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Úvodník
Benika Krůželová, šéfredaktorka

Vážení čtenáři,
vítáme vás u nového čísla OAOčka! Skončila zimní hibernace,
je na čase začít něco dělat.
Ne, že bychom nic nedělali! Od posledního čísla jsme si prošli
inaugurací prezidenta, oslavou Valentýna, výročním
10. Veletrhem fiktivních firem na Černé louce a jarními
prázdninami. Na dalších stránkách nabízíme menší
poohlédnutí.
A co v budoucnosti? Netrpělivě čekáme na Holandsko, praxi
v Anglii, maturity se už taky nějak nebezpečně přibližují.
Zlomte vaz, čtvrťáci!
P. S. Stále se hledá Vojta…

3

Rozhovory z 10. ročníku Veletrhu
fiktivních firem
Míša Selesová, Natka Stachníková a Petr Kuchta
Ing. Kamila Plecendová (Česká spořitelna)
o Jak se vám líbí na veletrhu?
 Veletrh je super, jsem překvapená, kolik je zde
fiktivních firem a návštěvníků. Za nás vystavovatele  je
tu dobrá organizace.
o Zúčastnila jste se již nějakého ročníku?
 Já osobně jsem zde poprvé, Česká spořitelna podruhé,
tuším. Doufám, že se budeme účastnit i v budoucnu,
protože se nám zde líbí.
o Kdybyste si měla založit firmu, jaká by to byla?
 Kdysi jsem se účastnila Veletrhu fiktivních firem jako
studentka se zverimexem.
Šárka Moravcová (Oriflame)
o Jak se vám tady líbí?
 Z veletrhu jsem nadšená, jsem už asi na třetím. Obdivuji
kreativitu studentů. Jsem ráda, že jsem byla pozvána,
a příští rok určitě přijdu zase.
o Našla byste zde nějaké nedostatky?
 Vizuálně vůbec ne, organizátorsky nevidím také žádný
problém. Doufám, že si z dneška studenti odnesou co
nejvíc.
o Jak hodnotíte letošní ročník oproti minulým?
 Zdá se mi, že letos jsme ve větších prostorech.
Ing. Jana Prokopová (profesorka OAO)
o Jak se vám líbí na veletrhu?
4

 Líbí. Hlavně se mi líbí, že jsem zestárla o 10 let od
prvního veletrhu.
Je zde 33 firem, z čehož dvě jsou
pod mými křídly.
o Jak jste s nimi spokojená?
 Na tu hrůzu, se kterou jsme začínali, asi ano.
Mgr. Patrik Hujdus (bývalý student OA, 1. místostarosta
ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky)
o Jak se vám líbí na veletrhu?
 Líbí se mi zde hodně, protože je to skvělá příležitost pro
studenty, aby si vyzkoušeli podnikání a vše, co s tím
souvisí. Je to skvělá akce se skvělou atmosférou a fajn
lidmi.
o Kolikátého ročníku se účastníte?
 Myslím si, že skoro každého, ale přiznám se, že si
nejsem úplně jistý. Ale posledních šesti ročníků jsem se
účastnil.
o Jakou firmu byste si založil, kdybyste mohl?
 V dnešní době jsou podmínky pro podnikatele velmi
složité, takže bych se musel nejspíš zamýšlet. Líbí se mi
učit lidi, takže bych nejspíše založil nějakou vzdělávací
společnost, která by učila představitele radnice, jak se
mají chovat na veřejnosti, jak komunikovat se svými
voliči. Nebo bych založil soukromé rádio.
o Jak hodnotíte letošní ročník v porovnání s minulými?
 Mám pocit, že každý ročník je rok od roku lepší, že se
zlepšuje kvalita představitelů, jsou zkušenější a přebírají
zkušenosti svých předchůdců, tím to posouvají dál.
Mgr. Šárka Fehérová (ředitelka ZŠ Gen. Janka)
o Jak se vám líbí na veletrhu?
 Líbí se mi velice, jsem tady již poněkolikáté
a získávám zde cenné zkušenosti, inspirace a podněty.
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Nedávno jsme řešili nápad, jak rozvinout podobné
aktivity na základní škole.
o Kdybyste měla tento ročník zhodnotit oproti
předešlým, kterých jste se účastnila, jak by to bylo?
 Zdá se mi, že je zde více firem, jsou různorodější a mají
větší nápady. Souhlasím s paní ředitelkou Kazdovou,
která řekla, že veletrh zraje. Tím, že zde jsou už studenti
prvních ročníků a vidí, co ti starší dělají, mají inspiraci
a šanci přijít s dalším nápadem, jak se rozvinout a růst.
o Kdybyste byla na jejich místě a zakládala si fiktivní
firmu, o čem by byla?
 Možná nějakou službu, kterou vlastně ve své praxi
dělám. Škola ve své podstatě služba je.
Ing. Lukáš Havlásek (bývalý student OA, nyní podnikatel)
o Jak se vám líbí na veletrhu?
 Je to tady moc pěkné, příjemně mě překvapilo, kolik je
zde studentů a firem.
o Kolikátého ročníku se účastníte?
 Tohle je můj úplně první.
o Kdybyste si mohl vybrat, jakou firmu byste představil?
 Vedu firmu, která dělá internetové obchody, takže asi
nějakou, která má něco společného s internetem.
Jakub Romba (bývalý student OA, nyní student VŠ)
o Jak se vám líbí na veletrhu?
 Je to ideální propojení teorie s praxí.
o Jakou firmu byste si založil?
 Já jsem si firmu založil, když jsem tady byl, takže bych si
založil určitě stejnou. Prodávali jsme popelnice. Tím
jsem si splnil svůj životní sen, ve kterém bych
pokračoval. Byly skvělé, dokonce jsme si i odnesli
vzorky. Byl o ně enormní zájem. Největší zájem byl
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o odpadkové koše s očky pro děti, kterých má paní
Prokopová asi 10.
o Jaké změny pozorujete oproti minulému roku?
 Jestli se nepletu, za mě tady nebylo tolik lidí.
Ing. Ilona Klusová (profesorka OA Český Těšín)
o Jak se vám líbí na veletrhu?
 Každým rokem sem jezdíme velmi rádi, studenti jsou
spokojení. Velmi vítají výjezdy ze školy a příležitost
k prezentování svého předmětu podnikání.
o Kolikátého ročníku se účastníte?
 Desátého. Účastníme se každým rokem, vzhledem
k tomu, že jsme z Českého Těšína, chceme navzájem
spolupracovat, protože i vaše škola se s fiktivními
firmami účastní každého regionálního veletrhu, který
pořádáme u nás v Českém Těšíně.
o Jak hodnotíte letošní ročník s postupem času?
 Já si myslím, že všechny ročníky jsou srovnatelné, jsou
na vysoké úrovni. Po organizační stránce je to skvělé, co
se týče žáků, je vidět, že jsou kreativní a kopírují reálné
firmy ze současnosti, které jsou na trhu.
o Jakou firmu byste si založila vy?
 Vyučuji odborné ekonomické předměty, tak bych asi
podnikala ve své profesi – vedla bych účetnictví pro
podnikatele.
Nela Dubská (studentka 1. E)
o Co říkáš na veletrh?
 Před rokem jsem zde byla poprvé, což pro mě bylo
něco zcela nového a zaujalo mě to. Jsem ráda, že zde
můžu být i letos. Je to velice zajímavé, protože vidíme
každý rok jiné firmy s jinými nápady, posouvá se to
někam jinam, všude vidíme zlepšení. Myslím, že je fajn,
když se školy sejdou a podniknou něco společně. Je to
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velký zážitek pro studenty i pro ty, kteří se sem mohou
přijít podívat.
o Chystáš se sama v budoucnu podnikat?
 Možná se sestrou, něco takového mě už napadlo.
o Chtěla by ses zapojit v příštím roce ve fiktivní firmě?
 To ještě nevím.
Ing. Irena Schnirchová (profesorka OAO)
o Jak se vám líbí na veletrhu?
 Moc, protože vidím snahu všech fiktivních firem, co
nejvíce upoutat zákazníky, prodat a udělat stánek co
nejlepší.
o Našla byste nějaké nedostatky?
 Nebylo by správné, kdybych řekla, že ne. Vždy se najde
něco ke zlepšení. Všichni se moc snaží a je vidět vývoj
kupředu u všech firem.
o Která firma se vám líbí nejvíce?
 Nemůžu hodnotit, všechny firmy jsou výborné a těžko
se z nich určuje ta nejlepší.
o Kdybyste si mohla založit vy firmu, o čem by byla?
 Není jednoduché založit si firmu, která by zaujala. Mně
osobně by se líbilo zaměření na odívání a módní
doplňky.
Ing. Peter Országh (ředitel OA Košice)
o Jak se vám líbí na veletrhu?
 Velmi. I počasí je skvělé, takže jsme rádi, že jsme zde.
Vlastně sem jezdíme už deset let. A tím, že i vy jezdíte
k nám, tak už to není jen o profesionálních vztazích, ale
o přátelských.
o Jak hodnotíte letošní ročník?
 V první řadě je počet firem stejný, což je velmi důležité,
že se udržela úroveň. To je také motivace pro firmy, aby
se snažily uspět vůči konkurenci. Je i více ocenění,
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studenti tak mohou vyhrát více, což motivuje mladé
lidi, aby ve své snaze pokračovali. A z tohoto pohledu je
to ideální desáté výročí.
o Jste spokojený s průběhem, vidíte nějaké nedostatky
nebo máte nějaké nápady na vylepšení?
 Nápady si nechám pro sebe, protože u nás na
Slovensku pořádáme veletrh také.
o Kdybyste si mohl založit vlastní firmu, o čem by byla?
 Kdysi jsem firmu měl, když jsem byl ještě mladý učitel.
Jelikož jsem ekonom a účetní, měl jsem účetní firmu,
ale poté se naskytla funkce ředitele, tak jsem musel vše
‚zabalit‘, protože současné povolání mi nedovoluje
podnikat.
p. Lukáš Chmelnický (bývalý student OA, nyní podnikatel)
o Jaké jsou vaše pocity z veletrhu?
 Musím říct, že je to zde v pozitivním duchu, všichni se
zde usmívají. I počasí vyšlo, takže já jsem spokojený.
Líbí se mi zde hodně.
o Kolikátého ročníku se účastníte?
 Navštívil jsem první tři a pak už ne, přiznám se.
o Zaznamenal jste nějaké změny?
 Je to větší a větší.
o Jakou firmu byste si založil, kdybyste mohl?
 Mám milion plánů, chybí mi odhodlání je uskutečnit.
Chtěl bych prodávat spoustu věcí nebo pořádat pikniky
v sadech. Časem bych chtěl založit vlastní franšízu
pojišťovny nebo něco ve stylu dnešních kaváren.
Děkujeme všem milým hostům za rozhovory.
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Valentýn
Nicolette Jana Sládečková a Veronika Dřezová

Den svatého Valentýna se slaví 14. února a oslavuje ho celý
svět. Je to svátek lásky a zamilovaných. V tento den se lidé
obdarovávají různými dárky. Od zamilovaných dopisů, přes
květiny a čokoládu, někteří si však potrpí i na dražší dárky,
například šperky či romantické večeře. Víte, proč se tento
svátek slaví? Existuje pár legend, které vypráví o jeho původu.
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Legenda o sv. Valentýnu
Valentýn byl kněz, který sloužil během 3. století v Římě, za
Claudia II. Claudius byl známý jako velmi krutý císař a mocný
panovník, budoval si velmi silnou armádu. Rozhodl se, že
lepšími vojáky budou muži bez závazků, a tak sňatky mladým
mužům zakázal.
Valentýn nesouhlasil s Claudiovou myšlenkou, nedodržoval
zákon a tajně oddával mladé zamilované páry. Bohužel
jednoho večera vtrhli
císařovi vojáci do kostela,
kde právě
Valentýn
oddával. Pár stihl utéct,
Valentýna však zajali
a Claudius jej uvrhl do
žaláře. Brzy poté mu
začaly chodit dopisy
a drobné dárečky přes
mříže od těch, kterým
pomohl. Dávali mu tím
najevo svou víru v lásku.
Dcera žalářníka přišla
Valentýna navštívit a on
se do ní zamiloval.
14. února 269, v den své popravy, zanechal dopis, ve kterém
se dívce vyznával z lásky. V závěru dopisu se podepsal:
„Od Tvého Valentýna“, tak vznikla valentýnská přáníčka.
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Jak jsem se dostal na olympiádu
Petr Kuchta
Vše to začalo v průběhu ledna, kdy jsem dostal na pozvánku
na Zimní olympiádu v Pyeongchangu. No dobře, trochu si tady
vymýšlím. Přímo na olympiádu jsem se nedostal, ale na
Olympijský festival konaný v Ostravě poblíž Ostravar Arény
a na Masarykově náměstí ano.
Možná si kladete otázku, jak jsem se tam vlastně dostal? Na
internetu objevil stránky akce, kde se hledali dobrovolníci. Tak
jsem si řekl, proč to nezkusit, může to být dobrá příležitost
zkusit něco nového. Vyplnil jsem kraťoučký dotazník, přišel mi
email od českého olympijského výboru, že se mám připojit do
facebookové skupiny. Netrvalo dlouho a postupně jsme byli
seznámení s tím, jak by celá akce měla vypadat. Velkým
milníkem byla naše první informativní schůzka, která proběhla
den před zahájením festivalu. Nejprve jsme si museli
vyzvednout dobrovolnické akreditace, které obsahovaly naše
fotografie, což způsobilo menší rozruch, protože každý doufal,
že bude na té fotce vypadat lépe. Po prvotním šoku jsme se
vydali do útrob Ostravar Arény, kde nás čekalo to, na co jsme
se asi nejvíc těšili - zisk dobrovolnického oblečení, veřejnosti
neprodejného. Získali jsme takový zimní set složený z teplé
mikiny, zimní bundy a čepice „raškovky“ (ta jediná byla volně
prodejná).
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Po zisku našeho potřebného vybavení jsme se usadili na
tribunu uvnitř haly, kde jsme absolvovali dvouhodinové
školení s důležitými informacemi. Nastal den D a začal
olympijský festival stejně jako olympijské hry. Čekala mě
odpolední směna od 14:30 do 21:00. Během prvního dne jsem
měl na starost dohled na sportoviště, kde se konal pumptrack
(sportovní disciplína, při které se jezdí na longboardech po
umělých nerovnostech). Mým hlavním úkolem bylo zde chytat
dojíždějící děti a mládež. První den uběhl jako rychle jedoucí
longboard a mě čekala cesta domů. Na festivalu jsem trávil
každé páteční odpoledne a celé víkendy po dobu konání
olympijského festivalu. Každý den jsem měl na starost jiné
sportoviště - skoky na lyžích, sáně, krasobruslení a další. Jako
dobrovolník měl možnost se blíže setkat se známými
osobnostmi, sportovci: Milanem Barošem, Jakubem Jandou,
pan Vladimírem Vůjtkem starším. V průběhu festivalu se také
na nás přijel až z Pyeongchangu přiletěl podívat pan Jiří Kejval,
předseda Českého olympijského výboru. Poděkoval nám
dobrovolníkům za provedenou práci, kterou bez nároku na
honorář odvádíme.
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Závěrem bych rád řekl, že jsme vytvořili výbornou partu lidí,
a doufám, že návštěvníkům olympijského festivalu jsme
zpříjemnili den a poskytli možnost odnést si nové sportovní
zkušenosti. Tento festival mi přinesl kromě nachlazení díky
velice nízkým až arktickým teplotám také spoustu nových
přátel a výbornou zkušenost. Všem bych tento zážitek
doporučil.
Sportu zdar!!!
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Ellie, přemožitelka démonů
X. Y.

Ta bestie se přibližovala příliš rychle na to, jak daleko byl
portál. Neměla jsem šanci jí utéct. Ani útok už nepřipadal
v úvahu. Nemohla jsem se napojit na magii. Začínala jsem
myslet na nejhorší, že už nikdy neuvidím Liv, že se už nikdy
neprojdu po bílých chodbách Střediska. Že nezažiju další
nudné vyučování s Tamarou. A myslela jsem na Loka, na jeho
ďolíčky ve tvářích, na jeho zlatavé vlasy, medové oči. Opravdu
jsem už čekala konec. Loučila jsem se s oblohou a čekala,
který nádech bude ten poslední a můj život vyhasne v tlamě
odporného démona. Náhle ale vzduch mezi mnou a potvorou
prořízla zlatavá záře. Okamžitě jsem tu magii poznala. To je
Lok. Jeho magie je nezaměnitelná (zvlášť pro někoho, kdo ho
bezhlavě miluje už přes tři roky). Jeho vysoká, štíhlá postava
najednou byla vedle mě. Vypadal úžasně, jako vždycky. Měl
na sobě úzké černé džíny a šedivou košili. Knoflíčky
pozapínané do špatných dírek, ale stejně vypadal dokonale.
„Snažím se ti zachránit život a ty tady ze sebe akorát děláš
návnadu. Mohla bys laskavě doběhnout k tomu portálu? Jinak
se zachráním a tebe tady nechám umřít, trubko.“
Bože Ellie! Takhle se před ním ztrapnit. Rychle jsem se
vzpamatovala a rozběhla se k portálu. Ani jsem se nemusela
ohlížet, Lok je profík, zvládne to. Doběhla jsem ke světelné
skvrně nachové barvy, dotkla se jí dlaní, ucítila lehké
23

mravenčení a najednou už jsem nebyla v odporné démonické
říši, ale koukaly na mě bílé stěny Střediska.
„Proboha Ellie! Jsi v pořádku?“ zvolala Adne. Adne je
zaměstnaná ve Středisku. Vykonává práci snovačky. Je to snad
ta nejdůležitější funkce. A taky pěkně složitá, snovačství se
totiž nedá naučit, člověk se s tím musí narodit. A najít potom
takhle narozeného člověka taky není jen tak.
„Jsem v pohodě, ale nebýt tvého bráchy, kdo ví, v jakém stavu
bych se sem dostala, pokud vůbec,“ řekla jsem s úšklebkem.
Nesnáším, když mě na misích musí někdo zachraňovat.
Zvláště pak, když je mým zachráncem Lok.
„To, že tě vychovává Liv, z tebe ještě nedělá nadčlověka.
Neměla bys takhle riskovat a jezdit na mise sama,“ pokárala
mě Adne.
„A to, že jsi o dva roky starší, z tebe ještě nedělá moji mámu,
díkybohu,“ poznamenala jsem a obě jsme se rozesmály. Adne
je moje nejlepší kamarádka. Objala jsem ji a odešla do svého
pokoje.
Za deset minut už jsem seděla na mém gauči s hrnkem kakaa
v ruce. Hodiny ukazovaly 3:18, perfektní čas na to, abych se
vám představila. Jsem šestnáctiletá Eleanor, ale pro všechny
jsem Ellie nebo Ell. Eleanor mi říká jen Olivia, protože ona je
tak trochu moje máma. Kdysi, než se stala ředitelkou
Střediska, taky dělala výpravy do vesmíru démonů, a tak jsme
se setkaly. Prostě mě jako batole našla mezi démony. Ujala se
mě a vychovala. Ovšem nikdo nechápe, jak jsem se v říši těch
kreatur vzala a jak jsem vůbec byla schopná přežít. A jelikož se
24

nikomu nechtělo pátrat po mých rodičích, zůstala jsem ve
Středisku a byla vycvičena k zabíjení démonů. Nestěžuju si,
mám to tady ráda. Zvlášť kvůli Adne a taky Lokovi, ti dva jsou
dvojčata. Adne je snovačka a otvírá portály mezi Střediskem
a démonickým vesmírem. Lok je mág stejně jako já. Akorát on
má mezi námi speciální pověst, říká se, že je nejlepším mágem
za posledních tisíc let. A mezi magičkami se o něm taky pěkně
mluví, ale to má spíš něco společného s chemií než s jeho
kouzelnickými schopnostmi. Docela by mě zajímalo, co si
o mně Lok myslí. Co byste si mysleli vy, o holce, kterou
minimálně třikrát do měsíce vytahujete z démoní tlamy? Snad
ho nenapadlo, že se do malérů dostávám schválně, jen aby
mě zachránil! Z myšlenek mě najednou vytrhl zvuk alarmu.
Naštěstí, pomyslela jsem si, kdybych ještě chvíli přemýšlela
o tom, co si o mně Lok asi myslí, nejspíš bych propadla
depresím. Vyběhla jsem tedy z pokoje, abych zjistila, co se
děje. A vrazila jsem do Loka. Skvěle!
„Proč ten alarm?“ zeptala jsem se.
„Napadli nás démoni, ale už jsou zase pryč, v Říši,“ odpověděl
Lok s kamennou tváří.
„Cože?! Jakou sekci?“ zeptala jsem se, protože Středisko má
více částí. Například věznici, výzkumnou laboratoř, ubytovnu…
a najednou mi to došlo. „Proboha, snad ne snovače?“
„Bingo,“ řekl Lok.
„Všechny?“
„Až na Adne, ta byla v tu chvíli u mě, takže ji nevzali. Je teď
naší jedinou snovačkou.“
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„Proboha! A kde je Liv? Tuší proč se to stalo? Jak se vůbec
dostali přes ochranku?“
„Musel s nimi spolupracovat někdo zevnitř.“
„To neříkej ani z legrace! Který mačo by chtěl spolupracovat
s démony?“ zeptala jsem se naštvaně.
„Ellie, démoni jsou sice zrůdy, ale lidi taky. Navíc démoni mají
co nabídnout. Pokud by jim jeden pomohl zbavit Středisko
ostatních snovačů, určitě by ho nechali žít mezi sebou
navěky.“
V tomhle měl Lok pravdu. V démonických vesmírech čas
neplyne. Ale stejně je to nechutná představa. Někdo nás
musel zradit.
„Eleanor!“ otočila jsem se a spatřila, jak se k nám žene Liv
s Adne.
„No nazdar, šéfko. Kdy na ně vtrhnem a dáme jim co proto? “
optala jsem se.
„Nebuď drzá,“ opáčila Liv, „ale vtrhnout bychom na ně měli
co nejdřív, nevíme, co mají v plánu. Jenže se bojím riskovat.“
Na Liv bylo vidět, jak ji tahle událost rozhodila. To, že nám
zůstal jediný snovač, vůbec nebylo fajn.
„Máme nějaký plán?“ zeptala jsem se opatrně.
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„Já bych navrhoval poslat jednoho člověka do Říše, aby se
porozhlédl. Kdybychom vyslali více lidí, bylo by to nápadné,“
řekl Lok.
„S tím nesouhlasím. Měli by jít minimálně dva lidé, aby zvládli
ochránit Adne. Nechci, aby byla vystavena takovému
nebezpečí,“ namítla jsem.
Liv přitakala: „Eleanor má pravdu.“
„Výjimečně,“ zazubil se Lok.
Lehce jsem ho praštila do ramene a užívala si to, že se ho
můžu dotknout.
„Ah, jak vidím, se mnou už se počítá,“ řekla Adne poněkud
neklidně.
„Nemáš se čeho bát,“ řekl Lok a objal svou sestru kolem
ramen, „já s tebou zůstanu u portálu, nic se ti nestane.“
„No fajn, to by bylo, teď jen najděte blázna, co se po nájezdu
na Středisko půjde projít po Říši a zeptá se démonů, co mají
v plánu,“ řekla jsem.
Ale jejich reakce se mi vůbec nelíbila. Tři páry očí se totiž
zavrtávaly do mě.
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Co pověděl únor
Katka Vantuchová

Jsem maškarních plesů král
kdo by se mě přece bál?
Pod bílou škraboškou
zahaluji hádanku maličkou.
Ach, zemřu ještě mlád,
můj život je jen nakrátko dán.

Ze života mi ubrali jiní staříci
do slunného pláště se halící
Jdu světem, stínu již ubývá
a na zemi zeleně přibývá.
Již jaro vytahuje meč,
chystá se na zteč.

Ale zima se jen usmívá.
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Březnová
Katka Vantuchová

K jaru je to první krok
ale k cíli ještě daleký skok.
Jen oči nechám pootevřené
brány jsou stejně zavřené.

Černý čáp přilétá,
ale černý havran odlétá.
Snížek běloučký zelená se zeleně,
síly maličké vypuknou bolestně.

V květináči kvete květ,
toť ví celý svět,
že ženy bily se hrdě
za práva svá soudě,
jak svět bude kráčet.
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Soutěžní jednohubky
Jistě se těšíte na logické hádanky. Nejprve řešení
z minulého čísla:
1. Protonová soustava učitelů
Řešení: Jan (Nevima) –
zkratkám učitelů odpovídají protonová čísla chemických prvků.

√3. (𝑁𝑜 + Ce) − 5. Po + 2. 𝐶𝑎 = Ne

Nová hádanka
Novinky z Ostravska
Zadání: Kdo nepatří mezi ostatní?
Poblíž nedalekého Landeku se našly zajímavé historické
nálezy.
Nečekaná výhra balíků! Vesnický tým Třebovic porazil
favority!
Do záchranné stanice v Bartošovicích byla přivezena straka,
i na rorýse se tam můžeme podívat.
Poliklinika v Ostravě-Hrabůvce přijala loni řadu masérů.
„Oheň plápolá, čekáme už jen na hasiče,“ křičela žena před
hořícím domem na ulici Přemyslovců.
Správnou odpověď na hádanku přineste do kabinetu C204.
První úspěšný řešitel obdrží sladkou odměnu.
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