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ORBIS IUVENTAS 

 

Číslo 5/ Leden 2017 

SLOVO ÚVODEM 

Drazí čtenáři, 

brzy bude konec ledna, který je obvykle plný shonu a 

dohánění známek, ale to nikomu nezabrání přečíst si 

náš časopis. Dobrou zprávou je, že toto bláznění 

s uzavíráním známek končí dvacátého ledna. 

Vzhledem k tomu, že se snažíme vydávat náš časopis 

každý měsíc a je nás málo, jsme taky ve shonu, a 

proto vám  stále nabízíme přidat se k nám a zapojit se 

do psaní.  

A zde samozřejmě přidáváme citát: 

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy 

sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to 

si ji užít.“ Jan Werich 

„Svatá pravda!“ 

Váš redakční tým 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 1. 2017 

Den otevřených dveří na Iuventasu 

 

27. 1. 2017 

Den otevřených dveří na Iuventasu 

 20. 1. 2017 

Uzavření známek 

 

Vyhlašujeme výsledky soutěže s tématem: „Nakresli, jak podle tebe vypadá Ježíšek nebo 

nakresli, jak by měl vypadat.“ Podívjte se, jak si vaši spolužáci představují Ježíška! 

20. 1. 2017 

Praxe 1. ročníku do prostor a zákulisí divadla 

Anonymous 

mailto:casopis.iuventas@seznam.cz
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Aréna mozků aneb Hvězdy televizního nebe 

Začátek letošního roku se pro studenty 8mi letého gymnázia nesl v duchu televizní soutěže 

Bludiště, jejíhož natáčení se zúčastnili. Bohužel se štěstěna k závěru soutěže obrátila k 

našemu týmu zády a o vlásek jsme nepostoupili do bojů o věcné ceny. Svoji reputaci se žáci 

gymnázia rozhodli napravit, a to v lednu v soutěži Aréna mozků. 

Po dlouhém zvažování a přemýšlení jsme sestavili hvězdný tým: kapitán týmu, Petr Zima, si 

k sobě vybral Michaelu Gröplovou, Richarda Freiwalda, Jana Petera a Karolínu Obloukovou. 

9. ledna ráno jsme se vydali do Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic, kde natáčení pořadu 

probíhá. Naším soupeřem byli žáci gymnázia z dalekých Domažlic. V průběhu natáčecího 

dne se soutěžilo celkem v 7 různých disciplínách, a to buď znalostních, nebo fyzických.  Síly 

obou družstev byly opravdu vyrovnané. Naši žáci prokázali obdivuhodné znalosti, dobrou 

fyzickou kondici a hlavně také senzační schopnost pracovat v týmu. 

Jelikož počasí venku odpovídalo polární oblasti, tak se uvnitř areálu, kde se netopí, 

pohybovala vnitřní teplota kolem 4 stupňů Celsia. Je až obdivuhodné, že v tak tuhé zimě naši 

studenti bez zaváhání podávali výkony hodny borců celý natáčecí den, to znamená dlouhých 

9 hodin.  

No a jak to vlastně celé dopadlo? Jestli jste zvědaví, tak se nezapomeňte v  neděli 12. 2. od 

12:00 dívat na ČT Déčko.    

         Vendula Brychtová 
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Kdo řekl tuto větu: „Smyslem života není zůstat ve skrytu, smyslem života je být 

milován i nenáviděn.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Doplň 3 jakákoliv písmena, 

tak aby daná slova dávala 

smysl, a aby vytvořila 

podstatná jména v prvním 

pádě. () 

_   _   _  r  o k 

_   _   _  t  i  n  a 

_   _   _  s e  ň 

_   _   _  o  č  í 

Doplň 3 stejná písmena, tak 

aby daná slova dávala 

smysl, a aby se ve všech 

slovech objevila ve stejném 

pořadí. () 

 _   _   _  k a  z 

_   _   _   r  o  d  a 

_   _   _  k o  n 

_   _   _  v ě  s 

Doplň 3 stejná písmena do 

všech slov v různém pořadí tak, 

aby daná slova měla smysl a 

tvořila podstatná jména v prvním 

pádu. () 

 _   _   _ b  o  u  k 

_   o   _   o  t   _   č 

_   o   _  o  m  _   t  i  v a 

_   r  á  _   _  v s t  v  í 
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První prvková válka (2/3 část) 

„Útok!“, vykřikl major. Plyny překračují hranice, a jakmile narážejí na obydlí v Liquidě tak 

nelítostně ničí vše co jim přijde do cesty. Místa, které byla zasažená první, jsou srovnaná se 

zemí. Rtuť se zatím vysmívá v místnosti, protože vodík zahájil útok a on sám nečeká, že 

Liquida má ochrannou smlouvu s neznámou čtvrtou zemí. Postupem času se plyny dostávají 

blíže do centra Liquidy. Tisíce obyvatel Liquidy jsou po smrti a v zemi propukne panika. 

Obyvatelé opouští své domovy a migrují na jih k hranicím neznámé země. Jediná rtuť 

zůstává a čeká na příchod plynové armády. V okamžiku, kdy rtuť se dívá z okna na 

zpustošené centrum, se ozve za jejími zády major: „Ale ale, není to rtuť? Ta, co si myslí, že jí 

plyny nezničí zem?“, řekl důležitě major. „Ty to asi nechápeš, co? Myslíš si, že ti tvoji 

kumpáni přemůžou moje spojence? To, že jsi mi zničil zemi a povraždil moje občany, vám 

způsobí šeredné problémy“ pousmála se rtuť. „Ty nemáš spojence… Solida padne stejně 

jako Liquida! Vymažeme všechny země a zůstane tu pouze jedna, a to je ta naše!“, křičel 

major po rtuťi. „A co hodláš provést? Zabiješ mě? Nebo na to nemáš? Víte, proč chce vodík 

vše pro sebe? Protože jste banda egoistů, nezáleží vám na ničem jiném než na vašem 

prospěchu!“, vykřikla rtuť. Než stihla rtuť reagovat, major ji rozpustil a zůstala po rtuťi jen 

hromádka elementárních částic. „Tvoje vláda je u konce“ řekl major a odešel. Liquida zanikla 

a stala se tak součástí Gasidy, tím pádem z toho vyplývá, že Solida je obklíčená Gasidou. 

„Fajn chlapi, v popisu úkolu je i likvidace Solidy. Zničte ji stejně jako Liquidu a v závěru 

rozpusťte zlato, jako jsem to udělal s rtuťí. V Solidě panuje revoluce, takže to bude 

jednodušší. Po likvidaci Solidy se vraťte zpět co centra naší země a tam vymyslíme bojovou 

strategii na neznámou zemi. Všechno jasné?“ prohlásil major. „Anooooo!“ vykřikla armáda. 

Dne 25. 19. 14996 už byly plyny zpět v centru Gasidy. Co se týká neexistujících zemí, jako je 

Liquida a Solida, tak ty vypadaly katastrofálně. Města a centra zpustošená, krajiny spálené a 

mrtvé, nikde ani stopa po pevném nebo kapalném prvku. Hrobové ticho… Ti, co stihli utéct 

na jih, si dělali starosti, co bude dál. Došli k hranicím neznámé země. Prvky vidí něco 

neuvěřitelného. Spatří krystalickou látku, která jim řekla: „Kdo jste? Co tu pohledáváte? 

Vraťte se tam, odkud jste přišli!“ V ten moment se ozve chrom. „Prosím, nezaháněj nás zpět. 

Nemáme se kam vrátit. Naše domovy jsou zničené, rodné země už neexistují! Šli jsme na jih, 

protože nikdo nezná vaši zemi. Mysleli jsme si, že tu nic není, a že se tu můžeme usadit.“ 

Krystalická látka se zamyslí a řekne: „Vypadněte! Toto není žádný Lunapark! Jestli nechcete 

skončit jako vaše zničené země, tak se krásně otočte a už se tu nikdy neukazujte!“ rozčílila 

se krystalická látka. „Myslíš, že toto by si rtuť přála?“ řekl brom. „Cože? Rtuť? Slyšel jsem, že 

měla extrémní politické názory… Co teď dělá?“ řekla krystalická látka. „Je rozpuštěná, H.G. 

Major ji zabil…“, řekl brom. „Co prosím? Rtuť už neexistuje? Hmm… Tak v tom případě tohle 

mění situaci. Takže už vím, proč jste všichni tady, hledáte pomoc, co?“ řekla krystalická 

látka. Všechny přítomné prvky řekly: „Ano.“ Látka se dívá na smutné prvky a řekne: „Tak 

v tom případě se omlouvám za to, že jsem po vás křičel. Ani jsem se vám nepředstavil… 

Jmenuji se Kyanid draselný a jsem jeden z miliónů sloučenin. Pokud vás tak zajímá tato 

země, tak jste v zemi sloučenin s názvem Aqua. Následujte mě,.“ řekl kyanid. (Pokračování 

příště)   

Vojta Kropáček 
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1. Máte oblíbeného umělce či umělecký styl? 

2. Jaká témata, nebo co nejraději malujete? 

3. Jak dlouho se věnujete malování? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Marie Horská 

 

Co ji nejvíc potěší: „Myslící člověk“ 

Co ji naštve: „Nemyslící člověk a faleš“ 

Vaše oblíbené jídlo: „Nejsem v jídle vybíravá, sním vše kromě hub.“ („Těch na 

tabuli a muchomůrek“) 

Oblíbené zvíře: „Pes, hlavně ti velcí psi“ 

Vaše největší přání: „Přeji si, aby mi dlouho sloužilo zdraví.“  

Co vás napadne, když se řekne slunce?: „Pohoda“ 

Co vás napadne, když se řekne pták?: „Volnost“ 

Vysněná dovolená: „Jsem skromná, chtěla bych jet tak na dva dny k moři, 

abych mohla namalovat západ slunce. Na dovolenou bych chtěla kamkoliv do 

přírody nejlépe na samotu.“ („Ježibaby taky žijí na samotě!“) 

Co vás nejvíce baví: „Psaní knih, taky čtení a baví mě poslouchat hudbu nebo 

naučný pořad při malování.  

1. „Ráda se podívám na jakékoliv umělecké dílo a nikdy neříkám, že se mi 

obraz nelíbí. Umění je subjektivní. V každém období se mi líbil jiný umělec, ale 

nikdy bych ho nechtěla kopírovat, v malování chci být sama sebou.“ 

2. „Řídím se momentálními pocity, ke kterým poté volím barvy. Maluji odevšeho 

něco, ale nejraději zpodobňuji přírodu, abstrakci, ale také postavy. 

3. „V dětství jsem malovala, ale obrázky jsem ukládala do šuplíku. Dalo by se 

říci, že se intenzivně věnuji malování od roku 1998, ale grafikou se zabývám 

kratší dobu.“ 

Zuzana Zdražilová 
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Co znamená cigareta? 

Tohle je autoportrét norského malíře 

Edvarda Muncha. Většina z vás, nejspíš 

zná jeho nejslavnější obraz, Výkřik. Dám 

vám čas si to vygooglit…Dobrý? Máte? 

Dobře, tak jdeme dál. 

I když tento autoportrét není tak provokativní 

a zkreslený jako Výkřik, jeho temný, mlhavý, 

téměř až nedokončený pocit, byl považován 

nejen za nevhodný pro umění, nýbrž také 

jako nebezpečný pro společnost. 

V době Munchova života, vědecká komunita 

většinou uznávala hypotézu, která říkala, že 

nevhodné obrazy, jako ty od Muncha, 

nabádaly k šílenství a depresi  lidem a jsou 

důvodem úpadku společnosti. Další věc, 

která všechny tyhle věci způsobovala? 

Cigareta. 

 

Historie cigarety je celkem jednoduchá. 

V závěru 19. století, nebyla cigareta 

v Severní Evropě rozšířená. Bohatší lidé 

stále kouřili své doutníky a pro chudší bylo levnější si balit vlastní tabák.  

Postupně se však zjistilo, že vyrábět cigarety ve strojích je super levné a rychlé, proto 

si je spodnější vrstvy začaly rychle oblibovat.  

Mezi tyhle spodní vrstvy patřil Munch a jeho bohémští přátelé.  

 

Ale pojďme se rychle vrátit k umělci samotnému. Munch opovrhoval naturalismem. 

Stylem, který s akademickou přesností zachycuje přírodu. A impresionismus 

nepovažoval za nic víc, než hru se světly.  Jeho cílem bylo prokopat se vlastní 

psychikou a zapsat subjektivní zkušenost. A kvůli Munchově problému s depresí a 

psychickými problémy jsou jeho subjektivní zážitky rozhodně zajímavé.  

A schválně jestli uhodnete, co podle tehdejších vědců způsobovalo depresi? Ano, 

cigarety.  

 

To nás vrací zpátky úplně na začátek. K obrazu samotnému. Když se na autoportrét 

znovu podíváte, můžete vidět spojitost všech těchto sociálních konstrukcí v cigaretě. 

Munch si je vědom svých kritiků a jejich názorů ohledně jeho degenerace a o 

cigaretě jako původci.  

A tak když jsem vám teď dal všechny tyhle informace, ptám se vás, milý čtenáři, co 

znamená cigareta?        

        Kasy 
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Hádanka na zamyšlení 

Máte rádi hádanky? Já vím, hloupá otázka. Každý má rád hádanky. A tak si přisuňte 

židli blíž ke stolu, pokud stojíte, tak si sedněte na židli, a pokuste se vyřešit tuhle 

úžasnou hádanku. Kdo jí vyřeší, může za mnou přijít a dostane sladkost. 

Jste největší matematici v zemi, ale poté, co jste kritizovali císařovu daňovou politiku, 

jste hozeni do vězení. Jediné, co vám zanechají, je fix, abyste počítali své dny.  

Jednou jste však z ničeho nic předvedeni před císaře, který vypadá ještě naštvaněji 

než normálně. Jeden z jeho dvanácti poradců byl odsouzen za placení svých daní 

s falešnou mincí, která se už dostala do pokladny. 

Jako nejlepší matematici z království jste dostali šanci získat zpět svojí svobodu. A 

stačí, abyste identifikovaly falešnou minci.  

Před vámi leží dvanáct identických mincí a váha. Víte, že falešná mince bude o 

něco lehčí či těžší než ostatní. 

Ale císař není trpělivý muž. Smíte použít váhu jen třikrát, než budete vrženi zpátky 

do cely. 

Když se rozhlédnete, kolem sebe nevidíte nic jiného, co by vám mohlo pomoct. Máte 

jen dvanáct mincí, váhu a fix.  

Takže otázka zní, jak poznáte falešnou minci? 

 

Své odpovědi mi můžete přijít říct, anebo si je pamatujte, a v příštím vydání Orbisu, 

bude odpověď.  

Kasy Condé 

 

 

1. Vsadí se tři žraloci, kdo sežere nejhorší věc. 

Po třech týdnech se opět sejdou a první říká: "Já jsem sežral Američana a ten 

byl tak nacpaný hamburgrama, že jsem hned ztloustl.“ 

Druhý říká: "Já jsem sežral Rusa a ten byl tak opilej vodkou, že jsem se týden 

motal.“ 

A pak říká třetí: "Já jsem sežral českého poslance a ten byl tak dutý, že jsem 

se týden nepotopil." 

 

2. Co proletí mouše hlavou, když narazí do skla?  

Zadek. 

 

3. Jaký je rozdíl mezi manželkou a mlhou?  

Žádný, když se ráno zvedne a zmizí, vypadá to na příjemný den. 

 

4. Pepíčku, co dělají ptáčci, když ještě neumí létat? 

Chodí všude pěšky. 
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Anglie – Spojené království 

  

Anglie je největší a nejlidnatější země Spojeného království Velké Británie 
a Severního Irska a zároveň jediná z jeho čtyř zemí, která nemá 
žádnou autonomii ani samosprávu.  

Anglie je pojmenována podle Anglů, jednoho z řady germánských kmenů, 
původem pravděpodobně ze severního Německa, kteří se v Anglii usadili 
v 5. a 6. století.  

Původně rozdělená Anglie se v 10. století sjednotila jako Anglické království, 
k němuž byl později roku 1536 připojen i sousední Wales, přičemž Anglie 
zůstávala nadále jádrem a mocenským centrem Velké Británie. 

Do roku 1707 bylo Anglické království samostatné, poté začleněno do soustátí 
Spojeného království Velké Británie.  

Metropolí Anglie a jejím největším městem je Londýn, jenž je současně 
metropolí Spojeného království.  

Anglií se často nesprávně označuje celé Spojené království. 

Angličané vypijí nejvíce čaje na světě, skoro třikrát více než Japonci a 
dvacetdvakrát více než třeba Francouzi.  

V Anglii vznikl také fotbal. 

Nalepení známky, na které je britská královna na pohlednici vzhůru nohama, 
může být považováno za trestný čin.  

Britové jsou známí výrobou nejen jablečného cideru, ale také výborného 
hruškového cideru, který mívá slabě projímavý účinek, proto by se to nemělo 
s jeho konzumací moc přehánět. 

Práce londýnských taxikářů není taky zrovna jednoduchá, jak si možná 
myslíte. Zvládnete zkoušku a pak budete pořád jen sedět v autě… tito taxikáři 
se musí před zkouškami naučit nazpaměť přes 25 000 ulic a k tomu ještě 
lokality všech barů, diskoték, restaurací nebo divadel. 

Jedno z velmi zajímavých míst je „Project Eden“ 

Jan Vilášek 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Autonomie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Samospr%C3%A1va
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anglov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Germ%C3%A1ni
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/5._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/6._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/10._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anglick%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1536
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wales
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lond%C3%BDn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
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Proč jsme nostalgičtí? 

Star wars epizoda VII, Hobit a Fantastická zvířata a kde je najít. Víte, co mají 

všechny tyhle filmy společného. Všechno to jsou nové díly starých filmů z našeho 

dětství a mládí. Jinými slovy všechno to jsou výplody kolektivní nostalgie, kterou, 

stejně jako tichý prd, nevidíme, neslyšíme, ale přesto víme, že je kolem nás a většině 

z nás celkem smrdí. 

A tak se musíme sami sebe zeptat, proč se nostalgie tak rozšířila v poslední době a 

co to říká o světě kolem nás.  

 

Co to je nostalgie? 

Začněme nějakými fakty a definicemi. Slovo nostalgie pochází z řeckých slov nostos 

(stesk po domově) a algos (bolest). Původně byla nostalgie, prostě jen stesk po 

domově, ale v dnešní době už znamená mnohem víc. 

Nostalgie vyvolává touhu po minulosti, jež sice může být bolestivá, avšak v té samé 

chvíli nám přináší štěstí. 

 

Proč? 

Teď už když víme, co to je, můžeme přejít na otázku, proč to je. V dnešní době to 

není poprvé, co se ve společnosti objevuje téměř epidemie nostalgie. 

Filozofka Světlana Boym argumentuje, že „výbuchy“ nostalgie mají historickou 

souvislost s revolucemi.  

Například francouzská revoluce vypukla z nostalgie pro starověký Řím. Ženy nosily 

tógy jako symbol svobody a římský hrdina Hercules se stal populárnějším než 

Pokemon go.  

Příběhy Krále Artuše pohltily Anglii ve středu industriální revoluce. Černobílá moralita 

rytířů byla komfortem ve světě, kde obří továrny a železnice přebíraly krajinu.  

A tak si někteří z vás možná říkají: Kassy, ty dlouhovlasý pruďasi, jaká revoluce je 

teď, no? 

Na to můžu odpovědět, přece digitální revoluce. 

Nebylo to tak dávno, kdy mít domovní počítač bylo považováno za luxus, a teď je to 

naprostá norma. Poprvé v historii lidstva žijeme v době, kdy máme na dosah ruky 

tisíce let informací, muziky a umění. Takže je jasné, že se chceme zachumlat pod 

teplou peřinou minulosti. 

 

Je nostalgie užitečná? 

Teď, když už jsme určili, co nostalgie je a proč existuje, můžeme se zeptat: je vůbec 

k něčemu? Můžeme se posunout dopředu či vymyslet něco nového, když děláme 

nového spidermana už po stopadesáté? 

Filozof Walter Benjamin tvrdí, že nostalgie je vždycky plná takzvaného: „Tady a teď.“ 

Jinými slovy filozofie, vždycky obsahuje naše moderní myšlenky a může nám pomoci 

vystřelit do budoucnosti. 
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Francouzská revoluce se nesnažila znovu postavit římskou republiku, místo toho 

vzala nápady, které jí vyhovovaly a  postavila vlastní verzi budoucnosti. A stejně tak 

superhrdinské filmy, nebo aspoň ty dobré, respektují a uznají původní materiál, ale 

vytvoří něco nového a svého. 

Ale všimněte si, že jsem zatím mluvil hlavně o filmové a umělecké nostalgii. 

Protože to je ta, která nám může pomoct být nový a lepší. Politická nostalgie, 

to je mnohem krutější milenka.  

Politická nostalgie může svést celé národy na velmi nebezpečnou stezku. 

Když lidi poslouchají maniaky, kteří jim slibují štěstí na úkor ostatních, kteří 

svádí problémy světa na „ty druhé“, poté se společnost hroutí. 

Přece jenom Mussoliniho fašismus je pojmenován po stejných římských 

fasciích, které byly za francouzské revoluce oslavovány. 

Kasy 

 

 

Předpověď na únor 

Pololetí končí, studenti se radují. Ano, je to tak! První pololetí za námi a my se 

připravujeme na druhé. Doufám, že jste měli pěkné vysvědčení podle vašich 

představ. Ale kvůli tomu tu nejsme. I když máme konec pololetí, tak tu pořád je 

zkoušecí a testovací systém. Únor bude celkově průměrný. Očekávejte 

občasné zkoušení z přírodovědných předmětů, které bude doprovázené 

nárazy čtyřek a pětek pro ty nejslabší. Pro ty lepší bude klasifikační úhrn mezi 

dvojkou až trojkou, místy i jedničkou. Nepodceňujte i ostatní 

předměty jako je např. matematika. I tady existuje 

zkoušení. Zdravotnické lycea by měla zvýšit 

pozornost v odborných zdravotnických předmětech 

z hlediska zkoušení. Ohledně testů bude únor 

nadprůměrný. Očekávejte občasné testy různé obtížnosti. U 

testů není třeba zmínit, že jsou po celý školní rok, takže se vyhněte pětkám a 

čtyřkám. Vydržme to těch několik měsíců a pak bude fajn. 

Z reálného světa počasí by měl být první týden v únoru teplotně průměrný. 

Nebude taková kosa, ale smogu se bohužel nezbavíme . Jen sám čekám, 

kdy se už konečně oteplí, protože já osobně zimu nesnáším ;-) 

Meteorolog Horacio 


