů
„Škola života“
Znáte ostrov Kampa v centru
Prahy? V divadle nacházejícím se
na tomto příjemném místě
omývaném řekou Vltavou a jejím
ramenem, Čertovkou, pořádáme
každý měsíc inspirativní setkání,
které je zdrojem inspirace nejen
pedagogům a rodičům.

!

Zajímavé tematicky laděné večery
v Divadle Kampa pořádáme
jednou měsíčně. Na DVD
pořizujeme a vydáváme záznamy z
těchto debatních setkání. Lednové
se týkalo ﬁlosoﬁe a indických škol
odkazujících se na Jiddu
Krishnamurtiho, únorové neslo
téma „Jak rozvíjet děti do 3 let“, v
březnu jsme se zabývali „Bilingvní
výchovou a vzděláváním“, v dubnu
pak bude večer věnovaný „neškolám“. Detailní informace o
tomto projektu naleznete na
webu: http://www.skolazivota.net/
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Novinky ze ZŠ DUHOVKA
Inspekce na škole – jak dopadla?
Počátkem března navštívila naši školu inspekce, která se
zajímala o veškeré dění a způsob výuky v Duhovce. Svůj pobyt
u nás ohlásila jen s jemným předstihem, takže pan ředitel
trávil přípravou všech dokumentů pro tuto inspekci větší část
jarních prázdnin. Z interakce s inspektory máme ale velmi
dobrý pocit a můžeme říct, že se těšíme na závěrečnou
zprávu, kterou očekáváme za 14 dnů. V příštím newsletteru
vám o ní přineseme další informace.

Družina a projekt „Čechy krásné, Čechy mé“
Tříměsíční zimní hra vyvrcholila 7.3. karnevalem, o němž si z
pera Píšťalky, vedoucí vychovatelky v družině, můžete přečíst
zde:
Na karnevalu pro slavné české osobnosti se již od oběda
postupně scházely postavy jako děd Vševěd, víla Amálka, Míša
Kulička, Klapzubáci, ale i Božena Němcová nebo Bolek
Polívka.... Sešlo se i několik skupenství jako Karel IV. s otcem
Janem Lucemburským a manželkou Eliškou, Bruncvík se lvem
a svou krásnou princeznou a dokonce jsme měli i
několikanásobný sjezd například Janů Žižků :) Účastníci si pak
zahráli klasické karnevalové juchandy coby sladké atrakce a
jako chuťovky na sbírání grošíků v rámci celé zimní hry mohli
vyzkoušet i Přeskupení vojsk s Janem Žižkou, Golemovu
foukanou, Krakonošovu užíračku, Rybolov s královnou
Koloběžkou I. a Prvorepublikový tanec s Adinou Mandlovou.
Nechyběl ani oblíbený hit "Koktejlový bar" s ovocnými
bombami. V hudebním reji se hlasovalo o nejpopulárnější
kostýmy, balónky praskaly a fotilo se ostošest. Památku máme
nejen v hlavách, ale i na školním webu – fotograﬁe zde.

Vánoční koledování /Zimní koncert
Dne 17. prosince proběhlo naše tradiční předvánoční setkání,
jehož součástí byla již zmíněná beneﬁční akce na podporu
Filipín. Každá třída naší školy měla připraveno krátké
představení na své téma. Fotograﬁe z tohoto večera
naleznete zde.

!
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Charitativní akce (dar
organizaci Adra)
Naše děti se učí globálnímu
myšlení a zodpovědnosti
opravdu v praxi.

!

Duhovka škola spolupracuje s
Adrou! Dne 24. ledna předala
naše ZŠ zástupkyni nadace Adra
výtěžek dobročinné sbírky na
podporu obětí tajfunu Haiyan na
Filipínách. Celkem 19 316 Kč bylo
vybráno skrze prodej výtvarných
děl našich dětí na Vánoční
besídce ZŠ Duhovka. Více zde:
http://www.skola-hrou.cz/oskole/novinky/, fotograﬁe z
charitativní dílny zde.

!

Zápis do 1.třídy
Zájem o naši školu převyšuje
naši kapacitu – jsme tomu rádi a
t ě š í m e s e v z á ř í n a n ov é
kamarády!
Na konci ledna proběhl zápis do
1. třídy. Poptávka převyšovala
kapacitu, kterou jsme mohli
nabídnout, přijaly jsme 62
přihlášek, přičemž 33 dětem
jsme mohli zaslat pozitivní
zprávu o přijetí. Detaily o
způsobu přijímání a kritériích
naleznete zde.

!

Kalendář Duhovky 2014
Kalendář, který je tvořen obrázky
dětí naší ZŠ, navazuje na
mnohaletou tradici zavedenou
na tehdejší Škole hrou. Je
krásným a jedinečným tvůrčím
počinem. U oﬃce manažerky jej
nyní můžete zakoupit za
pouhých 100 Kč.

!

Knihovna v ZŠ Duhovka
Zahájili jsme provoz nové školní
knihovny, která nabízí jak dětem,
tak rodičům, kvalitní tituly v
českém i anglickém jazyce.
Naleznete ji u levého vchodu do
budovy ZŠ, otevírací doba je
momentálně pátek 13-16hod.

4

Novinky z Duhovky / News from Duhovka Group

31. 3. 2014

Děti se setkaly s Eskymó Hivshu
V rámci výuky na naší ZŠ se můžete potkat i s
návštěvou živého inuitského šamana!
V únoru zavítal z Grónska do naší školy inuitský šaman
Hivshu, potomek prvního dobyvatele Severního pólu.
Hivshu je skvělým vypravěčem příběhů a nositelem
tradic svého národa.
V jeho domovině byla v době setkání polární noc,
která trvá několik měsíců. Děti mohly slyšet zvuk
tradičního inuitského bubnu ze sobích parůžků a
tulení kůže a dozvědět se, jakým způsobem se žije na
místě tolik odlišném od evropské České republiky.

Novinky z MŠ Duhovka
Zvířátka v naší MŠ
O zvířátkách, která u nás bydlela, bydlí a která nás chodí
navštěvovat.
Billy a Ferda zůstávají na farmě. Naše zahrada u MŠ na
Hanspaulce byla až do příchodu zimy domovem kozla a
beránka. Protože jsou to zvířátka, kterým je lépe ve stádu s
dalšími kamarády, rozhodli jsme se ponechat je na farmě,
která bude jejich novým domovem.
Prostor, kde u nás přebývala, bude od jara využit jako
zahrádka pro pěstování bylinek i zeleniny. Věříme, že tuto
novou možnost, jak být prakticky v kontaktu s přírodou a jejími
rytmy, rodiče a hlavně děti ocení. O kontakt s tvory ze zvířecí
říše ale nepřijdou – v naší školce máme zakrslého králíčka
Chlupáčka, africké šneky, rybičky a dvě andulky (a občas pejska
Tobyho pana školníka:-).
V listopadu u nás navíc proběhly dvě zajímavé návštěvy – psi
pomocníci, kteří jsou využíváni pro canisterapii a také pán,
který umí zacházet s dravými ptáky. Tyto výjimečné tvory
mohly děti naživo zblízka poznávat. A v květnu se mohou těšit
na další zážitek s živými zvířátky mimo budovu MŠ – to si ale
necháme jako překvapení.

Odpolední výuka je též
bilingvní
Vzhledem ke změnám v oblasti
pedagogického sboru je
odpolední výuka v MŠ na
Hanspaulce bilingvní.

!

Akce pro děti a s dětmi
Svátky přírodně-kulturního
charakteru jsou inspirací a
možností uspořádat speciální
program. O tom, jak si pobyt v
MŠ zpestřujeme čtěte níže.

!

Již tradičně si připomínáme
speciálním programem a
činnostmi výjimečné dny a
svátky, jako jsou Halloween,
Mikuláš, advent (prožili jsme
adventní plavbu po Vltavě),
Masopust (foto ZDE), Valentýn
(společně jsme tvořili a vařili s
tvary srdce) a samozřejmě
Vánoce (výtvarná díla, zpívání
koled a také nadělování pod
s t ro m e č ke m – k a ž d é d í t ě
přineslo svůj dárek školce). V
dubnu připravujeme výlet na
To u l c ů v d v ů r v e z n a m e n í
„Velikonoc na statku“, v březnu
jsme uspořádali výletní akci
spojenou s pískem a tvořením z
něj (sandproject.cz).

!
Duhovka GROUP a.s.
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Spring a summer camp
V době jarních prázdnin mohly děti přebývat ve školce na tzv. Spring campu. Ten se odvíjel v
rámci tématu „spirály a pružiny“. Praktickými ukázkami a tvorbou mohly děti prozkoumávat, kde
všude se lze s pružinami potkat, jak nám slouží, jaké mají vlastnosti. Fotograﬁe s detailním
popisem průběhu campu jste mohli pročítat hned u vchodu do MŠ v Kozlovské ulici. Chystáme
také summer camp na letní období, o tom ale až příště.

Novinky z Gymnázia Duhovka
Stěhování gymnázia
Naší největší novinkou je zcela určitě fakt, že od září 2014
bude gymnázium sídlit v budově na Ortenově náměstí č. 34.
Větší prostor, lepší dopravní dostupnost a především
skloubení našeho týmu i studentů pod jednou střechou – to
jsou hlavní výhody tohoto organizačně nelehkého kroku.
Samostatné křídlo Masarykovy školy nám poskytne prostor
dvou tisíc metrů čtverečních pro rozvoj našeho gymnázia.
Budova disponuje dvěma velkými tělocvičnami, venkovním
atriem, moderní jídelnou, venkovním hřištěm. Hned v
sousedství školy je pobočka Městské knihovny a galerie
moderního umění DOX. Do Stromovky to máme dvě stanice
tramvají. Budova poskytuje soukromí, prostor k existenci
specializovaných laboratoří, studentského klubu a školní
knihovny. Více informací ohledně tohoto stěhování vám
poskytne zástupce ředitele, Mgr. Rostislav Konopa, tel.:
730 160 722.

Literature Live - vybraní studenti gymnázia

Duhovka GROUP a.s.

Literatura Live-projekt
našich studentů
Vybraní studenti gymnázia jsou
zapojeni do dvouletého
mezinárodního studentského
projektu Comenius – Literature
Live. V jeho rámci tvoří, organizují a
poznávají jinou kulturu v průběhu
mezinárodních setkání.

!

Besedy s významnými spisovateli:
Studenti uspořádali dne 3. 3. 2014
v Městské knihovně v Praze
besedu se spisovatelem
Jaroslavem Rudišem, který je
označován za „jednoho z
nejpozoruhodnějších českých
spisovatelů dnešní doby“. Reportáž
a fotograﬁe naleznete zde, na
facebookové stránce gymnázia.
Hostem další besedy, která se koná
7. dubna opět v Městské knihovně,
je česko-americký spisovatel a
scénárista Jan Novák. Jste srdečně
zváni, vstup zdarma. Více zde.

!

Mezinárodní setkání – počátkem
března se skupinka studentů spolu
s organizátorem, Rosťou Konopou,
vydala do Litvy, kde absolvovali
besedu v angličtině s litevskoamerickým autorem Kerry Shawn
Keysem a prezentovali svou
dosavadní činnost v rámci tohoto
projektu. Fotograﬁe z tohoto
setkání můžete prohlížet na
Facebooku Gymnázia. V květnu je
čeká návštěva Turecka, kde budou
prezentovat pohádku pro malé
děti, kterou četli v mateřské školce
a přeložili ji do angličtiny pro
ostatní zástupce zemí zapojených
do projektu. Zároveň vytvoří
prezentaci o druhé dubnové
besedě se spisovatelem, panem
Janem Novákem.
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Další (nejen) mezinárodní projekty našich studentů

Výuka na iPadech

V rámci projektu Světová škola navštívil počátkem roku
pracovní tým studentů úpravnu pitné vody nádrže Želivka,
což je prostor střežený a málo přístupný. Na fotograﬁe z této
návštěvy se můžete podívat zde. Studenti z téhož důvodu
absolvovali prohlídku v balírně minerálních vod
v Poděbradech. Jak si to užili, můžete vidět zde.

Při výuce v primách našeho
gymnázia využíváme interaktivní
učebnice v iPadech. Jelikož jsme
touto inovací v České republice
jedineční, přijede k nám 2.4. a 3.
4. 2014 o tomto způsobu výuky
natáčet dokument štáb z
nakladatelství Fraus.

!

Charitativní akce
Gymnázia Duhovka

European Youth Parliament – Evropský parlament mládeže.
Tým našich studentů postoupil do užšího výběru na Národní
konferenci Evropského parlamentu mládeže do Strakonic ve
dnech 20. - 23. března 2014 a v současné době bojuje o
postup do mezinárodního kola EYP. Držíme jim palce.
Koncem listopadu 2013 se Gymnázium zapojilo do projektu
Příběhy bezpráví společnosti Člověk v tísni. Studenti tříd 3V a
6V zhlédli dokumentární ﬁlm Postavení mimo hru, po jehož
promítnutí následovala beseda s pamětníkem, panem
Františkem Šedivým, angažovaným v Konfederaci politických
vězňů.
17.3. jsme na gymnáziu oslavili Den sv. Patrika, při němž se
studenti učili irské a skotské tance, seznamovali se s irskou
kulturou a sportem, vařili irské jídlo, zpívali lidové písně.
7.6. a 8.6. se budete moci zúčastnit adrenalinového
zážitkového víkendu, kde si všichni z Duhovky mohou
vyzkoušet lezení na skalách v lomu Alkazar kousek od
Karlštejna a splout krásný kus řeky Sázavy z Týnce nad
Sázavou do Pikovic. Podrobnosti v e-mailech a také na webu
Gymnázia.
Duhovka GROUP a.s.

Dne 4. prosince 2013 se
uskutečnil tradiční charitativní běh
studentů a pedagogů našeho
gymnázia. Necelých padesát
sportovců dokázalo svými výkony
v rámci této akce vybrat celých
38 000,- Kč, které byly poukázány
a skrze šek v únoru osobně
předány Klinice dětské neurologie
FN Motol. Využity budou na koupi
přístroje pro kontrolu spánkové
apnoe – zúčastnění studenti se
dozvěděli, jak tento přístroj
funguje a jakým pacientům bude
pomáhat.

!

V polovině prosince předávali
vybraní studenti Gymnázia
Duhovka dar – hračky pro děti
léčené na Dětském centru s
komplexní péčí a podpůrnou
rodinnou terapií při Fakultní
Thomayerově nemocnici Praha.
Hračky byly vybrány během
Thanksgiving day a Halloween
party, která se uskutečnila na
Dlouhém lánu 19. listopadu a na
Boleslavově 4. prosince. Studenti
odevzdávali hračky nové i použité
zcela anonymně a dle svého
uvážení. Hračky byly určeny dětem
ve věku 0-6 let. Cílem této
charitativní akce bylo rozvíjet v
dětech sociální cítění a podnítit v
nich samotných snahu pomáhat
druhým podle svých možností.
Akce byla velmi dojemná a pro
studenty i učitele velmi emotivní.
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Maturitní ples
Tradice setkání v róbách u příležitosti blížící se maturity bude pokračovat v roce 2015 ve velkém
duchu – maturitní ples bude celoduhovkovým plesem v reprezentativních prostorech, s hudbou,
programem i výzdobou tematicky propojenou. O tématu plesu rozhodne hlasování, sledujte již
brzy nástěnky ve všech zařízeních Duhovky. Těšíme se již nyní na možnost slavnostního setkání
všech, kteří tvoří naši Duhovku, a jsme zvědaví, v jakém duchu se bude ples odehrávat (setkáme
se jako děti květin s hudbou 60.let? Nebo zavzpomínáme na disko časy let osmdesátých?
Uvidíme!).

!
DUHOVKA INSTITUT
Zajímá vás montessori pedagogika? Chtěli byste se stát učitelem-průvodcem v montessori
školce nebo škole?
Duhovka kurz Montessori pedagogiky pro věk 2,5-6 a 6-9 let:

!

•
•
•
•
•
•

začíná v červenci 2014
akreditovaný Americkou montessori společností a MŠMT v rámci DVPP
určen pro bilingvní a anglicky hovořící účastníky
je otevřen zájemcům z řad široké veřejnosti
podporuje distanční učení
bližší informace na www.duhovkainstitut.cz

DUHOVKA GYMNÁZIUM
Chcete u nás studovat? Obsazujeme poslední volná místa do třídy prima pro školní rok
2014/2015. Doplňujeme dle možností kapacitu tříd sekunda-kvinta (dle Montessori
studijního programu) a tříd sexta-oktáva (dle klasického studijního programu).
Více informací ZDE.

!
DUHOVKA ŠKOLKA
Brány školky na Hanspaulce jsou otevřené i během léta. Tradičně otevíráme blokové
summer campy, kde mohou děti trávit svůj čas ať již nárazově, či kontinuálně.
Termíny campů: 30.6.-4.7. (Art Inspiration), 7.7.-11.7. (Animal Kingdom), 14.7.-18.7. (Underwater
World), 21.7.-25.7. (Experimental Art), 28.7.-1.8. (World Music), 4.8.-8.8. (Up in the Sky),
11.8.-15.8. (Dinosauři)
Bližší informace o programu a cenách na: info@duhovkaskolka.cz

Duhovka GROUP a.s.
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