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Úvodní slovo...
Studenti měli prázdniny, ale ve škole bylo nezvykle rušno
Už se stalo zvykem, že o prázdninách bývá
v naší škole možná rušněji, než je tomu v průběhu
školního roku. A není to jen z důvodu několika
týdnů působení Prázdninového penzionu Zátiší.
V letošním roce díky získání ﬁnančních prostředků
z několika grantů pracovalo v areálu školy a školního
pokusnictví několik ﬁrem. Pro žáky a studenty není
patrně důležitý zdroj ﬁnančních prostředků, ani
spolehlivost jednotlivých ﬁrem, a tak se soustředím
výhradně na to, o jaká zlepšení jde.
Na hydrobiologickou laboratoř a multimediální
učebnu, které byly uvedeny do provozu na sklonku
uplynulého školního roku, navázaly rozsáhlé práce
v areálu školy bezprostředně po tom, co se žáci
rozjeli na letošní prázdniny.
Velmi významnou investiční akcí, která vyplývá
z rozhodnutí odboru životního prostředí, je připojení
naší kanalizace na městskou čistírnu odpadních
vod. Ty totiž dosud odtékaly přes septik s přepadem
do přilehlé Podvinice. V této souvislosti byl řešen
také dlouhodobý problém poruchového vodovodu
z vodojemu na Radčickém kopci. Nové řešení spočívalo v připojení na městský vodovodní řad.
Pokračovala také výstavba střediska praktické výuky na školním pokusnictví, kde byla navíc
zahájena po povodni očekávaná rekonstrukce
pěti rybníčků. Postupná destrukce úzkých hrázek
vyžadovala razantní řešení, kterému napomohly
ﬁnanční prostředky Norského království.
Studenti i žáci naší školy, věřím, přivítají
doplnění možností využití volného času a zkvalitnění
výuky tělesné výchovy díky nově vybudovanému
víceúčelovému hřišti přímo v areálu školy.

S počátkem školního roku byla uvedena
do provozu zrekonstruovaná jazyková učebna
v druhém patře historické budovy školy. K počítačovému vybavení byla zakoupena také tříletá
licence programového vybavení.
Všichni studenti si jistě všimli vlhkosti stěn
v suterénu školy. Před více než deseti roky byly
obnoveny omítky na chodbě vedoucí k akvarijním místnostem a hydrobiologické laboratoři
sanační omítkou. Ta však po určité době ztrácí
své schopnosti, a proto bylo nutné odstranit
příčinu průniku vody, zejména od severního
svahu. Proto bylo přistoupeno k vybudování
izolace vlhkosti obvodových zdí u historické
budovy školy. Odvětrání obvodových zdí pojistí
budovu také proti průniku radonu. Při té příležitosti byla provedena i rekonstrukce kanalizačních přípojek.
V průběhu září budou dokončeny úpravy
chodby v přízemní historické budovy školy a instalovány vitríny vylepšující interiér. Konečně budou
také uvedeny do provozu další tři interaktivní
tabule, a to v učebnách 1. a 2. SRŠ a v prvním
ročníku VOŠ VHE.
Již nyní je naše škola ve srovnání s celou řadou
dalších hodnocena jako nadstandardně vybavená.
Jsem přesvědčen, že prázdninové aktivity nás
posunuly zase o něco výš v rámci konkurenceschopnosti škol. Věříme, že si toho budou naši žáci
a studenti vážit a projeví se to nejen v šetrném
zacházení s inventářem školy, ale že budou aktivnější při úpravách našeho společného prostředí.
Miroslav Merten
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V KRÁTKOSTI
● Do provozu bylo uvedeno nové,

víceúčelové hřiště. Je k dispozici
jak při hodinách TV, tak studentům
ubytovaným na internátu pro
aktivní trávení volného času.
● Ve středu 23. září začaly každoroční taneční kurzy pořádané
žáky 3. ročníku SRŠ. Všem účastníkům přejeme příjemné zážitky,
mnoho perfektně zvládnutých
tanečních kroků a co nejméně
pošlapané nohy – jejich i tanečních
partnerek.
● Učitelský sbor navštívil na
sklonku prázdnin Maďarsko,
reportáž vyjde v dalším čísle.
● Žáci čtvrtého ročníku navštívili
v rámci výměnných pobytů
par tnerských škol Francii.
Rybářská škola hostila francouzské studenty.
–K. K. –

I NVESTICE D O ROZVOJE VZD Ě L ÁVÁN Í
„Tento časopis je spoluﬁnancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. “
Označení projektu: Projekt „Zkvalitňování výuky SRŠ Vodňany“ reg. č. CZ 1. 07. /1. 7. 10/01. 0023.

Školní rybářské revíry – III
Druhým revírem školy je Zlatý
potok. Je to pstruhový revír. Pramení na
jižním svahu Libína u Prachatic a jako
pravostranný přítok se vlévá do Blanice
2 km nad Bavorovem. Je dlouhý asi
48 km. Po celé délce má jen minimum
přítoků. Místy je tok Zlatého potoka
sevřen do hlubokého údolí, zejména nad
Vitějovicemi. Celá oblast je převážně
zalesněná a jen málo dotčená civilizací.
V potoce dodnes žijí perlorodky, i když
se jedná spíše o zbytkovou populaci.
Tento přísně chráněný živočich se zde
již po řadu let nerozmnožuje. Celá oblast
by měla být v budoucnu vyhlášena jako
chráněné území. Ještě slovo k perlorodkám. Zkušenosti ukazují, že nejlepší způsob ochrany je neinformovat
veřejnost o místech jejího výskytu. Lidé

totiž ze zvědavosti perlorodky vyjmou
z jejího prostředí a dokonce zkoumají,
zda uvnitř není perla.
Revír je rozdělen na dvě části.
Chráněná rybí oblast, která slouží jako
rezervoár generačních pstruhů, je od
Čichtic po Hracholusky. Ostatní úseky
jsou sportovní umožňující lov na udici.
Maximální počet vydaných povolenek
je 30 ks ročně. Ve skutečnosti se vydává
asi polovina, většinou pro stálé zájemce
z Prachaticka nebo z obcí v okolí revíru.
Cílem školy je, aby rybářský tlak na
revír byl co nejmenší. V úlovcích se
objevuje téměř výhradně pstruh obecný.
Maximální velikost je 30 cm, vyjímečně
o něco více. Vzácně se chytí siven,
který do revíru uniká od soukromého
chovatele.

Před několika lety proběhl na
Zlatém potoce ichtyologický průzkum
studentem naší VOŠ. Na dolním úseku
byly prokázány druhy: pstruh obecný,
hrouzek obecný, mřenka mramorovaná, jelec proudník, okoun říční,
jelec tloušť, vranka obecná, střevle
potoční, mihule potoční, ojediněle
lipan podhorní, siven americký. Na
horních úsecích jsou pouze pstruh
obecný a vranka obecná. Potěšitelné
je, že do revíru se samovolně vrací
střevle potoční, která zde byla v minulosti velmi hojná.
Situace se stavy pstruha obecného
je velmi složitá v rámci celé republiky.
Také na tomto revíru docházelo
postupně k jeho úbytku. Hlavní příčinou byl vliv přemnožených vyder. Po
povodni v roce 2002 však došlo k pročištění řady úseků a prohloubení tůní.
Podmínky pro pstruha se prokazatelně
zlepšily. To se také projevilo v hospodářských výsledcích.
Revír je pro školu cenný hlavně
z pohledu výuky. V rámci praxí mají
studenti možnost ověřit si, co obnáší
celý cyklus chovu pstruha obecného.
Asi 300 ks generačních ryb je odloveno
agregátem a převezeno na školní pokusnictví. Zde studenti provedou umělý
výtěr a ryby vrátí zpět do chovného
úseku. Jikry jsou inkubovány v naší
líhni. Váčkový plůdek je použit
k odchovu v Žarnovickém potoce
nebo vysazen přímo do pramenných
úseků Zlatého potoka. V rámci praxí
je pak odlovován roček a vysazován
do revíru. V letošním roce jsme měli
rekordní počet váčkového plůdku – cca.
50 000 ks.
Karel Dubský

MOJE PRVNÍ DOJMY A POCITY
Střední rybářská škola – můj sen, který jsem si chtěl splnit už od 6. třídy základní školy. Můj sen se mi splnil a dostal
jsem se na SRŠ. Musel jsem se ale hodně učit, protože pro splnění snu musí člověk něco udělat.
Po několika návštěvách této školy o prázdninách jsem byl rád, že jsem se na tuto školu dostal. Jenže jsem nevěděl, co
mě čeká v 1. ročníku na střední škole. Říkal jsem si, co mám čekat od spolužáků a učitelů? Jaké to bude na internátě?
A zvládnu vůbec tuto školu? No, uvidím, jak vše dopadne...
Přišel první školní den. S velkými nervy jsem přijel ke škole a poprvé do ní vstoupil jako její žák. Nejdříve přišlo slavnostní zahájení školního roku, kde nám pan ředitel představil všechny učitele, poté jsme se poprvé viděli s Ing. Nuslem
– naším třídním a pomalu jsme se začali seznamovat se spolužáky. Proběhla hodina, na které jsme se dozvěděli vše
důležité a šli jsme se podívat a zabydlet a na internát.
Druhý den začal sháněním učebnic a prvním bližším seznamováním s jednotlivými učiteli. Zatím z nich mám jen
a jen dobré pocity, stejně jako ze spolužáků a internátu. Ale vše se může za čas změnit. Doufám, že se tak nestane
a školu dokončíme jako dobrá parta a skupina kamarádů, které budou mít učitelé rádi a naopak.
Jan Novotný
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Návštìva Vídně

Parlament

V rámci exkurze 2. ročníku SRŠ na jižní
Moravu proběhla jednodenní návštěvaVídně.

Zámek Schönbrunn

Dóm Svatého Štěpána

Naturhistorisches Museum (Přírodovědecké muzeum)

Hofburg – někdejší sídlo císařů

Pěší třída „Am Graben” (Na příkopech)
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ROZHOVOR

se standardním rybolovem. Výsledky by
byly jistě velmi zajímavé, bohužel moc
k dispozici (alespoň z našich revírů)
nejsou.

S ABSOLVENTEM ŠKOLY

Narodil se roku 1951. Je absolventem
Střední rybářské školy ve Vodňanech,
vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Českých Budějovicích. Od
roku 1976 je zaměstnancem Českého
rybářského svazu, nyní je jeho jednatelem...
Ing. JAN ŠTÍPEK
Jak vzpomínáte na léta strávená
ve Vodňanech?
Jako asi každý na své studentské
období – jenom v dobrém. Byly to
krásné čtyři roky, kdy člověk pozvolna
dospívá, učí se samostatnosti, zodpovědnosti a věci už za něho nevyřizují
rodiče. A že studentský život, zejména
v jedinečné rybářské škole a ve městě
jako jsou Vodňany, byl hodně zajímavý,
není třeba zdůrazňovat.
Jste jednatelem ČRS, dostanete se
ve svém volném čase také ke sportovnímu rybolovu?
Nedostanu, protože já r yby
nechytám. Teď jsem asi někomu, jak
se říká, vyrazil dech, ale já pocházím
z rybářské rodiny, kde se rybářské
řemeslo dědí z otce na syna už více jak
200 let. Dětství jsem prožil na sádkách
a v rybníkářském provozu, kde se lov
ryb na udici neprovozoval. Na rybářskou
školu jsem tedy šel ovlivněný chovem
ryb a vším, co s ním souvisí a k lovu
ryb na udici jsem neměl žádný vztah.
Shodou okolností mě ale bylo po
absolvování vysoké školy nabídnuto
zaměstnání u Českého rybářského
svazu a přestože jsem počítal, že to
bude jen na krátkou dobu, zůstal jsem
nakonec sportovnímu rybářství věrný
už 33 let. Možná to bylo i proto, že jsem
v rybářských spolcích potkal mnoho
pro rybařinu zapálených lidí, kteří se
o rybníky a revíry starají sice amatérsky,
ale zato s plným nasazením. A mnohdy
s lepšími výsledky, než někteří stereotypem svého zaměstnání unavení
profesionálové. Ryby na udici dodnes
nechytám, a upřímně řečeno, ani
bych na to neměl čas. Možná někdy
v budoucnu, kdo ví…
Pociťuje ČRS pokles zájmu o sportovní rybolov vůči zvýšenému zájmu
o soukromé sportovní revíry, kterých
stále přibývá?
Rozhodně ne, členská základna
ČRS dlouhodobě neklesá, spíše
mírně narůstá. Rybáři mají dnes zájem
vyzkoušet různé revíry a nabídka
r ybolovu mimo vody Českého
rybářského svazu neznamená, že
rybáři zanevřou na členství a kupují
méně svazových povolenek. Český
rybářský svaz ale vnímá zájem rybářů

o „nadstandardní revíry“ a v řadě lokalit
už sám takové vody nabízí. Zrovna tak
se snažíme poskytnout na vhodných
revírech i možnosti 24 hodinového
rybolovu, lovu ryb na dírkách, lov
trofejních ryb, atd. Bohužel většina
těchto způsobů vyžaduje výjimku ze
zákona a ČRS si, na rozdíl od mnoha
soukromých vlastníků vodních ploch,
nemůže dovolit provozovat takový
rybolov bez patřičné výjimky od rybářského úřadu. Rybáři pak mají někdy
dojem, že je ČRS v nových trendech
rybolovu konzervativní. Důvod je často
zcela prozaický – úřad výjimku neudělí
a rybolov se pak musí řídit standardními
pravidly.
Stále více se potýkáme s problémem
rybích predátorů, jak pociťují tuto
skutečnost sportovní rybáři?
Stejně jako chovatelé ryb, tedy
velmi silně a na rybí predátory se
dívají s velkou nevraživostí. Podle mého
názoru je například kormorán příkladem
ochrany dovedené do absurdity. Situace
je o to horší, že když jsme zhruba před 4
lety prosadili možnost náhrad za škody
na rybách působené vybranými zvláště
chráněnými živočichy i na obsádkách
rybářských revírů, vydalo Ministerstvo
životního prostředí pokyn, který tyto
náhrady prakticky vyloučil s odkazem,
že ryby v revírech jsou věc ničí. Toto
stanovisko považujeme nejen za
nesprávné, ale přímo za diskriminační.
Stát chrání kormorána, ale náhradě
škod, které kormorán působí na rybách
v revírech se intenzivně brání.
Jak se díváte na metodu „Chyť
a pusť“?
Je to trochu módní záležitost. Musíme
si uvědomit, že zákon o rybářství dává
rybáři právo ponechat si ulovenou rybu,
pokud je ulovena legálně. Příkaz, že
na revíru platí režim „chyť a pusť“ do
tohoto práva na ponechání si ryby
poněkud vstupuje. Nicméně – jedná
se o současný trend, k němuž rybolov
směřuje, tak proč jeho uplatnění na některých revírech bránit. Jen bych rád, po
několika letech uplatnění na konkrétním
revíru, viděl seriózní vyhodnocení vlivu
metody chyť a pusť na obsádku revíru
v porovnání se srovnatelnými vodami
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Jak hodnotíte program „Losos
2000“? Bude dále pokračovat?
Návratu lososa do našich vod je
třeba rozhodně pomoci, program je
bez diskuse potřebný. A zda bude
pokračovat? Doufám, že ano, ale vše
bude záležet na penězích. Jedná
se o nákladnou záležitost v celospolečenském zájmu, kterou není
rybářský svaz schopen plně ﬁnancovat
z vlastních prostředků, tedy z příjmů za
povolenky. Aby se vysazování lososa
nějak viditelně projevilo, muselo by jít
o masivní a dlouhodobější akce. A na
ty, obávám se, dost peněz nebude.
Přesto si myslím, že je naší povinností
udělat vše, co je možné, aby program
dál pokračoval.
Jak vidíte budoucnost úhoře říčního?
Jak se mění v Evropě pravidla o jeho
chovu a vysazování?
Sice máme evropskou směrnici
o úhoři, máme i národní plán úhoře, ale
bohužel nemáme to základní – dostatek
úhoře, resp. úhořího monté. Jeho
dostupnost na trhu se snižuje, ceny
se meziročně výrazně mění. A pokud
nebudeme vysazovat mnohonásobně
vyšší množství úhoře, situace se
nezlepší. Jako dítě jsem s tátou rozvážel
po rybnících úhoří monté v takovém
objemu, že na jedno jediné středisko
tehdejšího státního rybářství připadlo
několikanásobně větší množství, než
se dnes vysazuje v rámci celé republiky.
Přestože se v zemích EU zavádí řada
ochranných opatření (např. omezení
rybolovu, zvýšená lovná míra, podpora
vysazování monté z evropských fondů,
monitoring poproudové migrace),
budoucnost úhoře moc optimisticky
nevidím. Zda se všechna ochranná
opatření nějak pozitivně projeví, ukáže
čas. Jisté je, že v případě úhoře to bude
běh na hodně dlouhou trať…
Chystá ČRS nějaké překvapení pro
své členy? Třeba v podobě úprav
rybářského řádu?
Žádná překvapení a zásadní změny
ČRS pro své členy nechystá. Pravidla
rybolovu se sice v jednotlivostech
mohou průběžně měnit, ale podstatné
věci zůstávají. Nepřipravují se ani žádné
změny rybářské legislativy, vyjma novely
některých částí prováděcí vyhlášky
k zákonu o rybářství. Půjde o reakci
na požadavky EU a bude se jednat
o zvýšenou lovnou míru úhoře (v ČR
o 5 cm) a o některé formální úpravy
hlášení o hospodářských výsledcích
rybníkářů a uživatelů rybářských revírů.
Zájmem ČRS je stabilní prostředí pro
rybáře a to jak z hlediska zarybnění,
cen povolenek, tak i pravidel rybolovu.
Rybáře proto zbytečnými změnami rozhodně zatěžovat nechceme.
Ondřej Malý, Tomáš Dušek

PAMĚTNÍK ZALOŽENÍ RYBÁŘSKÉ ŠKOLY VE VODŇANECH
Už jste někdy přemýšleli o tom, jak vypadalo rybářství před sto lety? Jaké se používaly rybolovné
techniky, jaké ryby byly v řekách k vidění? Díky rozhovoru s pamětníkem, který ve svém raném
mládí zažil i otevření Rybářské školy ve Vodňanech, se můžete dozvědět mnoho zajímavého o minulosti rybářství.
Pan Jaroslav Koubec
se narodil 5. 2. 1913
v Písku. Po absolvování
pětileté obecné školy
navštěvoval osmileté
gymnázium v Písku.
Poté chtěl studovat přírodní vědy, ale rodiče
jej dali na studium práv
do Prahy. Po ukončení
studia přišla II. světová
válka. V té době pracoval jako bezplatný
praktikant u soudu
v Písku a zároveň vykonával zaměstnání ve
strojírenském podniku.
Na konci války byl
přijat k soudu a po válce
si udělal soudcovskou
zkoušku. Pro rozsudky,
které nepřispívaly
k rozvoji socialistické
vlasti, byl perzekuován
a působil na různých
místech v Písku, Mirovicích, Netolicích,
Volyni, Březnici a ve
Vimperku a od roku
1951 pracoval v cihelně
v Písku. Dále pracoval
ve slévárně, Kovosvitu
a jako lesní dělník. Za
prezidenta Novotného
byl rehabilitován a až
do důchodu pracoval jako právník v nemocnici v Písku. Nyní
je již přes 30 let v důchodu. Co se týče osobního života, po válce
se oženil a má dvě děti. Poté ovdověl, znovu se oženil a záhy
rozvedl. Ve třetím manželství po 25 letech ovdověl. V současnosti žije v Písku a je mu 96 let.
Co, nebo kdo Vás přivedl k rybám?
Celá naše rodina byli rybáři. Ryby jsem chytal již od dětství
se svým otcem a po maturitě jsem si koupil svůj první rybářský
lístek. Ten v té době stál cca. 20 korun. Za války nebyl omezený
počet chycených ryb, a proto ryby byly nezanedbatelným
zdrojem obživy. Většina rybářů ale úlovky musela ponižovat,
aby nepřišli o potravinové lístky. Při studiu v Praze jsem si
koupil svůj první smekací naviják značky Stabil, který prodávali
v prodejně v Lidovém domě za 250 korun (to byly tenkrát velké
peníze). S tímto navijákem jsem ulovil spoustu ryb a mám jej
doma dodnes. Lovil jsem převážně dravce přívlačí, která byla
v té době poměrně v začátcích.
Jaké se v té době vyskytovaly v Otavě ryby?
Na řece byly hlavně štiky, úhoři, kapři, plotice a také raci.
S velkou vodou se objevil pstruh potoční a z Lomnice pstruh
duhový. Štiky v té době na Otavě byly menší (cca 25 – 50 cm).
V té době byla štika pět let hájená a rozšířila se na celý tok
Otavy.
Také si vzpomínám, že Otavou táhla hejna lososů. Zarybnění
Otavy se výrazně změnilo vybudováním vltavské kaskády – přehradou Orlík. Ta zabránila tahu lososovitých ryb, ale zároveň
připluli velcí kapři a sumci.

A co čistota řeky?
Řeka byla v té době
čistá, byla zde spousta
raků. Dokonce ani průmyslové závody jako
Fezko těmto živočichům
nevadily a podle barvy
raků se dalo usuzovat,
jakou barvu závody
zrovna používají. Na
Otavě došlo po válce
k několika otravám,
jejichž původci byly
průmyslové závody
v Sušici, Horažďovicích
a Strakonicích.
Jakou jste chytil největší rybu?
Neměl jsem štěstí
na rekordně velké ryby.
Běžně jsem chytal štiky
kolem 3 kg. V našem
místním spolku jsem
chytil prvního sumce,
který byl dlouhý 1,1 m.
Můj největší ulovený
sumec měřil 1,5 m
a kapra jsem chytil největšího 15-ti kilového.
Co Vám utkvělo v paměti
z otevření Rybářské
školy ve Vodňanech?
U příležitosti
otevření Rybářské školy zde byla naše třída obecné školy
na exkurzi. Byl jsem sedmiletý chlapec. Pamatuji si na vany
s malými pstruhy a na chlad, který zde byl. Ukazovali nám zde
krmení pstruhů žloutky z vajíček. Mlhavě si vzpomínám, že před
školou byla nějaká políčka a sloupky. Také jsem několikráte
v mládí navštívil sádky ve Vodňanech, když jsem nakupoval
násadu pstruha pro svého strýce Bohouše.
Jaké byly v té době způsoby lovu?
Běžnými způsoby lovu byla položená (na těžko), plavaná
a přívlač. Zpočátku neexistovaly rybářské vlasce a tak se
používala niť - formanka - nebo vlasce spletené z koňských
žíní.
Hojně používané byly neoﬁciální způsoby lovu, jako lov
na kebuli Jednalo se o semínka z divizny, která mají omamné
účinky. Těmito semínky se nakrmily ryby a ty po chvíli vyplavaly
omámené na hladinu. Zimní rybolovnou technikou bylo omračování ryb pod průhledným ledem Nad rybou se udeřilo kladivem do ledu a tlaková vlna rybu omráčila. Při tomto způsobu
rybolovu musela být část řeky bez ledu, kde se ryba vylovila.
Neméně oblíbenou metodou byl rybolov na krongli. Ta byla
vyrobena jako harpuna ze čtyřmi hroty s protihroty. Krongle byla
nasazena na dlouhé tyči, k níž byla připevněna baterka. Lovilo
se v podzimních a zimních měsících, kdy ryby přezimovaly
nebo se shlukovaly do hejn, v nichž přezimovaly. Stačilo se
dostat nad rybu a zabodnout do ní krongli. Tu mám také ještě
vystavenu na chatě.
S panem Koubcem rozmlouvala a rozhovor zaznamenala
Helena Maříková.
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Rybářská olympiáda
Ve čtvrtek 11. června 2009 se v Rybářské škole v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost konala Rybářská olympiáda. Z 397 žáků
58 základních škol postoupilo do krajského kola dvacet nejlepších.

Před první disciplínou – teoretickým testem – se dalo ve tvářích účastníků číst jisté napětí. To však postupem času opadlo a další
disciplíny – poznávání živých ryb, vodních rostlin a živočichů – již soutěžící zvládli v uvolněné atmosféře.
Před společným obědem byly vyhlášeny správné odpovědi a tak měl každý zúčastněný dost času k přemýšlení, zda právě on
může být vítězem.
Po proslovu ředitele školy Ing. Mertena, v němž nechybělo poděkování za hojnou účast v soutěži a zájem o rybářství a rybářskou
problematiku, byly vyhlášeny výsledky a vítězům byly předány diplomy a hodnotné ceny od štědrých sponzorů.
Mladí rybáři a rybářky a jejich doprovod kladně hodnotili průběh celé soutěže, organizátoři si jistě zaslouží jedničku s hvězdičkou.
Kateřina Křížková
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