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Beseda se zástupci města
Beseda proběhla 23. února v 8.A beseda

s panem starostou a s panem radním. Byla to
zajímavá hodina, padlo tady mnoho otázek,
na které byly někdy i překvapivé odpovědi –
například budoucnost haly nebo jak je to
s budovami Adastu.

U haly jsme se dozvěděli, že nepatří
městu, ale Sokolu, a je na něm, jestli ji
opraví nebo ne. Ale pan starosta nám řekl, že
nemáme dělat předčasné závěry.

Hodně mě překvapilo, když jsem se do
zvěděl, že budovy Adastu jsou pořád obyd
lené různými firmami, i když to tak nevy
padá. Také jsme se dozvěděli, že kdyby tam

ty firmy nebyly, tak náklady města na za
bezpečení objektů nebo na demolice by se
vyšplhaly do řádu miliónů.

Na besedě padly i docela zábavné otáz
ky, například jestli se zvětší bazén a postaví
se k němu tobogán. Návrh neprošel.

Tato beseda byla plná informací. Úplně
mě dostalo, když jsem se dozvěděl, že větši
na pozemků nepatří Adamovu.

Byly to zajímavá a poučná beseda.

Michal Kučera, 8.A

V pátek 2. 3. 2012 se v Adamově konal
již podruhé masopust. U toho samozřejmě
nemohli chybět ani prvňáci.

I když jsme byli značně unaveni z před
cházejícího lyžování, možnost vyhrát dort
jsme nemohli nevyužít. Největší práci jsme
měli s výběrem masky, ale protože jsem tří
da broučků – prvňáčků, proč nejít za brouč
ky?

A tak jsem si v posledních hodinách
v pátek masku vyrobili. Jako krovky jsme
použili igelitové pytle na odpadky, které
jsme si ozdobili, a místo tykadel jsme pou
žili brčka na pití. Masky byly hotové coby
dup. Po obědě a menším odpočinku v druži

ně jsme se autobusem přesunuli na Ptačinu.
Čekala nás spousta soutěží a her, které jsme
si všichni dostatečně užili. Dočkat jsme se
ale nemohli závěrečného průvodu masek a
vyhlášení vítězů v kategorii kolektivy. Jak
dlouhé nám připadalo předávání cen v os
tatních kategoriích, ale dočkali jsme se a
dort byl náš! Dobrý byl nejen dort, ale i ce
lý masopust.

Nápady na masky pro ten příští už
v hlavě taky máme, jen je nezapomenout.

Mgr. Helena Ličková a broučkové z 1. B

Masopust

XIII. školní ples
XIII. školní ples Základní školy a mateř

ské školy Adamov přivítal hosty ve večer
ních hodinách v sobotu 3. března 2012 v sá
le Městského kulturního střediska v Ada
mově vyzdobeného žáky pod vedením paní
učitelky Věry Rutové.

Začátek plesu byl v režii žáků 9. ročníku.
Nejprve se ujali slova Aleš Dudík a Darina
Kubíčková, aby všechny přivítali, a poté byl
ples zahájen polonézou, kterou s žáky devá
tého ročníku nacvičila paní učitelka Marie
Klepárníková. V dalším programu se před
vedli žáci z kroužku zumby Sandry Nos
kové, z tanečního kroužku Marie Klepár

níkové, děvčata z kroužku mažoretek slečny
Tesařové i naše bývalé žákyně.

K tanci a poslechu hrála oblíbená skupi
na Tom Sawyer Band a parket byl většinou
zaplněn do posledního místečka.

V bohaté tombole se díky štědrým spon
zorům sešlo více než 250 cen. Stačilo mít jen
trochu štěstí a vybrat si ten pravý los. Zá
kladní škola a mateřská škola Adamov dě
kuje všem sponzorům a rodičům za poskyt
nuté dary do tomboly.

Ples se opravdu vydařil, všichni se dob
ře bavili a jistě se těší na další.
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Prvňáci na lyžích

Posledních únorových dnů se nemohli
žáci 1. B dočkat. Čekalo je totiž třídenní ly
žování v Olešnici na Moravě.

Hned první den nás olešnický svah při
vítal azurově modrou oblohou. Sluníčko
nám dodávalo síly a my jsme se pustili do ly
žování. Někteří už lyžovat uměli, proto se
hned vydali zdokonalovat své schopnosti na
velký svah, většina ale stála na lyžích úplně

poprvé. Naučili jsme se tedy na lyžích tro
chu pohybovat, po chvilce jsme zkoušeli
„plužit“ a dělat obloučky. Na konci prvního
dne už bylo vidět, že lyžovat se naučíme
opravdu všichni. Druhý den nebyl sice příliš
přívětivý – sněžilo a do toho trochu pršelo –
ale prvňáci byli natolik nadšeni z lyžování,
že jim to vůbec nevadilo. A lyžování jim šlo
opravdu moc pěkně, proto jsme se mohli

přesunout na „velký“ svah. Bez chybičky
jsme zvládli také jízdu na vleku. I když ani
třetí den nám sluníčko nepřálo a Olešnice se
zahalila do mlhy, všichni prvňáci s úsmě
vem na tváři už lyžovat uměli a pořádně si to
také užili. Všem jim patří pořádný obdiv,
protože to nikdo nevzdal a i když to někomu
šlo lépe a jinému zase méně, nikdo nehodil
lyže do žita a zkoušel to neustále znova a

znova, až se to nakonec podařilo úplně
všem. Velký dík patří také rodičům, kteří
s námi jeli a pomáhali – učit lyžovat, obou
vat, vyzouvat, převlíkat, hledat ztracené ru
kavice, chodit na toaletu atd. Můžeme teď
s hrdostí říkat, že všichni prvňáci umí lyžo
vat. Příští rok se už těšíme, jak si to znovu
skvěle užijeme.

Mgr. Helena Ličková

Výlet do Prahy
V sobotu 18. 2. 2012 jsme se vypravili

s panem učitelem Alešem Spurným v rámci
cestovatelského kroužku na výlet do Prahy.

Ráno jsme odjížděli z Brna rychlíkem už
v 7.40 z hlavního nádraží. Byli jsme plni
očekávání, co nás v Praze čeká. Nemohli
jsme ani dospat.

Cesta nám utekla rychle. Ani jsme se ne
nadáli a už jsme vystupovali v Praze.

Po příjezdu jsme společně zamířili na
výstavu na Pražský hrad. Jednalo se o výsta
vu, která se jmenovala Carský dvůr pod žez
lem Romanovců – poklady moskevského
Kremlu. A co jsme tam viděli? Byl to napří
klad portrét cara Alexeje Michajloviče Ro
manova, přívěšek ve trvaru orla nebo přilba
Nikity Ivanoviče Romanova. Nám se moc
líbily nádoby z té doby: konvice, džbány,
pohárky, podnos pod ovoce... Nejkrásnější
ale byla kolébka ze sametu. I když jsme na

tuto výstavu vystáli dvě a půl hodinovou
frontu, stálo to za to. Výstava se nám líbila.
Dozvěděli jsme se tam plno zajímavých
informací. Například, že je zde vystaveno
přes 150 předmětů. Pak jsme se vydali ještě
do kaple svatého Kříže na další výstavu. Byl
to Svatovítský poklad. Viděli jsme tam re
likviáře např. ve tvaru ruky sv. Ludmily a
nebo ostatky sv. Kateřiny. Úžasné byly
šperky a taky strop, kde byly namalovány
nádherné fresky s náboženskými výjevy.

I tato výstava byla moc zajímavá. Cesta
zpět nám opět rychle utekla. Venku byla už
tma a my jsme dojížděli do Brna přijemně
unaveni a plni nových zážitků. Byl to moc
povedený výlet do našeho hlavního města.
Těšíme se, až opět s panem učitelem někam
zamíříme.

Za žáky cestovatelského kroužku
D. Martochová a M. Kolmačková, třída 7.A
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Trocha poezie nikoho nezabije
Rok utekl jako voda a žáci celé ZŠ

v Adamově si v lednu opět lámali hlavy
s tím, jakou básničku vybrat na třídní kolo
recitační soutěže. Pomocnou ruku podali i
vyučující českého jazyka a samozřejmě ro
diče, zkoušející svoje ratolesti doma.

Po dlouhých přípravách byli v třídních
kolech vybráni ti nejlepší recitátoři, aby
reprezentovali svoji třídu ve školním kole
recitační soutěže probíhající 23. února.

Je čtvrteční odpoledne, před promítací
místností se schází na padesát dětí, někteří
nervózně přešlapují a v rukou svírají různé
papírky s texty básní. Jiní, hlavně nejmladší

účastníci, se už nemůžou dočkat, až nás
provedou pohádkovými kraji.

Porota usedá, pššš, začínáme!
Všichni „odvážní“ byli rozděleni podle

věku do pěti kategorií. Nejmladší „umělci“
nás „okouzlili slovíčky“, „uspali panenku“ a
na „starých sáňkách“ jsme si zajeli na 5 mi
nut do Afriky a také do ZOO. Na „moři“
jsme dopluli do další kategorie, kde nás za
hřálo přicházející jaro nebo milá básnička o
tatínkovi, kterých je, oproti básním o ma
minkách, jako šafránu. Na chvíli jsme si ta
ké splnili sen každého malého ale i „velké
ho“ dítěte – podívat se na ostrov pokladů.

Čertovské básničky přednesli čtvrťáci a pá
ťáci nám objasnili, jak to například s Tita
nikem bylo ve skutečnosti a co dělají „Děti
na facebooku“.

Starší žáci projevili výběrem básní smy
sl pro humor, ale také ukázali herecké umě
ní. Někteří „sedmáci“ okouzlili přednesem
prozaických textů náročných na zapamato
vání i interpretaci.

Zástupci poslední kategorie prokázali
svým přednesem i výběrem básní určitou
zralost a schopnost vcítit se do pocitů člově
ka, který se prostřednictvím básně snaží po
sluchačům předat životní zkušenost a svoje

pocity. Velký potlesk patří všem, kteří obo
hatili naše odpoledne o krásný kulturní zá
žitek, vykouzlili úsměv na tvářích, ale také
nechali „přeběhnout mráz“ po našich zá
dech. Děkujeme a těšíme se na vítěze jedno
tlivých kategorií na přehlídce poezie „Set
kání s poezií“ v ZŠAdamov.

Mgr. Monika Nejezchlebová

Setkání s poezií
Jedenáctý ročník okresní přehlídky reci

tátorů Setkání s poezií v Adamově přivítal
21. března 2012 v naší škole všechny příz
nivce krásného slova.

Sešlo se jich tady téměř šedesát a porota
složená z učitelů měla nelehkou úlohu po
soudit, kdo nakonec stane na stupních vítě
zů. Prožití uměleckého textu je veskrze
subjektivní a pocitová záležitost, o to obtíž
nější bývá jeho posouzení.

Letošní ročník ovládly Červené Karkul
ky v různém pojetí, Palečkové, kteří nevy
rostli, a Perníkové chaloupky s ubohými
trpícími ježibabami. To když se tak sejde
v jedné kategorii, porota se už dopředu tře

se. Příjemným překvapením byly Wericho
vy povídky – ta na jednoslabičná slova v po
dání Moniky Skoumalové byla skutečným
vrcholem soutěže, Tři hádanky nám před
vedl Jan Ryzí tak, jako by je napsal sám.
Zvítězili všichni, žáci i učitelé, kteří je na
přehlídku připravovali.

Na pomyslné „bedně“ jsou však vždy
jen tři místa (a jedna cena poroty).

Blahopřejeme!

D. Hodaňová
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Výsledky školního kola recitační soutěže

Naše škola je partnerskou školou Gymnázia
INTEGRA BRNO, s. r. o., a tak jsme využili
možnosti přihlásit se do 3. ročníku filmové, foto
grafické a literární soutěže Jaro v Brně. Na film
jsme si zatím netroufli, zato do ostatních disciplín
jsme se pustili s plným nasazením. Prostředí
gymnázia známe z různých akcí a workshopů, je
to pro nás vždycky příjemný výlet a zpestření
všedních školních dnů. Tak jsme se pustili do fo
tografování a psaní. Téma bylo společné: „Příro
da s námi a bez nás“. Jana fotí, to všichni víme,
vždyť přispívá pravidelně do školního časopisu.
Ani jsme ji nemuseli moc přemlouvat, aby do
soutěže poslala svoje „best of“. No a my ostatní
jsme se pustili do psaní. Cítili jsme velkou šanci
uspět, protože naše město leží mezi zalesněnými

stráněmi a údolím protéká řeka Svitava. Takže té
mat na soužití s přírodou (a někdy i proti ní)
bychom našli požehnaně. Problém byl se slo
hovým útvarem, subjektivně zbarvený popis není
jednoduché psaní, zvlášť ti mladší z nás s tím mě
li trochu potíže. Ale čestně jsme se s tím porvali a
devět nejlepších prací poslala paní učitelka do
soutěže.

V pátek 23. března jsme z Adamova odjížděli
plni očekávání a napětí, jestli naše příspěvky
někoho zaujmou. Kdyby ne, nebrali bychom to
tragicky – bylo totiž krásně a „ulili“ jsme se z vy
učování. Když jsme ale získali pět diplomů a
ocenění, naše nadšení neznalo mezí. Zabodovala
nejen fotografka Jana, ale i nadějné literátky Ha
na, Terka a Domča. Příště jedeme zase a už pře
mýšlíme i o nějakém tom filmu.

Žáci ze ZŠ Adamov

Jaro v Brně
kategorie 0 (1. ročník)

1. Filip Nezval ZŠAdamov Staré sáňky
2. Anna Smutná ZŠ Lysice O kůzlátkách
3. Jakub Tesař ZŠ Lysice Kámen v botě

kategorie I (2. – 3. ročník)

1. Aneta Sojková ZŠ Kunštát O Palečkovi, který vyrostl
2. Kateřina Křížková ZŠ Bílovice Říkají mi miminko
3. Michaela Skoumalová ZŠ Lipůvka Uspávanka s hloupými

kocoury a paní myší

kategorie II (4. – 5. ročník)

1. Monika Skoumalová ZŠ Lipůvka Chlap, děd, vnuk, pes a hrob
2. Jan Ryzí ZŠ Lysice Tři hádanky
3. Anna Mrázková ZŠ RájecJestřebí O nemocné princezně

kategorie III (6. – 7. ročník)

1. Denisa Šikulová ZŠ Kunštát Výchova dívek v Čechách
2. Nicola Sedláčková ZŠ RájecJestřebí O Červené Karkulce
3. Vít Pulec ZŠ Kunštát Ptala se Františky Marta

Katka Oherová ZŠ Bílovice cena poroty: O myši a jedu

kategorie IV (8. – 9. ročník)

1. Jakub Nesnídal ZŠ Lysice Pohádka o hasicím přístroji
2. Veronika Davidová ZŠ Letovice Karkulka, holka jedna červená
3. Eva Mrázková ZŠ RájecJestřebí Tragédia Škrk do rži fotografie Jany Hrubé, které se umístily na 2. místě v soutěži Jaro v Brně
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Halový fotbal
okresní přebor žáků základních škol 12. – 14. 3. 2012

Turnaj s nejdelší tradicí, kterého se
pravidelně zúčastňuje 15 až 16 škol okresu
Blansko.

Je až neuvěřitelné, že od prvního turnaje
uplynulo dlouhých 16 let. Když jsme začí
nali, tak nynější účastníci nebyli ještě na
světě.

Turnaj je organizačně zajišťován ZŠ a
MŠ Adamov za přispění ASŠK a Města
Adamova. Zahájení a závěrečného vyhláše
ní výsledků se pravidelně zúčastňuje ředi
telka školy a představitelé města. Velmi
dobrou pověst zvýrazňují také hodnotné od
měny pro účastníky finále.
Žáci ZŠ a MŠ Adamov prošli celým

turnajem velice úspěšně. Ve finále nestačili
jen na dva týmy, které skončily před nimi.
Bronz je pokračováním historicky nejdelší a
nejlepší série jedné školy. Umístění naší
školy v posledních ročnících: 2, 1, 1, 3.

Tento ročník byl mimořádný nejen po
kračováním naší úspěšné série, ale také ně
kolika výsledky. ZŠ Slovákova Boskovice
prohrála poprvé se ZŠ Sloup a s jedním bo
dem ve skupině nepostoupila do finále. ZŠ
TGM Blansko poprvé prohrála se ZŠ Ole
šnice a porazila pozdějšího vítěze ZŠ Lysi
ce, také nepostoupila.

Finále z minulého ročníku si zopakovala
jen ZŠ a MŠAdamov.

Závěrečná bilance turnaje:
odehráno 31 utkání

Pořadí finálové skupiny:
1. ZŠ Lysice
2. ZŠ Jedovnice
3. ZŠ a MŠAdamov
4. ZŠ 9.května Boskovice

ZŠ a MŠAdamov: 4 vítězství, 2 prohry
skóre: 13:10
střelci: Libor Vintr 8

Aleš Halva 5
sestava: Libor Vintr, Aleš Halva, Aleš

Dudík, Michal Svoboda, Simona
Rytířová, Tomáš Korčák, Jaro
slav Kalina, Tomáš Kejík, Petr
Fejfárek, Radek Svoboda

Zajímavosti:
• Do síně slávy turnaje je zapsán Libor

Vintr, ZŠ a MŠAdamov.
• Nejúspěšnější žák historie – umístění 2,

1, 1, 3.
• Zdeněk Handl, rozhodčí – doposud ne

vynechal žádný ročník.
• V tomto roce odehrála celý turnaj jediná

dívka – Simona Rytířová, ZŠ a MŠAda
mov, třetí dívka v historii turnaje.

K hladkému průběhu turnaje přispěli
velmi dobří rozhodčí pan Jiří Němec a Zde
něk Handl. S organizací turnaje výrazně po
mohli žáci naší školy Lukáš Krčál a Radek
Vybíral jako zapisovatelé a časoměřiči.

Upřímné poděkování patří také ředitelce
školy Mgr. Janě Burianové a starostovi
města Bc. Romanu Pilátovi, MBA za předá
ní diplomů, pohárů a medailí nejlepším
týmům. Svým zájmem navyšují hodnotu
turnaje a dobrou sportovní pověst školy a
města. Chlapcům a Simoně Rytířové blaho
přejeme k sportovnímu výkonu a úspěchu
v turnaji.

Antonín Kašpárek,
ZŠ a MŠ Adamov

Na závěr zbývá dodat jediné: jak vý
borné úspěchy našich žáků v turnaji, tak
bezchybná organizace a vysoká úroveň tur
naje jsou výsledkem neúnavné práce pana
učitele Antonína Kašpárka. Je to především
jeho zásluha, že naši žáci jsou na soutěž tak
dobře připraveni a že se dnes můžeme pyšnit
již šestnáctiletou tradicí turnaje v halové
kopané. Děkujeme panu učiteli Antonínu
Kašpárkovi za jeho dlouholetou a kvalitní
práci při organizaci turnaje.

Mgr. Jana Burianová,
ředitelka ZŠ a MŠ Adamov

MS v hokeji

V době, kdy vrcholil finálový boj hoke
jové Komety Brno v české extralize, možná
unikla pozornosti některých sportovních
fanoušků další významná hokejová akce
probíhající v Brně –Mistrovství světa v ho
keji hráčů do 18 let.
Žáci ZŠAdamov měli možnost navštívit

zápasy prvního hracího dne šampionátu.
Nepodařilo se sice získat vstupenky na
utkání českého týmu, ale i zápasy Dánsko –
Kanada 1:6 a Finsko – USA 0:4 nabídly
mnoho zajímavého. Pro žáky (kluky i hol
ky) bylo velkým zážitkem, jak jejich jen
o málo starší vrstevníci dokáží bruslit, úto
čit, bránit, prostě hrát hokej na vrcholné
úrovni. Zejména výkony zámořských hráčů
byly obdivuhodné.

MS v hokeji bylo po MS v basketbalu
konaném před dvěma lety další vrcholnou
sporotovní akcí, kterou žáci školy navštívili
a už teď se těší na příští sportovní zážitek.

Mgr. Stanislav Tůma
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Jak je důležité míti Filipa
Veřejnou zkoušku představení Jak je důležité míti Filipa

v Mahenově divadle v Brně navštívily 22. března 2012 tří
dy 9.A a 9.B.

Autorem díla je Oscar Wilde, básník a dekadentní spiso
vatel, mezi jehož další díla patří například Obraz Doriana
Graye, Slavík a růže. Představení zrežíroval Roman Grosz
mann. Hlavními hrdiny jsou Jack a Algernon. Jack je v Lon
dýně znám jako Filip, je zamilovaný do Gvendolíny, kterou
požádá o ruku, ale její matka je s ním nespokojená, protože
Filip nezná jediného svého rodiče. Byl jako malý nalezen
v cestovní tašce na nádraží Viktoria. Algernon je zase zami
lován do Jackovy schovanky Cecílie, které je znám jako
Jackův bratr Filip. Na venkově se potkávají Jackova Gven
dolína a Cecílie. Je jim nejasné, s kým jsou vlastně zasnou
beny a myslí si, že se stejným Filipem. Když se ale sejdou
všichni čtyři, vyjde najevo, že Filip není ani jeden z nich,
přestože si je chtěli ženy vzít právě i kvůli jejich jménu Fi
lip. Oba souhlasí, že se nechají pokřtít na Filipa. Náhle přije
de matka Gvendolíny, Lady Brecknellová, která se setkává

s vychovatelkou Cecílie a zároveň chůvou Lady Breck
nellové, která před několika lety zmizela i s malým dítětem.
Slečna Prismová přiznává, že svůj román vyměnila za svě
řené dítě sestry Lady Brecknellové a Jack je tím pádem
Algernonův bratr. Příběh končí svatbou Jacka a Gvendolíny
a Algernona s Cecílií. V představení hráli: David Kaloč, Petr

Jarčevský, Vladimír Krátký, Dita Kaplanová, Tereza Gros
zmannová, Magdaléna Tkačíková, Marie Durnová, Luboš
Ondráček a Jindřich Světnica.

Hra se nám moc líbila, protože byla vtipně zamotaná, lí
bily se nám kostýmy i doba, do které byl příběh umístěn.

Jana Hrubá a Veronika Podrabská

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce ZŠ
Dne 20. března jsem se s paní učitelkou Hodaňovou vy

dala do Blanska prověřit své znalosti v okresním kole
Olympiády v českém jazyce.

Soutěž začínala o něco později, než se předpokládalo,
proto jsem měla chvilku čas na poslední přípravy a opako
vání. Olympiáda se skládala ze dvou částí, z nichž první by
la mluvnická a druhá připravená formou slohového úkolu.
Mluvnická část nebyla tak složitá, jak jsem se obávala, na tu
mě paní učitelka připravila dobře. Po mluvnické části násle

dovala přestávka na občerstvení a rozmýšlení slohového
úkolu. Při té jsem měla možnost promluvit si s ostatními
soutěžícími a zjistila jsem, že si se zadáním slohu moc neví
rady, stejně jako já. Téma „A zase je tu pondělí“ se nám vů
bec nelíbilo a bylo celkem obtížné vymyslet nějaký origi
nální nápad. Navíc to měl být deníkový zápis předmětu, kte
rý denně používáme. Nakonec jsem napsala, co jsem napsa
la, a obávala se výsledku, protože mi moje slohovka (o židli)
nepřipadala nijak výjimečná, ba právě naopak. Proto pro mě

bylo velkým překvapením, když jsem obdržela diplom za
první místo, a zjistila, že moje „nepovedená“ slohová práce
získala deset bodů z deseti možných. Po tomto úspěchu jsme
v dobré náladě odjížděly z Blanska.

Tímto bych chtěla poděkovat všem lidem (a nejen li
dem) doma i ve škole, díky kterým získávám zkušenosti a
inspiraci, bez kterých by toto vítězství nebylo možné.

Hana Moserová, 9. A
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Kam se hlásí deváťáci

Jaro je pro všechny z nás určitě dlouho očekávané a ra
dostné období. Pro vycházející žáky naší školy dvojnásob.
Radostně očekávají zprávy o přijetí na střední školy, na kte
ré v únoru posílali přihlášky. V letošním školním roce mohli
odeslat dvě přihlášky, což bylo o jednu méně než loni. Dvě
žákyně již byly přijaty ke studiu v lednu, protože se rozhod
ly pro školy s uměleckým zaměřením a úspěšně vykonaly
talentové zkoušky.

Na některé z deváťáků čekají v dubnu přijímací zkouš
ky, někdo jde jen na pohovor, někdo si pouze vyzvedne roz

hodnutí o přijetí ke studiu. A těm, kteří nebudou v dubnu
úspěšní, se otevírá možnost výběru další školy v druhém
kole přijímacího řízení. Kromě žáků devátých tříd posílali
přihlášku také páťáci, kteří mají zájem o studium na více
letých gymnáziích.Všem přejeme, aby jejich volba další
cesty za vzděláním byla úspěšná a aby splnila jejich oče
kávání.

D. Hodaňová, vých. poradkyně
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