
Střípky z naší historie: Almanach skautů z Poštorné KRONIKA: VELKÁ VELIKONOČNÍ VÝPRAVA 
Ve čtvrtek 24. března 2016 jsme vyjeli poměrně brzy na Velikonoční výpravu do Zlatých Hor na 

úpatí Jeseníků.  

 
Po příjezdu jsme šli na menší procházku kolem potoka, který teče do kopce. U Zlatorudných 

mlýnů nás čekal Želva s malým testíkem, aby se z nás stali dobří zlatokopové. Díky němu jsme prošli 

naučnou trasu poblíž mlýnů. Pak začala ta zábavná část, při které jsme se snažili natěžit co nejvíce zlata 

a donést ho na nedaleký Edelštejn. Po tak náročné práci nás čekala ještě cesta zpátky na klubovnu. 

Druhý den začal povstáním, jehož členové požadovali prodloužení budíčku. Po snídani 

následovalo balení na celodenní výlet. Prvně jsem šli na Munu, kde se mi líbilo ze všeho nejvíce. Hráli 

jsme boj o vlajku ve třech družinách. Bylo to super!! A navíc si někteří udělali zajímavé maskování (že 

Šindy). Po skončení hry jsme opustili Munu směr jeskyně. Tam jsme dorazili s menším zpožděním. 

Jeskyně byla úžasná!!! Ale Muna je Muna. Po návštěvě někteří uvítali suvenýry a toto čekání využili 

také Káně s Emou, kteří si tam zatancovali (video u mě :D). Večer nám Pajda přednášel o pedagogice a 

psychologii. Já jsem místo ní pomáhal vybrat Želvovi místo na družinové vaření. A potom se šlo spát. 

Třetí den ráno jsme se začali balit na družinové vaření. Šli jsme na na místo, které vybral Želva za 

mé asistence. Dřeva tam byl dostatek, někde i suché, takže oheň hořel i rychleji. Některá jídla se však 

tak rychle nevařila. A co kdo uvařil? Jestřábi ukuchtili špízy a jako dezert puding, Mloci vařili rizoto a 

Cancera. Štiky měli těstoviny a banány na grilu. A vedení zapečené maso ss brambory a smetanou, na 

závěr servírovali mňam mňam s kokosem.Na chatě nás čekalo natáčení videí k písničkám. Na což Mloci 

udělali válečnou poradu v koupelně. Natáčelo se: Jestřábi Boky jako skříň, Mloci Dělání a Štiky Vlnitý 

plech. Ještě před večeří proběhla hra ve městě, při které jsme se snažili najít zaseknutý balíček s 

bombou. Každá družina měla zaplatit informací jednomu člověku ve městě, ta ho nasměřovala na jinou, 

která prodala heslo a pak našla místo předání a vyzvedla si kufřík s bombou. Do osmi hodin večer jsme 

měli vše stihnou. 20:01 Mloci konečně dostali kufr, protože původně nepochopili hru. Na chatě jsme ze 

součástí složili bombu. Pak jsme povečeřeli a nějakému moulovi se podařilo na bombě odjistit pojistku. 

Museli jsme rychle vypadnou a jít dlouho nocí. Dvě skupiny musely najít tři zprávy. Věru, byla zima, 

mokro v botách, únava a cesta dlouhá, ale nakonec jsme to zvládli. I díky krásnému výhledu na Polsko. 

Čtvrtý den ráno se posunoval čas a vstávalo se poměrně pozdě. Po mazanci na snídani a rozcvičce 

jsme se chystali na nedělní turnaj vefotbale a basketbalu. Po obědě jsme šli na pruty na pomlázku k 

rybníku. Večer jsme připravovali velikonoční nádivku a pletli žily. Nejhezčí pomlázku ze všech měla 

Ema, ale všichni jsme se snažili. Pak jsme počkali na nádivku a snědli jsme hned dva pekáče. MŇAM. 

Poslední jsme si nechali napondělní cestu zpátky.    

Kouba 

Zastavil se mi dech, když jsem 

prohlížejíc stránky SI narazil na 

naskenovaný almanach dokumentující 

první roky oddílu v Poštorné. Konečně! 

Mlha nad počátkem skautingu v Břeclavi 

částečně opadla. 

Původně jsem měl namyšlené jiné 

téma, ale. Almanach mne skutečně vysoce 

rozveselil, protože dokumentuje to, co se 

až dosud moc nevědělo. Zrod skautingu v 

Břeclavi, resp. v Poštorné. 

V almanachu se kromě samotného 

založení i píše o letních táborech, o 

skautech břeclavských, o problémech, se 

kterými se museli skauti poprat. Dočtete se 

i zajímavých historek z oddílových podniků. 

Jediná věc, která mne zklamala, je ta, že v 

publikaci je jen jedna zmínka o oddílové 

kapele. Kdo první na myšlenku skautské 

hudby přišel a kdo tvořili kapelu v počátcích 

(kolem r. 1928) se holt dnes nedozvíte. 

Historie se neustále objevuje, jsem 

tomu rád. V prvních článcích tohoto seriálu 

jsem zmiňoval, že skauting v Poštorné 

vznikl roku 1922. A vidíte, že teď už to 

neplatí. Odvolávám to, co jsem napsal. 

 

 

       Tak. Přečte si tedy almanach a 

zodpovězte jednoduché otázky. Odpovědi 

pošlete na adresu: kane94@centrum.cz a 

můžete vyhrát zajímavou cenu! Výsledky 

zveřejním v květnovém dílu, který ponese 

název Vítězství břeclavské dvojky, tak třeba 

to bude i vaše vítězství. Odkaz na almanach 

najdete na oddílových stránkách. 

 

1) Kdy (přesné datum) se uskutečnila první 

skautská schůzka poštorenských skautů. 

2) V jaké organizaci (spolku) byli skauti 

původně zapsaní? 

3) Kdo se ujal jako první vedení oddílu? 

4) Kde skauti prvně tábořili a kolik lidí se 

tábora zúčastnilo? 

5) Kolik družin měl oddíl v roce 1931 a jak 

se jmenovaly? 

6) Jak se jmenoval vůdce, který ve věku 22 

let zemřel? 

7) Kde se můžeš dočíst o stavu skautingu 

(skautského střediska Svatopluk) v Břeclavi 

v roce 2015? 

8) Která příhoda z oddílové činnosti 

poštorenského oddílu se ti nejvíce líbí?* 

(Tato otázka nemá správné řešení)  

Káně 

 

Z VLČÁCKÉ KRONIKY: Víkend v džungli 

Víkend před velikonoční výpravou se šest vlčat a dva jejich vedoucí zúčastnili celostátní 

akce pro vlčata s názvem Víkend v džungli v Boskovicích. Ubytování nám poskytovala pedagogická 

škola a my jsme bohužel měli třídu až úplně nahoře. Večerní program se odehrál v tělocvičně a šlo 

o představení učitelského personálu, a taky o začlenění do hlavního námětu celé akce. Škola totiž 

získala první výtisk Knihy džunglí, z nějž při jejím otevírání uteklo z příběhu několik postav – jako 

opice, Bálů nebo tygr. O víkendu bylo naším úkolem dostat je do knihy zpět. Po představení 

námětu a studijních předmětů následovala studentská párty. 

Druhý den jsme první vyráběli totemovou hůl a potom se přesunuli do nedaleké farní 

zahrady, kde jsme absolvovali hodinu lesních rituálů. Tam jsme si ukázali a vyzkoušeli rituál 

Velkého vytí a Tanec hada Ká. V podvečer byla hra ve městě, kterou nám ztěžovali lovci. Po večeři 

nás čekala závěrečná etapa. Kluci měli za úkol vyluštit šifru s kouzlem, které vrátí všechna zvířata 

zpět a zároveň se museli vypravit na cestu. Měli za úkol získat od opic kousek kamene, který jim 

pomůže dostat zvířata zpět. Ve finální bitvě proti opicím se nám to nakonec povedlo.     Tof 



Milí bratříčci, vážení rodičové, 

tak jaro už je definitivně tady. Přivítali jsme ho hned v pondělí 21. 

března ranní písní při východu slunce. Doufám, že z tohoto počinu uděláme 

tradici a sejdeme se i příští rok ve větším počtu. Také mě příjemně překvapila 

rekordní účast na Velikonoční výpravě. Když jsem tu klubovničku viděl z 

venku, tak jsme měl pocit, že se do ní nemůžeme vejít, ale asi je to nějaký 

zlatohorský optický klam.  

Přeju nám všem, abychom si v každodenním shonu našli dost času a 

jarní přírodu si užili. Společně na to budeme mít prostor na jarním oddílovém 

sněmu. Těším se na něj z několika důvodů: nové místo na Panchově louce, 

novinky chystané oddílovým ohniveckým společenstvím, udělené činy a 

splněné závazky z posledního sněmu.  

 za vedení oddílu Učeň 

Co se děje ve skautském světě? 
Skauti z celého republiky se těší na oslavu skautingu na svátek svatého Jiří. I když je to neděle, 

doufám, že vytáhnete své kroje aspoň při návštěvě prarodičů. Někteří skauti a skautky také den 

předem, v sobotu, vyrazí na Ivančenu v Beskydech. Ictit památku padlých skautů ktěří za druhé 

světové války bojovali proti nacismu.  

Valný sněm Junáka se příští rok uskuteční ve Velkém Meziříčí na Vysočině. Jde o patnáctký 

sněm, na který vyráží zástupci jednotlivých oddílů.Řešit se bude například Strategie 2022, což je plán 

rozvoje Junáka do roku 2022. 

Nejmladší členové naší organizace se mohou těšit na nové časopisy. Pro benjamínky totiž začne 

brzy vycházet časopis Ben Já Mína. Na pilotní verzi se můžete kouknout na křižovatce. Děti 

časopisem provádí Ben a Mína a tajemné Já. Ve zkušebním díle se vydávájí na cestu za svatým Jiřím. 

Letos si připomínáme 140. výročí narození českého zakladatele skautingu Antonína Benjamína 

Svojsíka. Zájemci mohou získat kovový odznak s nápisem Buď jako Svojsík. Vydejte se tedy ve 

stopách Svojíka a zkuste si, jaké je to objevovat nové věci. Na Teepkovi najdete celý popis soutěže. 

Skautské oddíly se mohou dostat až do televize. Po přihlášení můžete pomáhat s tvorbou 

prázdninového programu na dětském kanále ČT Déčko. Stačí založit kešku a přes prázdniny se o ni 

starat. 

Chtěla bych všechny čtenáře upozornit na to, že jsme v oddílovém časopise zavedli novou 

rubriku. Dočtete se v ní, jak ostatní členové oddílu plnili nejrůznější orlí pera. Doufám, že vám 

rubrika bude inspirací a ještě více pozdvihneme naši úspěšnost v plnění. První díl napsal Jeleň, ale 

většina vedení přislíbila, že se s vámi také podělí o své zážitky. Tak vám přeji příjemn čtení a spoustu 

inspirace. Krásné jaro a hodně štěstí při všech výzvách, které na vás čekají. 

Emuláda 

V měsící dubnu a květnu slaví narozeniny: Jeleň (23), TomR (15), Miki 
(13), TomZbr (13), Vilík (12), Jindra (10), Filip Kováč (8) 

Gratulujeme a přejeme vše nejlepší! 

A TÉ REHRADICE 
hudba, text: lidová z Moravy 
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2) A po tej voděnce drobný rebé 

skáčó. 

Pověz mi má milá, proč tvý oči pláčó. 

Tak smutně, žalostně 

3) Pláčó, one pláčó, šuhaj vo tebe, 

že jsme se dostali daleko vod sebe, 

daleko vod sebe. 

4) Proč by neplakaly, dyž hlavěnka 

bolí, 

musijó zaplakat šohajovi kvůli, 

šohajovi kvůli. 

5) A te Réhradice na pěkný rovině, 

teče tam voděnka dolů po dědině, 

je pěkná, je čistá. 

 
V březnu bylo celkem šest akcí – 4 schůzky 

a 2 výpravy 

Všudybylové (100%) – Řízek, Miki, Jelen, 

Vevča, Kouba, Tomr 

Skorovšudové (75 – 99,9%) – Želva, Kyli, Lukáš 

G, Tomzbr, Honzík, Trumpet, Váva, 

Akorátníci (50 – 74,9%) Bača, Vilík, Egon, 

TomHan, Křeček, Lukáš, Vojta T., Bláža, Kanár, 

Vojta T., Šindy, Bláža, Šimon 

Málobylové (25 – 49,9%) Chrostík 

Nikdebylové (0 – 24,9%) Ondra 

staří vlci: 6 akcí, 26 bodovaných, Ø 73,7% 

 

Bodování: Staří vlci 
Poř. Přezdívka Body 

1. Kouba 117 

2. Miki 110 

3. - 4. Želva 109 

3. - 4. Tomr 109 

5. - 6. Řízek 105 

5. - 6. Vevča 105 

7. Váva 103 

8. Jelen 101 

9. Trumpet 89 

10. Kyli 85 

11.-12. Lukáš G. 82 

11.-12. Vojta T. 82 

13.-14. Tomzbr 79 

13.-14. Šindy 79 

15. TomHan 78 

16. Bača 77 

17. Honzík 76 

18. Křeček 62 

19. Chrostík 61 

20. Egon 60 

21. Kanár 46 

22. Lukáš 43 

23. Vilík 42 

24. Šimon 41 

25. Ondra 40 

26. Bláža 37 

Poř. Družiny Body 

1. Jestřábi 83,3 

2. Mloci 77,6 

3. Štiky 60,3 

 

 



  

  

KALENDÁŘ AKCÍ  
duben a květen 2016 
22.  – 23. 4. základní kolo Závodu vlčat 

a světlušek ve Vyškově 

pro vlčata, vede: František, Ema, 

sraz v pátek na nádraží v 15:40, 

návrat v sobotu 

pátek 29. 4. Výroční táborák + sněm 

pro vlčata i skauty, oslava založení oddílu a 

sněm, budeme udělovat orlí pera,  

začátek: 

konec: 

30. 4. – 1. 5. závěrečný víkend 

Rádcovsko-ohniveckého kurzu 

pro účastníky kurzu, jedeme do Strážnice, 

vede: Pajda, Učeň 

sraz: v sobotu 30.4.2016 v 7.15 na 

ČD v Břeclavi 

pátek 6. 5. Oddílovka 

pro skauty, vede: Kecka, Hup, 

v 16:30, klubovna v Šilingrově ulici 

víkend 13. – 16. 5. Intercamp 

čtyřdenní akce pro přihlášené, vede: Ema 

Odjezd: sraz v pátek v 13:50 na 

břeclavském nádraží 

Příjezd: v pondělí předběžně v 15:00 

Cena za vlak: 400 korun 

Další informace budou doplněny. 

pátek 20. 5. Oddílovka 

pro skauty, vede: Kecka, Hup, 

v 16:30, klubovna v Šilingrově ulici 

víkend 21. – 23. 5. Puťák 

pro skauty, vede: Učeň 

puťák po okolí s břeclavským oddílem Ymca 

skautů a skautek 

27. – 29. 5. Krajské kolo Závodu vlčat a 

světlušek 

Náš okres pořádá krajské kolo závodů, 

proto prosíme všechny, kteří mají volno, 

aby nám o víkendu přišli pomoci. 

 

KANÁROVINY: Oldřich 
V roce 1001 prchá Oldřich před svým 

otcem Boleslavem III. se svou matkou Emmou 
a bratrem Jaromírem do Bavorska. Na jaře 
roku 1012 se nakonec ujímá vlády. 

 
Projevil se jako energický a tvrdý 

panovník, do dvou let vyvraždil opozici. V 
roce 1014 napadl neúspěšně Moravu a o rok 
později odrazil nájezd polského krále 
Boleslava Chrabrého. V roce 1031 definitivně 
k Čechám připojil Moravu. Spojenectví s 
Baberky bylo stvrzeno sňatkem Břetislava I., 
syna Oldřichova, s Jitkou ze Svinibrodu.V 
zahraniční politice byl Oldřich spojencem Říše 
a podporoval ji hlavně v bojích  proti Uhrům a 
Polákům. V roce 1032 založil Sázavský 
klášter, opatem se stal poustevník Prokop. V 
klášteře se kázalo ve slovanském jazyce. 

Avšak na přelomu let 1033/1034 se jeho 
vztahy s Říší rapidně zhoršily. Byl sesazen a 
uvězněn, ale po několika měsících ho  
propuštějí za podmínky, že Jaromír získá úděl 
v Čechách a Břetislav na Moravě. Oldřich však 
dává Jaromíra oslepit a Břetislav utíká do 
ciziny. Za půl roku Oldřich  nečekaně umírá při 
bohaté hostině. Bratr Jaromír ho nechal 
slavnostně pohřbít v kostele sv. Jiří na 

Pražském hradě.                 Kanár 

SEM-TAM BUL-VAR 
PODEZŘELÉ PRŮKAZKY! 

Ač se o tom moc nemluvilo, zdánlivě 

poklidná zima byla poskvrněna finanční 

blamáží. Všichni si ještě vzpomínají na 

kauzu pražských průkazek Opencard. 

Město po jejich zavedení kvůli korupci 

přišlo o jednu miliardu korun. Možná si 

ještě vzpomenete, že peníze investované 

do průkazek mizely do kapsy společnosti 

Haguess a též do rukou známého lobbisty 

Romana Janouška. Podobná akce se stala 

v oddíle! Byli jsme svědky nepochopitelné 

události. Vedoucí si po jednom vodili do 

vlčácké klubovny členy oddílu, které 

následně bez vysvětlení postavili ke zdi a 

snažili se v nich vynutit úsměv. Poté je 

vyfotografovali a autoritativně zavolali 

pro dalšího. Až mě zamrazilo, jak moc mi 

to připomínalo praktiky prováděné za 

minulého režimu. Po odposlechu debaty 

z oddílové rady jsem se dozvěděl důvod. 

Oddíl se zapojil do kontroverzní akce, 

která smrdí korupcí. Do masového 

rozšíření členských karet. Na skautské 

křižovatce se můžete dočíst, že karty 

nabídnou výhody a slevy. Podobná slova 

jsme slyšeli i o Open kartách. Navíc se 

poslední dobou kolem oddílu pohybuje 

pochybná firma Šuplkrál a jeho kapitál 

vlastněná podnikatelem Klikoušem. Také 

jste si všimli paralely s firmou Haguess a 

Janouškem? A další hrozba: Chce nás snad 

oddíl otrávit? S členskou kartou máte 

slevu v místní čajovně Jantar. Proč se „ti 

nad námi“ snaží, abychom pili více čaje? 

V tom má jasno odbornice na stravování, 

Bc. Dobra Svíčková. „Nadměrná 

konzumace čajů obsahujících zdraví 

ohrožující herbicidy může vést k selhání 

jater a ledvin. Říkám, nepijte to!“ říká. 

 Vačky 

Co číst v klubovně?  

Rudolf Hrbek: Družina černého pera 
Kniha je o několika kamarádech, kteří se narodili pár let před 1. světovou válkou. Kamoši by 

chtěli zažít nějaké dobrodružství a tak si založí družinu černého pera. S družinou zažijí spoustu 

dobrodružství jako například sabotáž ve výrobně granátů, několik stávek dělníků a podobně. Jsou 

přítomni při svržení Rakousko-Uherska a založení pionýrů. Příběh rozhodně stojí za to přečíst, 

protože výborně popisuje tehdejší dobu- chudoba a hlad. Jejich jídelníček se skládá z několika 

kousků chleba denně, a to je hodně špatné. Je až k pláči vidět kluky, jak mají hody, když si můžou 

namazat krajíc chleba máslem, nebo když maminka nenapekla na vánoce perníky, protože neměla 

vajíčka. Pokud se chcete dozvědět něco o tehdejší době, nebo jen přečíst dobrou knížku, tak tento 

příběh je přesně pro vás. 

z oddílové knihovny vybral Kyli 

Kde všude jsem byl... 

Uprostřed zimy v horku?! 

V březnu jsem měl tu možnost podívat se 

do další zahraniční země. Tentokrát to byla 

Argentina. Odjeli jsme tam na dva přípravné 

turnaje před mistrovstvím světa, které 

odehrajeme v červenci. Po celých čtrnáct dnů 

našeho pobytu jsme neustále hráli zápasy 

nebo trénovali na hřišti. Dohromady jsme jich 

stihli kolem dvaceti, a tak se jistě nebudete 

divit, že jsme jinak nestihli vůbec nic. Příjemné 

alespoň bylo, že jsme si užívali moc pěkné 

počasí. Celou dobu jsme měli kolem třiceti 

stupňů Celsia, a tak jsme se mohli pořádně 

opálit. 

Dalším super zážitkem byla zastávka při 

naší zpáteční cestě. Po mezipřistání letadla 

v Římě jsme měli asi sedm hodin času. Prošli 

jsme si proto historické centrum města. 

Navštívili jsme baziliku ve Vatikánu, podívali 

jsme se na antické Koloseum, Forum 

Romanum, Pantheon i Fontánu lásky (Fontanu 

di Trevi). 

Celá návštěva byla úžasná. Úplně jsem 

cítil tu historii všude kolem mě a jsem rád, že 

jsem Řím mohl navštívit. Celkově to bylo moc 

pěkně strávených čtrnáct dní. 
Majkl 

 

 

 

 



 

JAK JSEM PLNIL ORLÍ PERO: 

Něco málo o tom, kterak jsem Kecku skoro zastřelil, a málem se utopil 

Vyprávění, které si nyní snad hodláte přečíst, není zajímavé, tak ho doufám udržím 

alespoň krátké. Nejspíš není ani příliš motivační, některé totiž snad i demotivuje, takže pokud 

se na něj příliš necítíte, tak teď je ta pravá chvíle zanechat čtení, uvařit si hrnek horké 

čokolády a s vědomím dobře učiněného rozhodnutí se naložit do horké lázně, abyste 

náhodou nepřišli k úhoně při pronásledování nadmíru náročných činů. A jen tak 

mimochodem. Nebude ani zábavné. 

Vy jste ještě tady? Už jsem dál nikoho neočekával, takže jsem vyčerpal většinu sil na 

úvod. Ale dobře tedy, něco málo bych pro vás sesmolit mohl, že? Máte už pohodlí? Ano? 

Tedy čtěte.  

Jak je radostné a vzrušující listovat si Svitkem březové kůry a představovat si, jaké 

všechny orlí pera bych si eventuálně mohl splnit. A proč ne? Vždyť stačí se trošku snažit a 

něco málo udělat. Takto to vypadá pro valnou část z nich. Ale kolik z nich tě opravdu 

nadchne do té míry, že vstaneš a něco vykonáš? Ale ne, už vám tlačím další úvod.  

Zkrátka, když začneš například s kreslením nebo běháním čistě jen proto, aby sis splnil 

čin s tím spojený, jaká síla tě u dané činnosti udrží poté, co tě počáteční hype (rozuměj 

nadšení) opustí? Pokud to nestihneš během něj, počítej s tím, že žádná. Naopak, když tě 

během listování svitkem zaujme běhání a řekneš si, že by nebylo od věci začít běhat, abys 

nebyl máčka. Nebo začneš kreslit s tím, že chceš umět nakreslit, co vidíš, nebo co si 

představuješ, jak ty chceš. A nemusíš se hned snažit odškrtnout si další políčko na seznamu 

splněných činů, když se ti něco jeví nesnadným. Když tě činnost začne bavit, prostě se 

zlepšuješ. Sám od sebe. Sám pro sebe.  

No, a když už si v tom zběhlý, není problém se trošku kousnout a překonat potřebný 

limit. Klidně i na velký čin. Já jsem chodíval jeden čas s mamkou do bazénu, a protože mě 

nebavilo plavat na hladině, potápěččina pro mě byla jasná volba. Čin nakonec nebyl žádný 

problém, ale u velkého činu i přes týdny trénování se mi motala hlava a přestával jsem vidět, 

než sem se nakonec vítězoslavně vynořil jak verlyba pro vzduch. Pokud jste zaregistrovali, tak 

správně, nechodil jsem plavat sám. Když se třeba ve družině rozhodnete do toho jít spolu a 

začít chodit plavat, běhat, čmárat, čůrat přes překážky, nebo cokoliv jiného, máš hned větší 

šanci, že to chytne i nějakého toho kamaráda. Ale pozor. Potom vás ovšem může zasáhnout 

nebezpečný vedlejší účinek. Totiž budete se u toho bavit. 

Vůbec se mi nepovedlo napsat to, podle mých představ, takže příhoda o střelbě z luku 

do dálky, při které jsem za šera minul Kecku s Maruškou jen o pár minut, auto a přívěs 

lanžhočanů jen o pár metrů a všeobecně o nebezpečnosti, na kterou jsem narážel v úvodu, 

ponechávám tady tak volně pohozenou a osamocenou na konci. Já vím, konečně konec. 

Hurá, hurá, hu. Běž, jsi osvobozený. No jdi už! 

Tak ty jsi přece jen ještě neodešel? Proč? No vidíš, že když se do něčeho zažereš, 

dotáhneš to zdárně až do cíle. 

Jeleň 

 

 

 


