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Školní zpravodaj – listopad 2013
Drazí čtenáři a čtenářky,
připravili jsme si pro Vás další číslo Školního
zpravodaje. Je to první číslo letošního školního
roku a pevně věříme, že Vám zpříjemní podzimní
chvíle.
Za uplynulé tři měsíce se toho událo opravdu
hodně. V našem zpravodaji si můžete přečíst zajímavé články, podívat se na mnoho fotografií
a dozvědět se, co se v nejbližší době chystá.
Přejeme spousty zábavy s naším zpravodajem.
Klára Herčíková
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Základní škola
Nové stromky u školy

Feel the Music of Europe

Asi jste si všimli, že u západní strany školy už
nestojí dva staré ořechy. Bylo třeba je porazit,
protože už byly hodně proschlé a během zimy by
se mohlo stát, že by se rozlomily. Jak nám sdělili
pracovníci odborné zahradnické firmy z Mělníka,
stromy byly asi 80 let staré, což nasvědčuje tomu,
že byly zasazené zároveň s dokončením stavby
naší školy. Dřevo z nich bude použito na
zhotovení přírodních prvků pro hry dětí z naší
školy.
Místo po
stromech
však
nezůstalo dlouho
prázdné – hned
následující den
místo
ořechů
zaujaly
dva
mladé javory –
javor
babyka,
který na konci léta zbarví své listy do žluta, a
javor červenolistý. Jsou to okrasné stromy, které
by mohly na svém místě růst podobně dlouho
jako jejich předchůdci.
Se sázením stromů pomáhali žáci V. třídy.
Pracovali podle rad paní zahradnice s velkým
zaujetím. Dozvěděli se od ní přitom mnoho
zajímavých a užitečných informací. Tak se naučili
udělat kolem stromu mísu z vykopané země a
prsten z mulčovací kůry, kmen stromu pomohli
zabalit ochranným pásem z juty a pomáhali i při
zatloukání kůlů a upevňování stromku k nim.
Dozvěděli se, jak se dále o strom starat a proč.
Dvě hodiny, které tak děti strávily venku, byly
ukázkovým příkladem spojení pracovního
vyučování, přírodovědy a v neposlední řadě
ekologické výchovy. Mnohokrát děkujeme za
trpělivost a krásný přístup k dětem především
paní zahradní architektce Slávce Murinové
a ostatním z firmy Mělnická zeleň.
Je jisté, že tento zážitek si děti zapamatují
na celý život. A už se těší, jak „svůj javor“ jednou
ukáží svým dětem, až je povedou do „své školy“.
(Eva Chudomelová)

V říjnu 24. byli zástupci naší školy pozváni na
konferenci Comenius, kde byly vyznamenány Pečetí kvality úspěšně realizované projekty,
mezi nimi i Feel the Music of Europe, kterého se
naše škola účastnila v letech 2011-2013. O tomto
ocenění rozhodovala komise, která vybrala z desítek škol jen tři nejlepší. Velice si této ceny vážíme, patří všem, kdo se na projektu podíleli i těm,
co nás podporovali. Žáci měli možnost projekt
v krátkosti prezentovat všem pozvaným účastníkům a sklidili velký potlesk a uznání.

(Milada Konvalinová)
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Dopravní soutěž
Divadlo Kampa - září, přestavení pro 1.st. ZŠ Kvak a Žbluňk

Ve Valašském Meziříčí
se
dne 3. a 4.
října konala dopravní
soutěž
mladých
cyklistů pro neslyšící děti z České republiky, Polska a Slovenska. Soutěže se zúčastnilo celkem
12 škol. Žáci soutěžili v těchto disciplínách: pravidla provozu na pozemních komunikacích (test
a jízda po dětském dopravním hřišti), jízda zručnosti na kole, zásady poskytování první pomoci a
práce s mapou. Naši školu reprezentovali Aldo Paptistella, Robin Svozil, Laura Svozilová,
a Tamara Zúdorová (1. kategorie - mladší děti)
a Sandra Čechovská, Matěj Čipera, Michal Veselý a Barchyn Toktomatová (2. kategorie - starší
děti). Mladší děti, které nás reprezentovaly v
1. kategorii, se umístily na skvělém 4. místě.
Starší děti skončily na 7. místě. Ve volném čase
jsme si děti byly zaplavat v místním plaveckém
bazénu. Ve Valašském Meziříčí se dětem jako
vždy líbilo, jistě budou na tuto soutěž rády vzpomínat!

Tichá olympiáda – říjen - pro mladší žáky (Holečkova)

Akce Městské policie a Městské části Praha 5 – září
Rozloučení s létem

(Tomáš Bogner)
3. třída v obrazech
Sázení růží - září. Každá třída dostala svoji růži, zasadila ji a bude
se o ni starat

(Marie Vaňková)
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Střední škola
Hrdličkovo muzeum člověka

Dne 19. září 2013 byla předána maturitní vysvědčení našim třem absolventkám v opravném a jedné v řádném termínu maturit. Martina Hofmanová,
Alena
Chalupová,
Daniela Kubíková
a
Lucie Trubačová obdržely maturitní
vysvědčení v
10 hodin v klubovně Střední školy, Základní školy a Mateřské školy pro sluchově postižené, Praha
5, Výmolova 2. Gratulujeme!

V úterý 3. 9. 2013 studenti naši školy navštívili
Hrdličkovo muzeum člověka v budově Přírodovědecké
fakulty
Univerzity
Karlovy
v Praze.
V muzeu
jsou umístěny přibližně čtyři tisíce exponátu, z nichž řada je unikátních, např. Hrdličkova sbírka odlitků obličejových masek a hlav severoamerických indiánu.
Šebestova sbírka odlitků Pygmejů, frenologická
sbírka a sbírka trepanovaných lebek. Nachází se
zde i jedinečná sbírka věnovaná umělým deformacím u bolivijských indiánů či sbírka posmrtných masek předních českých osobností z oblasti
vědy, kultury a politiky (T. G. Masaryk, A. Dvořák). Významná je též část věnovaná evoluci člověka, osteologická sbírka srovnávací anatomie,
sbírka kostních patologií a oddíl věnovaný etnické antropologii. Za zmínku stojí sbírka přibližující život a kulturu afrických kmenů a ukázky mumifikace přirozené i umělé (několik tisíc let staré
mumie pocházející z Egypta) a kolekce koster
lidských embryí různého stupně vývoje. Celou
prohlídkou nás provázela a poskytla odborný výklad milá a věci znalá lektorka. Muzeum je moc
zajímavé a všechny nás bezesporu obohatilo.

(Text: David Jorda)
Naše střední škola se prezentuje
Během celého podzimu podniká naše střední
zdravotnická škola sérii propagačních výjezdů za
účelem informovat žáky devátých tříd základních
škol pro SP o našem
maturitním oboru Asistent zubního technika.
Náš
pedagogickotlumočnický tým doplněný o některé naše
studenty besedoval se
žáky devátých i nižších tříd v Brně
a Ivančicích (21. 10.),
Hradci Králové (24. 10.), Praze - Ječné (5. 11.),
Praze - Smíchově (6. 11.), Českých Budějovicích
(12. 11.), Liberci (18. 11.), Plzni (21. 11.), Ostravě a Olomouci (2. 12.), Valašském Meziříčí (3.
12.), Kyjově (9. 12.) a samozřejmě naše turné

(Text: Tatiana Vejdovská)

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
2013
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Obrázek 1 - Výjezd do Hradce Králové
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zakončíme v týdnu před Vánoci na naší radlické
základní škole.

Akce to byla velice pěkná a podařená. Výhodou
byla menší konkurence, než na celostátních sportovních hrách. Proto jsme mohli častěji stát na
stupních vítězů. A to je velká motivace do budoucna! V úterý se konala atletika druhého stupně
ZŠ a středních škol pro SP. Medaile a diplomy
všem vítězům, dobrý pocit z pohybu všem poraženým… K občerstvení dobré jídlo a pití.

Součástí
prezentace
jsou informace o naší
střední
zdravotnické škole,
puštění
nového
pětiminutového videa natočeného naším absolventem Lubomírem Žmolíkem a praktická ukázka
práce zubního technika. Zde si i žáci sami mohli
zkusit pracovat s voskem a pryskyřici.

O druhém dni, kdy se na Smíchově utkaly dětičky
z mateřských škol a prvních stupňů ZŠ pro SP
v různých soutěžích a zaskákaly si na nafukovacím hradu, se asi dozvíte na jiném místě tohoto
zpravodaje.

Zatím máme kladné ohlasy a tak věříme, že se
v dubnu 2014 na přijímacím řízení a pak především v září 2014 setkáme s mnoha žáky devátých
tříd, které naše propagační turné zaujalo.
(Text: David Jorda, Petr Pánek)
(Foto: archiv střední školy)

Tichá olympiáda 2013

Z výsledků naší SŠ…

Tak byl nazván 1. ročník (??) sportovního setkání
všech tří pražských škol pro sluchově postižené
(Radlice, Smíchov a Ječná). Konal se 8. 10. 2013
na Stadionu mládeže na Kotlářce v Praze 6.

Zlato: Aku Mairambek – skok daleký, Martin
Braneac – skok vysoký, Lukáš Kaufner – vrh
koulí.
Stříbro: Pavel Kratzmann – skok vysoký, Tereza
Nováková – běh 800 metrů, Kristýna Machovcová – vrh koulí, Martin Braneac - 100 m. sprint.

Stalo se to dle mých informací tak, že se jednoho
dne objevil na jedné z těch škol pan Ivo Vaněk z
Národní hlukové observatoře ČR. Ten oznámil,
že má peníze od Magistrátu hl. m. Prahy na uspořádání sportovní akce pro pražské školy pro SP.
Do konce roku 2013. A jak řekl, tak se stalo…

Bronz: Tereza Nováková – 100 m. sprint, Kristýna Machovcová – skok vysoký.
Poznali jsme se i s našimi deaflympioniky z bulharské Sofie 2013. Byli jimi atleti Lenka Matoušková (4. v disku a 6. v kouli) a Jakub Nosek
(4. v dálce a 7. ve výšce). Lenka nám po závo-
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dech poskytla pár nápadů, jak si poradit s technikou vrhu koulí.

mační letáky a časopis Gong, který jsme pro tuto
kampaň obdrželi. Během celého odpoledne jsme
odpovídali na různé dotazy zaměstnanců, týkající
se kultury neslyšících a jejich jazyka. Akce se
kromě nás zúčastnili také zástupci Spolku sportovních vozíčkářů, zástupci sdružení Mathilda
(asistenční
psi pro
nevidomé
lidi),
lektoři
Fithall
zdravého cvičení pro sedící zaměstnance a také
zástupci Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR.

No, a když se rozestoupila ranní mlha a usmálo se
babí léto, popřáli jsme si, ať se Tichá olympiáda
stane tradicí…
(Text: Fedor Krajčík)
Fandím OZP
V rámci kampaně "Fandím OZP" (osoby se zdravotním postižením) jsme byli pozváni do ČSOB,
abychom zde prezentovali komunitu neslyšících.
Akce se uskutečnila 7. listopadu 2013 od 14 do
17 hod. přímo v budově banky u metra Radlická.
Akci jsme zajišťovali spolu se zástupcem naší
střední školy, Davidem Jordou, a našimi dvěma
tlumočníky
Bárou
Harvánkovou a Fedorem Krajčíkem. Naším úkolem bylo
informovat zaměstnance banky o kultuře neslyšících a jejich jazyce. V rámci naší prezentace jsme
využili různých videoukázek. Zaměstnance
ČSOB většinou nejvíce zaujaly písně tlumočené
do českého znakového jazyka. A nás zase zaujala
nádherná budova - je to takové městečko, kde
najdete všechno: ulici, kavárnu, dokonce i poštu.
Zaměstnanci měli možnost si od nás vzít infor-

(Text: Zuzana Hájková, korektura ČJ: Barbora
Harvánková)
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Speciálně-pedagogické centrum

Biofeedback: revoluční technika dorazila na
Střední školu pro sluchově postižené!

obrazovce počítače člověk hraje hry, jejichž téma
si sám vybere, a mozkem je řídí. Můžete si vybrat
z nabídky her podle vaší nálady: milovníci zvířat
si pustí delfíny, motýla nebo ryby, jiní zase zvolí
jízdu autem, raketou nebo hru s robotem. Pokud
chcete, můžete myslí ohýbat lžíci jako ve filmu
Matrix. Stačí si vybrat.

Technika biofeedback, která dokáže zábavnou
formou zlepšit aktivitu mozku, je nyní dostupná
středoškolákům ve Výmolově škole.
Každý to občas zažije - nervozita, obavy ze zkoušek, málo času na odpočinek, problémy se soustředěním. Technika biofeedbacku slibuje řešení
těchto problémů. Když jsem tento rok maturovala
a připravovala se na zkoušky, měla jsem možnost
vyzkoušet metodu biofeedbacku a posoudit jeho
účinky. Byla jsem příjemně překvapená.

Neslyšící středoškoláci ve Výmolově škole mají
to štěstí, že mají ve škole několik učitelů vyškolených na práci s biofeedbackem a můžou ho navštěvovat zdarma. Většině lidí je přitom tato
technika neznámá nebo nedostupná. Proč tedy
nezlepšit fungování našeho mozku, zvlášť když je
to zábava? Já jsem i díky biofeedbacku úspěšně
odmaturovala a dostala jsem se na vysněnou vysokou školu. A co vy?

Biofeedback spočívá v systematickém tréninku
částí mozku, které jsou zodpovědné za určitou
činnost. Můžete tak trénovat paměť, zlepšovat
aktivní činnost mozku nebo třeba relaxovat. U
každé části terapie je nutnou odchodit určitý počet sezení. Jedná se přitom o příjemný zážitek. Na

(Lada Chudomelová)
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Ulicentrum
UDÁLOST LETOŠNÍHO PODZIMU
MTD NA 45.ROČNÍKU DĚTSKÉHO FILMOVÉHO A TELEVIZNÍHO FESTIVALU OTY
HOFMANA OSTROV 2013

kultury a ředitelkou festivalu Romanou Parmovou, reportérem Dětské televize Liberec Adamem
Foglem. MTD nebyla jen v rolích reportérů ale
také poskytla několik rozhovorů, ať již pro Karlovarský deník, Ostrovské listy či Dětskou televizi.

MTD se se svým malým filmovým štábem tvořeným ze zkušených členů MTD ve složení Monika
Goldefusová, Barchyn Toktomatová, Matěj Čipera a Ivan Crnac letos poprvé zúčastnila ve dnech
6.-9.října 45.ročníku Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově.

Navíc filmový štáb MTD v průběhu 48 hodin
dokázal ve spolupráci se slyšícími,(což byla republiková premiéra) natočit krátký hraný film
„To přijde“ promítaný při slavnostním zakončení
festivalu. Pro natáčení tohoto filmu se našim
tvůrcům podařilo získat rovněž herečku Michaelu
Dolinovou, která se ve filmu objevila v jedné
z vedlejších rolí.

Jako zástupci médií jsme měli v Domě kultury,
kde celá akce probíhala i svou pracovnu, kde
jsme se mohli připravovat na vlastní natáčení
a organizovat pracovní porady a schůzky.

Účinkování MTD na festivalu bylo více než
úspěšné, díky čemuž jsme se stali novým mediálním členem festivalu, s jehož dalším působením
v rámci tohoto festivalu je počítáno.

S přítomností neslyšících na festivalu byla veřejnost seznámena hned při slavnostním zahájení
moderovaným Romanrm Vojtkem spolu s Klárou
Herčíkovou, která vše tlumočila do českého znakového jazyka.

CO NOVÉHO V MTD
MTD i v tomto školním roce připravuje pro své
diváky nějaké novinky. V tomto roce fungují
3 tvůrčí
skupiny,
které se
podílejí
na
vlastní
tvorbě.
Vytvořená
videa jsou promítána na obrazovce ve vestibulu
školy, vybraná videa jsou navíc umisťována

Náš
štáb
v průběhu
festivalu natáčel rozhovory
s osobnostmi,
které se mu
podařilo během 3 dnů
odchytit. Realizovali jsme tak rozhovor s hercem
a moderátorem Romanem Vojtkem, hercem Ladislavem Ondřejem, herečkou Michaelou Dolinovou, herečkou Martinou Zábranskou, hercem Filipem Cílem, režisérem Eugenem Sokolovským,
hercem a tanečníkem Michalem Dymkem, scénáristou Markem Epsteinem, ředitelkou Domu
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i prostřednictvím youtube na internet. Novinky je
možno sledovat na internetových stránkách školy.

odborníka, moderátora zpráv v českém znakovém
jazyce a neslyšícího pedagoga naší školy Tomáše
Bognera, který ochotně souhlasil.

I. tvůrčí skupina, tvořená nejmladšími členy ze
ZŠ, připravuje, mimo jiné, realizaci částečně
animované pohádky „Jak princ zabil draka“.

III. tvůrčí skupina MTD, tvořená studenty SŠ
zkouší vytvořit vlastní formát pořadu pro děti
s dílčím zapojením I. i II. tvůrčí skupiny.

II. tvůrčí skupina, tvořená staršími členy ze ZŠ, se
chce pokusit o novou formu zpřístupnění některých animovaných filmů neslyšícím dětem. Pro
spolupráci na správnosti překladu do českého
znakového jazyka filmový štáb oslovil zkušeného

(Leoš Procházka)
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Knihovna Ulita
Knihovna Ulita se nachází ve 2. patře budovy
školy Výmolova v levé části chodby. Knihovna je
přístupná nejen žákům, studentům a zaměstnancům naší školy, ale také široké neslyšící i slyšící
veřejnosti.
Knihovna Ulita bude v době letních prázdnin
uzavřená, ale už od září se můžete těšit na nové
knihy a nepatrně nový vzhled naší knihovny.
Čtení s tlumočením v knihovně Ulita
V knihovně Ulita se v průběhu října
a listopadu konala celkem tři čtení s tlumočením.
Ve středu 16. října se četlo z knížky Arnolda
Lobela Kvak a Žbluňk jsou kamarádi. Děti s žabáky Kvakem a Žbluňkem hledaly Žbluňkův
ztracený knoflík, který si nakonec každý mohl
vlastnoručně přišít na zelený kabátek. V rámci
oslav Halloween jsme si ve čtvrtek 24. října vyslechli strašidelný příběh s názvem Péťa a kostlivec od Evy Brenckertové, který vyprávěl o tom,
kterak malý Péťa zahlédl v okně kostlivce. Jednoho takového kostlivce, elegána v klobouku,
jsme měli ten den také v knihovně. Děti se od něj
ale nenechaly vylekat a ty nejstatečnější si s ním
dokonce potřásly rukou. A protože je podzim
v plném proudu, i čtení, které proběhlo ve středu
13. listopadu, bylo laděno podzimně. Děti ve velké obrázkové knížce s názvem Podzim od autorky
R. S. Bernerové sledovaly lampionový průvod,
pomáhaly najít ztraceného papouška a nakonec
společnými silami vytvořily velký strom
s pestrobarevnými listy, který je stále k vidění
u nás v knihovně. Přijďte se podívat.
(Anežka Náhlíková)
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Internát
Od začátku školního roku už jsme na internátu
prožili s dětmi mnoho a mnoho akcí, zábavy,
oslav aj. Nové děti se rychle a velmi úspěšně
aklimatizovaly, děti si zvykly na nové party
a nové vedoucí, vše
už je plně
zaběhnuto
a vše šlape
jako
na
drátkách 

prázdniny, zastaví také Ježíšek a potěší nás nějakými drobnostmi.

(Soňa Karolová)
Návštěva Čokoládového domu
21. října jsme společně se skupinou slečny
vychovatelky Lucie Leškové navštívili
Čokoládový dům, tam jsme se dozvěděli
spoustu zajímavých věcí: jak se vyrábí
čokoláda, odkud pochází, jak se mele
káva, historii čokolády apod. V muzeu
jsme se mohli podívat na spoustu
fotografií. Dozvěděli jsme se, kdo
vynalezl ražení čokolády. Podívali jsme se
na film o výrobě čokolády a dohromady
jsme v muzeu strávili příjemnou hodinku
a půl. Na závěr jsme mohli přímo sledovat
výrobu čokolády, paní cukrářka nám vše
ukázala a také zajímavě povídala. Mohli
jsme se jí na vše zeptat a my jsme měli
hromadu otázek, na které nám paní
cukrářka ochotně odpovídala. Také
bychom rádi poděkovali tlumočníkovi
Fedoru Krajčíkovi, který s námi byl po
celou dobu.

Pokud bych měla zmiňovat všechny akce, které
jsme s dětma prožily, zabraly bychom ve zpravodaji mnoho místa, ale pokusím se vytáhnout ty
nejdůležitější. Navštívili jsme velmi úspěšný jarmark Živá chemie, Benefiční koncert v Novém
Strašecí, přednášku o bezpečnosti Bezpečně
s Denisem, výstavy Tajemný svět vědy, Radek
Pilař Dětem, Peníze nebo život, dále jsme během
větrného podzimu chodili často pouštět draky
a uspořádali Drakiádu, četli s Radkou Zbořilovou
v knihovně Kvaka a Žbluňka a Podzim, neopomněli jsme ani tematicky tvořit a vyzdobit internát, veselili jsme se na Halloween a různé oslavy
svátků a narozenin, chodíme plavat, na procházky, na hřišťátka, no prostě máme se dobře 
Informace o našich akcích se můžete dočíst také
na webových stránkách školy. A co nás do konce
roku ještě čeká? Hned příští týden jede celý internát ZŠ na třídenní výlet do Štěkně, budeme bydlet
na zámku a už se tam všichni moooooc těšíme,
snad na nás bude počasí alespoň trochu vlídné.
Samozřejmě již brzy přijde také čert, anděl a Mikuláš a protože jsme všichni moc hodní, doufáme,
že se u nás předtím, než se rozjedeme na vánoční

Václavská podzimní pouť
14. října jsme navštívili Václavskou podimní
pouť v Praze Holešovicích. Vyrazili jsme
hned po škole, ale museli jsme se teple
obléknout, protože byla velká zima a vítr.
Na pouti se nám líbilo, i když bylo
spuštěno méně atrakcí, právě protože už
začal podzim. Nejvíce se dětem líbil
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strašidelný
hrad,
který
navštívily
několikrát, horská dráha a ruské kolo.
Také jsme se potkali s dětmi, které chodí
na základní školu v Holečkově ulici,
a společně jsme si popovídali.

7. ročník šachového turnaje O krále Radlic
V pátek 11. října 2013 se v klubovně naší školy
konal již 7. ročník oblíbeného šachového turnaje
O krále Radlic. Zúčastnilo se jej šest hráčů. Hrálo
se systémem každý s každým čtyři partie v tempu
5 (2x) a 20 minut (2x).

Výlet na lodi
2. září nás čekal začátek školy, byl to pro
prvňáčky úplně první den a tak jsme se
museli nejprve seznámit a pozdravit se. Za
několik dnů na to jsme vyrazili na první
výlet. Byl to výlet na lodi po řece Vltavě,
dětem se moc líbil. Také jsme se prošli po
Rašínově nábřeží, podívali se na Pražský
hrad. Děti byli trochu neposedné, byl to
přeci jen náš první výlet, který jsme
absolvovali společně se skupinou dětí
slečny vychovatelky Lucie Leškové.
Cestou jsme objevili velký sud, nevěděli
jsme, odkud se tam vzal, ale pořádně jsme
ho prozkoumali, což se dětem opět líbilo.

Zde jsou výsledky:
1. Petr Pánek (15 bodů ze 16 možných),
2. Tibor Kalig (10 b.)
3. Miroslav Legát (7 b.)
4. Jan Andrejsek (6 b.)
5.–6. Fedor Krajčík a David Grym (2 b.).
Další, již 8. ročník tohoto otevřeného šachového
turnaje, do něhož se může přihlásit kdokoliv, sehrajeme zřejmě v prosinci před Vánoci. Těším se
na další krásné partie a souboje o školní šachový
trůn.

Vaření
10. října jsme se, opět ve spolupráci s druhou
skupinou Lucie Leškové, pokusili něco
ukuchtit. Sami jsme si nakoupili a sami
jsme tvořili. Chtěli jsme si každý vytvořit
veselý obličej na špejli. Upekli jsme
perník ve tvaru obličeje, který jsme potom
různě nazdobili. Někomu to šlo lépe,
někomu hůře, ale společně jsme se
dopracovali k úspěšnému konci. Obličeje
jsme vyrobili ve čtvrtek a v pátek si je děti
odnesly domů, aby se mohly pochlubit
svým rodičům. Bylo to moc hezké. Rádi
bychom v započaté tradici pokračovali
a alespoň jednou měsíčně si něco uvařili
nebo upekli.

(Text: Petr Pánek)
(Foto: Jan Andrejsek)

(Jiří Kolíska)
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Fotogalerie
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Kontakt: škola@vymolova.cz
Kontakt redakce zpravodaje:
kurzy@vymolova.cz
http:/vymolova.cz
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