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Roli, kter6 v6m piinesla Sirii povEdo-

mi i osudov6 setk6ni s Vladimirem Dlouhim, byla sestra divky, kter5 spichala
sebevraidu ve filmu Den, kdy nevyilo
slunce. Potom

podvid6ni manielka

v se-

ti6lu Misto nahoie, narkomanka v Pravidlech lii.Ied' jste se objevila v kdmin6lce Labyrinta

bliii

se

vysil6ni Sestidiln6ho

thrilferu Mamon...
Uplynul6 dva roky jsem t6mdi netodila, ale
na jaie jsem se potkala se dvdma skvel.imi reZisdry |iiim Strachem a Vladimirem
Mich6lkem. V obou piibdzich se mi zabije
manZel.

I Takie zase temn6 piib6hy. Myslite, ie
vis tak obsazuji kvtli tomu, iim jste si pro5la v

re6ln6m iivot6?

Zuzan| Math6 d6kovala, ie
mi nabidla piile2itost v Labyrintu, iikala,
KdyZ jsem pani

vzpomndla hned pii tteni sc6n6ie. A mnE vribec nedo5lo, Ze by to tieba
mohlo mit aZ takovou spojitost s m!,rn i:ivotem. CoZ je pro md vlastnd skvdl6 zpr6va.
Ale tieba jsem se hodila i typovd.
Asi m6te nEco smutn6ho ve v'irazu,
v osobnim kontaktu piitom p&sobite jako
gejzir optimismu a enelgie...
Taky si myslim 6m{ch).Nechci bi/t LAdn6
trpitelka, v6ci zkr6tka jsou, jak jsou. Ted
m6 dek6 kr6sn6 pr6ce s Robertem Sedl6dkem pii nat6deni seri|lu Bohdma. A taky
zkou5eni v Mdstsk6m divadle Kladno, kde
reZis6r Dodo Gomb6r piipravuje piedstaZe si na md

I

veniTaniirna.

I

Schopnost piijmout takhle osud je dar,
anebo jste se to musela nauiit?
Stdle se udim! Pro mE je asi nejdfileZit6j5i

pochopit souvislosti. A taky z|leLinazku-

Vidim to na mfch synech, nave stejnf den, jen minutu po sob6,

Senosti du6e.

rodili

se

ale jsou tak

iini.

I

Vim, ie jste po manielovi smrti zaiala
chodit na kurzy Zdeiky JordSnov6,,Poznej
sv&j cil". Jak jste doSla ktomu, ie n6co takov6ho potYebujete?

fednou se mi do ruky dostala Zdeniina
kniLka,zaietla jsem se a iikala si, proi si Zivot tak komplikujeme. Do5lo mi, Ze kdybychom vdci fikali tak, jak opravdu jsou a jak
je citime, viechno by bylo jednodu55i. Mis-

to toho leckdy z6mErnd, n6kdy i nezArn&n6, protoZe to uZ jinak neumime, mlZime,
vznikd nejistota, nedrivdra, z t6 prameni
strach.

I

luhle piimoiarost ale ne kaidf

unese.

Nenarazila jste s takoqim piistupem?
Musim vdd6t, jestli ndkoho m:&;j nizor zajim6, netroubim sv6 pravdy jen tak na uli-

kterymi jsem ve styku, se
je to i dobrf filtr,
odpadnou ti, kteii to neustoji, anebo mi ned6vaji zpdtnou vazbu. ProtoLe 16 taky chci,
abyke mn6 byli upiimni.
ci. Ale k lidem, se

st6le

uiim bft piim6. On

,,llechri

bit

i6dni trpitelka."
I
se

iikala jste, ie takzvan6ho odblokov6ni
(iastni i vaii devitiletisynov6Jan a JiYi,

kteii se pii tom vrStili tieba ai do prenat6l.
niho stavu. Mfiiete mi ten proces trochu

piibliiit, ide o n6jakou formu hypn6zy?
To vribec ne! Naopak. Podstatou je uvddomit si sv6 pocity a nach6zet souvislosti. Pomoci svalov6ho testu zjistim, co je v mo-

ment6lni situaci pro md z6sadni probl6m,
partnersk;i
a hledrim jeho piidinu. Pak se pt6m, do jak6ho obdobi Livota ti urtit6ho prostoru se
potiebuji vzpominkou vr6tit. Zivotem jdeme podle svr.ich vnitinich z6mdrri, a pokud
jsme se n6kde cestou postavili sami proti
sobd - coZ ddl6me velmi iasto - a neddl6-

tieba zdravotni, pracovni,

N

I

o
=

r

=

me, co opravdu ddlat chceme, zaddl6v6me si
na prriSvihy. Ndkdyto mtie bft jenom nd-

Y

jak6 sch6ma, podle ndhoi jsme nykli jednat. V dobr6 viie opakujeme v6ci nauien6
z rodiny nebo ze Skoly, aniZ bychom v6d6li prod. Sami bychom piitom spoustu vdci

E
r

Poprv6 se

potkali diky
natiiieni filmu

Jitky

116mcov6

Den, kdy nevy5lo
slunce u roce

2001. Vzali se
v roce 2008, dva
loky po narozeni
jejich synt.

ud6lali jinah ale jsme n6jak zvykli, Ze se to
takpatii... Kdyi chceme, vzpomeneme si na
vSechno. A ve vzpomince, do kter6 jsem se
vriltila a kde jsem si zptisobila bolest a jednala proti sob6, pak uddldm vSechno pro
to, aby mi bylo co nejl6pe. Zbour6m star6,
nefunkdni sch6ma a pojmenuji si svuj nory
postoj, kterf aplikuji na soudasn.i probl6m.

I

Ui jako hereika jste v p6tadvaceti le-

tech odjela na ias do Kanady. Jakii to byla

zkuienost?
UZasn6. Bylo to v roce 1992 kdyZ jsem
byla v divadelnim angaZm6, a rodide kamar6dky, kteii v t6 dob6 iili v Kanad6,
mnd nabidli, abych piijela. Odjela jsem
na pdt mdsicri, dtyii jsem strivila v Montrealu, kde jsem rriznd hlidala ddti, a ten
posledni jsem cestovala napiid Kanadou.
Piedned6vnem tam odjel na rok mrij star-

ii

synovec. Louienijsem obredela, ale moc

jsem mu to pi6la, protoie ta zemd je nddhern6. Dikyvyspdl6 technice jsme ve spo-

jeni

a

ji pii tom vzpomindm, jak mi tam

bylo skvdle. A prima bylo i to, ie jsem tam
zjistila, i,ebez divadla nechci b1it, a vr6tila

piimo na jeviStd.
UplnE p&vodnd jste ale

tady v Kladnd kurzy ,,Rozhodni se a tancuj" a diky nim jsem se vr6tila do baletniho s6lu, kde jsem tancovala uZ jako ityilet6. Myslim, i:e i dtky tomu jsem se dostala
na obor muzik6l na |AMU, protoZe tam na
tanec kladli nejv6tSi dtraz, k m6mu Stdsti,
protoZe jd se tehdy straSnd styddla mluvit.
Divadlo md chytilo aZ pozdlji.
M6la jste velkou tr6mu, kdyi jste pak

I

po letech divadelniho herecwi piijimala
nabidku toiitsJitkou NEmcovou film DeA
kdy nevyilo slunce?

Ano, hlavn6 proto, i,e ui jsem za sebou
mdla pdr kamerovf'ch zkou5ek, na nichi
jsem se vidycky stra5nd styddla, a nevzali
md. Tak jsem si iekla: dost, uZ nikam nepojedu. A v tom zavolali i s nabidkou dobov6ho seri|lu Stiibrnd paruka, kterou reLiroval Jan Schmidt a na kterou moc r6da
vzpomin6m. Pani N6mcov6 se ale ozvala o chvili diiv a ten scdn6i Jitky Musilov6
byl riZasnf. Prvni velk6 zku6enost v televizi
a navic jsme se tam potkali s Mirkem (Vladimfrem Dlouhi,m, pozn. red).
JiskYiloto meziv6mi na prvni pohled?

I
I

se opdt

Umdasijo 6mfch).

tihla spiS
k tanci a herectvi u v6s byla trochu n6hoda, je to tak?

Sv6ho iasu to byl jeden z nejvdtiich hereckych idol0, vnimala jste ho tak?
Ne, nevnimala. Ale vdddla jsem, ie je to vfbornf herec, kterli se mi libi. Byli taci, kteii
iikali, Ze z nlj jde n6kdy aZ strach. Ale ten
dojem jsem nemdla, j6 se ho neb6la nikdy.

I

Dneska uZ si iikrim, Ze nfhoda neexistuje, ale je fakt, i,e tancov'dni byl z6klad,
ke kterdmu isem se ted zase vrdtila. Vedu

,i'{!

Petra JungmanovS,

Vladimir Dlouhi

I

iikalo

se o n6m,

ie kdyi

chce, umi

bit

a

!,r

jejich-

d

synov6 Jiii a Jan jeit6
jako kompletni rodina na
Montessori kurzu.

kousar{...
Ano. Ale

ji

nim

tim, ie to je moje prvni role

5la s

jsem za nim tehdy pied nat6iea Ze

budu r6da, kdyi mi tieba poradi. A myslim, Ze ta moje upiimnost ho tak ndjak odzbrojila. On v6tiinou kousal, kdyZ byli kolem ndj SlendriSni anebo namachrovanci,
takZe u md nemdl dtvod. Naopak, byl

pii-

jemnli a vstiicnli.

I

A pak doSlo

i

na Stiibmou paruku, seri-

6l Misto nahoie. Bylo pak pro v5s tiik6 rozhodnoutse mit rodinu, kdyi se v6m kad6n
takhle roziela?
KdyZ jsem pak opravdu vddi'la, i:e ddti uZ
chci, tak by mnd nezastavilo nic. |enZe se
n6m to nedaiilo. Nakonec se to povedlo ai
za asistence l6kairi. KdyZ nad tim zpdtnd
piemfSlim, nebyla n6hoda, L,e to v5echno
bylo prdv6 takhle. Chtdla jsem mit s Mirkem ddti, on je chtdl mit taky, ale asi vic

kvtli

mnd, protoie uZ mdl dceru Danielku, kterd n65 vztah odmalinka velmi
obohacovala. V€iila jsem, Ze to prostd vyjde. Ze i kdybych je ndhodou nemdla mit
s nim, ie ddti mit budu. Bylo zvlS{tni, Le
jsem neztratila viru ani po tietim nevyG

o

z.

daien6m pokusu umdldho oplodndni,
a

to byla sakra velk6 facka od Zivota, bole-

lo to a jd tenkr6t nech6pala nic. Pak jsem
Sla jednou na proch6zku se psem a pocitila takov6 uklidn6ni, Ze ted to vyjde. Ale
@
!o
vzipEli pii5lo varovini, ie pozn6m i druhou stranu mince. KdyZ se pak stalo, co
E
se stalo, tak jsem si na tuhle situaci vzpoc
mn6la. DoSlo mi, i:ekdyi: se jde proti zdi,
>
proti piirod6, Zivot si vybere dai. Ale dnes

-
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U
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m6m dva zdravt prima kluky (fukd na
dievo) ato je riZasn6!
Dvoiiata jsou z6pYah sama o sob6. A vy,
v dob6, kdy jste si mohla trochu uydech-

I

nout,

ie d6ti zaiinaji bit

samostatnEiSi,

jste musela telit manielovd nemoci...
fako mlady mival velk6 potiie se Zaludednimi viedy. Pak pii5lo obdobi zhruba

dvan6cti let, kter;im iikal ,,r6j na zemi",
kdy ho netr6pilo nic. Pak se ale probl6my
vrftily ale vZdycky, kdyi mu zatalo birt
Spatnd, iekl: ,,To jsou ty moje viedy." Nenapadlo m6, iebymohlo jit o n6co jin6ho.
V prosinci 2009 zkolaboval po piedsta-

veni

Piihi drahd Mathilda. Hned zatit-

kem nov6ho roku pak absolvoval viechna

moLni rySetieni, kter6 mu ddlali i pied-

na podzim, ale tentokriit ui lrysledky
byly pozitivni a zaial tdLky prilrok. Pro md

tim

tdZkli hlavnd v tom, jak rozddlit sily mezi
Mirka a ddti.
t Cojstesi v prvni chvili iekla?

Ze udllilm v5echno pro to, aby Mirek

mohl blit doma. Byla jsem piipraven6 se
o ndj v r6mci svfch moZnosti postarat.
Ddti jsou velmi vnimav6 a citliv6, a jak
se vbechno todilo kolem Miry, |anik najednou iik6: ,,Tatinku, ty m65 takovy haditky, j6 bych je chtdl mit taky." A to byla
pro md facka jako hrom. Neumdla jsem si
to tenkr6t r,ysvdtlit, ale to lrysloven6 pi6ni md ryddsilo. Tehdy jsem iekla: ,,Kluci,
tohle je tatinkriv piibdh, my pomriZeme,
jak se d6, ale nesmime zapomenout iit sv6
vlastni i.ivotni piibEhy."
Povaiovala jste to za sign6l, ie syn touii

I

po

v6tii pozornosti?

Nevim, po dem tenkr6t opravdu touiil, ale
uvddomila jsem si, Ze s tou situaci musime
pracovat je5td ndjak jinak. Ten intenzivni
posledni pfilrok byl d6sti na5eho vztahu,
kdy uZ nebyl das a sila na nic jin6ho neZ na

ryzi opravdovost.
Petra

Jungmanov5
byla v roli
Mafty Seidlov6
dva roky

souiSsti
nekonein6ho
sediilu Ulice
na TV llova.
Brzy se obievi
v 5estidiln6m

thdlleru HB0

Mamon,klet!
reiiroval
Vladimir
Michiilek.

I

Je obdivuhodn6, ie si z toho dok6iete

vzittodobr6...
Ale j6 si to pojmenov6vdm spi5 zpdtn6. Nevim, kdybych tehdyvdd6la, covim ted, jest-

li bychom s Mirkem vribec byli. Taky jsem
byla bolav6, smutn6 a bezradni. Chtdla
jsem mu pomoct, ale on sim si zvolil jinou
cestu. Vdd6la jsem, ie byve sv6m

iivotd ne-

m6nil nic, on iil tak, jak chtdl.
I Taky rid na to t6ma cynicky iertoval,
provokoval statii kolegy ieimi, ie zemie
dYiv nei oni...
Dilem ierny humor, dilem jako by tuSil, co
piijde, protoie vdd€I, jak iije.

I

Ch6pala jste, proi to tak bylo? Trp6l n6jakou tisni, kteri mu br6nila se ze iivota

radovat, nebo m6l pocit, ie by iivot ui d6le
neunesl?

fednak myslim, Ze jeho intenzita byti ho
opravdu spalovala piiliS, ale taky se asi n6kter6 vdci b6l piiznat. Hlavnd sdm sobd.
Mdl mezi sebou a ostatnimi bari6ru, kterou
se b6l strhnout. Piitom si myslim, Ze kdyby
to uddlal, tak se mu ulevi. Vim, jak se ule-

vilo mnd, kdyi jsem se piestala b6t o n6jakfch vdcech mluvit otevien6. ProtoZe za co
se stydime? Za trapnost? PaneboZe kaidy
m6me rrizn6 vd clkter| zai,ivdme. Ale on se
bdl, Ze by to neustil. A viechny bolesti i radosti drZel v sob6 a nepoudtdl je ven a to je

Sileniindpor.

I

issteinE to asi pouitil pii sv'ich herec-

kfrh v'fkonech...
Urdit6. A moZnd se b6l i toho, Ze kdyZ by to
pustil i v Zivotd, nedokfzal by ui hrdt. Ale
to jsou vSechno moje domndnky. V kaZ-

d6m piipadd byl na konci iivota tak klidny' a smii'en/, Ze si i-ik6m, Ze by to nechtdl

mit jinak.

I

chlapa kluci potkali
dYiv nei i5:'
I

Jak se staviii k piipadn6mu nov6mu
muiivevaiem iivotE?
Fandi mi. Dokonce m6li obdobi, kdy zadali sh6ndt ,,nov6ho tatinka', asi i pod vli-

vem filmu Jak vytrhnout velrybd stolitku.
Tehdy jsem jim rysvdtlila, ie jestli potk6m
prima chlapa, bude to 6lov6k, kterli urdit6
bude mit r6d i jc, alc Ze tatinka jim hledat
nemriZ,u. T6tu si lybrali, jen ui tady neni.

a moji rodiie jsou

byli tim hnacim motorem
mi ziinirm piikladem

po cely Zivot. S nimi jsem proiila tragickou
ud6lost, kdyZ moje sestra pied dvaadvaceti
lety spadla s rogalem. Nechala tu dva syny,

rovi, abych vyjasnila situaci, protoZe kluci
m6li pied sebou je5td gymnastick6 zdvody a nemohli zadit chodit na florbal hned.

kterym bylo nece$ch osm a dtyii roky.
A naii ili d6l, adkoli to pro nE moin6 bylo

A na druh6 stranrl se ozval takov'y' sympaticky hlas, ktery mi mluvil z du5e. V tom

to byl blesk z dist6ho nebe,

smyslu, Ze nevede Z6dn6 vrcholov6 stiedisko, ale florbal pro radost svou a ddti, a ie se
kluci klidn6 mohou piidat pozd6ji. Osobnd

Kde

Pr6vd kluci

je5td o to tdZ5i,

Ze

i kdyZ na takovou v6c se nelze piipravit.
Svagr Zdendk tehdy pracoval v Praze a oni
se o oba kluky starali. Dodnes nech6pu,
jak mohli zvl6dnout dom6cnost jeho, svoji
a je5td pedovali o dddu. K tomu norm6lnd

chodili do prrice. Prostd Sli ddl. Piitom maminka je vlastn6 takovy pesimista, ale nesmirnd houievnat6 a vytrval6, tatinek zase
optimista, aktivni sportovec. Tak snad mi
tu svou energii a iivotni postoj ndjak pie9 dali tim, jak samiLlji azvlildaji svtij Zivot.
Dneska ui jste smiien6?
Trvalo mi to dlouho, asi i proto, Ze jsem si

I

v tu danou dobu nedovolila klesnout riplnd na kolena, jak mi radila moje kamar6d= ka z Kanady. f6 chci totiZ vZdycky viechno
zvld'dnout a nejlip je5t6 v pohod6. AIe to je
:z
taky fale5. A v tom mi zase pomohly ddti,
E kdyZ mi |iiik jednou iekl:,,Maminko, ty jsi
o
u

r

,,Toho ptima

DrZelo je to docela dlouho, pak je to pie5lo.
A loni, aniZ bych to tuSila, se ]anik piihldsil
do florbalov6ho krouZku, v dob6, kdy tam
je5td nemohl chodit. Tak jsem volala tren6-

jste potom se dv6ma malfmid6tmi
sebrala silu to viechno piekonat?

F

plakat, pl6du i pied ddtmi. A p6rkr6t jsem
se sama nachytala, Ze to nem6m srovnany
a potiebuju jeStd ndco vybreiet. Piedned6vnem jsem probirala stard fotky a iikala
si: ,,Tak si nalej distfho vina, co to s tebou
ud6l6." A je to dobry! UZ je to prostd dobr.i'.
ienom je potieba o tom mluvit, i kvrili klukrim, abyto nebylo tabu a aby se na tom ndjak nezasekli a nenechali se litovat.

neplakala, kdyZ tatinek umiel." A j6 jsem
se fplnd vyddsila a od t6 doby, kdykoli chci
80

jsme se s tim,,piijemnfm hlasem'potkali
ai.pozdEji a tehdy se uk6zalo, Ze to je on.
Ono se to klukfim opravdu podaiilo, potkali toho prima chlapa diiv net j5 (smich).

TakZe Zivot jde d61 a j6 jsem moc 5t'astn6, Ze
se

I

to viechno takhle posklddalo.

Prozraditeo nEmvic?
fe to sportovec tdlem i duSi, velmi zodpovddnf chlap. Mi dva syny, jednoho dospdl6ho, mladSiho dtrn6ctilet6ho miv5 na
stiidaiku ve sv6 p6di a dasto trdvime tas
vSichni spoleind. Zavedli jsme ted takov6
ponddlky, kdyl6dh s mladSim Dominikem
jezdi s Danielkot (Mirkovou dcerou, pozn.
red) na kond a j6 jedu s kluky do Berouna
k moji kamar6dce do umdleck6 5koly, kde
se |anik udi na saxofon a ]iiik na klavir,
a veder se pakvSichni sejdeme u n6s, vypr6vime si z6Zitky a je to moc hezk6.
K rozhovoru jsme se potkaly v kladensk6 Montessori ikole, kterou oba vaii synov6 navitEvuji. Proijsteje piihl5sila pr6vEsem?
O metodd Montessori mi poprv6lrypr6v6la kamar6dka, jeitd kdyZ byli kluci malidci. fely jsme pak spolu s d6tmi na takor"y'

I

pobyt s Montessori zamdienim, j6 s mou
maminkou jsme pak absolvovaly zdklad
ni kurzy Montessori vzd4l6vini. (Uiite16 se k ddtem ve lkole chovaj{ jako rovni,
k rovnimu, spolu vytvdiej{ pravidla pro
souiiti ve ff[dd a ddti samy dohliheji na jejich dodrhovdni. Ditd si na zdkladd vlastniho rozhodnuti mfiZe zvolit, v jakdm piedmdtu chce ziskdvat informace navic, zda
pracovat samo, ve dvojici, ve skupind,
hodnd
vdcech prostd rozhoduje pii vyuioo
pozn. red.) Nadchlo md, Ze d6ti
samo,
vdni
ziskbvaji vddomosti vSemi smysly, v5echchce

no si mohou vyzkou5et, osahat, v dany
okamZik se dokdZi neuvdiitelnd soustie-

dit na to, co je zajimi, a nas6t maximum
informaci, kter6 si tim proZitkem v sobd
uchovaji daleko hloubdji, neZ kdyZ se ndco

bifluji nazpam6t'. Kladenskd Montessori

Skola m6 ndkolik viihod. |ednou z nich je
pani ieditelka Daniela Vldkov6. |ak Skolka, tak Skola Montessori spadaji pod klasickou z6kladku. Myslim, ie musi bft velmi obtiZn6 prosadit poiadavky, kter6 se
vymykaji klasick6mu a leckdy zkostnatdl6mu Skolstvi. Ale ji se to daii. Dal5i vfhodou, a to je slab6 slovo, je osobni vklad
utitelek. KdyL. zrovna neuii, nevyrdbdji
nov6 pomticky nebo se d6le nevzddl6vaji
na kurzech, ridastni se charitativnich akci,
kde finandnd podporuji Skolku di Skolu.
t Rikala jste, ie zdejii Montessori ikolka

/f

vlastn6 byla hlavnim dfivodem vaieho n6watu do rodn6ho Kladna...
Citila jsem, ie chci blit blizko rodidt tam,
kde m6m koieny a zizemi. pak se k tomu

piidala Montessori Skolka a ndslednd
5kola, kde jsem neddvno bdhem veiera pro rodide diky n6dherndmu piib6hu

r': )t
t)t
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koneind pochopila slovni druhy (smich).
Poslednim dilkem sklddaiky byly i kurzy tance, kter6 jsem na Kladnd oteviela.
A propojuje se to d6l, protoie letos m6m
nejvice ridastnic z iad Montessori mami-

-tr*,
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nek a uditelek.
I Jak budou kluci pokraiovat ve vzddl6vfni na vySSich stupnich?
Tady v Kladn6 uZ miime i druhy stupefr,
takZe sem ddti mohou chodit do 9. tiidy.
Y Praze pak snad existuje i Montessori
gymndzium, ale to uZ md tak netrilpi. Tsem
rAdazakaZdli rok, kdy se kluci uii vsouvislostcch, samostatnd pracovat a za svou pr6ci
zodpovidat. A pii tom si ujasni, co je bavi
nejvic a demu se chtdji vdnovat. Ned6vno
jsem mluvila s chlapcem, ktery

pieielzp6-

t6ho rodniku Montessori Skoly na gymn6zium. Ptala jsem se ho, jestli m6 s tim
piechodem ndjaky probl6m, a on mi iekl,
i,e jedin6, co nech6pe, je zn6mkov6ni. Myslim, Ze hodnoceni obecnd je, pro n6s lidi,
Vladimir
Dlouhf (na
snimku vlevo
s Ondiejem
Vetchfm)
v obliben6 roli
svfch synri
v pohiidce
S turty nejsou

iertya

ve

Knoflikdii
(vpravo)

filmu

stradn6 metla. Vidim to v5ude kolem, i na
mych kurzech. Pro md je dfileZit6, aby si lidi
tanec dok6zali uZit, uvolnit se a nestyddt se

- hlavnd sami pied sebou, protoZe kdyZ se
nestydime sami pied sebou, nestydime se
ani pied ostatnimi. ThkZe je nehodnotim,

jen uk6Zu a upozornim, co je podstatou
toho kter6ho pohybu a aby si kaZdy tandil
hlavnd pro svrij dobrf pocit. protoZe ten

v sobd nalezt a proiivat ve

v5em, co ddl6me, je podle md
smyslem Zivota.
Helena Cejpov6
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