
 
 
 
 
       
               
            
           
                 
            
               
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vážení rodiče!      
 

Zveme Vás na třídní schůzky a na ně navazující individuální konzultace, které proběhnou 

ve čtvrtek 7. 4. 2016  od 15.00 do 17.00 hod. (nám. 9. května, Sušilova),  

                od 15.30 do 17.30 hod. (Slovákova). 

Dále přidáváme informace o dění na škole v době od vydání minulého zpravodaje v listopadu.                                                                                

 
 Úspěchy žáků 

 

Republikové soutěže – ZŠ Boskovice      

- Zátopkův maraton – 1. místo – společná štafeta všech pracovišť – žáci 2. stupně 

- Zátopkova štafeta na 5 km – 1. stupeň: 8. místo – nám. 9. května, 9. místo – Slovákova, Sušilova, 

  2. stupeň: 4. místo – Slovákova, 7. místo – Sušilova, 9. místo – nám. 9. května  

 

Pracoviště – nám. 9. května 

Republikové soutěže      

- přespolní běh – 9. místo – družstvo mladších žáků – F. Kocůrek, V. Petrů (oba 7. A), F. Sychra, 

   L. Sychra (oba 7. B), Š. Alexa (7. C) 

- internetová soutěž Hravě žij zdravě – účast žáků 5. ročníku 

Krajské soutěže 

- přespolní běh – 1. místo – družstvo mladších žáků, 4. místo – V. Petrů (7. A),  

  5. místo – F. Kocůrek (7. A), 12. místo – Š. Alexa (7. C), 13. místo – F. Sychra (7. B) 

- Coca-Cola Školský pohár – účast žáků 7. – 9. ročníku 

- Logická olympiáda – 13. místo – A. Pospišilík (5. A) 

Okresní soutěže 

- Matematická olympiáda – 1. místo – M. Stloukal (9. A), 2. místo – T. Jakubů (9. A), 3. místo –       

  A. Všianský (5. B), 4. místo – T. Jedličková (9. A), K. Vitoulová (5. A), S. Pánek (5. B), 5. místo –  

  J. Havelka (9. A), L. Sedlák (5. B), 6. místo – Z. Vorlová (9. A), 7. místo – M. Kaderka (5. A),  

  A. Pospišilík (5. A), D. Zemánek (5. A), 8. místo – K. Škrabal (5. B), 9. místo – F. Mazáč (5. A)  

- Pythagoriáda – 1. místo – J. Vašíček (5. B), 4. místo – J. Šrámek (4. B), 5. místo – K. Škrabal (5. B),  

   6. místo – R. Alexová (5. B), 7. místo – Š. Huvar (4. B), 8. místo – S. Jež (4. B), S. Pánek (5. B),  

   A. Všianský (5. B) 

- Olympiáda v českém jazyce – 14. místo – M. Pospišilíková (8. A) 

- vědomostní soutěž Eurorebus – 6. A, 7. A, 8. A, 9. A, 9. B – V. Vítovský (7. A) – postup do kraje  

- Fyzikální olympiáda – 9. místo – T. Jakubů (9. A) 

- Zeměpisná olympiáda – 4. místo – J. Havelka (9. A), 5. místo – E. Aubrechtová (6. A), 9. místo –  

  B. Ostrý (7. A)  

- Dějepisná olympiáda – 7. místo – M. Pospišilíková (8. A) 

- Angliáda – účast žáků 8. a 9. ročníku 

- vědomostní soutěž Bible a my – 3. místo – J. Havelka (9. A), 4. místo – T. Jakubů (9. A), 6. místo –  

  B. Jakubů (6. A)  

- recitační soutěž O lysické sluníčko – 3. místo – D. Plchová (8. C), hlavní cena – D. Plchová (8. C) 

- Pohár Heyrovského – 13. místo – T. Jakubů, 14. místo – M. Stloukal (oba 9. A) 

- Coca-Cola Školský pohár – postup do krajského kola – žáci 7. – 9. ročníku 

- halová kopaná – 2. místo – žáci 7. – 9. ročníku – F. Kocůrek, V. Petrů (oba 7. A), F. Sychra, 

  L. Sychra, R. Nesvadba, A. Vojtěch (všichni 7. B), Š. Alexa (7. C), T. Černý, P. Lokaj, M. Janíček  

  (všichni 8. A), O. Rottenberg (8. C), J. Havelka (9. A), D. Stejskal (9. B) 

- florbal – 2. místo – žáci 6. – 7. ročníku – K. Stříž (6. B), S. Krejsta, M. Formánek, F. Kocůrek,  

  M. Ševčík, Š. Ondroušek, O. Šístek, V. Petrů (všichni 7. A), R. Nesvadba, L. Sychra, F. Sychra,  

  D. Ryba, A. Vojtěch (všichni 7. B), Š. Alexa (7. C) 

- přespolní běh – 3. místo – V. Petrů (7. A), 6. místo – F. Sychra (7. B), 8. místo – V. Staňková (7. A),  

  9. místo – Š. Alexa (7. C), 11. místo – V. Šindelka (8. B), 12. místo – L. Sychra (7. B), 15. místo –  

  Z. Šperková (6. A), 1. místo – družstvo mladších žáků, 6. místo – družstvo mladších žákyň, 9. místo   

  – družstvo starších žákyň, 10. místo – družstvo starších žáků 

 

 

 

 

 

 



- soutěž „Dřevo, materiál budoucnosti“ – 1. místo – třída 9. A – S. Gerlichová, T. Kopecká,  

  T. Jedličková, M. Stloukal, R. Kosička, 10. místo – třída 9. B 

Městské soutěže 

- přehazovaná – 1. místo – družstvo starších žákyň – N. Wilková, V. Blahová, N. Kuncová (všechny  

  9. B), Z. Vorlová, T. Jedličková (obě 9. A), A. Ošlejšková, M. Šístková, H. Moráňová, D. Plchová  

  (všechny 8. C) 

 

Pracoviště – Sušilova 

Okresní soutěže 

- „Ukážeme vám, co ve vás vězí“ – 1. místo – Š. Burgr, T. Odehnal, V. Čejka, V. Slavík (9. C) 

- Pythagoriáda – 1. místo – Z. Rozkošná (5. C) 

- florbal starších žáků – účast ve finálové skupině 

- Zeměpisná olympiáda – 12. místo - V. Šimkůj (8. D) 

- recitační soutěž - A. Koudelková (8. D) - zvláštní cena poroty 

 

Pracoviště – Slovákova  

Krajské soutěže 

- recitační soutěž – E. Kudláčková (8. F) 

- Hledáme nejlepšího chemika – M. Charvát (9. D)  

- volejbalová soutěž Pohár 7. tříd – 5. místo – J. Chladilová, R. Staňková, N. Hladká (všechny 7. E),  

  D. T. Novotný (7. F),   

  F. Nyahay, A. Filler, S. Zdražilová, A. Tomášková, D. Schütz, N. Továrková (všichni 6. F) 

Okresní soutěže 

- Matematická olympiáda – 6. místo – B. Lišková (5. E) 

- Pythagoriáda – 8. místo – E. Dvořáčková (5. E) 

- Dějepisná olympiáda – 16. místo – M. Charvát (9. D) 

- Hledáme nejlepšího chemika – účast družstva 9. D - T. Liznová, F. Staněk, M. Charvát 

- recitační soutěž – 1. místo – E. Kudláčková (8. F) 

- přespolní běh – 3. místo – družstvo starších žákyň: N. Kalasová (8. F), N. Nespěchalová,  

  B. Šmeralová (obě 9. D), 4. místo – družstvo mladších žáků: E. Pospíšil, D. Baňa (oba 6. E),  

  L. Staněk (7. E), jednotlivci: 4. místo – E. Pospíšil (6. E), 8. místo – N. Kalasová (8. F) 

- florbal starších žáků a žákyň – účast v základních skupinách 

- Coca-Cola Školský pohár, halová kopaná – účast v základních skupinách 

- atletická soutěž Kunštátská laťka – 5. místo – N. Kalasová (8. F), 6. místo – N. Hladká (7. E),  

  10. místo - R. Maleček (7. F), 11. místo - O. Kropáč (9. D) 

- soutěž „Dřevo, materiál budoucnosti“ – účast žáků třídy 9. D 

- soutěž „Ukážeme vám, co ve vás vězí“ – účast žáků třídy 9. D 

- Mladí přírodovědci – 2. místo – družstvo třídy 9. D, nejlépe umístění jednotlivci I. Hrajerová,  

  A. Kučerová, B. Šmeralová 

- O nejlepšího angličtináře – 4. místo – družstvo žáků 8. a 9. ročníku, nejlépe umístěný jednotlivec  

  M. Souček (9. D) 

- literárně-výtvarná soutěž „Vytvoř si svůj komiks“ – 2. Místo – K. Baďurová (9. D) 

Městské soutěže 

- přehazovaná mladší žákyně – 1. místo – S. Zdražilová, A. Tomášková, K. Ekslerová, V. Vavrincová 

  (všechny 6. F), R. Staňková, J. Chladilová, N. Hladká, S. Jančíková (všechny 7. E) 

- přehazovaná starší žákyně – 2. místo – M. Stloukalová, M. Novotná, E. Kudláčková, N. Kalasová  

  (všechny 8. F), N. Tomášková (8. E), N. Nespěchalová, E. Veselá, S. Ledvinová, V. Kubíková (9. D) 

 

 Akce školy 

- ve spolupráci se SPgŠ Boskovice probíhají studentské praxe na 1. stupni a ve školní družině 

- rozhlasové relace pro žáky ke státním svátkům a významným dnům 

- sběr starého papíru, hliníku, víček z PET lahví, třídění odpadů 

- lyžařský výcvikový kurz 7. ročníku – Orlické hory – Šerlich (pracoviště Slovákova), Jeseníky –   

  Barborka (pracoviště nám. 9. května a Sušilova) 

 

 

 

 

 

- bruslení žáků na zimním stadionu 



- školní kola recitační soutěže (1. a 2. stupeň) 

- celoškolní soutěž – Čtenářská výzva 2016 

- školní kola matematických soutěží Pythagoriády a Matematického klokana 2016 

- školní kola soutěže Přírodovědný klokan 2016 

- účast na přehlídce recitace „O lysické sluníčko“, v Adamově a „Světem na křídlech poezie“ 

- výstava „Fenomén Merkur“ – Muzeum Boskovicka (1. stupeň, 6. A, B, D) 

- návštěva 20. veletrhu fiktivních firem - žáci 8. ročníku, Burza a DOD SŠ (8., 9. ročník) 

- Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče 

 

Pracoviště – nám. 9. května 

- pasování prvňáčků do cechu žákovského žáky 9. ročníků v kině Panorama 

- projekt 72 hodin - zvelebení parku školy a okolí, vysázení stromů (9. A) 

- prohlídka židovské čtvrti (7. B, průvodkyně E. Morris)  

- projekt Veselé zoubky (1. ročník), beseda o zubní prevenci - Dental Prevention (1. – 5. ročník)  

- spolupráce s hnutím „Na vlastních nohou“ – výtvarné a charitativní akce, Stonožkový týden,  

  Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, 25 let hnutí Na vlastních nohou – Zvíkovec u Prahy  

- výukové programy: představení Jak rychtář oženil kata – V. Pěnkava (3. – 9. ročník), Svět kolem  

  nás – Indie (7. ročník), vzdělávací program k volbě povolání pro 8. ročník – Úřad práce Boskovice, 

  E-ON – výukový program Mise Plus (6. A, B) 

- besedy Čas proměn – dospívání (pro žákyně 6. ročníku) 

- besedy Drogová kriminalita a my 2015 (7. a 9. ročník), Kyberšikana – predátor mezi námi (7. ročník) 

- aktivity školní psycholožky: adaptační program – přechod na 2. stupeň (6. A, B) 

- divadelní představení v anglickém jazyce „MAKE LOVE, NOT WAR“ (9. A, B), „ALICE IN  

  WONDERLAND“ (8. A, B, C), „Bylo nás pět“ – divadlo Radost Brno (7. ročník), „Husovické  

  Betlém“ – divadlo Radost Brno (6. ročník), divadlo Exulis – „Za časů velké války“ (8., 9. ročník) 

- představení kouzelníka (1. – 5. ročník) 

- „Něžné vlny“, „Běž, chlapče, běž“ – projekt Film a škola (8. a 9. ročník) 

- filmová představení: „Mune – strážce Měsíce“,“ Malý princ“ – pro 1. stupeň, „Hotel Transylvánie 2“ 

  – odměna za sběr starého papíru pro žáky 1. stupně 

- Mikulášská nadílka – akce žákovské samosprávy pro žáky všech ročníků 

- Mikulášský večírek pro žáky 2. stupně a bývalé žáky v Zámeckém skleníku 

- exkurze:  Adventní Vídeň (žáci 7. – 9. ročník), jaderná elektrárna Dukovany (9. ročník), Dům  

  přírody u Moravského krasu a Kateřinská jeskyně (6. A, B), třídenní literárně- historická exkurze 

  do Prahy (8. A, B, C), Jeskyně blanických rytířů – Rudka (3. A, B), Moravské zemské muzeum  

  a prohlídka Brna (7. B), Anthropos (6. A, B) 

- soutěž v přeskoku přes švihadlo – Švihadlová princezna (1. ročník) 

- bowling (9. B) 

- Brno – návštěva vánočního jarmarku – odměna za sběr pro žáky 2. stupně 

- besedy v Městské knihovně Boskovice – 2. ročník, Analfabeta Negramotná (5. ročník)  

- Příběhy bezpráví (9. A),  

- veřejná prezentace žáků v anglickém jazyce – zájemci z 8. a 9. ročníků o výjezd do Anglie 

- „Inspiromat 2015“ – setkání parlamentů ZŠ a SŠ škol 

Akce školní družiny  

- „ Nebojme se bát se aneb Strašidelná družina“, návštěva představení „Krkonošské pohádky“  

  v divadle Radost, „Výlov rybníka Družiňáka“, „Advent v ŠD“, „Hlavylámání – odpoledne plné  

  rébusů, hlavolamů, křížovek, doplňovaček, „Příběh z hradu Družinova“ – dramatizace v podání dětí  

  ŠD, „Adventní workshop“, „Čertovská diskotéka na Jízdárně“ – tradiční taneční a soutěžní  

  odpoledne, „Příběh o Ježíškovi“ - dramatizace příběhu o narození Ježíše v podání žákyň 6. ročníku,  

  „Vánoční dílny“ – ve spolupráci se studentkami a studenty SPgŠ, výroba ozdob na stromek na  

  Vánoční trhy, „ Sněhohrátky“, „O nej sněhuláka“, „Soutěž v páce“, „Air Guitar“ – přehlídka hráčů  

  na neviditelnou kytaru, „Valentýnské tvoření“, „Masopust“, „Máme talent“, „Karneval na ledě“,  

  „Smysly nejsou nesmysly“, „Velikonoční dílny“, zájezd do divadla Radost na představení „O líné 

  babičce“.  

 

 

 

 

 

 



Pracoviště – Sušilova 
- exkurze: Planetárium Brno (7. D, 8. D, 9. C), Anthropos Brno (6. C, D) 

- Pasování prvňáčků na čtenáře – Knihovna Boskovice (1. C, 1. D) 

- Mikulášská nadílka (žáci 9. ročníku) 

- praktické činnosti – Vánoční dílna (4. C) 

- „Tři bratři“ – pohádka nastudovaná studenty SŠ Boskovice (1. stupeň)  

- návštěva filmového představení – „Fair play“ (9. C), „Malý princ“ (1. – 6. ročník)   

- divadlo „Jak Florimón ke štěstí přišel“ – kroužek Dramaťák (pro 1. stupeň, rodiče a hosty)  

- vyhodnocení vánoční výzdoby ve třídách (školní parlament)  

- návštěva laboratoří VOŠ a SŠ Hybešova (7. D)  

- příprava školní akademie (žákovský ples)  

- přednáška – První pomoc pro prvňáčky, Základy první pomoci (1. stupeň, 8. D) 

- regionální přírodovědná soutěž – Lesy   

- SWOT analýza ve spolupráci se SRZŠ  

- návštěva divadla Exulis – „Za časů velké války“ (8. a 9. ročník), anglické divadlo „Forever young“ 

  (7. D), „Strakonický dudák“ – divadlo Radost (8. D), „Pohádky pod Řípem“ (3. ročník)   

- soutěž v přeskoku přes švihadlo (1. a 2. ročník) 

- výukový program Netopýrek – Dům přírody Moravského krasu (2. ročník)  

- výchovný koncert Radima Zenkla (1. – 9. ročník) 

- sběr starého papíru - 24 800 kg 

Akce školní družiny: 

- Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi, „Čertovská diskotéka“, Vánoční posezení s dětmi  

  v jednotlivých odděleních, metodická návštěva studentů SPgŠ Boskovice 2. C v 5. oddělení,    

  netradiční techniky Vv a Pč – výstava dětských prací, aktivity ke Dni otevřených dveří pro budoucí  

  prvňáčky, „Zimní zvonkohry“, „Ovocný den“, „Knihovna knihovně“, karneval, návštěva  

  knihovničky Půjč si a vrať, ekologická chvilka se studenty SPgŠ Boskovice – „Světelné záření“,  
  Wikyland , burza hraček, „Velikonoční dílny“, „Vítání jara“ – tradice, šikovné ruce 

 

Pracoviště – Slovákova  

- pravidelné schůzky školního parlamentu,  

  účast na akci „Inspiromat 2015“ a návštěva ŠP na ZŠ Křídlovická Brno 

- pasování prvňáčků (1. ročník) 

- třídní akce a projekty: projekt „Poznáváme naše město“ (3. E), vánoční besídky (1. stupeň),  

  nastudování hudební pohádky „Červená Karkulka“ (2. G),  

  projekt „Mimoňský den zdraví“, „Mimoni slaví velikonoce“ (2. G) 

- výchovné a vzdělávací akce: návštěva Planetária a Technického muzea (5. ročník),  

- besedy v Městské knihovně se spisovateli, „Zvířátka v českých pohádkách“ (1. stupeň) 

- hodiny Rj a Aj s rodilými mluvčími (1. a 2. stupeň), 

- účast na ekologických programech (Lipka, Rozmarýnek Brno): „Na vlně s vlnou“ (6. ročník)  

- aktivity v rámci prevence sociálně patologických jevů: „Kyberšikana“ (6. E, F), „Šikana“ (5. E, F) 

- v rámci zdravého životního stylu: „Orální hygiena“ – beseda se zubním lékařem (3. – 5. ročník),  

  „První pomoc pro prvňáčky“ (1. ročník)  

- návštěva divadla Radost „Kytice“ (8. F), „Krkonošské pohádky“ (3. E, F), „Mach a Šebestová“  

  (1. ročník), „Strakonický dudák“ (8. F) 

- hudební programy: „Adventní zpívání“ v Dětském domově, „Pavel Novák“ (1. a 2. ročník) 

- filmová představení: „Malý princ“, „Medvídek Padington“ – (1. stupeň), „V hlavě“, „Fair play“ –   

  filmy (2. stupeň),  

- divadelní představení v angličtině „Forever young“ (2. stupeň) 

- návštěva výtvarné výstavy „Malý jezdec“ (1. a 2. stupeň) 

- žákovské výstavy v prostorách školy „Mořský svět“, „Vánoční čas“, „Boskovické pověsti“ 

- akce pro veřejnost ve spolupráci se Sdružením rodičů – „Řemeslný jarmark Pod Oborou“ 

 

 

 

 

 

 

 



- spolupráce se SŠ: Mikulášská nadílka pro děti 1. stupně, Vánoční zvyky a tradice SPgŠ,  

  „Tři bratři“ - pohádka nastudovaná studenty, přírodovědná a technická praktika, „Na zkoušku 

  středoškolákem“ (vše VOŠ a SŠ Boskovice) 

- polytechnická výchova: soutěže „Ukážeme vám, co ve vás vězí“, „Dřevo, materiál budoucnosti“,  

  pečení a zdobení perníčků, „Vyrábíme z fima“ – 4. E, vánoční a velikonoční tvořivé dílny  

  s maminkami – třídy 1. stupně, výroba ptačích budek a rozmístění, výzdoba prostor školy 

- sportovní soutěže a akce: „Mikulášské turnaje“ (vybíjená, překážková dráha aj.), „Vánoční 

  sportování“ (bruslení, bowling aj.) – 1. stupeň, „Jsme tu spolu!“ – volejbalová soutěž – 2. stupeň,  

  „Šplh na Čertovy kameny“ – štafeta 1. a 2. stupně 

- sběr starého papíru – 25 712 kg  

Akce školní družiny:  

- výzdoba prostor ŠD v rámci tradičních svátků v různých ročních obdobích, projekty ve spolupráci 

  se studentkami SPgŠ Boskovice, např. „Přišel k nám Mikuláš“, „Valentýnské odpoledne  

  s dílnami“, projekt „Celé Česko čte dětem“ a v něm „Navrhujeme plakát pro projekt“, „Malá  

  čtení“, akce pro veřejnost „Mikulášský jarmark“ – tvořivé dílny, kroužek Světoběžníků „Jedeme 

   na výlet“ – např. Laser game, Wikyland, zábavní park Bruno, „Vlajkování“ – výroba družinových  

  vlajek, „Než přijde Mikuláš“, „Mikulášská nadílka“, zdobení stromečku na „Vánoční jarmark“,  

  pečení a zdobení perníčků, „Posezení u stromečku“, „Týden tříkrálový“, „Závody psích spřežení“ 

 

 Další informace 

 Zápis do 1. tříd: K zápisu se dostavilo celkem 214 dětí (loni 181, předloni 199 dětí),  

do budoucích prvních tříd nastoupí předběžně 170 žáků, přesný počet budeme znát až po uzavření všech odkladů po 31. 

5. Rozhodnutí o počtu tříd a rozdělení žáků na pracoviště  

a do jednotlivých tříd provedeme v červnu. 

 V příštím školním roce bude opět otevřena třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro žáky 

budoucích 6. tříd. Přijímací zkoušky proběhnou 12. 4. 

 Ve dnech 19. a 20. 5. navštíví žáci a pedagogický doprovod partnerskou školu v Levicích.  

 Ve dnech 6. – 12. 5. proběhne studijní pobyt pro 35 žáků vybraných ze všech pracovišť školy s pedagogickým 

doprovodem do Anglie.  

 I v letošním roce, opět pouze pro žáky 3. tříd, jsme ve spolupráci se SPgŠ Boskovice v únoru zorganizovali třídenní 

lyžařský výcvik v Olešnici. Tento model zvolíme i v příštích letech. 

 Od 2. pololetí jsme otevřeli 4 zájmové útvary s názvem Anglické hraní pro prvňáčky.  

 Pilotně od středy 6. 4. zahájí na pracovišti Sušilova činnost sportovní kroužky pro žáky 1. až 4. tříd. Kroužky budou 

zaměřeny na všestranný rozvoj dětí v různých, převážně míčových sportech a budou bezplatné. Aktuální zaměření na 

pracovišti Sušilova do června bude basketbal, volejbal, kopaná. V případě většího zájmu budeme moci zřídit další 

kroužek vždy v pátek. Tento typ kroužků financovaných z grantů už funguje na některých brněnských školách a máme 

přislíbeno, že od září by kroužky mohly být zřízeny na všech pracovištích. 

 Testování žáků 7. tříd KALIBRO (český jazyk, matematika, anglický jazyk) proběhlo v měsíci březnu. V dubnu 

proběhne obdobné testování žáků 3. tříd.  

 Na začátku února na naší škole proběhla komplexní kontrola České školní inspekce zaměřená na hodnocení podmínek, 

průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou a školní družinou. Jsme rádi, že výsledky hodnocení jsou 

ve všech oblastech kontrolní činností pozitivní. S inspekční zprávou v elektronické podobě se můžete seznámit na 

stránkách školy (oddíl Dokumenty školy) nebo přímo na stránkách www.csicr.cz. 

 V soboru 25. 6. proběhne v prostorách koupaliště v Červené zahradě 2. ročník Žákovského duatlonu pro žáky 1. a 2. 

tříd. Bližší informace budou rodičům v těchto ročnících sděleny v rámci třídních schůzek (7. 4. a 9. 6.), propagační 

video naleznete na odkazu http://1url.cz/gtzg9. Pro přípravu na Dětský duatlon mohou zájemci využít cyklistickou 

přípravku, která zahájí činnost 31. 5. v 16.00 hod. (sportovní areál pracoviště Slovákova).  

Více na www.detskyduatlon.cz. 
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