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DOMÃ•CÃ• ÃšKOLY NEJSOU POVINNÃ‰!!!
StÅ™eda, 07 bÅ™ezen 2018

Rí&scaron;a mi po pÅ™íjezdu ze &scaron;koly po chvíli nese s provinilým pohledem k podpisu poznámkový deníÄ•ek s
poznámkou, zaÄ•ínající klasickým Ä•erveným pÅ™e&scaron;krtnutým "V", které urÄ•itÄ› taky dÅ¯vÄ›rnÄ› znáte: "Chybí DÚ v pís
9. Rí&scaron;a nebývá nachystaný na vyuÄ•ování". Taky vám tyhle poznámky a hodnocení uÅ¾ nÄ›kdy lezou krkem? MnÄ› uÅ¾
teda fest.

Rí&scaron;a si ty úkoly dÄ›lá skoro v&scaron;echny sám, já jen nabízím pÅ™edem pomoc, ale nechávám to na nÄ›m. A
kdyÅ¾ to náhodou nevyjde, tak je z toho Ä•ervená poznámka pÅ™es nÄ›kolik Å™ádkÅ¯, a smutný pohled prvÅˆáÄ•ka, který mi
pak nese k podpisu. Domácí úkoly jsem bral jako dobrovolné zadání pro dÄ›ti na procviÄ•ení vÄ›cí probraných ve
&scaron;kole. Paní uÄ•itelka to ale bere z nÄ›jakého dÅ¯vodu jako povinnou souÄ•ást pÅ™ípravy na vyuÄ•ování, kterou je tÅ™e
na dÄ›tech (a tím Ä•ásteÄ•nÄ› i na rodiÄ•ích) vymáhat. Ná&scaron; rodinný volný Ä•as doma povaÅ¾uji za posvátný, a jsem
pÅ™esvÄ›dÄ•ený, Å¾e nikdo nemá ani to nejmen&scaron;í právo nám ho zvenÄ•í jakkoliv Å™ídit Ä•i omezovat. A to vÄ•etnÄ›
&scaron;koly s DÚ. Rozhodl jsem se, Å¾e na poznámku od paní uÄ•itelky budu tentokrát uÅ¾ reagovat nejen podpisem, ale
Å¾e si zjistím, jak to celé funguje i po právní stránce, nebo spí&scaron; jak by to celé fungovat mÄ›lo. ZabÅ™edl jsem tedy do
studia teorie základního vzdÄ›lávání, aby má odpovÄ›Ä• mÄ›la hlavu a patu, a nebyla jen plácnutím do vody. Dal jsem si
tedy tu práci, a prostudoval jsem peÄ•livÄ› &scaron;kolský zákon a rámcový vzdÄ›lávací program, abych mohl odpovÄ›dÄ›t
informovanÄ›. DÄ›lal jsem si pÅ™i tom peÄ•livÄ› poznámky a Ä•árky na papír pokaÅ¾dé, kdyÅ¾ jsem pÅ™i Ä•tení &scaron;kols
zákona a RVP narazil na spojení "domácí úkol", a ty pak nakonec v&scaron;echny spoÄ•ítal. Ani jednou, pÅ™átelé! O
domácích úkolech tam nenajdete jednu jedinou zmínku. StejnÄ› tak jsem o nich nena&scaron;el ani slovo ve
&scaron;kolním Å™ádu Rí&scaron;ovy &scaron;koly. Ale i kdyby tam byla, nebyla by platná, protoÅ¾e &scaron;kolní Å™ád
musí být v souladu se &scaron;kolským zákonem, a nemÅ¯Å¾e zavdávat nové povinnosti nad jeho rámec. MÅ¯Å¾e jen
upÅ™esÅˆovat stávající povinnosti, jako tÅ™eba kdy zaÄ•íná vyuÄ•ování, jak omlouvat zme&scaron;kané hodiny apod. Takhle t
uvádí dokonce ve svém návodu pro Å™editele k tvorbÄ› &scaron;kolních Å™ádÅ¯ i ministerstvo &scaron;kolství, s tím, Å¾e
&scaron;kolní Å™ády nemohou nikterak zasahovat do volného Ä•asu dÄ›tí, a vztahují se pouze na vyuÄ•ování. Nakonec jsem
tedy na Rí&scaron;ovu poznámku od paní uÄ•itelky odpovÄ›dÄ›l podÄ›kováním za informaci, a zeptal se na základÄ› Ä•eho
povaÅ¾uje paní uÄ•itelka DÚ jako povinnost. Dostalo se mi odpovÄ›di, Å¾e to probereme v týdnu na rodiÄ•ovských schÅ¯zkách
rodiÄ•ovských schÅ¯zkách jsem se tedy zeptal, jak to paní uÄ•itelka vidí s tou povinností domácích úkolÅ¯. Podle paní uÄ•itelky
jsou povinné, s tím, Å¾e za 15 zapomenutých úkolÅ¯ za pololetí bude napomenutí tÅ™ídního uÄ•itele, a za opakování potaÅ¾m
dÅ¯tka. Poznamenal jsem, Å¾e nic takové ve &scaron;kolním Å™ádu nenacházím, a ptal se na základÄ› Ä•eho takovou
povinnost tedy Å¾ákÅ¯m paní uÄ•itelka zavdává, protoÅ¾e tomu nerozumím. Paní uÄ•itelka poznamenala, Å¾e jsem první, kdo
takto ptá, a Å¾e je sice pravda, Å¾e ve &scaron;kolním Å™ádu to není, ale DÚ jsou u nich povinné na základÄ› interního
&scaron;kolního Å™ádu, jakési dohody pedagogÅ¯ se zástupcem Å™editele o pÅ™ípadných sankcích, která ov&scaron;em nen
nikde v písemné podobÄ›. PÅ™i spojení "interní &scaron;kolní Å™ád" jsem zalapal po dechu. Napadla mÄ› následující analog
Pane Å™idiÄ•i, jestlipak víte, proÄ• jsme Vás zastavili?
- To netu&scaron;ím&hellip;
- Jel jste 46 km/h, tak to máme pokutu 1000 KÄ• za pÅ™ekroÄ•ení maximální rychlosti 45 km/h.
- Ale tady není Å¾ádná znaÄ•ka, takÅ¾e podle zákona je tu povolena maximální rychlost 50 km/h. Z Ä•eho tedy vyplývá moje
povinnosti nepÅ™ekraÄ•ovat tu 45 kh/h?
- No v zákonÄ› je moÅ¾ná 50ka, ale my máme takový interní pÅ™edpis, Å¾e to budeme pokutovat uÅ¾ od 45 km/h.
- A mÅ¯Å¾u si ten Vá&scaron; pÅ™edpis nÄ›kde pÅ™eÄ•íst?
- Ne ne, to my jsme se takhle dohodli na stanici se &scaron;éfem. Takhle nÄ›jak jsem si na tom rodiÄ•áku pÅ™ipadal.
PÅ™ipadá vám to pÅ™itaÅ¾ené za vlasy? V Ä•em je to jiné?
MoÅ¾ná si Å™íkáte, proÄ• Å™e&scaron;ím hranici 15 úkolÅ
(tím spí&scaron;, Å¾e Rí&scaron;a nemÄ›l jen 4). Å˜e&scaron;ím to proto, Å¾e mi to z principu vadí. To, jak nÄ›kdo prvÅˆáÄ•ko
poÄ•áteÄ•ní radost z uÄ•ení leckdy nesmyslnými povinnostmi na procviÄ•ování vÄ›cí, které uÅ¾ dávno umí nebo na doplÅˆován
uÄ•iva, které se nestaÄ•ilo probrat ve &scaron;kole, a to je&scaron;tÄ› pod hrozbou sankcí, které pak uÅ¾ nemají s vnitÅ™ní
motivací a uÄ•ením se pro samotnou radost z uÄ•ení, moc spoleÄ•ného. Jak má tohle tÄ›m dÄ›tem dávat smysl? S paní
uÄ•itelkou jsem si vymÄ›nil je&scaron;tÄ› nÄ›kolik emailÅ¯. V tom posledním argumentovala bodem &scaron;kolního Å™ádu "Å¾
jsou povinni plnit pokyny pedagogických pracovníkÅ¯". Na moji pÅ™ipomínku, Å¾e je to vytrÅ¾ené z kontextu, protoÅ¾e v tom
je je&scaron;tÄ› dodatek "pokyny pedagogických pracovníkÅ¯, vydané v souladu s právními pÅ™edpisy a &scaron;kolním
Å™ádem" uÅ¾ jsem se písemné odpovÄ›di nedoÄ•kal. Ony totiÅ¾ ty DÚ nejsou v souladu ani se &scaron;kolním Å™ádem, ani
právními pÅ™edpisy, které takovou povinnosti nikde neuvádí. Paní uÄ•itelka mÄ› ale odchytla v &scaron;atnÄ› a sdÄ›lila mi, Å¾
na ten mail po dohodÄ› se zástupcem Å™editele uÅ¾ odpovídat nebude, a Å¾e domácí úkoly se vÅ¾dycky dÄ›laly a dál dÄ›lat
budou. TeÄ•ka. Tady mi docvaklo, jak moc je to s tÄ›mi povinnými DÚ celé systémovÄ› vÅ¾ité, a jak moc se toho nÄ›kteÅ™í u
drÅ¾í, protoÅ¾e si leckdy ani nedokáÅ¾í pÅ™edstavit svÄ›t bez povinných DÚ. Paní uÄ•itelku jsem jiÅ¾ dÅ™íve informoval, Å
nedobereme k nÄ›jakému závÄ›ru, mÅ¯Å¾eme zkusit poÅ¾ádat o pomoc Å™editele &scaron;koly, který by nám do toho mohl
vnést více svÄ›tla. Tak se tedy i stalo. Panu Å™editeli jsem poslal dotaz podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném pÅ™ístupu
k informacím, nastínil mu dosavadní situaci, a ptal se, zda jsou v jeho &scaron;kole domácí úkoly povinností, a zda je
moÅ¾né jejich neplnÄ›ní kázeÅˆsky trestat. Pan Å™editel se zastal paní uÄ•itelky s tím, Å¾e na mÅ¯j názor, Å¾e DÚ jsou nepo
nebude brán zÅ™etel. Poslal jsem tedy je&scaron;tÄ› jeden dotaz s otázkou, na základÄ› jakého právního ustanovení
povaÅ¾uje DÚ jako vymahatelnou povinnost. Pan Å™editel odpovÄ›dÄ›l, Å¾e si není vÄ›dom takového právního ustanovení, a
takový poÅ¾adavek ani proti Å¾ádnému zákonu není. Takhle to ale bohuÅ¾el (nebo spí&scaron; bohudík) ve veÅ™ejné správ
kam &scaron;kola patÅ™í, nefunguje. Nikdo nemÅ¯Å¾e být nucen do povinností, které zákon neukládá - viz tÅ™eba to
pÅ™irovnání s pokutou vý&scaron;e. Po poradÄ› a pomoci od právniÄ•ky jsem panu Å™editeli zaslal následující odpovÄ›Ä•. VÄ
Å¾e by mohla pomoci i nÄ›komu dal&scaron;ímu, proto ji sem vloÅ¾ím celou:
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Dobrý den, pane Å™editeli, Svou odpovÄ›Ä• na mÅ¯j dotaz shrnujete tak, Å¾e poÅ¾adavek na vypracování úkolÅ¯ není v rozp
právními pÅ™edpisy, av&scaron;ak toto tvrzení o nic neopíráte. Co se právní stránky vÄ›ci týÄ•e, &scaron;kola je orgánem
veÅ™ejné správy, tedy se na ní vztahují v&scaron;echny zásady Ä•innosti správních orgánÅ¯, obsaÅ¾ené ve správním
Å™ádu. Jedna z tÄ›chto zásad je tzv. zásada legality (§ 2 odst. 2 správního Å™ádu), podle které správní orgán uplatÅˆuje
svou pravomoc pouze k tÄ›m úÄ•elÅ¯m, k nimÅ¾ mu byla zákonem svÄ›Å™ena, a jen v rozsahu, v jakém mu byla svÄ›Å™ena.
Nelze tedy ukládat povinnosti, které nemají výslovnou oporu v zákonÄ›. Pravidla pro vzdÄ›lávání Å¾ákÅ¯ ve &scaron;kole a
hodnocení výsledkÅ¯ ve vzdÄ›lávání jsou obsaÅ¾ena ve &scaron;kolních a klasifikaÄ•ních Å™ádech jednotlivých &scaron;kol a
ty nesmí být v rozporu se &scaron;kolským zákonem. OpÄ›t tedy nesmí obsahovat ani Å¾ádné povinnosti nad jeho rámec.
Dle &scaron;kolského zákona se pÅ¯sobnost &scaron;koly omezuje výhradnÄ› na dobu vyuÄ•ování. Vzhledem k tomuto
jsem si jist, Å¾e zákonné zakotvení povinných domácích úkolÅ¯ neexistuje, byÅ¥ je jejich zadávání tÅ™eba léta zaÅ¾ité. Není
tedy v návaznosti na shora uvedené ani moÅ¾né, aby v pÅ™ípadÄ› zadání &bdquo;domácího úkolu&ldquo; bylo jeho
vypracování vyÅ¾adováno pod hrozbou sankce.

Nakonec Vy sám s tímto souhlasíte, kdyÅ¾ ve Va&scaron;í odpovÄ›di pí&scaron;ete, Å¾e neexistuje Å¾ádné právní
ustanovení, které by ukládalo povinnost &scaron;kole zadávat Å¾ákÅ¯m povinnou práci k vypracování po skonÄ•ení
vyuÄ•ování. Pokud v&scaron;ak i pÅ™esto trváte na této povinnosti pro své Å¾áky, je na místÄ›, aby &scaron;kola, jako
orgán veÅ™ejné správy, byla schopna obhájit toto odkazem na zákonné zakotvení. Pokud se na vÄ›c podívám jen
pohledem obyÄ•ejného táty, domácí úkoly zasahují do na&scaron;eho soukromého rodinného Ä•asu, a to mi vadí. Syn
nÄ›které z nich dÄ›lá rád, a kdyÅ¾ chce, rád mu s nimi i pomÅ¯Å¾u. NÄ›které úkoly ale dÄ›lat nechce, a moje pÅ™ípadné nuce
ho do práce na nich zasahuje také do na&scaron;eho vztahu. CoÅ¾ mi rovnÄ›Å¾ vadí. Z pohledu psychologÅ¯ je povinnost
vynucená hrozbou sankce vnÄ›j&scaron;í motivací, která dlouhodobÄ› nefunguje, a niÄ•í motivaci vnitÅ™ní. DítÄ› na základÄ› té
vnÄ›j&scaron;í motivace plní úkoly ze strachu, aby nebylo potrestáno, a ne uÅ¾ toliko proto, Å¾e se samo chce nÄ›co nauÄ•it.
Rád bych, aby mému synovi zÅ¯stala chuÅ¥ do uÄ•ení a sebezdokonalování se co nejdéle, a nelíbí se mi sledovat, jak tuto
pÅ™irozenou chuÅ¥ a radost z uÄ•ení domnÄ›lá povinnost dÄ›lat DÚ, vynucovaná strachem z potrestání, niÄ•í.
MoÅ¾ná víte, Å¾e napÅ™. ve Finsku byly domácí úkoly plo&scaron;nÄ› zru&scaron;eny, a pÅ™esto je Finsko dlouhodobÄ
&scaron;pici v celosvÄ›tovém Å¾ebÅ™íÄ•ku úspÄ›&scaron;nosti studentÅ¯ (Máte-li zájem, rád doloÅ¾ím zdroje pro
v&scaron;echna svá tvrzení). TakÅ¾e i z odborného a osobního pohledu jsou pro mne domácí úkoly, jakoÅ¾to povinnost,
neobhajitelné.
Chápu, Å¾e nÄ›kteÅ™í rodiÄ•e dále domácí úkoly pro svoje Å¾áky vyÅ¾adují. NevyÅ¾aduji tedy plo&scaron;né zru&scaro
jejich zadávání, jako takového. Vadí mi v tom pouze ta povinnost a hrozba kázeÅˆským postihem. Jako kompromisní
varianta se mi jeví ukládání DÚ jakoÅ¾to dobrovolného zadání k procviÄ•ení pro Å¾áky, kteÅ™í mají sami zájem se
zdokonalovat, Ä•ímÅ¾ by byla zachována i jejich vnitÅ™ní motivace, a chuÅ¥ se uÄ•it a zdokonalovat. Nelíbí se mi ale to, jak je
vymáháním domácích úkolÅ¯ povinnost &scaron;koly zajistit vzdÄ›lávání pÅ™ená&scaron;ena do mého domova,
potaÅ¾mo na mÄ›.
VÄ›Å™ím, Å¾e kompromisní Å™e&scaron;ení dobrovolných domácích úkolÅ¯ by vÄ›t&scaron;ina zú
pÅ™ijala. Já osobnÄ› bych ho pÅ™ijal s otevÅ™enou náruÄ•í. Byl bych moc rád, kdyby Va&scaron;e &scaron;kola byla
pokrokovou &scaron;kolou, pÅ™átelskou k Å¾ákÅ¯m a rodiÄ•Å¯m, která respektuje individualitu Å¾ákÅ¯, a v uÄ•ení je podporuj
a motivuje jinak, neÅ¾ povinnostmi a tresty. Kdyby byla &scaron;kolou, do které Å¾áci chodí rádi, kde se rádi uÄ•í, a nemusí
se vzdÄ›lávat s pocitem strachu z potrestání. Rád bych vÄ›Å™il, Å¾e to máte stejnÄ›. Pro mÄ› je (ne)povinnost domácích
úkolÅ¯ naprosto zásadní otázkou, kterou chci nadále Å™e&scaron;it, dokud se mi nedostane uspokojivé odpovÄ›di na
moje otázky, nebo uspokojivého Å™e&scaron;ení.
Dal bych urÄ•itÄ› radÄ›ji pÅ™ednost tomu dojít s Vámi ke konsenzu. Máte-li zájem, rád pÅ™ijmu i pozvání na osobní jednání,
kde bychom si mohli vyjasnit moÅ¾ná východiska a dal&scaron;í postup.
PÅ™eji Vám úspÄ›&scaron;ný den.
------------------------------------------------- Na tento mail uÅ¾ mi pan Å™editel neodpovÄ›dÄ›l. Po dvou týdnech jsem tedy zavolal a
domluvili jsme se k té vÄ›ci na osobní schÅ¯zce. Na schÅ¯zku dorazil i zástupce Å™editele Rí&scaron;ovy &scaron;koly. Po
asi pÅ¯lhodinové relativnÄ› pÅ™íjemné diskuzi nad body z posledního mailu jsme dospÄ›li spoleÄ•nÄ› k následujícímu závÄ›ru v
zápisu z jednání: "Vedení &scaron;koly a otec se shodli na tom, Å¾e domácí úkoly by nemÄ›ly být hodnoceny ani
vymáhány pod hrozbou kázeÅˆských opatÅ™ení vÄ•etnÄ› ústního Ä•i písemného napomínání." Pan zástupce pÅ™islíbil, Å¾e
aby paní uÄ•itelka tento závÄ›r respektovala, coÅ¾ i uÄ•inil. Nebude prý domácí úkoly uÅ¾ vyÅ¾adovat, a kdyÅ¾ je Rí&scaron
nebude mít, tak ani nikterak negativnÄ› komentovat, a není tÅ™eba se obávat Å¾ádných represí. Z jednání jsem odcházel s
hÅ™ejivým pocitem u srdce. S tím, Å¾e má smysl stát si za svým, pokud je právo na mé stranÄ›, a trpÄ›livÄ› vytrvat i pÅ™es
poÄ•áteÄ•ní odpor. Nejvíc ale hÅ™ála pÅ™edstava, Å¾e Rí&scaron;a, a s ním i spousta dal&scaron;ích dÄ›tí, bude mít o nÄ›
dÄ›tství, ménÄ› stresu a více klidu na svobodnÄ›j&scaron;í uÄ•ení a trávení volného Ä•asu s tátou a mámou dle vlastních
pÅ™edstav. Ti, co budou dál ve tÅ™ídÄ› trvat na povinnosti domácích úkolÅ¯ pro svoje dÄ›ti tak mohou Ä•init klidnÄ› dál doma.
Není mi nic do toho, jak si kdo doma Å™e&scaron;í svÅ¯j Ä•as s dÄ›tmi. Nevidím ale jediný dÅ¯vod, proÄ• by to, Å¾e nÄ›kdo (a
vÄ›t&scaron;ina) chce pro svoje dÄ›ti povinné domácí úkoly nad rámec zákona, mÄ›lo znamenat plo&scaron;nou
povinnost DÚ pro v&scaron;echny ostatní. To, jak si my Å™e&scaron;íme doma svÅ¯j spoleÄ•ný volný Ä•as a pÅ™ípravu na vyu
beru zase jako na&scaron;i vÄ›c, do které nikomu nic není. Co vím, tak vÄ›t&scaron;ina rodiÄ•Å¯ na povinných DÚ stále trvá.
Ti, co je zaÅ¾ili, je chtÄ›jí vÄ›t&scaron;inou pro svoje dÄ›ti, protoÅ¾e reprezentují Ä•asto pocit nÄ›Ä•eho známého, na rozdíl od
bez povinných DÚ, který je svÄ›tem neznámým, pro mnohé moÅ¾ná i svÄ›tem totálního chaosu a anarchie. Ono to ale funguje i
bez nich, a troufnu si tvrdit, Å¾e mnohem lépe - viz tÅ™eba právÄ› to Finsko. Ten zaÅ¾itý zvykový moloch povinných domácích
úkolÅ¯ nejspí&scaron; pobÄ›Å¾í v zemi dál. Tohle nemÅ¯Å¾e jeden táta plo&scaron;nÄ› zmÄ›nit a ani to nebylo mým cílem. VÄ
ale, Å¾e je i spousta takových, kteÅ™í stejnÄ› jako já Å¾ili, a moÅ¾ná stále Å¾ijí, ohlednÄ› (ne)povinnosti DÚ v nevÄ›domosti,
zku&scaron;enost jim mÅ¯Å¾e dát jiný náhled. Rí&scaron;ovi jsem tu novinu sdÄ›lil minulý týden. ZazáÅ™ily mu oÄ•i a pronesl
svoje radostné: "hustý!" Myslím Å¾e je fajn, kdyÅ¾ i dÄ›ti vidí, Å¾e pravidla a zákony by tu mÄ›ly platit stejnÄ› pro v&scaron;ech
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(jestli tomu tak je za v&scaron;ech okolností teÄ• ponechme stranou), a Å¾e nemusíme být jen ovcemi, které skloní hÅ™bet hne
pÅ™i prvním stÅ™etu s umÄ›lou "autoritou" nebo vÄ›t&scaron;inou. Rí&scaron;a vidí, Å¾e já si svoje povinnosti doma i v práci
plním, protoÅ¾e mi to dává smysl, Ä•ímÅ¾ ho sám vlastním pÅ™íkladem vedu k plnÄ›ní jeho vlastních povinností. Ale souÄ•asn
vedu i k pÅ™emý&scaron;lení, Å¾e ne v&scaron;e, co po nÄ›m nÄ›kdo poÅ¾aduje, musí být nutnÄ› povinností. MnÄ› tÅ™eba Å
"napÅ™ed povinnosti, potom zábava" Ä•ímÅ¾ mi byl pÅ™ístup k plnÄ›ní povinností do znaÄ•né míry znechucen, jakoby povinn
nemohly být souÄ•asnÄ› zábavou. Díky v&scaron;em z portálu SvobodaUÄ•ení.cz za podporu a inspiraci. DÄ›láte
&scaron;koly a svÄ›t lep&scaron;ím místem pro Å¾ivot. Díky taky vám ze skupiny Å˜e&scaron;ení problémÅ¯ ve &scaron;kole,
stíÅ¾nosti na uÄ•itele a &scaron;koly, za pomoc pÅ™i Å™e&scaron;ení. Je fajn vÄ›dÄ›t, Å¾e v tom nejsem sám. V&scaron;e
aby si v té domácí pÅ™ípravÄ› a celkovÄ› ve vzdÄ›lávání vlastních dÄ›ti mÄ›li moÅ¾nost s dÄ›tmi spoleÄ•nÄ› najít svou vlastní
Aby mohli trávit s dÄ›tmi doma pokud moÅ¾no co nejvíce pÅ™íjemných chvil bez zbyteÄ•ných stresÅ¯ a tlakÅ¯ nad DÚ, a místo
mÄ›li moÅ¾nost ten Ä•as vyplnit nÄ›jakou vlastní a zábavnÄ›j&scaron;í a pÅ™irozenÄ›j&scaron;í formou uÄ•ení se podle vlastn
své a pÅ™edev&scaron;ím dÄ›tí. Tuhle svobodu si nechci nechat od nikoho vzít, a budu i dál bránit ná&scaron; spoleÄ•ný
volný Ä•as, protoÅ¾e vím, Å¾e nikdo jiný to za mÄ› neudÄ›lá.
A co vy? TÁTA PARÅ¤ÁK
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