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Ahoj BooMáci! 

Ani jsme se nenadáli a máme tady listopad! Od září jsme toho už stačili dost 
stihnout: přivítali jsme prvňáčky, obnovili činnost školního parlamentu, rozjeli 
spoustu kroužků, vydali se na první společný výlet, zašli do kina na zeměpisný 
dokument o vzdáleném jihoamerickém státě Peru, chodíme do knihovny a hlavně 
se pořád něco nového dozvídáme… 

My redaktoři budeme moc rádi, když nám o svých třídních aktivitách napíšete, 
abychom mohli dát články do časopisu. Děkujeme třídě 4. B, která přispěla 
básničkami, a 8. A, jejíž žáci píšou nejčastěji. Jsme rádi, že se k nám přidali         
i šesťáci. 

Na úvod si dáme foto členů školního parlamentu, abyste viděli, komu můžete 
sdělovat své návrhy ohledně chodu školy. Příští schůzka se bude konat 4. 11. 

Tak ať se vám školní rok 2016/2017 co nejlíp vyvede!!! 
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O škole básnila třída 4. B 

 

Do školy 

Natálie Seifrtová, Tereza Ngo 

 Prázdniny jsou u konce, 
 děti běží k mamince.  
 Chystají se do školy,  
 budou dělat úkoly. 
 Když už skončí učení,  
 pustí se hned do hraní.  
 Mají samé jedničky,  
 Pochválí je babičky.  
 Dají jim sladké bonbónky 
 pro radost od maminky.  
 Děda jim dá jablíčka  
 ze zahrádky od strýčka.  

 

 
 
 
 
 

 
 
Zpátky do školy     Škola 
 
Míša Efflerová, Lukáš Přibyl,    Marco Franeta, David Chaloupka 
Jan Kroutil, Mirek Chovan 
        
Do školy rádi chodíme,    Ráno vstávám, taška čeká, 
my se rádi učíme     běžím, běžím do školy. 
matiku, češtinu a ještě ájinu.   Matika nás trošku leká, 
       nebaví mě úkoly. 
Ve škole to voní 
a už tady zvoní. 
Máme rádi jídla 
a paní učitelky. 
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Kdo nás letos vyučuje? 

 

Ředitel: Mgr. Jaroslav Javůrek (volejbal) 

Zástupci: Mgr. Zdeněk Choma (M, Fy),  Mgr. Zina Poštolková (1. st.) 

Výchovný poradce: Mgr. Věra Syslová (Nj, Rj, Pč, Tv) 

 

 

 

I. A  Mgr. Jana Rosáková 

I. B  Mgr. Alena Dohnalová  

II. A  Mgr. Martina Nemčoková  

II. B      Mgr. Jana Andrýsková  

III. A  Mgr. Karla Hlinová  

III. B  Mgr. Pavla Zajícová  

IV. A   Mgr. Ilona Hurčíková  

IV. B  Mgr. Jana Adamcová  

V. A  Mgr. Pavlína Pavlíčková 

VI. A  Mgr. Hana Staňová (Aj, Ov, Rv) 

VI. B  Mgr. Jana Roubíčková (Čj, VV) 

VII. A  Mgr. Jana Haas (Aj, Čj, Ov) 

VII. B   Vladimír Hanák (Fy, Z, Př, Pč, Ov,Tv)  

VIII. A  Mgr. Dominika Holubová (Dě, Čj, Ov)  

VIII. B  Mgr. Irena Borovcová (Aj, Ov, Rv) 

IX. A  Mgr. Alena Hladoniková (Čj, Př, Rv, Ov) – metodik prevence 

IX. B  PhDr. Radek Častulík (Z, Tv, Ov) 
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Netřídní učitelé: 

  Mgr. Jitka Ehrenbergerová (M, Fg) 

  Mgr. Blanka Berková (Čj, Pč) 

  Mgr. Radka Veselá (Nj) 

  Ing. Jana Jindrová (Vt, M) 

  Mgr. Alena Kudrnová (Hv)  

  Ing. Bc. Hana Rachačová  (Ch) 

  

Vychovatelky ve školní družině:  

Vedoucí vychovatelka: Marie Šplíchalová 

    Helena Málková  

    Renata Papíková  

    Jana Valešová  

 

Jídelnu nám řídí: paní Anna Janusová 

Vyvářejí nám: vedoucí kuchařka Terézia Ládrová, Jana Kotlovská, Zdeňka 
Ritschelová, Jana Břízová, Hana Hříbalová a Karla Šrámková 

Školu nám uklízejí: paní Ilona Zelenková, Alena Suchánková, 
Alena Komrsková, Alena Kašíková a Zdena 
Raková 

Školu spravuje: pan Miroslav Bořek  

Paní sekretářky: Zdena Hanáková a Jaroslava Kurucová 
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Kroužky 
 
V letošním školním roce se můžete těšit na mnoho nových kroužků, zůstávají ale i 
ty předešlé, u vás nejvíce oblíbené. 
 
POHYBOVÉ AKTIVITY: 
 
 
 
 
 
 
Mažoretky – středa od 15.30h. do 16.30. Vede p. uč. Dominika Holubová, které 
pomáhají Kristýna Holubová, Tereza Ponocná a Adéla Beitlová. Chodit s námi 
cvičit mohou dívky od 1. až po 9. třídy. 
 
Cvičení s hudbou – pátek 1x za 14 dní od 13.45h. do 14.30h. Vede p. uč. Alena 
Hladoniková. Tančit při hudbě mohou opět všechna děvčata bez rozdílu věku. 
 
Florbal – pátek od 14.OOh. do 15.30h. Vede p. uč. Radek Častulík. Určeno 
chlapcům ze 7. až 9. ročníků. 
 
Stolní tenis – pátek od 14.00h do 15.30h. Vede p. uč. Zdeněk Choma, též pro 
chlapce ze 7. a ž 9. ročníků. 
 
Turistický kroužek – několikrát do roka vymyslí p. uč. Radek Častulík a p. uč. 
Dominika Holubová, Alena Hladoniková a Věra Syslová výlet po našem blízkém 
(pravda, někdy i vzdálenějším :-)) okolí a vy se můžete rozhodnout, zda se s nimi 
vydáte také. S sebou můžete vzít sourozence, kamaráda, rodiče i prarodiče. Jen 
musíte zvážit, zda je výlet pro vás vhodný, proto vždy pozorně čtěte informace 
na plakátech i webových stránkách školy. 
 
DALŠÍ KROUŽKY: 
 
Pěvecký – pondělí, vede p. uč. Alena Kudrnová a zpívat mohou děti od 3. až do 9. 
tříd. 
 
Keramický – vedou v různé dny p. uč. Jana Adamcová, Jana Rosáková a Pavla 
Zajícová. 
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Zdravotnický a peer aktiv – úterý od 15.00h. do 15.45h. Vede pro 8. a 9. ročníky 
p. uč. Alena Hladoniková. 
 
Tvorba školního časopisu – scházíme se dle potřeby, vede p. uč. Dominika 
Holubová. 
 
Mladý přírodovědec – středa od 13.00h. do 14.00h. Vede p. uč. Alena 
Hladoniková, určen pro I. stupeň. 
 
Výtvarné techniky – korálkování – pondělí od 12.00h. do 14.00h. pro I. stupeň. 
Vede p. uč. Hana Staňová. 
 
Výtvarné techniky – úterý od 14.00h. do 15.30h. pro II. stupeň. Vede p. uč. Hana 
Staňová. 
 
Matematický kroužek – pondělí od 12.45h. do 13.15h. Vede p. uč. Jana Jindrová. 
 
Technický kroužek – od listopadu pod vedením p. uč. Vladimíra Hanáka. 
 
KROUŽKY ŠKOLNÍ DRUŽINY: 
 
Sportovní hry – pondělí od 15.00h. do 16.00h. Vedou p. vych. Jana Valešová a 
Renata Papíková. 
 
Pracovní – úterý od 15.00h. do 16.00h. Vede p. vych. Helena Málková. 
 
Výtvarný – středa od 15.00h. 
do 16.00h. Vede p. vych. 
Marie Šplíchalová. 
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Zvířecí koutek 

Čivava – o svém mazlíčkovi nám napsal Radek Nepomucký 

Čivava je plemeno psa původně z Mexika. Je nejmenší plemeno pejska na světě. 
Čivavu mám doma, takže vím, co je to se o ni starat. Vypadá jak plyšák (obrázek 
dole - má čivava). K jídlu si ráda dá granule, jakékoliv maso a nějaký dobrý 
pamlsek. 

Povaha - Čivava je tak trošku agresivní, ale za to je společenská a ráda si hraje. 

Proč a kam si mám čivavu pořídit? Čivavu si můžete pořídit jak do paneláku, tak 
do rodinného domu. Čivava je nenáročná, stačí s ní dojít jednou denně na 
procházku, pokud nemáte čas. 

Zajímavosti - v České republice je něco okolo 10 000 Čivav a když si řeknete, že 
na světě je cca 70 000 000 psů, tak to je docela velké číslo.  

Čivavy se dožívají až 18 let.  

Existuje více druhů - Čivava 
krátkosrstá a Čivava dlouhosrstá. 
První Čivava byla do ČR dovezena 
z USA v roce 1972. 
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Dívčí test - Jak si na tom s adrenalinem? 
Prázdný dům v lese, prý tam došlo ke zločinu a dodneška tam straší. 
a) To si musím ověřit. Vydám se tam, nejlíp v noci. (5 bodů) 
b) Rychle zdrhnu. S nadpřirozenými silami si člověk nemá zahrávat (1 bod) 
c) Radši tam nepůjdu. Určitě je tam plno negativní energie. (3 body) 
 
Na kole přijedeš ke křižovatce a skočí ti oranžová. Co uděláš? 
a) Pořádně šlápnu do pedálu a prosvištíš to třeba i na červenou. (5 bodů) 
b) Rychle se rozhlédnu, a když není na dohled žádné auto, ještě to projedu. (3 body) 
c) Počkám na zelenou. (1 bod) 
 
Se zavázanýma očima máš zjistit, co právě jíš. 
a) Klidně, snad to přežiju, ať je legrace. (5 bodů) 
b) Uvážím, jestli se dá kámošů věřit, že mi nestrčí do pusy žížalu. S každým bych tuhle 
hru nehrála. (3 body) 
c) Ani náhodou, kámošům se nedá nikdy věřit. (1 bod) 
 
Co ty a rande naslepo? 
a) Paráda, baví mě jít na zmrzku s někým, koho vůbec neznám. (5 bodů) 
b) Opatrně si toho týpka prohlídnu předem, jestli to není děs běs. (3 body) 
c) To bych nikdy neriskovala, kdo ví, na koho bych mohla padnout. (1 bod) 
 
Máš zaracha, zatímco všichni kámoši jsou na bezva mejdanu a rodiče nejsou doma. 
Co uděláš? 
a) Na bezva mejdanu nemůžu chybět. Zdrhnu, nějak to dopadne. (5 bodů) 
b) Zkusím ukecat rodiče, aby mi trest změnili nebo prominuli. I slzu uroním. (3 body) 
c) O tenhle mejdan příjdu, nedá se nic dělat, nějak to překousnu. (1 bod) 
 
Nemáš peníze na kadeřníka – necháš se ostříhat od kámošky? 
a) Jasně, risknu to. Při nejhorším vlasy zase dorostou. (5 bodů) 
b) Možná jen trochu zastřihnout konečky... (3 body) 
c) Ani náhodou, to si radši nechám narůst vlasy po zadek (1 bod) 
 
Vyhodnocení testu: (21-30 bodů) Lara Croft 
Jsi tvrdohlavá, ztráty nepočítáš. Ale nepřeháněj to – kdybys to přehnala v nepravou 
chvíli, mohla by ses dostat do opravdu ošklivého maléru. 
 
(11-20 bodů) Sázka na jistotu 
Každé riziko si pečlivě rozvážíš a promyslíš ze všech stran. Nejsi strašpytel, ale ani 
splašená koza. Jen tak dál! 
 
(1-10 bodů) Kdo nic nedělá, nic nezkazí 
A proto se obloukem vyhneš i sebemenšímu riziku- co kdyby to nevyšlo? Uvolni se trochu! 
Nejsi náhodou až moc velký strašpytel? Zkus pro začátek aspoň jednu jízdu na řetízáku! 
        Připravila Simča Černá 
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Integrovaný záchranný systém 

Co je to integrovaný záchranný systém ??? To vám vysvětlí Vojta Kubáč a Adam 
Kratochvíl: 

Je to spojení záchranných složek, které spolu vzájemně spolupracují: policie,       
hasiči a rychlá záchranná služba. 

Pokud není čas volat postupně jednotlivé složky, třeba k nehodě, tak stačí 
zavolat na linku IZS (Integrovaný záchranný systém). Ten dá vědět jednotkám 
hasičů, policie a ambulance. 

Důležitá telefonní čísla: 
IZS....112 
Hasiči....150 
Policie....158 
Rychlá záchranná služba....155  

 

 

 

Co mají jednotlivé složky na 
starosti: 
Policie  
Zasahuje při řešení trestné činnosti, dopravních nehod a v kriminálních 
případech.  
 
Hasiči  
Zasahují u požárů, dopravních nehod, krizových situací nebo u 
veřejné pomoci občanů (kácení padlých stromů, nebo ohrožení životního 
prostředí).  
 
Rychlá záchranná služba 
Zasahuje u dopravních nehod a ve všech případech ohrožení života člověka. 
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Hádanky – vybírala Helenka Hrušková 

 
Běžím, běžím,     

nemám dech. 
Přitom ležím na zádech. 
Kdo jsem? 
 
 
Bílá jako mléko je, 
tichem všechno přikryje. 
Auto, domy, stromy, lidi nikdo neuvidí.   

(ahlm) 
 
Chodí v koruně, 
král není, 
nosí ostruhy, 
rytíř není. 
Má šavli,  
husar není, 
k ránu budívá, 
ponocný není. 
 
 
Jede, 
jede panáček, 
má placatý zobáček,  
kde voděnka crčí, 
tam nosejček strčí.  
 
 
Jedna hlavička, 
jedna nožička. 
Hlavička když zčervená,  
konec nožky znamená.    
  
 
Kdo bez štětce a bez barev,  
obarví nám pestře les? 
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Vtipy – vybírala Radka Borůvková 

 
Pepíček: ,,Dobrý den paní učitelko, Pepíček nemůže přijít do školy, je hrozně 
nemocný." 

Paní učitelka: ,,V pořádku a kdo volá?" 

Pepíček: ,,Můj táta." 
 

Pepíček se ptá maminky: ,,Maminko, můžu se dívat na televizi?" 
Maminka: ,,Ano, Pepíčku, ale nezapínej ji." 

Pepíček je v parku a jezdí na kole. 
Volá na maminku: ,,Já jezdím bez ruuukkoouuu." 
Po chvilce volá znovu: ,,Mami, já jezdím bez žžžuuubbbůůů." 

Pepíček z obýváku říká mamince, která peče v kuchyni cukroví: ,,Maminko, hoří 
nám stromeček. " 
Maminka odpoví: ,,Pepíčku, neříká se hoří stromeček, ale svítí stromeček." 
Po 5 minutách se Pepíček ozve: ,,Maminko, už nám svítí i záclony." 

Učitel říká třídě: "Jste tak slabí v matematice, že vás 60% propadá." 
Přihlásí se Pepíček a říká: "Ale pane učiteli, tolik nás tady přece ani není."  

Pan učitel k malému Pepíčkovi: 
"Pepíčku, musíš psát čitelně!" 
"Ale pane učiteli, vy to pak po mně přečtete a pak tam najdete i chyby!" 
 
Víte, co dělá devítiletá holčička v devátem měsíci?? 

Jde do školy, je září. :-) 

Maminka Pepíčkovi: 
"Zase si na tebe stěžovala učitelka." 
Pepíček: "Co pro ti mně pořád má! Vždyť už jsem ve škole týden nebyl!!!"  

Pan učitel zadává ve škole slohovou úlohu na téma: Co bych dělal, kdybych byl 
majitel velké firmy. 
Všichni se pustí do práce, jenom Pepíček nic. 
Učitel: "Proč nic nepíšeš?" 
Pepíček: "Čekám na sekretářku!"  
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První výlet turistického kroužku 
 
První výlet jsme měli naplánovaný na Pravčickou bránu, ale počasí tomuto 
náročnému výšlapu nepřálo. Protože se však našlo pár odvážlivců, kteří by se na 
túru vydali za jakéhokoliv počasí, rozhodli jsme se na nádraží, že půjdeme někam 
blíž a Českosaské Švýcarsko necháme na jaro. A tak jsme se vydali do Pekla. 
 
Zuzana Kaliničová: „Výlet do Pekla se mi moc líbil. Byla tam fajn atmosféra a fajn 
kolektiv, se kterým jsem byla spokojena. Byli s námi i odvážní pejsci. 
Tento výlet byl z většiny v lese, což bylo fajn. Sice nám trošku zapršelo, ale nám 
to nevadilo. Jelikož pak cestou přestalo 
pršet, tak se nám šlo líp.  
Po cestě jsme si zašli na houby a nějaké 
jsme našli. Trojanovi si z nich doma 
udělali bílou omáčku .  
Pak jsme došli ke skalám a tam jsme si 
dali sváču a šli jsme dál. Skálu jsme 
vylezli a byl nádherný výhled na Českou 
Lípu.  
Tento výlet se podařil a jela jsem na něj 
ráda.  
Už se těším na další výlet!“  

Ten plánujeme např. na Ralsko nebo 
Brtnické ledopády. Přidejte se 
k nám! 
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Komiks pro nás připravují děvčata Šárka 
Marková a Lea Kupcová – budete se 
setkávat s nemotorným Johanem (Jóžou), 
který je velký nešika, všechno kazí a mezi 
spolužáky není příliš oblíbený. Postupem 
času se mění v superhrdinu – supernešiku. 
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Přespolní běh 
 

V úterý 27. 9. proběhl další ročník přespolního běhu na Svárově, 
který se konal formou štafety. Naši školu reprezentovala čtyři 
 družstva. Dívky a mladší chlapci běželi trať dlouhou 500m a 
starší chlapci závodili na trati 1 000m. 
 
 
Kategorie 1. – 3. ročník 

KIZÁK Sofie Ella 3. A   FALTUS Pavel 3. A 
LACINOVÁ Eliška 3. A   NOVÁK Vojtěch 3. A 
BÁBOVÁ Barbora 3. B   MOŠTĚK Jan 3. B 
HOFMANOVÁ Barbora 3. B  SETÉT Ladislav 3. B  

 

Kategorie 4. – 5. Ročník 

JIRÁSKOVÁ Nela 4. A   HÁZE Patrik 4. A 
PAŇKINA Darja 4. A   BULÍŘ Jan 4. A 
JAROLÍMKOVÁ Sára 4. B  FRANETA Marco 4. B 
SOKOLOVÁ Martina 5. A   STEKLÝ Miroslav 5. A   
RITSCHELOVÁ Nikola 4. B 

 

Všem závodníkům děkujeme za reprezentaci školy.  
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8. A na Ploučnici – sepsal Jan Rozum, expert na převracení 
 
2. září se naše třída vydala na dalekou cestu MHD do Heřmaniček. Nejdřív jsme 
se dopravili do Moskevské, kde jsme čekali na 218ku, která nás zavezla do 
Vítkova. Odtud jsme museli šlapat dlouhou trasu 1,2 km až do Heřmaniček k 
mostu, kde teče Ploučnice. Cestou jsme se zastavili u roubenky pana učitele 
Častulíka a škvírami v plotě jsme nakukovali, jak to u něj vypadá (má to tam 
opravdu pěkné).  
Pak nám nějakou tu chvíli trvalo, než jsme našli místo, odkud budeme vyjíždět. 
Zoufalá paní učitelka volala manželovi, který byl spolu s panem učitelem 
Častulíkem náš instruktor. Nakonec jsem zjistili, že jsme místo přešli, takže 
jsme se opět museli vrátit. Jen jsme přišli, za chvíli už u nás byly kánoe. Pak jsme 
lodě začali sundavat z vozíku, na kterém byly umístěny. Ruce nám z toho 
neupadly. Poté už jsme nasedli a vypluli. Netrvalo ani 10 min a byla tu první ze 
sedmi překlopení. Byla to loď s nákladem Štěpán a Nikča. Těch zbylých šest 
překlopení jsme měli na svědomí já a Míša K. Mimochodem to první cvaknutí se 
stalo také díky nám, protože jsme vrazili do jejich kánoe. Potom následovala 
pauzička v jedné zátočině řeky, kde jsme svačili a koupali se.  
Pak na nás čekaly závody, 
kde zaválela Šárka s Leou, 
které dopluly do cíle za 51 
sekund, a hned po nich 
jsem já a Míša dorazili v 
čase 52 sekund. Díky mně a 
Míše jsme ke Keramovi 
dorazili skoro za 4 hodiny. 
Potom jsme my vítězové 
byli odměněni. Šárka s 
Leou si vysloužily trička a 
já s Míšou čokoládu (takže 
jsme byli ohromně rádi, 
když jsme skončili na 
druhém místě, protože do 
těch triček bychom se 
stejně nevešli ). Potom následoval odpočinek u Kerama a všichni jsme se vydali 
domů. Někdo pěšky, někdo autobusem nebo autem.  
Byl to skvělý a užitý den. T 
Tímto taky děkujeme instruktorům panům učitelům Častulíkovi a Holubovi a 
především také naší odvážné paní učitelce, která si s námi troufla absolvovat 
tuto výpravu... 
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Den naruby 

Na zasedání školního parlamentu žáci požádali, zda by si školní dny mohli zpestřit 
nějakými dny speciálními. Jejich přání bylo vyslyšeno, a tak se 12. 10. uskutečnil 
Den naruby – dívky se mohly obléci jako kluci a ti naopak jako dívky. 

Jak jim to slušelo, se můžete přesvědčit sami: 
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Sudoku 
 
Dnes jsme pro vás připravili sudoku na zkoušku. V příštím čísle bude již bez 
řešení, a pokud ho vyřešíte a donesete na správné místo, čeká vás odměna. Tak 
se dejte do zkoušení!  
 
 
                                                              Řešení: 

 
 
Vymaluj si obrázek a holčičce domaluj, co jí chybí: 
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Rozhovor s učitelem – v dnešním čísle děvčata Evča Kumštová a Hela 
Hrušková vyzpovídaly paní učitelku Hanu Rachačovou. 

1. Na jakém stupni učíte a jaké předměty?  
- Učím na střední škole informační technologii, tedy počítače, a na druhém 
stupni ZŠ chemii.  
2. Jak jste spokojená se současnými žáky?  
- Žáci velmi dobře vědí, jaká mají práva a trochu zapomínají na svoje povinnosti. 
V době, kdy jsem chodila já do školy, jsme museli poslouchat, jinak přišel fyzický 
trest.  
3. Jaké žáky byste si nejvíce přála?  
- Žaky, kteří touží po informacích a aby se nebáli promluvit či mlčet, když to 
situace vyžaduje.  
4. Čím jste chtěla být jako malá holka?  
- Hodně jsem si hrála se stavebnicemi, pomáhala v dílně a věčně "lítala" venku. 
Snila jsem o víle, později o módní návrhářce.  
5. Jak ráda trávíte volný čas?  
- Volného času moc nemám. O víkendu se ráda „hrabu“ v hlíně a starám se o 
zahradu. Téměř každý víkend lovíme s rodinou kešky (hrajeme geocaching).  
6. Máte nějaké oblíbené motto?  
-„ Nikdy neříkej nikdy.“ „ V jednoduchosti je krása.“  
7. Máte oblíbenou knížku nebo film? A proč?  
- Mám ráda knihy Dana Browna, pro jeho příběhy plné napětí a zajímavého 
pohledu na svět.  
8. Komu byste ji doporučila? A proč?  
- Každý člověk by měl hledat pravdu o náboženstvích a zajímat se o původ života. 
9. Jaké aktivity naší školy máte ráda? A proč?  
- Moc se mi libí sportovní akce a úspěchy žáků, seznamování 
malých dětí s první pomocí a měnící se nástěnky na 
chodbách a v přízemí. Do všeho je zapojován talent žáků.  
10. Kdybyste měla jedno přání a to by se Vám splnilo, 
co by to bylo? 
- Být tak tolerantní a trpělivá jako moje babička. Dožít se 
takového požehnaného věku a mít spoustu vnoučat a 
pravnoučat.  
 Děkujeme za rozhovor! 
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Do 16. čísla přispívali: Radek Nepomucký 6. A, Simona Černá 8. A, Vojtěch Kubáč 
6. A, Adam Kratochvíl 6. A, Helena Hrušková 8. A, Radka Borůvková 8. A, Zuzana 
Kaliničová 8. A, Šárka Marková 8. A, Lea Kupcová 8. A, Jan Rozum 8. A, Eva 
Kumštová 8. A a žáci 4. B. Děkujeme za spolupráci paní učitelce Mgr. Janě 
Adamcové a Mgr. Pavlíně Pavlíčkové. 
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