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Ahoj přírodovědci

podzim je už v plném proudu, podzimní prázdniny daleko za námi, ale ještě je toho spousta, 
co vánoc chceme stihnout. Takže kromě zprávy o podzimkách, najdete v tomto čísle pozvánku 
na mikulášskou výpravu a následné promítání u příležitosti 30 let existence přírodovědného 
oddílu, pár zajímavostí z naší přírody, novinky ze zoo Praha a samozřejmě soutěž. Pohodlně 
se usaďte a čtěte…:-)

Přihlašování na akce

Na podzimky se nás sešlo neobvykle mnoho. To je samozřejmě super, protože se dají 
podnikat úplně jiné věci, než když nás je pět a půl:-). Někteří si dokonce vyzkoušeli, že naše 
poznámka pod „lákadlem“ na akci – kdo dřív přijde, ten jede, není jen tak plané strašení. 
Chalupa měla kapacitu 16 postelí. Po tom, co došly pelíšky, jsme po dohodě s provozovatelem 
obsadili volná místa na zemi karimatkami. Nakonec jsme museli i tak nechat doma jednoho 
náhradníka, jelikož se chudák nevešel už ani na tu zem:-(. Z toho plyne poučení, že je 
opravdu dobré, hlásit se včas. Ne si jen hlídat nejzazší termín, protože tentokrát bylo plno 
týden před uzávěrkou:-).

Akce minulé

Podzimní prázdniny v Mladkově

Barevný podzim jsme si opravdu užili. Chalupa v Mladkově nám poskytla parádní 
zázemí, takže jsme si mohli dovolit vrátit se z výletu nejen unavení, ale i náležitě vychlazení. 
Pravda, první zatopení lehce vyudilo celý domek, ale bylo teplíčko:-). Kluci upekli super 
chleba, holky bochánky a pak už byl celodenní výlet hračka. Zvládli jsme i noční hledání 
Půlnočního bratrstva, nebo prohlídku tvrze Bouda, kde v podzemí zimuje 9 z 12 druhů 
našich netopýrů.
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Velké poděkování

Fáfinka s Jeňýkem by chtěli touto formou moc poděkovat Andulce, Kubovi, Matyášovi, 
Erikovi a Tondovi I., za výraznou pomoc s chodem podzimních prázdnin. Moc díky:-)

Jak se učit řeč přírody?

 Příroda má svůj jazyk, to už jsme si asi všimli všichni. A jak se takový jazyk učí? Jako 
každý jiný. Je potřeba poslouchat, dívat se, no a občas si i něco zapsat. K tomu všemu 
se výborně hodí nám již notoricky známý deník (zápisník) přírodovědce. Vidím něco 
zajímavého? Šup s tím do deníku. Vidím něco, co se s železnou pravidelností opakuje? Už 
ať je to tam napsané… Každý má na učení cizích jazyků jiný talent. Na druhou stranu, pokud 
se vrátíme z víkendovky, kde potkáme jeleny, daňky, významné zimoviště netopýrů, kteří 
nám v podzemí div nepadají na hlavu a bezpočet ptáků, jeden se diví, že někteří z účastníků 
nepovažují za nutné, se o ničem z toho v deníku zmínit. To pak asi vysvětluje, proč některé 
z účastnic měly tak děsivé (ne)znalosti během přírodovědné soutěže. Jmenovat je zbytečné, 
děvčata ze začínajících jistě ví, kolik toho (ne)věděla… Takže holky – oči dokořán, tužku 
a paměť do pohotovosti! On ten deníček vážně neslouží jen k tomu, abyste dělali Fáfince 
s Markétou radost :-).
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Ptáci jako z hororu

Cestou z podzimek jsme si z vlaku všimli neobvykle velkého množství havranů, sedících 
na drátech trolejového vedení pardubického nádraží. Co tam dělali? Nepotkáváte náhodou 
občas také takové někde u vás? A není to náhodou vždy ve stejný čas?

S nástupem podzimu se k nám slétají havrani. Jak už jsme si řekli na schůzkách, jsou to 
ptáci stěhovaví, a k nám létají na zimu. Jenže havrani (a s nimi i vrány a kavky) se na noc 
někam vypaří. Létají totiž na nocoviště. A to až s děsivou přesností, kterou si sami můžete 
ověřit. Před zhruba dvaceti lety, měli havrani shromaždiště, ze kterého odlétali na noc, 
v Dolních Chabrech na poli pod Spořickou ulicí. Od půl čtvrté odpoledne se na něm během 
hodiny sletělo několik stovek ptáků, kteří se jako na povel kolem půl páté zvedli a zmizeli. 
Pole bohužel už je dávno zastavěné, takže si ptáci museli najít jiné místo. Ale jak vyplynulo 
i z některých vašich záznamů v denících, čas havrani dodržují stále stejný. Z lokalit Čakovice, 
Březiněves, Líbeznice, Ďáblice, Chabry… odlétají před čtvrtou hodinou odpoledne. Kolem 
páté je můžete potkat (již ve značně velkém počtu) v Kralupech za nádražím. Jejich nocoviště 
je v zámeckém parku ve Veltrusech.

To ovšem neznamená, že všichni ptáci se slétají zrovna tam. Podaří se vám vypozorovat 
i jiné místo? Kam třeba odlétají havrani, vrány a kavky, z prahy 4?

Všimli jste si, že straky mají podobné nocoviště přímo pod ZOO, cestou 
k dolnímu parkovišti?   

Co dělá Atlas, než se dostane k vám do ruky?

No co, někdo to napíše, někdo to poskládá a někdo to vytiskne. Jo a taky se to složí 
a donese do klubovny. Brnkačka. Jenže ono to není tak jednoduché. Takže tisk a distribuce 
obvyklého čísla, jak si ho zažívá Fáfinka:

Myšlenky se pomalu schází a v noťásku se rodí základ Atlasu. Času je dost… au, není! No 
nic, to dám dohromady, vždyť už to mám přeci skoro celé pohromadě. Jěňýk to jen „naleje“ 
do formičky a hurá k tisku… Co? Potřebujeme ještě půl stránky? Ježiš, já tam zapomněla 
dát fotku z výpravy… néééé, teď je to zase moc dlouhý… mám to zkrátit, nebo přihodit 
ještě tři stránky? Spát jdeme oba po půlnoci. Ano, ano, příště si vzpomenu dřív. Určitě:-).

Do zoo přibíhán s náležitým předstihem, protože mám v plánu vytisknout pár „atlásků“. 
Ona se sice zoo jen hemží kancelářemi s kopírkou, tiskárnou, nebo kopírovací tiskárnou 
a podobným haraburdím… ale když potřebujete něco vytisknout, v kanceláři jako na potvoru 
nikdo není. Takže nejspolehlivější by bylo, vtrhnout rovnou na Oddělení programu, kde je 
největší a nejchytřejší stroj, jaký jsem kdy viděla. Má to ale malý háček, kluci si s ním ještě 
úplně nerozumí. Takže pokud nechci mít Atlas neekologicky jen jednostranným tiskem, 
nebo napůl vzhůru nohama, radši tam ani nepolezu. Tož udělej si sám. Usedám k počítači 
v laboratoři. Naštěstí tam teď nikdo není. Ne že by měl někdo něco proti tomu, abych 
tiskla ze svého počítače na své tiskárně, ale jsem teď jaksi na rodičovské dovolené, z čehož 

Akce budoucí

Mikulášská výprava a posezení 5. 12. 2015

Výprava bude symbolická, s tradičním zdobením „vánočního stromku“ v přírodě. 
Následovat bude posezení s promítáním a soutěžemi, u příležitosti 30 let přírodovědného 
oddílu, ozobávání vánočního cukroví, žertovné fotografie z akcí, které pamatujete, i z těch 
starších (neméně zábavné, obzvláště když se dostaví odrostlý aktér osobně:-)) takže pokud 
se chcete něco dozvědět o historii oddílu, jehož jste součástí, máte jedinečnou příležitost:-)

Sraz na výpravu v 10.00 před hlavním vchodem do ZOO.
Návrat opět k ZOO zhruba v 16.00.
Mikulášské posezení od 16.00 

v přednáškovém sále (přesuneme se 
společně) cca do 18.30?? Do sálu by 
bylo dobré mít s sebou přezutí, jelikož 
si v přírodě nejspíš umažeme botky 
a určitě nechceme, aby z nás sníh 
a bahno opadávalo v přednáškovém 
sále:-)

Pokud se akce budou chtít zúčastnit 
i rodiče, ne že je necháte doma:-
), vezměte je klidně i na výpravu, 
vzhledem k vorvaňoidnímu stavu 
Fáfinky nebude trasa nic drastického:-). 
Nehodí se vám výprava, ale chcete 
vidět promítání? Tak přijďte až na 
16.00 k ZOO. 

Aldabra

Možná si vzpomenete, že jsme před časem měli v zoo promítání na téma „natáčení 
přírodovědného dokumentu“. Promítal a vyprávěl člen filmového týmu. No a film jde 
právě teď do kina:-). Takže si na něj společně zajdeme:-) Datum se dozvíte během týdne 
na stránkách.

 Výprava do ZOO

Do konce kalendářního roku ji už nestihneme, ale nepřijdete o ni. Po novém roce se 
vydáme opět do „jiné“ zoo, než je ta pražská. Přesné datum se dozvíte na schůzkách a na 
stránkách.
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plyne, že počítač i tiskárnu 
dočasně obhospodařuje můj 
zástup. Tak nechci překážet, 
no… Tisk sudé, otočit štos, 
tisk liché a hotovka. Šup, 
jdeme na to. Jenže... Hmmm, 
mám nějaké tenké papíry, 
uááááááááááááá, ne ne ne, 
ona si je ta potvora bere po 
dvou, ježiš a teď jeden sežrala 
úplně... Vrhám se k tiskárně 
a pinzetou z ní dobývám 
zbytky papíru. Spíš než tisk 
to připomíná skartovačku. 
Tak, teď už to bude dobrý... 
Cože? Co se jí zase nelíbí? 
Aha, došel papír. No jasně 
že došel. Tak abych jich tam 
dala radši míň... uáááááá, už 
zase. Půl stránky na jednom, 
půl na druhém. Právě jsem 
rezignovala. Papíry tam 
budu dávat růčo po jednom. 
No nic, trocha rozcvičky 
ještě nikoho nezabila... Uf. 
Mám jedno číslo komplet. Ted už jen odchytit někoho v knihovně, kde mají další chytrou 
mašinku. Hlavně je zvyklá chrlit velké množství stránek:-). Aúúúúú knihovna je na obědě. 
Tedy knihovna je stále na svém místě, ale holky tam nejsou… Prostě počkám. Minule jsem 
byla líná čekat a zašla udělat smutné očičko k zoologům do kanceláře. Klára málem omdlela, 
když jsem řekla, že těch desetistránkových kopií budu chtít čtyřicet (a ještě tam byly fleky 
a kaňky). Ááá holky se už vrací… Super, jedna etapa je hotová. Teď ještě ulovit Markétu, 
aby mi pomohla to všechno přeložit a poskládat…

No a je to. Prostě brnkačka, že jo? A kdy nám dodá nějaký zajímavý článek někdo z vás, 
milí mladí nadějní Orlosupi? :-) 

Kde se vlastně vzaly Vánoce?
Ze všech stran se na nás valí koledy, stromečky a výzdoba. První stromek jsme uviděli 

před obchoďákem už v půlce října. Ale ony ty Vánoce přeci nejsou jen o zběsilém nakupování 
dárků… Počkat, ale proč se Štědrý večer jmenuje zrovna štědrý večer? A proč se už měsíc 
všude mluví o adventu? Co jsou to Barborky? Vezmeme to pěkně od začátku...  

Vánoce

Vánoce jsou původem křesťanskými svátky, které každoročně oslavují zrození Ježíše 
Nazarethského. Přesné datum jeho narození bohužel není známo, protože v té době 
neexistovaly časové jednotky, jako například rok. Poslední studie však ukázaly, že Ježíš se 
narodil spíše kolem roku 4.př. n. l. Roku 354, byly Vánoce, jako křesťanský svátek, oficiálně 
uznány papežem Liberiusem a to k datu 25. 12. Aby to nebylo tak jednoduché, 25. 12. se 
týká pouze gregoriánského kalendáře. Pravoslavná církev se řídí juliánským kalendářem, 
takže slaví Vánoce až 7. 1.

Advent

Slovo advent pochází z latinského slova „adventus“ a znamená příchod (myšleno Ježíše). 
Je začátkem liturgického roku a přípravou na Vánoce. První adventní neděle začíná mezi 
27. 11. a 3. 12. Některé adventní věnce zdobí růžové svíčky, nebo jedna růžová a tři fialové. 
Růžová barva je barvou rouch, oblékaných při mši třetí adventní neděle. Věnce ze zelených 
rostlin, stejně jako svíčky, jsou ale symboly mnohem starší, používané dávno před příchodem 
křesťanství. Zelené větvičky a svíčky symbolizují život v protikladu k okolní studené zimě. 
Využití věnce v podobě, jak jej známe dnes, se uchytilo v průběhu 16. století.

Podle jiné teorie vznikla tradice adventního věnce až v 19. století. Založil ji německý 
protestantský teolog Johann Hinrich Wichern (1808-1881). V roce 1839 ho vyrobil 
v Hamburku ze starého dřevěného kola, 19 malých červených svíček a 4 bílých svící. Každý 
den se zapalovala další svíčka, v neděli velká bílá, v ostatní dny malá červená.

Česká hudební tradice se vyznačuje výjimečným počtem a kvalitou adventních písní, 
které se zpívají zvláště při jitřních mariánských mších, zvaných roráty.

Pravoslavná církev dodržuje až dodnes šestitýdenní advent, který trvá od 15. 11.  do 
24.  prosince.

Od Adventu ke Třem králům

11. 11. Martin – v dřívějších dobách se v tento den se uzavíraly smlouvy mezi obcí 
a obecním pastýřem, ovčákem, ponocným a dalšími lidmi. Konávaly se poutě a martinská 
posvícení. Dodnes mají tradici ve vinařských oblastech neboť je Martin patronem vinařů

25. 11.  Kateřina – na svatou Kateřinu se konávaly poslední taneční zábavy před 
nadcházející dobou adventu, která zakazovala tanec, zpěv a zábavu. V den svátku svaté 
Kateřiny se nesmělo pracovat se vším, co mělo kolo. Proto se tento den nemlelo v mlýnech, 
ani se nepředlo na kolovratech

30. 11. Ondřej – v předvečer svátku zkoušela děvčata, která se dříve vdá. Každá vzala 
kousek chleba, položila jej na lopatu, a čí kousek vzal pes jako první, tu čekala veselka 
nejdříve. Zamilované dívky si také psaly cedulky se jmény oblíbených chlapců na noc pod 
polštář. Ráno pak jednu vytáhli a čí jméno tam bylo napsáno, ten byl dívce souzen.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Liturgick%C3%BD_rok
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1noce
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bnec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Protestantstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teologie
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Hinrich_Wichern&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ned%C4%9Ble
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C5%A1e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ror%C3%A1ty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pravoslav%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/15._listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/24._prosinec
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4. 12. Barbora – V předvečer svaté Barbory chodívaly po vsi „Barborky“ bíle oděné 
s bílým závojem. Chodívaly ve dvojicích či trojicích, jedna měla v ruce košík s jablky, ořechy 
a cukrovím, které rozdávala dětem. Také se řezala třešňová větvička (Barborka). Kolikátý 
den po uříznutí ve váze rozkvetla, tolikátý měsíc byl pro hospodáře v příštím roce šťastný.

6. 12. Mikuláš – děti si v předvečer svatého Mikuláše připraví punčochy na nadílku. 
Také obchází Mikuláš, doprovázený čertem a andělem. Hodné děti chválí a podaruje, zlé 
vystraší čert.

7. 12. Ambrož – kde byl kostel zasvěcen sv. Ambrožovi, bývalo zvykem v tento den 
honění dětí Ambrožem kolem kostela. Přestrojený Ambrož měl na hlavě černou, špičatou 
čapku se závojem přes obličej, na sobě dlouhou košili, v levé ruce uzlíček s cukrovinkami, 
a v pravé koště polepené bílým papírem. Děti na něho pokřikovaly, on je honil a přitom 
ztrácel cukrovinky.

13. 12. Lucie – v předvečer svátku chodívaly „Lucky“ kolem stavení. Věřilo se, že 
postavou velká, bíle oděná „Lucka“ chodila s nožem a dětem, které se o adventu nepostily, 
chtěla rozpárat břicha. Svátek patřil především ženám a dívkám aby si trochu odpočinuly, 
nesměly v tento den prát ani příst.

24. 12. Štědrý den – na štědrý den se navštěvují rodiny a rozdávají dárky. Tento den se 
slaví narození Ježíše, a jemu tři králové donesli ze své domoviny po dárku. Dříve to bývaly 
svátky klidu a míru.

25. 12. Hod Boží – na Boží Hod vánoční se nikde nepracovalo, všichni měli zbožně 
rozjímat. Světnice ani zápraží se nemetly, postele nestlaly. Nechodilo se ani po návštěvách, 
a pokud někdo přišel, měl přinést koledu a popřát šťastných a veselých svátků narození Páně.

26. 12. Štěpán – lidé si dávali žehnat sůl, vodu nebo červené víno s kouskem kamene 
v poháru a pak to používali jako léčebný prostředek. Na Štěpána se také chodilo dům od 
domu koledovat, podobně jako o třech králích.

31. 12. Silvestr – ač se to nezdá, Silvestr je jedním z prvních uctívaných světců a jeho 
kult se rozšířil do celé Evropy. Silvestrovská noc získala na významu až v průběhu 16. století, 
když se ustálil kalendář gregoriánský. 

Zvyk posílat  tzv. PF – pour féliciter (Pro štěstí) je obdoba vánočních blahopřání. 
Vynálezcem byl český šlechtic hrabě K. Chotek. V roce 1827 místo, aby přijímal zdvořilostní 
návštěvy od rána do večera, začal rozesílat blahopřejné lístky. Říkalo se jim omluvenky 
a zdobil je hezký obrázek.

1. 1. Nový rok – je první den roku podle gregoriánského kalendáře i juliánského kalendáře 
pro většinu obyvatel. Neplatí to ovšem například pro Čínu, nebo islámské země.

6. 1. Tři králové – podle legendy to byli mudrci, pohané, hvězdopravci zřejmě z Arábie. 
Nejčastěji se setkáme s počtem sedm. Jedno je jisté, do Betléma dorazili tři. Jména Kašpar, 
Melichar a Baltazar se jim dostalo až v lidových vyprávěních v 7. století. Tři známá písmena 
(K, M, B) nejsou začáteční písmena jmen králů, ale zkratkou požehnání, které znamená Pán 
(řecky Kyrios) či Kristus (Christos) obydlí (latinsky mansionem) ať žehná (benedicet). Tato 
zkratka znamená Pán žehnej tomuto domu. Tři králové přinesli malému Ježíškovi dary. 
Zlato, kadidlo a myrhu. 

Nejznámější vánoční zvyky

Malé děti věří, že dárky pod vánoční stromeček dává Ježíšek. No a řekněte že ne:-). 
Nazdobený stromek se stal jedním z hlavních symbolů vánočních svátků, a tak možná 

leckoho překvapí, že tento zvyk je poměrně mladý. Dřív se nad štědrovečerní stůl dávaly 
jen zelené větvičky, které měly symbolizovat návrat jara. Tradice zdobení stromku pochází 
z Německa - jedna z prvních zpráv o ní je v brémské kronice z roku 1570. V Česku má 
vánoční stromek poměrně krátkou historii - poprvé jej postavil pro své přátele v roce 1812 
ředitel pražského Stavovského divadla Jan Karel Liebich na svém libeňském zámečku. 

Zatímco zdobení vánočního stromku je tradice relativně mladá, zvyk rozvěšovat 
o Vánocích jmelí má kořeny mnohem starší. Už keltští druidové mu přičítali léčivé 
a kouzelné vlastnosti. Políbíte-li se s milovanou osobou pod jmelím, přinese to vaší lásce 
štěstí a plodnost. 

Mezi další z vánočních obyčejů patří výroba betlémů a jesliček. První jesle údajně 
posvětil při vánoční mši v roce 354 papež Liberius. Jiná legenda říká, že jesličky poprvé 
vytvořil o Vánocích v roce 1223 svatý František z Assisi. 

Pravděpodobně nejslavnější vánoční písní je skladba Tichá noc, o jejíž rozšířenosti svědčí 
fakt, že se na Štědrý večer zpívá přibližně ve 230 jazycích. Svou premiéru měla v roce 1818 
v salzburském Oberndorfu; autorem textu byl místní farář Josef Mohr, nápěv složil Franz 
Xaver Gruber. 

Na Štědrý den se držel až do večeře přísný půst. Ti, kteří ho zachovali, měli vidět zlaté 
prasátko. Ke společné večeři se pak zasedlo poté, co vyšla první hvězda. 

Zvyky u štědrovečerní večeře 

Připravit se o jeden talíř navíc, pro náhodného hosta. Pod talíř schovat zlatý penízek nebo 
šupinky z kapra, aby se nás držely peníze. Od slavnostní večeře se nesmí vstát, ani kdyby 
někdo bušil na dveře, protože ten, kdo vstane, do roka zemře.

Krájení jablka – po večeři se nožem přepůlí jablko kolmo ke stopce. Pokud jádra 
vypadají jako pěticípá hvězda, sejdou se všichni za rok ve zdraví. Pokud mají tvar kříže nebo 
čtyřcípé hvězdy, pak někdo z přítomných těžce onemocní nebo zemře.

Lití olova – nad plamenem se v kovové nádobce roztaví kousek olova. Olovo se pak 
naráz vlije do nádoby s vodou. Vznikne odlitek, podle jehož tvaru se pak hádá, co koho čeká. 

Pouštění lodiček – budoucnost se dá předpovídat i z plujících skořápek se zapálenými 
svíčkami. Majitele skořápky, která vydrží nejdéle svítit a nepotopí se, čeká dlouhý a šťastný 
život. Pokud se skořápka drží při kraji nádoby, její vlastník bude také spíše sedět doma. 
Jestliže ale skořápka pluje ke středu nádoby, vydá se do světa.

Svobodné dívky klepaly střevícem na kurník. Když se ozvala slepice, dívka zůstala 
i v novém roce svobodná. Ale když se ukázal kohout, čekala ji svatba. Ty, kterým nevyšel 
pokus s kurníkem, mohly hodit doma v pokoji střevíc za hlavu - když byl po dopadu obrácený 
patou ke dveřím, zůstaly příští rok doma. Když se ale obrátil špičkou ke dveřím, značilo to, 
že se provdají a odejdou. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Legenda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pohan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A1bie
http://cs.wikipedia.org/wiki/7._stolet%C3%AD
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Nezadané  dívky  zase  chodily  třást  bezem 
a v domě, u kterého začal jako první štěkat pes, 
bydlel jejich nastávající. 

Pro chytré hlavičky

Jedno ze žhavých témat současnosti je „palmový 
olej“. Jedni ho chválí, jiní zatracují. Proč? Zkuste si 
odpovědět na naše otázky a pak si sami vyberte, na 
kterou stranu se sami přikloníte.

1. proč je palmový olej u ekologů na „černé listině“?

2. najděte 3 potraviny, ve kterých byste palmový určitě olej nečekali, ale o n tam je.

3. najděte 5 druhů tuku, který se běžně prodává v samoobsluze a jehož součástí není palmový tuk.

Vaše odpovědi očekáváme nejpozději do úterý 15. 12. 2015.

 Vyhlášení výsledků soutěže z minulého čísla

Na prvním místě se umístil… dramatická pauza… fanfáry… Matyáš ze skupinky 
pokročilých. V těsném závěsu ho téměř za šos drží Andulka ze samostatných. Oběma moc 
gratulujeme :-)


