
               

Další 2 roky uplynuly a parta, dnes už postarších kluků a holek opustila svá soukromí do kterého 
jsou povětšině zaobaleni a opět dala dohromady tradiční pořádání potlachu v západní Kanadě, 
jednou za dva roky. Spoustu známých tváří chybělo, ale zase někteří, po létech odmlky se zůčastnili. 
Mnozí přijeli i z daleka, až z Texasu – Farář, Fífa, Tony a další kamarádi až z východní Ameriky. Z 
Montany Škrček se svou novou čtyřnohou přítelkyní a kamarádi od Dvou Potoků; a všichni s dobrou 
náladou a tak byla radost se s nimi po čase vidět a pokecat si. 
 
Letos bylo příjemným překvapením místo pořádání. Pěkný rovný plácek obklopený stormy, i nižším 
porostem a oči potěšujícím pohledem na okolní pohoří s ledovci a věčně zasněženými vrcholky 
kolem řeky Squamish. K potlachovišti je možné se dostat jen po strmější cestě, asi tak 100 metrů od 
příjezdové cesty podél které parkovali návštěvníci potlachu. Před dvěma lety, v roce 2007 se 
potlatch pořádal jen pár metrů od příjezdové cesty a protější strana cesty vypadala jak vypálené 
smetiště, které se do letošního roku zezelenalo a hodilo se k zakempování na pár dní. 
 

          
 
Zůčastněné jsem ani nepočítala, ale myslím, že jich bylo letos více než před dvěma lety. Potěšilo mě 
že se objevilo pár lidi, kteří se těchto trampských akcí přestali zůčastňovat už před mnoha lety a 
neptejte se mě proč. Já mám své vlastní špatné zkušenosti s některými, co si říkají tramp-kamarád a 
přitom zapoměli, že to trampské kamarádstvi nikdy nebejvalo jednostraný. Věřte mi, že je jednomu 
smutno když vidí to self-distruction i toho trampskýho mála co tady zbylo a co sami kdysi 
trampského začali se společným nadšením a přesvědčením o svobodě a volnosti na Západě o které 
doma jen snívali. 
Zajímavě psanou úvahu; a taky o trampským kamarádství najdete ve Stopě č. 77 od Paďoura 
Zdenka pod názvem OHLASY – “jó není na světě člověk ten který by se zavděčil lidem všem”.... 
 
Ani jsem se neptala, kde je bývale okázalý známý tramp s velkým “T” – Satan. Letos na potlachu 
nebyl a tak věřím že se dal na modlení za všechny své hříchy co kdy na trampingu a trampském 
kamarádství způsobil. Jestli to tak nějak je a Tulačka má zase pravdu, tak doufám, že si z něho pár 
dalších, mezi něž patří i Bobin-Napoleon a Aleš-Stalin s Vosičkou, vezmou příklad, sáhnou si do 



svědomí a dají se taky na tu lepší cestu toho trampsýho kamarádství. Už by bylo na čase, už toho 
jejich netrampského přístupu k řešení místních situací, je zas pěkná přehršle. Jak jsme říkávli už v 
mládí “Kdo tady vládne, kdo tady velí, komisař rudý rozkročen v zeli....”☺. Neveříte? Davám 
každému čtenáři posoudit podle jeho vlatního IQ. Jedna taková zajímavá vzpomínka na mistra 
Klestila vojenskou náturu diktatůry zdegradované šarže za komunistů, kterou na mě zkoušel i 
během Expedice Teslin v roce 2005, vedle těch všech bezvadných vzpomínek, co tento Velkej Vandr 
přinesl do pokladnice mých životních zážitků. Když ani na Teslinu u mě neuspěl tak to zkoušel těmi 
články vydanými ve Stopě c. 69 o Tulačce v roce 2006, což bylo jako další vojenský rozkaz, ale spíš z 
Černých Baronů -“Tulačko...po prdeli ke mně.....teď! A hezky si sypej popel na hlavu!” Aleši, to bys 
měl spíš Ty sám a pár těch co se nechali ovlivnit Bobinem a těma nesmyslama ve Stope. 
 
Bylo to moje druhé zklamání z Alešova trampskýho nekamarádství co se odehrálo na prvním 
společném setkaní na řece Teslin v roce 2005. Rozbili jsme tábor, postavili stany, místa bylo pro 
všechny dost a našimi sousedy byli kluci z různých koutů světa. Většinou po práci v táboře každý 
odpočíval a bavil se kamarádsky a vtipkovalo se po trampsku. Okolo polehávající začali nasávat vůni 
smažících se, asi 50ti kuřecích řízků z mojí polní kuchyně. No však známe trampy☺. Veselé loudivé 
poznámky se smíchem. Každý okolo věřil, že určitě u toho smažení musim mit žízeň a tak kdo chtěl 
řízek vyloudit, nabízel ze svých zásob pivo, kterého se šetřilo na dlouho cestu před námi. Koho by 
předem napadlo, že uprostřed divočiny si pošmákne na křupavě usmaženém kuřeti, což by mě 
jenom potěšilo. Bohužel, nikdo si moc nepošmáknul. Každého z nás přešla chuť po tom co 
následovalo v té nejlepší zábavě....Kde se vzal, tu se vzal, přiřítil se na mě, hezky ze zadu, chlap, 
který začal řvát, ale vážně, doslova nepříčetně a bezdůvodné řvát.....a vůbec mu nebylo rozumět co 
vlastně řval a o co mu šlo. Ztrnula jsem a všichni okolo taky a bylo po chuti na řízky.........  
 
“Aleši, uklidni se, o co Ti jde?”.....nevnímal a jen řval dál.....”Aleši uklidni se, vzdyť zhazuješ sám 
sebe! Nee mě!”....nepomohlo!....řval jestě víc. Vůbec jsem neměla chuť se s ním dohadovat a kazit 
sobě i okolo stojicím dobrou náladu a radost s velkého vandru, a tak když si nedal říct po dobrém a 
v klidu, nic jiného mi nezbývalo, než ho, nejdříve potichu poslat někam. Ani to nezapůsobilo a tak 
abych konečně zachránila jeho hlasivky, zvedla jsem hlas i já a s klidným svědomím taky doslova 
zařvala “Aleši, běž do prdele!”....no a to jediný pomohlo, konečně se otočil a odešel. Řvát umí 
každej, že jo Aleši!  
Tohle Alešovo narušení odpolední pohody se odehrálo před zapálením táboráku u kterého si Aleš 
stoupnul vedle Freda a cosi koktal, jako že on je tady hlavním pořádajícím Teslinu. Nechci být 
zlomyslná jako on, ale on opravdu koktal.......  
 
Nechtěla jsem dělat jako on nějaké dusno před zůčastněnými a tak až začala volná zábava, našla 
jsem si ho, vzala stranou a chtěla z něho dostat, co mi chtěl vlastně říct a o co mu šlo. I když 
kazdýmu musí být jasný, že by si nikdo takové chování líbit nenechal, tak i přesto jsem se ovládla a 
jen mu řekla, “How dare you! A příště si napiš co chceš lidem říct, ať nekoktáš!” Na otázku, o co mu 
jde a co mi chtěl říct, teď už jen zkroušeně ze sebe vydal...”No ale tys mě poslala někam...”. Na to si 
ho Vosička odvedla, aby jsme se náhodou přece jen v dobrém nedomluvili. Pak si šli obá stěžovat 
Prckovi, který neměl tušení o čem je řeč, ale ani já ne. Dodnes přesně nevím, jen se domnívám, že 
mu vadilo, že si Tulačka dovolila začít vydávat prosaický čtvrtletník “Praskot”. Tenkrát ještě tištěný, 
nee website jako dnes, přesto, že jsem Aleše předem ujistila, že Praskot není konkurence Stopy, 
spíš její doplněk. Jaksi to ta jeho přivlastněná veličina z pozice jedinýho pisatele něčeho  
trampského tady na Západní Kanadě, nechtěla pochopit a pokud se své domělé nadřazenosti z 
hlediska vojenské diktatůry, zavařené v jeho hlavě nezbaví, tak asi nikdy nepochopí. Jenže Tulačce 
je to dnes volný jako noční košile.  



 
Aleš se dokonce začal ve Stopě po mě opičit a začal vydávat sem tam i písničku s notama jako já v 
Praskotu a taky konečně začal ve Stopě dávat uznání i jiným, né jen sobě, jak byl zvyklej. Už přestal i 
blbě opravovat kamarádům jejich příspěvky do Stopy, což bylo jeho specialitou. 
Jenomže bohužel, protože Tulačka si před ním na prdel nesedla a klidně si psala dál podle zákona 
svobodného slova ve svobodném státě jako je Kanada, tak Aleš raději zradil sám svoji vlastní etiku 
prosazovanou v každém čísle Stopy: “Kdo s kým má nějaký problém, ať si to vyřídí s tím koho se to 
týká a do Stopy ať to neposílá”....(jenže nikdy nenapsal jak si to kdo s kým má vyřizovat. Určitě néé 
tak jak on se mnou); a dodal tomu všemu korunu vydáním hrůzostrašných lživých kritických článků 
o Tulačce ve Stopě č 69 v roce 2006, přesto že jsem ho na kámošskou varovala aby tím sobě a Stopě 
neubližoval. Nikdy nenašel odvahu, ani před vydáním těch nesmyslů, se mě na rovinu zeptat, jak to 
bylo doopravdy. Dokonce k vůli Tulačce vydal ve Stopě návod jak si mají lidi zablokovat nechtěné e-
mails, aby se náhodou kamarádi ve světě nedozvěděli pravdu. No podařilo se mu s Vosičkou a pár 
těm voblbnutým Bobinem a článkama o Tulačce, sakramentsky znepříjemnit kus mýho života, ale 
na štěstí, nakonec dosáhli u Tulačky pravého opaku a dnes už k nikomu z nich nemám žádnej 
respekt. Podle mě to od Aleše-Stalina bylo zbabělé. Jedinné dobro které z toho vyplynulo je, že 
dnes má Stopa trošku lepší úroveň, ale i to spíš považuji za svůj úspěch, né jeho, protože mu snad 
můj Praskot a nová moje website otevřely oči, i když jsem to roce 2006 ve světě odnesla jen já.  
 
Tak tohle byla jen malá ukázka Alešova jednání, když není po jeho. Konečně to dokazuje i jeho 
článek v poslední Stopě, kde Aleš píše o potlachu STOV a rozhodování o mistě pořádání Celosvětáku 
v roce 2011, kterého se dobrovolně ujali už v Texasu Šolim a Fony a nikdo jinej neměl zájem. Dnes 
do toho chce tady kecat kde kdo, místo aby pomohli v dobrém situaci vyřešit, nebo prostě jen 
jakkoliv pomoci.  
 
Z Alešova článku ve Stopě přímo číší jeho vlastní podmínky, vyhovující jen jemu a jeho pár 
pivržencům a že se to musí jim podřídit - “A když néé po našem, tak my nepojedeme!”, což veřejně 
vyjádřili už na potlachu. Tak se taky veřejně ptám: “A komu to bude vadit?” Určitě né těm kdo 
chtějí mít na Celosvěťáku klid, pohodu a odvést si co nejhezčí vzpomínky se setkání s kamarády ze 
světa. Celosvěťák se nepořádá pro pár místních paličatých hlav. A i když má někdo výhrady k plánu 
navrhovaném Šolimem, tak podle mého lidsky-logického myšlení, se situace neřeší nějakýma 
diktovanýma podmínkama a zlomyslností, tak jak se tady na Západní Kanadě začaly řešit místní 
problémy už od potlachu v roce 2003 a to dost drsným způsobem. Bohužel jsou mezi náme tací, 
kteří jsou přímo mistři na vytváření problémů i tam, kde žádné neexistují, jako třeba Bobin, ale o 
tom až příště. Pokud vím, vlastně ani nevím, kdy byl Bobin zpátky přijatej do STOV, nebo kdy se sám 
zpátky přijal, ale to je věc STOV aby mu to členové netrpěli. 
 
Letos bylo STOV vzácně poctěno návštěvou Faráře a Fífy z Texasu, kteří statečně drželi situaci na 
uzdě. Farářovi byla udělena funkce faráře který s požehnáním uděloval svolení k řeči a tak nakonec 
vše dobře dopadlo. Místním se nepodařilo Šolima ukamenovat jen za to, že si v klidu veřejně dovolil 
přednést svůj výběr místa na Celosvěťák. Zato Bobin tam stál opravdu jako rudý komisař rozkročen 
v zelí a z očí mu přímo lítaly blesky a huby výčitky vůči Šolimovi. Asi pod vlivem Tequila. No tak 
nevím, ale já mám úplně jiné představy o trampském kamarádsví a o domluvách na čemkoliv 
společném, i když v tomto případě vůbec o nic místního společného nešlo. 3 roky se nikdo k ničemu 
neměl a podle mě jde vyřešit vše v dobrém, i rozdílné názory. Pokud vím, tak Šolim a Fony si 
nakonec o námitkách v klidu zapřemýšleli a hledají jiné místo na Yukonu. 
Po mých vlastních špatných zkušenostech, pokoušet se srovnat místní trampské záležitosti po 
dobrém, což mnohými nebylo pochopeno, jsem o svém a myslím logickém názoru, řekla osobně jen 



Šolimovi, ale protože by vám nedalo spát, co je Tulaččin nestranej názor, a myslím si, že celkem 
logickej, tak tady je: Pokud by měl být Celosvěťák v Srpnu, nemůže bejt na Bush River když v Srpnu 
máme Fire Seson – zákaz rozdělávání ohňů. Na Yukonu jsme v Srpnu na Teslinu ohně dělat mohli. 
Na Teslinu sem tam i zapršelo. Čili pokud v Srpnu, Yukon je lepší výběr. Kde na Yukonu? Hmm, 
podle mě by to mělo být na místě kam si budou moci dovolit přijet i kamarádi se zdravotními či 
finančními problémy a kde by se každej cejtil svobodnej se svými vlastními cestovními plány. 
Konečné rozhodnutí o místě je na Šolimovi a Fonym, jen jsem napsala co by se mělo vzít v úvahu 
aby byli všichni účastníci z Celosvěťáku nadšeni. Však se nakonec všichni brzy dozvíme kde a kdy 
Celosvěťák bude. Oni si to ti dvá, co se toho ujali, sami rozhodnou a ti ostatní by měli spíš 
nabídnout pomocnou ruku než kritizování.  
Where is a will, there is a way – je moje řeč. 
 
Vím že jsem slibovala napsat raději humorné články vysvětlující skutečnou situaci trampingu tady u 
nás, zvlášť v souvislosti s vydáním těch totálních nesmyslů o Tulačce ve Stopě c 69 v roce 2006 a 
omlouvám se, že jste se jich jěstě nedočkali. Pozdržely mě dva hlavní důvody. Nejdříve to byla 
ohleduplnost vůči Alešové ženě Marii, mnou zvané něžně Vosička, která už pár let střádá z diagnozy 
doktorů, s rakovinou. Moje ohleduplnost vůči této osobě skončila právě letos na potlachu když 
jsem zjistila, že Vosička nezmoudřela ani o kapku medu. Ode mně si Merie svoji přezdívku Vosička 
vysloužila za svoje jedovatá žihadla do nervového a srdečního systému a nejen do mojeho; za svoje 
sladce jedovaté přítulné řeči a chování s falešným ůsměvem ke kamarádům a s rukama v jejich 
kalhotách. No a řekněte sami zda “Vosička” je něžnější než  třeba “Jedůvka”, jak ji už mnoho let, 
dávno před tím než onemocněla, říkalo spousta lidí, hlavně ti kteří ji znali blíže, takže se tohle, jí 
vlastní chování, její nemocí omlouvat už nedá. 
 
Druhým důvodem, který mě od psaní zdržel o další rok, bylo vloni dost vážné, život znepříjemňující 
pokousání do obličeje velkým psem, který patří klukovi co si říkal kamarád a při tom se zachoval k 
celé situaci absolutně nekamarádsky a teď se ještě diví, že musí platit soudní cestou. Kdyby Tulačku 
poslechl už před delším časem a koupil Buckovi náhubek, hned jak Buck vyjel po jiných, tak se mohl 
vyhnout spoustě nepříjemností, ale hlavně toho vážnějšího zranění do mého obličeje; a nemusel 
mít dnes starch jen o své peníze: a nemusel nechlapsky o ně brečet kamarádům na rameni. Ono ho 
nic jinýho nezajímalo, jen aby toho nevycvičenýho psa neztratil. Jak pokousání do obličeje prožívala 
jeho kamarádka, to mu bylo fuk, tak se teď nesmí divit že za tu spoustu chyb co nadělal, teď musí 
zaplatit. Na štěstí bylinky a masáže mě pomohly vrátit obličej opět do representačního stavu, 
zůstala jen jizva uprostřed pravé tváře, další ve spodním vnitřním rtu s poničeným nervem a další 
rok znepříjemění života. Majitel psa si platí advokáta, místo aby se chlapsky k situaci postavil a 
přestal lidem blbnout hlavy, že on za nic nemůže. Tady každý dobře ví, jak je Buck nevychovanej a 
nevypočítatelnej. Na štěstí mu ten advokát stejně není nic platnej.  
 
Než budu pokračovat se vzpomínkami na letošní potlach tak mám na všechny čtenáře vážnou 
prosbu: “Nééé aby vás napadlo napadat majitele websites na kterých je link na moji website jen k 
vůli tomu, že by někdo nesouhlasil s tím co Tulačka píše! Čili: “vyřizuj si to s pisatelem, né s 
publicátorem. Žijeme v zemích svobodného tisku a ten kdo publikuje není zodpovědnej za to co 
pisatelé píší.” Přesně něco co prosazuje i Aleš sám, když upozorňuje čtenáře že redakce Stopy, což 
je on sám, není zodpovědnej za obsah článků vydaných ve Stopě a v tomhle s ním souhlasím.  
 
 
No a teď už zpátky k potlachu STOV v květnu. 
 



V pátečním odjezdu na potlachoviště mě zdržel důležitý telefonát z Česka a tak jsem napakovala 
auto až v sobotu ráno. Počasíčko na květen tady u nás bylo jako vymalované, nepršelo a sluníčko 
nám ukázalo úsměv. S veselou myslí a bezvadnou náladou jsem se nejdříve přivítala ze Sally z 
Calgary a okolo sedícícimi kamarády. Dokonce i původně zaparkovala poblíž. Krátce na to si na mě 
přišel zaštěkat kluk kterýmu říkají Žrout. No stěkal sice dobře, ale na špatnej strom.  
 
Nikdo si moc nepamatuje kde se vlatně mezi trampama tady vzal, jen se o něm ví spoustu 
všelijakech historek ve kterých si pravdy odporují.  
Osobně Žrout získal můj respect jen jednou, a to když mě překvapil svou trpělivostí při vysvětlování 
jak si zakódovat češtinu do kompůtru úplně nejjednodušším způsobem, bez změny keybordu a bez 
komplikace si pamatovat písmenka s čárkami a háčky pod každou jednotlivou klapkou. Podrobný 
popis najdete na mé website http://www.praskot.yucikala.net/ pod knoflíkem “Články”.  
Jinak bohužel mě nezaujmulo ani jeho vařené víno z borůvek na každé akci v přírodě, ze kterého 
mnoha lidem pálila žáha. Osobnost má podivínskou, což je pro volnost trampské myšlenky celkem 
přijatelné, ale podle mého názoru, naše trampská svobodomyslnost by neměla zahrnovat urážlivé 
chování ke komukoliv, i když často jen z neznalosti skutečností. Do Žroutova výstředního chování 
zahrnuji i jeho promenádu před holkama a dětmi v adamově rouchu. Na to už žádnou trampku 
nechytí. O skutečném smyslu trampingu a kamarádství s tím spojené, tento člověk nemá ponětí, 
stejně jako mnozi Ti, kteří jen prostě existuji mezi námi a to je vše. 
 
Zato příjemné bylo posezení s kamarádama z Texasu. Farářovi a Fifovi je určitě z nebe dáno, být 
vždy tam, kde je jich nejvíce potřeba, o čemž jsem se už zmínila.  
 
Hezkou vzpomínku zanechal i pokec po letech s Ivanem Velíškem a přivítání se s kamarádama se 
kterými se navzájem rádi potkáváme, jako třeba se Šnekem a jeho ženou, Hankou Nedvědovou a s 
kamarádama z Edmontonu. Večerní táborák měl opět příchuť vzpomínek všech těch předešlých a 
mnohé trampské písně, které zněly do brzkých ranních hodin, ponikaly do osrdí. Mnohý z kamarádů 
už u něho chyběl navždy a nejvíce jsou postrádani trampi-muzikanti co už hrají jen u toho věčného, 
jako třeba Lampa.  
 

 Z posledních, co nám odešli, to je Marlén Waissová a Lopatík 

                                        
 

**************************************************************** 
******************************************** 

                                         Toto novější potlachové místo mi připomíná svou polohou lom za Starou 
Porubou, kde byl můj první potlach v roce 1962. Ten druhý byl až v Kanadě po 30 letech. Ať 



takovéto táboráky pořádá kdo chce, jsou pro mě dodnes vždy příjemným únikem z města a časem 
vzpominek raději na to příjemnější v životě a na veselé chvíle zábavy s kamarádama a taky inspirací 
pro další všední dny. Moje letošní inspirační zážitky z potlachu nepokazil ani otazník který mi utkvěl 
v mysli; “Jak je možný, že klukovi jménem Bob, byla dána čest starat se o, pro trampy posvátný 
táborák, když tento si dovolil zlomyslně rozřezat lavečky okolo ohniště Táboráku Kamarádství na 
původním prvním potlachovišti v roce 2006, čehož jsem byla osobně svědkem. Bobe styď se! 
 

 

                 
 
 
Před polednem začaly, Anička Jetelina, Dobruš Vodička a Maruška Štiplavá, vařit tradiční guláš, do 
kterého bylo přidáno pro všechny dost lásky se kterou se holky do toho daly, takže neměl chybu. 
Kolem poledne se začala scházet ta “velká hromada” lidí a začala ta debata o místě pořádání 
Celosvěťáku s dobrým koncem, jak už víte. Rebelové utichli a nedělní odpolení pohodu, ani cestu 
zpátky domů, už nic nekazilo. 
 
Dětských i dospělých soutěží se letos ujali Dáška a Honza Smržovic s jejich, jim vlastní trpělivostí a 
věčným úsměvem na tváři. Dášce patří i mé osobní poděkovaní za fotky z potlachu; jaksi jsem to 
nestíhala fotit. 
 
********************************************************************************* 
 
O měsíc později, v sobotu 20. Června, mě opět zlákaly Elaho a Squamish Rivers na Rafting jako v 
roce 2007. Letos se ke mě přidal jen kamarád Pepík Kouba a moc se mu to zamlouvalo. Stupeň 
sjízdnosti řek byl o stupeň snažší než před dvěma lety, ale i tak jsme měli často s vlnama na řece co 
dělat. Squamish River, jako každý rok, si usmyslila, že poteče jinudy než se očekávalo a tak si nás v 
jednom místě nahnala pěkně na mělčinu a náše velitelka musela do vody. Vzali jsme pak jiné 
rameno řeky a další cesta už proběhla v klidnější části kde jsme měli čas pozorovat okolní pohoří. 
Pepikovi se podařilo objevit na skalách bílou divokou horskou kozu které jsou tu vzácné. Medvěda 
jsme letos žádného ve stráních neviděli. Dvá odvážlivci si dokonce skočili do té ledové vody zaplavat 
kolem člunu; pochopitelně v termo oblecích, ale ani já nebo Pepík by jsme si do těch studených, 
tříštících se vlnek, netroufli. Elaho a Squamish Rivers jsou naplňovány vodou z okolních ledovců. 
Na neděli jsem měla naplánovanou Graduation Ceremony mojí vnučky a Pepík rodinnou záležitost, 
takže jsme se obá vraceli domů už v sobotu navečer bez tradičního kempování do dalšího dne. 
 



                     
 
 

                    
 
 
Každému, kdo má řeky rád a chtěl by prožít toto dobrodružství na jeden den, doporučuji. Nebudete 
litovat, je to nezapomenutelný zážitek. Po Raftingu je možnost táboření na celý weekend. Podél 
řeky je spousta hezkých míst i pro menší partu.  
 
Rafting Company se jmenuje Sunwolf a tady je adresa: 70002 Squamish Valley Rd., P.O. Box 244, 
Brackendale B.C., V0N 1H0 a telefon: 1-877-806-8046. Pronajímají i chatky na přenocování pro ty co 
by nechtěli jet kempovat tak daleko na řeku. 

                                
Big Chief nad Squamish-Town 
 
 

                         



 

                       
 
 
 

           Ještě popřeji všem kamarádům, co si uchovali kousek 
mládí v sirdci, svobodnou mysl a dobrou vůli –opět se sejít, 
hlavně ve zdraví, někde u příštího táboráčku. 

          Ahojka Dana-Tulačka – W.W. z Kanady                
 
 
 
Komentáře, připomínky a dotazy zasílejte přímo na moji e-mail: zdanat32@yahoo.com   

                                                                                  


