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Z občasníku vybíráme:

• Představujeme nové učitelky prvního
stupně
• Úspěchy našich žáků
• Zavítal k nám EDUbus
• Získali jsme akreditaci Erasmus+
• Školní akce
• Sportovní úspěchy
• Autorská díla našich žáků

Vážení rodiče, milí žáci,
konečně jsme vytáhli letní šaty, kraťasy a sukně, některé dny je ve třídách opět horko a děti mají čím dál tím větší problémy soustředit
se na učení – neklamná známka toho, že se blíží konec školního roku a prázdniny jsou za dveřmi.
Ačkoli jsme si na začátku školního roku všichni velmi intenzivně přáli, aby byl co nejobyčejnější a nejklidnější, postavil před nás
naopak nová protivenství a nové výzvy. Covid jsme ještě neporazili, a tak nás provázel celý podzim a celou zimu. Karantény, on-line
a hybridní výuka, testování…Všichni ve škole jsme se ale snažili, abychom byli co nejvíce spolu a co nejméně doma, abychom zvládli
učivo, abychom uspořádali co nejvíce společných akcí…Aby nás škola opět těšila.
A sotva nám jaro přineslo úlevu, začala válka na Ukrajině a do školy začaly přicházet ukrajinské děti, které byly nuceny uprchnout
ze své země, ty šťastnější s celou rodinou, ty méně šťastné jen s maminkami a často se strašnými zážitky. A nastaly nové komplikace
zejména pro vedení školy a pro učitele. Věřím ale, že jsme zvládli poskytnout všem takovou pomoc, jakou jsme jen mohli.
V tomto školním roce jsem to již mnohokrát udělala, ale dovolte mi ještě jednou vám všem poděkovat za to, jak jste s dětmi zvládli
všechny covidové problémy a jak jste se postavili k pomoci dětem a rodinám, které do naší školy přišly z Ukrajiny.
Obávám se, že ani ten příští školní rok nebude klidný a bezproblémový. Covid se jistě v nějaké podobě a intenzitě vrátí a konec války
na Ukrajině zatím také není v dohledu. Na počátku nového školního roku proto čekáme ještě příchod dětí, které se doposud učily
on-line. Kapacita školy bude od července navýšena, a tak můžeme přijmout ještě dvacet ukrajinských dětí. Budeme se snažit rozprostřít je napříč ročníky a třídami tak, aby počet dětí ve třídách nepřekročil únosnou míru. Organizace příštího školního roku bude
v každém případě hodně náročná, ale pevně věříme, že se nám vše podaří zvládnout. Třeba se i MŠMT mezitím polepší a nenechá
všechno jen na školách. V této souvislosti mne napadá citát Fridricha Nietscheho „Co mě nezabije, to mě posílí“ a alespoň za sebe
mohu potvrdit, že je to pravda.
V každém případě nás však teď čekají poslední dny školního roku, které budou naplněny nejen získáváním posledních známek, ale
také školami v přírodě, výlety a dalšími mimoškolními akcemi.
A tak vám všem přeji úspěšné příští dny a hlavně pohodové, klidné, slunečné prázdniny plné pozitivních zážitků.
Za vedení školy
Mgr. Bc Jana Libichová

Představujeme: Bc. Eliška Dvořáková
učitelka prvního stupně
Vzdělání:
Pedagogická fakulta UK v Praze – katedra VV
Pracovní zkušenosti:
Jsem začínající pedagog a letošní 3. B je má první třída. Nicméně pod PJZŠ Horáčkova pracuji od roku 2017 jako volnočasový
pedagog výtvarné výchovy a keramiky.
Od roku 2018 jsem lektor v jezdecké škole Pony klub Praha.
Jak ráda trávíte volný čas?
Svůj volný čas trávím nejraději ve stáji u koní. Nyní se věnuji obsedání své mladé polodivoké Karačájevské kobylky a je to pro mě velká
výzva. Dále miluji kresbu, které se ráda věnuji v plenéru. V letních
měsících často vytahuji šicí stroj a ušiji si něco hezkého na sebe.
Ráda se vracím do jižních Čech, kde trávím čas s rodinou a přáteli.
Co Vás dokáže potěšit?
Dokáží mě potěšit i maličkosti z každodenního dne, třeba jen
úsměv na tváři lidí na ulici.
Jakou knížku máte na nočním stolku?
Čtení je jeden z mých nejoblíbenějších koníčků. V poslední
době se skrze četbu ráda vzdělávám v oboru jezdectví. Nyní na
mém nočním stolku je hromada knih. Například u mě naleznete Hovory o drezuře od Norberta Záliše, Strašidlo zvané horsemanship
od Václava Bořánka, Kdyby koně mohli křičet od Gerharda Heuschmanna aj.
Nyní sháním Kůň a jezdec od Bruna Jaksche. Neválí se někomu doma? 
Co ráda mlsáte?
Ráda si život osladím mléčnou čokoládou s ořechy.
Životní krédo:
Trpělivost růže přináší.

Představujeme: Mgr. & Mgr. Dana Nováková
učitelka prvního stupně
Vzdělání:
Střední pedagogická škola v Praze
Pedagogická fakulta UK v Praze – učitelství na speciálních školách
Univerzita J.A.Komenského – andragogika – vzdělávání lidských zdrojů

Pracovní zkušenosti:
Ještě před nástupem na vysokou školu jsem rok působila jako učitelka na
Zvláštní škole v Praze 5, kde jsem poznala práci s dětmi, které mají potíže
s učením, či nějaké postižení. To mě zacílilo ke studiu speciální pedagogiky. Již od 7. třídy jsem chtěla učit, a proto jsem spojila učitelské povolání a děti s postižením. Práce s dětmi mě naplňovala již v mém dětství,
kdy jsem si na učitelku jen hrála. V rámci studia, ale i po ukončení, jsem
pracovala s metodou EEG Biofeedback v Pražském specializovaném centru. A po studiích jsem nastoupila jako učitelka a speciální pedagožka
na ZŠ na Hájích, kde jsem získala mnoho zkušeností. Po mateřské jsem
pracovala Na Pankráci v Základní škole Sdružení, odkud jsem přešla na
PJZŠ Horáčkovu.
Jak ráda trávíte volný čas?
Volného času nemám moc, a proto se ho snažím vždy využít naplno.
Ráda sportuji v přírodě, nejraději mám plavání a běžky, ale ráda se projedu na kole či zajdu na pořádný turistický výlet. V posledních letech
koketuji s překážkovými závody, kde si asi dokazuji, že nejsem ještě do
starého železa.
Snažím se sportovat hlavně se svými syny a motivovat je tím ke zdravému životnímu stylu. Bohužel už jsou rychlejší a silnější. Věnuji se i naší
fenečce Rose, se kterou běhám na postroji, a to nejraději v lese. I přesto,
že jsem rozený Pražák, miluji jižní Čechy, kam se ráda vracím. O prázdninách si přečtu dobrou knihu, snažím se vybírat neodbornou.
Co vás dokáže potěšit?
Jakékoliv volno a dát si nohy nahoru.
Jarní rozkvetlá louka či sad. Jarní příroda mě hřeje a doplňuje energií.
Dobře vykonaná práce.
Čas strávený s rodinou, pokud je vše v klidu a pohodě.
Co mlsáte?
Během života se mi chutě výrazně obměnily. Momentálně mé nejoblíbenější jídlo je zeleninový salát s mangovým přelivem. Ale ráda
si dám i sladké dortíky nebo pořádný steak. Často připravuji obrovské hamburgery na grilu (cílem je, aby byly tak velké, že nejdou
ukousnout).
Oblíbená kniha?
P. Říčan, Cesta životem. Aktuálně se nemůžu nabažit Gump, pes, který naučil lidi žít.
V dětství považuji za nejoblíbenější knihu Tajný
deník Adriana Molea, asi proto, že jsem jí četla
v sedmičce o přestávkách se spolužáky.
Máte místo, které byste chtěla navštívit?
Konkrétní místo, kam bych zajela, nemám, ale
ráda bych jednou absolvovala cestu po stopách
J.A.Komenského, protože je to můj nejoblíbenější pedagog a jeho práci obdivuji a inspiruji se v ní
pro svou práci. Jeho pedagogické přístupy, metody
a pomůcky, které tvořil, považuji za dokonalé.
Životní krédo:
Ve zdravém těle, zdravý duch.

Zkoušky KET, PET, FCE a CAE
nanečisto
V březnu a květnu letošního roku si naši žáci mohli přímo na škole nanečisto vyzkoušet zkoušky Key (KET), Preliminary (PET), First
(FCE) a Advanced (CAE). Obou akcí se zúčastnilo celkem 110 žáků převážně z druhého stupně. Téměř všem se podařilo dosáhnout
požadované jazykové úrovně.
Během akce „Zkoušky nanečisto“ si žáci vyzkoušeli, jak by se jim podařilo složit jednu z Cambridgeských zkoušek. Vzhledem k tomu,
že zkoušející byli externisté, musel každý překonat trému a mluvit před někým, koho viděl poprvé v životě.
Cambridgeské zkoušky testují všechny jazykové dovednosti - mluvení, psaní slohové práce, porozumění čtenému textu, znalost slovní zásoby a gramatických struktur, poslech.
Ke všem svým výkonům účastníci dostali zpětnou vazbu a také rady, jak dosáhnout ještě lepších výsledků.
Další možnost ověřit si znalost anglického jazyka budou mít žáci školy v březnu 2023.
Mgr. Jana Kubešová

Úspěchy našich němčinářů
V letošním školním roce se našim němčinářům v konverzační soutěži
velmi dařilo.
Vítězové školního kola v kategoriích 1A (6. a 7. ročník základní školy) a
2A (8. a 9. ročník základní školy) postoupili do okresního kola Prahy 4.
V kategorii 1A nás reprezentovala Evelína Petrů ze 7. C, v kategorii 2A
Michal Nesměrák z 8. B.
Oba dva své kategorie v okresní konkurenci vyhráli.
Pro kategorii 1A soutěž dále nepokračovala. V kategorii 2A reprezentoval Michal Nesměrák celou Prahu 4 a umístil se na krásném 6. místě
v celé Praze.
Oběma ještě jednou blahopřejeme a děkujeme jim za vynikající reprezentaci naší školy.
Mgr. Hana Sivanincová

Konverzační soutěž ve
francouzském jazyce
V únoru tohoto roku proběhlo školní kolo konverzační soutěže
ve francouzštině. Soutěžilo se ve dvou kategoriích a celkem se
soutěže zúčastnilo 19 žáků naší školy. Vítězka druhé kategorie,
Katka Míšková z 9. třídy, postoupila do krajského kola a v kategorii ZŠ/VG II zde opět zvítězila. V květnu nás poté reprezentovala v celostátním kole, kde se umístila na krásném 8. místě.
Mgr. Kateřina Pokorná

Procházka Prahou
ve francouzštině
Francouzštináři z 9. A si vyzkoušeli práci průvodce
po Praze. Jednalo se o tradiční školní akci nazývanou
„Procházky Prahou“.
Každý z žáků si vybral jednu zajímavou pražskou památku a o ní vytvořil tříminutové vyprávění ve francouzštině. Poslední květnový čtvrtek jsme si pak udělali společnou procházku Prahou s prezentací těchto
památek. Celou akci jsme si i natočili a těšíme se, že si
ji koncem školního roku pustíme.
Mgr. Kateřina Pokorná

Matematická olympiáda,
oblastní kolo na Praze 4
Dne 12. dubna se po dlouhé době prezenčně uskutečnila oblastní kola matematické olympiády v kategorií Z6, Z7 a Z8 v budově
Gymnázia Nový Porg.
Naši školu reprezentovalo 5 žáků z 6. a 8. ročníků.
Úspěšným řešitelem se stala naše žákyně z 6. B Ema Ondroušková, která se umístila na 2. místě z 57 účastníků v kategorií Z6.
Gratulujeme všem zúčastněným a děkujeme za úspěšnou prezentaci školy.
Mgr. Susanna Simonyan

Chemická olympiáda
Školní kolo chemické olympiády probíhalo v průběhu prvního pololetí. Celé školní kolo zvládnou jen ti, kteří mají vůli věnovat dostatek času řešení zapeklitých úloh v domácím prostředí a současně si poradí s teoretickým testem a s praktickými úlohami ve školní
chemické laboratoři.
První místo obsadila Kateřina Zíková z 9. B., druhé místo obsadila Michaela Sudová rovněž z 9. B. Obě dívky byly úspěšnými ředitelkami.
Kateřina Zíková postoupila do okresního kola, které probíhalo na naší škole. Ve velké konkurenci se umístila na 5. místě.
Kačce a Míše přejeme, aby se jim na střední škole dařilo a chemie je i nadále těšila.
RNDr. Ivana Čapková

Biologická olympiáda
V letošním školním roce se naše škola po tříleté odmlce zúčastnila
biologické olympiády.
Nejúspěšnější účastnicí byla žákyně šestého ročníku Amálie Štáflová. S přehledem vyhrála školní kolo, v obvodním
kole získala krásné 3. místo a postoupila do krajského kola,
které se konalo 19. 5. 2022 ve Stanici přírodovědců DDM
hlavního města Prahy. Amálka se umístila na vynikajícím 7.
místě, prokázala své široké znalosti z biologie, ale i dovednosti při práci s mikroskopem, která většině soutěžících chyběla.
Amálce moc gratulujeme, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně dalších studijních úspěchů nejen v biologii.
Mgr. Kristýna Pavlíčková

Dějepisná olympiáda
Dne 10. 1. 2022 se konalo školní kolo dějepisné olympiády na
téma “ Šlechta v proměnách času”.
Školního kola se zúčastnilo 42 žáků osmého a devátého ročníku, kteří odpovídali na 15 otázek.
1. místo obsadila Sofie Procházková z 8. A, která z 60 možných
bodů získala 51,5 bodu.Další úspěšní řešitelé byli Filip Janda
z 9. A (48,5 b.), Sofie Rubešková z 8.A (48 b.), Robine Rosenbaumová z 8. B (47,5 b.) a Sebastian Kreidl z 9. A (46 b).
V obvodním kole, které se konalo 23. 3. 2022, tito žáci reprezentovali naši školu. Nejúspěšnější byl Filip Janda, který se umístil
na 6. místě a Sofie Rubešková na 10. místě.
Mgr. Eva Turoková

EDUbus – program O2 Chytrá škola

Ve středu 13. 4. 2022 si vyzkoušeli žáci i učitelé
netradiční formu vzdělávání v pojízdné polytechnické laboratoři v tzv. EDUbusu.
EDUbus je mobilní polytechnická laboratoř, která
vznikla originální přestavbou dvanáctimetrového
autobusu karosa.
V dopoledních hodinách proběhly tři výukové
bloky zaměřené na robotizaci. V jednotlivých
vzdělávacích blocích si vybraní žáci 5. a 7. ročníků propojili stavebnici Lego SPIKE Essential s
tabletem a díky jednoduchému programovacímu
jazyku si vyzkoušeli naprogramovat svého robota
tak, aby plnil předem dané zadání.
Odpolední blok byl určen pro učitele, kteří se seznámili s různými roboty určenými pro výuku,
vyzkoušeli si tisk pomocí 3D tiskárny a seznámili se s bezdrátovým měřicím zařízením Pasco nebo s využitím elektrotechnické
stavebnice Boffin ve výuce.
Program EDUbusu byl financován díky finančním prostředkům Nadace O2 Chytrá škola.
RNDr. Ivana Čapková

Žák osmé třídy složil náročnou
mezinárodní zkoušku
Letos v květnu Kryštof Smrž z 8. A úspěšně složil Cambridgeskou zkoušku
Advanced – CAE (evropský referenční rámec pro jazyky C1). Kryštof se tak zařadil mezi výjimečné žáky naší školy, kterým se již na základní škole podařilo složit
zkoušku, která je požadována nejprestižnějšími gymnázii jako maturitní zkouška
z angličtiny.
Kryštof, který se vše naučil jen ve škole a sám, je prvním žákem osmého ročníku,
kterému se podařilo zkoušku Advanced složit.
Moc gratulujeme!
Mgr.Jana Kubešová

Akreditace Erasmus
Naše škola získala akreditaci Erasmus + v oblasti školního vzdělávání.
Jako akreditovaná organizace tak máme zjednodušený přístup k finančním prostředkům pro plnění
našeho Erasmus Plánu.
V minulém časopise Jazyk jsme vás informovali, že škola podala žádost o Akreditaci Erasmus, jejíž
součástí byl Plán Erasmus. K udělení akreditace bylo potřeba získat 70% bodů. Naše škola získala
83% bodů. Citujeme ze zprávy: «Udělením akreditace Erasmus se potvrzuje, že akreditovaná organizace sestavila Plán Erasmus pro realizaci vysoce kvalitních mobilit v rámci širšího úsilí o rozvoj své
organizace a má dostatečnou provozní a odbornou kapacitu pro jeho realizaci.»
V rámci Erasmus plánu jsme si stanovili následující cíle:
1. udržet vysokou kvalitu výuky cizích jazyků na škole
2. prohloubit spolupráci se zahraničními školami a umožnit žákům a pedagogům využívat ke komunikaci cizí jazyk, seznámit se s
kulturními a dalšími odlišnosti
3. dále zavádět inovativní metody do výuky v jazykových i nejazykových předmětech
Akreditace je udělena na období od 1. 2. 2022 do 31. 12. 2027. Během tohoto období má škola zjednodušený přístup k financování
vzdělávacích aktivit v zahraničí.
Na první období od 1. 6. 2022 do 31. 8. 2023 jsme získali pro realizaci našeho projektu více než 55 000 eur. Tyto prostředky budou
využity na pokrytí nákladů na zahraniční vzdělávací kurzy pro 7 učitelů. Současně připravujeme projekt pro žáky 1. stupně. Zapojení
žáci, kteří splní nastavená kriteria, budou moci navštívit školu Ecole primaire de Saint-Baldoph v malém městečku v podhůří Savojských Alp. V této škole realizovala paní učitelka Petrů výukový pobyt na jaře 2019, který byl rovněž financován z prostředků Erasmu.
Těší nás, že nejen učitelé, ale i někteří žáci budou mít příležitost se vzdělávat v zahraničí. Toto považujeme za jednu z nevětších výhod
akreditace, kterou škola získala.
RNDr. Ivana Čapková

Stáž ve Finsku
Na začátku května jsem s paní zástupkyní I. Čapkovou navštívila Finsko. Bydlely jsme v Helsinkách a navštívily školy
v okolí. Školní docházka začíná všem v sedmi letech. První
stupeň je od 1. – 6 . třídy. Finský úspěch nevyrůstá ze zázračných vyučovacích metod, ale spíš z atmosféry a z přístupu k dětem. Všichni dělají všechno. Děti jsou aktivně zapojeny do procesu učení a je na ně přenášena zodpovědnost.
Přišli jsme do „měkké dílny“ a tam seděly holky u šicího
stroje a šily si tepláky. V dřevodílně zrovna vyráběli lžíci
do sauny na zchlazení kamenů. V hudební místnosti bylo
20 kytar, 20 kláves a plno dalších hudebních nástrojů, které
mohli využívat.
V jídelně jsou děti soběstačné. Sami si naberou jídlo a vše po sobě uklidí.
Každou přestávku všechny děti chodí ven za každého počasí. Jen při teplotě
-22 stupňů mají omezení. Finské školství je pro všechny děti zdarma včetně
obědů a pomůcek.
Byl to pro nás ve Finsku dobře strávený, smysluplný čas plný inspirace a sdílení.
Mgr. Jana Sadilová

Ples PJZŠ
V pátek 20. května se po dvouleté pauze konal již 16. ročník školního reprezentačního plesu v KC Novodvorská. Na podzim jsme
zvolili jarní termín a dobře jsme udělali, protože v zimních měsících bychom ples z důvodu covidových opatření museli zrušit.
Deváťáci se na ples připravovali více než dva měsíce. Pod vedením paní zástupkyně Matyášové trénovali polonézu. Ples uváděli
naši absolventi Bára Hakrová a Jakub Charezinski. Ples zahájila Ella Blahová hrou na housle a zazpívala Polina Vasylenko, která se
sama doprovodila na kytaru. Pak už si užili svou chvilku slávy všichni deváťáci – zatančili polonézu, proběhlo slavností šerpování a
fotografování. První taneční blok zahájili žáci devátých ročníků se svými rodiči. Pak už parket patřil všem. K tanci a poslechu hrála
taneční kapela Mane, jejímiž členy jsou manželé Smetanovi - rodiče našich žáků Anežky a Matěje. Hudební bloky oddělovala taneční
vystoupení našich žáků. Poslední tanec zahrála skupina Mane těsně před půlnocí.
Byli jsme rádi, že jsme opět mohli navázat na krásnou tradici školních plesů.
RNDr. Ivana Čapková

Čarodějnice
Ve čtvrtek 28. dubna opět ožily
čarodějnice v areálu školy. Zájem
o čarodějnice byl opravu velký jak
ze strany žáků, tak i ze strany rodičů, kteří si je přišli užít společně
s dětmi. Na děti čekalo plnění úkolů
na čarodějnické stezce. Ti, kteří splnili 10 úkolů, si vyzvedli diplomy
a malou odměnu. Největší zájem
byl již tradičně o sklep (stezka pro
odvážné). Kdo se nebál, mohl se
podívat na strašidelné video, ve kterém hráli naši žáci. A pokud někomu vyhládlo, mohl si pochutnat na
guláši, který pro všechny návštěvníky uvařily naše kuchařky, a občerstvení zakončit sladkou tečkou.
Závěr akce patřil kejklíři Vojtovi,
který si pro malé i velké připravil
vtipné vystoupení.
Děkujeme učitelům i žákům, kteří
se podíleli na akci. Bez nich by se
tak velká akce nemohla zorganizovat.
RNDr. Ivana Čapková

Prvňáčci z 1. A
Ve druhém pololetí děti z 1. A zažily různé akce ve škole a výuku i mimo
školu.
Ve škole si děti ze dřeva vyrobily kytičku, hrabičky a roubenou chaloupku.
Naučily se pracovat se dřevem, používat skelný papír, lepidlo a sestavovat
z připravených částí konečný výrobek. Děti zajímala i beseda s paní spisovatelkou Michaelou Fišarovou. Do školy přijel pan myslivec seznámit žáčky
s býložravci v našich lesích.
A pak už jsme
mohli začít za poznáním i cestovat.
Nejdříve se děti
musely naučit cestovat MHD a dodržovat domluvené chování. Pak už nic nebránilo návštěvě
Národopisného muzea – program Velikonoce, Zemědělského muzea – program Příběh obalu, Zoo Praha – program Kamarádi z divočiny, Centrální
park – Den Země. Velmi děkujeme paní vychovatelce Libuši Blažkové za
obětavý doprovod.
Do konce školního roku nás ještě čekají další zajímavé zážitky, na které se
už moc těšíme.
Mgr. Olga Urbanová

3. A na škole v přírodě
Hurá, už jedeme!
Cílem je Pension Maják v Jizerských horách.
Hned první den jsme vystoupali na rozhlednu Nisanka a obdivovali okolní krajinu.
Seběhli jsme k prameni řeky Nisy a ještě si stačili pohrát na hřišti.
Další dny jsme se vrhli do poznávání okolí. Dětem se líbila farma v Pěnčíně s malými
kůzlátky, jehňátky, lamami, výrobnou sýrů i korálkovou dílnou, kde si navlékly korálky pro maminky. V obci Krásná byl obdivuhodný kostel sv. Josefa s modlicími schody, obnovený dům proslulého léčitele J.J.A.E. Kittela i léčivý pramen. Z rozhledny na
Černé Studnici bylo vidět až na zasněžené vrcholky Krkonoš, na Kozákov i Ještěd.
V továrně DETOA jsme prošli celou výrobou dřevěných hraček. Od sušení dřeva až
po malování očí na hotovém výrobku. Byla to krásná inspirace k vlastnímu tvoření v
dílně. V pensionu jsme si ještě vyrobili vlastní turistickou známku. Bude nám připomínat výpravy za poznáním, při kterých jsme nachodili přes 50 kilometrů, zážitky s
kamarády, slunečné počasí a manžele Papouškovy, kteří se o nás v pensionu starali.
Mgr. Ivana Doleželová

Pasování na čtenáře v 1. C
Od září již uplynulo několik měsíců a z vyjukaných prvňáčků
se stali stateční školáci. Svou statečnost museli prokázat během
Noci s Andersenem nejen tím, že zvládli přespat ve škole bez
rodičů, ale také tím, že složili slavnostní přísahu. Po hlasitém
přečtení kousku textu z veršované pohádky O Otesánkovi je ve
škole navštívil rytíř Jiří ze země Zlatého draka, před kterého museli předstoupit a opakovat slavnostní slib: „Slibuji, že budu číst,
abych se stal moudrým a vzdělaným člověkem.“ Poté poklekli a
rytíř je pasoval na čtenáře. Věřím, že děti tato slova braly vážně
a slavnostní slib dodrží.
Mgr. Veronika Svobodová

Noc s Andersenem ve
2. B a 1. C
Dne 5. května se konala Noc s Andersenem. Večer se
sešli rodiče a děti z 1. C ve třídě, kde proběhlo slavnostní pasování na čtenáře. Ve 2. B se konalo autorské čtení
pohádek, které děti společně napsaly a přečetly rodičům. Všechny čtyři pohádky spojovaly čarodějnice,
které nás provázely celý týden. Poté jsme si připravili
spaní ve třídě a mohla začít zábava. Ve školní jídelně
jsme si zatančili na dětské diskotéce a vyrazili na noční
stezku školou. Všechny děti byly moc statečné a úkoly
zvládly.
Obě třídy si Noc s Andersenem moc užily.
Mgr.Kristýna Dvorníková, Mgr. Veronika Svobodová

Škola v přírodě 2. B ve Lhotce u Mělníka
Koncem května jsme společně strávili pět dní uprostřed malebné přírody Kokořínska. Děti se hned první den proměnily v žáby a
žabky a vytvořily si nádherné kloboučky. Pak už následovala spousta her, zpívání a výletů. Po Máchově stezce jsme došli až do Harasova a navštívili jsme skalní obydlí ve Lhotce. Vlakem jsme dojeli do města Mělník a podívali se na soutok Vltavy a Labe. Okolní
příroda plná pískovcových skal se nám moc líbila a určitě je to místo, kam se rádi vrátíme.
Mgr. Kristýna Dvorníková

Zimní škola v přírodě
V polovině ledna jsme odjeli společně s 2. B na zimní
školu v přírodě do Krkonoš. Ze začátku zde nebyl dostatek sněhu, a tak jsme nemohli lyžovat. Ale přes noc napadl
prašan a my si užili zimních radovánek. Někteří lyžovali,
jiní bobovali, stavěli hradby ze sněhu. Co se týče stravy, tak

bylo o nás dobře postaráno. Děti si mohly na oběd i večeři
vybírat ze dvou jídel. Myslím si, že se vše vydařilo, i když
covid nám nedal pokoj.
Příští rok se těšíme na hory zas.
Mgr. Jana Sadilová

Dětský den
a integrace
ukrajinských žáků
z 1. B
1. června, kdy celosvětově probíhá DEN
DĚTÍ, jsme zavítali do Hobby Centra, kde
probíhala organizace zábavných atrakcí,
sportovních aktivit a výtvarných workshopů. Děti v malých skupinkách nejen sportovaly, tvořily a užívaly si svůj den, ale i rozvíjely samostatnost, ohleduplnost, respekt
a vzájemnou podporu. Akce se účastnily i
ukrajinské děti, které se ve třídě 1. B integrují a začínají prospívat.
Mgr. Klára Bucharová

Plavání
Druhé třídy začaly v lednu chodit na plavecký výcvik do AXY. Třída je rozdělena do tří týmů podle
úrovně. Instruktoři se dětem věnují a sami žáci
í na sobě cítí pokroky. Je dobře, že děti plavou.
Budou odolnější a zlepší se v dovednosti, kterou
do života potřebují.
Mgr. Jana Sadilová

Science Show

V pátek 25. 3. 2022 si užili žáci 6. ročníků Science Show plnou
atraktivních chemických pokusů. Science show pro šesťáky připravili žáci 8. a 9. tříd, kteří navštěvují kroužek chemického semináře. Pro žáky 8. a 9. tříd to byla nová zkušenost a bylo vidět,
že si to společně užili. Celou show si sami moderovali a pokusy
prováděli zcela samostatně. Aby to zvládli, museli se na to pečlivě připravit tak, aby pokusy byly provedené bezpečně a současně
byly atraktivní pro mladší spolužáky. Odměnou jim byl potlesk
mladších spolužáků.
RNDr. Ivana Čapková

Představení divadelního kroužku
Konec sezóny našeho pilného zkoušení se přiblížil a herci a herečky se vám představili v nových hrách, které pro vás nazkoušeli.
Nejstarší děti si na Dobešce zahrály pro celou školu v představeních Petr Pan a Robin Hood. Dokázaly nám, že už patří mezi zkušené
herce a předvedly výborné herecké výkony.
Příběh Robina Hooda je všem známý a nám se podařilo vypůjčit si scénář z divadla Minor. Příběh byl plný hudby a akčních scén.
Díky Aničce Fabelové mohli diváci poprvé v našem představení vidět i akrobacii na šále.
Kouzelný příběh Petra Pana nás přenesl do Země Nezemě mezi piráty, indiánky a kluky
Ztracence. Celým příběhem nás provázela psí chůva Nana a každou chvíli do děje zasáhla Zvonilka, která i beze slov zaujala i ty nejmenší diváky. Děti své role zvládly s lehkostí
a hravostí jim vlastní a celkový dojem byl opravdu pohádkový.
Ve čtvrtek si poprvé divadelní prkna vyzkoušeli ti nejmenší. Věřte, že není jednoduché
předstoupit před diváky, i když před ty nejtolerantnější, jakými jsou rodiče. Jako první
diváci viděli představení Zvířátka a loupežníci, kde se děti proměnily ve zvířátka, která
lesem provedly šikovné vypravěčky až do chaloupky loupežníků.
Druhé představení patřilo Popleteným pohádkám, které odehrály děti zejména druhých
a třetích tříd. V některých chvilkách se nám pohádky popletly trochu více, než bylo ve
scénáři, ale i tak si děti představení užily a herecké výkony všech snaživých herců velice
oceňujeme.
Na závěr si svůj úspěch zopakovali herci z představení Petr Pan a zakončili tak naši pohádkovou sezónu, na kterou navážou zbylí herci z divadelního kroužku detektivkami.
20. června se tedy můžete těšit na „Jacka Blonda“ a „Miss 2022“ v divadle Dobeška.
Mgr. Veronika Svobodová

Horáčkovka žije housenkami
Již od září se naší školou šíří „housenkománie“. Díky jedné z maminek našich žáků se podařilo získat
pro školu housenky MARTINÁČE
PAJASANOVÉHO, subtropického
nočního motýla. V několika třídách
tak mohly děti každý den pozorovat
zázračný koloběh motýlího života
od housenky přes kuklu, dospělého
jedince až k vajíčkům a novým housenkám. Mnohé děti byly housenkami nadšené natolik, že si odnesly
hmyzí mazlíčky i domů a doma pak
o chov pečovala celá rodina.
Ve škole nám momentálně v hedvábných kokonech čeká na vylíhnutí
již třetí „školní“ generace.
Martináč pajasanový, někdy též
zvaný „hedvábný“ (lat. Samia cynthia) je noční můra původně žijící
v Asii. Jedná se o poměrně velkého motýla s rozpětím křídel 90-130 mm. Na
domácí chov je velice nenáročný. Housenky se živí převážně listy pajasanu
žláznatého, ale i šeříku, ptačího zobu, bobkovišně a jiných okrasných dřevin.
Pozor na vypouštění martináčů do volné přírody! Vzhledem k tomu, že se
nejedná o původní druh z naší přírody, je naprosto nevhodné jej volně vypouštět na „svobodu“. Pokud nechceme s chovem pokračovat, jednoduše
předáme vajíčka nebo housenky případnému dalšímu zájemci o chov nebo zkrátka vajíčka nenecháme znovu vylíhnout.
Mgr. Dana Petrů

Den parků
Se třídou 1. C jsme se vypravili do Kunratického lesa na přednášku pořádanou Lesy ČR ku příležitosti „Dne parků“. Dozvěděli jsme
se, jak se les postupně omlazuje, kdy je třeba dělat prořezávky a jak je důležité včas zachytit kůrovce. Seznámili jsme se s feromonovými pastmi na kůrovce, kde se každý měsíc počítá, kolik tato past nalákala kůrovců. Kunratický les je na tom zatím, co se týče kůrovce,
dobře. Podívali jsme se, jak se označují nově vysazené stromky, abychom je, my lidé, nepošlapali nebo jinak nepoškodili jen proto, že
si jich ve vzrostlé trávě nevšimneme.
Na závěr procházky jsme neopomněli postavit domečky pro dobrotivé lesní skřítky.
Mgr. Veronika Svobodová

Stavíme hmyzí domeček
Přišlo jaro a s ním se probudili i nejrůznější brouci, včeličky, motýli…prostě hmyz. S dětmi v 1. C jsme se rozhodli, že zkusíme vybudovat hmyzí hotel. Děti donesly spoustu bambusů, klacíků, sena, šišek a dalších nezbytných věcí, které jsou součástí správného
hmyzího hotelu. Zjistili jsme, že to není jen tak uříznout klacíky, pořádně je obrousit a poskládat do korpusu domečku. Vše jsme
nakonec zvládli a i vy teď můžete pozorovat, zda už se zde ubytovali nějací nájemníci. Hmyzí hotýlky naleznete u velkého stromu na
hlavní zahradě u laviček.
Mgr. Veronika Svobodová

PJZŠ Horáčkova 10. na mistrovství ČR školních družstev
Tým PJZŠ Horáčkova se umístil na krásném 10. místě na mistrovství republiky v šachu školních družstev II. stupně, které proběhlo
7. - 8. 6. v malebném městečku Nové Hrady na Třeboňsku. Mistrovství se zúčastnilo 25 nejlepších týmů z celé republiky, které se
kvalifikovaly z krajských kol (jen v pražském kole bojovalo 28 týmů). Výsledek je o to cennější, že naši mladí šachisté (6. a 7. třída)
bojovali často s mnohem staršími soupeři až z 9. tříd nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Náš tým: Roman Popov (6.
C), Emma Dobsa (7. B), David Lištvan (6. C) a Jana Souralová (7. B).
Ing. Marek Dobsa

CIRQUEON
Třída 1. B navštívila v první polovině měsíce června Centrum pro nový cirkus – CIRQUEON. Zde si
děti užily alternativní dvojhodinovku tělesné výchovy, kde metaly kotouly, zkoušely akrobacii na šálách
a hrazdách. Seznamovaly se s prvky akrobatických
umění, žonglování a jiných “skopičin“.
Čas a očekávání bylo naplněno maximálně. Doporučujeme!
Mgr. Klára Bucharová

FASHION WEEK
V týdnu od 14. – 18. února se na naší škole konal „Fashion Week“. Akci si vymyslely
žákyně z 8. B a Školní parlament i mnozí učitelé ji nadšeně podpořili.
Každý den bylo určeno téma, podle kterého jsme se oblékali.
Protože pondělní datum 14. 2. připadlo svátku sv. Valentýna, bylo prvním tématem
„RANDE VE ŠKOLE“. Holky se oblékly do sukní nebo šatů, kluci chodili v košilích, někteří dokonce v saku s kravatou. Po celý předcházející týden měly děti možnost házet
svá kamarádská i zamilovaná psaníčka do valentýnské schránky a v pondělí ráno třídní
„pošťáci“ psaníčka doručili.
Dalším tématem byl „RETRO DEN“. Mnozí vytáhli oblečení po svých rodičích či prarodičích a školou zavanula 70., 80. i 90. léta. Takový návrat do minulosti. Středečním
tématem byl „POHODA DEN“. Ve škole se chodilo v teplácích, overalech nebo dokonce
v županech. Čtvrtek byl plný barev, tématem byl „BAREVNÝ DEN“. Někteří byli doslova
pestrobarevní jako duha. „Fashion Week“ zakončil páteční karneval ve škole. Chodby se
hemžily zvířátky, kosmonauty, indiány i filmovými či pohádkovými postavami. O velké
přestávce se na školním dvoře tančilo a uzavřel se tak tento pestrý týden.
Do školy se podle témat oblékala většina dětí i učitelů. Bylo zábavné pozorovat, co ostatní vymysleli. Někteří byli vskutku originální a kdo si chtěl zachovat vzpomínku na tento
týden, mohl se nechat ve žlutém patře každý den o přestávce vyfotografovat, buď na
svůj mobil, nebo polaroidem. Celkem se pořídilo asi 740 fotografií, za které se vybralo
14 800,- Kč.
„Fashion Week“ oživil školu a pobavil jak žáky, tak učitele. V tomto únorovém týdnu se
do školy těšili snad úplně všichni.
Zapsala Evelína Petrů, 7. C

Turistický kroužek – sobotní výpravy v tomto roce
Letošní školní rok nás neomezují žádné
lockdowny, a tak s turistickým kroužkem
vyrážíme na výpravy vždy, když je vhodná
příležitost. Protože nejsme z cukru ani z
mouky, nezastaví nás ani déšť, vánice nebo
silný vítr, naopak každé dobrodružství si
spolu užíváme.
Hned na podzim jsme vyrazili na soutěsky
v Českém Švýcarsku. Cesta byla dlouhá, ale
stálo to za to. První adventní neděli jsme zavítali do Berouna a před dlouhou procházkou na Karlštejn (přes Svatého Jana pod
Skalou) jsme se posilnili luxusní snídaní
v kavárně. Kromě vánoční prohlídky Karlštejna jsme stihli i Muzeum betlémů. Další
výprava byla po Praze, a to od školy do Divoké Šárky (přes zahradu Kinských a Ladronku) a naposledy jsme se vydali na Ještěd.
Celý rok se tak připravujeme na hlavní akci
– víkendovou výpravu, tentokrát v Krkonoších.
Mgr. Kristýna Mayerová

Turistický kroužek – výprava na Sněžku
Jako vždy na konci května, i tento rok se turistický kroužek vydal do přírody na celý víkend. Neskromně jsme si za cíl vybrali nejvyšší
horu ČR, protože už máme v nohách dost a můžeme si to dovolit. Cesta do Krkonoš z Prahy není krátká, ale protože jsme parta
dobrých kamarádů, čas v autobuse nám utekl dobře.
Ubytovali jsme se v Peci pod Sněžkou, na
chatě Alena, kde se nám kromě dobrého zázemí dostalo i mnoho dobrých rad
ohledně aktuálních podmínek na všech
trasách. Ledovou tříští u Luční boudy jsme
se tedy nakonec nebrodili, ale užili jsme si
hodně zábavy a adrenalinu s větrem, který
na Sněžce dosahoval v nárazech 80km/
hod. Cesta dolů Obřím dolem se neobešla
bez zranění, naštěstí se jednalo o dospělou
vedoucí, která je na odřená kolena zvyklá
a ani nebrečela. Jako vždycky, když se vydáme dál od Prahy, jsme nasbírali kromě
turistických vizitek i spoustu skvělých zážitků, snědli mraky dobrot, nasmáli se a
potrénovali svoji odolnost.
Mgr. Kristýna Mayerová

Únorová vycházka části 4. A
Vycházku zorganizovala jedna z maminek, paní Andrea Čížkovská.
Vyrazili jsme od rybníka U labutě směrem vzhůru do Krčského lesa.
Cestou jsme připravili pochoutky pro zvěř – zeleninu, ovoce a krmivo pro ptactvo.
Rozdělali jsme si oheň a opekli buřty, které nám všem po příjemné
vycházce přišli k chuti.
Konec vycházky směřoval ke zřícenině královského hradu Václava IV.
Tento hrad byl vystavěn kolem roku 1411. Václav IV na tomto hradě
prožíl poslední roky svého života a v roce 1419 zde i zemřel.
Celý den nám docela přálo počasí a tak jsme si to všichni krásně užili.
			

Mgr. Vladimír Šanda

Volejbalový turnaj
smíšených trojic
Ve čtvrtek 28. 4. proběhl v rámci Čarodějnic volejbalový turnaj trojic.
Zúčastnilo se 11 družstev ze 6. - 9. tříd.
Nejvíce družstev, tj. 4, postavila třída 8. A, dvě z nich postoupila do semifinále a skončila na 3. a 4. místě.
Z vítězství se radovalo družstvo z 9. B ve složení Pešina, Rubinos a Vinšová, které těsně porazilo družstvo volejbalistek z
9. B a 7. A, tj. Hrabovskou, Dorazilovou a Priknerovou.
Medailsté si odnesli sladkou odměnu.
Mgr. Alice Šarešová

Turnaj mladších žáků Mc Donald´s Cup
Mc Donald´s byl turnaj, kam naše škola přihlásila mladší skupinu žáků. Po prvním výběru hráčů proběhl trénink
s panem trenérem (tatínek jednoho našeho žáka) a nastavení
první strategie hry.
Do turnaje jsme se vrhli nejdříve na hřišti FC Tempo, kde
jsme všechny zápasy vyhráli. Naše výhoda byla zejména sehranost týmu. Pan trenér vedl skvěle tým k jasnému vítězství
a postupu do finále Prahy 4.
I zde jsme měli výborné výkony, které nás posunuly do hry
v rámci celé Prahy. Získali jsme první místo na Praze 4 a
odnesli jsme si krásný pohár a zlaté medaile.
Sportovní areál Pražačka uvítal ty nejlepší z Prahy a mezi
nimi jsme byli i my z Horáčkovy. Postavili jsme se vynikajícím protihráčům z Prahy 5, 1 a 10. Bohužel nám o jeden gól
unikl další postup a my jsme v turnaji Mc Donald´s skončili.
Velice děkuji všem hráčům i panu trenérovi za výborné výkony, které nás posunuly až na úroveň celopražského kola.
Gratulace patří všem hráčům, kteří si z turnaje odnesli zážitky, malou sladkost a hlavně pohár a medaile.
Díky Mgr. Dana Nováková

Sportovní soutěže
Atletika:
Ve dnech 27. a 28. 4. 2022 se konaly okresní kola v atletice mladších a starších
žáků. Mladší i starší chlapci skončili na 2. místech a děvčata mladší i starší
shodně na 3. místech.
Volejbal:
Dne 7. 4. 2022 se konalo na naší škole finále děvčat ve volejbalu.Turnaj nabídl
hezký volejbal a naše děvčata se neztratila v konkurenci škol. Nakonec uhrála
3. místo.
Dne 15. 3. 2022 se konalo okrskové kolo ve volejbalu chlapců. Naše reprezentační družstvo obsadilo 3. místo.

Lyžařské kurzy:
Letos jsme absolvovali 3 kurzy pro 7. třídy v Janských
Lázních na Černé hoře. Náplní bylo sjezdové a běžecké lyžování. Navštívili jsme i akvapark.
Rakouské Dolomity.
Letos jsme poprvé zkusili zorganizovat lyžování
v Rakousku, jako náhradu pro 8. ročník za odpadlý
lyžařský kurz před rokem. Lyžovali jsme ve střediscích kolem města Lienz. Podmínky zpočátku byly
náročné, ale časem se počasí umoudřilo a užili jsme
si krásné lyžování na perfektně upravených prázdných sjezdovkách. Příští kurz je naplánován na stejném místě i na příští rok.
Mgr. Viktor Turok

Dravci ve školní družině
Po delší době se nám podařilo pozvat pana Semeckého s jeho dravými
ptáky. Pan Semecký je odborník a dlouholetý chovatel našich dravců. Má
připravené programy pro děti různého věku. Pro děti je to vždy pěkný
zážitek, když jim dravci přelétají nad hlavou a přistávají na ruce, ve které
drží kousek masa. Zároveň se dovídají zajímavosti ze života jednotlivých
druhů. Vidí na vlastní oči velikého orla i malou 150 gramů vážící sovičku, výra a pohladí si sovu Elišku.
Vychovatelky ŠD

Horáčkova Art
V průběhu školního roku nadále každý měsíc prezentují svá výtvarná díla
v GALERII HORÁČKOVA ART talentovaní žáci či žákyně druhého stupně naší školy. Jedná se o mimoškolní práce jejich výrazného uměleckého
zájmu a své výstavy si sami koncipují včetně jejich přípravy a realizace.

Lednovou výstavou své práce představil Robert Gabestro ze 6. B. Představuje soubor lineárních kreseb, které zahrnují kolorované propracované
portréty psů, výrazné a originální architektury využívající perspektivu a
prostorovost se zasazením do krajiny, a působivá znázornění tornád a fantasy portrétu.

V únoru vystavila své práce Nikola Mojžíšová z 8. B. Prezentuje výrazové kresby stylizovaných figur a především portrétů s graficky využitou barvou a ukázkou realizace v komiksu, kresebné studie uhlem
i námětově zajímavé tisky pracující s detailem i grafickou zkratkou.
Kompozicí i spojením grafického přístupu s technikou malby zaujme
figura na plátně.

Všem jmenovaným autorům velmi děkuji, přeji radost z tvoření a
hodně štěstí a úspěchů při objevování nových výtvarných možností i
v dalším studiu.
Mgr. Jana Stránská

Autorem dubnové výstavy je Kryštof Fabel z 9. A. Představuje velice působivé oleje, tempery a akryly na plátně
– malby s vyzrálým rukopisem, výbornou prací se světlem, prostorem a barvou. Portréty, malby krajiny i moře
doplňují grafiky, portrét uhlem a monochromatické PF.

V květnu se výtvarně prezentovala Kateřina Kotláříková ze
7. C. Vystavuje citlivě ztvárněné kresby představující zátiší i jednotlivé realistické studie přírodních motivů, které ji
inspirují. Výborně pracuje se světlem šrafováním tužkou i
odstínovaně barvou. Soubor doplňuje malba zátiší a barevný grafický tisk.

Praha můj domov a
Cena Jiřího Koláře
V říjnu a listopadu se žáci druhého stupně naší školy opět zúčastnili výtvarné soutěže
projektu Děti Praze vyhlašované Klubem českých a slovenských spisovatelů pod záštitou
Magistrátu hl. města Praha. Děti tvořily práce na téma PRAHA MŮJ DOMOV, nad kterým se zamýšleli z různých úhlů pohledů, a výsledná díla měla často zajímavý přesahující
myšlenkový podtext. Práce vzniklé s využitím techniky koláže soutěžily také v projektu
CENA JIŘÍHO KOLÁŘE.
Práce vznikaly na
formátu papíru A3,
výtvarné techniky
si mladí tvůrci zvolili s ohledem na svá
výtvarná vyjádření
a záměry. Vznikaly velice působivé
malby a kresby, děti
pracovaly s barvami, konkrétními
prvky i abstrahujícími kompozicemi.

Vzniklo skutečně mnoho výborných obrázků. Slavnostní předání
ceny proběhlo za účasti médií a oceněné práce byly vystaveny i na
školní výstavě všech vítězů i finalistů. Součástí ocenění bylo také
předání dárků v podobě výtvarných potřeb motivujících k dalšímu
kreativnímu tvoření.
Praha můj domov
1. místo: Veronika Houhová, 7. A a Kristýna Sovová, 9. B
2. místo: Sofie Rubešková, 8. A
Cena poroty: Kateřina Kotláříková, 7. C a Adéla Kozáková, 9. A
Cena Jiřího Koláře
1. místo: Thuy_Linh Pharmová, 9. A
Mgr. Jana Stránská

Věda výtvarně
V průběhu podzimu se všichni žáci druhého stupně naší školy zapojili do
projektu Věda výtvarně, který byl nastaven jako propojení výuky výtvarné
výchovy (výtvarné zpracování a celkový vizuál) fyziky (ilustrační prvek k
obsahové informaci). Téma pro každý ročník vycházelo z obsahu výuky
v daných předmětech.

Přehled témat:
6. třídy: Robot – výtvarné prostorové znázornění figury robota se znázorněním charakteristických prvků jeho funkce
7. třídy: Mechanika – výtvarné prostorové znázornění mechanického stroje se znázorněním charakteristických prvků
jeho funkce
8. třídy: Energie – výtvarné znázornění – kresbou/malbou
– energie s využitím charakteristických prvků a doplněné jejich reliéfním zvýrazněním
9. třídy: Vesmír – výtvarné znázornění – kresbou/malbou
– vesmíru s využitím charakteristických prvků a doplněné
jejich reliéfním zvýrazněním
Pro děti bylo důležité nejprve se zorientovat v tématu a zamyslet se nad svým tvůrčím pojetím jeho znázornění. Žáci
šestých a sedmých tříd tvořili figurky a objekty, kterým
předcházela přípravná skica s přehledem zvoleného
materiálu a předpokládaného pracovního postupu.
Žáci osmých a devátých tříd znázorňovali téma plošně s reliéfem zvýrazňujícím určující charakteristický
prvek. Součástí byl i typograficky řešený nápis, který
stylově odpovídal zvolenému designu. Výsledkem
byly nové autorské postupy, děti si osvojovaly práci
s různými materiály, nástroji i technikami. Průběžně
probíhaly vzájemné konzultace a v závěru prezentace
projektu s hodnocením.
Práce probíhaly od konce října po celý listopad, hodnocení proběhlo začátkem prosince.
V prostoru chodby prvního patra školy se již tradičně konala rozsáhlá výstava všech prací. Vznikla velmi
působivá a originální díla a všichni tvůrci si zaslouží
velké ocenění a pochvalu za svůj autorský počin.
Mgr. Jana Stránská

foto: Dan Martin Gerych
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