ŠKOLNÍ ČASOPIS
OBCHODNÍ AKADEMIE
PROSTĚJOV
Milí čtenáři,
už popáté Vám přinášíme aktuální
informace z dění ve škole, ale také
články k pobavení i zamyšlení.
Největší část textů pochází z pera
našich studentů a několik z nich je
z řad prváků. Doufáme, že se při
čtení článků zasmějete a snad
dozvíte i něco nového.

Několik slov na úvod…
Vánoce jsou za námi, už i pololetí máme za sebou a čekáme na
jaro a s ním spojené týdenní volno. Než se však dočkáme, zkrátíme
si čas přečtením dalšího vydání školního časopisu. První ročníky
odjely na týdenní pobyt na horách, my se podíváme do divadla i
kina a začneme se chystat na Velikonoce a na akce přichystané
ve škole.
Nejtěžší období nastává pro naše maturanty. Ve všech předmětech
dokončí nové učivo a pak se vrhnou na opakování látky
z předchozích let. Není to zrovna jednoduché, budeme jim proto
držet palce, aby jejich píle přinesla své ovoce a oni se stali hrdými
absolventy obchodní akademie. Snad si i oni během přípravy
k maturitní zkoušce najdou chvilku na přečtení těchto stránek.
Rovněž všem ostatním přejeme, ať jim učení přináší radost a
úspěchy.
Do časopisu nám přispěli svými pracemi v nemalé míře i studenti
prvních ročníků, doufáme, že jejich články nebyly posledními a
že se s jejich výtvory setkáme i v dalších číslech. Můžeme se
pochlubit, že poprvé máte před sebou číslo, v němž jsou všechny
texty (kromě historie školy) prací studentů. Doufáme, že
v podobném duchu budeme pokračovat i nadále. Přejeme všem
čtenářům krásné chvíle při čtení našeho časopisu.

Studenti napsali:
Piš, piš, piš
Písemná a elektronická komunikace,
limity a klasifikace.
Nejde mi to moc a moc,
musím psát přes den i noc.
Sedět rovně, lokty u těla,
to jsou instrukce, které musím dělat.
Každou hodinu se rozčiluji,
ale já se zlepším, to slibuji.
Nejhorší jsou desetiminutová cvičení,
je to nekonečné, až k zešílení.
Psát bez chyb a nedívat se,
to po mně paní učitelka chce.
I když je to obtížné,
v životě to bude prospěšné.
Pokud Ti také nejde tento předmět, řiď se heslem:
Když nemůžeš, tak přidej víc,
napiš toho ještě víc. ☺
Iva Stoličková 1. B

Kolik tváří má lež?
Lež je všeobecně známým jevem. Odvážím se říct, že každý člověk
ve svém životě se s ní setkal, popřípadě setká. Člověk hlásající lži
se nazývá lhářem. Být lhářem je ve společnosti často nejhorší
počin. Lži nemá nikdo rád a všichni je kritizují. Pokud lžete,
ztrácíte důvěru ostatních.
Naopak pravda je prazvláštní. Je opačnou tváří lži a podle
společnosti je to jediné správné. Obě jsou spolu spojené jako dvě
sestry, jedna oblíbená a druhá odsuzovaná. Ale proč? Protože lež je
zlá. Kazí děti, důvěryhodnost dospívajících a život dospělých.
Takřka je pro lidi škodná jako lasička ve slepičím kurníku.
A proč lidé lžou či říkají polopravdy? Je to celkem jednoduché,
nikdo nechce slyšet pravdu. Počkat, cože? Vždyť teď si musím
protiřečit, ne? Neprotiřečím. Lidé totiž věci nedomýšlejí. Ten, kdo
žádá pravdu, svého rozhodnutí často lituje. Pravda je totiž ryzí,
nepřikrášlená, čistá, fatální a bolavá. Je často lepší říkat lež, která
je taková, jakou chceme slyšet. Menší lží se dá uchlácholit, potěšit,
získat a zlepšit stejně snadno jako ničit a zraňovat.
Jenže k hlavní otázce se dostávám až nakonec. Dá se lež
ospravedlnit? Většinou ano, občas ne. Například vezmu klasický
typ dnešních párů. Holka a kluk, mezi nimi láska, důvěra,
jednoduše silné kladné emoce. Avšak dřív nebo později přijde od
jednoho milence otázka, na kterou bude těžká odpověď. Přijde

rozkol, menší či větší, mezi vyřčení pravdy nebo ranění emocí toho
druhého.
Myslím, že v případě otázek typu: „Jsem v tomhle tlustá?“
v době, když je žena očividně rozladěná, malá lež neuškodí. Avšak
pokud je lež odpovědí na otázky ohledně podvádění, citů, soudu
nebo důležitých otázek na život a na smrt, je to špatné. Souzení lží
je a vždy bude věcí subjektivního pohledu. Jak se říká, sto lidí má
sto různých názorů.

Martina Vyhlídalová, 3. B

Motivační citáty
„Na světě existuje jen jedno hrdinství: vidět svět takový, jaký je, a
milovat ho.“
„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze
existuje.“
„Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě, má jen 60
minut.“
„Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový
smysl, jaký mu dáme.“

„Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.“
„Neodpoutávej se nikdy od svých snů! Když zmizí, budeš dál
existovat, ale přestaneš žít.“
„Když mi bylo pět, maminka mi řekla, že klíčem k životu je štěstí.
Když jsem přišel do školy, zeptali se mě, co chci být, až vyrostu.
Napsal jsem "šťastný". Řekli mi, že nerozumím zadání. Já jim
řekl, že oni nerozumí životu.“
John Lennon
„Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu.“
Václav Havel
Tipy, nápady, doporučení …

Co navštívit na Slovensku
Zní to jako klišé, ale je to tak. Slovensko je pro Čechy tou nejbližší
zahraniční zemí. A to se týká nejenom vzdálenosti. Snadno se
dorozumíme, na návštěvu není třeba znát cizí jazyky, ceny jsou
stejné, ne-li nižší než u nás. A navíc nás pojí dlouhé roky společné
historie.

VLKOLÍNEC
Malá vesnička leží na úpatí Velké Fatry pod kopcem Sidorovo.
Rezervace lidové architektury je zapsána v UNESCO jako kulturní
dědictví. Vesničku z malých dřevěných domků založili uhlíři a
dřevorubci. První písemná zmínka o osadě pochází z roku 1376.
Počkejte si ve Vlkolínci na západ slunce, kdy dřevěná obydlí
mění barvy
BOJNICKÝ ZÁMEK
Nejkrásnější zámek na Slovensku, který proslavila pohádka Šíleně
smutná princezna, najdete nedaleko města Prievidza. Jeho dnešní
tvář pochází ze začátku 19. století. Ján František Pálffy se
inspiroval francouzskými zámky na Loiře a pustil se do rozsáhlé
rekonstrukce.
ČIČMANY
Vypadá to jako v pohádce. Obec Čičmany asi 30 kilometrů na jih
od Žiliny tvoří krásné roubenky. Jsou ale výjimečné: jejich stěny
zdobí ornamenty připomínající výšivky čičmanských žen.
Památková rezervace lidové architektury zůstává jednou z
nejsvéráznějších obcí na Slovensku.

JESKYNĚ DRINY
Podzemní útvar je součástí Smolenického krasu a je jedinou
zpřístupněnou jeskyní v Malých Karpatech. Je zde velký počet
krápníků různých velikostí. Nejdelší je stalagmit měřící dva metry
dvacet centimetrů. Zajímavostí je útvar připomínající sloní uši. Ve
sněhobílých jezírkách jsou sintrové kuličky, takzvané jeskynní
perly.

Honza Koněvalík, 2. B

Naděje
Jedna vločka, druhá, třetí
sypou se z oblohy jako smetí.
Do oblohy koukám každý den,
čekám na náš společný sen.
Stále myslím na tebe,
při tom se vznáším do nebe.
Nevěříš mi, je to tak,
tady máš klíč od oblak.
Až uvidíš tu plnou lásky zář,
otevře se ti náhle tvář.
Láska je krásná, když ji máš,
pak ani zlo nevnímáš.
Marný je pláč, marné jsou slzy,
stojím a čekám, přijď za mnou brzy.

Anonym

Viděli jsme …
Klára 3847 aneb příliš mnoho hvězd
V úterý 30. ledna jsme měli možnost zhlédnout divadelní
představení - Klára 3847 aneb Příliš mnoho hvězd. Někteří z nás
tušili, že to bude představení o období holokaustu během druhé
světové války, ale většina z nás čekala film. Byla to hra, která
vypráví o skutečné osobě Kláře Brodyové a jejím osudu
v koncentračním táboře Osvětim.
Ihned na začátku jsme se dozvěděli, že dané představení
sepsala paní Brodyová až 40 let po návratu z koncentračního tábora.
V Čechách se dostalo k publiku hlavně díky její vnučce Lence
Lavičkové, která zároveň ztvárňuje i hlavní roli - Kláru. Svými
zážitky zaujala paní Brodyová i známého režiséra Stevena
Spielberga, který několik námětů z jejího života zpracoval i ve
svém filmu - Schindlerův seznam.
Klára byla v roce 1942 odvezena do Osvětimi a z
patnáctičlenné rodiny přežila díky souhře neuvěřitelných náhod a
štětí až do konce války, avšak jako jediná. V táboře prošla selekcí,
mučením, týráním, prodělala tyfus, který přežila hlavně díky
pomoci svých kamarádek, a dokonce i pochod smrti. Vše přežila a
na zpáteční cestě domů na Slovensko potkává svého budoucího
manžela. Toto představení bylo jedním slovem úžasné. Každý z nás

si představil, co všechno si musela Klára vytrpět a nebylo toho
málo!
Průřez divadlem
Ve čtvrtek 1. února 2018 jsme měli možnost zhlédnout představení
Divadélka

pro

školy

z Hradce

Králové,

které

patří

k nejvytíženějším hereckým souborům v České republice a
odehráli již více než 10 000 výchovných představení pro děti a
mládež.
Dva mladí herci nám velice zábavnou formou představili život a
nejslavnější díla Jiřího Voskovce a Jana Wericha v představení
Legenda V + W aneb Příběh Osvobozeného divadla, které bylo
doplněno ukázkami nejslavnějších divadelních her těchto autorů i
fotografiemi.
Představení bylo velice zábavné a to dokazoval smích, který
provázel celé představení. Představení určitě alespoň některým
z nás příjemně a zábavně objasnilo příběh Osvobozeného divadla.
Jana Müllerová, 3. B

Věděli jste, že…?
Člověk s nejvyšším IQ na světě pochází z Adelaide v Jižní
Austrálii. Řeč je o Terenci Taovi v současnosti nejmladším

profesorem matematiky na Kalifornské univerzitě UCLA. Titulu
profesor dosáhl už ve svých 24 letech. Jeho IQ je 230.
Nejmenší savec světa je netopýr thajský měří 2-3 cm a rozpětí
křídel přibližně 13 cm. Zřídka dosahuje váhy vyšší než 2 gramy.
Tím nejrychlejším želvákem naší planety je držitel rekordu Bertie.
Sprint dlouhý 5,48 metru uběhl Bertie za neuvěřitelných 19,59
sekund a během tohoto sprintu mu byla naměřena maximální
rychlost 28cm/s čímž zlomil prozatímní rychlostní rekord 12cm/s.
Lenka Soběslavská 2. B

16. leden – upálení Jana Palacha
Již třetím rokem je 16. leden zařazen mezi významné dny. Dne
16. ledna 1969 se na protest proti komunistickému režimu upálil
dvacetiletý student FF Univerzity Karlovy Jan Palach. Jan Palach
podlehl brutálním popáleninám 19. ledna. Svým činem chtěl
povzbudit tehdejší společnost, která se bála jakéhokoli odporu.
Jeho pohřbu, který se konal několik dní poté, se účastnilo několik
tisíc lidí. Dav vyšel z místa jeho upálení – Václavského náměstí. Po
pádu režimu byla Palachovi udělena čestná medaile Tomáše
Garrigue Masaryka. Každý rok 16. ledna se konají vzpomínkové
shromáždění na Olšanských hřbitovech, kde je Jan Palach
pochován.
Jana Müllerová, 3. B

Dějiny Obchodní akademie
Prostějov
Díl 5.

V roce 1903 byla výnosem ministerstva kultury a vyučování
upravena učební osnova tím, že do povinných předmětů byla
zařazena francouzština, angličtina a ruština. Žáci si volili pouze
jeden jazyk jako povinný, zbylé mohli zvolit jako nepovinné.
Problém s nedostatkem ubytovacích prostor pro přespolní žáky se
začal konečně řešit.
V roce 1903 se započalo se stavbou internátu na rohu Kravařovy
a Blahoslavovy ulice, nedaleko budovy obchodní akademie. Na
stavbu byly použity finance z penzijního fondu ústavu a nový
internát byl otevřen 3. ledna 1904. Kapacita však stále
nedostačovala. Usnesením obecního zastupitelstva z 16. února
1906 bylo rozhodnuto, aby byl zbytek staré jednopatrové budovy
sousedící s internátem zbořen a aby na jeho místě bylo přistavěno
nové křídlo internátní budovy. Tím se kapacita u bytování rozšířila
ze čtyřiceti na osmdesát míst. V budově se nacházela i kuchyně
s jídelnou, studovna, šatna a nová koupelna. V červenci roku 1909
však bylo nařízeno zrušit internát jako součást Obchodní akademie
a dále měla být jeho administrační správa vedena samostatně,
nezávisle na ústavu. Správu tedy převzal samostatný odbor přímo
odpovědný městské radě.

O svatodušních svátcích roku 1907 se poprvé konal sjezd všech
dosavadních absolventů Obchodní akademie v Prostějově. Starosta
města a zároveň předseda kuratoria obchodní akademie JUDr.
Josef Horák srdečně přivítal všechny účastníky a pronesl proslov.
Sjezd byl velice úspěšný, dohromady se jej zúčastnilo 230
absolventů z celkového počtu 309. Výnosem ministerstva kultu
a vyučování z 15. prosince 1911 bylo nařízeno, že na obchodních
akademiích mohou vyučovat pouze učitelé s kvalifikací pro
obchodní akademie.
Toto nařízení vstoupilo v platnost již pro školní rok 1912/1913.
Obchodní akademie v Prostějově podnikla potřebné kroky a od
daného školního roku obsadila předměty pedagogy disponujícími
potřebnou aprobací. Byli přijati noví učitelé a někteří stávající si
doplnili svou středoškolskou aprobaci zkouškou pro obchodní
akademie. Jednalo se zejména o učitele cizích jazyků a obchodní
korespondence. Obchodní akademie disponovala také velice dobře
vybavenou chemickou laboratoří.
Fungovala jako technický pokusný ústav pro cukrovarnický, kvasný
a tukový průmysl.
Dokonce jí bylo uděleno ministerstvem veřejných prací právo
vydávat osvědčení s platností veřejných listin.

Příspěvky studentů
naposledy… Hádejte a bavte
se
Běhá to okolo chalupy,

Černé zvíře

Dělá to cupity dupy.

vidím v díře:
u hlavy růžky,

Kdo mé jméno vysloví,

v rukou má nůžky,

v tu chvíli mě zničí.

hladký má kabátek
a chodí nazpátek.

Korunu na hlavě,
andělský šat,

Stojí, stojí babice,

zlodějský krok,

rozcuchaná velice.

ďábelský křik.

Když jsou krásné časy,
zelené má vlasy,

Bez nohou jsem, břicho mám,

když tělo zchřadne,

bez hlavy, hubičku mám.

do vody padne.

beze sluchu, ucho mám,
nedýchám, ač hrdlo mám.

Stojí krejčí na pasece,
tisíc jehel v každé ruce.

Jurníková Veronika, 1. B

Doplň pojmy a vysvětli výraz z tajenky
1.

14.

TAJENKA:

OTÁZKY:
1. Název svislé části tabulky.
2. Název vodorovné části tabulky.
3. Název dokumentu v Excelu.
4. Označení 4. sloupce v listu.
5. Mezi seznamy vytvořené pomocí ouška patří …
6. Název programu, ve kterém se tvoří tabulky …
7. Kromě tabulek a výpočtů mohu ještě vytvářet …
8. Souhrn řádků a sloupců tvoří …
9. Jak se nazývá silně ohraničená buňka?
10.

Co znamená symbol nůžek?

11.

Vysvětli klávesovou zkratku Ctrl + C.

12.

Jak se nazývá průsečík sloupce a řádku?

13.

Jak se nazývá tvorba čar u tabulek?

14.

Průměr a součet se nazývají …

Nicola Doubková, 1. B

Hádejte znovu…
Jeden král neměl žádného syna, ale manželka mu porodila několik
dcer. Všechny dcery byly blondýnky, až na dvě. Všechny dcery
byly brunety až na dvě. Všechny dcery byly zrzky, až na dvě. Kolik
přesně měl král dcer?

Řešení: Všechny měsíce mají 28 dní

Některé měsíce mají 31 dnů. Kolik jich má 28 dnů?
Řešení:
Devět: otec, matka, šest synů a jedna dcera

členů má rodina?
Matka s otcem mají šest synů, každý syn má jednu sestru. Kolik
Řešení:
Nejprve rozřízneš dort na čtvrtiny, klasickým způsobem, napůl a pak kolmo k
prvnímu řezu. A poté už stačí dort rozříznout horizontálně, tedy oddělit horní a
dolní polovinu.

Dokážeš rozdělit dort třemi rovnými řezy na 8 částí?
Řešení:
Takové slovo opravdu existuje, „dvacetikoruny“.

nepočítá, protože se v něm vyskytuje „í“ místo „i“.
u y právě v tomto pořadí a právě jednou? Slovo „mateřídoušky“ se
Najdeš v češtině slovo, ve kterém jsou za sebou samohlásky a e i o
Řešení
Jednu blondýnku (další dvě nebyly blond), jednu brunetku (další dvě nebyly
brunety) a jednu zrzku (další dvě nebyly zrzavé).

TAJENKA

1. Trávící žláza, která produkuje žluč.
2. Důležitou částí českého jazyka je?
3. Těleso ponořené do tekutiny je nadlehčeno silou, která se rovná tíze
tekutiny stejného objemu, jako je ponořená část tělesa. Který zákon
tohle popisuje?
4.
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10.
11.
12.
13.
14.

7. 1 ze čtyř druhů temperamentů (labilní, extrovert, útočný..)
8. Nejvyšší ústřední orgán moci?
9. Synonymum export:
10. Druhá nejdelší řeka Evropy?
11. Chemická značka Ni.
12. Hlavní město Běloruska.
13. Největší kolonie Británie byla?
14. Druhá osoba jednotného čísla?

VŠEOBECNÝ KVÍZ
Nejmenší živočich na světě?
Kterým jazykem mluví na světě nejvíc lidí?
Kdo je autorem díla Lakomec?
Co to jsou
Garganelli?
Kolik má
Karel Gott let?
6. Nejznámější dílo Shakespeara?
7. Avokádo je
ovoce nebo zelenina?
8. Který oceán
je na světě největší?
9. Kolik času potřebuje Země, aby oběhla Slunce?
10.Kdo byl Jan Hus?
1.
2.
3.
4.
5.

1. kolibřík(8-15 cm)
2. angličtina
3. Moliére
4. těstoviny
5. 79
6. Romeo a Julie
7. ovoce
8. Tichý oceán
9. celý rok
10.Kazatel, reformátor, římskokatolický kněz

ODPOVĚDI

2. Místnost ve škole vyhrazena pro setkání učitelů 3. Jedna z věcí, která
1.Téma letošního maturitního plesu
je hodnocena známkou na vysvědčení 4. První ředitel OA 5. Učitel, který nikdy nemluví česky 6. Příjmení třídní
učitelky třídy 2. B 7. Název kurzu, ve kterém se nováčci seznamují s kolektivem 8. Studenti druhých a třetích
ročníků se povinně účastní v období maturit ….. v různých firmách 9. Zimní sportovní aktivita v prvním ročníku
10. Naše škola se nachází na ulici ……… 11. Číslo z jedné počítačových učeben 12. Putovní cena za nejlepší
prospěch třídy se nazývá Zlatý …… 13. Akce, která se koná na jaře a účastní se jí všechny školy 14. Významná
místnost v nejvyšším patře budovy 15. Každoroční slavnostní událost maturantů
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Na závěr jsme pro Vás nachystali opět několik postřehů z hodin
českého jazyka. Zeptali jsme se žáků, jakým zvířetem by chtěli být
a proč. Zde jsou nejzajímavější odpovědi:
Chtěla bych být panda, jsou chráněné a roztomilé. Málokdo jim
ublíží a jsou vzácné. Celý den jenom jí a leží, nebo si hraje s
ostatními.
Panda, protože:
- nikdo by mě nesměl zabít,
- mohla bych hodně jíst a spát,
- měla bych roztomilá mláďata,
- mohla bych být tlustá a nikdo by to neřešil,
- byla bych oblíbená mezi všemi.
Pes v dobré rodině. Ráno vstane, nají se, jde se vyčůrat, zase se nají,
jde ven, zase se nají a jde spát. Nemá žádné problémy, všichni se o
něj starají a mají ho rádi.
Mravenec - jako maličkému tvorovi by se mi dařilo uniknout
nepřátelům, měl bych velkou rodinu s několikanásobně větším
domečkem.

Káně lesní - mohla bych létat. Létala bych všude a viděla svět z
jiného pohledu a kořist bych si našla snad všude.
Kočka, protože se ráda vyhřívám na sluníčku a u topení. Je zvědavá
a žije si svůj vlastní život. Má ráda lidi, ale zároveň zvládne být
sama.
Psem - neřešil bych otázky konce světa, světové politiky, globální
války a znečišťování.
Kočka domácí - trávila bych dny spaním, žraním a hraním si s
kdejakou blbostí, kterou najdu na zemi.
Sovou - je to jedno z nejúžasnějších zvířat planeta a hlavně mají
něco, co v dnešní době málokdo, svobodu.
Housenka/motýl - žere, žere, zakuklí se a je z něj krásný motýl.

V další části nás zajímalo, zda si i dnešní studenti dokáží správně
vyložit frazémy, které jsou součástí našeho mateřského jazyka.
Výklady byly různé, zde je několik z nich:
Vzít vítr z plachet. - Jít tam, kam nás to táhne. Kdysi se mi dařilo
a teď už ne. Udělat něco nečekaného. Nechat si někým řídit život.

Odjel. Podrazit někoho. Někdo s něčím machruje a druhý ho v tom
překoná. Ztratit motivaci. Přejít mrazem. Malý průvan.
Byla v něm malá dušička. - Byla v něm nějaká laskavost. Něco
dobrého. Byl na ostatní hodný. Nemá sebevědomí. Zlý člověk.
Slabý, starý. Citově prázdný a dutý člověk. Bylo v něm něco, co
vyrostlo.
Všemi mastmi mazaný. - Je moc opečovávaný. Na vše vymyslí
nějakou lest. Hodně o sebe pečuje. Všeználek. Jedináček,
nejoblíbenější. Vyčůraný. Pracuje jako mechanik a kuchař zároveň.
Nechat si zadní vrátka. - Ukázat slabinu. Nouzový východ.
Záložní plán – utéct do Karibiku s milenkou.
Dostat se do křížku. – Dostal se do názorového rozpoložení.
Umřel. Přijít ke kostelu.
Čerpali jsme z:
file:///C:/Users/Lenka/Downloads/czech_language_nastrahy_pravopisu_I_etymologie%20(2).pdfhttp://docplayer
.cz/2953854-Univerzita-palackeho-v-olomouci-bakalarska-prace-dejiny-stredniho-skolstvi-v-prostejove-vkontextu-historickeho-vyvoje-mesta.html
https://www.obrazky.cz/?q=b%C5%AFh+merkur&sgId=RZAvuxIRknmahR9ZuvIpuNwokS4fznwNknw7YGR
NTw%3D%3D&thru=&aq=#id=a95ffa612e2c6c49
https://www.obrazky.cz/?q=b%C5%AFh+merkur&sgId=RZAvuxIRknmahR9ZuvIpuNwokS4fznwNknw7YGR
NTw%3D%3D&thru=&aq=#id=976214fd5d748679
http://www.mojecestina.cz/article/2009033002-mnemotechnicke-pomucky
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http://dyskalkulie.webgarden.cz/temata/mnemotechnicke-pomucky
http://ninasuchomelova.cz/berlicky-pro-nasi-pamet/ http://www.hadanky.biz/pokrocile/
http://www.tanecni-ostrava.cz/files/Prirucka_spolecenskeho_chovani.pdf
http://korekturyjazykove.webnode.cz/pravopisne-vychytavky/ten-samy-tyz-/
https://ona.idnes.cz/jak-se-projevuje-zavislost-na-mobilnim-telefonu-fukzdravi.aspx?c=A160516_102736_zdravi_pet)
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