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SPORTOVNÍ AKTUALITY-ÚSPĚCHY  

 

Kluci a holky na výbornou 

 
Ve středu 21. 9. 2011 proběhla první podzimní soutěţ „Atletický čtyřboj„ 

základních škol na atletickém stadionu v Kolíně.  Zúčastnilo se ho 12 

týmů dívek a 13 týmů chlapců 8. -9 tříd, které bojovaly o postup do 

krajského kola. Týmy naší školy si vedly na výbornou a jak chlapci 

(Svoboda, Koubský, Veselý, Štaňko, Franc), tak děvčata (Šimonová, 

Slavíčková, Vokálová, Wurmová a Neradová) obsadila první místa a 

zajistili si postup na krajské kolo do Mladé Boleslavi.  K tomu přidali 

Matěj Svoboda a Tereza Slavíčková absolutní vítězství v jednotlivcích. 

Poděkování patří i pořadatelské třídě 9. B, která se svého úkolu zhostila na 

výbornou a zajistila hladký průběh celého závodu. 
 

 

 

 

 

                                                      Okresní kolo v přespolním běhu 

 

 
 

 

 

V pondělí 10. října zahájil starosta města Kolína výstřelem ze startovní pistole okresní kolo 

v přespolním běhu základních a středních škol. I přes nepřízeň počasí se tu sešlo 509 

závodníků základních a středních škol tří věkových kategorií. Nejlépe si vedla nejmladší 

kategorie, tj. druţstva  4.- 5. tříd, která se umístila na medailových pozicích – druţstvo dívek 

obsadilo 3. místo a druţstvo chlapců druhé. Ze starších  se umístilo nejlépe druţstvo dívek 6.-

7. tříd, které skončilo na 4. místě. V jednotlivcích si vybojovala zlatou medaili Eliška 

Mocová(kat. 4.-5. třídy), stříbrnou Doudová Kateřina( kat. 6.-7.tř. ) a bronz Hejduk Michal ( 

kat. 4.-5. třídy). Pochvala patří i pořadatelské třídě 8.A, která svou úlohu splnila na výbornou.. 
 

 

 

-kov- 
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Sportovní den 2. stupně 

V úterý 6. září se konal na lehkoatletickém stadionu v Borkách sportovní 

den ţáků 2. stupně. Děti byly rozděleny do skupin a plnily uvedené 

disciplíny: běh na 50 metrů z vysokého startu, skok daleký, skok z místa, 

běh na 60 metrů, hod míčkem nebo vrh koulí, trojskok, přeskoky se 

švihadly se změnou stylů, hod plným míčem z místa vpřed nebo vzad a 

poslední disciplínu běh na 800 metrů. Všichni ţáci se velmi snaţili, mnozí 

si vylepšili své osobní rekordy, byli disciplinovaní a zaujatí sportem. 

Pochvalu zaslouţí i ţáci 8. a 9. tříd ze semináře atletika, kteří pomáhali na 

jednotlivých stanovištích. 

 

FLORBAL 2011 

VÝSLEDKY DÍVČÍCH TURNAJŮ 
 

KATEGORIE III. 6. – 7. TŘÍDA:FINÁLE       1.   5.   ZŠ KOLÍN                 13b   18 : 1 

                                                                              2.   ZŠ  TÝNEC n.L.             10b    11 : 6 

                                                                              3.   7. ZŠ  KOLÍN                 8b    10 : 7 

                                                                              4.   6. ZŠ  KOLÍN                 7b    10 : 14 

                                                                              5.   3. ZŠ  KOLÍN                 2b      1 : 10 

                                                                              6.   ZŠ  KOUŘIM                 1b      2 : 14 

 

OKRSEK A :   4. GYMN. Č. BROD   6b 9 : 8         OKRSEK B :  4. 4. ZŠ KOLÍN  2b 0 : 3 

                         5. ZŠ VELKÝ OSEK  2b  2 : 11                               5. 1. ZŠ KOLÍN  2b 1 : 5 

                         6. ZŠ  BÝCHORY       1b  2 : 20 

 

 

 

 

KATEGORIE  IV.    8. – 9. TŘÍDA :  FINÁLE        1.  1. ZŠ KOLÍN        13b   8 : 2 

                                                                                    2.  ZŠ TÝNEC n.L.    12b   7 : 1 

                                                                                    3.  7. ZŠ KOLÍN          8b   5 : 4 

                                                                                    4.  5. ZŠ KOLÍN          7b   4 : 3 

                                                                                    5.  ZŠ V. OSEK           3b   3 : 11 

                                                                                    6.  GYMN. Č. BROD  0b   2 : 8 

 

        OKRSEK  A                                    OKRSEK  B                                   OKRSEK  C 

 

3.   ZŠ BÝCHORY  2b 3 : 4         3.   4. ZŠ KOLÍN  2b 2 : 4               6. ZŠ KOLÍN – DSF 

4.  1. ZŠ Č. BROD   1b 4 : 9         4.   ZŠ KOUŘIM  1b 2 : 5               3. ZŠ KOLÍN -  DSF 

 

-kle- 
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Účast ţáků na pietním aktu 

 

 

 

 

Ţáci 9. tříd se zúčastnili v pondělí 12. září 2011 pietního aktu k uctění gen. V. Morávky. Ţáci 

si rozšířili a prohloubili učivo z dějepisu a výchovy k občanství, protoţe byli svědky aktu 

kladení věnců, slyšeli projevy významných představitelů města Kolína i armády o hrdinství 

bojovníků proti totalitním reţimům, sledovali čestnou stráţ Armády České Republiky a přelet 

bojových letounů. 

 

 

 

 

Beseda s jazzovým trumpetistou 

 

 

 

Ţáci devátých ročníků se v hodině anglického jazyka 

zúčastnili besedy s americkým jazzovým trumpetistou. 

Během přednášky, která proběhla v anglickém jazyce, se 

ţáci mohli dozvědět o jazzu a jeho vzniku na jihu 

Spojených států v New Orleans. Součástí přednášky byl i 

krátký koncert. Náš americký host dále mluvil o svých 

záţitcích s cestováním, zejména pak o zkušenostech 

získaných při charitativní pomoci poskytované v chudých 

afrických oblastech. Při následné diskuzi vyuţili ţáci 

moţnosti klást našemu hostu dotazy. Přednáška tak pro naše ţáky byla cennou moţností 

prakticky a aktivně vyuţít svých znalostí získaných v hodinách anglického jazyka. 

 

Mgr. Martina Hořejšová 
 

 



5 
 

Hvězdárna Praha 

    Jak den proţila 5. B 

Ráno se všichni sešli na nádraţí odkud jeli v 7:50 do Prahy na 

Štefánikovu hvězdárnu. Cesta trvala půl hodiny. Kdyţ dojeli, šli 

do parku, kde se nasvačili. Kdyţ se najedli, jeli lanovkou na 

hvězdárnu. Tam ale zjistili, ţe mají ještě 45 minut, tak se šli 

podívat na Petřínskou rozhlednu. Potom uţ šli do hvězdárny, kde 

jim na začátku promítli film o vesmíru a sluneční soustavě. Po 

filmu se šli dívat speciálně upraveným teleskopem na Slunce, kde 

mohli vidět celou sluneční soustavu a malý kousek Slunce, na 

který byl trošku víc upravený pohled, aby nikdo neoslepl. Potom se šli všichni podívat na 

výstavu různých věcí o vesmíru a na váhu, která vás zváţí, tak abyste věděli kolik budete 

váţit na jiné planetě. Nakonec se šli podívat na model vesmírné rakety VOSTOK 1 ve 

skutečné velikosti. Den zakončili návštěvou v Mc Donaldu a návratem domů vlakem. Výlet se 

jim moc líbil. 

-moc- 

 

VTIPY  

 

Jak blondýnka zabíjí kapra? Utopí ho. 

Proč lije Blondýnka vodu do počítače? Aby mohla surfovat po Internetu. 

Alenka se vrátí domů ze školy: "Mami, já uţ se tam nevrátím." 

pročpak ne?" 

ta naše učitelka nic nezná, pořád se nás jenom na něco ptá." 

Najednou říká běloch indiánovi: "Vystřel, moţná nás někdo uslyší."  

Indian vystřeli. Jdou dál a asi po půl dni opět říká běloch: "Vystřel moţná nás uţ někdo 

zaslechne."  

Indian opět vystřeli. Uţ se schylovalo k večeru, a běloch opět přesvědčuje indiána, aby 

vystřelil. Indian mu na to povídá: "Nemůţu, uţ nemám šípy." 

 

 

 

-čuč- 
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ZVÍŘECÍ svět 

 

Ptakopysk 

Ptakopysk podivný je vejcorodý savec ţijící v Austrálii a v 

Tasmánii. Je dlouhý asi 60 cm, má široký zobák podobný 

kachnímu, zploštělý ocas a na nohou plovací blány. Je 

dokonale přizpůsoben ţivotu na vodě. Citlivým zobákem 

procezuje bahno na dně vod a sbírá červy, korýše, měkkýše 

a vodní hmyz. Vyhrabává do břehů aţ 20 metrů dlouhé 

nory, na jejich konci si staví hnízdní komůrku, kterou 

vystýlá rostlinami. Tam klade samice jedno aţ tři okrouhlá 

vejce s koţovitou blánou, velké necelé 2 cm. Z vajec se 

líhnou slepá a holá mláďata, kterým aţ po čtyřech měsících 

naroste hustý koţíšek. Teprve pak, velká asi 35 cm 

opouštějí hnízdo a následují matku do vody. Ptakopysk je 

jedním z mála " jedovatých" savců. Jedovatá tekutina 

vytéká ze zvláštní ţlázy na nohách dutými zahnutými ostruhami, které jsou zbraněmi samců. 

Ptakopysk je přísně chráněnou přírodní památkou. Jeho chov v zoologických zahradách je velmi 

obtíţný.  

-vař- 

Kinderiáda - velký úspěch malých atletů 

5.10.2011 se ţáci 2. – 5. ročníku zúčastnili regionálního kola  Kinderiády na 

Kladně. Obsadili krásné 3. místo v konkurenci 23 škol. Kromě toho dosáhli i několika 

medailových umístění v jednotlivcích. 

Jiří Kraus si ve skoku dalekém doskočil pro 1. místo výkonem 460 cm. Skvělý výkon !!!! 

V běhu na 60 m ve své kategorii získal 1. místo Michal Exner / 10,10 s /, 2.místo Holubová 

Kateřina / 10,06 s  / a Kraus Jiří / 9,56 s /, 3.místo Šlégrová Sára / 11,06 s /. Sára Šlégrová 

vybojovala ještě 2. místo ve skoku z místa výkonem 161 cm a Michal Exner 3. místo v hodu 

plným míčem výkonem 680 cm. 

V první desítce se ještě umístil Jakub Kopáček v hodu kriketovým míčkem /31,60 m / na 7. 

místě a 8. místo obsadila Lucie Seifertová výkonem 24,60 m, 9.místo David Jandus v běhu na 

60 m výkonem 11,35 s. 

Za tento bojovný a kolektivní výkon zaslouţí pochvalu celé druţstvo ve sloţení: Šlégrová 

Sára, Radníková Barbora, Seifertová Lucie, Holubová Kateřina, Jandusová Denisa, 

Jandus David, Exner Michal, Kopáček Jakub, Kraus Jiří. 

  

Gratulujeme a přejeme další sportovní úspěchy. 

Mgr. Marie Veverková, vedoucí druţstva 
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Adaptační kurz ţáků 6. ročníku 

Ve třídách 6.A a 6.B proběhl adaptační kurz, který začal 7.září a skončil 9.září. Tento kurz 

vedli paní učitelka Vokálová a pan učitel Glanz. Kurz byl zaměřený na posílení pozitivních 

vztahů ve stávajících kolektivech, na rozvoj přátelského a pozitivního vztahu nejen ke svým 

spoluţáků, ale také ke svým třídním učitelům. Program byl zaměřen zejména na schopnost 

vytvářet, rozvíjet a udrţovat zdravé vztahy v kolektivu, schopnost komunikace, tolerance, 

uvědomění si své vlastní zodpovědnosti  apod. Na program z adaptačního kurzu budou ţáci 

navazovat během třídnických hodin. 

 

 Kateřina Skalová 6. B                                                                                     Michaela Gavorová 6. B 

 

 

Myslíš si, ţe tento adaptační kurz vaší třídě prospěl? 

Ano máme lepší vztahy.                                                                            Určitě víc jsme poznali. 

 

Dala by sis tento kurz kaţdý rok? Ano protoţe se mi strašně líbil. 

Ano, protoţe se mi strašně líbil.                                                                         Ano, dala. 

Odnesla sis z toho něco? 

Ano.                                                                                                 Nové kamarády a hezké vzpomínky. 

Líbilo se ti tam? 

Ano, nejvíce se mi líbilo povídání.                Ano, líbilo, ale nejvíce se mi líbilo, jak jsme dělali vlajku. 

Je něco, co se ti na adaptačním kurzu nelíbilo? 

Ne, tenhle kurz se mi líbil.                                                           Ne, vše se mi líbilo. 

 

                                                                                                                                      -řím- 
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ZAJÍMAVOSTI O NAŠICH ŢÁCÍCH 

Zeptali jsme se.. 

Chtěli jsme se dozvědět něco o našich ţácích, proto jsme se zeptali prvních, šestých a 

devátých tříd. Z kaţdé třídy jsme vybrali jednoho zástupce, aby nám pověděl něco o sobě. 

Zástupce z první třídy:   

Jméno: Oliver  Šmahel                                                                                                                                 

Třída: 1. B 

Třídní učitel: p. uč. Vlasta Horová 

Nejoblíbenější předmět: výtvarná výchova 

Aţ bude velký chtěl by být: doktorem 

  

Zástupce šesté třídy: 

Vybrali jsem schválně Teu, protoţe k nám přijela z daleké země, a nastoupila na naši školu. 

Bylo těţké se s ní domluvit, ale pár informací jsme pro vás sehnali. 

Jméno: Teuta Thaqi 

Třída: 6.A 

Třídní učitel: pí. uč. Martina Vokálová 

Nejoblíbenější předmět: Angličtina 

Nejoblíbenější učitel: p. uč. Radek Dlouhý 

Aţ bude velká chtěla by být: modelka 

Zástupce deváté třídy: 

Jméno: Martin Zoubek  

Třída: 9. B 

Nejoblíbenější předmět: Zeměpis 

Nejoblíbenější učitel: p. uč. Milan Glanz 

Aţ bude velký chtěl by být: meteorolog                                                            

-kok-,-hor- 
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Hall           ween 

 

Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. 

října. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů, chodí od 

domu k domu a „koledují“ o sladkosti. Svátek se slaví 

většinou v anglicky mluvících zemích. Přestoţe kořeny 

Halloweenu jsou opravdu prastaré a jako mnoho dalších 

svátků čerpají z pohanských oslavných rituálů, mnozí 

jejich původ a zrod vidí v Americe. Není tomu tak. 

Halloween vznikl z křesťanských oslav svátku Všech svatých. 

Název vznikl zkrácením anglického „All-Hallow-even“, tedy 

„předvečer všech svatých“. Svátek duchů, oslavoval duše 

zemřelých, kteří dle keltské tradice vycházeli právě v 

tento den mezi ţivé.      

    Je pravda, ţe právě v Americe 

je tento svátek jeden z nejoblíbenějších. Oslavuje se v rodinách , školy pořádají mnoho 

akcí spojených s Halloweenem. Nakupují dekorace, zdobí domy i jejich okolí. 

Skupinky dětí ve strašidelných maskách chodí od domáctnosti k domáctnostem a 

koledují o sladkosti. Pořádají se zábavné soutěţe a všichni se vesele a strašidelně baví. 

K typickému Halloweenu patří  zapálené vydlabané dýně, strašidelné masky a 

obcházení domácností.     

 Do Čech přišel tento populární svátek ve formě, 

v jaké se slaví v Americe, aţ koncem 20. století a 

začíná si hledat své příznivce. Jak je vidět, tak dost 

často i velice úspěšně. Zejména ve školách se 

Halloween začíná rozvíjet a oslovovovat  ţáky a 

studenty.       

     U nás se svátek 

Halloween slavil a slaví jako dušičky, vzpomínka na 

všechny zesnulé.  Památka se slaví od 10. století, v zemích 

s křesťanskou tradicí je zvykem během tohoto dne či 

období navštívit hřbitov a rodinný hrob a rozsvítit na něm 

svíčku či poloţit ţivé květiny, coţ má symbolizovat víru ve věčný ţivot a demonstrovat 

přesvědčení, ţe ţivot hrobem nekončí.   

-vok- 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/31._%C5%99%C3%ADjen
http://cs.wikipedia.org/wiki/31._%C5%99%C3%ADjen
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%A1ech_svat%C3%BDch
http://cs.wikipedia.org/wiki/10._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/H%C5%99bitov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrob
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%AD%C4%8Dka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Btina
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADra
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C4%9B%C4%8Dn%C3%BD_%C5%BEivot&action=edit&redlink=1
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Růstovka na Sedmičce 

 

Projekt „Růstová skupina na základní škole II“ funguje na naší 

škole jiţ druhým rokem. Projekt je zaměřen na ţáky s 

vývojovými poruchami učení a chování. Projekt se orientuje 

na výchovu k osvojení pozitivního sociálního chování, (coţ 

má za následek nápravu výchovně-vzdělávacích problémů), 

rozvoje osobnosti a zlepšení sociálního klimatu ve škole. 

Cílem projektu je vhodným způsobem naučit děti, u nichţ 

hrozí nebezpečí disharmonického vývoje, dobře zvládat 

náročné ţivotní situace. Projekt je podpořen z EU fondů. 

Ve dnech 16.9. aţ 18.9. 2011 se kolínská růstová skupina setkala jiţ po šesté s mosteckou 

růstovou skupinou, tentokrát v oblasti Českého ráje v rekreačním zařízení Junior v Srbsku. 

Počasí bylo nádherné, takţe jsme stihli návštěvu hradu Kost, 

zříceniny Trosky a nádherné drápské světničky. 

Samozřejmostí byly různé psychosociální techniky s jejich 

následnou reflexí, které byly dětem předkládány formou 

záţitkových her, a jiné pohybové hry. 

Další výjezd se bude konat první prosincový víkend a 

tentokrát vyrazí kolínská růstovka za růstovkou mosteckou 

do Krušných hor. Doufáme, ţe nás čeká hodně sněhu. 

  

Václav Schön 

Akce nejen pro předškoláky 

Kaţdou středu od 15:30 probíhají ve škole zábavná odpoledne pro předškoláky. Scházíme se 

v hale 1.pavilónu a odtud odcházíme do pracoven, kde děti objevují a zdokonalují své 

dovednosti pod vedením zkušených pedagogů. 

Co nás ještě čeká? 

2., 16. a 23.11. Veselá školička (všeobecný rozvoj schopností dětí) 

9. a 30.11. ukázková hodina v 1. ročníku (český jazyk, matematika, člověk a jeho svět) 
s ukázkami činnosti školních klubů, zájmových útvarů a malým pohoštěním – pro 

rodiče s dětmi od 15:15 hodin 

7.12. Brousek pro tvůj jazýček (logopedická cvičení), chvilka angličtiny a ještě si něco 

vyrobíme a nakreslíme 

14.12. Brousek pro tvůj jazýček, chvilka angličtiny, sportovní hry, výroba malého překvapení 
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Kříţovky 

Pro malé i velké 

         

   
1.       

  

  
2. 

      

   
3. 

   
  

 4. 
        

 
                    5. 

     
  

 
6. 

       7. 
         

1. Hlavní město ČR 

2. Část obličeje 

3. Pomůcka na chytání ryb 

4. Kreslená pohádková postava 

5. Malý kluk 

6. Zvířecí končetina 

7. Na kalhotách nosíme                                Tajenka:  Pohádka o _____________ . 

 

 

 1.         

 2.         

3.          

 4.         

5.          

   6.       

  7.        

 

1. Název filmu ........ Dundee 

2. Rámus 

3. Jméno českého zpěváka (Gott) 

4. Líný člověk 

5. Planeta sluneční soustavy 

6. Zvíře, které staví hráz 

7. Domácí zvíře                                      Tajenka: Malé děti mají rády _____________ .         

                                                                                                                          -dej-    
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Omalovánky II. 

         

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-záp- 
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Řešení kříţovek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hádanky 

 
V horách to hlavu má, ocasem se moře dotýká.  

(Tajenka: řeka ) 

 

Je rybník a letí přes něj stín, co je to? 

( Tajenka:Nakopnutý krtek ) 

Je to těţké, ale nic to neváţí, co je to?  

(Tajenka:Hádanka) 

 

Maminka koupí tři jablka v košíčku a chce je rozdělit třem dcerám ale ještě  jedno jablko musí 

zůstat v tom košíčku. Jak to udělá?  

(Tajenka: Té jedné dceři dá to jablko i s tím košíčkem). 

 

Jde deset opičáků po lávce a ten jeden spadne. Kolik jich přejde lávku? 
(Tajenka):Ani Jeden Opičáci se Přeci Opičí :D 

 

 
 

-lup- 
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Omalovánky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-šin 
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Semiramis 
 

 

 

Semiramis je organizace, která se zabývá drogovou prevencí. Hlavním tématem jsou tedy 

návykové látky, coţ jsou látky, na kterých muţe být člověk závislý. 

2x za rok přicházejí do naší třídy dvě sympatické dívky z této organizace a baví se s námi o 

drogách a závislosti na nich. 

Většinou vše probíhá tak, ţe si napíšeme jmenovky, aby nás mohly oslovovat jménem a 

určíme si pravidla. Pak začneme probírat konkrétní typy drog např. marihuanu a hašiš. Nikdo 

nás nestraší ani se nám nesnaţí nic zákazat, ale spíše nás seznámit se vším špatným, ale i 

dobrým, jako je např. pouţití ve zdravotnictví.  

Přijde mi zajímavé, ţe pouze nesedíme a neposloucháme celou dobu, ale také hrajeme hry, 

které nás baví, ale stále jsou o závislosti na drogách. 

O marihuaně jsme se dozvěděli, ţe je to rostlina (vlastně konopí), která se kouří, dělají 

se z ní sušenky, ale i masti a krémy. Vetšina lidí si myslí, ţe se pouţívají listy, ale je to 

hlavně květ. Ten kdo kouří trávu pravidelně, se často zasměje, ale po nějaké době i 

zapomíná.  Coţ je zajímavé, jelikoţ doktoři ji předepisují na uvolnění a podporu paměti. 

VYSVĚTLIVKY:  

PREVENCE  – získání informací dopředu o něčem špatném, problémovém… s čím se 

mohu setkat 

KDO BYLA SEMIRAMIS - Semiramis je asyrská královna, která nechala vystavit 

jeden ze 7divů světa babylonské zahrady(zvané jako Semiramidiny). Vládla roku 808- 

811 př.n.l. 
 

 

 

Takhle vypadala 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-dvo- 
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  Prevence pro děti 
 

Po ulici jdou vedle sebe dva muţi. První je 

oblečený ve špinavých montérkách, mračí se a je 

zarostlý černým vousem. Druhý muţ je hezky 

oblečený v bílém saku a usmívá se. Poznáte, který 

z nich je hodný? Ten, co se usmívá, ţe? !!! NE !!! 

Ten mračící muţ se vrací z práce, je unavený, 

neboť celý den pracoval na havárii vodního 

potrubí, a jediné, na co se těší, jsou jeho dvě malé 

děti. Ten čistý, usměvavý muţ před chvílí okradl 

babičku o její věci a má z toho velikou radost. A 

mohl by „ukrást“ i tebe a tatínek kdyţ přijde 

z práce by doma své děti neměl, tak by byl smutný. 

Tak se, prosím, nevybavujte s cizími lidmi, nikam s nimi nechoďte, nic si od nich neberte a 

hlavně k nim nenastupujte do auta. Kdyţ vás někdo cizí na ulici chytne (Týká se hlavně 

menších dětí a starších dívek) stačí normálně zapískat na píšťalku a „zloděj dětí“ se lekne a 

uteče, protoţe se začnou za zvukem otáčet lidé a ty by ti pomohli. 

-kov- 
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