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Když se řekne VÁNOCE 
 

 
 

 
Na Vánoce pečeme perníčky, vánoční štolu, marokánky, vanilkové rohlíčky, 
Rafaelo a linecké cukroví. Pro mě Vánoce hlavně znamenají, že se sejde celá naše 
rodina. A i dárky jsou super. Vždy 22. prosince kupujeme vánoční stromeček a 
potom ho zdobíme. A navečer přijede babička z Chomutova, spí u nás do 26. 
prosince a přijede také teta. Ochutnáváme vánoční jídlo -  takže řízky s 
bramborovým salátem a nealkoholické víno pro děti. 
Takto vypadají naše Vánoce. 
 

Eliška Blažková 

JÁ A VÁNOCE 
 
Co pro mě znamenají Vánoce? Vánoce jsou podle mě nejlepší svátek v roce. Proč? 
Protože můžete trávit čas s rodinou, pomáhat s přípravami na štědrovečerní večeři a 
rozbalovat dárky. Vánoce u nás začínají chystáním dekorací a výrobou věnce před 
první adventní nedělí. Stromeček obvykle zdobíme až pár dní před Vánoci. Dále k 
těmto svátkům patří pečení cukroví a návštěva vánočních trhů. Nejradši mám trhy v 
Praze u katedrály sv. Víta. Těším se také na padající sníh za okny při poslechu 
vánočních písniček.  
Brožová Sofie 

 
Vánoce pro mě znamenají čas s rodinou. Pečení cukroví, hlavně perníčky. Na 
Vánoce se těším, protože jezdíme do Rumunska za babičkou a dědou. Také 
dostáváme dárky. 
Rádi sáňkujeme a podnikáme koulovací bitvy. V Rumunsku se v zimě hlavně pořádá 
hodně zabijaček. 
 



Eliášová Sára 

 
Vánoce pro mě 

znamenají… 
časy strávené s celou 

rodinou 
zdobení stromečku a 

celého domu 
pečení a zdobení cukroví a 

perníčků 
lyžování a sáňkování na 

horách 
vyrábění a zabalování 

dárků 
vánoční večeři 

 
Hégrová Aneta 

 
Pro mě jsou Vánoce nejhezčím svátkem roku, protože se sejde celá rodina. A když 
říkám celá rodina, myslím tím celá rodina. Přijedou příbuzní z Itálie i z Německa. Po 
dlouhé době se totiž sejdeme u jednoho stolu. Já nejvíce miluji pečení cukroví, 
protože to děláme společně s mamkou a se sestrou. Navíc to hezky voní a chutná. 
Líbí se mi, jak vyzdobíme celý dům. Opravdu to přinese tu vánoční atmosféru. 
 
Jonášová Nikol 

 
 Vánoce jsou pro mě skvělé v tom, že dostávám hodně dárků. Ale především jsme 
celá rodina pospolu. Také že je doma hodně cukroví a mohu si ho v klidu vychutnat a 
že jsme všichni zdraví. A také mohu koukat na vánoční pohádky a zdobit vánoční 
stromeček. 
 
Majta Alexej 

 
Já a Vánoce 

 
Vánoce pro mě znamenají pohodu, klid a lásku. Všichni říkají, že Vánoce jsou o 
dárcích, ale pro mě Vánoce jsou hlavně o lásce. Na Vánoce se těším každým rokem. 
Na Vánocích miluji to, že je pěkně ozdobený stromeček a plno jídla na stole, ale to 
nejlepší je cukroví. Moje nejoblíbenější cukroví jsou perníčky, linecká kolečka, 
kokosové pusinky, vanilkové rohlíčky a vosí hnízda. Dny před Vánocemi se sejdeme 
celá rodina a pečeme a zdobíme cukroví. Na Štědrý den připravuje maminka vánoční 
tabuli a jídlo, kapra, popřípadě máme i řízky, bramborový salát a rybí polévku. U nás 
Štědrý večer začíná v 18:00 h. A ve 00:00 jdeme do kostela na půlnoční.  
 
Staňková Marie 



 
Já a Vánoce 
Pro mne znamenají Vánoce 
šťastné a veselé svátky s rodinou 
a přáteli. Někteří lidé si myslí, že 
Vánoce jsou jen o dárcích, ale u 
mne to tak není, také jsem rád 
za nějaký ten dárek, ale nejsou 
na prvním místě. Celá rodina se 
sejde u stolu a popovídá si, a to 
se mi na Vánocích líbí, také i ta 
vánoční atmosféra. Určitě pro 
mne znamenají pohodu, 
přátelství a lásku. Rád se 
také koukám na vánoční filmy, protože jsou plné radosti. A to k Vánocům patří, no 
ne? 
 
Staněk Martin 

 
Vánoce 
 
Vánoce pro mě znamenají hodně.  
Je to moje nejoblíbenější tradice. Když se celá rodina sejde u 
štědrovečerní večeře. Máme s rodiči rádi bramborový salát a kapra. 
Ráda zdobím vánoční stromeček, posloucháme koledy a zpíváme si. O 
Vánocích taky koukáme na vánoční pohádky.  
Mám ráda rozbalování dárků a rozkrajování jablek. 
Miluju bílé Vánoce, když nasněží sníh a můžeme s kamarády z mojí 
vesnice jít bobovat nebo bruslit na zamrzlý rybník. O Vánocích k nám 
jezdí návštěvy a bývá tu plno zábavy.  
 
Nekolná Laura 

 
Vánoce pro mě znamenají být s rodinou a s přáteli. Vždy se těším, až se 
upeče cukroví. Mám ráda, jak si dáváme dárečky, ale není to jen 
o dárcích, je to o tom, že se konečně sejdeme všichni najednou. A ještě 
k tomu je sníh a jdeme ven. To je vždycky srandy! Už se těším na advent. 
 
Nová Claudia 

Vánoce pro mě znamenají pohodu. Sejdeme se s rodinou, povídáme 
všelijaké historky. 
Nejvíce mě na tom baví, když zalezeme celá rodina k televizi a koukáme 
na pohádky. 
Chodíme na zimní procházky, nejlépe když je sníh. 
Takže Vánoce jsou pro mě rodina, veselo, vánoční muzika a pohádky. 
Celkově je mám ráda, těšení se na dárky, rozsvícení stromečku a jiné. 



Ondová Michaela 

Vánoce pro mě znamenají lásku. Je to období kouzel a krásy. Na 

Vánocích mám ráda sníh, cukroví, dělání výzdoby, dárky, ale hlavně to, 

že se spolu sejde úplně celá rodina. 

Pipalová Magdaléna 

Vánoce máme rádi, protože trávíme čas s rodinou. Rádi 

pečeme a zdobíme perníčky. Taky rádi děláme vanilkové 

rohlíčky a linecké. A zdobení vánočního stromečku je 

taky zábava. Ozdobíme ho světélky a různými ozdobami. 

Vždy se těším na večeři. K večeři máme vždy řízek a salát. 

samozřejmě koupím každému členovi rodiny nějaký malý 

dárek.    

Rážková Vanessa 

Co pro mě znamenají Vánoce? 

 
Když se řekne slovo Vánoce, první se mi 
vybaví tvoření vánoční výzdoby a den, kdy 
dostáváme dárky. 
Těším se na prázdniny, návštěvu 
příbuzných. 

Doufám, že tento rok pojedeme na hory do vesnice Horní Halže, kde je 
vždycky dost sněhu na stavění sněhuláka a koulování. Rád lyžuji, je to 
můj oblíbený sport. 
 

Špale Matěj 

 

Vánoce jsou moje nejoblíbenější svátky v roce. Je fajn, když se celá 

rodina sejde a dá si sváteční oběd u velkého prostřeného stolu. Naší 

tradicí je v tento krásný Štědrý den koukat na pohádky a vnímat 

atmosféru krásně ozdobeného vánočního stromečku.V tento den po obědě 

chodíme na procházku i s naším pejskem a cestou se stavíme zapálit 

svíčku. A když se vrátíme z procházky, uvaříme si čaj nebo kávu a k tomu 

si dáme výborné vánoční cukroví. Venku se stmívá, připravuje se 

štědrovečerní večeře a po ní se všichni těšíme na rozbalování vánočních 

dárků. Vánoce jsou po mě svátky pohody a klidu. Nejkrásnější by bylo mít 

na Vánoce za okny sníh, ale i tak si to užijeme, i když sníh nenapadne. 

Buďme na sebe hodní, a to nejen o Vánocích, ale i po celý rok. 

 



KRÁSNÉ VÁNOCE PŘEJE MIA.   
 

 

Člověk, kterého mám ráda 

        
✓ Člověk, kterého mám ráda je moje maminka. Je kouzelná, moc hodná a 

šikovná. Mám ji moc ráda, dává mi spoustu lásky a vaří mi. Vždycky je s ní 

sranda. Na Vánoce spolu pečeme cukroví, hlavně perníčky. Pomáhá mi se 

školou a podporuje mě. 

✓ Člověk, kterého mám ráda je tatínek. Je sním sranda, mám ho moc ráda. 

Když nestihneme s bratrem ráno autobus, vozí nás do školy. Občas nám vaří a 

uklízí. Je moc šikovný. Mám moc ráda celou rodinu, napsala bych o všech, ale 

toto stačí. 

                                                                      Maruška Staňková, 6.B 
✓ Mám ráda svoji nejlepší kamarádku Lucku, ke které mám důvěru. 

Chodíme spolu ven, do kina nebo na zmrzlinu, jezdíme společně na výlety. 

Cítím se s ní šťastná. Neumím si představit, kdyby se mezi námi něco stalo. 

Ještě nikdy jsme se nepohádali a známe se už od mala.  Děláme si ze sebe 

legraci… 

                                                                    Aneta Rathouská, 6.B 

 
✓  Moje nejlepší kamarádka se jmenuje Milča. Je to moje druhá 

polovička, mohu jí říci cokoli, protože jí věřím. Prožili jsme spolu 

hodně zážitků… 

                                                                Laura Nekolná, 6.B 



Proč jsem žila v Thajsku / Dubaji 
 

Můj táta pracuje na 

manažerské pozici a 

často cestuje do 

zahraničí.  

V roce 2011 mu 

nabídli možnost jet 

na tři roky do Dubaje, 

což je jeden z emirátů 

ve Spojených 

arabských emirátech. 

Samozřejmě, že i 

s celou rodinou.  

V Dubaji jsme měli 

krásný dům se zahradou. 

Já jsem začala v pěti 

letech chodit do 

soukromé školy. Na 

začátku to bylo docela 

těžké, jelikož anglicky 

jsem příliš neuměla, ale 

ve škole byl dobrý 

kolektiv a s angličtinou 

mi pomáhali, jak 

kamarádi, tak i učitelé. 

Ve škole jsem se učila i 

arabštinu, ale bohužel 

jsem ji zapomněla. Byli zde velmi přátelské lidé, našli jsme si zde celou řadu přátel a 

s některými jsme doteď v kontaktu. Moje máma většinou byla doma bez práce, jelikož 

angličtina jí nešla a musela mne hlídat, zatímco táta býval dlouho v práci. O víkendech jsme 

hlavně chodili k pláži u Burj Al Arab. Burj Al Arab večer svítil různými barvy.  Bylo to úžasné a 

klidné místo na odpočinek u pláže. Na fotce nahoře můžete vidět hotel během oslav 

Nového roku.  

 

V roce 2014 jsme se na pár měsíců vrátili do Česka. Následně jsme odjeli na dva roky do 

Thajska. Bydleli jsme v Hotelu s bazénem a restaurací. Kousek od tohoto místa byl velký 

obchodní dům Big. Sem jsem často chodila se svojí sestrou. Navštěvovala jsem soukromou 



školu Bangkok Prep. Ve škole jsem se učila Thajsky i Francouzsky. Nejhezčí věcí na škole bylo 

to, že jsme se každý týden všichni shromáždili u divadla. Většinou se zde pořádala soutěž, 

nebo děti vytvořili krátké představení. Také se rozdávaly diplomy za určité věci, např. za 

dobré chování, školní výkony, nebo nějakou jinou záslužnou věc (pomoc ostatním atd.). 

Cílem bylo povzbudit ostatní k podobnému jednání.  

Po pěti letech cestování jsme se už natrvalo vrátili do Česka. 

Zajímavostí tohoto hotelu je i to, že ve výšce 210 metrů nad zemí se nachází heliport 

(přistávací dráha pro vrtulník). Celková výška stavby je 321 metrů, má 56 podlaží a 18 

výtahů. V roce 2005 se heliport proměnil v tenisové hřiště a proběhlo zde i exhibiční utkání 

mezi Rogerem Federerem a Andre Agassim, kteří by průběh asi shrnuli takto: „Vše bylo 

naprosto perfektní, jenom ty míčky se pořád ztrácely“ :-)  

Co se týče hotelu, zjistil jsem ještě pár 

informací:  

Honosná apartmá s okny od podlahy ke 

stropu nabízejí výhled na záliv nebo město. 

Každé apartmá je vybaveno iPadem s 

24karátovým zlatem, bezplatnou Wi-Fi, televizorem s plochou obrazovkou a iPodem. V 

nabídce najdete egyptské ložní prádlo, značkové toaletní potřeby, vířivku a služby 

komorníka. K prémiovým apartmá patří kulečníkové stoly, knihovny, kina a soukromé 

výtahy. Vybavení zahrnuje také 9 restaurací a barů, 4 bazény a soukromou pláž. Jsou zde 

lázně, tělocvična a dětský klub. Cena za ubytování se pohybuje od 37 000 Kč za jednu noc! 

Na další stránce naleznete další fotky vybavení hotelu.       

 

Autor: Kateřina Westlake, upraveno + informace o hotelu (D. Nekola)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Školní turnaj ve florbale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento turnaj se uskutečnil dne 11. listopadu 2021 na 5. základní škole v Žatci (ZŠ 

Jižní 2777). 

Tohoto klání se celkem účastnilo šest škol – ZŠ Komenského alej, ZŠ Jižní 2777, ZŠ 

Náměstí 28. října, ZŠ Petra Bezruče, Gymnázium Žatec a ZŠ Měcholupy. Odehrálo 

se 15 zápasů, každý po 10 minutách. Začínalo se již v 8:30 ráno.  

Náš první zápas byl s 5. ZŠ. Šlo o velmi napínavý zápas, protože to byl jeden z 

nejlepších týmů turnaje, který měl skvělé florbalisty. Druhý zápas se odehrával se ZŠ 

28. října, zde jsme jednoznačně vyhráli. Zde je třeba zmínit, že tým podržel náš 

výborný gólman Daniel Cilc. Náš třetí zápas byl proti Měcholupům, ale ten jsme 

trochu podcenili a nehráli 

naplno. To se nám brzy vymstilo, 

protože jsme dostali gól, který 

nás probral a dostal do tempa: 

srovnali jsme na 1:1 a po chvilce 

otočili skóre na 2:1, abychom 

nakonec zápas vyhráli 3:2. Tento 

zápas byl plný emocí na obou 

stranách týmů. Nadešel čtvrtý 

zápas, kterého jsme se všichni 

obávali, protože tato škola měla 

dva výborné obránce, a to Sašu 



Wágnera a Ondřeje Janouška, kteří hrají za tým Fbc Jazzmani Žatec a jsou jejich 

nejlepší obrana. Naštěstí nám náš věrný a statečný hráč Přemysl Synek před 

zápasem dal slib, že bude chodit proti střelám za každou cenu, toto se také stalo a 

díky Přemkovi jsme vyhráli 3:0. Postup jsme už měli zajištěný a nadešel poslední 

zápas proti gymnáziu Žatec. Věděli jsme z předešlých zápasů, že mají velmi slušného 

gólmana, který nepouští góly, ale přeci jen povedený tahák od Adama Šoleho 

nechytil. Bohužel srovnali na 1:1 a musel nastoupit Jan Nachlinger, který třikrát 

minul branku. Každý nemá vždy štěstí, které v tomto zápase gymnáziu nechybělo, ale 

najednou zapískala píšťalka a nikdo si v tu chvíli nebyl jist celkovým umístěním. 

Tedy kromě Adama, který věděl, že jsme prostě turnaj vyhráli a zvedl ruce a 

zajásal: „Jóóóó!“ Po krátké pauze se šlo na vyhlášení. Tímto bychom chtěli 

pogratulovat všem účastníkům turnaje za účast, výkony, za dobré sportovní chování, 

a hlavně našemu panu učiteli, který nás povzbuzoval až do konce! 

                                                                

 

Adam Šole a Jan Nachlinger. 



 

Děti jsou hodné, protože...čert :-D I andělé musí občas odpočívat :- ) 

Mikuláš 2021 



 

17. listopad: Den boje za svobodu a 

demokracii (1989) a Mezinárodní den 

studentstva (1939) 

 

Kdo byl Jan Opletal? 

Jan Opletal byl student Lékařské fakulty Karlovy univerzity, který byl smrtelně 

zraněn během protinacistické demonstrace 28. října 1939. Zemřel následně 

v nemocnici ve věku 24 let.  

 
Obrázek: Demonstrace na Václavském náměstí 28. října 1939.  

Přímo na demonstraci byl zastřelen dvaadvacetiletý pekárenský pomocník 

Václav Sedláček.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek: Jan Opletal a Václav Sedláček 



Proč je významná smrt Jana Opletala? 
Čtyřiadvacetiletý student medicíny Jan Opletal je považován symbolicky za první 

československou oběť druhé světové války. Je s podivem, že na Václav Sedláčka se 

často zapomíná, příčinou může být i to, že měl německé předky. Nadaného 

medika postřelily německé síly při potlačování demonstrace proti okupaci, která 

se konala v centru Prahy 28. října 1939, šlo o 21. výročí vzniku ČSR 

(Československo vzniklo roku 1918). Pohřeb Jana Opletala, který proběhl dne 15. 

listopadu, se proměnil v další demonstraci.   

 
 

Proč se uzavřely vysoké školy? 
Uzavření českých vysokých škol 17. listopadu 1939 proběhlo základě vyhlášky 

říšského protektora Konstantina von Neuratha, která měla uzavřít české 

vysoké školy na dobu tří let. Záminkou pro nacistické represe byla série 

podzimních studentských demonstrací proti nacistické okupaci. Vedoucí 

představitelé vysokoškoláků byli zatčeni a devět z nich bylo popraveno. Dalších více než 

1200 studentů bylo zbito a odvlečeno do koncentračních táborů, 35 z nich tyto útrapy 

nepřežilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17. listopadu 1989 

Sametová revoluce 

Co znamená sametová revoluce? Sametová revoluce = Hladká revoluce 

Co je to hladká revoluce? Hladká nebo sametová revoluce se jí říká, protože 

nebyla provázena násilím a během státního převratu nebyl zmařen jediný život. 

Právě pro svůj nenásilný charakter se tato revoluce označuje jako „sametová“.  

 

 

Komunisté: 
Komunisté se 

v Československu dostali 

k moci po Únorovém 

převratu roku 1948, jejich 

vládu ukončila sametová 

revoluce v listopadu 1989.  

 

 

Co se stalo potom? 
Posledním komunistickým prezidentem byl Gustáv Husák, kterého nahradil první 

demokratický prezident, kterým se stal Václav Havel. 

 

Václav Havel: 
Václav Havel se stal prezidentem dne 29. 11. 1980. Byl 

to český dramatik, esejista a kritik komunistického 

režimu, později politik a státník. Byl devátým a 

posledním prezidentem Československa a prvním 

prezidentem České republiky, která vznikla 1. 1.1993. 
 

Eliška Pekárková 

 

 

 



PŘEDNÁŠKA O KRIMINALITĚ MLADISTVÝCH 
 

    V prvním říjnovém týdnu se na Vaší škole v některých třídách konala přednáška o 

kriminalitě mladistvých. Přednášející se stala Kateřina Šott, bývalá žákyně ZŠ 

Komenského alej, která toto téma přednášela v rámci praxí maturitní práce. Hlavním cílem 

bylo upozornit na problematiku kriminality dětí ve věku 15-18 let, tedy mladistvých. Žáci se 

do výkladu aktivně zapojili a mnohé z nich dané téma zaujalo.  

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavosti z přednášky 
 

Vězeň, který je poprvé ve výkonu trestu = Pampeliška  

Žáci jsou udiveni z toho, že i v 15 letech mohou skončit za mřížemi. 

Mladistvý může dostat trest v maximální délce 10 let. 

Žákům se nejvíce líbily poznatky a příběhy přímo z věznice, o které se s nimi 

přednášející na základě praxe ve vězení podělila. 

 

 

 

Na závěr bych chtěla poděkovat všem žákům, kteří byli úžasnými posluchači.  Dále 

také pedagogickému sboru, zejména paní učitelce Janotkové za milý přístup a 

možnost, kterou mi dala. 

 

 



NÁVRAT PO LOCKDOWNU 

 
V tomto článku vám chceme sdělit pár anonymních odpovědí žáků a 

žákyň 

 ze třídy 9. A 

▪ Chybí mi distanční výuka. Nerada chodím do školy mezi ten velký hluk. 

Ráda se učím v pohodlí domova. Ve škole se zbytečně stresuji (+ mám více 

času na snídani). 

▪ Je to lepší než on-line výuka. Víc se toho naučíme. 

▪ Byla jsem popravdě ráda. Myslím si, že on-line výuka nebyla moc dobrá a 

nemohli jsme se moc toho naučit, když jsme měli jen tři školní hodiny. 

Takže když jsem šla do školy, doufala jsem, že se toho naučím víc.  

▪ Určitě to byl dobrý nápad, ale už bych to znova nechtěl. Návrat do školy byl 

docela nezvyk, ale časem to zase šlo. 

▪ Zvykla jsem si, že se vídám s málo lidmi. Nerada chodím do školy. 

▪ Radši bych byl doma. Naučím se toho víc. Jsem pohromadě s kamarády. 

▪ Jsem ráda, že si mé oči odpočinuly od počítačového monitoru. Škola mi 

připadá jednodušší, protože nemusím myslet na to, kde, kdy a co a kam 

mám odevzdat.  

▪ Celkem bych se vrátil na distanční výuku, ale zase naopak se toho více 

dozvím a má to alespoň nějaký řád. 

▪ Ráda bych se vrátila k distanční výuce. Nejsem ráda mezi lidmi. A nebaví 

mě ráno vstávat. 

 

     Jak vidíte, po třídě putují různé názory - někomu více vyhovovala on-line výuka a 

někomu ne. Většina spolužáků ale souhlasí s tím, že “normální” škola je lepší. 

Doufáme, že už nebudeme muset být tolik doma a že náš poslední rok budeme trávit 

ve škole.  

autorky: Bára Blailová a Jana Ivanchykava  



  

Naše třída VI. C 

 

S čím se svěřili žáci o třídnické hodině 
- bál jsem se, jací budou učitelé 

- paní učitelka na matematiku není zase tak zlá a přísná, 

ale je od všeho kousek 

- podařilo se nám několikrát (tajně) dostat na 1. stupeň za 

naší bývalou paní učitelkou 

- zjistil jsem, že všichni kluci ze třídy nejsou tak hrozní 

- našla jsem si novou kamarádku, která je naštěstí moc 

hodná 

- opravdu jsem se obával přísných učitelů 

- baví mě matematika a dějepis 

- překvapil mě příjemný kolektiv 

- baví mě dějepis a tělocvik 

- výuka je pestrá 

- o přestávkách je legrace 

- myslel jsem si, že učitelé budou zlí, ale někteří jsou 

hodní 

- třídní učitelka se nám hodně věnuje 

nechali nás ve třídě s většinou spolužáků z 5. C, které už 

znám 

- máme hodné učitele 

 
 

 

 

 

 



Školní jídelna 

 
Proč chodím do školní jídelny:  
Chodím tam, protože mamka je v práci, takže mi neuvaří a já jsem moc 

líná. 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Co mi chutná a nechutná 
 

        chutná                    x            nechutná 

      rajská polévka                   vše ostatní z jídelního lístku 

      halušky 

      šišky/nudle s mákem 

      řízek 

      špagety 

      některé omáčky 

      bramborové knedlíky s masem 

  

 



Školní ‘’mňamky“: jídla, která mi bohužel 

nechutnají 

 
Jedna ze školních ‘’mňamek’’ je hrachová kaše 

s vajíčkem, kyselou okurkou a chlebem.  

 

 

   

 

 

 

Další ‘’mňamkou’’ je čočka na kyselo. 

 
 

A jako poslední je koprovka. Někomu možná chutná, ale 

pro mě to není nic dobrého.  

 

 

 

 

 

 

 

Nechci naznačit, že vaří špatně, ale toto jsou jídla, která 

mi nechutnají. :) 
  

J. Krásenská



Rok a půl s Barborkou 

(ano, jednou mne dcera za tyto fotky prokleje :-D, David Nekola) 

 




