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E ko 

Březe   

SLOVO REDAKCE 

Milí čtenáįi, 

Máme pro Vás nové číslo Emka- tentokrát mezinárodní. Nejenže píšeme o 
zajímavých pįednáškách, na kterých naše redakce byla, ale také 
zveįejňujeme články v anglickém jazyce od ostatních studentů. Tímto 
Vám chci pįipomenout, že pįijímáme jakékoli zajímavé články (v 
jakémkoli jazyce) na emailu emko.mgo@post.cz, takže se nám nebojte 
napsat. 
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CESTA BOLÍVIÍ 

V týdnů jazyků měla naše tįída pįednášku o 
Bolívii. Pįednášela nám cestovatelka, která 
tuhle oblast Jížní Ameriky procestovala s 
manželem. Povídání bylo zajímavé. 
Vyprávěla nám o indiánech v Bolívii, o jejich 
strachu fotit se, o útrapách s autem v poušti 
i o problémech s nadmoįskou výškou. Celou 
pįednášku doplnila o ukázky oblečení 
z Bolívie, sošek vyrobených indiány a pár 
suvenýrů. Pįednáška byla velice poutavá a 
doufám, že v pįístím týdnu jazyků se objeví 
podobné pįednášky. 

Petra Adamčíková, tercie A,  

TOP SECRET 

Během týdne jazyků jsme měli možnost 
seznámit se s projektem TOP SECRET který 
se dostal do Česka díky Goethe institutu. Za 
celým nápadem stojí Němec Simon Menner, 
který strávil dlouhé hodiny v archivu, kde 
postupně prošel téměį 40 tisíc fotografií 
východoněmecké tajné policie Stasi, které 
nebyly včas pįed pįevratem zničeny. 
Fotografie, které jsme viděli, byly různorodé 
- momentky poįízené během prohlídek bytů, 
manuál maskování tajného agenta nebo i 
tajné signály kterými se agenti mezi sebou 
domlouvali. Ovšem asi nejpįekvapivější byly 
fotografie vysoce postavených agentů, kteįí 
poįádali večírek v kostýmech, pįi kterém se 
pįestrojovali za oponenty režimu.  

Hana Kroupová 
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DĚJINY REKLAMY 

Jednou z akcí,  kterých jsem se zúčastnila v 
rámci Týdne jazyků, byla i pįednáška paní 
docentky Srpové. Už vloni patįila její 
pįednáška o jazyku reklam 
k nejpopulárnějším, a proto není divu, že se 
té letošní zúčastnilo mnoho studentů -  téměį 
jsme se do vyhrazené tįídy nevešli.  
 

Stejně jako v minulém roce se pįednáška 
paní docentky týkala reklamy - tentokrát 
samotné historie reklamního průmyslu. 
Kromě barvitého a zábavného výkladu paní 
docentky Srpové za doprovodu poutavé 
prezentace nechyběly ani ukázky z reálných 
reklam z různých období. 
Abych byla upįímná, loňské téma mě zaujalo 
více, čímž ale nechci įíct, že by mě pįednáška 
o historii reklam nebavila a nezaujala - právě 
naopak. Zvláště pak musím vyzdvihnout 
įečnické dovednosti paní docentky. Její 
výklad byl vtipný, ale hlavě perfektně 
srozumitelný a zįetelný.   
I její hlas se dobįe poslouchal. Teď jen 
doufám, že nebude chybět pįednáška paní 
docentky Srpové ani v pįíštím roce.  

Tereza Krejčová, kvinta B 

EVITA 

Studenti dokázali napodobit 
profesionální herce v pįedstavení  Evita. 
Tento muzikál pojednával o dívce, která 
pocházela z chudé rodiny, ale díky svému 
odhodlání a neústupnosti se dostala až na 
vrchol své kariéry – nejen filmové, ale i 
politické. Líbilo se mi to, že v krátkém 
čase byly zaznamenány veškeré důležité 
okamžiky z života Evy Perón. 

Narodila se roku 1919 ve městě Los 
Toldos. Když jí bylo 15 let, odešla do 
Buenos Aires, kde začala svoji kariéru 
v rozhlase a u filmu. Se svým budoucím 
manželem Juanem Perónem se setkala 
roku 1944 na charitativní akci v San 

Juanu. Pįíštího roku se vzali. Eva získala 
postupem času vliv v Perónově 
oddaném odborovém  hnutí. Svůj život 
zasvětila charitě.  

Díky svému vystupování na 
veįejnosti a svému úsměvu Argentinci 
Evu zbožňovali. Bylo jí 33 let, když Eva 
Perón zemįela v roce 1952 na rakovinu 
děložního čípku. Celá Argentina pro ni 
truchlila… 

   Divadelní pįedstavení se 
uskutečnilo ve čtvrtek 28. 1. na 
jevišti Janáčkovy konzervatoįe. 
Žáci naší školy pod vedením 
paní profesorky Mgr. 
Šňupárkové dokázali nás 
diváky a spolužáky pįekvapit 
skvělým provedením hry i 
vykreslením charakteru hlavní 
hrdinky. 

Anna Kuropčáková, prima B 
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WARCRAFT 

This new movie will be released in June, it´s based on a strategic games series developer 
by Blizzard Entertaiment, so let´s take a look at them. 

First game of this trilogy is Warcraft: Orcs & Humans 

Released in 1995 (in Europe) on MS-DOS and later a Mac OS version 

The story of the game is about the First war between Orcs escaping from their 

devastated world Draenor and Humans Defending their world from the orcs, I won´t 
tell you anything more! The story of the movie is very similiar, but there are some 

changes. 

 

 

Second game of this trilogy is Warcraft 2: Tides of Darkness 

Released in 1996 (in Europe) on MS-DOS, few months later on Mac OS, then they 

released an expansion pack with new content and next year a compilation on Saturn 

and Playstation, the Battle.net edition released in 1999, provided Blizzard's online 

gaming service, Battle.net, and replaced the MS-DOS version with a Windows one.  

The story continues the story of its predecessor, so I won´t tell you anything.  

 

Third and the last game is Warcraft 3: Reign of Chaos 

Released in 2002 on Microsoft Windows, Mac OS, Mac OS X 

The story is about a demon invasion, it contains four playable races. (Humans, Orcs, 

Night Elves and Undead) 

There is an expasion pack called Warcraft 3: The Frozen Throne  which adds 2 new 

races (the Naga and Drenei), 4 new campaings, some new units and buildings.  

 

 

In 2005 Blizzard released one of the most famous MMORPGs (Massive Multiplayer 

Online Role Playing Game) called World of Warcraft which has millions of players 

and 5 expansions which give players new content and Blizzard is currently working 

on the sixth expansion called Legion. 
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NEVER JUDGE A BOOK BY ITS COVER 

 „Money can’t buy you happiness”, “Never judge a book by its cover”, these two are a 
typical example of what I call the “comfort phrases”. Simply put, it is a bunch of quotes 
tiresomely repeated by people who are not successful enough to realize or admit that the 

opposite is true. 

Let us focus on the latter one. Please, mystical wise speaker, enlighten me and share your 

wisdom with me. What on Earth am I supposed to judge the book by then? For, sorry to 

disappoint you, that is exactly what the cover is there for!  

Daniel Seifert, oktáva B 

What I a t to e 

I want to be as pure as melody. 

As sly as a  fox, as strong as an ox,  

As fast as a hare, as brave as a bear,  

As free as a bird, as neat as the world, 

As deep as a bite, as dark as the night 

As hot as fire, as cold as ice, 

Sweet as sugar and everything nice 

As warm as the sun, as silly as fun, 

As cool as a tree, as scary as the sea 

As royal as the Queen, as busy as a bee 

Pure as a melody, pure as I want to be.  

Adéla Ogurková, sekunda A 

Whe  the pu pki  gre  

It was green as witch’s brew 

When it was yellow 

Smashed a marshmallow 

Then it was big 

As a giant pig 

A man called Frig 

With a Guinea pig 

Tried to carve it 

When it finally grew from spring to 

Halloween 

It was the greatest Jack-O-Lantern 

ever seen. 
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ONCE UPON A TIME 

Everybody imagines the beginning of a fairy-

tale. You are not far from the truth. But… 
Once Upon a Time is not by far the fairy-tale 

as we know it. I admit. I was not sure what to 

expect from it but I was really surprised 

when I saw it for the first time.  

 Once Upon a Time is an American 

fairy-tale dramatic series that premiered on 

October 23, 2001 on ABC and the Czech 

premiered was on December 30, 2015 on 

Prima Cool.  

 The series take a place in a fictional 

seaside town of Storybrook, Maine, in which 

the residents are actually characters from 

various fairy-tales and other stories that 

were transported to the „real world“ town and 
robbed of their original memories by the Evil 

Queen Regina, using a powerful curse 

obtained from Ramplstilskin. Only one person 

knows the truth and the other person (Emma 

Swan- daughter Snow and Charming) can 

stop it. 

 So. It is much more understandable to 

watch Once Upon a Time in English than 

Czech. Some characters have funny voices in 

Czech, (For example Hook – Killian Jones. He 

has deep voice in English but he has squeaky 

voice in Czech dabbing.) but some are good 

and the voice suits them. I recommend 

watching the Once Upon a Time and reading 

book as well. Do you enjoy the serials story? 

Do you love fairy-tales? Do you answer: 

„Yes“? J 

 Do not forget to watch Prima Cool 

every weekday at 17:20.  

Barbora Wildmannová, 4.A 
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… so step i side, see the De il i  I! 

On 27th of January 2016 was in Prague a 

concert of Slipknot. Three hours of waiting 

in front of the O2 Arena with my friends and 

grandma have paid off and we were in front 

row for one of the best metal bands in the 

world. When they opened the arena, chaos 

unleashed. Everyone tried to get in first, on 

the ground were broken bottles of Jack 

Daniels…and toasts, toasts with ham and 
cheese everywhere. Then we waited one and 

half hour in the arena and in 20:00 the best 

concert of 2016 started. 

Suicidal Tendencies was a phenomenal 

opener that got the crowd in the mood and 

energized. ST bass player was incredible and 

I love how Mike got the crowd going “ST, ST, 
ST!”  

Slipknot was amazing as usual. The stage 

show was incredible and the music hit you in 

the face and never let up. They also played a 

good variety of new and old songs, for 

example: Psychosocial, Eyeless, Duality, I 

Am Hated, The Devil In I and Surfacing. If 

you love Slipknot and have yet to see them 

live, then I highly recommend seeing them 

before they are too old to do this anymore. 

You will not be disappointed. It's Slipknot. 

By the way I was on the floor so that's where 

it gets really insane and it's awesome! I 

woke up the next morning and could barely 

hear, my voice was scratchy, and my neck 

was stiff from headbanging. Need I say 

more? 
S. Karamonová 

A ythi g ould happe  

At first the concert of Ellie Goulding was on 

30th of January 2016. Me and my friends 

were behind the O2 Arena about eight hours 

before. It was really bad experience for us 

because the temperature was very cold just 

about two degrees of Celsius. Two hours 

before the start of the concert security 

opened the doors to the arena and we can 

finally go inside. It was very hard because 

there were a lot of people but we finally took 

a place in the front row (front row is place 

right under the stage) at 8 pm was the 

beginning of the concert.  

Ellie had opening singer Sara Hartmann. 

Her music is not one of my favorite but she 

sang only six songs so I endured it.  

Ellie opened the concert with her brilliant 

aftertaste and then she sang most of her 

songs from her new album called Delirium. 

During the concert Ellie was also singing 

her old hits like Burn, Figure 8 and 

Anything Could Happen. In the end Ellie 

sang her biggest hit Love Me Like You Do 

and amazingly ended her Prague concert. 

Petr Koštěl 
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GAMES 

Games. Yes, the type of free time activity we all 

like. Especially, computer games. But why? The 

phenomenon of Computer games started during 

1990´s when computers became more popular 

due to the simplification of computer 

manufacturing and simplification of operating 

systems. This popular type of hobby continues 

and nowadays i can say that almost 50% of 

young population play computer games. But if 

you look at games in 1990´s and now, something 

has changed. Yes. Nowadays the business with 

computer games is one of the biggest in the 

world. Why? Just because modern games are 

pretty short, with not really a good story or are 

pay to win, which means if you pay a lot of 

money, you will almost automatically win the 

game and bed the best player. Of course there 

are exceptions, but they are occasional. Let’s 
make a comparison.  

2 years ago one company released one of the 

most famous titles in videogame history. 

Battlefield 4. I´ve played the game, so i can make 

an opinion. This game was one of the most 

expensive games in the world. And result: the 

development company made another 10 

expansion packs with extra content and what is 

the funniest thing on this whole project? Those 

expansions were nearly 1/3 of the price of the 

whole game so if you wanted to have the full 

game, you had to pay almost 3 times bigger price 

than was the original. If i can compare it to older 

Battlefield Bad Company 2, the older version had 

only one expansion with completely different 

maps and other things. So you actually paid for 

almost brand new game just running on the 

original game engine. So nowadays you have a 

lot of games, but only few are good. I can 

compare one episode of the most controversial 

game series ever created. I think everyone have 

ever heard of it. It´s called Grant Theft Auto, 

most commonly called only “GTA “. In 2013 

Rockstar Games (GTA developers) released the 

latest episode. Grant Theft Auto 5 or in short 

GTA V. I own a PS3 version of it so I have played 

it a lot and I compare it to my favourite GTA 

episode called Vice City which is 13 years old. 

And I can say that the older episode is much 

better than the newest one. It seems like all 

these new games are made with style: make the 

best graphics and do not care about gameplay or 

story. So basically these new games have super 

hi – quality graphics but storylines and 

gameplay are not the best. Actually they are 

horrible. I have no idea why. Of course there are 

exceptions like multiplayer games, which I will 

review later, but the most of those games are just 

something like good animated film with lousy 

story. For example: Call of Duty.  

Multiplayer games:  

Games with no storyline. They are just focused 

on gameplay with other players. They are mostly 

cheaper and easier to play. Nice example: 

Counter Strike. One of the most played games of 

all time, maybe the most played game of all time. 

Made just for fun, you mostly play them when 

you do not have much time because they are fast 

paced and made for instant action. But there is 

also problem. It is called Free to play games. 

Games which may seem like free to play, because 

they are free to download, but most of them are 

pay to wins. You know what it is, I have told you 

before.  There are exceptions like Team Fortress 

2, War Thunder, League of Legends, DOTA 2 or 

Hearthstone, but that all. The rest is mainly pay 

to win. But it is still only your opinion what you 

will play or not.   

Note: this review is just my opinion so do not 

judge me that I hate GTA V or CoD. If I forgot to 

mention some aspects in this article I’m very 
sorry. I’m not a fantasy games player, I’m more 
of a game historian and I just simply like old 

games.  
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UDÍLENÍ OSCARŮ 

Letos 28. 2. se uskutečnilo v  pořadí již 
88. předávání Cen filmové akademie. Oscaři 
jsou nepochybně ohromnou společenskou 
událostí a letos tomu nebylo jinak.  

 Jednou z nejočekávanějších cen byla ta 
za nejlepší mužský herecký výkon, na kterou 
se už dlouhou dobu tipoval Leonardo 
DiCaprio, který byl nominován již čtyřikrát. 
Leo Oscara skutečně ve finále letos konečně 
získal - za film Revenant: Zmrtvýchvstání, ve 
kterém ztvárnil hlavní roli - lovce kožešin, 
odsouzeného zemřít v drsné přírodě Jižní 
Dakoty první poloviny 19. století. DiCaprio 
tak porazil třeba Matta Damona (film Marťan) 
a předvedl dosud nevídaný výkon zvláště u 
herce jeho formátu – ve filmu je k vidění od 
plavání v ledové vodě po třeba lezení do  těla 
mrtvého koně. 

    Cenu pro nejlepší herečku si odnesla 
Brie Larsonová za výkon ve filmu Room. 
Vítězným filmem je novinářské drama 
Spotlight, který vypráví o týmu reportérů z 
listu Boston Globe, kteří se dlouhodobě 
věnovali kauze zneužívání dětí v katolické 
církvi. 

    Svého prvního Oscara za nejlepší 
hudbu získal legendární italský skladatel 
Ennio Morricone za hudbu k filmu Osm 
hrozných režiséra Quentina Tarantina. Na 
jejím vzniku se podíleli členové Českého 
národního symfonického orchestru (ČNSO).  

    Prosadila se také australská akční sci-
fi Šílený Max: Zběsilá cesta. Má na kontě šest 
Oscarů - především v technických kategoriích.  

Mario Hlisnikovský, tercie B 
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STUDIJNÍ POBYT V KATALÁNSKU 

I letos máme možnost jet na konci roku na studijní pobyty do zahraničí. Jednou z  možností 
je jet do Katalánska ve Španělsku v období 18. - 24. června. A co na nás vlastně čekář Jako 

první budeme muset absolvovat trochu nepįíjemnou celodenní cestu do Katalánska. 
Abychom si po cestě poįádně odpočinuli, strávíme zbytek druhého dne lenošením u moįe a 
zabydlováním se v hotelu. Hned další den začíná dopolední výuka, která pokračuje i 4. a 5. 
den. A odpoledne nás čeká již samotné poznávání Španělska.  Podíváme se do stįedověkého 
města Girona s nejzachovalejší židovskou čtvrtí v Evropě, na fotbalový stadion Camp Nou, 

kde trénuje fotbalový klub FC Barcelona nebo do nádherného letoviska Tossa de Mar u 
pobįeží. A tįešničkou na dortu bude v poslední den návštěva centra Barcelony, kde se 

podíváme napįíklad do ulice Las Ramblas anebo do slavného kostela Sagrada Família, kde 
je mimo jiné pohįben významný architekt Antoni Gaudí. Den završíme již v  autobusu na 

cestě domů. 

Dominik Bárt, 3.A 

OTEVŘENÉ OKNO 

ležíš v popelu svých vzpomínek 

kįik oken táhne tě ven 

táhne tě do peįiny  

odplulých ohňů 

 

vidíš se jak běžíš žlutou loukou 

a vítr ti čechrá vlasy 

jež vlají bezúhonně 

nikdo tě nedostihne 

vidíš svůj starý kout kde ses svěįil noci   
                             a ona tobě  

zpívala ti o svém oceáně duší letících 

o všech snech v tobě víįících 

které ti četla z dlaně jako vědma  

co vyčetla z očí víš jen ty 

 

slyšíš zvonit staré zvony 

šumět už spící staré stromy 

jdeš ulicí hluku 

jdeš ulicí světel  

jdeš ulicí jež spěchá za druhou  

cítíš jak to padá 

                        ze všech stran 

má to lehkost polibku a tíhu įetězu  

vidíš to všude kolem sebe 

vidíš jak směje se a čeká na tvůj návrat   

jen umět natáhnout ruku  

jen umět se vrátit 

neznamená už nic 

je jen meluzínou v starém panoptiku 

 

bojíš se jít vpįed  

vstįíc vycházejícímu 

v minutě cítíš svěžest let 

 

život je jen ozvěnou toků įek 

jež vyvěrají se zánikem pįedešlých 

a vlévají se zpět 
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ZEMAN A JEHO KALAŠNIKOV 

„Chcete-li se zbavit jakéhokoli politika, 
prezidenta nevyjímaje, je k tomu jediná 
demokratická cesta- a to jsou svobodné 
volby, které v daném pįípadě budou za rok. 
Vypadáte mladě, takže roku 2017 se zcela 
určitě dožijete. A pak existuje 
nedemokratická cesta - a ta se jmenuje 

kalašnikov,“ prohlásil náš prezident Miloš 
Zeman na vystoupení v Tišnově u Brna 25. 
ledna 2016, když se ho jedna z divaček 
zeptala, jak se mohou občané zbavit 
premiéra Sobotky. 

Samozįejmě se jedná o jeden z jeho 

obvyklých vtípků, avšak mnozí tento 
prezidentův výrok berou vážně a tvrdí, že 
Zeman vyzývá občany k zabití pįedsedy 
vlády.  

„Jsme s vysokou pravděpodobností jediná 
země v civilizovaném světě, kde prezident 
veįejně vyzývá k zabití pįedsedy vlády. Já se 
s tím vyrovnám, ale vadí mi, že tím Zeman 
děsí moje děti, celou rodinu a pįátele. Tyto 
výroky prezidenta pokládám za hloupé, 
zbytečné a nebudu na ně v této zcela 
nepatįičné rovině reagovat. Trvám na tom, 
že vztahy premiéra a prezidenta mají být 
profesionální a v zájmu dobrého fungování 
státu k nim takto budu i nadále 
pįistupovat,“ uvedl v písemném prohlášení 
Bohuslav Sobotka. 

„Po podpoįe extremismu a fašizace 
společnosti Zeman veįejně pįipouští atentát 
na pįedsedu vlády. Má meze, za které není 
ochoten zajítř“ ptá se zase ministr pro lidská 
práva za ČSSD Jiįí Dienstbier. 

S kritikou se ozval i ministr vnitra Milan 

Chovanec, který tvrdí, že nevkusné žerty o 
použití zbraní vůči pįedstavitelům státu jen 
pįilévají olej do ohně. Do Zemana se opįel i 
pįedseda TOP 09 Miroslav Kalousek, 

pįedseda Senátu Milan Štěch a pįedseda 
Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Člen 
rady České televize a bývalý įeditel 
Zemanova kabinetu Zdeněk Šarpatka na 
Zemana kvůli jeho výroku podal trestní 
oznámení. 

Prezidenta naopak hájí mluvčí Hradu Jiįí 
Ovčáček. Podle něj se jedná jen o drobný 
bonmot, a že reakce na vyjádįení prezidenta 
jsou zbytečně hysterické. Įekl, že to bylo 
pouhé konstatování a nadsázka a že k  zabití 
nikoho nevyzýval, jak to premiér pochopil.  

I když je Milošův bonmot nevhodný, myslím, 
že opravdu byl špatně pochopen. Hned 
začátek jeho odpovědi zní: „Chcete-li se 

zbavit jakéhokoli politika, prezidenta 

nevyjímaje…“. Nic tedy nemíįil pįímo na 
premiéra Sobotku. I když všichni našeho 
pana prezidenta dost dobįe známe, tak si 
myslím, že ho v tomto pįípadě įada lidí 
zbytečně odsuzuje.  

Jan Moravec, tercie B 
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E ko 

KONCERTY 

Rok 2016 se stal rokem hudebních nadšenců. 
Nespočet umělců navštíví v rámci buď jejich 
turné nebo hudebních festivalů naše hlavní 
město. Sportovní haly, arény, kluby – letošní 
výběr je vážně rozmanitý.  

Já měla možnost zúčastnit se zatím dvou 
koncertů.  

Prvním ze dvou zmiňovaných byl koncert 
britské zpěvačky Ellie Goulding v pražské 
O2 Areně. Ellie byla skoro vyprodaná až na 
místa v nejvyšších levelech arény, odkud 
nejde skoro vidět. 

Nutno įíct, nic jsem neočekávala, ale byla 
jsem mile pįekvapena. Ellie Goulding se įadí 
mezi menší hvězdy a tak mne její do puntíku 
vyladěná show zastihla nepįipravenou.  

Vokály Ellie byly mohem lepší než pįed 
tįemi lety, kdy ještě vystupovala v klubech.  

Jediné, k čemu bych měla pįipomínku jsou 
fanoušci. Po celou dobu koncertu všichni jen 
stáli na místě, nikdo nezpíval, netancovalo 
se…  

Druhým koncertem byl koncert amerického 
dua twenty one pilots (Tyler Joseph a 

Joshua Dun) v Lucerna Music Baru o týden 
později.  

Nebudu chodit kolem horké kaše a rovnou 
įeknu, že to byl dle mého názoru nejlepší 
koncert, který se kdy v Česku odehrál. 
Atmosféra byla neuvěįitelná – všichni znali 
každé slovo a pįes zpěv fanoušků nebyl Tyler 
Joseph, zpěvák skupiny, po většinu času 
slyšet. Ani chvilku jste nepostáli v klidu, 

poįád se tancovalo a skákalo do rytmu.  

Od počáteční Heavydirtysoul až po závěrečné 
Trees, kdy se v závěru do obecenstva vyslaly 
dvě dįevěné platformy na které se poté Tyler 

a Josh postavili a začali bubnovat na bubny, 
které také drželo publikum, jste se cítili jako 
doma. Kolem vás byli lidé se stejnou vášní, 
jakou pro tuto kapelu chováte i vy. Nikdo 
vás nesoudil za to, že jste u pomalejších 
písní plakali – oni vám podali kapesník a 
objali vás, aby vás alespoň trochu utišili a 
nakonec plakali i oni. 

Doposud nemám slov a to od koncertu 
uplynul celý měsíc. Já má kamarádka jsem 
ještě měly to štěstí a několik hodin po 
koncertu jsme potkaly Tylera. Dostaly jsme 

možnost se s ním pobavit a obejmout ho, což 
bylo neuvěįitelné. 

Bára Nejedlíková, kvinta B 


