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Vážení čitatelia! 
 
V tomto čísle sme pre vás pripravili články, ktoré sú obsahovo 
späté s týmto kalendárnym mesiacom. Celý marec je venovaný 
knihám, a preto v časopise nájdete úvahu Laury Bányaiovej 
o knihe ako najlepšom priateľovi človeka. Nikola Pelikánová 
a Alexandra Véghová urobili na škole  prieskum, ktorého 
cieľom bolo zistiť záujem o čítanie žiakov našej školy. 
V knižných rekordoch sa možno dočítať o rôznych 
zaujímavostiach zo sveta kníh. Terezka Rajčanová nám vo 
svojej recenzii priblížila zaujímavú publikáciu, ktorú stojí za 
to, aby sme si prečítali. Nikol Podmanická a Natália Vallová 
dali knihám druhú šancu, keď ich dotvorili po vizuálnej 
stránke do podoby daru pre najbližších. V marci sme si 
pripomenuli aj ďalší sviatok, medzinárodný deň šťastia. 
Článok Petry Kerdíkovej hovorí o histórii tohto zaujímavého 
sviatku a o tom, aby sme nezabúdali mať radosť zo života. 
V marci si tiež pripomíname deň učiteľov. Lucia Šimová 
napísala krátke zamyslenie sa nad náročným, ale zároveň 
krásnym poslaním mnohých pedagógov, ktorí odovzdávajú 
žiakom určité poznatky a zároveň formujú aj ich osobnosť. 
Nikola Pelikánová a Jessica Hrochotská napísali články o 
svojej veľkej láske ku psom. Žiaci tretieho ročníka sa s nami 
podelili o svoje vtipné práce, ktoré píšu na hodinách 
slovenského jazyka. V článku s názvom Maskot časopisu sa 
dozviete o možnosti zahlasovať za najlepšieho maskota pre 
tento časopis. Na záver si môžete potrápiť svoje mozgové závity 
pri vypĺňaní tajničky. 
Dúfame, že každý si nájde v našom časopise článok, ktorý ho 
osloví. 
Takže dosčítania! 
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                               Deň učiteľov 

Deň učiteľov (ang.World Teachers' Day) 

je sviatok, ktorý si pripomínajú učitelia 
po celom svete 5. októbra. Bol vyhlásený 
organizáciou UNESCO v roku 1994 ako 
pripomienka Charty učiteľov, odporú-
čania o postavení učiteľov, ktorá bola 
podpísaná v ten istý deň v roku 1966. Na 
Slovensku sa Deň učiteľov slávi ako 
spomienka na narodenie Jana 
Amosa.Komenského.  
Jeho výrok  znie:                 :      

„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž 
rád. Veď dávno sa hovorí, že slúžiť 
a pomáhať sú vlastnosti vznešených 
ľudí.“           
Mnohé myšlienky tohto učiteľa národov 
ostávajú pre nás stálym zdrojom 
inšpirácie. V názoroch na úlohu vzde-
lania v živote jednotlivca i spoločnosti, 
postojoch k humanizácii a demokratizácii 
školy pokračujú pedagógovia i dnes. 
Učitelia spolu s rodičmi sa už od nášho 
útleho veku podieľajú na formovaní našej 
osobnosti. Nie je to len ich zamestnanie, 
ale predovšetkým poslanie, ktoré 
vykonávajú na vysokej úrovni s láskou a 
pokorou. Cieľom každého učiteľa je 
vykresať z dieťaťa schopného človeka, 
podchytiť to pozitívne, čo v ňom je a 
rozvinúť to do správneho smeru. Dodať 

žiakom potrebné vedomosti, ktoré zúročia  

 

 

 

 

 
v ďalšom štúdiu alebo v reálnom živote.  
Na toto krásne povolanie si spomíname 
práve 28. marca, v deň narodením tejto 
významnej osobnosti. Tento sviatok 
vymizol z našich kalendárov, ale zo sŕdc 
nie. Práca učiteľov je veľmi náročná, 
zodpovedná, a preto jeden deň v roku 
dáva príležitosť žiakom, študentom na to, 
aby sa im poďakovali a vyjadrili úctu. 
Vďaka patrí všetkým učiteľom, 
učiteľkám a pedagogickým pracovníkom, 
ktorí sa podieľajú na chode škôl. Zároveň 
im želáme veľa trpezlivosti a síl do ďalšej 
práce.  

 

                                              Lucia Šimová VIII.B 
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 Medzinárodný deň šťastia sa oslavuje 
 20. marca. Všetkých 193 členských štátov 
hlasovalo za to, aby  sa oslavoval aj tento 
deň. 

     Sviatok bol vyhlásený 28. júna mi-
nulého roka Organizáciou Spojených 
národov a toto zavedenie bolo súčas-
ťou diplomatickej kampane kráľovstva 
Bhután.  
Bhután je malá krajina, ktorá verí, že 
šťastie môže a malo by byť prístupné 
všetkým. Tvorcom tohto nápadu bol kráľ 
Jigme Singye Wangchuck, ktorého cie-
ľom bolo presadiť tzv. hrubé národné 
šťastie nad hrubý národný produkt. 
V tejto krajine sa už o šťastí svojich oby-
vateľov vedú štatistiky. V roku 2006 bol 
podľa Business week Bhutá  dokonca 
 ôsmou najšťastnejšou krajinou sveta.  
      
     U väčšiny štátov je to ale tak, že svoj 
rozkvet nehodnotia na základe šťastných  
a spokojných obyvateľov, ale na základe 
ekonomických ukazovateľov. 
   
     V Londýne oslávili tento deň ak-ciou 
 Positive Messages in Public,  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
organizovanou Elinou Pen, kedy ľudia 
vyšli do ulíc s plagátmi, na ktorých boli 
napísané rôzne povzbudivé vety. Pointou 
tejto akcie bolo ukázať ľuďom, že už sú 
krásni a úžasní takí, akí sú. Nepotrebujú 
na to rôzne kozmetické prípravky či kupo- 
vať si rôzne produkty z reklám.  
 
     V Bruseli sa konala akcia  Happy 
Lunch, v Austrálii sa uskutočni-
la konferencia Ekonomika šťastia. Vo 
Washingtone sa udialo množstvo flash 
mobov, kde sa rozdávali objatia zdarma.  
 
     V Afrike na základe tohto dňa vyzval 
generálny tajomník OSN Pan Ki-
Mun k navrhovaniu politiky založenej na 
komplexných ukazovateľoch blahobytu 
a ku konaniu všeobecného dobra. 
 
                                    Petra Kerdíková VIII.B 
 
     
 

Medzinárodný deň 
šťastia  
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Kniha ‐ najlepší priateľ 

človeka 

 

V dnešnej modernej dobe si veľa 

dospelákov myslí, že my deti čítame málo 

kníh. Ale je to naozaj tak? Kniha je veľmi 

dobrá vec. Môžeme si ju vziať kamkoľvek 

a čítať kdekoľvek napr. v autobuse, v škole 

cez prestávku, u lekára, v parku alebo 

v knižnici. Čítaním kníh si rozvíjame našu 

fantáziu, predstavivosť a slovnú zásobu.  

Pri čítaní encyklopédií si dopĺňame ešte aj 

svoje vedomosti. V dnešnej dobe majú 

knihy veľmi pekné spracovanie obalov 

a keď nás zaujme obal, už po knihe 

siahneme a začítame sa do jej prvých strán. 

Výhodou je, že dnes je veľký výber titulov 

určených na čítanie pre školákov. Oslovujú 

nás knihy o čarodejníkoch, upíroch, 

vlkolakoch alebo nadprirodzených by-

tostiach. Knihy sú dnes písané a   vydávané 

na pokračovanie 

a tým pádom nás 

čitateľov nútia si 

kúpiť aj pokra-

čovanie, keď 

chceme vedieť, 

ako to s hlavným hrdinom dopadne. Je to 

dobrá taktika, lebo takto stále počas celého 

roka čítame. Sú knihy, ktoré sa dočkali aj 

filmového spracovania. Ak si niekto povie, 

že si radšej pozrie film, ako prečíta knihu, 

tak robí veľkú chybu. Pretože film nikdy 

nezachytí to, čo opíše kniha. Všetky tie 

vzrušujúce detaily, podrobnosti a zážitky 

hlavných hrdinov.  Ako príklad by som 

mohla uviesť Harryho Pottera, Percyho 

Jacksona alebo dobrodružstvá Johna 

Smitha z príbehu „Som číslo 4“.  

Je úplne jedno, akú knihu si prečítate. Či 
ide o encyklopédiu, detektívku, rozprávku, 
sci - fi alebo fantasy. Dôležité je čítať! 

                                            
                                                     Laura Bányaiová V.B
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1.Čítate radi? 

TRIEDY  ÁNO  NIE  

2.A  85%  15% 

3.A  79%  21% 

5.A  75%  25% 

6.A  50%  50% 
6.B  53%  47% 
7.B  50%  50% 

8.A  75%  25% 

 

2. Aké konkrétne knihy čítajú žiaci? 

KNIHY  PERCENTÁ 

Grázlik Gabo  7% 

Milý denníček  3% 
HarryPotter  3% 
Klub záhad   4% 

Iné  82% 

 

 

 

 

3. Aké knihy radi čítajú deti z našej školy?  

ŽÁNER  PERCENTÁ 
Historické  7% 

Bájky  12% 
Zábavné  4% 

Detektívky  10% 

Dobrodružné  27% 

Komiksy  3% 
Dievčenské  2% 

Romány  2% 

Scifi  4% 
Rozprávky  4% 

Iné  11% 
Žiadne  14% 

 

 

Žiačky VII.A Nikola Pelikánová a Alexandra Véghová urobili malý prieskum na škole 
o tom, ako čítajú žiaci na našej škole. Zo vzorky siedmich tried, ktorým položili  
3 anketové otázky vyplynuli zaujímavé odpovede, ktoré zhrnuli do prehľadných tabuliek. 
Z nich vyplýva potešujúci fakt, že žiaci sa knihám nevyhýbajú, aj keď nie pre všetkých sú 
rovnako atraktívne. Tu treba dúfať, že sa im do rúk skôr alebo neskôr dostanú knihy, 
ktoré ich naozaj oslovia, čítanie si nakoniec zamilujú a stane sa súčasťou ich samých. 

MAREC - MESIAC KNIHY 
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NAJpredávanejšou 
knihou za 24 hodín je 
šiesty diel Harryho Pot-
tera. V priebehu 24 hodín 
sa predalo 9 miliónov 

výtlačkov.    
 

 

 

NAJväčšou knihou na sve-
te je obrazová  publikácia 
o Bejrúte. Je 3,85 m široká, 
2,77 m vysoká a váži vyše 
1000 kg. 

 

 

NAJmenšia kniha sveta 
má rozmery iba  3,5 x 
3,5 mm. Je viazaná do 

koženého prebalu zdo-
beného zlatými orna-
mentmi. V cene je aj 
špeciálna lupa, vďaka 
ktorej si môžete knihu 

prečítať. Nájdete v nej Otčenáš preložený 
do siedmich svetových  jazykov.  

 

 

 

 

 
NAJpredávanejšou kni-
hou všetkých čias je 
Biblia. Doposiaľ sa pre-
dalo asi 6 miliárd výt-
lačkov.  

 

 

 

 
NAJčítanejšou a NAJob-
ľúbenejšou knihou na 
Slovensku za rok 2010 sa 
stala zbierka rozprávok 
od Pavla Dobšinského. 
 

 

 

NAJdrahšou knihou na 

svete je drobná kniha 
žalmov z roku 1640. Na 
aukcii v New Yorku ju  
vydražili za rekordných 
14,2 milióna dolárov       
(10,5 milióna eur). 

 

KNIŽNÉ REKORDY
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Prečítajme si knihu 

     

 Príbeh je rozdelený na dve knihy- 
Polyanna a Polyanna dospieva. V prvej 
knihe sa zoznámite s Polyannou a tiež s jej 
neodlučiteľnou súčasťou- s hrou radosti. 
Pravidlom tejto hry je nájsť vo všetkom 

niečo, čomu sa môžete tešiť. Pravidlá teda 
nie sú vôbec ťažké, ale uskutočniť ich v 
praxi, je predsa len o niečo ťažšie. Táto hra 
zmenila veľa ľudí k lepšiemu. Ale poďme 
pekne od začiatku.         

Začalo sa to ešte, keď žil Polyannin otec a 
oni boli odkázaní na misionárske debny. 
Raz keď si Polyanna veľmi želala bábiku a 
namiesto bábiky bol v debne pár barlí, jej 
otec povedal, že môže byť rada, lebo ich 
nepotrebuje. Odvtedy Polyanna  hrala túto 

hru.  
     Po smrti oboch rodičov sa jej ujala 
bohatá teta. Tá ju vychovávala pomocou 
prísnych trestov a hladu. Pod Polyanniným 
vplyvom sa začína teta meniť. A nielen 
ona. Polyanna zmenila skoro celé mesto na 

veselú kopu ľudí, ktorí už nemajú 
zamračený výraz a pochmúrne reči. Môžem 
vám teda povedať, že keď si Polyannu 
prečítate i vy, zmení vás k lepšiemu.  

      

 

 

 

Myslím, že ak by vtedy, keď bola Polyanna 
napísaná, udeľovali cenu za najlepšiu knihu 
alebo by existoval výraz bestseller, Poly-
anna by ho získala. Veď v roku 1913, kedy 
táto populárna kniha vyšla, sa v priebehu 

niekoľkých rokov predalo cez jeden milión 
kusov, čo je na svoju dobu vysoké číslo. 
Táto kniha vie svojím obsahom, vtipným 
podaním deja a pozitívnym životným 
posolstvom nájsť svojho čitateľa aj v 
súčasnosti a ja túto knihu vrelo odporúčam 

na prečítanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Terézia Rajčanová VI.A

Milí čitatelia, prinášame vám recenziu knihy od Terezky Rajčanovej zo VI.A, ktorá ju 

veľmi oslovila. Je to kniha od Eleanor Hodgmanovej - Porterovej Pollyanna. 
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  Milí čitatelia, pripravili sme si pre vás typ na darček, ktorý môžete venovať svojej mame 
z vďačnosti za to, čo pre vás robí, starkej, ktorú máte radi pre jej obetavosť a láskavosť 
alebo aj pani učiteľke, u ktorej si ceníte jej prístup k vám, dobrotu a snahu vám predať 
nielen vedomosti, ale aj kus seba samej. 

Knihu si otvoríme približne v polovici. Tri alebo aj viac strán 
uprostred preložíme tak, aby sme stranu nezohli na hranu. 
Okraj strany upevníme tekutým voskom zapálenej sviečky. 
Chvíľu počkáme, kým nám vosk trochu nezatuhne. Rohy 
knihy možno prehnúť rovnakým spôsobom. 

Pokračujeme tým, že okraje strán pokvapkáme voskom 
v niekoľkých vrstvách. Smerom do stredu knihy aplikujeme 
vosku pomenej. Čím je vosku viac a vytvára nám na knihe 

štruktúru, malé kopčeky, tým bude výsledok vydarenejší. 

Dávajte si veľký pozor, aby ste plameň sviečky príliš 
nepriblížili ku knihe a nezapálili ju. Opatrní buďte, aby ste 
nepopálili ani seba. Radšej poproste niekoho dospelého, aby 
vám pri tom asistoval. 

DARUJME SI 
KNIHU

Na výrobu knihy budete potrebovať starú vyradenú knihu, sviečku, zápalky, lepiacu pištoľ, 
sprej, stuhy, umelé a prírodné dekorácie, koráliky..... Fantázii sa medze nekladú! 
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Keď vosk dobre vytuhol, zastriekame okraje knihy farebným 
sprejom vhodným pre dekorovanie predmetov v interiéri. 
Farbu si volíme podľa toho, komu a na akú príležitosť je 
kniha určená. V strede knihy je dobré nechať priznané 
písmená. Nemusíte to zastriekať celé, nech je vidieť, že ide o 
knihu! 

V ďalšom kroku začína vlastné aranžovanie podľa vášho 
vkusu. Na jednu polovicu knihy si môžeme lepiacou pištoľou 
nalepiť venovanie vytlačené alebo napísané na samostatnom 
papieri. Potom aplikujeme rôzne umelé kvetiny, listy, ale aj 
suché dekorácie, koráliky, stuhy. 

Výsledkom určite potešíte a svojou zručnosťou aj prekvapíte niekoho, na kom vám 
záleží. Príležitosť, kedy môžete obdarovať niekoho blízkeho, sa vždy nájde. Môže to 
byť nejaký sviatok, návšteva alebo len chcete niekomu urobiť radosť.                           

Veľa tvorivých nápadov vám želajú Nikol Podmanická a Natália Vallová zo VII.A. 
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História 
Pes domáci je vyvinutý z vlka. Patrí k 
najstarším a najvšestrannejším  domá-
cim zvieratám. Doteraz človek vyšľach-
til viac ako 400 plemien psov. Psa si 
ľudia vyberajú hlavne podľa povahy.  

V minulosti sa pes využíval na stráženie. 
V súčasnosti sa využíva najmä pre svoju 
spoločenskú povahu. 

 Využitie psov  
1 . lovecké psy – jazvečík, 

bavorský farbiar, 
hanoverský farbiar 
2. ťažné psy – aljašký 
malamut, samojed  
3. služobné psy – 
nemecký ovčiak 

4. zdroj mäsa – čau čau  
5.  spoločenské – ši tzu, čivava, pudel 
6. športové – sibírsky husky  
7. vodiace psy – labrador, zlatý retríver  
8. bojové plemená – pitbull, bulteriér  

Plemená 
Veľké plemená: napr. Nemecká doga 
Stredné plemená: napr. Border kólia 
Malé plemená:  napr. Jorkšírský teriér  

Nikola Pelikánová zo VII.A napísala článok o psoch, ktorých má veľmi rada. Určite 
tým ulahodila mnohým, pretože aj medzi  vami, milí naši čitatelia, je iste veľa 
milovníkov týchto zvierat.  

   Psy 
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         JJJOOORRRKKKŠŠŠÍÍÍRRRSSSKKKYYY   TTTEEERRRIIIÉÉÉRRR      

     “Drahí milovníci psov, iste poznáte 
plemeno Jorkšírsky teriér. A pre tých, 
ktorí to nevedia, tak vám o tejto rase 

napíšem,” píše žiačka VII.B Jessica Hro-
chotská, ktorá má veľmi rada psov a 
ktorej sa prednedávnom splnil sen a aj 
ona sa stala majiteľkou jedného takéhoto 

rozkošného chlpáča……………………… 

Jorkšírsky teriér nie je najmenším z 
trpasličích plemien. Jeho výška sa kolíše 
medzi 20 až 24 cm. Telo má pevné a 
krátke. Predné a zadné končatiny sú rovné 
a silné.  Vzpriamene nesený chvost býva 

kupírovaný. Jorkšír má pomerne malú a 
plochú hlavu s nie príliš výrazným čelom. 
Stredne veľké, tmavé a lesklé oči majú živý 
a inteligentný výraz. Pomerne malé uši v 
tvare V nosí vztýčené. Jorkšír sprevádza 
svojho pána aj na také miesta, ako sú 
reštaurácie, obchody či dokonca múzeá a 

galérie, kde majú psy zvyčajne prístup ob-
medzený. Napriek tomu to nie je plemeno 
šľachtené ako spoločník dám. Na rozdiel 
od väčšiny trpasličích plemien nie je 
Jorkšír psom spoločenským, ale pra-
covným. Ešte na začiatku 20.storo-
čia bežne.lovil myši, krysy či potkany v 

obydliach svojich pánov a tiež strážil ich 
majetok. Nepatril medzi plemená šľachtené 
privilegovanými, naopak, bol skôr psom 
chudobných. Keďže ušľachtilé, prevažne 
lovecké plemená, boli vyhradené len pre 
vyššie vrstvy, orientovali sa chudobní ľudia 

na stredné a menšie plemená. Jorkšíry  sa 
v 18. storočí zabývali v domácnostiach 
tamojších tkáčov. Strapaté, dlhosrsté psy 
boli schopné zlikvidovať hlodavce a 
zároveň ustrážiť obydlie svojich majiteľov 
pred votrelcami. Títo predchodcovia sa od 
dnešného jorkšírskeho teriéra líšili najmä 

svojou veľkosťou. Boli dvakrát väčší, ich 
priemerná hmotnosť sa pohybovala od 5 do 
6 kg, mali dlhšie končatiny a ich srsť sa 
vďaka ich pracovnému vyťaženiu ani 
zďaleka nepodobala na hodvábnu nádheru, 
ktorou sa dnes pýšia majitelia jorkšírov na 
výstavách. 

                                  Jessica Hrochotská VII.B 
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Slová: dob_ť mobil, ozdob_ť, b_je srdce,    
            ob_vateľ 

Musím dobiť mobil. Mama zatiaľ ozdo-

bila stromček. Bije mi srdce. Dúfam, že 
všetkým obyvateľom prinesie Ježiško dar-
čeky. 
 
Slová: nam_slený, m_nister, pom_liť sa,  
             kom_cké 

Do školy prišiel minister školstva. Môj 
kamarát pred ním robil komické kúsky. 
Minister ho nepustil k reči, lebo bol 
namyslený. Pomýlil sa a vyvolal úplne 
iného.žiaka. 

 
Slová: p_liny,  p_kať, p_javica,    
             prep_chový 
Pri bratovom dome je prepychová vila. 
Vedľa vily je jazero plné pijavíc. Pijavice 
pykali za to, že sa množili. Všetky pijavice 
majú radi piliny. 

 

 

Slová: šm_kačka, mob_l, bab_čka, zm_ja 

Včera si babička musela kúpiť mobil. Ten 
starý si zabudla na šmýkačke. Na pozadí 

mobilu.má.zmiju. 
 
 
Slová: hr_zť, kr_k (hluk), kr_k (ker),  
              zahr_znúť 

Na dvore rastie veľký krík. Bobry ho za-
čali hrýzť. Keď to mama uvidela, spustila 
krik. Od radosti, že odišli, som si s chuťou 
zahryzla do jablka. 

 

Slová: kom_ks, M_kuláš, báb_ka, prib_ť 

Mikuláš číta komiks. Komiks je o bábike, 
ktorej nejde pribiť klinec do dreva. Taký 
istý komiks mi priniesol aj domov. Veľmi 
som sa z neho potešila. 

 

 

V nasledujúcom článku, si môžete prečítať práce našich šikovných tretiačikov vedených 
pani učiteľkou Luciou Kolmanovou. Tento rok sa učia na slovenskom jazyku vybrané 
slová. Aby si ich dobre zapamätali a precvičili, hrávajú hru na poštára. Pani učiteľka 
určí poštára a ten počas piesne „Ide, ide poštový panáčik“  roznáša slová, do ktorých 
musia doplniť správne i,í,y,ý. Potom sa delia do skupín a na dané slová vymýšľajú 
krátky príbeh. Niekedy sa im podarí vymyslieť naozaj neuveriteľné príbehy. Niektoré 

z nich vám ponúkame. Doplnené slová sú zvýraznené čiernou farbou. 

Otvorené mysle 
 

Z tvorby našich žiakov 
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Na tejto fotografii je celá trieda tretiakov spolu s ich pani učiteľkou Luciou Kolmanovou. 
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Milí Tbilisáci, ponúkame vám možnosť vybrať maskota, ktorý by svojou myšlienkou, 
nápadom vystihoval náš časopis. V tomto čísle vám predstavujeme práce žiakov deviateho 
ročníka. V ďalších vydaniach časopisu budú mať možnosť nakresliť maskota aj žiaci iných 
ročníkov. Vyberte si podľa vlastného uváženia toho najlepšieho, vložte číslo vášho favorita 
aj s vaším menom a triedou do krabice s názvom Tbilisáčik pripravenej pri vrátnici 
a možno vyhrá práve ten maskot, ktorého ste pomáhali vyberať aj vy. Každý má možnosť 
odovzdať svoj hlas len jednému maskotovi. Teda hor sa do výberu tej najlepšej práce!                  

MASKOT ČASOPISU 

1 
8 7 6 5 
4 3 2 

9 

10 
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Tajnička: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pomalý živočích 

2. Naša najväčšia rieka (nepramení u nás) 

3. Jednotka dĺžky 

4. Potrebujeme ho pri písaní 

5. Zimný mesiac 

6. Podzemná doprava 

7. Priezvisko prvého slovenského      
kozmonauta 

8. Mužský potomok 
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9. Hlavné mesto Slovenska 

10. Sedíme na nej 

11. Ekologický dopravný prostriedok 

12. Tropické ovocie 

13. Nesúhlas 

14. Uzdravia nás tam 

15. Máme ju na krku 

16. Opak "i" 

 

Jakub Scherhaufer, Richard Ozogány, Lukáš Šrol V.B 


