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ORBIS IUVENTAS 

 

Číslo 3/ Listopad 2016 

SLOVO ÚVODEM 

Milí čtenáři, 

zdravíme všechny v listopadu! Tak co, už vás 

zachvátila vánoční horečka? V našem třetím čísle 

časopisu opět můžet najít skvělé články a nápady. 

Také si neváhejte přečíst skvělý rozhovor s paní 

učitelkou Brychtovou, článek o umění nebo o Belgii a 

poté mrkněte na prosincovou předpověď. Vážíme si 

čtenářů, kteří mají o časopis zájem a nabízíme jim 

možnost přidat se k nám. Samozřejmě také 

nezapomeňte na časopisní soutěž Najdi orla, která je 

v plném proudu. 

Tento úvod zakončíme možná trochu depresivním 

citátem: 

„První známkou začínajícího poznání je touha zemřít.“ 

Franz Kafka 
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Tak jako minulý rok jsme pro vás měli soutěž týkající se lva, naší titulní stránky, 

stejně  letos pro vás máme novou celoroční školní soutěž týkající se  Orla, naší 

hlavní stránky. Hledejte slovo (orel) obrázek nebo tajenku či přesmyčku ukrývajícího 

orla. Slovo orel může být ukryto i v článku.  Když objevíte orla, napište nám, kolikrát 

jste ho v časopise viděli, na jaké straně a ve kterém čísle časopisu (hlavní strana 

neplatí), případně v jakém článku, a to na náš email: casopis.iuventas@seznam.cz. 

Nesmí tam chybět jméno a příjmení, jinak bychom vás nemohli odměnit. Hrajeme o 

skvělé ceny. Tato soutěž trvá do 24. 6. 2017. Vyhrát můžete v kterérmkoli čísle. 

Úspěšné hledání vám přeje celý redakční tým 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21. 11. Proběhla beseda s pamětníkem komunismu panem Leem 

Židem.  

Komentář z akce: 

Přednáška – Leo Židek 

„21. 11. 2016 naší školu navštívil Leo Židek, který prožil události dějin 20. století. 

Říkal, že to nebylo vůbec lehké jak v mládí, tak v dospělosti. Nepustili ho k ústní 

maturitní zkoušce. Později, když byl starší, uvěznili ho, z mého hlediska 

bezdůvodně. Musel strávit 8 let jako politický vězeň. Dále vyprávěl, jak to v daných 

dobách vypadalo. Upřímně bych v těch dobách žít nechtěl, protože jak jsem to 

slyšel, jsem nemohl věřit tomu, že to tak vážně bylo. Před koncem přednášky jsme 

mu mohli položit jakoukoliv otázku. Kolem jedenácté hodiny pan Zídka odešel a do 

konce páté hodiny jsme sledovali film „Swingtime“, který zobrazoval události 

(předběžně) z dob, o kterých nám vyprávěl pan Zídka.“ 

Vojta Kropáček 

 

 

 

22. 11. Se uskutečnila praxe 3. ročníku zdravotnického lycea do krevního centra 

 

Stejně jako minulý i předminulý rok proběhne na naší škole Vánoční akademie. 

Zveme všechny, kteří už mají vánoční náladu, aby se přišli podívat na bohatý 

program, který si pro vás připravila celá škola Iuventas. Vystoupí zde žáci 

osmiletého gymnázia se svým programem a také studenti pedagogických lyceí 

s dramatickým vystoupením. Těšit se rovněž můžete na vánoční jarmark, sestávající 

převážně z výrobků vyráběných dětmi. Přijďte, my vás rádi uvítáme!  Délka 

programu je asi tři hodiny. 

mailto:casopis.iuventas@seznam.cz
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Nákupní horečka 

Už jste prodělali uto záhadnou, zákeřnou a nebezpečnou nemoc? Určitě!!! Spousta 

z nás ji zná a zápasí s ní pravidelně. Někdo má malé příznaky a jeho imunita s touto 

horečko lehce zatočí, ale existují jedinci kteří jí podlehnou a nepomůže jim ani tzv. 

svěcená voda.  Jak tuto nemoc zvládnout? Nabízím Vám pár tipů. 

- Prvním pravidlem je vyhýbat se stupidním reklamám. Nejhorší jsou s rčením: „ 

poslední výhodná nabídka“ nebo „kup teď za tuto výhodnou cenu“. Většinou jsou 

v televizi či na internetu. Naučte se okamžitě změnit kanál.  

- Velmi výhodné jsou samolepící cedulky na schránku s textem: „reklamní letáky 

nevhazujte“.  

- Neklid, horko, třes rukou – to jsou prvotní lehké příznaky, které pacient pociťuje 

doma, často je zvládnete prohlídkou letáků z kategorie nazajímavých. Slečna si 

prohlédne aktuální nabídku zimních pneumatik a mladému muži doporučuji katalog 

kosmetických firem. 

- Bolest hlavy, nutkavý pocit provětrat peněženku či kreditní kartu, ještě vonící novotou 

– u těchto příznaků již pacient není schopen zůstávat doma a většinou zamíří do míst 

s velkým množstvím obchodů, odborně označovaných jako lákadla. V této fázi je 

vhodné zavolat příteli, který není postižen touto chorobou a tomu dát do úschovy své 

finance. Pokud mu nedůvěřujete, nechte jej, ať vás vezme alespoň do kina, tam se 

kouknete na nějaký nesmyslný film a vztek nad zhlédnutou hovadinou převládne a 

přebije nákupní horečku.   

- Pokud se k předešlým příznakům přidá šílený pohled a pěna u pusy, již se nedá nic 

dělat. Pacient už zcela podlehl nemoci. Sám už není schopen cokoliv ovlivnit. Je 

otrokem obchodních řetězců. V tomto případě doporučuji takovému člověku jít 

urychleně z cesty. Pokud mu přece budete chtít pomoci, na vlastní riziko, jděte 

nakupovat s ním. Z přeplněného košíku můžete zboží nenápadně vracet do regálů. 

Případně dobře uschovejte účtenky pro případné vrácení zboží. Tato činnost je však 

velice nebezpečná. Jednak, kdyby vás nemocný nachytal, mohl byste být v ohrožení 

života a z druhého hlediska byste se sám mohl nakazit. 

Tak tedy hodně zdaru ve zvládání nákupní horečky. Doufám, že jsem Vás 

dostatečně odradila od nákupů a já teď budu mít obchoďáky volné!!!! 

HAHAHAHAHAHAHAHA! 

-lev- 

Kdy umřelo Mrtvé moře? 

Jakou barvu má zrcadlo? Je Tichý oceán opravdu tichý? 

Je pivo Staropramen z opravdu starého pramene? 

Pil bůh Radegast pivo Radegast? 

Jsou v Košicích opravdu  dlouhé fronty na košíky? 

Je Praděd opravdu praděd? 
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Kritika : Batman 

Hola, hola čtenáři a čtenářky. Vyslyšel jsem vaše nářky a jsem tady zpátky. A zase 

pokračujeme s články z ankety. Tentokrát se podíváme na filmy. Ano někteří z vás 

měli napsat své oblíbené filmy a jeden z vás napsal, Temný rytíř. A proto napíšu 

kritiku o Batmanově nejnovější hře, Arkham knight.  

Teď někteří z vás možná přečetli poslední větu znovu anebo ke mně přišli 

s baseballovou pálkou v ruce a dožadují se vysvětlení. Abyste mě pochopili. Temný 

rytíř je jeden z nejlepších superhrdinských filmů a možná i jeden z nejlepších filmů 

obecně a z toho důvody si z něj moc nemůžu dělat srandu.  

Na druhou stranu Batmanova nejnovější hra je hořící hromada hoblin. A tak si 

pokecáme o ní.  

Pokud jste poslední století strávili na dně Máchova jezera s velice zajímavou knihou, 

tak patrně nevíte, kdo to Batman je. Batman je velmi populární superhrdina se 

schopností nekonečných peněz. Za tyto peníze si koupil brnění, které mu umožňuje 

mlátit lidi, kteří nemají brnění. Je to taky neskutečně 

nudný patron.  

Ve svojí nejnovější hře musí překonat svého 

největší nepřítele, velmi špatnou grafiku. Netuším, 

jak se to tvůrcům hry podařilo, ale Arkham Knight 

vypadá hůř, než kyblík moči na horkém slunci. A to 

je ještě milé přirovnání.  

Arkham Knight je třetí a poslední díl této trilogie. A 

taky to jde vidět. Tvůrci se tady snažili narvat všechno, co šlo. Od Batmobilu (jež 

k velmi plíživému stylu hraní, kterým je hra známá, pasuje asi jako wrestlingový 

souboj k druhému dějství Romea a Julie), až po schopnost zmlátit pět lidí najednou 

(která pomáhá užívat si hru, asi stejně tolik, jako přetáčení pomáhá užívat si 

Schindlerův seznam). 

Nepřítel v Arkham Knight, Scarecrow, má v plánu celé město pokrýt  jedovatým 

plynem, ale z nějakého důvodu nejdříve všechny varuje. A tak si všichni obyčejní lidé 

naplánují rychlou dovolenou a ve městě zůstávají jen pomocníci hlavního záporáka. 

A z nějakého důvodu Batman proti nim stále bojuje místo toho, aby si sbalil svoje 

deseti miliónové trenýrky a šel si stěžovat na své mrtvé rodiče někam jinam.  

Mohl bych pokračovat ve vyjmenovávaní všech chyb, které tahle hra měla, ale 

myslím, že ti, kteří ví, o čem to mluvím, tak mě chápou a ti, co neví, tak se můžou 

počítat za šťastné. 

Casy Condé 
 

 

 

 

 

 



  

6 

  

 

 Ozónová vrstva se nachází ve stratosféře cca 15-50 km nad povrchem Země. Tato 

vrstva pohltí velké množství UV záření a zabraňuje tak, aby záření nedopadalo na 

zem. 

Plynné deriváty uhlovodíků s obsahem fluoru a chloru – freony. Ničí tuto vrstvu „trhají 

ji.“ Freony se kdysi používaly jako hnací plyn ve sprejích. Doposud se užívají 

v různých chladících zařízeních, klimatizacích, hasicích přístrojích, ale můžete na ně 

narazit i v pleťových krémech. Nad Antarktidou a Arktidou se tak tvoří díry v ozónové 

vrstvě. Těmito dírami se propouští UV záření, což má negativní dopad na zdraví 

organismů – př. rakovina kůže.  

  

UV záření jsou tři typy: UVA, UVB, UVC. U UVA nebyla 

zaznamenána žádná škodlivost. UVB záření je rakovinotvorné. Umí 

rozložit bílkoviny a jiné důležité sloučeniny. UVC záření je také 

škodlivé a proniká hlouběji než záření UVB. UVC záření je také 

zároveň důležité pro vznik ozónové vrstvy.  Takže bez ozónové 

vrstvy bychom tu už pravděpodobně nebyli.   

       Zuzana Zdražilová 

 

 

 

Zapoj  se do našeho týmu! 

Napiš nám na email casopis.iuventas@seznam.cz,máš-li chuť se 

k nám přidat!  

Je výhodné být redaktorem časopisu: 

 Naučíš se formulovat své myšlenky na papír 

 Jedná se o skvělou přípravu na maturitní ročníkovou práci a 

maturitní slohovou práci 

 Podělíš se o své myšlenky a nápady 

 Rovněž můžeš pracovat na grafické a obrazové stránce 

 Zlepšíš spolupráci v kolektivu 

 Významně se zapojíš do prezentace školy 

 Můžeš poznat zajímavé lidi třeba v rámci rozhovorů 

 Můžeš se zúčastnit soutěží s naším časopisem 

Časopis je významný spojník mezi zábavou a informacemi a také mezi studenty a učiteli. Zlepšuje 

vzájemné vztahy a komunikaci! 

Samozřejmě nám pomůžeš i tak, když si náš časopis přečteš!!! 

mailto:casopis.iuventas@seznam.cz
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1. Je pátek a ty máš volný večer. Jak ho strávíš? 

a) Vyrazíš s kamarády na party. Doma určitě nezůstaneš. 

b) Strávíš večer sám (a) třeba s knížkou. 

c) Budeš doma na počítači nebo si pustíš nahlas nějakou muziku. 

d) Půjdeš se ven projít, zbožňuješ večerní procházky ať už s přáteli nebo bez 

nich. 

2. Zapomněl (a) jsi, že máš jít na oslavu narozenin tvé kamarádky, která je za deset 

minut. Co si oblečeš? 

a) I kdyby si měl (a) přijít pozdě, oblečeš se co nejlépe. Kamarádka to určitě 

pochopí. 

b) Vezmeš si oblečení, které je ti pohodlné a mohl (a) si v něm rychle dojít na 

oslavu. 

c) Oblečeš se přiměřeně hezky a můžeš procházkovou chůzí dojít na oslavu. 

d) Jsi neuvěřitelně rychlý (á), stihneš se hezky obléci a ještě máš čas zabalit 

dárek. 

3. Tvůj kamarád se dostane do konfliktu se svým spolužákem. Co uděláš? 

a) To je jeho problém, určitě si poradí. 

b) Rád (a) by si mu pomohl (a), ale netušíš jak. 

c) Pobaveně tu scénu sleduješ a sázíš se, kdo vyhraje. 

d) Agresivně ho bráníš, kamarád za to nemůže. 

4. Uvidíš velice smutného kluka předškolního věku, kterého znáš. Jak se zachováš? 

a) Děláš, že sis ničeho nevšiml (a). Každý má někdy špatnou náladu. 

b) Přemýšlíš, co se mu asi stalo, ale nezeptáš se ho. 

c) Zkusíš ho rozveselit svými vtipy. 

d) Naléháš, aby ti pověděl, co se stalo. Chceš mu pomoci. 

5. Jaký je tvůj oblíbený sport? 

a) Sport mě moc nebere. 

b) Určitě plavání nebo tanec. 

c) Nejradši mám různá cvičení, třeba ve fit centru. 

d) Rozhodně fotbal, míčové hry. 

6. Jaká je tvá oblíbená barva?  

a) To je různé, záleží na náladě. Určitě červená. 

b) Modrá, to je moje barva. 

c) Černá, ale jinak je to jedno. 

d) Zelená. 
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 7. Kde tě zaručeně neuvidíme? 

a) Určitě ne v knihovně, čtení mě nebaví. 

b) Rozhodně ne na místech, kde je hodně lidí, nesnáším, když jsem středem 

pozornosti. 

c) Určitě mě nenajdete v divadle. To mě moc nebaví, chodím tam, kde to žije. 

d) Téměř nikdy přes den mě nenajdete doma.  

Vyhodnocení: 

Nejvíc odpovědí A – Kočka 

Jsi rád (a) středem pozornosti. Máš rád (a) agresivní barvy. Jsi velice paličatý (á) a 

máš pevnou vůli. Nebojíš se výzev. Většinou se ti vždy splní, co si přeješ. Jsi 

neocenitelný (á) kamarád (ka) a říkáš to, co si myslíš. Rozumíš si dokonale s kočkou. 

Máš s ní společného víc, než si myslíš. 

Nejvíc odpovědí B – králík 

Jsi tichý (á) trochu rezervovaný (á), citlivý (á) a umíš na ostatní přenést klid, pohodu 

a radost. Máš rád (a) pohyb a hudbu. V těžkých situacích si nejistý (á). Králík se 

k tobě opravdu hodí, má podobné schopnosti jako ty a umí je přenést na tebe, když 

se cítíš špatně. 

Nejvíc odpovědí C – křeček 

Vystihuje tě přátelství, optimismus a důvtip. Vynikáš na zábavách a užíváš si je 

hlavně v noci. V kamarádství jsi obětavý(á). Dokážeš své okolí rozesmát. Ostatní 

hlavně ocení tvé organizační schopnosti a nápaditost. Křeček je taky nejvíce aktivní 

v noci. 

Nejvíc odpovědí D – pes 

Ze všeho nejvíc miluješ přírodu, výlety a cestování. Jsi sportovní typ a každému by si 

chtěl (a) pomáhat. Zastaneš se přátel, když je třeba. Máš jich tolik, že skoro nejsi 

doma. Samostatnost, pomoc a důvěra tě dělá neocenitelným kamarádem.  Stejně 

jako nejlepší přítel člověka – pes.  
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1. Kdybyste měla navštívit kohokoli z minulosti, kdo by to byl a proč? 

2. Jak často chodíte nakupovat? 

3. Nakupujete ráda? 

4. Kdybyste měla mít domácího mazlíčka, jakého byste si vybrala a proč? 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Mgr. Vendula Brychtová 

 

 

 

Oblíbený nápoj: „Pro mladší studenty je vhodnější říct, že mám 

ráda kakao, a pro starší studenty bych řekla, že mám ráda pivo.“ 

Poznáte ji podle: smíchu a dobré nálady 

Co vás nejvíce baví: „Baví mě učit. (Jako vážně?) Ráda jsem hrála 

v divadle. Jsem ráda mezi lidmi.“ 

Co ji vytočí: „Dlouhé čekání na kohokoli (Obvzlášť, když ten někdo 

ani nepříjde). A nesnáším hloupé výmluvy. 

Co vás napadne, když se řeknou peníze? „Štěstí“ (Vaše, cizí, nebo 

zloděje?) 

Co vás napadne, když se řekne sníh? „Bílá barva“ 

Co si přeje na Vánoce: „Travel bibli a rozhodně nějaké 

překvapení.“(To bude hodně překvapená, když nedostane nic!) 

Typická hláška: Co nás dneska čeká a co nás nemine. (2x řečeno 

za 1 h, jednou při pozdravu a podruhé po zápisu do třídní knihy.) 

Modní výstřelek: Agresivní, různobarevné ponožky s různými vzory 

1. „Navštívila bych J. Wericha, protože to byl chytrý a vtipný pán.“ 

2. Jídlo nakupuji obden a oblečení obtýden.  

3. Oblečení mě nebaví kupovat. Všechny trička jsou stejné, tak je 

jedno, které z nich si vyberu. V obchodech je horko a moc lidí. Jídlo 

je v pohodě. Můj oblíbený obchod je papírníctví.“ (Asi ráda 

papíruje.) 

4. „Kočku, protože kočky jsou nejlepší na světě, a kdo tvrdí něco 

jiného, ten v životě neměl kočku. (Není náhodou čarodějnice?) 

Zuzana Zdražilová 
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Cy Twombly (to je jméno malíře, kterého budeme dneska probírat) je jeden 

z nejslavnějších malířů abstraktního umění v historii celičkého světa. Než začnete 

utíkat, milý čtenáři, počkejte chvíli. Vím, že abstraktní umění je méně oblíbené než 

kulturista v klubu počítačových příznivců. Ale jestli mi dáte šanci, myslím, že váš 

dokážu přesvědčit o kvalitě abstraktního umění.  

Jelikož čtete tuhle větu, předpokládám, že jsme na stejné notě. A ta nota je C, jako 

Cy Twombly. Cy se narodil v malém americkém městečku jménem Lexington. Mohli 

byste si myslet, že malé americké město bude konzervativnější než britská královská 

rodina a měli byste naprostou pravdu. Lexington bylo velmi přísné město, které si 

potrpělo na tradice. Cy chodil na velmi nóbl soukromou školu. Nakonec se však 

vysvobodil z tohoto maloměšťanského pekla a odjel do New Yorku, kde studoval 

umění. Poté co dostudoval, rok cestoval po světě. Tahle cesta z něj udělala toho 

abstraktního umělce, kterého všichni milujeme. Dobře, tak aspoň pár z nás ho milují. 

Ok, tak já ho miluji a teď hned 

vysvětlím proč.  

Cy miloval klasické umění. Víte, co 

myslím. Ten typ umění, který všichni 

za umění považují. Mona Lisa od Da 

Vinciho, Automat od Hoppera a 

podobně. Avšak zatímco tihle 

vytvářeli obrazy lidí a věcí, kteří 

v pozorovatelích vyvolávali určité 

pocity. Cy přeskočil věci a šel rovnou 

k pocitům. 

Vezměme si jako příklad tento obraz.  

  

Tohle je jeho obraz jménem tabule. Ano, vím, že vypadá jako špatně smazaná 

tabule, na kterou vypustili divokého mývala, ale to je celkem ona pointa. Nemůžeme 

vidět čáry přesně, ale stejně vyplňují plátno, jako tajemné písmo dávno ztracených 

znalostí. Obraz nás drží přímo v momentě, kdy už něčemu téměř rozumíme. Ta 

chvíle, kdy se vám ještě nerozsvítila lampa, ale už se nad vaší hlavou objevila.  

A o tom je celé abstraktní umění. Stejně jako klasická hudba vyvolává v lidech, štěstí, 

smutek a hněv, bez jediného slova. Abstraktní umění vyvolává ty samé emoce, bez 

jediné konkrétní věci.  

Pokud se mi vás stále nepodařilo přesvědčit, tak bych jako svá finální slova chtěl říct 

tohle: Prdy prdy puf puf blaa.  

Casory Condé 
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Belgické království  je konstituční monarchie, ležící v západní Evropě.  

Belgie hraničí s Francií (620 km) na jihu, s Lucemburskem (148 km) 

a Německem (167 km) na východě a s Nizozemskem (450 km) na severu.  

Ze severozápadu omývá Belgii Severní moře (66 km).  

Belgie je členskou zemí Evropské unie a Severoatlantické aliance NATO. 

V Belgii je velmi rozvinutá síť železnic, dálnic, silnic a vodních cest.  

V Antverpách, Gentu a Zeebrügge se nachází jedny z největších evropských 

přístavů.  

V Bruselu se taktéž nachází metro a významné mezinárodní letiště.  

Ke klíčovému zlomu došlo za Osmdesátileté války, která se v posledních třiceti letech 

kryla i s nám dobře známou třicetiletou válkou. 

Zatímco severní Nizozemí si dokázalo uchovat nezávislost, jeho jižní část, dnešní 

Belgie, byla dobyta Španěly a připadla španělské, později rakouské větvi Habsburků.  

Na konci 18. století se Belgie nakrátko zmocnili Francouzi.  

Roku 1815, po Napoleonově porážce u Waterloo, se Belgie stala součástí Spojeného 

království nizozemského jako nárazníkový stát mezi Francií a Nizozemskem.  

Po 15 letech vypukla v bruselském operním divadle La Monnaie revoluce a Belgie se 

tak roku 1830 stala nezávislou a neutrální konstituční monarchií. 

Všichni dobře známe belgické pralinky.  

Tyto pralinky jsou vyhlášené po celém světě. 

Další velmi známým kulinářským výtvorem jsou Waffle. 

Waffle můžeme dělat hned několika způsoby a vylepšovat je můžeme dalšími tisíci. 

Mně třeba chutnají nejlépe se šlehačkou a s jakýmkoliv ovocem.  

Jan Vilášek 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zeebr%C3%BCgge&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A9%C3%A2tre_de_la_Monnaie&action=edit&redlink=1
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Předpověď na prosinec 

Prosinec si pro nás připravil volnější podmínky. V průběhu tohoto měsíce se bude  

opakovat skoro to samé jako v předchozích měsících. Ale bude tu malá změna. Testů 

a zkoušení bude trochu více, protože konec prosince bude volný kvůli Vánoc. 

Pololetí se blíží k závěru a my se musíme připravit na to nejhorší – opravu známek. 

Aspoň pro některé =). Poslední týden prosince ve škole bude volnější, protože 

někteří se jedou schovat před nepříznivými podmínkami do Vídně. Tato předpověď je 

trochu kratší, ale lednová bude delší kvůli uzavření 1. pololetí.  

Meteorolog Horácio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Na bohatě prostřeném stole, 

na odlesku sklenic, 

hledím krásu na mrtvole, 

obklopenou kolem svic. 

Tváře věrně se smějíc, 

Ujídají z toho stolu. 

Nechápaje vůbec nic. 

A tolik lidí spolu. 

Z těch nocí vědomá si, 

že není to víc, 

než pouhá přehlídka krásy 

a záleží jim na to nic.  

Za tu dobu pochopila, 

že oslava je špatně milá, 

klidem odpor cítila 

a byla na ně nemilá. 

Myslela a hledala 

tu chybu, co tkví v ní. 

Odpor však jen objevila. 

S ironií skrytou v ní. 

 

. 

Na prázdném stole, 

Prázdné sklenice  

Prázdný úsměv kostlivce. 

Spravedlnost na stole. 

 

Na bohatě prostřeném stole, 

Hodují krysy na mrtvole. 

Zuzana Zdražilová 


