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ÚVODNÍK

Milí čitatelia,
teplé letné mesiace sa pomaly premieňajú  

na spomienky, prichádza jeseň a s ňou nový 
školský rok plný nových výziev a aktivít. V tomto 
septembrovom úvodníku by som sa rada venovala 
téme, ktorá tvorí jednu z hlavných činností, ktorým 
sa medzinárodná organizácia Nová Akropolis už 
takmer 60 rokov venuje a ktorou je dobrovoľníctvo.

Dobrovoľníctvo je jedným z nadčasových 
fenoménov, ktoré sprevádzajú človeka celými 
dejinami. Vo svojej čistej podobe je to jedna 
z najvyšších hodnôt, o ktorých nám rozprávajú 
mnohé filozofické systémy naprieč kultúrami.  
Je to jeden z najkrajších prejavov človeka: vyjadrenie 
jeho idealizmu, solidarity, pocitu spolupatričnosti 
s ostatnými ľuďmi a s prírodou. Je to tvorivá 
odpoveď človeka na hlboký vnútorný pocit 
spoluzodpovednosti za to, v akom svete žije. Táto 
schopnosť človeka nezištne ponúknuť svoj čas, 
zručnosti a energiu pre dobro jeho okolia bola 
vždy vnímaná ako znak vnútornej šľachetnosti 
a naozajstnej lásky.

Samozrejme, že každý dobrovoľník má pre svoje 
konanie inú motiváciu a keby sme sa spýtali ľudí,  
ktorí sú dobrovoľníkmi, zistili by sme, že ich motivácie 
sú veľmi rozdielne, od úniku pred problémami,  
cez momentálne emocionálne nadšenie až po čis- 
tý a prirodzený pocit spolupatričnosti s okolím.  
Sú ľudia, pre ktorých je dobrovoľníctvo len zaují-

mavou skúsenosťou a epizódou v ich živote a sú 
aj takí, pre ktorých je dobrovoľníctvo prirodzeným 
životným štýlom a je v nich natoľko prebudená  
a zakorenená potreba pomáhať, že sa dobrovoľ-
níctvu venujú celý život napriek rozličným osobným 
problémom a životným udalostiam, ktorým musia 
čeliť.

Jedno však zostáva faktom a overenou 
skúsenosťou mnohých, ktorí sa dobrovoľníctvu 
venujú: toto konanie človeku otvára novú dimenziu 
života, nový rozmer, v ktorom prestávajú platiť 
rovnice trhového, konzumného alebo pragmaticky 
výmenného prístupu k životu, a v ktorom veci 
fungujú na základe iných zákonov, síl aj logiky. 
Je to výnimočná škola sebapoznania a zázračné 
zrkadlo, kde človek vidí samého seba, ako koná, 
keď jeho činy nemotivuje odmena, kariérny rast, 
základné inštinkty, strach ani túžba po uznaní 
a poďakovaní. Je to konanie, pri ktorom sa človek 
stáva aktívnou súčasťou veľkého prúdu a kolobehu 
života a nadväzuje niekde v hĺbke duše kontakt 
s esenciou, ktorá prepája všetky bytosti nehľadiac 
na vzdialenosti a rozdielnosti.

Bez ohľadu na historický okamih, geografické 
miesto, politický systém či náboženské vyznanie, 
sila dobrovoľníctva a solidarity tu bola vždy, aj keď sa 
zdá, že svetom a dejinami hýbali a hýbu celkom iné 
sily. Táto je možno menej viditeľná, nenápadnejšia, 
menej propagovaná a často aj znehodnocovaná,  
ale nikdy a ničím sa ju nepodarilo vykoreniť  
z ľudského srdca. Je mocným nástrojom, ktorý mení 
život a svet na lepší a krajší a je to jedna z najväčších 
síl, ktorú sme my ľudia dostali do daru a pomocou 
ktorej zušľachťujeme svoju ľudskú podstatu a to,  
čo nás obklopuje. Je ako čarovná palička, ktorú 
má každý z nás vo svojich rukách a môže ňou 
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Myšlienka na mesiac:
„Predstavte si, že máme sviečku. Prajete si mať sviečku alebo si prajete mať Svetlo? Ak si prajete mať len 

sviečku, celý život zostanete v tme, ak si prajete mať Svetlo, budete musieť túto sviečku spotrebovať, 
vziať zápalku, škrtnúť ňou, použiť ju a umožniť, aby sa rozsvietilo Svetlo, to Svetlo, ktoré je vždy 

vertikálne ako žiarivý meč.“ 
Jorge Angel Livraga
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obohacovať svoje okolie, zmierňovať utrpenie, 
premieňať plač na úsmev a zapaľovať svetielka 
nádeje všade tam, kde pohasínajú.

Veľakrát som už na adresu dobrovoľníkov počula: 
“Však oni z toho vyrastú...”. Ja si naopak myslím, 
že človek rastie práve vtedy, keď sa solidarita 
a dobrovoľníctvo stávajú neodmysliteľnou súčasťou 

jeho života. Pre mňa je dobrovoľník každodenným 
hrdinom so štítom ľudskosti a magickým svetlom 
v srdci a v rukách.

Želám Vám všetkým nádhernú a presvetlenú 
jeseň.

Mgr. Kamila Hermannová 
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku

KRÁTKY PRÍBEH

Jedného dňa som sa prechádzal po pláži a v diaľke som videl 
človeka, ktorý sa pravidelne ohýbal, niečo dvíhal a hádzal do mora. 
Keď už som ho pozoroval takmer hodinu, nedalo mi to a išiel som  
za ním. Priblížil som sa k nemu a uvidel som, že to, čo dvíha a hádže 
do vody, sú hviezdice, ktoré na piesočnom pobreží zanechalo  
za sebou more po odlive. Spýtal som sa ho: „Prečo to robíte?” Vysvetlil 
mi, že hviezdica by do budúceho prílivu zomrela. „Ale tých hviezdic sú 
predsa stovky a pozdĺž tohto pobrežia sú kilometre podobných pláží, 
nemôžete predsa zachrániť všetky”, namietal som.  „To je pravda”, 
odpovedal ticho, zohol sa, hodil do vody ďalšiu hviezdicu a dodal: 
„ale tejto som pomohol.”

Neznámy autor

Jan Amos Komenský
Veľkého učiteľa s inovátorským prístupom 

k tomuto poslaniu, jeho revolučné pojmy 
„opakovanie je matkou múdrosti“ a „škola hrou“ 
pozná asi každý. Vypracoval systém pedagogiky ako 
vedy a natoľko ním predbehol dobu, že ešte stále 
škola jeho predstáv zostáva ideálom. Jeho filozofia 
sa nazýva pansofia a jej ústrednou 
ideou je myšlienka jednej harmónie 
ovládajúcej celé Univerzum.

Jeho život 
Narodil sa 28.3.1592 v Nivnici  

pri Uherskom Brode mlynárovi 
Martinovi Komenskému a Anne 
Komenskej. Obaja rodičia onedlho 
zomreli na mor a tak ako 12-ročná 
sirota odišiel žiť k svojej tete do Stráž- 
nice. Ani potom nebol jeho život 
jednoduchý, on však napriek ťaž-
kostiam kráčal húževnato za svojimi ideálmi.

Študoval na viacerých školách a už od počiatkov 
prejavoval veľký talent. Po štúdiu teológie na uni-

verzite v Nemecku bol vysvätený za kňaza Jednoty 
bratskej. Obdobie štúdií sa spája nielen s prijatím 
mena Amos, ale aj s písaním jeho prvých diel, napr. 
„Poklad jazyka českého“ – úplný latinský slovník. 
Vytvoril aj mapu Moravy, ktorá sa potom asi 100 
rokov kopírovala do holandských a nemeckých 
atlasov.

Následne začal pôsobiť ako učiteľ 
a čoskoro sa oženil s Magdalénou 
Vízovskou. Hoci učil iných, neprestal 
sa ani on sám vzdelávať. Zaujímal sa 
o geodéziu, astronómiu, geografiu, 
históriu, všímal si tiež sociálnu 
politiku, vzťahy medzi chudobnými  
a bohatými. 

Po Bitke na Bielej hore a nástupe 
Habsburgovcov na český trón sa jeho 
život zmenil na veľký útek. Z Čiech boli 
vypovedaní niektorí českí duchovní,  
v dôsledku čoho odišiel v roku 1625 
do Poľska. Krátko predtým mu na mor 

zomrela manželka aj obaja synovia. V týchto ťažkých 
časoch napísal svoje „útešné“ listy a známe dielo 
„Labyrint sveta a raj srdca“.

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI
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Rovnakí alebo rôzni?
Rovnosť sa nachádza v našich dušiach, v cieli,  

ku ktorému postupujeme, v učeniach, ktoré zdie-
ľame, v priestoroch, v ktorých pracujeme. A taktiež 
v mnohých iných veciach podobných tým, ktoré 
sme uviedli. Veríme, že tieto základné rovnosti 
napomáhajú zdravému spolužitiu a môžu zjemniť 

hrubosti prameniace z prirodzených rozdielov, ktoré 
nemôžeme odstrániť ani skrývať.

 Sme v niektorých veciach odlišní? Áno, v mno- 
hých veciach, bez toho, že by sa to malo vysvetľovať 
ako urážka. Sme rozdielni čo do pohlavia, veku, 
dosiahnutého vzdelania, faktorov osobného roz-
voja, našich záľub, našich spôsobov vyjadrovania sa,  

Onedlho sa druhýkrát oženil, vzal si Dorotu 
Cyrillovú, s ktorou mal štyri deti. Spoločne v roku 
1628 odišli do poľského Lešna, kde pobývali  
do roku 1640, dúfajúc, že sa raz do Čiech vrátia.  
V Lešne pôsobil ako riaditeľ latinského bratského 
gymnázia, neskôr bol zvolený za biskupa a pisá-ra 
Jednoty bratskej a okrem toho sa venoval vypra-
covaniu pansofie. Tú potom používal pri tvor- 
be učebníc, z ktorých najslávnejšou je „Dvere 
jazykov otvorené“. Nebola len učebnicou jazyka,  
ale podávala vybrané poznatky o prírode, vývoji 
človeka, jeho hmotnej i duchovnej činnosti, o spo- 
ločnosti, vzťahu človeka k Bohu v rôznych 
náboženstvách. 

V štyridsiatych rokoch pobýval v Londýne a neskôr 
v Eblagu, kde bol pozvaný, aby pracoval na reforme 
anglického a švédskeho školstva. Vtedy začal písať 
spis „Cesta svetla“, kde sa prvýkrát venoval návrhom 
nápravy ľudstva. V Habsburgovskej Európe jeho 
reforma navrhnutá pre švédske školy nebola prijatá. 
A tak odišiel späť do Lešna, kde mu čoskoro zomrela 
manželka. Tretíkrát sa oženil v roku 1649, vzal si Janu 
Gajusovú.

V roku 1650 bol pozvaný Jurajom II. Rákoczim 
do Blatného Potoka, aby tam vypracoval reformu 
rakúskeho školstva. Napísal tu dielo „Svet v obrazoch“, 
ktoré sa stalo vychýrenou učebnicou. Venoval sa 
tvorbe školských divadelných hier, pretože ich 
pokladal za dôležitú didaktickú pomôcku. Z tohto 
obdobia sú známe aj jeho inšpirujúce prejavy, napr. 
„O vzdelávaní ducha“ či „Fortius znovu živý alebo 
ako vyhnať lenivosť zo škôl“. Posledný pobyt v Lešne 
ukončil útekom po požiari, pri ktorom mu zhorel 
dom a celoživotná práca. 

Našťastie mal možnosť usadiť sa v Amsterdame, 
kde mu mestská rada ponúkla čestnú profesúru. 
Posledné roky boli vyvrcholením jeho literárnej 
činnosti, vydal viaceré, aj staršie diela, predovšetkým 
didaktickú zbierku „Opera didactica omnia“ a „Vše- 
obecnú poradu o náprave ľudských vecí“. 

Jan Amos Komenský zomrel 15.11.1670 
v Holandsku. Pochovali ho v meste Naarden.

Výber z diela
Komenský si všímal nedostatky spoločnosti, 

v ktorej upadali a prekrúcali sa tradičné hodnoty. 
Alegorickým spôsobom to zachytil v knihe „Labyrint 
sveta a raj srdca“. Hlavným hrdinom je pútnik 
prechádzajúci mestom pripomínajúcim labyrint 
plný ľudí, ktorí podľahli klamom sveta a ktorých 
život stráca zmysel, pretože oni sami stratili spojenie 
s prírodou, Bohom, sami so sebou. Pútnik dokáže 
vnímať reálny svet vlastnými zmyslami a rozumom. 
V závere diela sa po prekonaní nástrah sveta 
zachraňuje návratom do vlastného srdca, kam ho 
zavolal sám Boh. „Navráť sa, odkiaľ si vyšiel, do domu 
svojho srdca, a zatvor za sebou dvere.“

Významným je jeho dielo „Všeobecná porada 
o náprave ľudských vecí“, v ktorom prezentoval 
svoju pansofiu ako filozofiu univerzálnej životnej 
múdrosti, ucelený a usporiadaný systém poznania. 
Zdôrazňoval, že je podstatné, aby sa zdokonaľovali 
všetci a vo všetkom, čo zdokonaľuje ľudskú priro-
dzenosť. Dôležitým sú schopnosti vedieť, chcieť  
a konať.

Jeho posolstvo
Hoci sú jeho diela písané starodávnym štýlom, 

ich podstata je plná právd a rád, ktoré sú univerzálne 
a nadčasové. Vďaka tomu vieme, že každý z nás 
sa môže stať „drahokamom opracovávaným 
vzdelávaním ducha k ušľachtilosti“.

Viktória Búdová
Použitá literatúra: 

KOMENSKÝ, J. Amos, 1970.  Labyrint světa a ráj srdce. Praha :  Odeon, 
1970. 216 s.
ČAPKOVÁ, Dagmar, 1992. Učiteľ učiteľov. Bratislava : SPN, 1992. 201 s.
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našich rytmov práce... a ešte ďalších bodov, medzi 
ktorými nemožno vytvoriť podobnosti jednoducho 
vnútením. Vieme, že tieto rozdiely sa nedotýkajú 
duchovnej podstaty, dotýkajú sa však osobnosti 
a žiaľ, zvyčajne každodenne pracujeme oveľa viac 
s osobnosťou ako s duchom, to znamená s rozdiel-
nosťami a nie s rovnosťami.

  

... Je potrebné pochopiť, že okrem základných 
hodnôt, my, ľudské bytosti, sme rozdielne a tieto 
rozdiely si vyžadujú pozornosť, porozumenie,  
aby sme napokon mohli dospieť k úcte.

Delia Steinberg Guzmán
riaditeľka Medzinárodnej organizácie

Nová Akropolis
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Sekera
V šivaistickej ikonografii sa sekera objavuje ako symbol ničenia a hnevu. 
V egejských a mezopotámskych civilizáciách je nástrojom obety, 

vyobrazuje sa na posvätných miestach a slúži ako emblém bohov. 
Je analógiou k blesku.
Pre Mayov symbolizuje blesk a búrku. V celej Európe a od západu  

až po Čínu sa stretávame so sekerami z kameňa, o ktorých sa vraví,  
že boli vytesané bleskom.

Otvára zem a preniká ňou; vyjadruje tak jednotu s nebom, zúrodnenie 
zeme. Je symbolom duchovného vhľadu a tiež nástrojom oslobodenia.

Dvojsečná sekera, s dvojitým ostrím nie je len deštruktívna, ale aj tvorivá. Je smrťou a životom, opačnými, 
ale komplementárnymi energiami.

Je jedným z najstarodávnejších symbolov Číny. Objavuje sa v súvislosti so svadobnými obradmi. Nosieval 
ju posol, ktorý ňou odťal konáre z dvoch kmeňov, a vytvoril z nich trámy. Tieto trámy sa zviazali a boli 
súčasťou svadobných osláv. 

Pseudo-Dionýzios Areopagita píše: „Oštepy a sekery predstavujú schopnosť rozlíšiť protiklady, bystrosť, 
dôvtip a rozvahu.”

V Grécku je tiež symbolom rozlišovania: Aténa vychádza z hlavy Dia, otvorenej ranou sekery.
V psychológii je znakom vplyvu sociálneho prostredia na individuálne reflexívne vedomie; vonkajší vplyv 

je nevyhnutný pre individuálnu tvorivosť.
Kamenná sekera je prvou zbraňou – nástrojom človeka. 

SVET SYMBOLOV

Cesnak 
ľudový (vše) liek a čo všetko o ňom ešte nevieme

(pokračovanie)
Veľkou prednosťou cesnaku je, že u neho neboli 

nájdené takmer žiadne nežiaduce účinky. Ak po ňom 
ľudia niekedy trpia tráviacimi ťažkosťami, je to skôr 
z dôvodu konzumácie stredne zelených výhonkov, 
a nie kvôli množstvu skonzumovaného cesnaku. 
Môže sa tiež objaviť pálenie záhy u ľudí s citlivým 

žlčníkom, prípadne kožná vyrážka u ľudí alergických 
na cesnak. Užívanie cesnaku spolu s inzulínom je 
lepšie konzultovať s lekárom a nie je dobré užívať 
väčšie množstvo cesnaku spolu s antikoagulačnými 
liekmi. Stále však platí, že cesnak je  ľahko dostupný, 
lacný, má okamžitý účinok a najsilnejší je v oblasti 
prevencie. 

Cesnak mal a má svojich odporcov, ktorí ho ne-
musia. Jozef A. Zentrich vo svojej knihe Tretia cesta  

MÚDROSŤ PRÍRODY
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k zdraviu  hovorí: „Cesnak je rastlina „horká“ a „suchá“ 
– preto neprospieva ľuďom, ktorí podobné vlastnosti 
majú dosť zdôraznené, teda ľuďom s „horúcou 
hlavou“, horkokrvným cholerikom. Naopak cesnak 
je mimoriadne vhodným liečivom pre flegmatikov 
a vôbec tie ľudské typy, ktoré radi a hneď upadajú 
do tej či onej formy pasivity“. Cesnak teda pôsobí 
nielen na fyzické telo, ale aj na vyššie zložky človeka, 
presne tak, ako by to malo byť v prípade každého 
skutočného lieku. 

Podľa čínskej medicíny, ktorá delí všetko do základ-
ných piatich prvkov, je cesnak čistým kovom. Kov 
predstavuje poriadok, takmer až vojenský, stabilitu, 
pevnosť a tendenciu navrátiť pôvodný stav. Cesnak 
takto čistí a sterilizuje človeka na všetkých úrovniach, 
nielen na tej fyzickej. Tu pôsobí najviac na tie časti 
tela, ktoré v čínskej medicíne tiež zodpovedajú 
kovu – a to sú pľúca, hrubé črevo a koža. Pľúcami 
a hrubým črevom vychádza z organizmu všetko, 
čo je pre neho nevhodné alebo podľa čínskej 
terminológie „kalné“. „Kalné“ od „čistého“ oddeľuje 

aj koža, ktorá bráni vniknutiu „kalných“ častí z vonku, 
ale tiež umožňuje vnútorným „kalom“ opustiť telo. 
Na úrovni psychickej sa cesnak prejavuje tendenciou 
nasledovať a udržiavať tradíciu, takže v nás podľa 
čínskej medicíny prebúdza zmysel pre tradičné 
hodnoty, na ktoré sa dnes zabúda, predovšetkým  
na hodnoty morálne. Tu je cesnak akýmsi akti-
vátorom „hlasu svedomia“, vnútorného hlasu, ktorý 
už v dnešnej dobe prehlušili všetky vonkajšie zvuky 
električiek, áut, strojov, hudby a reklám, ktoré na nás 
neustále útočia. Umenie počúvať totiž podľa čínskej 
tradície tiež prináleží prvku kovu. A takto nám môže 
cesnak pomôcť lepšie načúvať svojmu vnútornému 
hlasu, ktorý sa nám často snaží dobre poradiť.  
Čo poviete, neskúsime to? 

Pár receptov na záver:
Tinktúra z cesnaku siateho
250 g cesnaku naložíme do 1 litra pálenky 

a necháme odstáť 14 dní pri teplote asi 30 stupňov. 

Fľašku niekoľkokrát denne dôkladne pretrepeme 
a po 14 dňoch obsah scedíme. Tinktúra vydrží 
približne jeden rok. 

Sirup proti vysokému krvnému tlaku
V pohári s vodou rozpustíme 100 g cukru 

a pridáme dve hlavičky cesnaku. Dobre premiešame 
a užívame denne dve polievkové lyžice tohto sirupu.

Bieloruský recept proti skleróze
Rozotrieme jednu hlavičku cesnaku s jedným 

citrónom a zalejeme litrom vriacej vody. Necháme 
stáť 48 hodín. Scedíme, uzavrieme do fľašky, uložíme 
do chladu a užívame trikrát denne jednu lyžičku. 

Víno z medvedieho cesnaku

Hrsť na drobno nakrájaných listov dáme do ¼ litra 
bieleho vína, krátko povaríme, scedíme, osladíme 
podľa chuti medom a každý druhý deň pomaly  
po dúškoch popíjame. 

Typy a postrehy:
• Keď strúčiky cesnaku sparíme vriacou vodou 

a osušíme, šupku z nich stiahneme ľahšie.
• Strúčiky sa dajú lepšie olúpať, keď predtým 

cesnak namočíme na pol hodinu do studenej 
vody.

• Čím viac je cesnak nasekaný alebo rozdrvený, 
tým viac odovzdá pokrmu svoju arómu a chuť, 
a naopak, čím väčšie sú jeho kúsky (prípadne 
aj celé strúčiky), tým jemnejší je aj jeho prejav 
v pokrme. 

• Cesnakový pach z rúk odstránime pomocou 
osoleného citrónu a umytím pod vodou.

• Zápach cesnaku z úst je možné odstrániť 
žuvaním čerstvej zelenej petržlenovej vňate, 
pažítky, žeruchy, anízu, feniklu, pomarančovej 
šupky, škoricovej tyčinky, jablka, semien 
koriandru alebo pár zrniek praženej kávy, 
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Stalo sa...
20.8.2016 Tvorivé dielne – cigánsky Bašavel 2016

V sobotu, 20.8.2016, sa naši dobrovoľníci, členovia Novej Akropolis 
v Bratislave, zúčastnili na „Cigánskom Bašaveli 2016”, ktorý sa konal  
v areáli hradu Devín v Bratislave. 

Pripravili sme si osvedčené tvorivé dielne pre deti – maľovanie 
na kamene. Naše tvorivé dielne sa uskutočnili v rámci sprievodného 
programu – Detského výtvarného kútika, v prekrásnej prírode  
a uprostred hudby, tanca a pestrého veselého programu krásnej rómskej 
kultúry. Tak pre deti, ako aj pre dobrovoľníkov to bol nádherný zážitok. 
Ďakujeme všetkým, ktorý sa na organizácii slávnosti podieľali, veľmi si 
vážime, že sme mohli stráviť celé tvorivé popoludnie s deťmi a tešíme 
sa na ďalšiu spoluprácu.

Pozývame Vás
14.9.2016 Mužské a ženské archetypy podľa C. G. Junga, Trenčín (prednáška)
20.9.2016 Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Bratislava 
20.9.2016 Deň otvorených dverí, Bratislava
21.9.2016 Filozofia pre život – prezentácia kurzu, Košice 
22.9.2016 Symbolika sakrálnej architektúry, Bratislava (prednáška)
22.9.2016 Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Bratislava 
22.9.2016 Za tajomstvom Inkov – cestovateľský večer, Košice (prednáška)
23.9.2016 Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Košice
24.9.2016 Kreatívny kurz Socha z paverpolu, Bratislava
26.9.2016 Filozofia pre život – prezentácia kurzu, Bratislava 
28.9.2016 Filozofia pre život – prezentácia kurzu, Košice
3.10.2016 Filozofia pre život – prezentácia kurzu, Košice
5.10.2016 Filozofia pre život – prezentácia kurzu, Bratislava 
8.-.9.10.2016 Erich Fromm – cesta za láskou, bytím a slobodou, Bratislava (kurz)
10.10.2016 Filozofia pre život – prezentácia kurzu, Košice
13.10.2016 Večer s Alfonsom Muchom – rozprávanie, projekcia, workshop, kvíz, Košice

Informácie na: www.akropolis.sk

chrenom či opečenou červenou repou alebo 
vypitím pohára mlieka. Pomôže tiež mätový 
čaj, hlávkový šalát (účinky sú individuálne, 
každý si môže vyskúšať, čo mu najviac 
vyhovuje).

• Zápach cesnaku z nádoby odstránime 
vypláchnutím vodou a vložením novinového 
papiera (za pár dní je vôňa cesnaku preč).

Jana Kučerová
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