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                               HALLOWEEN 
 

 

 

V pátek 1. listopadu si skupina žáků 9. ročníku v rámci volitelného předmětu 

Konverzace v AJ připravila program pro děti na prvním stupni. Hlavním úkolem 

bylo hravou formou mladš í  spolužák y 

s e z n á m i t s anglickými slovíčky 

t ý k a j í c í  s e Halloweenu. I přesto, 

že tento svátek je typický pro anglicky 

mluvící země, je vhodné ho v souvislosti 

s výukou angličtiny připomenout. Děti z 1.- 

4. třídy postupně n a v š t í v i l y  5 

připravených dílen, kde si mohly zatančit, 

vyrobit „bubáčka“ ze sladkého těsta, 

vybarvit si masku, zasoutěžit si, zahrát si, 

zkrátka si nejen zapamatovat nová 

slovíčka, ale také pobavit se. 

 

 

 Deváťáci si vyzkoušeli, jaké to je být v roli učitele.  

 

Myslím, že celá akce se podařila a potvrdila myšlenku, že člověk si nejvíce 

zapamatuje, učí-li druhé. 

Děkuji deváťákům za zodpovědný přístup při přípravě akce a hladký průběh 

příjemného pátečního dopoledne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

                                                                                 Článek a foto: Alena Zvárová 



                                          

                                                SPORT  (tentokráte s rozpaky)  

 
 
Se začátkem školního roku se rozběhla série sportovních turnajů, kde mají změřit 

své síly žáci všech tříd  ( hlavně 2.stupně). 

Jako tradičně využíváme pěkného počasí a začínáme kopanou. Současně byla 

rozehrána základní soutěž ve stolním tenise, která však byla pro nezájem hráčů 

přerušena a nedokončena. Po několika letech jsme se nezúčastnili okresní soutěže. 

Turnaje v kopané se zúčastnilo 6 týmů. Zvítězilo družstvo 9.B ve složení – Šimon 

Vopařil, Tomáš Rybička, Nikola Svobodová, Radek Stříteský . Družstvo chlapců 

8.třídy turnaj nedokončilo ????? 

Reprezentační družstvo  sehrálo postupový turnaj v kopané v Luži, kde jednou 

vyhrálo a jednou prohrálo. Do dalšího kola soutěže nepostoupilo. 

Dalším školním turnajem byl turnaj ve florbale. Za účasti 6 čtyřčlenných družstev 

zvítězilo družstvo ve složení Šimon Vopařil, Tomáš Rybička, Jiří Kubík a Jakub 

Vanžura. Soutěže se zúčastnil jediný chlapec ze 6. ročníku – Tony.  

 

Populární je soutěž v RINGU. 

Devět tříčlenných družstev sehrálo 

bleskový turnaj. 

V kategorii děvčat vyhrál tým 

Lucie Drahošová, Kateřina 

Binková a Lenka Zavoralová a 

v kategorii chlapců byl první tým 

Šimon Vopařil, Tomáš Rybička, 

Nikola Svobodová.  

Soutěž proběhla opět bez 

povšimnutí kluků ze 6.třídy.     

Nemáme snad v šestkách žádné 

sportovce ??? 

 

Okrskové kolo ve florbale proběhlo ve Skutči za účasti družstev ze ZŠ Skuteč 

Smetanova, Gymnázia Skuteč, Gymnázia Hlinsko, ZŠ Luže a našeho týmu. Ze 

skupina do další fáze soutěže mohla postoupit dvě družstva. Náš tým po dvou 

porážkách ( ZŠ Smetanova 3:1, Gym. Skuteč 3:0), jedné výhře (Gym. Hlinsko 4:0) 

a jedné remíze (ZŠ Luže 1:1) skončilo na celkovém 3.místě a nepostoupilo. Okresní 

finále si zahrají oba naši přemožitelé.  

O týden později hrál náš tým okrskové kolo v halové kopané. S Chroustovicemi 

jsme prohráli 2:1, SgŠ Chrudim jsme porazili 13:0 a z vítězem turnaje z Hrochova 

Týnce jsme prohráli 7:2. 

Celkové 3.místo a nepostoupení do dalších kol soutěže je jistě neúspěchem. 

                                                                         Článek a foto:               Jan Stodola 
 

                                             

 

 

 

 

 
 

My z redakce přejem našim sportovcům, aby si nebo se pro příště polepšili. 
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          SÍLA LIDSKOSTI 

N.G.Winton 

 

Dne 6. listopadu 2013 se žáci 2. stupně naší školy 

společně se žáky ZŠ Dolní Újezd zúčastnili v 

prosečské sokolovně promítání dokumentu pod 

názvem  „SÍLA LIDSKOSTI“ („THE POWER OF GOOD“), který natočil režisér 

Matěj Mináč. Film je vlastně dokument o tom, co vykonal sir Nicholas Winton 

těsně před vypuknutím druhé světové války.  Roku 1939 Nicholas Winton z vlastní 

iniciativy zachránil 669 převážně židovských dětí během nacistické okupace 

Československa. Přes hranice hitlerovského Německa se mu je podařilo přepravit 

vlaky do Velké Británie. O svém velikém činu mlčel neuvěřitelných 50 roků.  

Dokumentárním filmem nás provází Joe Schlesinger, reportér kanadské TV stanice 

CBS, který je jedním z wintonových zachráněných dětí, držitel International Emmy 

Award 2002 za nejlepší dokumentární film. Nakolik byl film dojemný, natolik byla 

zajímavá beseda se Zdeňkem Tulisem, která následovala. Zde jsme se dozvěděli o 

Nicholasi Wintonovi mnoho ze ,, zákulisí “. 

 Sir Nicholas Winton dodnes žije. Je mu 104 let, 105. narozeniny oslaví 19. května 

2014. Novináři mu říkají  britský Schindler. Své 100. narozeniny oslavil letem 

v ultralehkém letadle, kdy se proletěl nad  svým rodným městečkem. Po přistání 

prohlásil: ,,Za rok si to dáme znova!“  Má 2 děti, dceru Barbaru a syna Nicka, také 

je pětinásobným dědečkem. Má velký smysl pro humor,  jeho motto je: ,,Člověk by 

se měl zasmát alespoň každých 20 minut“ (což nám v naší redakci nečiní žádné 

problémy). 

 Z iniciativy českých studentů vznikla petice, která žádá příslušnou komisi norského 

parlamentu, aby siru Nicholasi Wintonovi byla za jeho zásluhy udělena Nobelova 

cena za mír. Na toto ocenění byl navržen již třikrát. 

Také žáci a učitelé naší školy  podepsali tuto petici. Moc bychom siru Wintonovi 

udělení této ceny přáli, těžko si dovedeme představit člověka, který by si ji zasloužil 

více. A také šťastný let 19. května 2014 !  

 

 

 

 

 

 

 

Za redakci Jitka Poslušná, Lucie Drahošová, Martina Sádecká, Katka Brunclíková 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Petice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nobelova_cena_za_m%C3%ADr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nobelova_cena_za_m%C3%ADr


 

           

                                    VÝLET KE HVĚZDÁM  

                     

V pátek 1. listopadu 2013 jsme my, šesťáci spolu s žáky 5. třídy podnikli krásný 

výlet - navštívili jsme Hvězdárnu v Hradci Králové a památník Emila Holuba v 

Holicích. Ve hvězdárně jsme se nejdříve dozvěděli něco o naší sluneční soustavě, 

vzniku planet a vesmíru jako celku. Potom jsme se rozdělili do dvou skupin a s 

průvodci si prošli hvězdárnu, zjistili, jak silné je sluneční světlo a kde jsou na 

obloze která souhvězdí a hvězdy. Zhasli jsme a chvíli jsme pozorovali, jak ubíhají 

hvězdy, hledali souhvězdí a orientovali jsme se podle Severky. Poté jsme utratili 

část kapesného za pohledy a jiné drobnosti.  Výlet ke hvězdám se nám moc líbil.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše další cesta vedla do Holic. Zde jsme zhlédli film o Emilu Holubovi a jeho 

cestách do Afriky. Paní průvodkyně nám zajímavě vylíčila jeho životní příběh. 

Nakonec jsme si vyzkoušeli různé aktivity a utratili jsme poslední drobné.  

            Kolem třetí hodiny jsme se vrátili do Proseče.  

 

 

 

 

 

 

 

                  za 6. třídu Veronika Lettlová a  Katka Stodolová 

 

 

 

 

 

 



             

   V naší rubrice obvykle uveřejňujeme rozhovory s novými učiteli nebo 

zajímavými osobnostmi. Tentokrát jsme vyzpovídali naše nové žáky.                                           

                                                     ALENKA 

                Tento školní rok k nám do školy přišla kamarádka z Vietnamu.  

Říkáme jí Alenka, 

ale její pravé jméno je 

Bui Mai Trang. Je 

jí 17 let. P ř i š e l 

sem s ní i její m l a d š í 

bratr Toni. A l e n k a 

chodí do 9.ročníku 

a Toni do 6. ročníku. 

Nechodí k nám na 

b ě ž n o u v ý u k u , 

ale má svoje speciální 

h o d i n y českého 

jazyka. 

      

( Alenka se nechtěla fotit sama, tak jsme se my, její kamarádky, obětovaly…) 

1. Jak dlouho si v Česku?  5 měsíců 

2. Proč jste se přistěhovali do ČR?  Protože tady pracuje maminka. 

3. Jak se ti tu líbí?   Líbí se mi tu moc. 

4. Chybí ti Vietnam?  Nechybí.  

5. Máš tu nějaké kamarády? Ano,  mám jich hodně. 

6. Myslíš, že je český jazyk těžký?  Ano. 

7. Jaké je tvoje oblíbené české jídlo? 

 Z českého jídla mi chutná řízek. 

8. Kdo ti dal jméno Alenka?  

Sama jsem si ho vybrala. 

9. Máš na naší škole nějakého oblíbeného učitele?  

Paní učitelku Dočkalovou a Kovářovou.  

              rozhovor: Kristýna Bartošová, Kristýna Doubravská ,  foto:Faribo Tuch 
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                                                TONI 

Od letošního školního roku se k nám přistěhoval nový spolužák. 

Říkáme mu Toni, 

ale jeho jméno je 

Tonny  Bui a je 

mu 13 let. 

Pochází 

z Vietnamu a 

chodí s námi do 

6.B. 

Je opravdu dobrý 

v matice a 

v tělocviku a učí 

se česky rychle. 

Má docela dobrý 

způsob, jak se 

česky učit: zeptá 

se na slovo tak, že řekne něco anglicky a potom se zeptá, jak se to řekne česky… 

Fotbal umí hrát velmi dobře a je jeden z nejlepších z 6. B. Také hraje na klavír. 

Nejvíce ale na něm obdivujeme to, že umí jíst hůlkami.  

 

1. Kolik ti je let a do které třídy chodíš?  

 Je mi 13 a chodím do 6. třídy. 

2. Jak se jmenuješ  pravým jménem?   Tonny  Bui. 

3. Kde se  ti líbí víc „u nás“ nebo ve Vietnamu? Tady. 

4. Dorozumíš  se  tady?    

Ještě ne úplně. 

5. Jak si rozumíš s českými dětmi?  

Dobře. Mám hodně kamarádů. 

6. Jaký předmět tě baví nejvíc?  

Matematika a tělocvik. 

7. Rozumíš co paní učitelka říká?  Asi ano. 

8. Jak ti jde psaní českých písmen? Někdy ještě ne. 

Rozhovor a foto:  Štěpánka Doležalová, Bára Lněničková, Kristýna Jadrná 
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VIETNAM - strhující minulost a dramatická přítomnost, 

drsné křivky horských hřbetů a hebká náruč Jihočínského 

moře. Vietnam je země položená mezi kulturními vlivy 

Indie a Číny a již po tisíciletí fascinuje své návštěvníky 

neuvěřitelnou rozmanitostí krajiny, bohatstvím 

kulturního odkazu dávných civilizací a pestrostí lidových 

zvyků. I přes drsné roky válek a útlaku si národ Vietů 

zachoval svůj pověstný úsměv. 

                                                 Hanoi 

Hlavní město Vietnamu je tak trochu odlišné od ostatních. Není 

tak chaotické a snoubí se v něm jeho koloniální historie s 

komunistickou přítomností. K nejzajímavějším místům patří 

část Hoan Kiem. Jedinečnou památkou v Hanoi je Ho Chi Ming 

Mausoleum, Chrám vzdělanosti postavený před tisícem let ve 

stylu feng shuej, starodávný most Hoi An a pagoda Tran Quoc. 

Svůj výjimečný ráz si Hanoi snaží zachovat a na rozdíl od Ho Či Minova města je 

poklidným a malebným městem. 

              Halong Bay 

Dračí zátoka, je divem světa, který se vryje do paměti. Pohádkově 

krásná krajina zapsaná na seznam přírodního bohatství UNESCA, je 

tvořena asi 3 000 malých ostrůvků s mnoha jeskyněmi. Ostrovy jsou 

obklopeny průzračně tyrkysovým mořem. Z historických památek je 

působivá pagoda Long Tien, kde se nachází všechny posvátné sochy z 

chrámů a pagod ve městě Halong. Nezapomenutelný pohled na záliv 

Bai Tu Long nabízí chrám Cua Ong.                              

           Delta Mekongu 

Jedna z největších řek světa nabízí k poznání nádhernou 
deltu s množstvím zelených ostrůvků. Delta Mekongu je 
nejúrodnější oblastí země, odkud pochází až ¾ produkce 
rýže z Vietnamu. Turisty je vyhledávaná pro oblíbené 
plavby na malých loďkách, během které se naskýtá 
úchvatná podívaná na krajinu plnou kokosových palem a 
plantáží cukrové třtiny, plovoucí trhy i děti hrající si v 
řece. Hlavním městem oblasti je My Tho s největším 
plovoucím trhem Cai Rang v zemi. 

                                                Sapa 

Neuvěřitelně malebná vesnice a jedno z nejnavštěvovanějších míst severního Vietnamu leží 

v nadmořské výšce 1 650 m. Dodnes je bydlištěm původních 

horských kmenů, které si stále uchovávají tradiční způsob 

života. Podnikají se odtud výlety do okolí nebo výstupy na 

nejvyšší horu Vietnamu Fansipan. 

                                             

                                                                                                            VIETNAM 

Protože jsme se rozhodli část  listopadového čísla věnovat našim novým spolužákům  

z Vietnamu, bude jim patřit i naše cestománie.  

                                                                                                  připravila Aneta Pospíšilová 
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Je nám jasné, že se s čerty 

zanedlouho setkáme i v naší 

škole. Ale pokud byste chtěli 

vidět akci nazvanou Běh čertů, 

museli byste se vypravit až do 

Rakouska. 

Pokud máte rádi vánoční trhy s 

jejich nezaměnitelnou atmosférou, jistě musíte navštivit ty v rakouském Mariazellu. Toto 

město je známé také tradičním průvodem čertů, který provází alegorické vozy a efekty. 

Jedná se tedy o nezapomenutelný zážitek. 

Malebné historické město Mariazell leží v oblasti severních 

vápencových Alp, u hranic 

rakouských spolkových zemí 

Štýrsko a Dolní Rakousko asi 

130 km jihozápadně od Vídně. 

Ve městě je spousta vánočních 

atrakcí – andělský poštovní úřad, 

živé jesličky, různé betlémy 

včetně mechanického nebo 

perníková chaloupka skutečných rozměrů. Kouzelnou 

atmosféru doplňuje panorama zasněžených Alp. 

Jakmile dorazíte do Mariazellu, ujme se Vás   průvodce. Společně projdete křížovou cestou 

k pohyblivému betlému a zhlédnete 5 metrů vysokou perníkovou „chaloupku", na kterou 

bylo spotřebováno celých 1 000 kg perníku! Uvidíte i živé jesličky a nahlédnete do tajů 

výroby včelích produktů – vosku, medoviny a perníčků. 

Na tradičním adventním trhu před bazilikou jsou u stánků nabízeny pravé vánoční produkty 

z jedlového dřeva a je zde vystaven největší adventní věnec na světě! Nádherný výhled na 

okolní zasněženou krajinu se vám otevře, pokud se přepravíte lanovkou na Bürgeralpe. V 

podvečer se můžete přesunout do sousední vesničky, kde zhlédnete fascinující čertovský 

večerní průvod ve strašidelných kostýmech děděných z generace na generaci. Užijete si 

pravý čertovský rej doprovázený alegorickými vozy s čerty ozářenými světelnými efekty a 

za zvuků pekelné hudby.  

A pak už jen ,, z pekla štěstí “ při zpáteční cestě domů.                                    Petr Navrátil 
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                        EKOLOGIE LETEM SVĚTEM  

                                                      aneb   

                                 Projektové vyučování je zábava 

 

V pátek 20. ledna proběhlo na 2. stupni naší školy celodenní projektové vyučování 

na téma "Ekologie letem světem, tentokráte v České republice". Žáci jednotlivých 

tříd si s předstihem vybrali některé z těchto nabízených témat: 

Lesy v ČR, Ekologie, ZOO a chráněná území, Rybníky a vodní plochy v ČR, 

Energie a její zdroje, Těžba nerostných surovin v ČR, Přírodní a životní prostředí 

v Proseči a okolí, Vodní toky v ČR 

Poté se všichni přibližně měsíc připravovali na určený den. V pátek si nejprve ve 

svých učebnách vše nachystali, aby v následujících přibližně dvou hodinách mohli 

své spolužáky z jiných tříd seznámit se zvoleným tématem. A tak jsme mohli ve 

třídách spatřit například veškeré vybavení pro rybáře včetně zasvěceného výkladu. 

V další učebně jsme se dozvěděli nejrůznější zajímavosti o nerostných surovinách 

dobývaných na našem území včetně následného zpracování a využití. V další 

učebně jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o vodních plochách, jako jsou jezera, 

rybníky a přehrady. Stejně tomu bylo i v ostatních učebnách. Ve škole jsme mohli 

také v tento den potkat vodníka, permoníka či vodní rusalky. 

Děti se ve svých programech pro spolužáky snažily především o to, aby si každý, 

kdo k nim do třídy přišel, nějaké vědomosti odnesl, zopakoval či ověřil, a tak nikde 

nechyběly různé kvízy, soutěže, doplňovačky, vědomostní hry apod. 

Celé dopoledne probíhalo v duchu tvořivosti a soutěživosti, aniž by si kdokoli z dětí 

uvědomoval, co vše se v tento den naučil či zopakoval. 

                                                             článek Zdeněk Pecina, foto Iva Dočkalová 
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Zvířata - động vật                                 

 

Puma - gi ng p my                                                      

Gepard - beo phi châu                                                    

Orel - chim ưng                                                                   

Sokol - chim ưng                                                                 

Prase - heo                                                                          

Jelen - nai                                                                            

Veverka - sóc                                                                       

Kuna - m t gi ng n                                                             

Medvěd - hịu                                                                         

Vlk - sói                                                                                  

Pes - con chó 

 

  

Také jazykovou školu jsme se rozhodli tentokrát věnovat vietnamštině. Zkuste se naučit 

pár slovíček! 

Rodina - gia đình  

Sestra - chị                                                                      

Bratr - em trai                                                                 

                                                                             

Táta - cha                                                                         

Máma - momma                                                               

Babička - bà                                                                      

Děda - ông nội                                                                   

Teta - cô                                                                            

Strejda - Bác                                                                      

Bratránek - anh em họ                                                       

Sestřenice - anh em họ  

 



                                                        

  Škola - trường  

 

 

Penál - h p vi t  

Hodina - đồng hồ 

 Tužka - bút chì 

Pravítko - thước 

Pero - bút 

Pentilka - pentilka 

Kružítko - la bàn 

Guma - cao su 

Tabule - hội đồng quản trị 

Ořezávátko - đ ng i 

   

                   

                  Barvy - màu sắc 
 

Zelená - xanh 

Žlutá - u ng 

Oranžová - am 

Modrá - màu xanh         

Fialová - màu tím               

Růžová -     màu hồng   

Černá - đen 

Červená - đ  

Bílá - trắng 

Hnědá -   nâu         
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Rozhodujete se často, jestli letět letadlem, nebo jet vlakem? Vypadá to, že nastane 

doba, kdy budete moci oboje spojit… 

 

LÉTAJÍCÍ VLAKY BY MOHLY PROPOJIT MĚSTA 

KOLEM ROKU 2050 

 
S novým konceptem propojení pozemní a vzdušné dopravy přišli studenti oboru 

produktového inženýrství na University of Glasgow. Jejich projekt nazvaný 

Horizon System zvítězil v soutěži sponzorované Airbusem. 

 

Čtveřice studentů Mason Holden, Ewan Alston, Andrew Flynn a Martin Keane 

navrhli koncept modulů rychlovlaku SkyLink, které se mohou nejen pružně na 

zemi spojovat a oddělovat, ale navíc je může přímo na zemi nabírat automatický 

letoun SkyShip, který je přenese na delší vzdálenost. 
 

Projekt počítá s 

tím, že podle 

k o n k r é t n í c h 

požadavků by 

se vypravovaly 

j e d n o t l i v é 

soupravy se 48 

místy, aby se 

cestující dostali 

co nejblíže k 

c í l i  b e z 

z b y t e č n é h o 

přestupování. 

Tyto jednotlivé vlaky by navíc díky svým akumulátorům představovaly i nové 

baterie pro letoun, který by je nabral. 
 
Obrovské křídlo 

by tak vlastně 

n e p ř i s t á v a l o , 

k r o m ě 

p ř e d e p s a n é 

údržby. 

V  r á m c i 

k o n c e p t u 

studenti navrhli 

v e l k o u 

spirálovou dráhu 

(pro Peking), 

která by v 

několika soustředných kruzích procházela městem. Někde na okraji by pak mohl 

být terminál uzpůsobený pro přiblížení letadel, která by podobně jako vlaky 

využívala technologie maglev (magnetické levitace) pro synchronizaci pohybu s 

vlaky, jejich zachycení a opětovné vystoupání do výšky. 

 

Je ovšem otázkou, zda se tak převratný koncept uchytí. Jeho autoři 

předpokládají, že by se mohl prosadit někdy kolem roku 2050. 

                                                                         

                                                                         Vítek Lustyk, zdroj: vimeo.com  
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        NOVODOBÝ TAJEMNÝ HRAD (TÉMĚŘ) V KARPATECH  
 

Na místě historické usedlosti vzniká ve Štiavnických vrších na středním Slovensku 

zbrusu nová replika hradu. Jmenuje se Marcus a staví ji tu bohatý podnikatel pro 

svého syna. „Zatím je to takový tajemný hrad. Ale může se stát turistickou atrakcí 

našeho kraje,“ říká jedna z obyvatelek Repiště. 

  R ep l i k a  h r ad u 

vyrůstá v místě staré 

usedlosti z 19. století. 

Základní kámen byl 

položen před třemi 

lety a nyní je hrad 

t é m ě ř  p ř e d 

dokončením.  

Majitel nesouhlasí se 

zveřejněním svého 

jména a přiznává, že 

replika hradu je jeho 

„stavební úchylkou“. 

 Novodobý hrad je 

budovaný bez využití 

elektřiny a pro 

udržení středověké 

atmosféry majitel 

zvažuje, že tam možná elektřina nebude nikdy zavedena. K hradu nepovede ani 

žádná asfaltová silnice. 

 Financování stavby pokrývá  ,,hodný tatínek“ výlučně z vlastních soukromých 

zdrojů. Finanční rozpočet celé stavby není známý. „Nejezdím na dovolené, raději 

stavím hrad,“ odbývá kritiky podnikatel a budoucí hradní pán.  

Starosta se těší na nápor turistů, Některým se však podobné aktivity nelíbí.Nad 

povolením tak rozsáhlé stavby uprostřed téměř panenské přírody někteří kroutí 

hlavami.  

„Za peníze se už opravdu může všechno. Nechápu, jak může někdo povolit takovou 

s tavbu upros t řed 

nedotčené přírody. 

Když má tolik peněz, 

měl raději přispět na 

záchranu některého z 

chátrajících hradů na 

Slovensku. Místo toho 

staví vlastní hrad pro 

syna,“ říká jeden z 

odpůrců této stavby. 

Hrad má čtyři podlaží 

a neodmyslitelné 

věžičky.  

Jen z přední strany 

jsou čtyři a v zadní, 

kam zatím není dobře 

vidět, jsou určitě další.                          

Hrad ještě není dostavěný. Svoji ceduli s popisky už ale má. 

                                                   

                                                      Článek upravil Lukáš Hledík. FOTO: Ivan Vilček                                          
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                        NENECHTE SI UJÍT                 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NAŠE REDAKCE VÁM PŘEJE PŘÍJEMNÝ ZÁŽITEK 
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