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Velikonoce, historie, zvyky a symboly
V dnešní době jsou Velikonoce
chápány jako křesťanská oslava
Kristova zmrtvýchvstání, s kterou se
nenápadně prolínají velmi silně
zakořeněné
pohanské
zvyky,
oslavující znovuprobuzení přírody
k ţivotu po dlouhé zimě. Jsou to tedy
svátky radosti, počátku úrody a
naděje, kterou by mělo následující
období lidem přinést. Oslavy
Velikonoc
sahají
daleko
do
minulosti. Vycházejí z ţidovské
slavnosti zvané pesach – neboli uchránění (česky pašije) na
počest vysvobození Ţidů z egyptského otroctví. Křesťané se
však svou oslavu Velikonoc od ţidovského svátku pesach
snaţili odlišit a v jejich pojetí se slaví zejména jiţ zmíněné
Kristovo zmrtvýchvstání. S obdobnými svátky se setkáváme i
u pohanů, kteří v tu dobu slavili příchod jara. Jejich oslava
byla provázena velkým mnoţstvím zvyků a rituálů, které se
v jen málo pozměněné podobě dochovaly do současnosti.
Význam slova Velikonoce je moţné vysledovat ve výrazech
„veliká noc“ – noční slavnost. Německé a anglické
pojmenování Velikonoc – Ostern a Easter – připomíná
starogermánskou bohyni jara a plodnosti Ostaru. Na rozdíl od
jiných svátků se termín Velikonoc kaţdý rok mění. Na
Nikajském koncilu v r. 325 bylo rozhodnuto, ţe Velikonoce
mají připadnout na první neděli po prvním jarním úplňku po
jarní rovnodennosti. Jejich datum kolísá mezi 22. březnem a
25. dubnem, v letošním roce připadají na 8. duben. Velikonoce
jsou v Čechách vyvrcholením 40 denního postního období,
které přichází po veselém masopustu a začíná Popeleční
středou, která je poslední před 1. postní nedělí. Těchto
postních nedělí je šest a kaţdá má svůj název: Černá, Praţná,
Kýchavná, Druţebná, Smrtná a poslední Květná, ta se slavila
na památku vjezdu Krista do Jeruzaléma. Poslední týden půstu
se nazývá Pašijový, Svatý nebo téţ Velký. Hned po Květné
neděli začínal v domácnostech velký úklid a přípravy na
největší křesťanské svátky roku. Pondělí před Velikonocemi se
nazývá Modré pondělí – název je odvozen od barvy látky, která se
v tento den vyvěšuje v kostele. Úterý se říká Šedivé a bylo bez

zvláštních zvyků. Středa před Boţím hodem se nazývá
Sazometná středa. Tento den se vymetaly komíny, někdy je
téţ nazývána Škaredá středa. Je to den, kdy Jidáš zradil Krista.
Těţištěm Velikonoc jsou následující tři dny: Zelený čtvrtek,

Velký pátek a Bílá sobota (Triduum sacrum – svaté třídenní.
Velikonoce vrcholí slavností Zmrtvýchvstání Páně na Bílou
sobotu nebo jako noční slavnost vyústí na Hod boţí
velikonoční. Název Zelený čtvrtek je pravděpodobně odvozen
od zeleného mešního roucha, které se v tento den uţívalo.
Naposledy zazní kostelní zvony, které aţ do Bílé soboty
umlknou, protoţe „odlétají“ do Říma. Místo zvonů se ozývají
různé klapačky a řehtačky. Při mši na Zelený čtvrtek omýval
biskup a řeholní představení nohy 12 starcům, stejně jako
Kristus apoštolům při Poslední večeři. Velký pátek je dnem
hlubokého smutku. V noci ze čtvrtka na pátek byl Jeţíš
vyslýchán, v pátek pak odsouzen ke smrti na kříţi a ukřiţován.
V kostelech se upravuje „Boţí hrob“, předvádí se pašijové hry
a prochází se kříţová cesta na památku Jeţíšova utrpení a
bolesti. Posledním postním dnem je Bílá sobota, kdy bylo
Jeţíšovo tělo sejmuto z kříţe a uloţeno do skalního hrobu.
V tento den se koná noční bohosluţba tzv. vigilie (bdění) při
které všichni lidé vítají Krista, jenţ vstal z mrtvých. Přichází
Veliká noc, po níţ vznikl název celých svátků, při níţ se
oslavuje Zmrtvýchvstání Jeţíše Krista. Zvony se vracejí
z Říma. První neděli velikonoční (Boţí hod velikonoční) se
světí velikonoční pokrmy – beránek, mazanec ale i chléb,
vejce a víno. K oblíbeným jídlům patří na Velikonoce také
různé nádivky a skopové a jehněčí maso. Je to den vzkříšení
Jeţíše Krista. Posledním dnem Velikonoc je Velikonoční
pondělí někdy nazývané téţ Červené (podle darování
červeného vejce). V tento den se nekonají ţádné liturgické
úkony. Chodí se však na pomlázku, coţ je původně ještě
pohanský magický obřad k zajištění plodnosti a zdraví, jehoţ
se účastnili pouze dospělí – muţi vyháněli čerstvými metlami
(pomlázkami) z ţen nemoci a polévali je mocnou ţivou vodou
– za tuto sluţbu se jim ţeny odměňovaly zdobenými vejci jako
příslibem skrytého, budoucího ţivota. Dodnes mládenci chodí
za děvčaty dům od domu s vlastnoručně vyrobenými
pomlázkami splétanými z různého počtu vrbového proutí.
Malí i velcí koledníci dostávají od vyšlehaných dívek zdobená
vajíčka. Zvláštní pozornost si zaslouţí i rýmované říkačky
„velikonoční koledy“, které obvykle celý rituál koledování
provázejí. K Velikonocům patří také zvyk pečení beránka.
V křesťanské nauce je beránek symbolem obnovy ţivota a
jeho vítězství nad smrtí, zároveň symbolizuje památku Krista.
Připravil J. Pešír

Rád bych tímto vyjádřil poděkování našim dobrovolným hasičům, kteří 3. 3. zasahovali při zatopení silnice a
několika domů a tím opět jasně ukázali, jak je důležité mít vlastní hasičskou jednotku v obci. D. Kádner,místostarosta

Milí čtenáři, přejeme Vám
příjemně strávené

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V březnu si dovolujeme popřát hodně zdraví, štěstí,
radosti a životního elánu těmto jubilantům:

VELIKONOCE,

Ilsa TURKOVÁ (86)
Stanislava PELIKÁNOVÁ (84)
Ema BERKOVÁ (77)

bohatou pomlázku
a hezké jarní dny.

GRATULUJEME!

CVIČENÍ PRO ŽENY

BUĎ FIT

Cvičíme každou středu od 17.30 hod
v zasedací místnosti OÚ. Cena zůstává 10,-Kč.
Cvičenky nemusí být členkami Sokola.
Těšíme se na Vás Vlaďka Tondrová

Vaše redakce

PROGRAM
14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES V HORÁCH,

které se koná 2. dubna 2012 od 17.00
místo konání - zasedací místnost na OÚ Nová
Ves v Horách
Úvod
Návrh na schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu ze zasedání
Informace místostarosty
Kontrola usnesení
Výsledky inventarizace za rok 2011 - zpráva
Návrh na vyřazení majetku
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2011
9. Zpráva o výsledku kontroly dotace z POV Ústeckého
kraje Revitalizace a ochrana krajiny z roku 2010
10. Smlouva o výpůjčce p.p.č. 446/1 a 515/1 v kú Mníšek
– za účelem realizace Krušnohorské magistrály –
vybudování cyklostezky
11. Příprava na vypsání výběrového řízení Oprava
kostela Sv. Michaela
12. Došlá pošta , diskuse
13. Závěr

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ČINNOST
NOVOVESKÉHO

25.3.2012 zájezd do divadla
28.4.2012 návštěva města
Klášterec nad Ohří

SPOLKU

Květen pěší výlety

ŽEN

9. – 10.6. 2012 poznávací
zájezd do Třeboně

schůze:
28. 3. 2012, 11. 4. 2012,
25. 4. 2012, 9. 5. 2012,
30. 5. 2012, 13. 6. 2012,
27. 6. 2012
vždy od 16.00 hodin
v klubovně (muzeum).

Z historie Nové Vsi v Horách a Mikulovic
Škola

(pokračování)
Platby učitelům. Z církevních záznamů jsou nám známi nejen příjmy duchovních a kostelníků, ale také příjmy učitelů. Aţ do
roku 1869, kdy byl vydán nový zákon o národních školách, vykonávali učitelé, kromě svého povolání, také různé církevní sluţby.
Tak například v roce 1747 pobíral novoveský učitel sluţné od obce N. Ves - 11 zlatých, a od Mníšku - 5 zl. 80 krejcarů, dále pak
školné – 13 zlatých. Je třeba připomenout, ţe v tehdejší době se vybíralo
školné za zápis nového ţáka – 2 zlaté, ale i za učení kaţdého předmětu,
například čtení stálo 1 krejcar týdně, psaní 1 a ½ kr. a počítání 2 krejcary. Za
církevní úkony dostával učitel z kaţdého křtu 30 kr., svaté mše 6 kr., z pohřbu
15 kr., za kaţdý sňatek 50 kr., ze sbírky za koledu na Tři krále 2 zl. a 30 kr. a
na Zelený čtvrtek 1 zl. 20 kr. Kromě toho mu náleţeli také výnosy z velkého
školního pole, které mělo plochu cca 7 aţ 8 strychů (200 – 230 arů).
V roce 1768 učil ve staré škole (čp. 70) učitel Josef Schneider. Byl učitelem,
ale zároveň i kostelníkem. Ročně obdrţel plat od N. Vsi 11 zl. 30 kr., od
Mníšku 5 zl. 30 kr. a Mikulovic 3 zl. 24 kr. a k tomu jiţ zmiňované školné. Za
svou činnost kostelníka pobíral z kaţdého křtu 6 kr., za vypsání křestního listu
6 kr., za kaţdý sňatek 50 kr., za pohřeb 15 kr., za tichou mši 6 kr. a sváteční
mši 30 kr., za upravení oltáře a zaţehnutí světel 1 zl. 30 kr., ze sbírky v kostele 2 zl. 30 kr. Od kníţete dostával v penězích 26
zlatých, a v naturáliích k tomu 10 korců ţita, 2 korce pšenice, 2 korce ječmene, 1 korec ovsa, 1 urnu vosku a jeden sud, nebo 3
vědra piva (poznámka, 1 korec je cca 93 litrů).
V těchto časech panovala v Čechách a Sasku velká bída, hlad a drahota. Na
pozadí této skutečnosti je jasné, ţe situace učitele nebyla nijak zvlášť dobrá.
Vţdyť například 1 korec pšenice tehdy stával 14-15 zlatých, ţita 11-16 zl.,
ječmene 10 zl., ovsa 6-7 zl. Učitelův plat za celý rok byl toliko 60 aţ 70 zlatých.
Ze školního výkazu z r. 1833 se dovídáme, ţe učitel Dominik Liebscher obdrţel
za celý rok školné 25 zl. a od kníţecí vrchnosti 26 zl., dále od obce 11 zl.,
Mikulovic 4 zl. 24 kr. a Mníšku 5 zl. 30 kr. Dále pak 3 měřice (1 měřice = cca 62
litrů) pšenice, 15 měřic ţita, 3 měřice ječmene, 1 ½ měřice hrachu a jeden sud
piva.
V bezprostřední blízkosti staré školy, se nacházela také „školní“ louka, „školní“
pole se rozkládalo pod zemědělskou usedlostí J. Waltra čp.88 a za domem čp.72
Klementa Mazanka ( tyto domy dnes jiţ nestojí). Výnosy z polního hospodářství
byly součástí platu učitele. Ke školnímu majetku patřil také díl lesa. Kdyţ byly
v roce 1879 zakládány nové pozemkové knihy, odmítl farář uznat vlastnická práva „školní“ louky a reklamoval ji jako majetek
příslušející farnosti. Pokračování příště. J. Pešír, kronikář

Rozhovor s Davidem Kádnerem, místostarostou obce
Velkou a velmi zdařilou akci na podporu dětí z dětských domovů, kterou jste v naší obci uspořádal, máte za sebou. Mé
osobní dojmy jsou takové, že snad tak povedenou akci, s tak velkou koncentrací lidí na jednom místě, Nová Ves ještě
nezažila. Jaké jsou Vaše první dojmy? Moje první dojmy po skončení akce byly, takové ufff, nikomu se nic nestalo.
Jaké skutečnosti Vás vůbec přivedly na myšlenku něco takového zde uspořádat? Důvodem tohoto setkání bylo upozornit na
tendence rušit kojenecké a výchovné ústavy a dětské domovy, a to při vědomí, ţe není dosud zcela jasná koncepce, kde se děti po
zrušení ocitnou. Cílem bylo také zajistit pro děti finance a upozornit politiky na to, ţe úspory financí bez ohledu na to, jaký bude
dopad právě na tyto děti, mohou být v širším výhledu pro naši společnost velkou ztrátou. Kolik lidí odhadujete, že se přišlo
podívat? Sešlo se cca 400 dětí ze sedmi dětských domovů, které připravily program nejen pro sebe, ale i pro představitele kraje,
Ministerstva školství a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí, tak i pro jednotlivé politiky. Na samotný koncert
Chinaski se přišlo podívat přes 550 lidí a v daný okamţik se pohybovalo po budově přes 700 lidí. Musím se omluvit lidem, kteří
přišli po páté hodině a museli skoro hodinu čekat, ale věřím, ţe všichni pochopili, ţe tato akce, která byla především určená na
podporu dětských domovů, se v první části protáhla, a proto i kapela musela čekat. Kapela Chinaski hrála bez nároku na
honorář. Jak se podaří, aby uskupení takového formátu vystoupilo zrovna v Nové Vsi zadarmo? Kapele Chinaski a
manaţerovi Martinu Láterovi patří velký obdiv a poděkování, jelikoţ bez váhání tímto vystoupením podpořili celou akci bez
honoráře a jsem moc rád, ţe jsem na tuto část mohl pozvat občany z celých hor. Touto akcí se jasně ukazuje, ţe kdyţ je potřeba
ukázat na daný problém, který se drţí pod pokličkou, tak i taková zvučné jména jsou připravená kdykoliv pomoci. Splnila akce
Vaše očekávání? Musím říci, ţe určitě ANO, ještě několik dní po této akci jsem dostával děkovné SMS, jak od ministerstva, tak
od jednotlivých politiků a zástupců dětských domovů. Už jsem zaslechla plány na vystoupení dalších známých osobností
z oblasti popové hudby... O co jde? Tak musím přiznat, ţe další akce v plánu je a to mnohem větší a jen pro děti a děti s rodiči.
Akce se plánuje na 1. 6. na dětský den a akce bude venku, ale podrobnosti se teď dolaďují, abych Vám mohl v dalším čísle
zpravodaje napsat o něco víc.

Rád bych na závěr poděkoval mojí parťačce Martině Stawiarzové, která celou akci se mnou připravovala a za
to jí moc děkuji.
Dále musím poděkovat firmě QPRO7 p. Miloši Malému a jeho kolegovi Štěpánovi Šmejkalovi, kteří celou akci
sponzorsky zaštítili. Dále patří poděkování panu Jiřímu Mikačovi, panu Jaroslavu Hesounovi a ostatním z řad
našich dobrovolných hasičů, kteří neváhali a opět pomáhali nejenom pořadatelsky, ale i s aparaturou.
Děkuji za rozhovor. (rama)

DRAZÍ RODIČOVÉ, MILÉ DĚTI!!!
Připomínáme pravidelný sobotní krouţek dobrovolných hasičů, který se koná kaţdou sobotu od 15.00, sraz je
před hasičárnou.
Postupně se připravujeme na závody mladých hasičů, učili jsme se základy první pomoci(viz. foto), vázat uzle,
spojovat hasičské hadice a mnoho dalšího připravujeme, tak neváhejte a přidejte se k nám!
Pokud má někdo nový zájem přihlásit svou ratolest, pošlete sms na telefon: 604588494, kaţdé sobotní ráno
rozesíláme sms o tom, kde zrovna budeme a co budeme dělat. S přáním krásných jarních dnů, sluníčka a pohody
David Kádner a sbor dobrovolných hasičů.

( foto Cafe bar-cukrárna) Děkujeme za vypůjčení projekce a moţnosti vyuţít prostor cukrárny, bylo nás opravdu hodně :-))

Myslivecké sdružení v Nové Vsi v Horách hodnotilo rok 2011
Dne 18. února se konala výroční členská schůze MS Jezeří – Nová Ves v Horách v restauraci pod Lesem v Horním Jiřetíně.
Předseda MS Antonín Šlégr zhodnotil rok 2011. Byla provedena údrţba a práce na lovecké chatě na Lništi. Dále byla provedena oprava
mysliveckého zařízení, jako krmelců, posedů a podobně. Ze společenských akcí bylo velmi kladně hodnoceno i zahájení lovecké sezóny, která
má u nás uţ dlouholetou tradici. Tato akce se koná vţdy na konci měsíce června za velmi hojné účasti myslivecké veřejnosti. Jako velmi zdařilou
akcí byla hodnocena ,,POSLEDNÍ LEČ“ v restauraci ,,POD LÍPOU“. Tato akce byla uskutečněna po dlouhých letech a byli jsme překvapeni
velkým zájmem místních obyvatel a chalupářů. Přitaţlivá byla i bohatá myslivecká tombola. Tancovalo se aţ do rána.
Přispěl k tomu i nádherně opravený sál i restaurace, coţ nyní je s této restaurace jedna z nejhezčích v širokém okolí. Proto tuto akci plánujeme i
na letošní rok. K lovu zvěře přednesl zprávu myslivecký hospodář Ing. Gaţůr. Plán lovu splněn nebyl. Plán lovu bylo ulovit 60 ks zvěře vysoké
uloveno bylo ale 29 ks. Důvodem nesplnění je v tom, ţe uţ před několika lety byl navýšen plán lovu Českými lesy, proti našemu návrhu.
Toto se ale netýkalo všech honiteb na Litvínovsku. I u těchto sdruţení plán nebyl splněn.
Čečka Bohumír

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI
Ve čtvrtek 1. března v Nové Vsi v Horách se na pozvání místostarosty a
poslance Davida Kádnera (VV) sešlo celkem 400 dětí ze sedmi dětských
domovů, které připravily program nejen pro sebe, ale i pro představitele
kraje, Ministerstva školství a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních
věcí, tak i pro jednotlivé politiky. Na závěr všem zahrála skupina Chinaski
bez nároku na honorář. Důvodem tohoto setkání bylo upozornit na
tendence rušit kojenecké a výchovné ústavy a dětské domovy, a to při
vědomí, ţe není dosud zcela jasná koncepce, kde se děti po zrušení
ocitnou. Cílem bylo také zajistit pro děti finance a upozornit politiky na to,
ţe úspory financí bez ohledu na to, jaký bude dopad právě na tyto děti,
mohou být v širším výhledu pro naši společnost velkou ztrátou. (pr)

D. Kádner předával účinkujícím dětem dárky
(vpravo). Kapela Chinaski a D. Kádner
(vlevo).

NOC S
ANDERSENEM

Dne: 30.3.2012
Čas:18:00
Místo: v Knihovna v Nové Vsi v Horách
Své děti přihlašujte u
paní Evi Nirodové na emailu:
EvaNirodova@seznam.
cz nebo na tel. čísle
S sebou spací pytel

777 347 895, 476 113
156

Místní knihovna

OBEC NOVÁ VES V HORÁCH

Nová Ves v Horách
pořádá

vyhlašuje soutěž
O NEJKRÁSNĚJŠÍ

VELIKONOČNÍ
VAJÍČKO
Vlastnoruční výrobky s velikonoční
tématikou doneste na OÚ.

výstavu
velikonočních výrobků
podle knížek

VELIKON

CE

V KNÍŽKÁCH
zveme Vás
5. dubna
od 15.00 do 18.00 h

Ze života školy (leden - březen 2012)
Ve dnech 19.1. a 20.1. se na naší škole konal zápis do 1. třídy.
Celkem se zúčastnilo 10 dětí, z toho 1 rodič poţádal o odklad
školní docházky.
V pátek 10.2. se v tělocvičně naší školy konal maškarní ples.
Všechny masky do jediné byly krásné a povedené, a také proto
si všichni zaslouţili odměnu, kterou si na konci mohli sami
vybrat. 10 nejhezčích masek zvolených osmi člennou porotou
bylo odměněno diplomem. Účast byla veliká, a to jak ze strany
ţáků, tak i rodičů a veřejnosti. V průběhu karnevalu se tančilo
i soutěţilo. Odpoledne se opravdu povedlo.
21.02.2012 v úterý jsme se po druhé vyučovací hodině vydali
na zámek Červený Hrádek v Jirkově. Zde se totiţ konala
výstava IQ Parku, který působí v libereckém Babylonu a je to
první zábavně naučné centrum u nás. Výstava interaktivních,
hravých, zábavných i poučných exponátů všechny velice
zaujala a bavila. Setkali jsme se zde z různými věcmi
z nerůznějších oblastí lidského ţivota. Kaţdého nejvíce
zaujalo něco jiného, ale všichni si přišli na své. Čas, který
jsme zde mohli být jsme vyuţili beze zbytku a kdybychom
mohli zůstat déle, určitě bychom se nenudili. Výstava Hry a
klamy aneb dotkni se vědy byla jednoduše super. Tento den se
také i za nepříznivého počasí konal okresní přebor škol
v klasickém lyţování a běhu na lyţích organizovaný
jazykovou školou v Litvínově. Naši ţáci získali ve štafetě 2.
místo a porazili tak i sportovní školu z Litvínova. Jednotlivci
skončili vybojovali 1x 1. místo, 4x 2. místo a 2x 3. místo.
Všem, kteří se zúčastnili blahopřejeme a děkujeme za
reprezentaci školy těmto žákům: Dalibor Brunner, Daniel
Miller, Filip Pompa, Marie Šándorová, Ladislav
Karchňák, Dominik Baršoň, Matěj Pompa, František
Franěk (1. místo) a Michael Červeňák.
Děkujeme za splnění dětských přání společnosti POMPO,
která věnovala do naší mateřské školky hry a hračky a ty

rozzářily dětské tváře. Nadšení bylo ze stran dětí, ale i
pedagogů. Ještě jednou mnohokrát děkujeme.
Ve čtvrtek 1. 3. jsme se na pozvání pana poslance Davida
Kádnera a Dětského domova Hora Svaté Kateřiny vydali do
Nové Vsi na koncert skupiny Chinaski. Ten se konal na
podporu dětských domovů. Vzhledem k programu, který
předcházel a trochu se protáhl (vystoupení dětských domovů
Ústeckého kraje), jsme na koncert museli čekat. To se ale
100% vyplatilo - koncert byli jednoznačně super a všichni si
ho uţili. Po koncertu ještě byla autogramiáda nejen kluků z
Chinaski, ale i litvínovských hokejistů. Takţe pořadatelům
DÍKY!
Během měsíce února a března se taktéţ uspořádala biologická
olympiáda a olympiáda ze zeměpisu.
Také bychom rádi veřejnost informovali o provozních akcích,
které probíhají v budově mateřské školy a školní jídelny.
V mateřské školce proběhla výměna podlahových krytin ve
třídě, děti mají nové lino a krásný koberec. V několika fázích
byl také nakoupen nový nábytek a počítačové vybavení
(dotykový počítač s výukovými programy). V nejbliţší době
ještě očekáváme dodání nových šatniček a ţidliček.
V současnosti je kapacita MŠ plně obsazena a ţádosti o přijetí
musíme bohuţel odmítat. Nástup dalších dětí je moţný aţ od
září 2012.
Velkými změnami prošla také školní jídelna. Byly zakoupeny
dva nové gastro sporáky, opravena vzduchotechnika a
zakoupeny nové jídelní stoly. O jarní prázdniny byla ŠJ celá
vymalována, za coţ bychom rádi poděkovali zaměstnancům
městského úřadu, obzvláště pak panu Jotovovi a
Červeňákovi. Vzhled školní jídelny se pro strávníky výrazně
zlepšil a prostředí je velmi příjemné.
Za školu bylo podáno několik grantů jak na vybavení tříd, tak
na prostory školy. Budeme doufat, ţe naše ţádosti oslovené
společnosti podpoří a my tak budeme mít moţnost školu dále
rozvíjet a modernizovat. Drţte nám palce!! Nikola Šecová
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