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DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME TŘÍDU 

6.A 

     Náš třídní kolektiv tvoří šest holek a osm kluků. Třídní učitelkou 

je Jana Sobková, kterou jsme si oblíbili díky její dobrácké povaze. 

     Třída je sportovně založená. Hrajeme fotbal, házenou, trénujeme 

v atletice. Naší chloubou jsou Linda Trachtulcová a Veronika 

Kalmanová, které nás reprezentovaly na Velické laťce a v běhu na 

jeden kilometr.  

     Někteří z nás nepostrádají hudební sluch, a tak navštěvují ZUŠ. 

Tam pilně cvičí na klarinet, flétnu a housle. 

     Většina žáků se minulý rok zúčastnila natáčení filmu Věřte -

nevěřte, Děsivý komiks(YOUTUBE). 

                                      (zapsala Daniela Procházková a  6.  A) 

6. B 

     Naši třídu tvoří 18 žáků, máme tady deset holek a osm kluků, 

kteří jsou hlavně sportovně založeni. Převládá fotbal a házená. 

           Paní učitelkou třídní je RNDr. Jarmila Pšurná, která nás učí 

matematiku.  

     Jsme úchylní na veverky a na jiná hebká zvířata. Náš třídní šašek 

Ondra dokáže zpustošit a zároveň rozesmát celou třídu. Už od 

první třídy panuje rivalita mezi námi a 6. A.  

                                                                              (zapsala třída 6. B) 
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3. A    

     Tuto třídu má pod svými křídly paní učitelka Mgr. Marie 

Vrablcová. Po třídě poletuje 19 dívek a 12 chlapců. Dobře zvládají 

učení, mají i sportovní nadání.  

     Dívky se věnují házené a aerobiku. Jsou velmi úspěšné. Dále 

navštěvují ruční práce, keramiku, výtvarný a zdravotní kroužek. 

Chlapci se věnují fotbalu, florbalu, atletice, ale také navštěvují 

národopisný folklorní kroužek Veličánek.  

     Na školní výlet se vydají za poznáním Zoo Lešné a seznámením 

s Galaxií Zlín.               

                  (zapsaly Karolína Novotná a Lucie Ščasná) 

POZNÁMKA: Protože jsou všechny tři třídy spolu první rok, nemají 

zatím společnou fotografii. Ukážeme je až příště.
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 

     Školní družinu navštěvuje v tomto školním roce 50 dětí, což je 

maximum, které můžeme přijmout. Mimo tyto děti dále do družiny 

docházejí další žáci, kteří zde čekají na kroužky, autobus apod. 

V obou odděleních jsou děti 1. - 3. ročníků, kluci i děvčata. Při 

hraní, výtvarných, pracovních i sportovních činnostech se mezi 

dětmi prohlubuje kamarádství, učí se pomáhat slabším a vzájemně 

se respektovat. 

     V zimních měsících, kdy jsme většinou ve třídách, hlavně 

malujeme a zkoušíme různé výtvarné a pracovní techniky. 

(Výsledky našeho snažení si můžete prohlédnout na nástěnkách u 

ŠD i chodbách 

školy). Jakmile 

začne hřát 

sluníčko, rádi 

třídy opouštíme 

a vy nás můžete 

vidět na školním 

hřišti, kde se 

věnujeme spíše 

sportovním 

aktivitám. 

     V posledních letech se díky příspěvkům rodičů na provoz 

družiny výrazně změnilo vybavení tříd. Můžeme se těšit z nové 

velké televize, DVD přehrávače, stolního fotbalu, kulečníku, 

několika starších počítačů a spousty nových stavebnic, her i knih. 

Díky tomu můžeme dětem zpříjemnit chvíle čekání, než se jejich 

rodiče vrátí ze zaměstnání. 
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ANKETA 

     Technika nás obklopuje na každém kroku. Přináší do našich 

životů nové možnosti. Na druhé straně je to velká zlodějka času. 

Někteří z našich kamarádů se jen těžko dokáží odpoutat od 

obrazovek počítačů. Proto jsme se tentokrát zeptali dětí na naší 

škole, kolik času tráví denně u počítače. A tady jsou výsledky: 

počítač nevyužívám 14 žáků 

do jedné hodiny 75 žáků 

do dvou hodin  51 žáků 

do tří hodin  25 žáků 

tři a více hodin  31 žáků 

jsem závislý  16 žáků 

jiná možnost      26 žáků 

(používám pouze pro výuku, jen v družině, jen 

několik minut denně, ne denně, jen někdy, 

nepravidelně) 

Ankety se zúčastnilo 240 žáků. 

206 žáků sedí u počítače alespoň jednu hodinu 

denně. To je celkem dost, nemyslíte? 
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SPORT 

Velická laťka 

     V úterý 27. března se sportovní hala naplnila sportovci, 80 dětí 

z okolních škol si přijelo zasoutěžit ve skoku do výšky. Strážničané, 

Lipovjané, Blatničané, Veličané a děti z Uherského Ostrohu se 

rozdělili do čtyř kategorií - mladší žákyně a žáci, starší žákyně a 

žáci.  

     Naše nejlepší letošní umístění získala v mladších žákyních 

Barbora Pekníková, umístila se na šestém místě. Lépe se dařilo 

naším mladším chlapcům, zlatou medaili získal Martin Lipár ze 

sedmé třídy za výkon 140 cm.  

     Všechny starší žákyně přeskákala naše Jana Šustková z osmé 

třídy, zlato pro ni leželo ve výšce 150 cm.  Třetí místo starších žáků 

patřilo Tomáši Frolovi z osmé třídy a Pavlu Váňovi ze sedmé 

třídy, pokořili výšku 155 centimetrů. 

Celkové hodnocení zúčastněných škol: 

1. místo: Masarykova ZŠ Velká nad Veličkou 

2. místo: ZŠ Strážnice Školní 

3.  místo: ZŠ Uherský Ostroh 

 

všem blahopřejeme 

zapsala Jana Šustková 
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REPORTÁŽ Z AKCE 

Rozhovor s Janou Šustkovou  

(vítězkou Velické laťky) 

 

Jano, byla jsi s dnešním výkonem spokojená?  

Jo, docela dobrý výkon, od minulého roku jsem se zlepšila o 15 cm. 

 

Jaký je tvůj osobní rekord ve skoku vysokém?  

Zatím 150 cm. 

 

Co tě ke skákání a k atletice vůbec přivedlo?  

Hlavně škola, hodiny tělocviku. 

 

Patří atletika k tvým koníčkům?  

Baví mě to, ale házená je v mém případě lepší. 

 

 Budeš se nějak intenzivněji připravovat na příští rok?  

Jenom v tělocviku a třeba i v atletice, jako každým rokem. 

 

 

Děkuji za krátký rozhovor. Přeji ti mnoho úspěchů v dalších 

sportech. 

Jany Šustkové se ptala Tereza Spazierová 
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PROJEKT ŠKOLY PRO VENKOV 

Besedy pořádané v rámci projektu 

Školy pro venkov  

    

  V lednu se za velmi 

nepříznivého počasí 

vypravili žáci VI. B na 

obecní úřad, kde je 

čekal pan Antonín 

Pšurný. Připravil si pro 

ně povídání o pomníku 

padlým, který stojí 

právě před budovou 

obecního úřadu. Autor 

pomníku Alois 

Bučánek, vynikající 

český sochař, vytvořil 

umělecké dílo 

vyjadřující myšlenku 

„Na úsvitu svobody“. 

Mladá ma - minka ve 

velickém kroji klečí, u 

ní stojí malý chlapec, 

rovněž v kroji, a drží v ruce lipovou ratolest. Matka ukazuje chlapci 

krásu naší svobodné vlasti. Pomník byl odhalen 19. 8. 1934. Na 

podstavci jsou vyryta jména padlých vojáků za první a druhé 

světové války.  
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     V únoru besedovali žáci VI. B s paní Olgou Pšurnou o fašanku. 

Na Tři krále končí Vánoce a začíná fašanek, nejpříznivější období 

pro pořádání oslav, plesů, svateb, zabíjaček apod. Fašanek trvá asi 

40 dní a končí vlastními fašankovými dny sobotou až středou. 

V sobotu bývá zábava, aby se všichni dostatečně poveselili před 

nastávajícím půstem. V neděli a v pondělí chodí dospělí chlapi 

v kroji s muzikou po fašanku. Zpívá se hlavně píseň „Fašanku, 

fašanku, už je ťa na mále“. Fašankáré jsou obdarováni koblihami, 

vajíčky, slaninou i penězi. Menší chlapci dříve chodili s dřevěnými 

šablemi na obchůzku o fašankovém pondělí se zpěvem „Pod šable, 

pod šable“. Jejich povinností bylo při zpěvu vysoko skákat, aby 

hospodyním vyrostlo vysoké konopí. V úterý při taneční zábavě se 

kolem půlnoci „pochová basa“ a s ní i období veselosti a tance. 
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 Na Popeleční (Škaredou) středu začíná půst, který trvá až do 

Velikonoc. V něm se mají lidé odříkat přílišného jídla a pití a nemají 

být pořádány žádné taneční zábavy. Dříve nesměli chlapci chodit 

ani na besedy ke galánkám. 

     V březnu navštívila žáky VI. B paní Anna Bobčíková, která jim 

vyprávěla o Velikonocích. Velikonoční svátky začínají na Zelený 

čtvrtek. V tento den přestávají zvonit kostelní zvony (zvony se 

„zavazují“). Chlapci chodí s dřevěnými repotáči a zvou tak lidi do 

kostela. Dalším svátečním dnem je Velký pátek, kdy si 

připomínáme oběť ukřižování Ježíše Krista za lidi celého světa. 

Nemá se jíst maso a ráno bychom se měli umýt v potoce. Na Bílou 

sobotu se „rozvazují“ zvony. Chlapci si pak jdou natrhat vrbové 

proutky a pletou si z nich korbáče, aby měli na Velikonoční pondělí 

čím vyšlahat děvčata. 

              RNDr. Jarmila Pšurná 

Vycházka za ekologií 

Čistírna odpadních vod 

     Čistička je ve Velké nad Veličkou. Je velmi důležitá a bez ní bych 

si to tu nemohl představit a přitom na to lidi kašlou a někdy o tom 

ani neví. 

     Dováží se sem totiž veškeré odpady z obce, a to je důležité, 

neboť by byla celá obec špinavá a nebyla by tak krásná. Odpad se 

nedováží jen z Velké nad Veličkou, ale také ze sousedních obcí jako 

je Javorník.   



Horňáček                                                                          květen 2012 

 

13 

     Stavba započala v roce 1996 a to i s kompostárnou. Stálo to 35 

mil. korun českých. Pro někoho by to bylo velké číslo, ale je to pro 

život zde velice zásadní!!! 

     Dále se vybudoval sběrný dvůr v nemalé sumičce 16 mil. korun 

českých. Sběrný dvůr vykonává činnost recyklovat, což je velice 

důležité, pokud tu lidstvo bude mít v plánu žít. 

     Možná se ptáte, z čeho získávají finance na pochod tohoto 

velkého komplexu? Jednoduše jen stačí, aby každý obyvatel obcí, 

jež toto používají, zaplatil sumičku v hodnotě 450 korun českých. 

     To je vše, všichni to píší jako sloh, tak doufám, že se bude líbit i 

můj článek                       

                                                                       Zdeněk Maňák, 7. A 
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     Čistírnu odpadních vod navštívila s žáky paní učitelka Mgr. 

Marie Vrablcová v rámci projektu Školy pro venkov. 
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CO SE DĚJE VE ŠKOLE 

Velikonoční tvoření 

     V pátek 30. března se ve školní jídelně opět sešli všichni 

tvořeníchtiví nadšenci. Konaly se zde totiž oblíbené velikonoční 

dílničky. Děti si tak mohly vyzkoušet různé techniky zdobení 

vajíček u vychovatelek p. Galečkové a Procházkové, vyráběly jarní 

dekorace s p. učitelkami Kučerovou a Šimoníkovou, s pomocí p. 

učitele Šáchy si upletly „korbáč“, u p. učitelky Sobkové si vystřihly 

ozdobu na okno, s p. učitelkou Brablcovou upletly z papíru ošatku a 

ozdobily vajíčko korálky. Perníčky je učila zdobit p. učitelka 

Sedlářová.  

     Tato akce se těší velké oblibě dětí i rodičů a my věříme, že vás 

opět všechny přivítáme v krásném adventním období. 

                                                     zapsala Mgr. Jana Sobková 
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ČESTNÉ JEDNÁNÍ ZASLOUŽÍ POCHVALU 
 

V pondělí 12. března žáci 9. B Jakub Sukup, Jan Rumíšek, 

Adam Kružica společně s žákem 9. A Václavem Melichárkem vrátili 

větší obnos peněz, který našli před budovou pošty. Jejich čestné 

jednání je dobrým příkladem i pro ostatní žáky naší školy. 

 

Vedení MZŠ 

 Velká nad Veličkou 
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Horňácký zpěváček                                         CHVÁLÍME 

                 V březnu měla v našem kulturním domě premiéru dětská 
soutěž Horňácký zpěváček 2012. Do oblastního kola se přihlásilo 
hned sedmadvacet dětí. Sedm z nich, ve věku od desíti do patnácti 
let, přitom soutěžilo o postup do regionálního kola. Vítězem a 
postupujícím se stal Filip Sítek z Javorníku. Čistě a skvěle zazpíval, 
dokonce se doprovodil na housle. “Je velký talent a může zabodovat 
i v dalším kole,“ sdělil předseda devítičlenné poroty, uznávaný 
horňácký primáš a zpěvák Martin Hrbáč. Do zpěvu vyhrávala 
účinkujícím Horňácká cimbálová muzika s primášem Romanem 
Sokolem. Že měl pan Hrbáč pravdu, se potvrdilo v Lužicích. Třicet 
sedm zpěváčků ve věku deset až patnáct let, kteří postoupili z kol 
v Uherském Brodě, Uherském Hradišti, Otrokovicích, Staré 
Břeclavi, Starém Poddvorově, Kyjově, Svatobořicích-Mistříně, 
Strážnici, Vracově, Veselí nad Moravou a u nás ve Velké nad 
Veličkou, na regionální soutěžní přehlídce Filip Sítek přezpíval a 
doplnil postupující šestici. 

     V celostátním kole se umístil v první jedenáctce. Blahopřejeme. 
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Jedeme za kulturou 
     Dne 6. 3. 2012 vyrazily obě osmé třídy, žáci 7. A a dvě dívky ze 7. B za 

kulturou, navštívili jsme Mahenovo divadlo v Brně. Naším cílem bylo 

divadelní představení s názvem Scapinova šibalství, jehož autorem je 

francouzský herec, dramatik a spisovatel Molliére, vlastním jménem Jean-

Baptiste Poquelin. Představení bylo zábavné a myslím, že se nám všem 

líbilo. Po skončení jsme zamířili do Olympie, najedli se a vesele uháněli k 

domovu.                      (spokojené divačky z osmé třídy) 

 
 

Divadelní představení Mrazík 

      Ve čtvrtek 15. března navštívili žáci a žákyně prvního stupně v 

doprovodu třídních učitelek divadelní představení „Mrazík“ ve Zlíně. 

Byl to dětem dějově dobře známý příběh, ale v trochu jiném 

zpracování. Příběh byl doprovázen a prokládán písničkami. Všem se 

divadelní představení moc líbilo a určitě se budou těšit na další.

     (text a foto Mgr. Irena Mikesková)     
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Ostatní akce alespoň zmínkou 

 

15. března jsme si mohli zanotovat na hudebním pořadu Z. 

Horvátha v kulturním domě, při hodinové exkurzi nás provedl 

napříč současnou hudební scénou. 

21. března dívky zápolily ve florbalu, zúčastnily se Poháru 

ministra školství, ve stejném sportu zabojovaly i 4. dubna 

v Bojanovicích, získaly druhé místo. 

11. dubna si mohli změřit síly někteří žáci devátých tříd, byli 

zařazeni do srovnávacího testování PISA. 

12. dubna navštívili naši školu lektoři z P centra, besedovali 

s žáky 8. a 9. tříd o škodlivosti užívání návykových látek. 

17. dubna se sportovalo, starší žáci bojovali v okrskovém kole ve 

florbalu. 

18. dubna sportovní hala přivítala mladší žáky z okrsku, zápolili 

ve vybíjené, naši vyhráli a postoupili do okresního kola, v turnaji 

Preventan cupu závodili 25. dubna v Hodoníně. 

26. až 29. dubna jsme měli družební návštěvu z Polska. 

16. a 17. května se sportovalo v Kyjově na Poháru rozhlasu. 

Mladší žákyně obsadily z dvanácti škol 3. místo, starší žáci ze 

čtrnácti škol získali 3. místo. 
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Mikulčický památník Staré a Velké Moravy 

 

     Přesně půlstoletí od svého vyhlášení letos oslavil památník Staré 

a Velké Moravy v Mikulčicích. S bohatou a poutavou historií, která 

sahá až k počátkům naší státnosti, se 9. května jeli seznámit žáci 

sedmých tříd spolu s p. učitelkami L. Hlaváčovou a A. Brablcovou 

v rámci dějepisné exkurze. Učení v takovém místě je mnohem 

názornější, jasnější, a hlavně se užije větší legrace. Hezký slunečný 

den a zajímavý výklad paní průvodkyně přispěl k tomu, že nám je 

období Velké Moravy mnohem bližší.   
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NAŠE PRÁCE 

Záhada na hřbitově 

slohová práce Adama Zálešáka, 6. A  

     Jednoho dne jsem se já, Petr a Pavel domluvili, že si uděláme srandu  o 

půlnoci půjdeme na hřbitov. 

     Na tom hřbitově byl nedávno pohřben Arnold Novák. Byl to jeden 

hodně bohatý pán, kterému patřil největší podnik tady ve městě. Policie 

ho našla probodnutého před domem. Neměla vůbec žádné podezření a 

důkazy. Všechno zdědila jeho manželka.  

     Před hřbitovem jsem řekl: „Každý 

půjdeme sám, a kdo na Arnoldově hrobu 

vydrží hodinu, dostane od každého 500 

Kč.“ Všichni souhlasili. Petr řekl: „Já 

půjdu klidně první, za tu tisícovku to 

stojí.“ 

     Tak šel, až přišel ke hrobu Arnolda 

Nováka. Na hrob si sedl a čekal. Po čtvrt 

hodině v dálce viděl ženu, která do 

Nováka bodá nožem. Najednou oba 

zmizeli. Petr s hrůzou vstal a utíká pryč. 

Když k nám doběhl po patnácti 

minutách, začali jsme se smát, že prohrál tisícovku. On nám se zděšením 

řekl, co viděl. My jsme se mu začali ještě víc smát. 

     Jako další šel Pavel. Když přišel ke hrobu, sedl si a čekal. Uběhlo tři 

čtvrtě hodiny. Já a Petr jsme si mysleli, že má Pavel vyhráno, když 

najednou doběhl a řekl, že viděl to samé co Petr. Já jsem se začal smát a 

řekl jsem: „nachystejte si tu tisícovku,“ a šel jsem. 
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     Přišel jsem ke hrobu a sedl jsem si. Čekal jsem a byl rád, že za chvíli 

budu mít v kapse tisíc korun. Zdálo se mi, že čas ubíhá nějak pomalu. Za 

tři čtvrtě hodiny jsem na hrobu usnul. Zdálo se mi, že vidím Arnolda a 

jeho manželku, jak ho zabíjí a nůž zakopává na zahradě vedle jabloně. 

Ten sen byl tak skutečný!  

     Probudil jsem se a utíkám za Petrem a Pavlem. Řekl jsem jim, že jsem 

usnul a co se mi zdálo. Teď jsem viděl i já, jak je to zvláštní.  

     Na druhý den jsme se domluvili a šli za zahradu zesnulého Arnold, 

vlastně teď už jeho manželky. Přelezli jsme plot a šli k jabloni. Začali jsme 

kopat a vykopali jsme nůž celý od zaschlé krve. Tento nůž jsme přinesli 

na policii. Policisté na noži našli otisky prstů Novákovy manželky. Tak jí 

byla vražda dokázána.  

     Přemýšleli jsme nad tím a 

dospěli jsme k názoru, že 

Arnoldův duch tak chtěl, aby za 

jeho vraždu byla potrestána. Teď 

už může jeho duch odpočívat 

v pokoji. 

   

 

 

  Tento příběh je zcela smyšlený. 

Nepopisuje žádnou konkrétní 

událost ani osobu.  

                                autor 
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ZÁBAVA 

Jestli nevíš, co si letos na jaře pořídit do šatníku, pročti si 

módní trendy zpracované Bárou Plešovou: 

Módní trendy jaro/léto: 

-sedmdesátá léta, woodstock, etno, safari styl! V tomhle duchu letí 

letošní jaro a léto, trendem bude volné oblečení. 

Doplňky 

     Čím víc doplňků, tím líp. Navěs si na krk korále hned troje. A 

náramky? Ozdob si i zápěstí. Slaď i hodinky, prsten a brýle, a 

nezapomeň na klobouk!  

Topy 

     Proužky na dlouhém triku a kytičky nebo ethno vzor na tunice.  

Česko je prý země, kde nejvíce ženám sluší džíny a tuniky, proto je 

na čase mít alespoň jednu.  

Kalhoty a krátké kalhoty 

     Boyfriend's džíny s volným sedem a úzkými nohavicemi. Ohrň je 

na dvě otočky a nazuj žabky nebo conversky. Džínové kraťasy oživ 

úzkým přírodním páskem a k nim nazuj páskové střevíčky a obleč 

volnou tuniku. Plátěné zase vyniknou v námořnickém stylu - tedy 

červená, modrá nebo bílá, a proužky. Pokud máte rády úzké džíny, 

tak ty zůstávají nadále dobrou volbou. In jsou skinny džíny modré, 

barevné nebo potištěné vzorem. 
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Šaty 

     Krajky, kytičky, potisky... prostě romantika. 

Nechybí ani řasení nebo volánky. Důležité je 

pohodlí a příjemný materiál.  

Bundičky, košile & vesty 

     Kožené, semišové i džínové v pánském stylu a 

v přírodních barvách, bundy i sáčka. Vesty na opak oblečení 

zjemňují. Jsou kratší, něžné, lehké, pletené i háčkované s velkými 

oky. Košile jsou letos kostkované, to ale vůbec neznamená, že v 

nich musíš vypadat jako traktorista. Kostky jsou ve veselých 

barvách. 

 

         

  Anebo si pořiď to, v čem se cítíš pohodlně, módní trendy nejsou 

diktátem, můžeš mít i vlastní názor!!! 
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Šifrování 

Převod na čísla- úkol pro druhý stupeň 

Tento filtr převádí text, který je napsán v Morseově abecedě tak, že 

výsledná šifra vypadá jako čísla psaná za sebou nebo jako nějaký 

složitý početní příklad. Ve skutečnosti je to lehké.  Sudá číslice 

znamená tečku, lichá čárku. 

Jednotlivá písmena jsou od sebe oddělena matematickými 

znaménky. 

Příklad 

text: zelenina je zdrava 
morse: --.././.-.././-./../-./.-//.---/.//--../-../.-./.-/...-/.-/// 
šifra: 1740 - 4 : 8344 - 0 x 10 x 26 + 14 : 23 : 0795 x 6 x 9926 x 542 x 

232 + 01 - 8643 - 69 = 

 

JAK DEŠIFROVAT: 

Pokud jsme dostali šifrovanou zprávu vypadající jako těžký 
početní příklad, pokusíme se jej dešifrovat podle pravidel této šifry. 
Místo sudých nebo lichých číslic píšeme tečky a čárky. Matematická 
znaménka bereme jako oddělovače písmen. 

                                                                                  (Podle V. Bejla) 

Pokud si nepamatujete Morseovu abecedu, musíte vyhledat 
Horňáček číslo 3, kde ji najdete. Číslice převeďte na Morseovu 
abecedu a vyluštěte úkol: 
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3-2+248-22+39-4%=682+6%=36-
69%=2796-692-27x7528-542-72+22-32x1657 

 

2579-2%=3842+25-634-795 

 

Jako obvykle budou tři vylosovaní úspěšní luštitelé odměněni 

______________________________________________________ 

 Šťastní výherci z minulého čísla 

1. stupeň:  Monika Hyžová 5. A 

  Martin Dvořák 3. A 

  Erik Spazier 4. A 

2. stupeň:  Jan Rumíšek 9. B 

  Miroslava Kalmanová 9. A 

  Adam Zálešák 7. A 

Blahopřejeme!!! 
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☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

Alena Brablcová                                 

Tereza Spazierová 

Jiřina Světlíková 

Daniela Procházková                       

Karolína Novotná                            

Barbora Plešová    

Jana Šustková        

                                             

Obrázky v tomto čísle namalovali žáci v rámci hodin 

výtvarné výchovy. 

Časopis byl vydán nákladem 200 kusů.  


