
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



2 
 

Milí čtenáři, 

právě se vám dostalo do rukou naše druhé číslo, které jsme pro vás pilně připravovali. 

Doufáme, že se vám bude opět líbit. Toto číslo je plné zajímavých článků a anket.  

Můžete se těšit na článek z lyžáku, tipy na výlety a na další zajímavé čtení. Nebude 

chybět ani recept. Nechte se překvapit.  

Školní časopis vznikl ve spolupráci se školním parlamentem.  

Pokud máte nápady na článek do časopisu, rádi píšete nebo kreslíte, přidejte se k nám. 

  

Email redakce: zakovsky.parlament@zsusoudu.cz 
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Čtveráci – 28. oddíl skautek 
 

  Ahoj, dneska si povíme něco o jednom ze skautských 

oddílů v Liberci. Konkrétně o 28. dívčím oddílu Čtveráci. 

Oddíl patří do střediska Mustang Liberec, společně s 

dalšími třemi oddíly. Ve středisku je oddíl Vlčat a 

světlušek (holky i kluci 1. - 4. třída), 26. oddíl skautů 

(kluci 4. - 9. třída), 27. oddíl skautů (4. - 9. třída) a náš 

oddíl 28. oddíl čtveráci (holky 4. - 9. třída). 

 

Náš oddíl je jediný ve středisku, a právě proto máme dost 

členů. Momentálně nás je 26+vedení a roveři (lidé, kteří 

vyjdou z 9. třídy, a už nepatří mezi děti). Máme skvělé rovery, se kterými si můžeme popovídat 

o čemkoliv a to platí i pro vedení. Skauting není jenom o tom chodit někam do lesa a hrát hry. 

Najdete si zde nové kamarády. Scházíme se každé pondělí v 17 hodin v naší klubovně v Dolním 

Hanychově. Každou druhou sobotu pořádáme výpravy. V zimě na běžky, v létě pěšky nebo i na 

koloběžky. Hned na začátku letních prázdnin odjíždíme na třítýdenní tábor na naši louku, kousek 

od Českého Dubu. Vydáváme se i na výpravy přes celý víkend a to většinou šestkrát ročně. 

Většina vícedenních výprav je o prázdninách. Jarňáky (jak se tomu u nás říká) jsou jediná 

výprava, která je delší než tři dny. Odjíždíme totiž na celý týden. 

Pokud se chcete dozvědět víc, běžte na naše webové stránky www.ctveraci.cz a nebo naše 

střediskové www.mustang-lbc.cz .                    

                                                                                                     Míša 8.A 

 

Lyžařský výcvik 7.B 

No tak dobře, tohle nezní jako článek, který prorazí světem a poté se zastaví na čaj o páté, ale 

dejte mi alespoň šanci, možná vás překvapím. Naše třída a menší počet zástupců z vyšších 

ročníků jsme vyrazili na lyžák. Byli jsme ubytováni v penzionu U Kačáka v Bedřichově a 

pochopitelně jsme podstatnou část našeho pobytu strávili 

lyžováním. Velká část z nás na lyžích nikdy nestála, ale přesto 

předposlední den zvládala jízdu „téměř“ bez problémů. Mimo 

samotného lyžování jsme trávili čas třeba také obětováním 

mnoha večerů napínavým soubojům ve stolním fotbale. Nakonec 

jsme výcvik přežili bez větších zranění. Tedy až na moji 

zlomenou hůlku. 

                                                      

                                                                   Vojta 7.B 

 

 

http://www.ctveraci.cz/
http://www.mustang-lbc.cz/
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Anketa k projektu EDISON: Co se vám nejvíce líbilo? 

1.A Bavilo je tancování, hry, držení čínských hůlek na jídlo, obrázky 

měst atd., čínské znaky (písmo) a ochutnávky jídel z jiných zemí. 

2.A  Poslouchat cizí jazyky, prohlížet obrázky měst. 

2.B Hodně se jim líbily obrázky účastníků. 

3.A  Líbilo se jim poznávat zvyky a kulturu jiných zemí atd., ochutnávka 

jídel. To, že se dozvěděli, co se účastníkům líbí a co mají rádi. 

3.B Líbili se jim prezentace, obrázky a účastnice z Ruska. 

3.C Líbilo se jim dozvědět se něco zajímavého o jiných zemích, ochutnávka jídel. 

4.A Líbilo se jim, že účastníci projektu byli milí, zábavní a rychle se učili česky. Také 

ochutnávky jídel. Jejich tradice. 

4.B Moc se jim líbily prezentace o Číně a Indonésii a ochutnávka jídel. 

5.A Líbila se jim vstřícnost a to, že žáci dostali kontakt na účastníky projektu. Dále ochutnávka 

jídla a že mluvili srozumitelně anglicky a žáci jim rozuměli. 

5.B Projekt se jim moc líbil, hlavně to, že účastníci 

byli milí. 

6.A  Bylo to skvělé! Procvičili si angličtinu a naučili 

se něco nového. 

6.B Líbil se jim celý program a prezentace 

účastníků. 

7.A Líbilo se jim, že účastníci projektu byli milí, 

kamarádští. 

7.B Líbilo se jim, že si s účastníky rozuměli, že jim byli věkově blízcí.  

8.A Líbila se jim Taťána, prezentace účastníků, a že byli milí. 

8.B  Bavily je ochutnávky, že mluvili dobře anglicky, a že byli přátelští. 

9.A Super zkušenost, možnost procvičit si angličtinu a zjistit jak na tom jsme. Moc se nám líbil 

i doprovodný program, výlety a Global village. 

9.B Líbilo se jim, že účastníci mluvili srozumitelně anglicky. 

                                                                Za 5.A Michal a Klárka 
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IT koutek - hodnocení her od Kuby Neckáře 

Rok 2018 je už za námi, ale i tak jsem se rozhodl se kapánek vrátit v čase a rozebrat GAME 

AWARDS (předávání hry roku). Hry soutěžily v 23 kategoriích. V článku se objeví čtyři hry, co 

vyhráli více než jednu kategorii a tak se stávají nejúspěšnějšími hrami roku 2018. 

CELESTE  (ocenění: Nejpůsobivější hra)   

 Pomozte Madelině přežít své vnitřní démony na cestě na vrchol Celeste 

Mountain, v této super-těsné plošině od tvůrců TowerFall.   

 

 

FORTNITE (ocenění: nejlepší multiplayer, nejlepší průběžně aktualizovaná 

hra) 

Další battelroyal, ach jo, nejsem moc velký fanda těchto her, ale minulý rok 

v tomto žánru tato hra excelovala. 

RED DEAD REDEMPTION 2 (ocenění: nejlepší hudba, nejlepší zvuk, nejlepší dabér (Roger 

Clark), nejlepší příběh) 

Amerika, 1899. Konec éry divokého západu začal a muži zákona loví poslední 

zbývající psanecké gangy. Jedním z nich je gang Van der Linde, jehož členem je 

i Arthur Morgan, který bude po zbytek hry vaším hlavním hrdinou. S hromadou 

federálních agentů a těch nejlepších lovců odměn ve státě v patách musí gang 

loupit, krást a probojovat se drsným americkým vnitrozemím, aby vůbec přežil. 

GOD OF WAR 

Ocenění: HRA ROKU, nejlepší adventure hra 

 Vydej se s Kratem na cestu osobního růstu plnou dobrodružství a 

touhy stát se lepším člověkem kvůli svému synovi. Ve světě plném 

příšer, draků a bohů. 

 

 

 

  

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwin3ISJ2sXgAhWBIVAKHcImA6wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.com/Celeste-Nintendo-Switch-Digital-Code/dp/B079Z1LPSP&psig=AOvVaw0fbrHB2-rn2-JoOjIli1-f&ust=1550593736860759
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlw7bIi8bgAhVEPVAKHX8cCh4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.epicgames.com/fortnite/home&psig=AOvVaw3I_UdaAy9ytaFopWZUf68A&ust=1550606997308667
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcq6rwkMbgAhXQZFAKHbkNCvQQjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Dead_Redemption_2&psig=AOvVaw1zkIpOHS6sgiFVM7D-lWzq&ust=1550608466362376
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjjd24kcbgAhXML1AKHdRqDSoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.gamergirl.fr/guide-des-trophees-de-god-of-war-ps4/&psig=AOvVaw272inmdKINM3sUOw2CeXjA&ust=1550608627064766
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KARATE 

KARATE JE JAPONSKÉ BOJOVÉ UMĚNÍ 

PÁSKY NA KARATE:  BÍLÝ  ORANŽOVÝ    

                  ZELENÝ   MODRÝ   ČERVENÝ 

                           HNĚDÝ  ČERNÝ 

 

Vlastní druh neozbrojeného boje vznikl též na Okinawě, což je jeden z ostrovů Rjúkjú. Tamní 

vládce zakázal prostému lidu nosit a používat jakékoliv zbraně. Vzhledem k útokům banditů a 

krutosti lenních pánů, byli obyvatelé Okinawy nuceni rozvinout techniku boje holýma rukama 

(popř. pomocí běžných denních pomůcek). Tuto techniku nazvali Te (ruka). Díky obchodnímu 

spojení s Čínou se okinawské Te dostalo pod vliv Kempo (Kempo je souhrnný název pro čínská 

bojová umění) a rozvinulo se v různé styly.                                     Kačka, 6.A                                                            

                                      

                                                                                                 

Vyhlídkový let nad Libercem a Jabloncem 
 

Dne 4. listopadu jsme se já Honza a moje sestra Simona proletěli v oblacích Liberce a Jablonce. 

Na desátou ráno jsme přijeli na Liberecké letiště.  Poté k nám přišel pilot a řekl nám, že si už 

můžeme sednout do letadla. Když jsme si nastoupili do letadla tak jsme se připoutali a pak 

nastoupil i pilot, zavřel dveře a ještě je uzamkl, aby se nikomu nic nestalo. Poté nastartoval 

motor letadla, aby se ohřál, a my mohli vzlétnout. Bylo to moc pěkné vidět Liberec a Jablonec 

z jiného pohledu než ze země. Let trval po dobu cca třiceti minut a za tu dobu jsme stihli doletět 

z Liberce do Jablonce, Jizerských hor a ještě na okraj Německa.   

                                                                                                                 Honza, 7.B                                                                                                                     
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Anketa - Nejoblíbenější předměty na 1.stupni 

 

1.A   1.místo Tělesná výchova, Výtvarná výchova 

        2.místo Matematika, AJ                                                                                      

        3.místo Český jazyk, Prvouka 

  

 2.A 1.místo Matematika 

        2.místo Český jazyk 

        3.místo Prvouka 

 

 3.C 1.místo  Matematika 

        2.místo Výtvarná výchova 

        3.místo Anglický jazyk 

 

 4.A 1.místo  Tělesná výchova 

        2.místo  Vlastivěda 

        3.místo Matematika 

         

 4.C 1.místo Matematika 

        2.místo Anglický jazyk, Tělesná výchova 

        3.místo Vlastivěda 

 

  5.A 1.místo Tělesná výchova 

          2.místo Pracovní činnosti, Výtvarná výchova 

          3.místo Hudební výchova, Matematika, Vlastivěda                                                                          

 

                                                                Patrik a Vašek, 4.A 
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Recept na Čokoládové měsíčky 

Ingredience: 

 250g Hery 

 200g cukru 

 1ml vlažné vody 

 4 vejce 

 500g strouhané čokolády na vaření 

 250g polohrubé mouky 

 1 kávová lžička prášku do pečiva 

 

Poleva: 

 400g cukr moučky 

 Šťávu z citrónů dle chuti 

 Kokos (může být obarvený) 

 Vařící vodu 

 

Postup: 

Nejprve ušleháme sníh z bílků a dáme na stanu. 

Potom ušleháme žloutky s cukrem. Následně k tomu přidáme změklou heru s vodou. 

Smícháme si suché přísady – mouku, prášek do pečiva a nastrouhanou čokoládu. 

Potom lehce smícháme všechny ingredience dohromady. Postupujeme opatrně, aby bílky zůstaly 

nadýchané. Vyšlehanou směs vylijeme na plech a dáme péct. Pečeme na 180 stupňů do zlatova. 

Mezitím, než se řezy upečou, si připravíme polevu. Smícháme cukr moučka se šťávou z citronu. 

Do druhé mísy si připravíme obarvený kokos. 

Po upečení vyndáme plech z trouby a ihned polijeme polevou, kterou ihned posypeme obarveným 

kokosem 

                                 Přeji dobrou chuť      Michal 8.A 
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TIPY NA VÝLETY od Mariánky ze 4.C 
 

Muzeum Českého ráje v Turnově 

Zajímavé místo, kam vyrazit, je muzeum v Turnově. Budova muzea má tři 

patra a jedno podzemní. V podzemí se nachází výstava šperků a expozice 

luminiscence, kde se kvůli bezpečnosti používá ochranná přilba a baterka. 

V přízemí je výstava kamenů, hornin a nerostů. 

Historii kamenářství a zlatnictví najdete v  prvním patře. Dozvíte se tam, 

jak se brousí kameny a jak pracují děti ze střední umělecké školy. Ve 

druhém patře si můžete prohlédnout lidovou kulturu. Naplnit si hlavu 

vědomostmi o době bronzové, železné a Keltech můžete ve třetím patře. Neváhejte a vyrazte! 

  

ZOO Praha 

Jestli jste ještě nebyli v Praze v ZOO, o hodně přicházíte. ZOO Praha je jedno ze skvělých 

míst, kam vyrazit s rodinou. Také se tam dozvíte spoustu zajímavých a 

poučných informací o zvířatech, které jinde neseženete. Nechybí tam ani 

lanovka, restaurant a stánek se suvenýry. Mimo jiné se ZOO podílí na 

záchraně některých živočišných druhů. Mezi nejznámější patří kůň 

Převalského. 

 

 

 

Hrad Karlštejn 

 

 

  Jednou z nejvýznamnějších památek v České republice je hrad Karlštejn. Leží nedaleko Prahy 

v malebném údolí řeky Berounky. Cesta od parkoviště k hradu je lemována různými stánky se 

suvenýry, restauracemi a jinými obchůdky. Těšit se můžete i na mini zoo či muzeum betlémů. V 

hlavní sezóně si můžete vybrat ze tří prohlídkových okruhů. Pozor, na hradě bývá zima, tak se 

teple oblečte! Vstupenky je možno zakoupit na hlavním nádvoří nebo přes internet. 

 

 

 

ZOO v trojzemí – Tierpark Zittau 

 

Pokud jste nebyli v ZOO v Německu, měli byste to napravit.  

Najdete tam obyčejná zvířata, ale i neobyčejná. Hned jak vstoupíte, přivítá vás mluvící 

papoušek Lora, který je vedle na obrázku. Dokonce můžete k některým zvířatům do výběhu či 

do klece jako například k opicím, k papouškům nebo ke klokanům. 

Nakrmit můžete různé druhy zvířat např. kozy, koně, krávy a i lamy. Nechybí tam ani malé 

prolézačky pro děti. Tato ZOO se liší od ostatních tím, že je mnohem víc přírodní. 
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Módní novinky od Karolíny ze 7.A 

Nejnovější móda pro dívky jsou džíny s vysokým pasem, různými střihy a mašlí přes pas, světle 

modré kraťasy a overaly s pruhy. 

Také se nosí košile s pruhy nebo tílka a trička bez 

ramínek. 

Móda do vlasů, tedy účesy nebo ozdoby, jsou drdoly do 

strany s vynechanými prameny vlasů a také obě přední 

strany vlasů zapletené do copánků a připnuté dozadu k 

vlasům. Co se týče ozdob, jsou to sponky s různým 

zdobením a potom také malé mašličky například v culíku. 

Boty se teď nosí s vysokou podrážkou, na kterých můžou být výšivky květin. 

 

Náhrdelník z ovčího rouna 

Co budeš potřebovat: 

 Dvě barvy ovčího rouna (nejlepší je Merino). 

 Molitan.  

 Jehly na plstění (raději tři, při nepatrnosti se lehce zlomí). 

 Šňůrku 

 Šikovné ruce 

Postup: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Odtrhneš si kousek vlny (nestříhat), uděláš si z ní kuličku. Na molitanu do ní zapichuješ 

jehlu a otáčíš s ní, dokud není kulička pěkná a docela tvrdá. 

 

2. Potom si připravíš dva o něco menší kousky vlny z druhé barvy a vytvoříš další dvě   

kuličky. 

3. Ty navlékneme na provázek, zavážeme a máme hezký dárek pro maminku nebo kamarádku.  

Kluci si mohou udělat z kuliček třeba přívěšek na klíče. 

 

                                                                       Klárka 5.A 
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Loučíme se – 9.A 

Jak jen začít? Je tu skoro konec školního roku, a každý žák 

už se těší na letní prázdniny. Kdo by se taky netěšil, že? Je 

to období, kdy si můžeme odpočinout od všech našich 

povinností, a učitelé od nás. Když si tak uvědomuji, že se v 

novém školním roce nebudu stýkat s mými přáteli, každý 

školní den, jak bylo ve zvyku, je to divný pocit. Stal se z nás 

pevný kolektiv, který jen tak nic nerozhází. A na to jsme 

pyšní. 

Na konci devátého ročníku si každý včetně mě uvědomí, co vše se za těch úžasných devět let 

naučil. Naučili jsme se toho spoustu. Něco jsme sice už zapomněli, ale vždy si budeme 

pamatovat, že učitel nám může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíme my sami, a že se učíme 

pro život, a ne pro školu. 

Během naší školní docházky jsme poznali mnoho úžasných 

učitelů. První tři roky jsme měli třídní paní učitelku 

Havlovou, od čtvrté do páté třídy paní učitelku Veselou a 

zbytek ročníků, tj. od šesté do deváté třídy, paní učitelku 

Pokornou a další učitele odborných předmětů. 

Chtěla bych tu věnovat i pár slov naší skvělé třídní paní 

učitelce Pokorné, která byla dlouhé čtyři roky s námi. Za 

celou třídu chci poděkovat za všechnu vaši podporu, za vaše pevné nervy a za váš čas, který jste 

s námi trávila jak ve škole, tak i mimo školu. 

Doufáme, že budete mít po nás hodnou a férovou 

třídu, a hlavně tak skvělou jako je ta naše. Budoucím 

deváťákům/deváťačkám chci popřát mnoho štěstí a 

hodně sil, abyste úspěšně dokončili základní školu, a 

dostali se tam, kam si přejete. Nikdy nevíme, co nám 

ten život může přinést, a ať už přinese cokoliv, tak 

vždy to má svůj důvod.  

 

Nyní máme za sebou přijímací zkoušky na střední školy.  Byl to pro nás těžký úkol, ale zvládli 

jsme to. Ve třídě se tak zrodili budoucí kuchaři, zdravotní sestry, obchodní akademici, gympláci 

a mnoho dalších povolání. Děkujeme, že jsme mohli být součástí děje této školy. Budete nám 

chybět, samozřejmě učitelé nejvíc.   

Loučí se s vámi 9.A   (František Urbášek, Aneta Ledvinková) 

 



12 
 

Použité obrázky 

https://www.skaut.sk/wp-content/uploads/ohen3-700x525.jpg 

https://www.apetitonline.cz/sites/default/files/styles/630x420/public/recept/6932.jpg?itok=Mu9DhNLC 

https://cdn.vox-

cdn.com/thumbor/VwptHpBhdwN1wgScGwNrUhQ145E=/0x0:800x800/1200x0/filters:focal(0x0:800x800):no_upscal

e()/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/13624565/1518280840301.jpg 

https://static-assets-prod.epicgames.com/fortnite/static/webpack/8704d4d5ffd1c315ac8e2c805a585764.jpg 

https://www.svetandroida.cz/media/2018/10/red-dead-redemption-2-android-aplikace.webp 

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91BpIH3u1YL._SX342_.jpg 

https://previews.123rf.com/images/jameschipper/jameschipper1301/jameschipper130100051/17544887-karate-

belts.jpg 

https://englishiscoolsite.files.wordpress.com/2016/11/clipart.jpg?w=816 

https://slevomat.sgcdn.cz/images/t/728x364c/92/88/9288470-fce623.jpg 

https://st2.depositphotos.com/1177973/9126/i/950/depositphotos_91264768-stock-photo-preparing-dough-for-

chocolate-pie.jpg 

https://i.pinimg.com/736x/e4/a6/47/e4a647f0a2a5883b1916a096f826eccd.jpg 

https://m.media-amazon.com/images/I/61YGeJ8lE-L._SR500,500_.jpg 

https://www.kampocesku.cz/jpg/galerie/velky/25174_lbc_Archeologie_podzemi.jpg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/A_Kis_Panda.jpg 

https://www.tyden.cz/obrazek/201109/4e6d1d56d2a92/crop-119404-kun-prev-titul.jpg 

https://st2.depositphotos.com/2515395/8792/i/950/depositphotos_87929210-stock-photo-blue-and-yellow-macaw-

or.jpg 

http://www.mediafoto.cz/fotobanka/image.php?mediaID=MTU3NTFjZmVkYWE0NGM=&type=sample&folderID=MTE

xY2ZlZGFhNDRj&seo=Liberec,-letecky 

https://www.musictime.cz/sites/default/files/styles/fotografie_m_sta_kon_n_/public/u-soudu-dji00340-

1200x700.jpg?itok=0RZC6nQv 

https://media.istockphoto.com/photos/the-studio-shot-of-group-of-kids-training-karate-martial-arts-picture-

id898581722?k=6&m=898581722&s=612x612&w=0&h=gEXejqPXHzN9QL5mRFOCrEO5RPGD_v15zmT1fNr6na0= 

https://foto.turistika.cz/foto/w/235385/110248/lrg_lw20150502_pilotem_na_zkousku_promo_prague_cz_lq7286.j

pg 

https://dailygazette.com/sites/default/files/styles/article_image/public/shutterstock_CLASSROOM.jpg?itok=Ceql

4G_7 

 

 

https://www.skaut.sk/wp-content/uploads/ohen3-700x525.jpg
https://www.apetitonline.cz/sites/default/files/styles/630x420/public/recept/6932.jpg?itok=Mu9DhNLC
https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/VwptHpBhdwN1wgScGwNrUhQ145E=/0x0:800x800/1200x0/filters:focal(0x0:800x800):no_upscale()/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/13624565/1518280840301.jpg
https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/VwptHpBhdwN1wgScGwNrUhQ145E=/0x0:800x800/1200x0/filters:focal(0x0:800x800):no_upscale()/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/13624565/1518280840301.jpg
https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/VwptHpBhdwN1wgScGwNrUhQ145E=/0x0:800x800/1200x0/filters:focal(0x0:800x800):no_upscale()/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/13624565/1518280840301.jpg
https://static-assets-prod.epicgames.com/fortnite/static/webpack/8704d4d5ffd1c315ac8e2c805a585764.jpg
https://www.svetandroida.cz/media/2018/10/red-dead-redemption-2-android-aplikace.webp
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91BpIH3u1YL._SX342_.jpg
https://previews.123rf.com/images/jameschipper/jameschipper1301/jameschipper130100051/17544887-karate-belts.jpg
https://previews.123rf.com/images/jameschipper/jameschipper1301/jameschipper130100051/17544887-karate-belts.jpg
https://st2.depositphotos.com/1177973/9126/i/950/depositphotos_91264768-stock-photo-preparing-dough-for-chocolate-pie.jpg
https://st2.depositphotos.com/1177973/9126/i/950/depositphotos_91264768-stock-photo-preparing-dough-for-chocolate-pie.jpg
https://i.pinimg.com/736x/e4/a6/47/e4a647f0a2a5883b1916a096f826eccd.jpg
https://m.media-amazon.com/images/I/61YGeJ8lE-L._SR500,500_.jpg
https://www.kampocesku.cz/jpg/galerie/velky/25174_lbc_Archeologie_podzemi.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/A_Kis_Panda.jpg
https://www.tyden.cz/obrazek/201109/4e6d1d56d2a92/crop-119404-kun-prev-titul.jpg
https://st2.depositphotos.com/2515395/8792/i/950/depositphotos_87929210-stock-photo-blue-and-yellow-macaw-or.jpg
https://st2.depositphotos.com/2515395/8792/i/950/depositphotos_87929210-stock-photo-blue-and-yellow-macaw-or.jpg
http://www.mediafoto.cz/fotobanka/image.php?mediaID=MTU3NTFjZmVkYWE0NGM=&type=sample&folderID=MTExY2ZlZGFhNDRj&seo=Liberec,-letecky
http://www.mediafoto.cz/fotobanka/image.php?mediaID=MTU3NTFjZmVkYWE0NGM=&type=sample&folderID=MTExY2ZlZGFhNDRj&seo=Liberec,-letecky
https://www.musictime.cz/sites/default/files/styles/fotografie_m_sta_kon_n_/public/u-soudu-dji00340-1200x700.jpg?itok=0RZC6nQv
https://www.musictime.cz/sites/default/files/styles/fotografie_m_sta_kon_n_/public/u-soudu-dji00340-1200x700.jpg?itok=0RZC6nQv
https://media.istockphoto.com/photos/the-studio-shot-of-group-of-kids-training-karate-martial-arts-picture-id898581722?k=6&m=898581722&s=612x612&w=0&h=gEXejqPXHzN9QL5mRFOCrEO5RPGD_v15zmT1fNr6na0
https://media.istockphoto.com/photos/the-studio-shot-of-group-of-kids-training-karate-martial-arts-picture-id898581722?k=6&m=898581722&s=612x612&w=0&h=gEXejqPXHzN9QL5mRFOCrEO5RPGD_v15zmT1fNr6na0
https://foto.turistika.cz/foto/w/235385/110248/lrg_lw20150502_pilotem_na_zkousku_promo_prague_cz_lq7286.jpg
https://foto.turistika.cz/foto/w/235385/110248/lrg_lw20150502_pilotem_na_zkousku_promo_prague_cz_lq7286.jpg

