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Krásne priateľstvá, ktoré vznikajú na DUK možno už vydržia navždy.

Editoriál

Cudzie jazyky na ZŠ
Kto chce dnes niečo dosiahnuť, bez znalosti cudzích jazykov sa už nezaobíde. Vraví sa,
že najlepšie je učiť sa ich už od

detstva. Čím skôr, tým lepšie.
To bude zrejme aj dôvod, prečo sa anglický jazyk začíname
učiť už na prvom stupni ZŠ,
a druhý cudzí jazyk (zväčša
nemecký) nám pribúda na druhom stupni. Tento fakt sa mi
vôbec nezdá zarážajúci – cudzie jazyky potrebujeme k životu. Čo však pre mňa zarážajúce rozhodne je, že doteraz
nemáme poriadne stanovené
učebné osnovy a ani učebnice na cudzie jazyky. A ak aj
máme, nikto osnovy nedodržiava. Je celkom bežné, že na
dvoch susediacich základných
školách používajú celkom iné
učebnice a toto vidno niekedy
aj v jednej triede – jedna po-

lovica sa učí úplne inak ako
druhá. Rozdiely sú dokonca
aj v tom, kedy sa žiaci začínajú cudzí jazyk učiť. Niekto
v druhej, niekto v tretej triede.
Ja som sa napríklad na svojej
ZŠ začala angličtinu učiť už
ako prváčka. A čo z toho? Podľa mňa nič – hneď ako sme prišli na druhý stupeň, všetko sme
sa začali učiť odznova. A keď
som prestúpila na gymnázium,
na ktoré sa pozbierali deti zo
všetkých kútov Bratislavy,
zjednotenie sa v cudzích jazykoch bolo viac ako náročné.
Zdá sa mi to dosť nepraktické
a nespravodlivé voči žiakom,
ktorí sa presťahujú a prestúpia do inej školy. Aj keby

veľmi chceli, nemajú šancu
zorientovať sa rýchlejšie ako
za polrok. A to nie je všetko.
Hoci to môže znieť divne, chýbajúca synchronizácia výučby
cudzích jazykov nás všetkých
oberá o čas a dokonca dokáže
aj rozvracať a búrať kolektív.
Ako? Niekedy sa kvôli nemu/
nej učíme ti isté aj trikrát. A ak
sa dve skupiny učia úplne rozdielne – nie je vám divné, keď
píšu tie isté písomky? Kompetentní v celom tomto zmätku
zrejme vidia nejaké plus, keď
pre zmenu nič nerobia. Ibaže
ja, ako žiačka, ktorá sa cudzí
jazyk chce naučiť, zatiaľ žiadne plus nevidím.
Anna Semková, 12 r.
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ELEKTRIČKA DO
PETRŽALKY UŽ
PREMÁVA!
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Otázka pre
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Spravodajstvo

Británia má po
brexite novú
premiérku
Prof. MUDr. Máriu Šimiljakovú, PhD., MHA z Lekárskej fakulty UK
1. Na akú otázku ste hľadali odpoveď, keď ste boli dieťa?
Od detstva som chcela vedieť,
kde inde okrem našej planéty je
ešte život.
2. Na akú otázku hľadáte odpoveď dnes?
Táto otázka ma zaujíma dodnes.
Pridala by som k nej ďalšiu, a to,
že prečo ľudia vždy verili v nadprirodzené bytosti?

V piatok 8. júla 2016 bola na
petržalskom konci Starého mosta slávnostne otvorená prvá etapa ,,Petržalskej električky“. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal
prestrihol pásku a po približne
polstoročí vošla do Petržalky
opäť električka. Bola to električka linky č.1 z Hlavnej stanice, ktorá premávala celý deň
zadarmo. Na ďalší deň pribudla
aj linka č. 3 z Rače. Otvorenie
sa konalo po asi dvoch rokoch
prác, v rámci ktorých Starý most
dostal úplne novú zelenú konštrukciu. Zrekonštruovaná je aj
Štúrova ulica a stavební robotníci položili koľajnice s dvoji-

tým rozchodom – 1000 mm pre
električku a 1435 mm pre vlak,
ak by niekedy cez most opäť
prechádzal. Vyskytli sa síce aj
komplikácie a termín odovzdania stavby sa podstatne predĺžil,
no napokon električka cez most
jazdí. Teraz sú v Petržalke 3
zastávky, po dokončení druhej
etapy trasa povedie až do Janíkovho dvora. Mohlo by byť prínosom, že trať dlhá 7 kilometrov
umožní rýchlu a pohodlnú cestu
z Petržalky a do Petržalky obyvateľom i návštevníkom Bratislavy. Ja sám ju využívam pri
ceste na DUK. J
Michal Drábek, 12 r.

Gaudího dielne menia ošarpanosť na krásu
Keď ste sa pred pár rokmi chceli dostať do Mierovej kolónie v Bratislave (obytná zóna pri Dimitrovke), museli
ste prejsť cez viac ako 100 m dlhý a úzky peší prechod
po oboch stranách ohraničený ošarpaným industriálnym
plotom. Bol plný vulgárnych nápisov a kresieb. Denne
tade prechádzali stovky ľudí vrátane detí. Mgr. art. Gabika Binderová sa pred dvoma rokmi rozhodla zmeniť plot
prostredníctvom umenia na niečo pekné, čo ľudí spojí.
Vymyslela projekt Gaudího dielňa. Chcela inšpirovať
ľudí a priviesť ich k zodpovednosti za prostredie, v ktorom žijú. Podarilo sa – projekt pritiahol neočakávané
množstvo ľudí, pričom vďaka Gabikinmu nadšeniu a záujmu beží projekt dodnes. Premeny múrov inšpirované
Gaudím (Antoni Gaudí bol španielsky architekt) robia
všetci bez ohľadu na vek. Tvoria si tam vlastné obrazy,
príbehy a tagy. Mozaiky spojili ľudí natoľko, že aj ďalšie
múry v oblasti sa rozhodli pod vedením Gabiky meniťmaľujú ich, robia grafiti, zazeleňujú. Do skupiny Gaudího dielňa sa môžete prostredníctvom facebooku pridať aj
vy. Môžete prísť a zrealizovať svoje predstavy na múre
počas vypísaných workshopov. Témy obrázkov sú voľné
a Gabika každého naučí, ako na to. Jednou z roztomilých
častí plotu je miesto, kde malé trojročné dievčatko nakreslilo svoje obľúbené plyšáky a rodičia jej ich vykachličkovali.
Hanka Noščáková, 12 r.
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Minulú stredu odstúpil z funkcie
britský premiér David Cameron.
Rozhodol sa tak po zverejnení
výsledkov brexitu. David Cameron zastával názor, že pre Britániu by bolo lepšie ostať v EÚ,
preto odstúpil. Nahradila ho
Theresa Mayová, predsedníčka
britskej Konzervatívnej strany.
Nová premiérka sa rozhodla vymeniť aj niektorých členov kabinetu a bolo vytvorené nové ministerstvo pre brexit. Mayová sa
pri zvolení do funkcie vyjadrila,
že Británia čelí ,,obdobiu veľkej národnej zmeny“ a zároveň
dodala, že si nemyslí, že Spojené kráľovstvo opustí Európsku
úniu skôr ako na prelome rokov
2018/2019. Theresa Mayová
je už šesťdesiatročná politička
a má za sebou takmer tridsaťročnú politickú kariéru. Podľa
odborných zdrojov bola práve
premiérka Mayová najvhodnejším kandidátom na predsedu vlády. Na post premiérky sa
hladko dostala aj preto, že všetci
ostatní kandidáti odstúpili. Žiadny boj o kreslo predsedu vlády
sa teda v Británii nekonal. 
Tomáš Jurka, 14 r.

Naša anketa
Organizátori DUK hovoria, že je
čoraz ťažšie vybrať tie správne
a čo najzaujímavejšie témy na
prednášky. A preto sme sa opýtali, vás, študentov DUK, ako sa
vám témy prednášok pozdávajú:
1. Témy prednášok sa mi páčia: 94
2. Témy prednášok sa mi nie
veľmi páčia: 4
3. Ešte by som nejaké témy pridal/a: 14

Foto: Peter Chvostek

Názory, komentáre

Foto: Peter Chvostek

Workshop s Mc Roy:

Prednáška:
Prečo lietadlo nespadne?
Na prednáške o tom, prečo lietadlo pri lete nespadne, nám
Doc. Vladimír Černý veľa vecí
vysvetlil a urobil to zaujímavým spôsobom. Jedna z jeho
prvých viet totiž bola: „Podľa
mňa je najdôležitejšie pochopiť, čo znamená pochopiť.“
Okrem toho, že sme naozaj pochopili, prečo lietadlo napriek
svojej váhe pri lete nespadne,
dozvedeli sme sa aj to, že sondy
okolo Zeme nelietajú, ale padajú. Len zakrivenie Zeme bráni,

aby naozaj spadli. Táto prednáška ma zaujala. Nevedel som
napríklad ani to, že kozmonauti, aj keď v beztiažovom stave,
prakticky tiež padajú, lebo neopustili zemskú príťažlivosť. Na
túto prednášku som sa osobitne
tešil, lebo zajtra letím lietadlom
do Grécka. Tak hádam hneď
zajtra lietadlo nespadne. Nielen
preto, že vám ešte chcem napísať z krásneho gréckeho ostrova Lefkáda.
Jakub Farkaš, 12 r.

Cením si seba aj druhých
Viete, ako vznikol názov McRoy? Skratkou Mc sa označoval v minulosti syn. Takže McDonald je v preklade „ syn
Donalda“. Čo je teda McRoy ? „ syn Roya?“ J Nie, nie
je. Roy je skratka z anglického slova royal, teda kráľovský. A keď to spojíme, vznikne McRoy teda „ Syn kráľa“
„Kráľovský syn“. Na tomto workshope som sa naučil, že
aj zlé vlastnosti sú na niečo dobré. Že si nemám vytvárať
predsudky voči ľudom a veciam skôr, než ich spoznám.
A nemám všetkých hádzať do jedného vreca, pretože každý z nás je iný. Mc Roy je firma, ktorá ľudom hľadá takú
prácu, aby mali lepšie pracovné podmienky a vyšší plat.
Tento workshop sa mi nesmierne páčil a veľmi ma zaujal.
Potešilo ma aj to, že vďaka DUK som mohol absolvovať
tento workshop a vidieť osobne šéfa McRoy Ľuboša Sirotu (na snímke). Aj ja budem raz šéfom. Môj sen je byť
šéfom Apple. 
Jakub Farkaš, 12 r.

Mimozemšťania – veríte, že jestvujú?

Foto: internet

Už dlhší čas sa zaujímam o mimozemšťanov (či existujú, čo si o nich ľudia myslia). Naposledy ma zaujala informácia, že prvé zmienky o nich, teda o UFO –
Unidentificated Flying Object (neidentifikovateľný lietajúci objekt) boli už 1450
rokov pred naším letopočtom a pokiaľ by sa nejaký mimozemšťan pozeral práve
teraz zo vzdialenosti 65 miliónov svetelných rokov, videl by „éru dinosaurov“.
Neviem, ako ste na tom vy a či sa nad tým niekedy zamýšľate, ale mňa by celkom zaujímalo, či nejaký mimozemšťania existujú a ak áno, ako vyzerajú, či sa
na nás podobajú, alebo sú to nejakí roboti, ktorí sa navzájom skladajú a opravujú.
Veď je dosť nepravdepodobné, že si vo vesmíre uvedomujeme svoju existenciu
len my a že tu sme ,,sami“. Podľa jedného článku je dokonca 2% šanca, že za
desať rokov bude potvrdená existencia mimozemského života. Nech je to akokoľvek, niektorí ľudia na mimozemšťanov veria až priveľmi - na svete je okolo
20 000 ľudí, čo sa dali poistiť proti únosu mimozemšťanmi. V USA sú niektorí
hasiči školení na pomoc zranenému mimozemšťanovi, čo je ťažké predstaviť si,
keďže ľudia nevedia ani to, ako taký mimozemšťan vyzerá. 
Katarína Zelinová, 14 r.

Biometria: Heslo ste vy
Čo si myslíte o biometrických údajoch a ich používaní? V budúcnosti sa pravdepodobne budú
využívať oveľa viac než dnes. Biometrické údaje
poskytujú viac-menej všetky informácie o našom
tele. To nie sú údaje ako napríklad meno, adresa či
rodné číslo, ale údaje oveľa nebezpečnejšie. Takéto
informácie nedokážete zmeniť, pozmeniť či vymazať. Sú spojené len s vašou osobou. Biometria je
čosi, s čím sme sa narodili a každý ju má inú. Ide
o údaje ako je stavba našej tváre, odtlačok prsta,
krvný obeh, dúhovka (časť oka) a podobne. Dnes
sa biometrické informácie používajú takmer všade.
Chcete odomknúť telefón? Potrebujete svoj odtlačok prsta. Chcete sa dostať na svoje pracovisko?
Potrebujete svoju dúhovku. A v budúcnosti to bude
ešte horšie. Dnes je možnosť výberu, nemusíte
s biometriou súhlasiť. Ale v budúcnosti to pravdepodobne už tak nebude. Každý bude nosiť seba
ako heslo. Ešte horšie bude, ak sa tieto informácie
spoja. Systémy budú schopné poznať každého, kedykoľvek a kdekoľvek. Ľudstvo stratí anonymitu.
Samozrejme, biometria má aj svoje nesporné výhody ako napríklad nemožnosť krádeže (iba ak by
ukradli celého človeka) a ľahký prístup ku všetkému potrebnému, ale stojí nám to za to?
Tomáš Jurka, 14 r.
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Zaujímavosti

Staručká,
300-ročná lipa

Foto: internet

Čínsky sklenený most
Máte radi adrenalín? Tak určite skúste prejsť cez istý most v Číne
– nejde však o drevený most, ktorý sa hojdá pod náporom ľudí, ale
o najdlhší sklenený most na svete. Je dlhý neuveriteľných 300 metrov
a nachádza sa v prírodnej rezervácií Zhangjiajie. Len si to predstavte
- pod nohami vidíte 180 metrov hlbokú priepasť a zostáva vám dúfať,
že sklo vás udrží. Malo by, lebo je 25 krát silnejšie ako bežná okenná
tabuľa. Ešte treba dodať, že aby ste nezašpinili sklo, pri prechode cez
most musíte mať na nohách špeciálne návleky. Trúfate si?
Karolína Kováčiková, 14 r.

300-ročná stará lipa je najstaršia lipa zasadená v parku. Vidieť ju môžete v chránenom
parku s rozlohou 6,6 hektára.
Ten patrí ku kaštieľu Szentívanyi, ktorý sa nachádza v obci
Beladice (okr. Zlaté Moravce).
Tento park je bohatý na listnaté
stromy, najmä na lipy a topole.
Dnes je v ňom až 90 druhov
Foto: internet
drevín. V parku sú zastúpené
aj ďalšie druhy, ako je napríklad ginko laločný, korkovník amurský
a vzácny ľaliovník tulipánokvetý. Lipu, ktorú spomíname, zasadili
v roku 1716 a vydržala až dodnes. Strom je zatiaľ v dobrom stave a verme, že sa dožije ešte vyššieho veku. Nie všetky lipy rastú aj vydržia tak
dlho, preto by sme sa mali o ňu dobre starať. Alebo sa môžete starať
o stromy a rastliny, ktoré rastú blízko vášho domu.
Oliver Czanik, 10 r.

Najtučnejšie dieťa na svete
Kým ostatné deti v jeho veku väčšinou
nevážia viac ako 40 kíl, Arya Permana,
desaťročný chlapec z Indonézie váži
takmer päťkrát toľko. So svojimi 192 kilami je považovaný za najtučnejšie dieťa
na svete. Podľa slov jeho rodičov zje za
deň päť veľkých jedál a zhruba dvakrát
toľko, čo dospelý človek. Chlapcov apetít už jeho rodičov priviedol do finančných problémov a nemajú na vyšetrenie,
ktoré by zistilo príčinu synovej obezity.
Rodičia chlapca sa tiež priznali, že na
začiatku považovali nadmernú hmotnosť svojho syna za prejav chlapcovho

Foto: internet

zdravia. Dnes už Arya nechodí do školy
a oblieka sa do špeciálnej šatky, pretože
jeho veľkosť oblečenia v obchodoch ne-

predávajú. Rodičia bojujú s Aryovou obezitou
ako vedia – teraz skúšajú diétu z hnedej ryže.
Bez odbornej lekárskej
pomoci však Arya s najväčšou pravdepodobnosťou čoskoro umrie.
Ale možno keby jeho
rodičia zasiahli skôr,
nemuselo to dopadnúť
takto - možno nie za
všetko môže chlapcova porucha.
Anna Semková, 12 r.

Baarle – mesto dvoch štátov

Foto: internet
Foto: internet
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Niektoré mestá na svete pretína
štátna hranica (napr. aj Komárno/Komárom), no jedno medzi
nimi určite vyniká – Baarle.
Jeho severná časť a okolité
územie patrí Holandsku, južná
časť zasa Belgicku. No tým to
nekončí! Belgicko má vnútri
územia Holandska ďalších asi
20 enkláv (území oddelených
od zvyšku štátu). Niekedy je
dokonca holandská enkláva vo
vnútri belgickej. J Za tento
stav môže to, že v stredoveku
brabantský vojvoda (oblasť
v Belgicku) prenajal bredskému panstvu (holandské mesto
Breda) neobývané pozemky
v Baarle (Holandsko) a neskôr
sa ich vlastníctva úplne vzdal.

Ani v modernej dobe sa Belgicko a Holandsko nedohodli, komu bude Baarle patriť,
preto ponechali pôvodný stav.
Iste to so sebou prináša mnohé zvláštne situácie. Napríklad
to, že občania platia dane tomu
štátu, kde majú vchodové dvere… Alebo to, že môžu pri prechode z kuchyne do obývačky
prekročiť štátnu hranicu a na
uliciach sú hranice vyznačené
modrými dlaždičkami s bielymi krížikmi. Alebo to, že belgická časť sa volá Baarle-Hertog, holandská Baarle-Nassau.
A aj keď EÚ a Schengenský
priestor situáciu zmiernili, niektoré zvláštnosti zostávajú.
Michal Drábek, 12 r.

Cestovanie, kultúra
Foto: internet

Foto: internet

Stará práčovňa na Sicílii
Práčovňa menom Stará práčovňa je najstaršia na Sicílii. Nachádza sa v starovekom meste Cefalú, v jeho husto obývanom centre. Pod nízkymi arkádami sa nachádza kamenná
nádrž, kde vyvierajú silné pramene. V Starej práčovni prali miestne ženy už vo 8. – 9.
storočí, keď obyvateľov tvorili aj Arabi. Pred viac než tisíc rokmi prali ženy šaty a bielizeň tak, že kľačali pri vode a oblečenie treli o veľké kamene, ktoré boli súčasťou nádrží s
vodou. Keď bolo oblečenie čisté, ženy ho vyžmýkali a vyvesili. Práčovňa v Cefalú svedčí
o tom, že hygiena bola na pomerne vysokej úrovni aj v časoch, ktoré si nevieme ani predstaviť. Dnes sa práčovňa už nevyužíva. Slúži len ako atrakcia pre turistov.
Oliver Czanik, 10 r.

Výstava pavúkov v Slovenskom národnom múzeu
Výstava s názvom Fascinujúci svet pavúkov
a škorpiónov ste mohli ešte aj začiatkom júla vidieť v Prírodovedeckom múzeu v Bratislave. Výstava obehla takmer celú Európu. Zo štyridsiatky
exemplárov pavúkov je asi najzaujímavejšia snovačka jedovatá známa aj ako Čierna vdova. Medzi
exponátmi je aj najväčší pavúk na svete Theraphosa stirmi alebo šorpión obrovský. Mňa najviac zaujal pavúk, ktorý vlastne nie je pavúk, ale radí sa
Foto: internet
k pavúkom. Je to Amblypyga. Zaujímavosťou na
výstave boli aj najväčšie mnohonožky na svete, napríklad mnohonôžka obrovská (Graphidostreptus
gigas). Na výstave bolo možné vidieť len samičky a to z niekoľkých dôvodov: 1. Sú väčšie než samčekovia, 2. Nie sú také agresívne ako samčekovia. Výstava sa mi veľmi páčila.
Viktor Špitalský, 13 r.

Jednou z najslávnejších postáv anglickej
histórie bola aj kráľovná Alžbeta I. (1533 –
1603)

Kniha: Slávne príbehy
anglických dejín
História ma veľmi zaujíma. Avšak nezaujímajú
ma až tak udalosti a roky, ako samotní ľudia - ich
vlastnosti, to, ako žili svoje životy. A práve toto
som našla v knihe Slavné příběhy anglických
dějin. Kniha nie je písaná tradičnou ,,suchou“
formou, ako to poznáme z našich učebníc. Je to
akoby zbierka povestí o Anglicku, ktoré za sebou v časovej postupnosti nadväzujú - od praveku až po novovek. Áno, je to naozaj dlhá doba,
veď aj samotná kniha má cez 850 strán. Autor
(renomovaný britský historik Robert Lacey)
zrozumiteľne vysvetľuje súvislosti medzi týmito
príbehmi, pričom niektoré legendy vyvracia a
vždy svoje tvrdenie podloží vedeckými faktami.
Kniha je doplnená aj o dobové mapy Británie
či o zjednodušený kráľovský rodokmeň. O tom,
že sa kniha dobre číta, svedčí aj fakt, že je vypredaná všade okrem jedného kníhkupectva.
Karolína Kováčiková, 14 r.

Výlety na jeden deň

Foto: internet

Prvý tip na jednodňový výlet je mohyla M.R.Štefánika, ktorá sa nachádza na
vrchu Bradlo medzi mestom Brezová pod Bradlom a obcou Košariská. Z mesta Brezová pod Bradlom vedie označená 3,5km dlhá asfaltová cesta takmer až
k pamätníku, kde je parkovisko. Z parkoviska vám stačí spraviť pár krokov
a ste pri pamätníku. Mohyla je stavba 96m dlhá a 70m široká. Je symbolom
samostatnosti a slobody nášho národa. Ďalší tip na výlet je dom Anny Kolényovej, ktorý je súčasťou múzea Slovenských národných rád (SNR). Dom je
národná kultúrna pamiatka. Práve tu, na Myjave, v dome Anny Kolényovej
prvý krát zasadla vo veľkej sviatočnej izbe SNR v roku 1848. Anna Kolényová nechala vybrať mreže z niektorých oblokov, aby členovia SNR (vtedy aj
prenasledovaní) v prípade nebezpečenstva mohli cez ne uniknúť.
Hannah Hirnerová, 10 r.
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Messi vyviazol
s podmienkou

ME vo futbale 2016: Víťazi sú Portugalci
Na už skončených Majstrovstvách Európy
vo futbale 2016 Portugalsko porazilo vo
finále favorizované Francúzsko, keď Éder
strelil v predĺžení gól na 1:0. Tento gól sa
zapísal do hitparády gólov na ME 2016,
lebo padol spoza šestnástky a bol pekne
umiestnený do Llorisovej brány k pravej
žrdi. Portugalsko získalo prvýkrát titul
majstra Európy a zranený Ronaldo mal
z toho najväčšiu radosť. Portugalsko sa
dostalo do finále po úspešných bojoch

v skupine a neskôr prešlo cez Chorvátsko (1:0), Poľsko (3:5 na penaltové kopy)
a Wales (2:0). Titul pre Portugalsko sa
nepovažuje za 100-percentný. V skupinových bojoch sa im nedarilo najlepšie
a vo finále hrali omnoho lepšie Francúzi.
Slovensko na ME postúpilo zo skupiny
B na treťom mieste so štyrmi bodmi a vo
vyraďovacích bojoch sme hrali osemfinále
s Nemeckom, ktoré nás porazilo 3:0.
Viktor Špitalský, 13 r.

GENERÁLNY PARTNER DUK

Slávneho futbalista klubu FC Barcelona
Lionela Messiho a jeho otca Jorgea Horocia odsúdil španielsky súd na 21 mesiacov
za mrežami za krátenie daní v rokoch 2006
– 2009. Messi, ktorý je Argentínčan, no hrá
za španielsky klub, mal aj teraz šťastie. Podľa španielskych zákonov sa pri tejto dĺžke
trest automaticky mení na podmienečné odsúdenie. Proces s futbalovou hviezdou a jej
otcom sa začal už v máji tohto roku, pričom
Messi a jeho otec čelili obvineniam, že štát
ukrátili o 4,2 milióna eur. Obhajoba sa snažila dokázať, že Messi nepoznal obsah dokumentov, ktoré mu dával podpisovať jeho
otec. Lionel totiž povedal, že podpisoval
dokumenty bez ich prečítania. To však súd
neakceptoval. Obaja musia zaplatiť finančnú pokutu vo výške 2,5 milióna eur, platný
bude aj podmienečný trest a v budúcnosti si
nebudú môcť uplatniť žiadne daňové výhody. Myslíte, že podvádzal Messi, alebo jeho
otec? To vedia asi len oni dvaja.
Oliver Czanik, 10 r.
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