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Školní časopis, ročník III., číslo 1., vychází 1. 12. 2014 

Šéfredaktor David Kužel 

 
Dobrý den. 

 

Naše škola ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice znovu začíná vydávat školní časopis. K tomuto rozhodnutí jsme dospěli tak, že 

paní učitelka Grosmanová se nás zeptala, jestli bychom chtěli časopis obnovit. Hodně žáků s tímto nápadem souhlasilo. Do 

našeho časopisu mohou posílat svoje příspěvky žáci od 6. až do 9. třídy. Budeme psát o všem, co by vás mohlo zajímat: 

např. o kultuře, sportu, přírodě, PC hrách, ručních pracích, budeme pokračovat v rozhovorech s lidmi z našeho okolí ... 

Doufáme, že se vám časopis bude líbit. 

Kdyby se chtěl ještě někdo z uvedených ročníků přihlásit, stačí kontaktovat paní učitelku Grosmanovou nebo šéfredaktora 

Davida Kužela. 

 

Děkujeme vám za vaší přízeň. 

 

Obsah: 

1. Aktuální školní dění (M. Kvarda) 

2. Strašidelné příběhy (D. Kužel) 
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4. Interview (S. Jerjeová) 

5. Koníčky, záliby (Š. Šestáková, T. Grosmanová) 

6. Literární tvorba (M. Kadečková, N. Poláková) 

7. Domácí lékárna (S. Jerjeová) 

8. Školní kuchařka (N. Mikolášková) 

9. Pro pobavení (M. Kvarda, N. Mikolášková) 

 

Aktuální školní dění 

 
     Od září, kdy začal nový školní rok, proběhlo poměrně dost akcí – tradiční 

branný závod, projekt Poznej svou obec, svůj region, navšítivili jsme kino Kruh 

a zhlédli jsme film Ať žijí rytíři. Děti I. stupně jezdily na plavecký výcvik, žáci 

II. stupně na přírodovědecké, fyzikální a chemické pokusy na Gymnázium a 

SOŠ Jilemnice. O životě na vozíku nám přijeli povyprávět členové hnutí Život 

bez bariér z Nové Paky,  O některých událostech si můžete opět přečíst na 

školních www stránkách, ale pro ty, kdo nemají přístup k internetu, přinášíme 

informace zde. 

 

Beseda s vozíčkáři 

 

     24. října přijeli na naši školu 

zástupci hnutí Život bez bariér, 

paní Marie s manželem Jiřím a 

asistentkou. Vyprávěli žákům o 

tom, jak se žije na vozíku, jak 

zvládají běžné životní situace, 

v čem by uvítali pomoc, co jim naopak 

vadí. Beseda byla zajímavá, žáci 

pozorně poslouchali, jediným drobným 

problémem byla horší srozumitelnost v zadních řadách posluchačů. Na 

závěr besedy si mohly děti vyzkoušet, jak se jezdí na vozíčku. Průběh akce 

pro nás zaznamenal Michal Kvarda: 

 

 

Foto: Adam Tomáš Visnyei 

 



 

2 

 

 
 

     „Když jsme seděli, zavolala si paní asistentka, co přijela s vozíčkáři, k sobě kluka ze 3. třídy a mého spolužáka. Něčeho 

si na nich všimla - jeden z nich měl rozvázanou tkaničku a ten druhý rozlepenou botu. Položila nám otázku, zda je to 

bezpečné, jestli by se jim nemohlo něco přihodit? Samozřejmě, že to bylo nebezpečné, mohli by spadnout a něco by se jim 

mohlo stát.  

     Pak nám vyprávěli své příběhy. Ani jeden z vozíčkářů nebyl po úrazu. 

Paní Marie je na vozíku od 12. let, trpí vysokou lomivostí kostí. Stačí 

nějaký prudší pohyb a již má zlomenou ruku, nohu … Pan Jiří také není 

po úrazu. má od narození mozkovou obrnu. Jirka a Marie jsou 

novomanželé. Zatím nebyli ani na svatební cestě, ačkoliv se s vozíkem dá 

i cestovat. S vozíkem se může jezdit i na schodech (je potřeba pomoci 

další osoby), ale na eletrický vozík musí být schodolezy. Vlakem také 

mohou jezdit, ale musí požádat předem o schválení. Musí si najít trasu, 

kam chtějí jet, konkrétní vlak, napsat na železnici a počkat, jestli jim 

v daný termín přistaví vagón, kterým by mohli jet. 

     Lidé s handicapem mohou sportovat, v dnešní době se zdraví lidé 

nebojí sportovat s handicapovanými lidmi. Když uvidíte vozíčkáře a 

chcete mu pomoct, přistupte před něj a zeptejte se, jestli nepotřebuje 

pomoct. Nesmí se přijít zezadu a bez oslovení s ním někam jet. 

     Myslím si, že lidé s handicapem mají těžký život." 

(Michal Kvarda) 

 
Výstava žákovských prací 

      

     Při rodičovském sdružení 20. 11. 2014 proběhla výstava ručních 

prací žáků naší školy. Výstavka byla umístěna v naší školní kuchyňce. 

Doufáme, že se vám líbila a že jste jí ocenili. Pro ty, kdo se nemohli 

přijít podívat, otiskujeme alespoň fotografie někteých prací. 
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STRAŠIDELNÉ PŘÍBĚHY 

 

Zde na Vás budou čekat různé příběhy z autorské dílny Davida Kužela.. Slabším náturám četbu raději nedoporučujeme  

… 

 

Noční probuzení 

 

     Tohle léto mi moje prababička pověděla o tom, co se jí stalo jednou v noci.Než šla spát, bylo vše úplně normální. Když 

se kolem jedné v noci probudila, nemohla se hýbat a najednou se na ní valilo krásné bílé světlo. Říkala mi,že měla takový 

zvláštní pocit a myslela si, že už je to její konec. Po chvilce to prý přestalo. Už se jí to vícekrát nestalo. Mé parababičce je 

89 let, tak jsem se vážně bál. 
(David Kužel) 

 

KULTURA 

 
Zde se budete dozvídat o filmech, které jdou do kin. O kulturních akcích, divadelních představeních a jiných zajímavých 

tipech z oblasti kultury. 

 

Tipy na zajímavé filmy 

Kino Jilemnice 

 
 11. 12 - 14. 12. 2014 promítá kino Jilemnice dobrodružný 

fantasy film Hobit: Bitva pěti armád  

11. 12. od 17.30 3D dabing  

12. 12. od 20.00 3D titulky  

13. 12. od 20.00 2D titulky 

14. 12. od 17.00 2D dabing 

14. 12. od 20.00 3D dabing 

Vstupné 140 Kč  
Film uzavírá dobrodružství Bilbo Pitlíka, Thorina Pavéze a 

skupiny trpaslíků. Když se jim v boji podařilo získat zpět svou 

vlast, omylem vypustili do světa smrtící sílu. Čeká je ale ještě 

něco, o čem ví jen čaroděj Gandalf. 

 

Kino Semily 

 

 5.12. - 7.12. 2014 promítá kino Jitřenka v Semilech 

animovanou rodinnou komedii Tučňáci z Madagaskaru. 
5. 12. od 17.30. 

6. 12. od 13.30. 

7. 12. od 15.00. 

Vstupné 125 Kč 

Film o tučňácích Skipperovi, Kowalskim, Ricovi a Vojínovi je 

vhodný pro děti i dospělé. V tomto filmu budou bojovat s 

doktorem Octaviusem Brineem, který má za sebou tajemnou 

minulost, ke které se pojí jeho nenávist k tučňákům.   

(Simona Jerjeová) 

 

Tipy na dobrou hudbu 

 
Tipy na hudbu, která stojí za poslechnutí, bude dodávat Denisa Ptáková. Bohužel nám tentokrát neuvedla, podle čeho písně 

vybírala, proto jsme zvědaví, jaké posluchače osloví  

 

1) Kiesza - No Enemiesz 

2) Pitbull - Celebrate 

3) Calvin Harris feat. Big Sean - Open Wide 

4) Alesso - Tear The Roof Up 

5) The Offspring - Cruising California (Bumpin' In My Trunk) 
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6) LMFAO - Sexy and I Know It 

7) The Black Eyed Peas - I Gotta Feeling 

8) Avici - Levels (Original Mix) 

9) Taio Cruz - Hangover ft. Flo Rida 

10)Martin Garrix – Animals 

(Denisa Ptáková) 

 

 

Tip na zajímavou knihu 

 

John Green - Hvězdy nám nepřály  

 

     Když se na tuto knihu podívám, chce se mi plakat. Proč? Protože její 

příběh je silný. 

     Napsal ji John Green, a jakmile vyšla, stal se z ní bestseller - kdo ji 

přečetl, dal jí 5 hvězdiček. I proto jsem si řekla, že si ji velmi ráda 

přečtu, což jsem taky udělala a rozhodně toho nelituji. 

     Nikdy nevíme, co se nám stane, nikdy nevíme, co nás potká, jestli 

nás potká štěstí, láska, nebo třeba nemoc, smrt, nějaká komplikace, 

neštěstí, nehoda. Nevíme to, nedozvíme se to. Z našeho života toho, 

podle mého názoru, nemůžeme mnoho ovlivnit. Myslím si, že každý má 

rozdané nějaké karty a podle toho se odvíjí jeho život; samozřejmě 

můžeme ovlivnit řadu věcí, ale některé prostě neovlivníme a právě 

jednou z nich je nemoc  

     Hlavní hrdinka této knihy je šestnáctiletá Hazel Grace, má rakovinu 

a snaží se s tím žít, protože když má člověk rakovinu, neznamená to, že 

je jiný, že netouží po tom, co ostatní lidé. Je úplně normální, ale má to 

těžké. Právě lidé s rakovinou jsou často velmi stateční. 

     Hazel se seznamuje se sympatickým mladíkem, který již rakovinu 

zvládl, ale stála ho nohu. Zjišťují, že jsou si vlastně souzeni, 

zamilovávají se do sebe, začíná mezi nimi něco úžasného. Zrodí se 

vztah, který je velmi silný, a jejich láska, to bylo něco krásného, bylo to 

něco, co chytne snad každého, ať holku, tak i kluka, protože právě o 

takové lásce, která byla mezi nimi, všichni sníme, sníme o ní a toužíme, 

aby nás potkala. 

     A je opravdu potkala, jenomže v dobu, kdy to mezi nimi nebylo 

jednoduché, kdy ani jeden nevěděl, jak dlouho bude žít. Právě strach 

Hazel z toho, že neví, co bude dál, že neví, jestli se další den vůbec 

probudí a bude žít "normální den" nebo jestli se probudí a bude to zlé, 

nebo jestli se dokonce neprobudí vůbec, ta bezmoc je jedna z nejhorších věcí, co prožívá, a vy jako čtenáři to prožíváte 

s ní. Bolestné a snad nejhorší je ale zároveň vidět rodiče, jak to všechno berou, když vidí, jak umírá jejich dítě, nebo jak by 

mohlo umřít, je to velmi těžké, to si prostě nedokážeme představit. Je to něco nepředstavitelného. 

     Všichni většinou milují šťastné konce, všichni čtenáři těm dvěma fandí, všichni chtějí jiný konec a i já pořád bojuju s 

tím, co se tam stalo, pořád si přehrávám celou tuto knihu, přehrávám si ty krásné chvíle … 

     Myslím, že tato kniha se bude líbit všem  ...a koho nebaví číst, může si pustit i film, věřte mi, přečtení této knihy stojí 

opravdu za to!  

(Natálie Hofmanová) 

 

INTERVIEW 

 

František Jerje - truhlář 

 

Proč jste si vybral své povolání? 

,,Protože to máme v rodině a baví mě pracovat se dřevem." 

 

Jaké předpoklady a podmínky musí splňovat uchazeč o toto povolání? 

,,Nepotřeboval jsem maturitu. (Nevím, jak je to dnes.) A školu se zaměřením. " 

(poznámka redaktorky: střední odborné vzdělání s výučním listem) 

  

Baví vás vaše povolání? 

,,Velice! Protože jak už jsem říkal, baví mě pracovat v dílně se dřevem." 

 

Co je na něm náročné? 

,,V podstatě všechno. Např. vše musí sedět přesně, nebo když se sejde víc objednávek najednou atd." 
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V čem je vaše povolání náročné? 

 ,,Fyzicky např. při tahání těžkých prken. Vědomostně je to také docela dost náročná práce. Občas hlavně přes svátky, kdy 

lidé dávají hodně objednávek a musím si vše pomatovat, to je hodně náročné." 

(Simona. Jerjeová) 

 
KONÍČKY, ZÁLIBY 

 
RYBAŘENÍ 

 
ZÁKLADNÍ VÝZBROJ 

 
     Při nákupu základního vybavení si vždy pamatujte, že drahé vybavení 

vám nebude nic platné. Jestliže jste v rybaření začátečníci, je spíš 

pravděpodobné, že nedokážete využít všechny možnosti vaší výzbroje. Je 

proto daleko lepší začít s levnější výzbrojí a tu postupně zkvalitňovat. 

 
Sladkovodní rybaření 

 
     Druhů ryb, které žijí ve sladkých vodách je mnoho a jsou velmi různorodé. Pro jejich lov se vyvinula řada různých 

metod. Některé z nich, zvláště nedravé ryby, se loví s pomocí přirozených nebo umělých nástrah, které se někdy rybě 

nabízejí pouze na šňůře s háčkem – to je nejpřirozenější způsob. Obyčejně se nástrahy upevňují pod splávek nebo na 

zatížené šňůře, která je potápí na dno řeky, rybníka či jezera. Dravé druhy ryb se mohou lovit s pomocí přirozených 

nástrah, ale často také berou na umělé nástrahy. Umělé nástrahy jsou velmi účinné a jejich použití je výhodnější než 

používání přírodních nástrah. Některé z nich jsou zhotoveny tak, že napodobují přirozenou kořist určitého druhu dravých 

ryb, jiné při tvorbě nových vzorů umělých mušek. Pstruh, losos a mnoho ostatních sladkovodních rybích druhů se loví 
muškařením, jež jeho nespočetní přívrženci prohlašují za jeden ze způsobů rybaření, který poskytuje rybáři největší 

potěšení z lovu. 

 

Lov s umělými nástrahami 

 
     Lov s umělými nástrahami je založen na chytání dravé ryby pomocí odhozené a přitahované umělé nástrahy. Nástraha 

svým chováním při přitahování pak rybu láká k útoku. Pokud se používají k lovu umělou nástrahou multiplikátory, 

technika se nazývá vláčení nástrahy, užívají-li se smekací navyjáky s pevnou cívkou, je tato technika označovaná jako 

vláčení. Ať už se použije jakýkoliv typ navijáku, musí být chod jeho třecího nebo pákového brzdícího mechanismu hladký 

a prut musí být vybaven vodícími očky s keramickými vložkami, aby se předešlo jejich opotřebení: během jedné vycházky 

se může při vláčení uskutečnit několik tisíc hodů. 

Vláčecí pruty mohou být někdy ty nejkratší pruty, které se při rybaření používají, a ultralehký vláčecí prut může být pouze 

1,4m dlouhý. Tyto krátké pruty jsou ideální pro vláčení v omezeném prostoru, například tam, kde hustá pobřežní vegetace 

nebo převislé stromy způsobují, že vláčení dlouhým prutem je obtížné nebo zcela nemožné. 

 

Za použití knihy: 

HOUSBY, Trevor, Peter GATHERCOLE, Phil WILLIAMS, Dennis MOSS a Bruce VAUGHAN. Velká obrazová 

encyklopedie: Rybaření. Praha: Cesty, 1994, 12 - 13. ISBN 80-85363-89-5. 

 

(Šárka Šestáková) 

 
ROSTLINY 

 
Na úvod vám představím, jak pěstovat citroníky. 

Vybrala jsem si tuto rostlinu, jelikož sama jednu vlastním. 
 

Citroníky 
Teplota 

     Citrusům se daří při teplotě kolem 22°C. Já sama ho mám na 

jižním okně v obývacím pokoji. 

 
Květy 

     Na rostlině mohou být současně poupata, krásně vonící květy, 

nezralé i zralé plody. 
 
Nemoci 

     Chorobami citrusy netrpí, jen se na nich mohou občas 
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vyskytnout svilušky a puklice. Na listech napadených puklicemi se objeví černé skvrny. V tomto případě citrus ošetříme 

vhodným prostředkem (například zdravotně nezávadným postřikem na bázi olejů, který škůdcům zalepí dýchací otvory). 

 
Půda a zalévání 

     Půda by měla být spíše lehčí, plná živin. K dostání jsou 

speciální hnojiva pro citrusy, které je vhodné pravidelně používat 

během vegetace. 

     Citrusy vyžadují pravidelné a dostatečné zavlažování, nikdy 

však nesmí stát trvale ve vodě. Vyhovuje jim vyšší vzdušná 

vlhkost, uvítají občasné rosení. 
 
Kde se dají koupit? 

Citroní-

ky se 

dají 

koupit 

přede-

vším v zahradnictví. Nejbližší zahradnictví je v Kruhu. Můj 

citroník je právě ze subtropického zahradnictví. Pořídila jsem si 

ho v srpnu a již na něm dozrává jeden cca 5 cm plod a 3 menší. 

 
Shrnutí: 

 
     Dnes jsme se dozvěděli, jak se pěstují citroníky. V dalším 

díle se dozvíte něco o rostlince Aloe Vera. Prozatím se s vámi 

loučím. 
(Tereza Grosmanová)  

 

 

Literární tvorba 

 

První dojmy 

 
     Bylo ráno, 29. srpna, když se jí otevřely oči v úplně novém prostředí. Bílé prázdné zdi házely depresivní dojem a ji 

utěšovala myšlenka, že to alespoň nemůže být horší. V kuchyni nikdo, všude ticho, jen hodiny tikaly a postupem času se 

zdálo, že jsou vteřiny čím dál pomalejší. Jak se blížilo odpoledne a ona stále byla sama doma a měla dostatek času i 

prostoru na přemýšlení o tom, jak to asi všechno dopadne, její ruce byly studenější a oči vystrašenější. Měla se setkat 

s člověkem, kterého nikdy dřív nepotkala, a bála se, že bude vypadat ošklivá, hloupá a všeobecně nedostatečná. Sama 

v novém světě se vypravila na nejednoduchou cestu, jen proto, aby rodičům dokázala, že to zvládne, a přišel čas 

pochybností.  

     „Nezvládnu to…“ Bylo už ale příliš pozdě na to něco vzdávat. 

     Zazvonil mobil se zprávou: „ Jsem na místě.“ 

     Hluboký nádech a výdech ji doprovázely celou cestu před barák, kde měla čekat nová spolužačka. Růžové vlasy zářily 

na šedé ulici a z ní opadl všechen strach. Upovídaná červenovláska ji seznámila s další neznámou bytostí, oba jí ukázali, 

jak to vypadá v novém světě, a že už někoho znala, neměla tolik pochybností. Že znala prostředí, byl další bonus, a to před 

nástupem do školy.  

     „Zvládla jsem to ...“ Mohla se s klidem v duši usmát před spaním. 

(Magdaléna Kadečková) 

 

Katastrofy v kuchyni 

 

     Už od útlého dětství jsem byla milovnicí kuchyně. Mou hlavní funkcí bylo ochutnávání. Jednou jsem přemluvila sestru, 

abychom si uvařily podle pořadu „Prostřeno“. 

     Z polévek jsme si zvolily kuřecí vývar. Když byl vývar hotov, přidaly jsme nudle. Bohužel jich bylo moc, takže nám 

polévka příliš zhoustla. Když jsme ji naředily vodou, chuť byla ta tam. Řekly jsme si: „Přisolíme.“ Sypaly jsme tak dlouho, 

až jsme přesolily. 

     Na hlavní chod byly v plánu bramborové knedlíky plněné uzeným masem. Z připraveného těsta a nakrájeného uzeného 

jsme začaly tvořit knedlíky podivného tvaru. Nakonec se nám jako „správným“ kuchařkám rozvařily. 

     Jako desert jsme udělaly jablečný závin, na který jsme si následně musely dát snad „tunu“ cukru, aby se dal sníst. Jablka 

byla totiž příliš kyselá. 
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     Po nepodařeném obědě jsme si chtěly spravit chuť alespoň večeří – okurkovým salátem. Na dózách se však popletla 

víčka, místo slazení jsme tedy solily a naopak. Salát jsme musely následně přecedit a postupovat znovu a důsledněji, ale už 

to nebylo ono. 

     Jako ponaučení z toho plyne: Vařte se zkušenějšími! 

(Nela Poláková) 

 
DOMÁCÍ LÉKÁRNA 

 
V této  rubrice se budete dovídat recepty našich maminek, babiček a prababiček. Budu se snažit čerpat ze svých zkušeností 

nebo od vás. 

Co dělat: 

1) proti kašli nebo nachlazení 

Uvařit bramboru, co nejvíce horkou rozšťouchat, dát na látkovou plínu a přiložit na hrudník. Než brambora vychladne, 

nechte působit. 

 

2) proti vysoké horečce 

Ponožky ponořit do octa a nasadit si je. Utěrku namočte do octa a udělejte zábal na lýtku. 

(Simona Jerjeová) 

 

 

ŠKOLNÍ KUCHAŘKA 

 

Muffiny 

 
Dnešním receptem budou muffiny. Jsou rychlé, dobré a skvěle se hodí se při každé příležitosti. Suroviny, co budeme 

potřebovat, se nacházejí v každé domácnosti. Zvládnou to i menší děti. 

 

Potřeby: 

Máslo   125 g 

Cukr krupice  100 g 

Hladká mouka  250 g 

Vejce   2 ks 

Mléko   10 lžic 

Prášek do pečiva  1 lžička 

Čokoláda  dle chuti 

 

Postup 

     Nejprve si vezmeme nějakou větší mísu a nasypeme do ní cukr, mouku 

a prášek do pečiva. Zamícháme. Přidáme mléko, vejce a máslo (máslo 

jsme si rozehřáli, než jsme ho vložili). Vše smícháme. Pokud bude těsto 

tužší, přidáme ještě mléko. Dále si vezmeme gumové formy na muffiny, 

či papírové, a nalijeme do nich těsto. (Pokud chcete dvoubarevné, dejte do 

košíčku půl světlého těsta a půl tmavého těsta. To vyrobíte přidáním lžící 

kakaa). Do skoro hotových muffinů  si ještě nakrájíme čokoládu na 

kostičky a položíme je na vrch. Vložíme do rozehřáté trouby na 180 

stupňů cca na 15 - 20 min. 

 
(Nikola Mikolášková) 

 
 

PRO POBAVENÍ 

Ze slohových prací 

 

 W. Shakespeare žil s kočovnou herečkou. 

 J. Neruda nebyl ženatý ani s jednou z několika manželek. 

 

www.lamer.cz 

 

 <a> Mám problém. Jmenuju se Josef Novák. 

<b> Omlouvám se, s tímto problémem vám nepomohu. 

 

 <a> Čus, proč jsi nebyl dneska ve škole? 

<b> To neuvěříš, co se mi stalo!!! Že jo, jdu na vlak, co je po osmý v Brně. ECčko, pohodlný sedadla, kupé 

prázdný, uvelebím se. Průvodčí mě checkne za Pardubkama, tak si chci na chvíli schrupnout... Najednou cítím, 
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jak mi vibruje mobil, říkám si: "Kdo mi píše takhle brzo ráno?!", vytáhnu telefon a na tam zpráva: "Welcome to 

Hungary!" Podívám se na hodinky a ono je poledne! 

<a> Si děláš prču?!    A cos dělal?! 

<b> No co! Vystoupil jsem v Budapešti, poslal odtamtud pár pohledů, protože tohle by mi lidi nevěřili, a jel 

zpátky! Ještěže přišla ta SMSka, ten vlak jinak jede až do Bělehradu! 

 

 <a> Dneska jsem málem umřel smíchy  

<b> Co se stalo? 

<a> Sedíme v učebně a chystáme se na písemku. A profesor říká: "Pište čitelně a v jazyce, který jste se učili na 

základní škole." 

<a> A vedle mě nějakej Vietnamec: "No když myslíš." 

 

Logické hádanky 

 

Otec a syn se vybourali, každého odvezli do jiné nemocnice. Když měli operovat syna, chirurg řekl: „Nemůžu ho operovat, 

je to můj pokrevní syn.“ Jak je to možné? 

(Na řešení se ptejte autora Michala Kvardy ) 

 

Citáty:   

 

Zde budou citáty, které jsem v poslední době četla. Myslím si, že donutí čtenáře k zamyšlení.        (Nikola Mikolášková) 

 

 „Jsem něžný, jsem krutý, ale jsem život. Pláčeš? I v slzách je síla. Tak jdi a žij.“ 

John Lennon 

 Žít zítra je příliš pozdě. Žij dnes. 

Tomorrow's life is too late. Live today.  

Marcus Valerius Martialis 

 

 

 

 


