Milé eračky, milí eráci,
jsme moc rádi, že i v této neobvyklé
covidové době můžeme vydat další číslo
ERA infa a zrekapitulovat v něm uplynulý
rok, který byl sice něčím jiný, ale i přes to
všechno krásný. I my jsme v EŘE čelili
novým a pro nás nezvyklým situacím.
Spoustu již naplánovaných a připravených
akcí jsme operativně přesouvali a některé
bohužel rušili. Ale i přesto, to byl úspěšný
rok. To, jak jsme se měli a co vše jsme
společně zažili zjistíte na dalších stránkách.
Přejeme příjemné čtení!
Vaše ERA

Další víkendovka pro skorodospěláky se konala od pátku 18. do neděle
20. října. Když jsme přijeli na faru v Křivsoudově tak nás mile přivítaly
usměvavé animátorky. Než se dělo něco dalšího, tak jsme si mohli
navzájem popovídat a sdělit si, co se stalo za tu delší dobu, co jsme se
neviděli a taky jsme se mohli seznámit s novými lidmi. Dále jsme byli
svoláni na večeři, která byla na studeno, takže namazané chleby
a zelenina. Dále následovaly seznamovací hry. Byli jsme rozlosováni
na milenky, milence a vrahy, což byla aktivita, která probíhala celý víkend.
Večer byla společná modlitba a pak jsme se připravili ke spánku a šli spát.
Ráno jsme byli vzbuzeni a byla rozcvička. Dále následovala snídaně a pak
jsme měli chvilku volna. Přednášku na téma vztahy měl kněz
P. ThMgr. Jerzy Cymanowski. Poté nás rozdělili do skupinek na témátko
a povídali jsme si na totéž téma. Následovala mše na zahradě, kterou
sloužil ten samý kněz, po ní následoval oběd. Po obědě byl polední klid
a dále jsme šli na návštěvu k manželům z Křivsoudova, kteří nám vyprávěli
jejich příběh. Poté byl venku u ohniště táborák.

Dále následovala skvělá noční hra, která spočívala v tom, že byly 3 úrovně.
A my jsme po skupinkách chodili, lépe řečeno běhali, ze stanoviště
na stanoviště a obchodovali s časem. Na vstup do druhé úrovně jsme
potřebovali 100 minut a taky nějakou rezervu. V druhé úrovni byla casina,
kde jsme sázeli čas a buď jsme na tom vydělali anebo v horším případě
prodělali. Do třetí úrovně jsme potřebovali 200 minut. Naštěstí ve třetí
úrovni čas nehrál roli a byli jsme dovedeni na louku, kde jsme museli najít
části, ze kterých jsme složili mapu. Na mapě bylo vyznačeno místo, kam
máme dojít. Tam bylo naším úkolem odemknout zamčené kufříky
s pokladem. Pak jsme šli zpátky na faru, byla společná modlitba a šli jsme
spát.
V neděli ráno byl budíček, ale naštěstí nebyla rozcvička, takže jsme šli
rovnou na snídani. Po snídani nám byly rozděleny úklidové služby.
Po udělání služeb bylo společné foto a pak jsme šli na mši do kostela. Po
mši si pro nás přijeli rodiče a jeli jsme domů.
Káťa Novotná

V pátek 8. listopadu jsme se vydali na Intermeeting do kláštera karmelitánů
v Kostelním Vydří nedaleko od Telče. V pátek po večeři se za námi zastavili
otec Marcin z Polska a otec Erik ze Slovenska na své cestě na Famiglia del
Rogate. Dozvěděli jsme se, jak vypadají domy pro děti, které ERA provozuje
v Itálii a na Slovensku. Po společné večerní modlitbě jsme přešli na „statek“,
bývalou stodolu, jejíž dvě patra nám sloužila za noclehárnu.
V sobotu po snídani byla na programu přednáška Ing. ThMgr. Vladimíra
Slámečky, Ph. D. na téma „sv. Terezička“. Vladimír Slámečka se ale
nakonec inspiroval svátkem posvěcení lateránské baziliky. Po přednášce byl
čas na silencium a skupinky a pak už jsme se vydali do klášterní jídelny
na oběd.
Odpoledne jsme se sešli v kostele, kde nám místní kněz Marian Masařík
vyprávěl o historii kostela a obrazu Panny Marie Karmelské. Po mši
s kytarovým doprovodem jsme se vrátili do „galerie“ na společný podvečerní
program – hru „Aktivity“. Před večeří v klášterní jídelně jsme stihli ještě
další kolo hry. Po večeři si pro nás eráčtí hudebníci připravili večer chval
s adorací. Pak jsme si ještě zopakovali páteční seznamovací hru – prohodili
jsme si jména, čímž se konečně srovnali podmínky a mohli jste si vyzkoušet,
jaké to je, když si lidi pamatujete podle tváří, ale jména jdou jedním uchem
dovnitř a druhým ven…

Nedělní ráno nás přivítalo krásně ojíněnou krajinou. Při nedělní mši jsme
pomohli zaplnit kostel do posledního místečka. Pak už byl čas jen
na společnou fotku, na rychlou snídani, úklid a loučení.
Filip Jirsák

Jaký byl letošní formační víkend? Vezměme si to od začátku…
Prosinec, měsíc plný předvánočního stresu, přináší pocit, že čas zklidnění
přijde až o samotných Vánocích. I já jsem měl takový pocit a upřímně se mi
na formační víkend moc nechtělo. Měl jsem strach, že tím časem, který
věnuju na toto zklidnění, zanedbám nějaké školní povinnosti. Nakonec mě
však Anička S., jedna z organizátorek formačního víkendu, přesvědčila,
že bych měl jet. A rozhodně toho nelituji! Ale teď už k samotnému víkendu.
V pátek okolo sedmé večerní byl sraz v Křivsoudově na faře, společně jsme
povečeřeli a pak jsme měli nějaký čas na ztišení a modlitbu, po které nám
Aničky, organizátorky víkendu, přichystaly velice příjemné prostředí.
Po tomto následoval ještě film na navození vánoční atmosféry a šlo se spát.
V sobotu ráno, jsme jako vždy, začali příjemnou a chutnou snídaní,
na kterou navazovala přednáška od P. Václava Revendy na téma „Darovat
sám sebe“. Přednáška byla rozhodně velmi obohacující a povznášející.
Následně jsme dostali nějaké podměty k zamyšlení, které jsme pak
v menších skupinkách rozebírali. Dopoledne bylo zakončeno mší svatou.
Poté jsme se vydali na výlet, který začal velice uspokojivě, začal totiž
obědem. Obědvali jsme v restauraci u Matoušků v Kondraci, kterou za mě
rozhodně doporučuji. Po takovém obědě jsme však potřebovali trochu
pohybu, proto pro nás Aničky naplánovaly výlet na Blaník, kde jsme mohli
navštívit rozhlednu a dát si něco na zahřátí.

Při cestě zpátky už se začínalo stmívat a to znamenalo, že se blíží pověstné
„ERA Vánoce“. Po návratu na faru jsme měli chvilku čas a pak se šlo na to.
ERÁcká štědrovečerní večeře. Pro mě, jako novopečeného účastníka
víkendu to bylo něco opravdu výjimečného. Nádherná atmosféra, klid, prostě
jako o Vánocích, akorát s druhou rodinou, kterou rozhodně ERA je.
Po večeři následovalo rozdávání dárku, které je neodmyslitelnou součástí.
Zbytek večera probíhal v duchu poklidných konverzací a různých her.
V neděli dopoledne se jelo do nedaleké Číhoště na mši, kde bylo 70. výročí
od Číhošťského zázraku, kdy se tenkrát údajně nevysvětlitelným způsobem
rozhýbal půlmetrový dřevěný křížek na oltáři. No, a po mši jsme se už jen
všichni rozloučili a jelo se domů.
Závěrem bych chtěl hlavně poděkovat organizátorkám víkendu, kterými byly
Anička Stehlíková s Aničkou Vaňovou, za skvělý víkend a všem, se kterými
jsem mohl tento výjimečný víkend strávit. Děkuji a těším se zas za rok. 😊
Jirka Pipek

První ERA akcí nového roku bývá již tradičně oblíbený ples, který hostí
křivsoudovská sokolovna a nejinak tomu bylo i letošní rok. Účastníky plesu
přivítal naleštěný a nazdobený sál s kapelou Eksploze, který přímo vybízel
k tanci. Po úvodním milém slovu moderátorů plesu Lody a Důši se tak
parket mohl naplnit juchajícími kamarády. V tomto je ples skutečně krásná
záležitost, neboť se na něm schází staří známí, ti kteří bývali pravidelnými
účastníky ERA akcí, ti kteří mají již rodiny, jejich děti, zkrátka lidé všech
věkových kategorií a lidé, které během roku nemáte možnost tolik vidět.
Plesové veselí je rovněž doprovázeno i spotřebou různých nápojů a tak ani
tentokrát bar rozhodně nezůstal nevyužit, ba dokonce občas úpěl pod
náporem účastníků více než samotný parket. ;-) No však aby taky ne, pravda
je, že jubileum dosažených čtyřiceti let jednoho z našich věrných kamarádů
se nedalo opomenout ☺.
Večer, který na ERA plese vždy utíká rychlostí světla byl protkán také
losováním tomboly, belgickou polkou, vrcholem je pak dražba dortu,
mimochodem letos obzvláště přepychového, která končí v posledních letech
opravdu pěknou částkou.

Suma sumárum nám plesem ten nový rok pěkně začal, nezbývá než doufat,
že se na něm příští rok zase potkáme! Tímto bych také ráda poděkovala
VŠEM, kteří se jakkoliv na přípravě plesu podíleli. Velké díky za vaše úsilí
a nasazení, které přineslo krásné plody!
Těším se opět na viděnou!
Zuzka Rambousková

Můj milý čtenáři,
je mi velkou ctí se s tebou podělit o zážitky z letošní formace. Pohodlně se
usaď a čti...
Je sobota 29.2. dopoledne, venku vládne pochmurné počasí a já se snažím
nacpat poslední kousky oblečení do obrovského a přecpaného kufru. Dnes se
odjíždí na formaci, Jupííí. Letos je změna! Nejede se do Itálie, ale do Polska,
konkrétně do Krakova. Historicky a duchovně významného měst. Do města,
kde působil Svatý Jan Pavel II. a kde žila, v klášteře u sester Božího
milosrdenství, Svatá Faustýna.
Po rozloučení s našimi blízkými, které jsme nechali doma, se pomalu
sjíždíme s ostatními účastníky Formace na benzině v Humpolci.
Po 15 minutách čekání na poslední auto, které se řítilo z Prahy, volá velice
rozčílený Dejv, že stojí v koloně na dálnici a ať na ně nečekáme, ať jedeme
napřed a podobně. Vždyť co by to bylo za Formaci, abychom neměli
zpoždění? Po dlouhém přivítání a objímání se vše konečně rozhýbalo
a mohli jsme vyrazit.
Cesta nám ubíhala rychle, Krakov je docela za rohem. Po příjezdu do domu
Rogacionistů nás přivítal kněz Marcin a jáhen Erik, kteří nás provázeli
celým týdnem. Oba pochází ze Slovenska, takže s překladem nebyl žádný
problém. I když jsem občas potřebovala něco přeložit :D. V sobotu už žádný
program nebyl, takže jsme si šli všichni po večeři odpočinout do postýlek.

V neděli jsme pospíchali na dopolední mši do Sanktuária Božího
milosrdenství. Chrám se pyšní velkou majestátností, svým tvarem má
připomínat loď a kolem dokola se zelená tráva. Otevřený prostor dodával tak
stavbě na ještě větší dynamičnosti. Po mši nás Marcin a Erik provedli
po okolí Sanktuária. Vyškrábali jsme se do vysoké věže a mohli si vychutnat
výhled, navštívili jsme spodní kaple pod Sanktuáriem a nakonec nás provedli
areálem Kláštera sester Božího Milosrdenství. V areálu byl takový malý
kostelík, kde je umístěný slavný obraz milosrdného Ježíše, který byl
namalován podle zjevení Svaté Faustýny. V odpoledních hodinách se naše
výprava přesunula do centra Krakova, kde jsem navštívili nejrůznější
historické památky, počínaje velkým náměstím, různými kostely a konče
židovským ghettem.

V pondělí část skupiny odjela na výlet do Osvětimi, navštívit koncentrační
tábor. Večer pro nás připravila Kristýnka a Martin překrásnou adoraci
s jednou aktvitou. Dostali jsme papírky a tužky, na papírky jsme napsali
prosby, které jsme chtěli odevzdat Bohu a pak jsme papírky přibili
na dřevěný kříž, který ležel před oltářem. Na konci týdne se šla křížová cesta
v čele s tímto křížem.

Úterní dopolední blok začínal přednáškou, silenciem a skupinkami.
Následovala mše svatá. Přednášel nám Marcin a odpoledne nás vzal na další
výlet! Navštívili jsme Sankuárium Svatého Jana Pavla II. Další Majestátní
stavba, kterou se Krakov může pyšnit. Výzdobu chrámu tvoří mozaiky.
Ve spodní části chrámu je zbudováno mnoho kaplí, které jsou po obvodu
chrámu a uprostřed je jedna centrální kaple, ve které se nachází relikvie Jana
Pavla II.

Následující den pro nás Jindra připravil parádní výlet do Tater. Konečně
jsme si užili sníh! Někteří poprvé za tuto sezonu. Viděli jsme horský
vodopád, dali jsme si výborný oběd v horském městečku a vyjeli jsme
lanovkou ještě výš!
Ve čtvrtek byl den zase trochu klidnější. Měli jsme dopolední i odpolední
blok přednášek a na večer jsme šli na návštěvu k sestřičkám, kde sloužil
Marcin mši v malinké kapličce, sestřičky nás poté pohostily a jednu
účastnici si tam chtěly nechat.
Páteční dopoledne jsme strávili v klášteře sester Božího Milosrdenství, kde
nám jedna sestřička ze Slovenska vyprávěla o životě Svaté Faustýny
a o zjevení Ježíše. Během polední mše svaté jsme obnovovali své sliby.
Odpoledne následoval obdobný program, jako předešlý den a křížová cesta.
Na večer si pro nás Kristýnka a Martin připravili krásný večer chval, kde
jsme se všichni mohli ztišit a poděkovat za celý uplynulý týden.

A je to tady! Sobota, čas odjezdu. Prožili jsme týden plný Boží blízkosti,
upevnili jsme vztahy ve společenství, navštěvolali krásná místa. Díky otcové
Rogacionisti, že jste se o nás tak krásně postarali! Po rozloučení jsme se
vypravili na poslední výlet. Na poutní místo ve městě Kalwarie
Zebrzydowske, kde jsme šli několika kilometrovou křížovou cestu.
Po cestě domů jsme se rozloučili s Dejvem, Johankou a Kristýnkou, které
jsme posadili na vlak v Oloumouci. Další zastávka byla až benzina
v Humpolci. Rozloučení bylo trošku smuté, i když jsme byli všichni plní
nově načerpané energie. Každopádně letošní formace mi zůstane dlouho
v paměti. Byla něčím jiná, ale krásná. Díky vám všem, kteří jste se
zúčastnili, nebo se podíleli na přípravě. A hlavně největší dík tobě Barunko,
která jsi vše zorganizovala! Jsi fakt BOREC!!!
Terezka Karmazínová

Vše začalo v sobotu, když jsme se sešli na autobusovém nádraží. Po příjezdu
do campu se to rozjelo. Všude byla skvělá nálada a velká sranda. Hry byly
vymyšlené do posledního detailu a animátoři se snažili jako vždy.
Téma tohoto roku bylo cestování časem, abychom zachránili svět před mocí
velmi mocné masky. Každý den jsme se probudili v jiném časovém období.
Poprvé to bylo do starého Londýna, kde jsme řešili vraždy. Pak jsme
odcestovali do pravěku a naučili jsme se o něm mnoho. Další den jsme byli
v Egyptě s Kleopatrou, kterou jsme museli pobavit a postavit několik
pyramid. Poté přišla 2. světová válka. Doposud byly rozcvičky tancem
a hudbou, ale dnes to bylo "drsné", museli jsme se běžet schovat do krytu
před bombardováním. Cestou zpátky jsme potkali dva vojáky, kteří
potřebovali pomoct. Všechny nás vycvičili, abychom jim pomohli.
Dalším dnem jsme se probudili do budoucnosti. V ní měly problém s roboty,
který jsme vyřešili a zjistili kdy a kde je maska moci. Poslední destinací, kde
jsme skončili byl divoký západ. Po soutěži v duelech s nerfkami jsme šli
hledat masku. Někdo ji však ukradl. Po návratu jsme zjistili kdo, rozdali
jsme si nerfky a šli na něj. Společnou silou jsme ho porazili a masku zničili.
Takhle naše dobrodružství i pobyt skončil. Samozřejmě jsme měli karneval
a diskotéku, skupinky i workshopy a nespočet her.
Týden jsem si hodně užila, byla sranda a už teď se těším na další setkání.
Nela Kačenová

Ahooooj!
Byl jsem pověřen přiblížit vám jednu “ERA akci”, která se uskutečnila
v první polovině srpna. Sice jsem v ERA aktivním už spoustu let (desetiletí
pšššt), ale psaný do Infa jsem se až na jedinou výjimka úspěšně
vyhýbal - tedy až do teď. 🙂

No a co to teda bylo za akci? Ve čtvrtek 6. 8. se ve 13:40 na pražském
Zličíně sešla partička jedenácti lidí odhodlaných zažít velké dobrodružství.
Nasedli jsme do autobusu a vyrazili směrem Plzeň. Ona akce totiž nebylo nic
jiného než sjíždění mezi vodáky snad nejznámější řeky Berounky.
Cestou jsme nabrali ještě jednoho odvážlivce a někdy okolo půl šesté jsme
už v Liblíně v tábořišti Na střelnici rozbíjeli tábor. Místo našeho prvního
kempování bylo moc fajn a večer nám zpříjemnilo venkovní promítání filmu
Ať žijí duuchové.
Probudili jsme se do teplého, sluncem zalitého rána, dali si snídani, sbalili
stany, přibrali další dobrodružství chtivou amazonku a konečně vypluli
po proudu směrem Praha. Ta byla ale daleko, a tak jsme po několika
občerstvovacích zastávkách, soulodění a koupání po dvaceti kilometrech
zakotvili ve Zvíkovci. A tady na nás čekali další čtyři kamarádi, kteří
s sebou navíc přivezli kytaru, takže bylo o krásný večer opět postaráno.

Další den jsme měli v plánu urazit zbývajících devatenáct kilometrů. Tento
úsek byl o poznání náročnější, řeka byla prostě úplný olej a navíc jsme
museli překonat nejeden zrádný jez, kde se spousta vodáků cvakla. Nadšení
a úsměv na rtech jsme však neztráceli, a když jsme měli v Roztokách keni
vracet, všem nám bylo líto, že letošní lodě končí. I proto jsme se rozhodli si
poslední večer jak se patří užít. V našem kempu hrála živá country kapela,
takže jsme zpívali a tančili až do pozdních večerních hodin.
Po probuzení a bohaté snídani jsme vyrazili do obce Křivoklát na mši
svatou. Pak už jen oběd pod hradem a tradá do Prahy, kde jsme se všichni
rozloučili a slíbili si, že za rok splavíme další českou řeku!
Jindra Javorský

„Utužila jsem vztah s rodinou.“
Terinka Karmazínová
„Všichni jsme prožívali karanténu sice jinak, leč přesto velice podobně. Přestože nám Covid spousty svobody vzal, tak nám ji
i dal a bylo pouze na nás, jak ji využijeme. Spousta z nás si našla koníčky, někdo začal zahradničit, jezdit na kole, lepit letadla
nebo pomáhat potřebným. Zjistili jsme taky, že jsme schopni přes internet vyřešit spoustu práce, školy, zábavy, ale osobní
kontakt byl, je a bude vždy naprosto nenahraditelný. Byla to pro mě zkušenost, kterou už nikdy nechci zažít. Přesto mám
pocit, že mě dokázala posunout dál a víc, než celý rok předtím dohromady.“
Dejv Raušer

„Strávený čas v karanténě mi dal, že jsem se mohl více zdokonalovat ve víře a navíc jsem se mohl připravovat na svátost
biřmování, kterou jsem přijal 12.7. Ale na druhou stranu jsem zase moc nepokročil ve studiu. Protože jsem tento čas spíše bral
jako prázdniny. Tuto dobu už nechci zažít. Protože bylo hodně akcí z důvodu tohoto opatření zrušených. Což byla škoda a
moc mě to mrzelo.“
Luky Daněk
„Hodně spánku.“
Barunka Krejčířová
„Možnost dohnat všechno v čem jsem byl ve skluzu. Dal mi klidnější prožití zkouškového a zároveň jsem se sblížil s Bohem
a zpevnil vztahy s rodinou.“
Důša

„Karanténa byl pro mě čas osobního zklidnění, kdy jsem se nehnala po různých volnočasových aktivitách a společenských
akcích (protože nikdo nikam nemohl a neměla jsem možnost volby), ale měla jsem čas si odpočinout. Popřemýšlet o věcech,
které mě čekaly, popřemýšlet o sobě a životě, jaký žiji. Strávit čas s rodinou. Věnovat větší množství času modliteb, četbě
a cvičení. Tento karanténní čas mi ukázal, čeho všeho si máme vážit a že to není samozřejmé.“
Lody

„Zjištění, že ti lidi u nás doma v obýváku jsou fajn a že moje výtvory z trouby nebo z plotny jsou poživatelný a někdy i dost
dobrý.“
Baru Prokůpková

„Čas strávený v karanténě pro mě byl časem, kdy jsem měl hodně prostoru k přemýšlení nad sebou, tak nad věcmi okolo sebe.
Navíc díky mnohým zákazům a nařízením jsem si uvědomil, že mnohé samozřejmé věci nejsou až tak samozřejmé, což mě
vedlo k zamyšlení nad důležitostí mých dosavadních priorit a snaze s tím něco udělat.“
Martin Rajdl
„Byla to pro mě obrovská příležitost zamyslet se nad tím, jak jsem do té doby žil, co se mi podařilo, co už méně a jakým
směrem bych se chtěl vydat. Zároveň jsem si ale užíval chvíle, kdy jsem mohl vypnout. Člověk každý den řeší problémy
v práci, ve škole, s penězi… jeden problém navazuje na druhý a není čas se zastavit. A v té obrovské hromadě nepodstatných
věcí se snadno přehlédnou ty opravdu důležité, na kterých by měl stavět. Pro mě to je rozhodně víra a rodina a je to taky to
největší, co mi čas v karanténě dal. Kdybych měl odpovědět na opačnou otázku „Co mi čas v karanténě vzal?“ Byl by to určitě
čas s přáteli. I díky tomu jsem si ho ale začal mnohem více vážit.“
Luky Gašpar

„Zjištění, že osobnímu kontaktu s kamarády se nevyrovná žádný hovor přes skype.“
Luci Ostatnická
„Doba koronavirová mi ukázala, jak líným se může člověk stát, když má hodně času (ne, že bych nebyl líný dávno). Ačkoli
volný čas je supr věc, bylo ho až moc. Je zvláštní, jak si člověk začne vážit věcí, na které vždycky nadává. Viz přednášky
na VŠ, úklid pokoje, práce… Korona mi taky dala dost času na přemýšlení. Třeba o tom, proč je země kulatá, Jesus má dlouhé
vlasy a proč mám jedno oko větší než druhé (to sice nemám, ale i tímto výzkumem se dá zabít čas). Verdikt? Díky koroně
jsem mohl dělat všechno co mě baví a mám rád, ale taky mi vzala pár mozkových buněk; v důsledku nošení roušky. Díky
Babišoj.“

Martin Gašpar
„Tři kila navíc.“
Baru Dvořáková
„Uvědomění si hodnot běžného dne, ale i hodnoty času jako takového. Někdy čas totiž v dnešním uspěchaném světě bereme
jako samozřejmost a neumíme se zastavit, dokud k tomu nedostaneme pořádný důvod.“
Týnka Smutníková

Lucka a Fanda Zahálkovi – dcera Anežka Klára
(léto 2020)
Adélka a Matouš Pilnáčkovi – syn Jonáš (léto 2020)
Lída a Jirka Dubcovi – dcera Kristýna (podzim 2020)
Anička a Honza Vojtíškovi – dcera Lota (podzim 2020)
Marťa a Jirka Kubíkovi – dcera Anna Marie
(podzim 2020)
Marťa a Pavel Zemkovi – syn Tomáš (podzim 2020)
____________________________________________
V letošním roce si Ano řekli:
Silva Čerešňáková a Honza Baumann
Veronika Rabiňáková a Vojtěch Mojžíš

Blahopřejeme novomanželům a vítáme mezi námi nově
narozené přírůstky ERA rodiny. Přejeme mnoho lásky,
pochopení a samozřejmě hodně Božího požehnání.

Poděkování za spolupráci na tomto ERA infu patří:
Kátě Novotné, Filipovi Jirsákovi, Jirkovi Pipkovi,
Zuzce Rambouskové, Terince Karmazínové,
Nele Kačenové, Jindrovi Javorskému, Aničce Vaňové,
ASDP, Dejvovi Raušerovi, Lukymu Gašparovi, Barunce
Krejčířové, Důšovi, Lody, Lukášovi Daňkovi, Martinovi
Rajdlovi, Baru Prokůpkové, Martinovi Gašparovi,
Týnce Smutníkové, Barunce Dvořákové, Luci
Ostatnické.

Velký dík patří také našim fotografům: Luci, Johance,
Barunce Krejčířové, Alexovi Gašparovi, Filipovi
Jirsákovi.

Slevu 250 Kč na jakoukoliv nadcházející ERA akci
získává Nela Kačenová. Moc gratulujeme!

Všechny informace aktuálně sledujte na našich
stránkách (www.eracz.cz) a nebo na našem FB.

