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Úvodní slovo

Milí a vážení čtenáři!

Vánoční číslo Z@jíčka je tady. Věříme, že uvnitř najdete spoustu inspirace, pobavení 
a ti, kdo o to budou stát, i ponaučení. 

A jestliže si stále lámete hlavu nad dárky, máme pro Vás také jeden tip – třeba my 
jsme zakoupili kozu. Skutečnou. Nevěříte? Listujte dál a dozvíte se víc.

Krásné svátky plné radosti a pohody

Vám ze srdce přeje

Vaše redakce časopisu Z@jíček
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Z@jíček plný inspirace, překvapení a odpočinkové četby.

Zanechte chvíli všeho předvánočního shonu a dopřejte si s námi trochu 

odpočinkové četby. Uvidíte, že po kratičké pauze Vám vše půjde 

od ruky mnohem lépe. – tak jako naší Klárce 

mytí oken. 



Starostovy Vánoce
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Gratulujeme ke zvolení a přejeme krásné první 
„starostovské               Vánoce“

Foto: soukromý archiv 

pana starosty

Jak jistě víte, novým starostou v Zaječí se stal pan Ing. Jan Grmela,
Ph.D. Co ale možná nevíte je, že když byl malý, chodil právě sem
k nám do školy. Dělal občas i nějaké lumpárny? A kde dobíjí
energii? Pana starostu vyzpovídala naše šéfredaktorka Valča.

Jaké jsou Vaše vánoční 

tradice?

Naše tradice jsou typicky

české. Stromeček zdobíme na

Štědrý den ráno, sledujeme

pohádky. Odpoledne

zaneseme do krmelce jablka

a mrkev pro zvěř. Na celý

den držíme půst, abychom

viděli zlaté prasátko.

Na večeři nesmí chybět rybí

polévka a smažený kapr

s bramborovým salátem

a vánoční cukroví. U stolu

vždy prostřeme o jedno místo

navíc pro pocestné. Na stole

musí ležet chléb a vánočka.

Pod talíř si dáváme šupinu

z kapra, abychom měli

v následujícím roce peníze

a na stole zapalujeme svíčku.

Ježíšek k nám chodí v 18.00

hodin a pak sledujeme

pohádky.

Foto: milujemevelikonoce.z

Pane starosto, co Vám dodává energii?

Nejvíce mi energii dodává pobyt venku na slunci

a čerstvém vzduchu ideálně na rybách, ale také pocit

z dobře vykonané práce.

Provedl jste jako malý 

někdy nějakou 

lumpárnu?

Lumpárny jsme s kluky

občas vyvedli, ale žádné

velké. Občas jsme někde

rozbili sklo, hráli jsme

fotbal o přestávce ve třídě.

Co byste vzkázal 

žákům naší školy?

Žákům bych popřál

úspěšný školní rok bez

distanční výuky. Buďte

pilní, vytrvalí a trpěliví

na cestě k životním

úspěchům.



Jak se slaví ve světě
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A jak se slaví u Vás doma?               Co nesmí chybět na stole?

Vánoce v Kolumbii 

Foto: www. asocheca.org/cz

Vánoce se slaví po celém světě. Jaké jsou (pro nás) netypické tradice, 
co dělají jinde jinak než my a které národy se každoročně společně 

dohadují o tom, kde má domov Santa Claus? 

Kanada
Mimo pečení cukroví (stejně jako u nás) mají Kanaďané

v oblibě také francouzské Bûche de Noël –

- čokoládové polínko a velmi rádi se také přou

s Finy o to, v které zemi je pravý domov Santa

Clause (každý tvrdí, že je to právě u nich).

Vánoční poleno - Foto: www.jimeto.cz

Redaktorka Ester

Kolumbie
Vánoce pro ně začínají tzv.

Dnem svíčiček (Día de las

Velitas), kdy lidé rozmísťují

do svých oken, na balkony

a dvorky svíčky a papírové

lucerny. A nutno dodat, že to

mají fakt rok od roku

vychytanější.



Grinch
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Nebuď jako Grinch a už vůbec nebuď jako ti, kteří ho donutili       
k tomu,                     aby nenáviděl.

Ale to by nebyl přece nebyl ten pravý pohádkový příběh, 

kdy se i nemožné stane skutečným. 

Kdo byl tento zelený mužíček a proč vlastně neměl rád Vánoce? Byl 
opravdu tak zlý a zkažený, nebo jen nešťastný a osamělý? 

Pojďte se s námi podívat na příběh Grinche. 

Kdovíci naopak Vánoce milují. Radují se,

těší, nakupují a připravují

každoročně tu nejkrásnější

výzdobu.

Šéfredaktor Dan

Pro ty, co Grinche neznají, tak si ho trochu popíšeme. Je zelený, chlupatý a má nadváhu. Doma

chodí rád nahý a každý den si měří své srdce, o kolik se mu zmenšilo. Má nažloutlé oči a jeho

zuby jsou zamořené hmyzem. Žije sám a nenávidí Vánoce. A Kdovíky.
Víte, Grinch to ale v dětství

neměl vůbec jednoduché.

Smáli se mu kvůli vzhledu

a proto, že

byl

jiný.

Když bylo malému Grinchovi osm let,

měli do školy přinést dárek pro osobu,

kterou mají rádi. Grinch chtěl vypadat

hezky a tak se oholil. Jenže se

mu to nepovedlo, pořezal se a dal si proto

na hlavu papírový pytel. Děti se mu další

den ve škole posmívaly.

.

Malá holčička se srdcem na pravém místě, která v tradici a poselství Vánoc viděla víc než jen spoustu 

dárků a blyštivou výzdobu, dokázala změnit Grinchův pohled. Někdy stačí jen málo. 

A můžete zachránit víc, než jen Vánoce. 

Grinch začal

Vánoce nenávidět

A jednoho dne se

rozhodl, že

Vánoce ukradne.



Máme kozu!

Nemysleme jen na sebe a co nemáme. 

Vzpomeňme naopak na to,  co všechno máme. 

Zapojte se i Vy. Není to nic 

složitého. 

Uděláte radost a budete 

mít radost, že jste udělali 

radost. 

Grinch chtěl ukrást Vánoce. Chtěl sebrat všechny dárky pod stromečkem. 

Ale skutečný dárek přece nemusí být jen v drahém obalu s třpytivou mašlí. 

Radost můžete udělat i jinak. My jsme se letos rozhodli podpořit chudé rodiny 
v Africe. 

My jsme se rozhodli pro kozu. Rodině,

která ji dostane, poskytne

mléko a obživu, koza může mít

další kůzlátka a díky tomu

zvýšit šanci rodiny na

lepší a spokojenější život.

Člověk v tísni je společnost, která

poskytuje humanitární pomoc lidem

jak v Česku, tak v zahraničí těm, co ji

potřebují. Jejím prostřednictvím se do

této pomoci můžete zapojit i Vy.

Zdroj a foto:

www.skutecnydarek.cz.

Tým redakce

Stačí najet na stránky, zakoupit

certifikát a pomoc od Vás může

putovat tam, kde je jí nejvíce

třeba. Zkuste to také! Vybírat

můžete z rozličných darů, např.

zakoupením tabule nebo
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školních pomůcek pro děti,

měsícem doučování, ale

také třeba pořízením

motyky, kuřátek nebo

kanystrů na vodu či

skutečné krávy.



Darovací certifikát
VESELÁ KOZA

KŮZLATA I MLÉKO DÁVÁ

Pokud Vám někdo daroval tento 

certifikát, pomohl Vaším jménem 

zlepšit budoucnost chudé rodiny. 

Dává zdravé mléko a každoroc ̌ně 

bude mít několik kůzlat, takže za 

pár let bude z jedné kozy pěkné 

stádo.

věnuje Školní časopis Z@jíček

Hodnota certifikátu: 900 Kč.
Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 

darek@clovekvtisni.cz

Takto jsme letos pomohli my. Připojíte se také? Darujte pomoc.
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JAK POMŮŽE SKUTEČNÝ DÁREK

VESELÁ KOZA
Rodiny z chudých venkovských oblastí Afriky či Asie často nemají dostatek peněz, aby mohly poslat své děti do

školy nebo pro ně pořídit výživné jídlo. Jedna zdravá koza může takové rodině změnit život. Tento Skutečný

dárek totiž nepředstavuje jen jedno zvíře, ale hlavně znamená pro rodinu zdroj příjmů. Každý rok se rodí

kůzlata, takže z jedné darované kozy může být za pár let stádo, které uživí celou rodinu. Koza také dává mléko

pro děti a pomáhá hnojit pole a zahrady. Díky naší pomoci dosáhnou lidé v chudých zemích soběstačnosti.

Příběh, který napsal Skutečný dárek

Když paní Chuchu Desta opustil manžel, musela se spolu se svými dvěma syny vrátit do domu rodičů. „Abych mohla 

přispívat na bydlení a zajistit své děti, pekla jsem každý den tradiční placky indžera a prodávala je na trhu,“ vzpomíná. 

Paní Chuchu si však nikdy nevydělala dostatek peněz, aby mohla bez potíží živit rodinu. To se změnilo díky Skutečnému 

dárku.

„Dostala jsem jednu kozu, která zanedlouho porodila dvě kůzlátka. Měla jsem velkou radost, protože se narodily samičky 

a brzy budou i ony moci rozšířit stádo o další kůzlata. Péči o ně si užívám, dbám na čistotu, aby neonemocněly, a 

vybírám pro ně tu nejlepší trávu, aby byly pořád silné a zdravé,“ usmívá se paní Chuchu. Koza teď dává rodině mléko a 

až kůzlátka vyrostou, bude je moci paní Chuchu prodat nebo vyměnit za ovci. Rodina má nyní lepší vyhlídky do 

budoucnosti a k tomu i tři veselé společnice.

100 % hodnoty Skutečného dárku se stane součástí sbírky Skutečná pomoc, kde bude 

přiřazena do jednoho z jejích pěti programů: Zdraví, Vzdělání, Obživa, Voda a Česká 

republika. Člověk v tísni garantuje, že peníze budou využity tak, aby pomohly co 

nejefektivněji.

Částka 900 Kč, hodnota tohoto certifikátu, se stává součástí programu 

OBŽIVA. Pomůže postavit se na vlastní nohy lidem v chudých zemích

Afriky a Asie. Díky ní Člověk v tísni nakoupí potřebným např. domácí 

zvířata, lepší  nářadí, sazenice, osivo nebo potřeby pro chov ryb.

Člověk v tísni, o.p.s. 

Šafaříkova 24

120 00 Praha 2 

darek@clovekvtisni.cz

www.skutecnydarek.cz
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Předsevzetí
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Cenu poroty za originalitu novoročního předsevzetí jednoznačně vyhrává 
pan učitel Kožušník. O tom, jak se cena líbila také jeho ženě, 

Vám podáme zprávu v lednu. 

A co Vy a Vaše předsevzetí? Máte nějaké?

Jak jsou na tom naši milí pedagogové s dáváním předsevzetí? 
Budeme od ledna svědky dramatických změn a proměn? Nebo stejně 

nakonec zůstane vše při starém?

Mgr. Marek Kožušník

Když jsem se ptal ženy, co bych si měl dát jako novoroční

předsevzetí, tak mi řekla, že bych jí měl kupovat více

květin.

Šéfredaktorka Valča

Mgr. Lucie Dědáková

Zabývat se pouze důležitými věcmi

a méně se rozčilovat.

Mgr. Petra Ivančicová

Snažit se být hodnější na 

ty, kteří jsou hodní na mě. 

A donutit se zase začít 

trochu cvičit.

Mgr. Marcela Juřenová

Předsevzetí si už nedávám, 

ale snažím se splnit si 

alespoň nějaké dosažitelné 

přání.

Mgr. Hana Pospíšilová

Novoroční předsevzetí si nedávám. 

Nechávám si je na brzké jaro. Většinou 

se týkají úpravy životního stylu.

Mgr. Lenka Němetzová

Cíleně si předsevzetí 

nedávám, ale chci si 

užívat obyčejných 

šťastných chvil, které 

život přináší. A taky 

přečíst víc knížek a sníst 

méně čokolády než letos.

Mgr. Silvana Karafiátová

Dávám si předsevzetí, že po

19 h nebudu navštěvovat

ledničku.

Mgr. Vlastimil Cymorek

Letos zatím nemám vymyšlené 

novoroční předsevzetí. Vloni jsem si 

dal, že se budu otužovat ve sprše, ale 

zatím jsem ho ještě nesplnil.

Mgr. Sylva Krčálová

Být více v kontaktu s přáteli, najít si 

čas na čtení knížek a doma se 

nerozčilovat, když děti hrají dvě 

hodiny Minecraft a nemají uklizeno 

v pokoji.

Ing. Gabriela Králová 

Nedávám si předsevzetí, protože 

nerada selhávám.

Ing. Marie Šmídová

Žádné, protože si myslím, 

že bych ho nesplnila.

Takže jsem si dal 

předsevzetí, že si 

budu hledat novou 

ženu. 



Závěr roku (bez)bolestně
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Opravdu Vám může dělat radost něco, co druhým
způsobuje bolest, utrpení a smrt? Nedá se to i jinak?

Ohňostroje jsou efektní, fascinující, ohromné. Jistě. Budete se na ně 
dívat stejně, když víte, že zároveň způsobují utrpení i smrt?

Zdroj: FB města Rotava

Šéfredaktor Dan a redaktor Martin

Labuť, která následkem 

ohňostrojů narazila do 

tramvajového vedení. 

V některých městech 

už je používání 

pyrotechniky zakázáno. 

Nejde jen o zvířata. 

Odpalování způsobuje 

stres také malým dětem, 

starým či nemocným 

lidem.

Co na to ptáci?

Po velkém množství rachejtlí mohou být

dezorientovaní, proto mohou narážet do budov

a různých objektů a mohou se i zabít.

Zdroj a foto: www.casopis.ochranaprirody.cz

Zdroj: FB Rádia Krokodýl

Jak to vidí (slyší) psi?

Mají několikanásobně silnější

sluch než my. V důsledku

toho je pro ně hluk

z pyrotechniky silně

stresující.

Často bezhlavě utíkají a ztratí

se. Spousta z nich skončí

v útulcích nebo se nikdy

nenajdou.

Časté jsou také srážky s auty

a další smrtelné nehody.

Vystrašené káně lesní, po 

ohňostrojích narazilo do 

překážky. 
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• vánoční kamion, který můžeme každoročně vidět v reklamních spotech na coca-colu bude k vidění 

jen kousek od nás? Přesně 19.12. jej na vlastní oči můžete spatřit v Hustopečích!

!

• z dalekého Chomutova dorazila těsně před Vánocemi milá a potěšující zpráva? Naše mladé 

spisovatelky a básnířky: Jana Janečková, Klára Kubíčková a Nela Šenkýřová se umístily 

v literární soutěži pořádané spolkem Proč bychom se netěšili – a slavíme další úspěch!

Zadání a téma znělo: Vánoční přání s motivem naděje a nutno říct, že holky se úkolu zhostily 

bravurně a porota jejich díla také náležitě ocenila: 

Klára Kubíčková – 3. místo (II. Kategorie) za povídku: Když už ztrácíš naději…

Jana Janečková – 3. místo (IV. Kategorie) za báseň: Světlo naděje

Nela Šenkýřová – 3. místo (IV. Kategorie) za báseň: Slova naděje.

Jako vánoční bonus si od nás obě básně i povídky můžete přečíst na následujících stránkách! 

• Zkratka PF, která se píše na všech novoročních přáních (tzv. péefko) pochází z Francie?

Tato dvě písmena znamenají : Pour féliciter („pro štěstí“ nebo

„pro poblahopřání“). Jejímu vzniku pravděpodobně předchá-

zela lenost – hraběti Chotkovi z Vojnína a Chotkova se nechtě-

lo navštěvovat celé své příbuzenstvo za účelem přání a tak se

rozhodl pro elegantní řešení – napíše to na kartičky a rozešle.

Chytré, že? A péefko bylo na světě.

Slyšeli jste, že : Tým redakce

Zdroj: wikipedie

Z@ječí uši

• mimochodem, tohle je

reklama na coca-colu

z roku 1890!

(A ne – skutečně

se nejedná

o překlep. Coca-

colu pili lidé už

před více než sto

lety.

Zdroj: www.novoročenky.cz
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Slova naděje
Nela Šenkýřová

Nechej se unést mými větami,
pohleď na noční oblohu s hvězdami.

Dívám se do tvých očí,
jak jen sladce mlčí.

Vyslyš mou krátkou zpověď,
čekám na tvou odpověď.

Ta padající hvězda nad námi,
chce, abychom si něco přáli.

Lásku, milost na Zemi,
abychom štěstí a radosti více měli.
Ruku v ruce spolu čekáme do rána,

až skutečnost bude za náma.

Možná nemusíme jenom bdít,
o naději pouze snít.

Třeba se svět ještě změnit může.
Světlo hvězd a naděje v nás mu pomůže.

***

3. místo - báseň

I Ty nám můžeš přinést                     nebo poslat své básně. 

Nelča a její báseň Slova naděje, která v Chomutově získala 
třetí místo ve své kategorii.

Nela Šenkýřová
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Když už ztrácíš naději…

Klára Kubíčková

V jedné malé vesničce žil jeden velmi mladý, zamilovaný pár, který se snažil

o malé děťátko. Dětí kolem sebe měli spoustu, ať už malá batolátka v kočárcích

a nosítkách nebo děti dovádějící na hřišti a spokojeně skotačící okolo svých rodičů.

Dívka jménem Anežka, společně se svým manželem Evženem, to děťátko opravdu

moc chtěli. Moc po něm toužili, ale stále to nějak nešlo. Ať už se snažili jakkoliv,

nepomohlo to. Byli by to ti nejšťastnější rodiče pod sluncem, ale z nějakého důvodu

zrovna u nich radostná novina stále nepřicházela.

Neztráceli ovšem naději a stále věřili, že se jim to jednou povede, i kdyby to trvalo

dny, týdny, měsíce nebo roky. Oba dva si užívali společné chvíle, společné výlety,

procházky při hvězdách a při měsíčku. Trhali spolu kytičky do vázy na louce. Měli se

moc rádi a stále doufali. Přesto, že lékaři jim jeden za druhým oznamovali, že to

stejně nemá cenu a vlastní děti mít nikdy nebudou. Prý by to byl jedině zázrak.

A on se stal! Jednoho krásného dne se ten zázrak opravdu stal! Anežka s Evženem

čekali své první děťátko. Navzdory všem lékařům i špatným prorokům.

Po vesnici se to samozřejmě ihned rozneslo. Všichni jásali, oslavovali, pili a byli

šťastní, že bude další krásné děťátko na světě. Měli radost za mladý pár, který tak

dlouho po miminku toužil a společně s nimi se těšili. Jenže jednou se něco přihodilo.

Na jednom ultrazvukovém vyšetření se ukázalo, že děťátko je nemocné a postupem

času jim lékaři dávali čím dál menší naději, že se jejich dítě narodí zdravé. Všichni se

báli nejhoršího. pokračování na další straně

Klára Kubíčková

3. místo - povídka

Jak to bylo dál? Dočkala se Anežka s Evženem svého 
vytouženého             dítěte? 

Klárka uspěla se svou povídkou Když už ztrácíš naději… Počtěte 
si, ale ještě předtím si připravte kapesníčky.
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A jak to celé dopadne?               Otoč a dozvíš se. 

Klára Kubíčková

Pokračování povídky Kláry Kubíčkové – Když už ztrácíš 
naději… z předchozí strany (strana č. 2).

Bylo zrovna 23. prosince večer kolem sedmé. Anežčin manžel Evžen se vrátil domů

se stromečkem, společně jej spolu ozdobili, i když ani jeden z nich si nepřál jako

dárek nic jiného, než aby jejich děťátko bylo zdravé. Smutně se dívali na vánoční

ozdoby a tiše je společně věšeli na voňavou jedličku.

Večer společně zasedli k slavnostnímu stolu. Byl tam adventní věnec a na něm

zapáleny všechny čtyři svíčky. Také kapr, bramborový salát a spousta cukroví.

Nezapomněli ani na jedno prostírání navíc, s talířem a příborem, tak, jak by to mělo

být. Pro případ, že by se někdo objevil u dveří a neměl co jíst ani kam na Vánoce jít.

Anežka zamyšleně pohlédla z okna. Byla mrazivá noc a hvězdy jasně zářily. Náhle

uviděla jednu z nich padat. Byla to kometa. Když padá hvězda, měli bychom si něco

přát. A tak si Anežka přála. To jediné opravdové přání, po kterém skutečně a z celého

srdce toužila.

V tom její pozornost venku upoutalo ještě něco. Anežka zahlédla stařenku. Shrbenou

a celou zkřehlou. Byla venku sama a vypadala zmateně a opuštěně. Hned ji vzali

domů, dali jí teplé oblečení, najíst a napít a posadili ji nejblíže ke krbu.

Stařenka byla velmi milá, společně si povídali o Vánocích, tradicích a naději. Později

večer před domem zastavil koňský povoz. Skutečné sáně tažené koňmi. Vypadalo to

až neskutečně, ale stařenka tvrdila, že kočího velmi dobře zná a že se o ni nemusí

být, že ji pan kočí zaveze domů.

Když už byla stařenka na odchodu, poděkovala ještě jednou Anežce i Evženovi za

jejich starostlivost. A něco Anežce pošeptala: „Věř a neztrácej naději!“

Anežka stařence zamávala a když se sáně vzdalovaly z jejího dohledu, zavřela oči a

myslela na její slova. „Věřím. Neztrácím naději!“ opakovala usilovně její slova a

cítila, jak do ní naděje znova proudí. V ten moment se to stalo. Anežku píchlo

v podbřišku a začaly jí kontrakce. „Něco se děje!“ volala na Evžena a za chvíli už

ujížděli do nemocnice.

pokračování na další straně
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Klára Kubíčková

Pokračování povídky Kláry Kubíčkové – Když už ztrácíš naději… 
z předchozí strany (strana č. 3).

Evžen byl vystrašený a velmi se o svou ženu bál. Přál si jen, ať je alespoň ona

v pořádku. Ve zdravé dítě už vůbec nedoufal. Ale Anežka byla klidná a vyrovnaná.

Věřila. Snažila se myslet na slova stařenky.

Ráno se v jejich domě ozýval pláč. Nebyl tichý, ale pořádně hlasitý. A nebyl ani

smutný a žalostný. Byl to pláč normálního zdravého miminka. Nově narozeného

miminka Anežky a Evžena, které se tu zázračnou noc narodilo a bylo naprosto

zdravé!

Byli tak šťastní! A uvědomili si, že úplně zapomněli vymyslet děťátku jméno.

Anežka ale měla jasno. Bude to Naděje. Malá, růžová, zdravá a krásná holčička –

jejich Naděje.

KONEC

***

Také Ty se můžeš stát úspěšným básníkem či spisovatelem

Stačí dát nám o sobě vědět (pokud o Tobě nevíme, Tvůj talent 
neobjevíme). 

Zastav se někdy v knihovně a přines nám ukázat svou tvorbu. Nebo se 
připoj k nám a tvoř společně s námi. 

Čekáme na Tebe! 
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Světlo naděje
Jana Janečková

Vánoční světlo,
slova mi spletlo.

Děti i dospělí,
čekají v naději.

Že spatří Ježíška,
než zavřou se jim očička.

Světlo v dálce mizí,
lidé jsou si víc a víc cizí.

Naděje světem putuje,
úsměvy lidem maluje.
Je tu na pouhou chvíli,
než roztaje sníh bílý.

Dětská radost světlo rozsvítí,
je barevné, jako jarní kvítí.

Ta radost ať svítí věčně!
Díky ní vše zvládneme společně.

***

Jana Janečková

3. místo - báseň

Holky, ještě jednou - - obrovská GRATULACE!!!

Porota se rozhodla udělit Nelči a Janě shodně třetí místo           
v kategorii poezie. Máme to ale šikovné deváťačky, což?
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Mysleme také na ty, kteří v našich končinách kvůli tradicím každoročně
pokládají své životy. S kapry každoročně soucítíme, nicméně, pomoct jim 

asi (zatím) nedokážeme.. 

Děkujeme za vaši přízeň!
Časopis vychází 1x měsíčně, elektronicky -k dispozici na www.zszajeci.cz

Kontakt: blanarova@zszajeci.cz

Z@jíčkoviny

Tradice a kapři

Zdroj: FB sranda všeho druhu

Cesta není ani vypouštění

zakoupeného kapra zpátky do

vody. Většinou je oslabený

a stejně nepřežije.

Tady je každá rada

drahá. Třeba na něco

přijdete při poslechu

našeho vánočního

playlistu, který pro

Vás vytvořila

šéfredaktorka Valča

Přejeme Vám krásné 

svátky 

a skvělý závěr roku 

2022! 

Nemá plíce, přece dýchá, studená a 

věčně tichá, věčně pije na své zdraví 

v brnění, co nerezaví. Řešení: ryba


