
 12. dubna jeli 

žáci 4. a 5. roč-

níku na soutěž 

ve vybíjené 

 13. dubna si vy-

šla 2.C na ex-

kurzi do hasič-

ské zbrojnice 

 17. dubna jsme 

viděli ukázku 

dravců na So-

kolské louce 

 18. dubna pro-

běhly akce Ovo-

ce do škol a 

Zeyerovy Vod-

ňany 

 20. dubna šli 

šesťáci na Den 

země do DDM 

 20. dubna nás 

navštívil vzácný 

host pan Václav 

Klaus 

 Ve dnech 25. a 

26. dubna pro-

běhla LAO 

 26. dubna se ko-

nal tradiční 

předmájový běh 

městem 

 27. dubna jsme 

se zúčastnili vy-

hlášení soutěže 

školních časopi-

sů 

 3. května jeli 

kluci na Mc Do-

lald´s Cup 
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Vážení čtenáři  

Bliku,  

čas letí a ukrajuje 

poslední měsíce škol-

ního roku. Počasí je 

letní a prázdniny 

jsou na dosah. Přeji 

všem krásné prázd-

niny. 

Jana Vršecká 

  



 V pondělí 26. března 2018 

přijel do naší školy na besedu se 

žáky 2. stupně autor hororové lite-

ratury Jan Opatřil. Autorského 

čtení se zúčastnili žáci 6. C, 7. C a 

žáci osmého ročníku.  

 Žáci zhodnotili akci takto: 

Dnešní program se mi velice líbil, 

byl zajímavý. Nejvíce se mi líbil 

příběh Markétin míč. Autor půso-

bil mile. Jeho knihy vypadají dost 

tajuplně. Jan, 6. C 

Dnes se mi líbilo, jak pan Opatřil 

četl ze své knihy. Knihy si sám 

krásně ilustruje. Inspiraci prý čer-

pá ze svého života i od zahranič-

ních autorů. Povídal nám o horo-

ru. Také nám řekl o tom, jak to 

probíhá, než se kniha od autora 

dostane ke svému čtenáři.   

Sylva, 6. C 

 Dnešní program se mi líbil 

ze tří důvodů a moc jsem si to 

užil. Autor působil mile, a kdyby 

k nám nepřijel, tak bych o něm 

vůbec nevěděl.  

David, 6. C 

 Moc se mi to líbilo. 

Dozvěděla jsem se dost nových 

věcí, nad kterými jsem nikdy moc 

Stránka 2  

Autorské čtení 

nepřemýšlela. Zpočátku to bylo 

dost napínavé, a jak začal číst ten 

příběh, tak mě to začalo strašně 

bavit. Také se mi líbilo, jak to 

měl všechno připravené. Zajíma-

vé bylo, jak vyprávěl o svém ži-

votě i o tom, jak vzniká kniha. 

Kristýna, 6. C 

 Autorské čtení se mi líbi-

lo. Pana autora jsem neznala a 

přijde mi jako fajn spisovatel. Je-

ho knížky jsou zajímavé. I když 

nejsem velký čtenář, jeho knihu 

bych si ráda přečetla.  

Tereza, 8. D 

 Tato beseda se mi líbila, 

protože byla originální. Nejen, že 

to byla naše první beseda o horo-

ru, ale pan spisovatel se snažil i 

vyvolat atmosféru strachu. Kniha 

mě zaujala. Neobvyklá knížka 

s příběhy, které jsou částečně 

pravdivé. Spisovatel Jan Opatřil 

nás zasvětil do světa hororu kni-

hou s osobitým názvem Hororové 

povídky.  

 Zodpověděl i pár otázek 

ohledně nakladatelství a složitostí 

při psaní a vydávání knížek. Celá 

akce trvala dvě vyučovací hodi-
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ny.  

Vendy, 8. D 

 Měli jsme možnost se zú-

častnit dvouhodinové besedy o 

hororu. Beseda byla se spisovate-

lem panem Opatřilem. Začala tak, 

že autor přišel v tmavě hnědé ká-

pi, která se používá na rituály a 

černé mše. V ruce měl několik 

svíček slepených do jedné. Knot 

svíčky lehce plápolal. Spisovatel 

se postavil před nás k mikrofonu 

a předčítal nám jednu ze svých 

povídek o Báře a Markétě, která 

symbolizovala nadpřirozeno. Ve-

dle sebe měl stůl s lebkou a svý-

mi knihami.  

 Povídka byla velmi pouta-

vá a reálná. Na konci povídky 

spisovatel odešel a pustil písnič-

ku.  

 Když se vrátil, byl už nor-

málně oblečený a vyprávěl nám o 

svém psaní, o pseudonymu, který 

používá, o strachu vůbec. Závěr 

patřil otázkám. Beseda se mi líbi-

la, autor byl milý a zábavný. Ho-

rorové knihy mám ráda a nadpři-

rozeno také.  

Natka, 8.D 
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 Ve čtvrtek 12. dubna nás 

ve škole čekal projekt Námořní-

ci. Nejprve jsme se měli rozdělit 

do pěti skupin. Pak dostala každá 

skupina jméno jednoho objevite-

le, o kterém jsme si měli zjistit 

co nejvíce informací a na konci 

projektu jsme svého mořeplavce 

prezentovali ostatním skupinám. 

Mezitím nás čekalo plnění růz-

ných úkolů. Za každý splněný 

úkol jsme dostali razítko do kar-

tičky skupiny. Podle mě to paní 

učitelka vymyslela moc dobře, 

byla to zábava a ještě jsme 

dozvěděli něco nového formou 

hry. Tereza 

Během projektu jsem zjistil, že 

koření bývalo dražší než draho-

kamy, že se námořníci zbavovali 

nepotřebných lodí, že námořníci 

byli hodně pověrčiví a většina 

plaveb byla z Portugalska a Špa-

nělska. Vojta 

Včera se mi líbilo, že všichni ně-

co dělali. Nejdřív jsme si zvolili 

kapitána Petra, potom jsme si 

rozdělili, co kdo bude dělat. Já 

jsem kreslil loď. Program se mi 

moc líbil.  

Projekt Námořníci 

Pracovalo se mi moc dobře, jako 

skupina jsme dobře spolupracova-

li. Naučil jsem se spoustu nových 

věcí, ale pořád ještě nevím, jak 

správně napsat Ferdinandovo jmé-

no. Nejvíc mě bavilo chodit 

k interaktivní tabuli a skládat svě-

tadíly. Opravdu mě to moc bavilo 

a nevadilo by mi, kdybychom si 

něco podobného zopakovali.     

Tomáš B. 

Byl jsem ve skupině, která měla 

za úkol zjistit vše o Magalhaesovi. 

Dozvěděl jsem se, že obeplul ze-

měkouli a dokázal tím, že je Země 

kulatá. Také jsem zjistil, že zahy-

nul na Filipínách, protože byl se 

svou posádkou obklíčen domorod-

ci a právě Fernao byl otráven 

šipkou. Plavba jim trvala tři roky 

a měl s sebou pět lodí Se skupi-

nou se mi pracovalo dobře, spo-

lupracovali jsme. Byl to moc 

zajímavý projekt a doufám, že 

budeme dělat další. Tomáš K. 

V mojí skupině se mi pracovalo 

dobře, přiučila jsem se o Jamesi 

Cookovi i ostatních objevitelích. 

Pracovali jsme na aktivitách: 

skládání kontinentů, kreslení 

lodě a mořské příšery, zakreslo-

vání cesty do mapy, poznávání 

koření a vypracování projektu o 

objeviteli. Osobně si myslím, že 

to byly příjemně strávené hodi-

ny. Kateřina 
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LAO starší žáci 
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Foto: A. Štefanová 
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LAO mladší žáci 

 

 

Foto: J. Vršecká 
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           1. skupina tří lidí 

 2. dýchací orgán 

 3. penál 

 4. houf ptáků 

 5. divadelní tanečnice 

 6. šicí potřeba 

 7. létající savec 

 8. turistické zavazadlo 

 9. sirka 

 10. akrobatický cvik 

 11. nejmenší prst 

 12. podzemní část rostliny 

 13. velká řeka  

Host si objedná guláš do hlubokého talíře. Hostinský mu ho donese. Vzápětí přiběhne pes, strašně štěká a 

doráží na hosta. 

Ten se zeptá: „Prosím vás, pane hostinský, proč ten pes tak šílí?“ Hostinský odpoví: „Ale, toho si nevší-

mejte, to on dělá vždycky, když někdo (viz tajenka doplňovačky).“ 

        ?         

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

        ?         

Léto se kvapem blíží, proto redakce BLIKU přeje všem svým 

čtenářům slunné a na zážitky (viz tajenka roháčku) prázdniny. 

  1 2 3 4 5 6   

1               

2               

3               

4               

5               

6               

1. TAJENKA 

2. kolem 

3. součást lyžařského vybavení 

4. odporovací spojka (avšak) 

5. ukazovací zájmeno 

6. dlouhá samohláska 
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Plavání nás baví! 
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Maxík 

     Od února do dubna 

2018 probíhal na všech budo-

vách naší školy stimulační 

program MAXÍK, kterým se 

děti připravují na vstup do 

školy. 

 MAXÍK je barevný 

panáček, který pomáhá dětem 

se cvičením, kreslením, správ-

nou výslovností, vyjadřová-

ním, držení psací potřeby i 

plněním úkolů. Děti se s ním 

seznamují s prostředím školy 

i paní učitelkami. Za pomoci 

rodičů si zlepšují svou moto-

riku, grafomotoriku, rozvíjí se 

v oblasti zrakové i sluchové i 

prostorové orientaci, učí se 

koncentraci pozornosti.  

 Kurz ukázal dětem i 

rodičům, že škola přináší 

mnoho zajímavého a že se na 

ni i paní učitelku mohou těšit.  

 Mgr. Jana Kalianková 

 

Foto: J. Kalianková 
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Telefon 
z pracovny, a dal ho Zuzance do 

pokoje na výzdobu. Teď si spolu 

mohli povídat a věřte nebo ne, 

nakonec se do sebe přece jen za-

milovali. Lukáš,4. C 

...našel pan ředitel na stole v  

kanceláři odložený skoro stejně 

starý, ale červený, telefon. Umís-

til ho vedle svého černého. Poku-

kovaly po sobě, a netrvalo to 

dlouho a zamilovali se do sebe… 

 Jednoho dne jel ředitel se 

svou manželkou na nákup, ale 

stala se nehoda a manželka ze-

mřela. Pan ředitel seděl v prázdné 

kanceláři, když tu jednou přišla 

neznámá paní, a on se jí svěřil se 

svým trápením. Za nějaký čas se 

do sebe zamilovali. Jednoho dne 

se spolu oženili a byli spolu až do 

smrti. A telefon? Ukázalo se, že 

ten červený telefon patřil právě té 

paní, kterou si pan ředitel vzal za 

ženu. Agáta, 4. C 

 Byl jednou jeden telefon. 

Byl to velmi důležitý telefon, 

protože seděl v kanceláři ředitele 

školy a přijímal samé vážné ho-

vory. Pyšně trůnil na ředitelském 

stole, blýskal černým sluchátkem 

na všechny strany a vyzváněl sil-

ným a jasným Crrrrrrrr! 

 Jednou přišla na návštěvu 

Zuzanka, dcera pana ředitele a 

přinesla si svůj mobil, který byl 

malý, krásně růžový a jeho zvo-

nění vyhrávalo oblíbenou Zuzan-

činu písničku. 

 Starý telefon se zamilo-

val… Nikdy předtím neviděl ni-

koho tak krásného. Ale mobil o 

něj nejevil zájem. Byl rozpustilý, 

při zvonění poskakoval… a pro-

tože nemusel být zapojený jen na 

jednom místě, odešel se Zuzan-

kou zase domů. Černý pyšný te-

lefon byl velmi smutný. Když tu 

jednou… 

…. si  ředitel koupil nový mobil. 

Byl podobný jako Zuzanky, akor-

át byl modrý. Pan ředitel nevěděl, 

kam dá svůj starý černý telefon 
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Zeyerovy Vodňany 

 Zeyerovy Vodňany patří 

k pravidelně se opakujícím ak-

cím pro žáky naší školy. Do ško-

ly si přijdou povídat o literatuře, 

knihách a práci spisovatele auto-

ři, kteří mají vztah k našemu kra-

ji. Jak se besedy dětem líbily, to 

už posuďte sami: 

 Ve středu 18. dubna se u 

nás ve Vodňanech konala akce 

Zeyerovy Vodňany, to znamená, 

že jsme měli vlastně takovou be-

sedu se spisovatelem. K nám do 

třídy přišel pan Otomar Dvořák. 

Nejprve vyprávěl o svém dětství, 

a protože pochází z vesničky 

Žebrák, ve které se nachází hrad 

Žebrák, vyprávěl nám o dobro-

družných cestách na tento hrad, o 

tom, jak je odtud vyhazoval pan 

kastelán s holí, o jezírku, které 

bylo pod hradem. O tomto jezír-

ku se prý říkalo, že je bezedné. 

Když přišla řada na dotazy, pan 

Dvořák vyprávěl o vyšehradském 

pokladu a to se mi líbilo nejvíce. 

Moc mě to bavilo a líbilo se mi 

to. Tereza, 7.C 

 Náš spisovatel se jmeno-

val Otomar Dvořák. Byl starší a 

sympatický a milý. Píše hlavně o 

historii, zkoušel i horor a básnič-

ky, ale neprosadil se a nakladatel 

po něm chtěl jen historii. Pracoval 

také jako novinář. Zaujalo mě, že 

zná spoustu slavných osobností. 

Beseda se mi líbila.  

Marek, 7.C 

 Beseda s panem Janem 

Bauerem se mi moc líbila. Povídal 

nám o tom, jak se knihy psaly dří-

ve a jak je to teď, vyprávěl o růz-

ných spisovatelích. Ale nejvíce o 

tom, o čem píše on sám, a to je o 

historii. Hlavně uměl dobře poví-

dat, takže to bylo zábavné. Ke 

konci nám četl ze své nové knihy 

o Československu. Hodně nového 

jsem se dnes dozvěděl.  

Tomáš, 7.C 

měl příjemný hlas, strašně rád 

vzpomínal. Vzpomínal hlavně na 

své dětství, které měl plné růz-

ných záhad. Například bydleli ve 

vsi u starého hradu, u kterého by-

lo prý bezedné jezero. Zkoušel ho 

prý změřit, ale bylo to neúspěšné. 

Po několika letech se tam prý vrá-

til a zjistil, že je hluboké asi tři 

metry. Ale teď zpátky ke kníž-

kám. Napsal asi 50 knih, z toho 

12 románů. Pan Dvořák píše hlav-

ně historické knihy, především 

z období Říma, Slovanů a 19. a 

20. století. Beseda se mi líbila a 

rád jsem poznal zajímavého člo-

věka. Jakub, 7.C 

 Ve středu nám pan Jan 

Bauer povídal o literatuře. Poví-

dal moc hezky a plynule, byl 

Foto: J. Vršecká 
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Bavorovské „Desatero“  1. Abraka-dabraka, 

    škola není na draka. 

2. Čáry-máry-fuk, 

    ať jsi holka nebo kluk. 

3. Expecto-patronum, 

    co znáš, předveď kan-
torům. 

4. Sectum-sempra-
aquamenti, 

    nepřeceňuj kompli-
menty. 

5. Wingardium-leviosa, 

    v klidu buď, když čte 
se próza. 

6. Avada-ke-davra, 

    ať víš, kdo byl Lávra. 

7. Čáry-máry pod kočá-
ry, 

    musíš znát i Baleáry. 

8. Aloho-mora, 

    běda tomu, kdo vše 
„zvorá“. 

9. Krucio-lumos, 

    špatné známky nenos. 

10. Expeliarmuss, 

      víc se učit zkus. 

platí celé století, 

kdo se učit nebude, jisto

-jistě „proletí“!!! 

  

Vyluštění doplňovačky 

 

BAVOROVSKÉ ROZPOČÍTADLO 

 

Ententýky, dva špalíky 
dnes se zkouší z gramatiky. 

 
Ábr, fábr, domine, 
test nikoho nemine. 

 
Elce, pelce, do Pekelce 

utečeme učitelce. 
 

Jedna, dva, tři, čtyři, pět, 
vrátíme se na oběd. 

 
Enyky, benyky, kliky, bé, 
kdo dnes zlobí a kdo né? 

 
Ať je to ta nebo ten, 

tak musí jít z kola ven! 

        ?         

1 T R O J I C E   

2   P L Í C E     

3 P O U Z D R O   

4   H E J N O     

5 B A L E T K A   

6   J E H L A     

7 N E T O P Ý R   

8   B A T O H     

9 Z Á P A L K A   
1
0 

  S A L T O     

1
1 

M A L Í Č E K   

1
2 

  K O Ř E N     

1
3 

V E L E T O K   

        ?         

  1 2 3 4 5 6 

1 B O H A T É 

2 O K O L O   

3 H O L E     

4 A L E       

5 T O         

6 É           

 

 

Řešení doplňo-

vačky a roháčku 
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Vzácná návštěva ve škole 

 

 V pátek 20.4. 2018 nás poctil 

svou návštěvou náš bývalý prezident 

Ing. Václav Klaus. Celá beseda se 

uskutečnila v místní rybářské škole. 

Pan Klaus hovořil o Evropské unii a 

současné politické scéně. Celé se to 

uskutečnilo díky Tomášovi Piklovi a 

paní ředitelce. Také odpověděl na ně-

kolik otázek mimo téma. Například o 

globálním oteplování, amnestii a ji-

ných tématech. Pro pana Klause byla 

návštěva Vodňan premiérou. Ačkoliv 

nám vyprávěl, že procestoval skoro 

celou ČR, do Vodňan zavítal poprvé. 

Beseda trvala okolo jedné vyučovací 

hodiny a poté následovala autogrami-

áda. Určitě jsme si z besedy odnesli 

nové informace.  

Vendy 

AMAZING ANIMALS 

 Tento projekt je o zvířatech a 

jmenuje se „ AMAZING ANIMALS“ 

Vyráběli jsme ho u Káji doma. Je vy-

tvořen převážně z kartónu, dále jsme 

použily různé barevné igelity, papír a 

tím vším jsme vytvořily prostředí pro 

zvířata. Samozřejmě jsme spotřebova-

ly hodně lepidla. Pak jsme naaranžo-

valy přes 10 figurek zvířat – gorillas, 

elephants, lion, tiger, crocodile… 

Projekt je rozdělen na dvě části – Se-

verní pól (North Pole) a Afrika 

(Africa). Jsou tam různé oblas-

ti, kde zvířata žijí – river, sea, 

cold place, hot place, 

grasslands…. 

Nakonec jsme vytvořily 

v angličtině popisky ke zvířa-

tům a k prostředí.  

Tím byla naše práce dokonče-

na. Výroba projektu nám trvala 

dvě hodiny 

Vyrobily Karolína Šímová a 

Agáta Vojtková  
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Napsala a nakreslila Bára 
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 Zajímá tě hudba  nebo 

máš nějakého svého oblíbeného 

interpreta, o kterém by ses chtěl 

něco dozvědět? Tak to jsi tu 

správně. Třetí  díl mého hudební-

ho článku je na světě. Tak dou-

fám, že se ti bude líbit…                                                           

AVICII  

 Vlastním jménem Tim 

Bergling. Narodil se 8. září 1989 

a zemřel 20. dubna 2018. Byl to 

Švédský DJ, remixér a hudební 

producent. Rozhodla jsem se psát 

o něm, protože jeho nedávná  

smrt zasáhla spoustu lidí. O jeho 

smrti se spekulovalo, ovšem   1. 

května bylo potvrzeno, že se jed-

nalo o sebevraždu.  

 Před svou smrtí pracoval 

na novém albu, ale bohužel ho 

nestihl vydat. V hudebním světě 

se objevil, když mu bylo pouhých 

18 let. Tehdy předvedl svou zněl-

ku k  videohře Lazy Jones. To 

postupně vedlo k tomu, že vydal 

první nahrávku jménem Lazy La-

ce. Své první studiové album vy-

dal roku 2013, které bylo oblíbe-

né především díky skladbě Wake 

Me Up. Nejznámější skladby 

jsou:               

Wake Me Up 

Waiting For Love 

Levels 

Hey Brother  

https://www.defrancdigital.com/

arxius/15418 

NIGHTWISH 

 Je to metalová skupina 

původem z Finska. Vznik se da-

tuje roku 1996. Za svou kariéru 

měla skupina tři zpěvačky.  

 

 Nejvíce oceňovanou byla 

operní zpěvačka Tarja Turunen, 

která ve skupině působila od ro-

ku 1996 do roku 2005. Poté na 

její místo nastoupila Anette Ol-

zon, které byla ve skupině od 

roku 2006 do roku 2012.  

 Třetí a zároveň aktuální 

zpěvačkou se stala Floor Jansen, 

která působí ve skupině od roku 

2012. Sporné u fanoušků Ni-

ghtwish je jejich hudební styl. 

Z části je označován jako heavy 

metal a z části jako sympohinc 

metal. Nejvíce proslavené sklad-

by jsou:  

Amarath 

Bye Bye Beautiful 

 Over The Hills And Far Away 

Natka 

http://www.valhalla.sk/?p=6184 
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Zajímá tě sport a chceš se o 

něm něco dozvědět? Tak vítej u 

mého článku!      

 Dnes se zaměřím na atle-

tiku. Konkrétně na sprint. Běh na 

100 metrů je lehkoatletický 

sprint. Ze začátku se provozoval 

na trávě, nebo na škvárové dráze 

na 90 metrů. Zajímavostí je, že 

světové rekordy jsou uznány pouze 

v případě, když vanoucí vítr sprin-

terovi do zad je menší než 2 m/s. 

Současný držitel rekordu je ve svě-

tě proslulý a významný Jamajčan 

Usain Bolt. Zatím se zdaleka nikdo 

nepřiblížil k jeho výsledku.  

 Za ženy je držitelkou re-

kordu Američanka Florence 

Griffith-Joynerová. Za Českou 

republiku by to byl Jan Veleba, 

který v roce 2010 vytvořil nový 

český rekord, který držel 13 let 

Ivan Šlehobr. Jarmila Kratochví-

lová byla též velmi dobrou sprin-

terkou, ale drží i světový rekord v 

běhu na 800m. 

Vendy 

 

https://cz.pinterest.com/ https://cs.wikipedia.org/wiki/Florence_Griffith-Joynerov%C3%A1 
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Komiks vytvořily Bára a Linda  
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Školní časopis roku 2018 

 V pátek 27. dubna měl náš školní časopis možnost se znovu zúčastnit soutěže o nejlepší školní 

časopis. Vyhlášení se tentokrát konalo v kině Kotva v Českých Budějovicích.  Na programu celého do-

poledne byly zajímavé přednášky a film. 

  Nejdříve nás přivítali a poté přišel první host pan Tomáš Poláček. Byl to novinář a cestovatel, 

který nám povídal o své kariéře a radil nám jak psát lépe. Pan Poláček byl milý a chytrý novinař, který 

mluvil z vlastních zkušeností a tak nám měl co nabídnout. 

Dalším hostem byla ing. Pavla Slípková, která nám představovala projekt pro střední školy. Bylo to poví-

dání o zrealizování projektu za evropské peníze. 

 Po této přednášce následoval film jménem Planeta Česko. Film byl natočen pánem, kterého česká 

příroda velmi fascinuje a chtěl lidem a především svým dcerám dokázat, že i naše česká příroda dokáže 

být obdivuhodná. Film byl poučný a hezky natočený. Dověděli jsme se o zvířatech, které jsme v životě 

neviděli.  

 Závěrem bylo vyhlášení školních časopisů. S radostí mohu oznámit, že náš časopis se umístil prv-

ní a tím si zajistil postup do celorepublikového kola. 

Natka 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka 18 Ročník XII. Číslo 4 

 

Na vydání tohoto čísla se podíleli:  

L. Filip, D. Soukupová, E. Mar-

ková, L. Křenková, B. Valentová, 

L.  Novotná, K. Šímová,  A. Voj-

tková 

Redakční rada: 

Vendula Troblová 

Natálie Srncová 

Adéla Drevjáková 

Barbora Kellnerová 

Gréta Bednárová 

Vanessa Mrázová 

Klára Lepičová 

Jana Vršecká 

Pokud byste chtěli přispět do dalšího 

čísla, můžete zaslat své příspěvky na 

adresu: ja.vrsecka@seznam.cz. 

Toto číslo bylo vydáno za přispění ZŠG 

Vodňany, Bavorovská 1046, okr. Strako-

nice         v  květnu 2018 v počtu 25 vý-

tisků 

www.zsgvodnany.cz 

Z. Libičová 
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Časopis dětí  ze Základní školy v Bavorovské a Výstavní ul ici           

ve Vodňanech  
 


