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Milí studenti, 

 

 

 

letošní zahájení školního roku nebylo úplně tradiční. Někteří z vás to zřejmě pojali příliš jako 

letní dovolenou, a proto už bylo nutné zpřísnit a udělit první tresty. Rozhodně není možné 

rušit noční klid, v noci se navštěvovat na pokojích a hrubě tak zasahovat do soukromí 

bydlících. Do školy musíte chodit odpočinutí. Přesto však tak nějak cítím, že už další závažné 

kázeňské problémy řešit nebudeme.  

Před námi je množství kulturních sportovních i společenských akcí, na kterých se budeme 

setkávat. Závidím vychovatelům, kteří jsou denně s vámi a mohou vám pomáhat, motivovat 

vás k činnosti, řešit vaše školní záležitosti, ale taky s vámi jen tak pohovořit. Vím, že jsou 

pokoje, kde cítím soulad, pohodu a spokojenost. A na některých dalších pak shledávám 

pasivitu a lhostejnost. Abych podpořila váš zájem o zútulnění vašeho bydlení, vyhlašuji tímto 

soutěž o nejhezčí dívčí a chlapecký pokoj. A věřte mi, že pro vás připravím i odpovídající 

ocenění.  

Chtěla bych, abyste také mezi sebou dokázali jednat lidsky, pomáhat si, být přáteli 

a samostatně si plnili své povinnosti. Určitě také přijde i období, kdy se zdaleka ne všechno 

bude dařit tak, jak má. Ale ani tehdy se nevzdávejte. Snažte se třeba ve škole napravit, co jste 

úplně nezvládli, nevyjde-li první láska, pak věřte, že to přebolí a budou následovat další. I ty 

neúspěchy vás přece mohou posunout dál a připravit vám směr, o kterém jste dosud neměli 

ani tušení.  

Závěrem vám všem přeju dobré studijní výsledky, úspěchy ve sportu i v soukromém životě 

a maturantům sílu úspěšně zvládnout svou první zkoušku z dospělosti. Prostě mějte se hezky 

a v případě, že budete potřebovat pomoc, nezapomínejte, že tu jsem pro vás. 

 

Mgr. Marcela Lörincová 

ředitelka domova 

 

V Ostravě dne 7. 11. 2017 

 

         
budova na ul. Lidická v Ostravě – Vítkovicích        budova na ul. Krakovská v Ostravě -Hrabůvce 

https://www.email.cz/download/i/8lr5DPjxaviJoKlQM_6ZMvfaPC7YXe3Mc0nsVUbRj4Vp4dL2i7X6jGm8c4b1yP-SsNSLnj4/Budova DM Krakovsk%C3%A1.jpg
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Milí studenti,  

ani jsme se nenádáli a máme před 

sebou nový školní rok a s ním vychází 1. číslo 

10. ročníku časopisu PLESK. Vítáme mezi 

námi především žáky 1. ročníků a přejeme 

úspěšný start ve studiu na středních školách.  

Prostory domova nám zpříjemňují již 

od začátku roku obrazy  Elen Thiemlové, které 

budou vystřídány v polovině listopadu obrazy 

Dagmar Štěpánové. 

V září byla pro první ročníky 

připravena seznamovací odpoledne v duchu 

oslav 750 let Ostravy- a to návštěvou ZOO a 

Slezkoostravského hradu – „Hledání 13. 

komnaty Xavera“ se závěrečným opékáním 

špekáčků. Na počátku října se konala beseda 

„Kriminalita v Ostravě“ a v listopadu bude 

další na téma „Na čem všem můžeme být 

závislí“. 

Já jsem pro Vás objednala divadelní 

představení  „Kiss me, Kate“  Tento muzikál 

byl naplánován na 18.10. v divadle J. Myrona. 

Žáci také v polovině října navštívili „TO“ 

v kině Cineastar. 

Během září probíhal nábor do kroužků 

a postupně se všechny začaly otevírat. Jedná se 

o tvořivou dílnu a kreativní kroužek, ve kterém 

se pracuje s různými materiály a technikami. 

V kulinářských kroužcích se osvojují praktické 

dovednosti přípravy pokrmů. 

Ze sportovních akcí zajišťujeme 

sportovní hry v tělocvičnách – florbal, volejbal 

a košíkovou. Dále je přímo v domovech k 

dispozicistolní tenis, posilovna, stolní fotbálek  

a v DM Lidická kroužek pohybových aktivit   

Tanz-Bewegung-Spaß. Využívat lze 

také permanentky na bazén. 

V listopadu se bude konat na DM 

Lidická Burza ošacení a kuriozit. V prosinci se 

budou obě budovy tematicky zdobit již 

k blížícím se vánočním svátkům. 

 Za redakci a všechny pedagogy  

přejeme úspěšný školní rok a ať se vám 

v našem domově líbí.                                                                                                     

 
                      

 

 

 

 

     Mgr.  Klementová Silvie
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    Interview                    
Jak jste si již všimli, na domově máme novou členku pedagogického týmu, Ing. Terezu 

Lörincovou, a to by nebylo, abych ji trochu nevyzpovídala  

Terez, prozraď nám, kolik je ti let a kde ses narodila. 

Je mi 24 let a narodila jsem se v Havířově, kde jsem chodila na základní školu. 

Studovala jsi v Havířově i střední školu? 

Ne, po vychození základní školy jsme se přestěhovali na vesnici a na střední školu jsem chodila do 

Českého Těšína. Studovala jsem obor Přírodovědné lyceum. 

Máš titul Ing. Jakou vysokou školu jsi studovala? 

Na vysokou školu jsem se dostala do Brna, na obor Zootechnik na Mendelově univerzitě. 

Momentálně při práci na domově studuji Masarykovu univerzitu (také v Brně), obor Pedagogika. 

Podle tvých slov soudím, že zvířata budou patřit k tvému velkému koníčku.. 

Ano, doma mám dva potkany, kocourka a možná přibude i králíček :-D Dále mám ještě moc ráda 

děti. Své ještě nemám :-D, ale jezdila jsem 7 let na dětské tábory jako vedoucí a na školní výlety 

jako průvodkyně. 

Co ráda děláš ve svém volném čase? 

Mezi mé další zájmy patří cestování. Můj sen byl podívat se do Egypta, který jsem si minulý rok 

splnila. Ráda také chodím po horách, plavu, čtu, jezdím na kole či kolečkových bruslích. 

Jaké je tvé oblíbené jídlo? 

Z jídla mám nejraději Boloňské špagety, lasagne a další různé druhy těstovin. 

Jakého jsi znamení? A co je podle tebe pro toto znamení typické? 

Jsem narozena ve znamení Ryb a jediné, co podle mě toto znamení charakterizuje, je vztah k vodě, 

který já mám. Jinak znamení nijak neřeším a jejich charakteristikou se nezaobírám. 

A poslední otázka: Jsi u nás na domově sice jen krátce, ale přesto se zeptám. Jak vnímáš 

práci vychovatelky a naše studenty? 

Práci vychovatelky vnímám jako velmi zajímavou a hezkou. Studenti mi zatím přijdou sympatičtí a 

až na některé výjimky i hodní. Doufám, že ti hodní budou převažovat. Na práci se těším a doufám, 

že budu přínosem pro domov i pro žáky. 

Zpovídala: Mgr. Petra Otrubová 
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Vážení čtenáři časopisu Plesk! 

Všichni si moc dobře uvědomujeme, že něco krásného vždy jednou končí. Tak je 

tomu i v mém pracovním životě, kdy po 45  letech pedagogické činnosti 

ve školském zařízení odcházím…. ale  ne však pouze odpočívat.  Mám v plánu toho 

ještě hodně zažít a udělat. Budu mít více času na své blízké, na dva milované 

vnuky, na cestování a své koníčky. Opouštím Vás nerada. Po této náročné, ale 

neskutečně krásné a tvořivé práci se mi bude stýskat, ale v nejlepším je třeba 

přestat. 

Ráda se na Vás přijdu podívat, zeptat se na Vaše studijní výsledky a popovídat 

o tom, jak jde život. Přeji Vám jen samé pozitivní zážitky a chápavé a tvůrčí 

pedagogy na Vaší cestě studentskými léty v Ostravě. Studujte s chutí, naslouchejte 

jim a snažte se vyvarovat chyb, které jsme dělali my. Tato malá, krásná země 

uprostřed Evropy velmi potřebuje mladé, inteligentní a schopné lidi. A já Vám 

věřím!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

                J.  Klegová 
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jfdkjf                                                                                                       Perem studenta        Ů 

 

Dne 21. 9. 2017 se žáci prvních ročníků vydali navštívit Slezskoostravský 

hrad. Počasí nám moc nepřálo, ale i tak jsme si prohlídku užili. Při prohlídce jsme 

měli za úkol vyřešit tajenku a na konci naší prohlídky jsme dostali první klíč k 13. 

komnatě. Na konec jsme v nepříznivém počasí opékali špekáčky a seznámili se 

s ostatním lidmi.         

             Žákyně z pokoje X 
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 G  dkjgf                                                                                                        Perem studentadkdldl 

 

Výlet do ZOO 

Dne 19. 09. 2017 jsme společně se žáky a vychovatelkami Domova mládeže navštívili Ostravskou 

zoologickou zahradu. 

 

Hned od začátku nás jako první pobavili plameňáci. Pak jsme se šli podívat na jeleny. Dlouho 

jsme tam stáli a dívali se. Jsou to moje nejoblíbenější zvířata. Když jsme šli dál, tak přímo vedle 

nás se procházeli krásně vybarvení pávi. Byli jsme i uvnitř klece, kde nad našimi hlavami létali 

papoušci a různí tropičtí ptáci. Měla jsem pocit, že se nacházím někde v Austrálii. Prošli jsme i 

kolem pavilonu s kočkovitými šelmami. Bylo zajímavé pozorovat, jak se chová král zvířat. 

Největším překvapením pro mě bylo vidět malé slůně, které se teprve nedávno narodilo. Moc se 

mi líbily i žirafy, které byly mnohem větší, než jsem očekávala. 

 

I když nám počasí nepřálo, prošli jsme celé zoo pěšky, aby nám nic neuteklo. Moc jsme si ten 

výlet užili! 

Alyona Radchenko 

žákyně DM Krakovská, pokoj 427 

 

 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                     
                                                       říjen 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                     
                                                       říjen 2017 

 

 

 

Djfkdjfkdjf                                                                                                        Informace u ldfldfg       

Proč jsou slaná jen moře a jak se do nich sůl dostala? 

Proč je mořská voda slaná? Na hloupou otázku hloupá odpověď. Voda je slaná, protože v ní je 

sůl. To je logické. Ovšem jak se sůl do moře dostala? A proč jsou slaná jen moře?  

 
 

Voda pokrývá většinu naší planety. Naprostá většina této vody je součástí moře a oceánů, takže je 

slaná a nepitelná. Podle serveru Ocean Service jsou 3,5 % oceánů tvořena chloridem sodným, 

neboli kuchyňskou solí. To jsou tuny a tuny soli. Ale kde se ta sůl bere? 

 

Ano, část soli se do vody dostane přímo z mořského dna. Na dně leží množství kamenů  

s obsahem soli a sůl se z nich uvolňuje do vody. Část soli pochází také ze sopečných ventilů. 

Podle BBC však naprostá většina soli pochází z pevniny. 

Při každém dešti se malé částečky soli spláchnou do potoků a řek, s nimiž se dostane až do moře. 

Pokud je ale sůl v řekách, jak to že je říční voda sladká? V řekách je koncentrace soli mnohem 

nižší, jedná se o množství asi dvou setin oproti mořské vodě. Říční voda se dostane do moře, kde 

se smíchá s další slanou vodou. 

Slunce, které na oceány svítí, způsobuje vypařování velkého množství vody z mořské hladiny. 

Vypařená voda za sebou však nechá veškerou sůl. Díky tomuto vypařování se sůl v moři 

koncentruje a voda je pak slaná. Zároveň se však nějaká sůl ukládá na mořské dno, čímž se 

udržuje rovnováha slanosti vody – jinak by bylo moře každým rokem slanější. 

Salinita vody neboli obsah soli ve vodě, se liší podle polohy moře. Nejméně slanými jsou moře a 

oceány blízko severnímu a jižnímu pólu, kde slunce nesvítí tolik a nevypařuje se takové vody. 

Slaná voda se navíc ředí táním ledovců. 

Oproti tomu moře blízko rovníku se vypařují více kvůli zvýšeným teplotám, které tam panují. 

Díky tomu je voda nejen slanější, ale také hustější. Toto se může stát u některých velkých jezer, 

která jsou pak slaná. Příkladem je Mrtvé moře, v němž je voda tak slaná a hustá, že mohou lidé 

poklidně sedět na hladině. 

           VŠ. 

http://moneymag.cz/magazin/8338-proc-jsou-slana-jen-more-a-jak-se-do-nich-sul-dostala/fotografie-1403
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 jfkdjfkdjf                                                                                                            Ekologie  ldfldfg       

 

V oceánech bude v roce 2050 víc odpadu než ryb, varuje nadace. 

Nadace Elleny MacArthurové vydala zprávu, která hovoří o zvyšujícím se počtu 

odpadů ve světových oceánech. Každý rok se do oceánu vyhazuje přinejmenším 

osm milionů tun odpadu. To je přibližně jeden kontejner s odpady za minutu. 

Tempo navíc stále zrychluje, takže v roce 2030 budou dva kontejnery za minutu 

a v roce 2050 už kontejnery čtyři.  

 

 
Produkce plastů se od roku 1964 zvýšila dvacetinásobně.  

Zprávu nadace zveřejnila při začátku Světového ekonomického fóra v Davosu. 

Zabránit černému scénáři přitom nebude snadné.  

Bioplasty jsou v současné době výrobně dražší než petrochemická „klasika“ 

a recyklační systém je neefektivní. Vysokou produkci plastů podporuje i nízká cena 

ropy, která výrobce odrazuje od recyklace, uvedl britský deník The Guardian.  

Dokument s názvem „Nová ekonomika plastů“ mimo jiné navrhuje vytvoření 

nových dopravních cest, které by mohly snížit únik plastů do přírodních systémů, 

zejména oceánů. 

 

 

http://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/the-new-plastics-economy-rethinking-the-future-of-plastics
http://www.theguardian.com/business/2016/jan/19/more-plastic-than-fish-in-the-sea-by-2050-warns-ellen-macarthur
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI7oqQ8urWAhVhOJoKHQ5zDcAQjRwIBw&url=https://cz.depositphotos.com/29821009/stock-photo-ecology-and-purity-of-the.html&psig=AOvVaw19KU0pr57gHK70qES_p80Q&ust=1507891041713591


                                                                                                                                                                     
                                                       říjen 2017 

 

 

 

 

Osm milionů tun odpadu 

Pokud bude současné tempo znečišťování pokračovat, v roce 2025 by oceány 

obsahovaly na tři tuny ryb jednu tunu plastu a v roce 2050 by v nich bylo už více 

plastu než ryb. 

Situace je kritická už teď. Zatímco spotřeba plastů stále roste, jen 5 procent  

z nich je recyklováno a dalších 40 procent končí na skládce. Zbytek je buď spálen, 

nebo končí v ekosystémech, jako jsou světové oceány. Některé plasty navíc v moři 

uvolňují toxické chemikálie, které mohou být strávené rybami a skončit tak v 

lidském potravním řetězci. 

Dokument bere v potaz, že plasty a plastové obaly jsou nedílnou součástí moderní 

společnosti a globální ekonomiky a že poskytují mnoho výhod. Podle Martina R. 

Stuchteyho z poradenské společnosti McKinsey, který se podílel na vytvoření 

zprávy, jsou plasty tahounem moderní ekonomiky a mají nepopíratelné výhody. 

Stuchtey zároveň konstatuje, že většina plastových obalů je použita pouze jednou, 

95 % hodnoty plastového obalového materiálu  

v hodnotě 80 až 120 miliard dolarů (přibližně 2 až 3 biliony korun) ročně se tak v 

ekonomice zbytečně ztrácí. 

 

Revoluce v plastových obalech 

Zpráva připouští, že snížení množství plastu v oceánech vyžaduje spolupráci všech 

hlavních znečišťovatelů. Jedním z řešení by mohla být změna v balení produktů a 

zboží, která by poptávku po plastech omezila. Malé předměty by mohly být baleny 

například do vodou rozpustných fólií. Těžce recyklované plasty jako PVC a 

polystyrén by mohly být úplně vyřazeny. 

Výrobci by pak mohli navrhnout nové snadno recyklovatelné typy balení a zároveň 

přehodnotit své výrobní postupy tak, aby usnadnili recyklaci. Více produktů by 

mohlo být vyrobeno z plastu, který lze kompostovat v průmyslovém měřítku, včetně 

pytlů na odpadky pro organický odpad. 

Produkce plastů se od roku 1964 zvýšila dvacetinásobně. V roce 2014 dosahovala 

311 milionů tun. Podle odhadů by se toto číslo mělo během dvaceti let zdvojnásobit 

a do roku 2050 dokonce zečtyřnásobit. Celý průmysl plastů zároveň spotřebuje 20 

% z celkové produkce ropy. 

 

 

 

Vybráno z denního tisku.        VŠ. 
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   d            fdkfjdkjfdklj                                                                            Galerie na schodech   f  

 

Výstava obrazů – oleje – Elen Thiemlová 

  

 Paní výtvarnice pochází z Ostravy, ale studovala Vysokou školu zemědělskou 

v Brně, obor zootechnika, protože se chtěla věnovat chovu koní.  Po úrazu páteře se 

začala věnovat kresbě a malbě. 

 Soukromě studovala olejomalbu a grafické techniky  pod vedením malířů  

Josefa Drhy a Zdeňka Milera. S manželem založila v roce 1997 Středisko pro 

rozvoj umění Viridian, který jako první v republice po sametové revoluci nabídl 

výtvarné kurzy dospělým zájemcům. V roce 2006 zorganizovala První mobilní 

výstavu na světě – průvod malířů s obrazy, která je zapsána do České knihy 

rekordů.  

 V současné době vede výuku v ateliéru Viridian a věnuje se volné tvorbě.  

 Tady je ukázka její výstavy v našem domově mládeže. 
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VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU V DOMOVĚ 

    

Kreativní dílna 

    

Tvořivá dílna 

  

    

Kulinářský kroužek 

 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                        Nástěnka - 750 let Ostravy 
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HLAVOMORNA 

        

1. Stačí jen trocha představivosti… 

Na jakou stranu se bude poslední kolo otáčet? 

 

2. Matematika pro začátečníky  

Které číslo patří na místo otazníku? 

 

3. Krátké s dlouhým… 

Která dvě slova do kruhu nepatří? 
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4. Není to tak těžké, jak se zdá… 

Získáte z této šifry jednoslovné heslo? 

  

5. Trénink anglických slovíček  

Dokážete najít 6 slovíček, které se v obrázku skrývají? 

 
 

 

Řešení:  

1.  

2. Výsledek: 8. Sečtěte všechna čísla v šestiúhelníku a výsledek dělte třemi. 

3. MOR/MRAMOR. Pro každý pár slov vyjma tohoto platí, že písmena krátkého slova v páru jsou vždy na druhé, čtvrté a šesté 

pozici. 

4. Obrázky představují objekty, jejichž pojmenování je současně názvem českého města. Čte se tolikáté písmeno z názvu města, 

jaká číslice je u obrázku. Heslem, které ze šifry lze získat, je KOLOVRAT 

5. Novel, book, story, words, page, read 
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                                                                                                                       DobročinnostEkologie ldfldfg       

Běh Zoo Ostrava pro langury aneb Jak jsem se překonala pro dobrou věc     

Charitativní běh Zoo Ostrava se konal už podruhé. Tentokrát na podporu langura indočínského, 

který není daleko od vyhubení kvůli masivnímu odlesňování a lovu. Na planetě je tak pouze okolo 

200 zvířat. Za posledních 15 let klesla populace o 80%. Výtěžek ze startovného šel na potřeby 

záchranného programu ve Vietnamu, který z těchto financí zajišťuje ochranu území, kde languři 

žijí, protipytlácké hlídky a vzdělávání a práci s místními komunitami. 

Já se o tomto běhu dozvěděla od svého přítele a přišlo mi jako dobrý nápad se této dobročinné 

akce zúčastnit. Navíc přímo v areálu zoo mezi zvířaty, no neberte to  

Běh se konal 30. 8. 2017, každý si mohl vybrat, jakou vzdálenost poběží (480 m, 2,5 km nebo 5 

km). Věkově to omezené nebylo, takže běžet (nebo se vozit v kočárku  ) mohl opravdu každý, 

také nezávisle na své fyzické kondici (běhu se účastnila i jedna dívka s Downovým syndromem). I 

já naprostý neběžec jsem to zvládla . 

Pomoc langurům byla hlavní motivace pro běh, ale nikoliv jediná. Každý obdržel tričko, kelímek 

a po závodu byl každý odměněn medailí, což potěšilo hlavně děti. Před během si ještě každý 

účastník mohl zdarma projít celou zoo. 

Já jsem si vybrala běh na 5 km a musím říct, že jsem si na svá bedra naložila docela velké 

břemeno (to nejhlavnější: nedoběhnout do cíle jako poslední :-D). Jednalo se o můj první běh 

vůbec a přiznám se, párkrát jsem si během běhu nadávala, do čeho jsem se to vlastně pustila. 

Naštěstí ale nešlo o závod jako takový a o splnění konkrétního časového limitu a mohla si zvolit 

své tempo. 

Atmosféra byla úžasná a úplně jiná než při běhu přímo ve městě, běžet v areálu mezi zvířaty bylo 

velmi příjemné a někteří nás podporovali i svým křikem ;-). Podporovali se i účastníci navzájem, 

zejména u cíle, kdy se každý ze svých sil snažil vydat to nejlepší. 

Po skončení běhu se konala tombola o věcné ceny. Jako v každé tombole jsem opět neměla štěstí, 

ale jak se říká: Neštěstí ve hře, štěstí v lásce ;-). 

Pro mě byl tento charitativní běh nejen skvělá akce, ale i zkušenost, a pokud bude Zoo Ostrava 

podobný běh ještě někdy pořádat, určitě se znovu ráda zúčastním. 

 

Mgr. Otrubová Petra, vychovatelka 
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Djfkdjfkdjf                                                                                                                      dou ldfldfg     

Solná nevěsta: Co se stane s černými šaty po 

dvou měsících v Mrtvém moři? 
 

 

 

 

     
 

K nejníže položenému slanému jezeru na světě míří každoročně davy turistů, které chtějí využít 

blahodárných účinků zdejších vod. Po dva měsíce roku 2014 jich ale Sigalit Landau pro změnu 

využila k uměleckému experimentu. Ponořila do nich zcela černé šaty a s napětím očekávala 

výsledek. 

K pokusu ji inspirovala divadelní hra Dybbuk (Mezi dvěma světy). Ta měla premiéru roku 1920 a 

vyprávěla příběh ženy posedlé zlým duchem její bývalé lásky. Šaty, jež byly přesnou replikou 

těch z premiéry této hry, se měly dle předpokladů kompletně změnit. Stejně jako charakter dívky 

v divadelní předloze. Pokus přinesl opravdu zajímavý výsledek a obrázky rychle překonaly 

hranice jejího domovského Izraele. 

„Leahiny černé šaty se pod vodou postupně vlivem soli měnily. Každým dnem je alchymie moře 

dále měnila ze symbolu šílenství na to, co měly vždy být – svatební šaty,“ uvedla Sigalit Landau 

pro muzeum Marlborough v Londýně, kde je výsledek experimentu vystaven v expozici Solná 

nevěsta. 

Fotografie Yotama Froma, který zdokumentoval celý proces, si můžete prohlédnout v naší galerii: 

http://www.reflex.cz/galerie/fotogalerie/81926/solna-nevesta-co-se-stane-s-cernymi-saty-po-dvou-mesicich-v-mrtvem-mori?foto=0
http://www.reflex.cz/galerie/fotogalerie/81926/solna-nevesta-co-se-stane-s-cernymi-saty-po-dvou-mesicich-v-mrtvem-mori?foto=1
http://www.reflex.cz/galerie/fotogalerie/81926/solna-nevesta-co-se-stane-s-cernymi-saty-po-dvou-mesicich-v-mrtvem-mori?foto=2
http://www.reflex.cz/galerie/fotogalerie/81926/solna-nevesta-co-se-stane-s-cernymi-saty-po-dvou-mesicich-v-mrtvem-mori?foto=0
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Vybráno z Internetu.          VŠ. 
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