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 Svatý Valentýn je po celém světě uctíván jako patron všech
zamilovaných a připomínáme si ho každý rok 14. února.
Valentýn byl knězem v Římě pravděpodobně za panování
císaře Claudia II. (vládnoucího v letech 268–270). Tento císař
zastával názor, že ženatí muži v  armádě nepodávají tak
dobré výsledky jako svobodní, a proto jim zakazoval ženit
se. Valentýn však císaři navzdory zamilované oddával. Za své
přesvědčení byl předveden před císaře a popraven (zdroj:
Rok se svatými).

Zamyšlení: proč šli vojáci bez rodin do boje s větší
vervou? 

Valentýn věřil v sílu lásky a neměl
to při plnění svého poslání zcela
jistě jednoduché. Musel dělat
rozhodnutí, která ohrožovala
jeho život. Prokazoval odvahu,
lásku, laskavost a mnohé další
vlastnosti, se kterými se
setkáváme i v našich životech.  

Najdeš některou z nich v  sobě?
Vydej se s námi do příběhu…. 



Pravidla hry
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Valentýnskou cestu si můžete projít od pátku 12. 2. do úterý
16. 2. 2021.

Hra je vhodná pro děti a mládež od 12 let a pro dospělé. 

Budete se pohybovat mezi stanovišti - stranami. Na každé
straně je kousek příběhu, jehož pokračování si utváříte sami
výběrem z nabízených možností. Příběh směřuje pořád
dopředu, nebudete se vracet a není možné v průběhu vzít své
rozhodnutí zpět. Někde budete muset splnit i úkol. Na konci
každé strany se dozvíte, kam se vydat. Ostatních stran si po
cestě nevšímejte.

Neexistují „správné odpovědi”, každé rozhodnutí je správné,
je jen a jen tvoje. 

Příběh je zpracován na motivy „Krokodýlí řeky“ (zdroj
Hermochová, Hry pro dospělé. Praha:  Grada, 2004). Citáty najdete v
knize „Vlídná povzbuzení na každý den“ (zdroj Schulzt, JPraha:
Portál. 2002).

 



V jednom království, v jednom městě žili dva zamilovaní – krásná
Abigail a mužný Gregory. V tom městě tekla divoká nespoutaná řeka
plná krokodýlů, která ho rozdělovala na dvě poloviny. Na pravém
břehu žila Abigail, Gregory žil na levém. Oba byli zvyklí se střídavě
navštěvovat, spořili si peníze a plánovali společný život. Jednoho
jara nastaly prudké deště, řeka se rozvodnila a strhla most, který
spojoval oba břehy. Velká voda trvala dlouho a Abigail se čím dál tím
více stýskalo po jejím milém. Byla smutná, měla o Gregoryho strach
a přemýšlela, jak by se k němu dostala.

Žádná loď se neodvažovala na divokou vodu,
jenom starý zkušený námořník Sindibád se svou
bárkou věděl jak na to. A tak se Abigail vypravila
za ním, aby jí pomohl. Sindibád souhlasil, ale jen
pod podmínkou, že se mu Abigail navzdory své
lásce zaslíbí a až přijde správný čas, dá mu dítě.
Abigail tento návrh velmi rozhořčil, polekala se a
utekla.

Strana 1 - Království
  Hodina pokročila. Všude byla tma, jenom plameny táboráku ozařovaly
oči nedočkavých dětí. Bude se vyprávět příběh, tušily. Na jejich tvářích
bylo znát napětí a zvědavost, jaké že to vyprávění dnes zazní z úst
vedoucího Jirky. Vypadá to na velký příběh... 

Abigail utekla za svým kamarádem Ivanem pro radu....
Pokračuj na stranu 2 „U Ivana“
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Strana 2 - U Ivana
Ivan je dávným společným přítelem Abigail a
Gregoryho. Rozumí si, mají hodně společného, a
tak se na něj Abigail v zoufalství obrátila o radu.
Doufala, že když s ním celou záležitost prohovoří,
snáze najde řešení. 
Ivan je však srandista a nechce o vážných věcech
ani slyšet. Zastaví její vyprávění už v začátku. Radši
chce Abigail rozveselit, a tak ji vezme do cirkusu. 

a) žonglování s ohnivými loučemi (pokračuj na
stranu 3 „Žonglování“)
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Jaké vystoupení chcete v cirkuse vidět?

b) vystřelení kanónem
(pokračuj na stranu 4
„Vystřelení kanónem“)



a) Abigail  je  neklidná,  samým steskem celá utrápená.  Touha
po Gregorym je tak velká, že splní Sindibádovu podmínku, slíbí
mu sebe a do budoucna i dítě (pokračuj na stranu 5 „Abigail přijala
nabídku“).
b)  Abigail nepřistoupí na Sindibádovu podmínku (pokračuj na
stranu 11 „Abigail nabídku nepřijala“).

Artista se neohroženě chopí hořících pochodní, a aniž by si u toho
spálil čupřinku, pobíhá po celé manéži a žongluje se sedmi loučemi
najednou. Vyslouží si obdiv a obrovský potlesk. Nahlas mu zatleskej!
K dalšímu číslu potřebuje dobrovolníka z publika! Nabízíš se? 

Úkol: žonglér ti pošeptá pět zvířat, z nichž si máš jedno vybrat, a to
pantomimou předvést: velbloud, mamut, lama, mravenec, brouk
Pytlík.

Strana 3 - Žonglování 
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Abigail si cirkus užila, ale ani
zábava  neutišila  její  starosti.  Ivan
si  ji proto  pozorně vyslechl, ale
nechtěl s tím mít nic společného. 
A tak se krásná Abigail musí
rozhodnout sama. 

Co se bude dít dál? 

Můžeš se při své artistické kreaci vyfotit a fotku poslat na
akce@salesko.cz.

„Chci se rozhodovat podle svého svědomí a s vlastní odpovědností.” 



Artista neohroženě napěchoval sám sebe do kanónu. Sklidil velký
úspěch, protože se mu podařilo scvrknout na poloviční velikost. Z
kanónu se vystrčila ruka, která zapálila zápalnou šňůru a rychlostí
světla artista vyletěl k nebi. Rozplácl se o záchrannou síť,
pravděpodobně přežil. Nahlas mu zatleskej! K dalšímu číslu
potřebuje dobrovolníka z publika! Nabízíš se? 

a) Abigail  je  neklidná,  samým steskem celá utrápená.  Touha
po Gregorym je tak velká, že splní Sindibádovu podmínku, slíbí
mu sebe a do budoucna i dítě (pokračuj na stranu 5 „Abigail přijala
nabídku“).
b)  Abigail nepřistoupí na Sindibádovu podmínku (pokračuj na
stranu 11 „Abigail nabídku nepřijala“).

Abigail si cirkus užila, ale ani
zábava  neutišila  její  starosti.  Ivan
si  ji proto  pozorně vyslechl, ale
nechtěl s tím mít nic společného. 
A tak se krásná Abigail musí
rozhodnout sama. 

Co se bude dít dál? 

Úkol: žonglér ti pošeptá pět zvířat, z nichž si máš jedno vybrat, a to
pantomimou předvést: velbloud, mamut, lama, mravenec, brouk
Pytlík.

Strana 4 - Vystřelení
kanónem
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Můžeš se při své artistické kreaci vyfotit a fotku poslat na
akce@salesko.cz.

VChci se rozhodovat podle svého svědomí a s vlastní odpovědností.”



Abigail po dlouhých úvahách a s těžkým srdcem slíbila, že až přijde
čas, Sindibádovu podmínku splní. Ten ji, jak bylo dohodnuto, poté
převezl přes Krokodýlí řeku za Gregorym. Společné shledání bylo
šťastné. Užívali si jeden druhého a nic je netrápilo, jeli si na vlně
lásky. Občas si udělali radost nákupem „nepostradatelných“ věcí do
domácnosti. 

gumovou kačenku
sochu jednorožce
porcelánovou mísu

Jakou „nepostradatelnou“ věc bys Abigail a Gregorymu přikoupil? 

Opět se můžeš při své práci
vyfotit a fotku poslat
na akce@salesko.cz.

Strana 5 - Abigail přijala
nabídku 
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Úkol: je jasné, že se Abigail a Gregory bez tebou vybrané věci do
domácnosti neobejdou! Proto ji teď zobraz/vyskládej pomocí
různých věcí, které doma nalezneš. 

Pokračuj na stranu 6 „Říct či neříct“. 

„Láska je jako večernice plující černou oblohou.” 



Strana 6 - Říct či neříct 
A jak tak spolu žili šťastným životem, Abigail se věci
rozležely v hlavě. Začala více přemýšlet o tom, jestli
by se měla Gregorymu svěřit s tím, za jakých
podmínek se dostala k němu na druhý břeh.
Přemýšlela, jestli mu má říct celou pravdu o jejím
slibu převozníkovi. 

a) Abigail řekne Gregorymu celou pravdu
(pokračuj na stranu 7 „S pravdou ven“).
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Co se bude dít dál? 

b) Abigail si nechá
pravdu pro sebe
(pokračuj na stranu 8
„Mluviti stříbro, mlčeti
zlato).

„Při rozhodování naslouchej svému vlastnímu vnitřnímu hlasu a nenech
ho nikým a ničím překřičet.” 



Strana 7 - S pravdou ven 

Aby si Abigail lépe srovnala myšlenky v hlavě, vydala se na
procházku do lesa. A v tom to přišlo, najednou měla jasno.
Vzájemná důvěra je dar, který ji s Gregorym pojí dohromady.  
“Musím mu říct celou pravdu, jak to bylo se Sindibádem. Ztratila
bych všechno a hlavně sebe. Nesmím se bát, že si mě můj milý bude
méně vážit. Ano, půjdu za Gregorym a všechno mu řeknu, on to
určitě pochopí!,” říká Abigail.
A jak tak chodila lesem, přemýšlela a sbírala kytky, vyrušili ji místní
páni lesa, zvířata!
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„Přítele si udržíš jen upřímností a důvěrou, hrdostí a nesnášenlivostí
každého odstrčíš od sebe.“ 

 Pokračuj na stranu 9 „Přiznání“.

Úkol: prohlédni si je stejně jako Abigail. Na přiloženém obrázku
(další strana) najdi:

4 žluny

3 puštíky
obecné 

4 jezevce





Strana 8 - Mluviti stříbro,
mlčeti zlato 
Aby si Abigail lépe srovnala myšlenky v hlavě, vydala se na
procházku do lesa. „Ne, nemůžu říct Gregorymu celou pravdu. V
zájmu naší lásky mu musím zalhat. Se Sindibádem to nějak vyřeším,
Gregory se nemusí nic dozvědět. Je to milosrdná lež pro společné
blaho,” myslí si Abigail. 
Jenže čím víc přemýšlela, tím víc jí to stejně nedalo. Vzájemná
důvěra je dar, který ji pojí s Gregorym dohromady. A v tom to přišlo,
najednou měla jasno. Ano, všechno mu řekne, on to určitě pochopí! 
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„Člověk může uniknout všemu, jenom ne sobě samému. Žádná vina
není zapomenuta, když o ní ví svědomí.” 

 Pokračuj na stranu 9 „Přiznání“.

Úkol: Prohlédni si je stejně jako Abigail. Na přiloženém obrázku
(další strana) najdi:

4 žluny

3 puštíky
obecné 

4 jezevce

A jak tak chodila lesem, přemýšlela a sbírala kytky, vyrušili ji místní
páni lesa, zvířata!





Strana 9 - Přiznání 

Abigail neunesla tíhu svědomí, záleží ji na
Gregorym a nechce mu dál lhát. V slzách přišla za
svým milým a vylíčila mu celý příběh. Gregory byl v
šoku. Nechal Abigail tam kde je a šel se na chvíli
projít. 

a) Gregory Abigail neopustí, zůstane s ní
(pokračuj na stranu „Konec č. 1“).
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Kam se bude příběh ubírat dál? 

b) Gregory potřebuje
čas na rozmyšlenou
(pokračuj na stranu 10
„Čas na rozmyšlenou“).

„Lidská mysl je jako zahrada. Chceme- li, aby se v ní objevily květiny,
musíme ji zbavit plevele.“ 



Strana 10 - Čas na
rozmyšlenou
Gregory si vzal čas na rozmyšlenou. Není to pro něj jednoduché. Je
zranitelný, jako každý z nás. Jestliže nám někdo ublíží, je to velký
zásah do našeho srdce. Na jednu stranu je důležité stát si za svými
názory a hodnotami. Na druhou stranu je také důležité učit se
neopovrhovat chybami druhých.

a) Gregory Abigail neopustí, zůstane s ní (pokračuj na stranu
„Konec č. 2“).
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Jak příběh skončí? Nenech se ničím ovlivnit, rozhodni se podle
sebe! 

b) Gregory Abigail odmítne a každý si půjde dál vlastní cestou
(pokračuj na stranu „Konec č. 3“).

„Milovat vady je větší láska než milovat dokonalost.” 

„Neustupuj od svých zásad a hodnot jen proto, abys vyhověl druhému.”



Strana 11 - Abigail nabídku
nepřijala 
Abigail se po dlouhých úvahách rozhodla, že je pro ni nepřípustné
zaslíbit se jinému muži, takže Sindibádovi nevyhoví. Hledala další
možnosti, jak by se za svým milým dostala. Napadlo ji koupit za
společné úspory vlastní loď a přeplout na druhou stranu
rozbouřené řeky. Problém je, že by musela utratit všechny společné
peníze. Gregory peníze šetřil celý život, je to vše, co společně mají.
Peníze byly určené na společný dům a pro jejich budoucí děti. 

a) Vezme všechny společné úspory, koupí loďku, přepraví se po
vlastní ose (pokračuj na stranu 12 „Abigail koupí loďku“).
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Co Abigail udělá? 

b) Úspory na koupení loďky nepoužije (pokračuj na stranu 17
„Společné úspory neutratím“).

„Při rozhodování naslouchej svému vlastnímu vnitřnímu hlasu a nenech
ho nikým a ničím překřičet.” 



Strana 12 - Abigail koupí
loďku 
Abigail se rozhodla, že utratí všechny společné peníze za loďku, díky
které se jí podaří přeplout řeku plnou krokodýlů. Je přesvědčená o
tom, že jedná správně, vždyť peníze nejsou všechno a už vůbec ne
víc než láska! 
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Úkol: aby si Abigail mohla loďku koupit, musí teď vybrat z
přiložených bankovek tu s největší hodnotou. 

„Kvalita našeho života se neměří nahromaděným majetkem, ale
množstvím příjemných prožitků.” 

Pokračuj na stranu 13 „Nákup loďky“.

a) 50 KORUN  ČESKÝCH b) 50 EURO

c) 50 ANGLICKÝCH LIBER d) 50 AMERICKÝCH DOLARŮ

Správná odpověď: C)  
v přepočtu 1 470 Kč



Strana 13 - Nákup loďky 
Abigail sebrala všechny úspory a vydala se do
přístavu koupit loď. Má na výběr, od jakého
obchodníka si ji vybere. 
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a) od Smradlavého uslintaného námořníka
(pokračuj na stranu 14 „Smradlavý uslintaný
námořník“).

“Člověk je krásný, je-li člověkem.” :D 

b) od Kulhavého piráta Johna (pokračuj na stranu
15 „Kulhavý pirát John“).



Strana 14 - Smradlavý
uslintaný námořník 
Nabídka perfektní lodi od „Smradlavého uslintaného námořníka” se
neodmítá! Juch! Byla to koupě za všechny prachy...a to doslova. 😀
Nyní se může Abigail vydat na náročnou plavbu rozbouřenou řekou
plnou krokodýlů. Jako správná „řeko-plavkyně” by si Abigail mohla
zazpívat pořádnou námořnickou píseň od podlahy. Ale vzhledem k
tomu, že se plaví v českých vodách (současná epidemiologická
situace), tak si nezazpívá.....vůbec nic! 

2) Proč mají námořníci pruhovaná modrobílá trika? 
a) nejsou na nich vidět šmouhy od špinavého lana 
b) výroba pruhovaných látek byla odjakživa nejjednodušší 
c) aby byli dobře vidět, když přepadnou přes palubu

1) V jakém roce objevil Kryštof Kolumbus Ameriku? 
a) 1592
b) 1492
c) 1692

3) Námořnický pozdrav je AHOJ. Co to znamená? 
a) pozor, ať se nesrazíme 
b) loď před námi 
c) muž přes palubu
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Úkol: Abigail v podpalubí nalezla lodní deník, ve kterém ji zaujaly tři
otázky. 

Ale co se nestalo! Bouře loď rozcupovala na cimpr-campr a
Abigail se probudila živá a zdravá na druhém břehu (pokračuj na
stranu 16 „Abigail a Gregory se setkávají!“).

Správné odpovědi:
1B, 2C, 3A



Strana 15 -  Kulhavý       
 pirát John
Nabídka perfektní lodi od „Kulhavého piráta Johna” se neodmítá!
Juch! Byla to koupě za všechny prachy... a to doslova 😀 . Nyní se
může Abigail vydat na náročnou plavbu rozbouřenou řekou plnou
krokodýlů. Jako správná „řeko-plavkyně” by si Abigail mohla zazpívat
pořádnou námořnickou píseň od podlahy. Ale vzhledem k tomu, že
se plaví v českých vodách (současná epidemiologická situace), tak si
nezazpívá... vůbec nic! 

2) Proč mají námořníci pruhovaná modrobílá trika? 
a) nejsou na nich vidět šmouhy od špinavého lana 
b) výroba pruhovaných látek byla odjakživa nejjednodušší 
c) aby byli dobře vidět, když přepadnou přes palubu

1) V jakém roce objevil Kryštof Kolumbus Ameriku? 
a) 1592
b) 1492
c) 1692

3) Námořnický pozdrav je AHOJ. Co to znamená? 
a) pozor, ať se nesrazíme 
b) loď před námi 
c) muž přes palubu
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Úkol: Abigail v podpalubí nalezla lodní deník, ve kterém ji zaujaly tři
otázky. 

Ale co se nestalo! Bouře loď rozcupovala na cimpr-campr a
Abigail se probudila živá a zdravá na druhém břehu (pokračuj na
stranu 16 „Abigail a Gregory se setkávají!“).



Strana 16 - Abigail a
Gregory se setkávají! 
Cesta po rozbouřené řece plné krokodýlů byla pro Abigail velkou
výzvou. Zvládla to! Šťastně se s Gregorym shledali. Dobře jim spolu
bylo. Zdálo se, že vše dopadlo dobře.  
Abigail však čeká ještě jedna zkouška. Říct svému milému, jak k
loďce přišla, že utratila všechny jejich společné peníze. 

a) Gregory je zaražený, je však rád, že má u sebe Abigail.
Zůstanou spolu. Peněz nedbá, chápe, proč je utratila (pokračuj
na stránku „Konec č. 4“).
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Co bude následovat? Nenech se ovlivnit, rozhodni se jen a jen
podle sebe! 

b) Gregorymu se zhroutí všechny plány, celý svět. Vše, co celý
život spořil, je pryč. Rozzlobí se na Abigail a nechce s ní už být 
 (pokračuj na stránku „Konec č. 5“).

„Kdo na zemi sedí, pádu se nebojí.” ale taky nežije... 



Strana 17 - Společné úspory
neutratím 
Abigail se rozhodla, že společné úspory neutratí. To by Gregoryho
velmi zasáhlo. Odpustil by jí vůbec? Po několika proplakaných
nocích se rozhodne přijít na jiné myšlenky procházkou v lese. Na
procházce Abigail celou dobu přemýšlí, jestli svého milého ještě
někdy spatří, je velmi smutná. Z přemýšlení ji vytrhnou zvířata.
Některá se přiblížila víc, než by čekala... 
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„Buď smutný, když jsi smutný, dej průchod svým citům a nestůj neustále
před svou duší na stráži.”

O několik týdnů později se Abigail vydala na rybí tržiště
(pokračuj na stranu 18 „Rybí tržiště“).

Úkol: prohlédni si zvířata stejně jako Abigail. Na přiloženém
obrázku (další strana) najdi:

4 žluny

3 puštíky
obecné 

4 jezevce





Strana 18 - Rybí tržiště 
Abigail přišla na rybí trh. Na stáncích se prodávaly langusty, žraloci i
lochneské příšery. Jako prodejce tady zkoušel štěstí i její kamarád
Ivan. Po několika nepodstatných větách pro náš příběh Ivan
poprosil Abigail, aby mu stánek pohlídala.  
Za okamžik se u stánku objevila babička, která by si ráda koupila
bezšupinatého šupináče. Babička z peněženky vysypala hromadu
peněz. 
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Úkol: jakou bankovku by si měla Abigail vybrat, aby cena
odpovídala dnešním 1 060,- Kč? 

a) 50 KORUN  ČESKÝCH b) 50 EURO

c) 50 ANGLICKÝCH LIBER d) 50 AMERICKÝCH DOLARŮ
Babička poděkovala a s pocitem výhodné koupě zmizela v davu
tržiště. Po chvíli se Ivan vrátil, poděkoval a oba se rozloučili. Abigail
se procházela dále tržištěm a smutek ji nepřecházel. 

Jak příběh dopadne?  

a) Na tržišti se před Abigail najednou objeví zarostlý mladík.
Pod vousy Abigail poznává svého milého. Podařilo se mu najít
cestu zpět ke své lásce. Shledání je šťastné. Někdy se starosti
za nás vyřeší samy (pokračuj na stránku „Konec č. 6“).

b) Abigail a Gregory se už nikdy nesetkají. Jejich životy se
navždy rozdělí. Čas všechny rány zhojí a každý jde svou cestou
dál vstříc novému štěstí (pokračuj na stránku „Konec č. 7“).

Správná odpověď: D)



Konec č. 1 - Gregory s
Abigail zůstane

aby se Abigail dostala ke svému milému, zaslíbila sama sebe
převozníkovi Sindibádovi. Svědomí ji však dohnalo a se svým
rozhodnutím se Gregorymu svěřila. Gregory se rozhodl Abigail
odpustit a zůstat s ní.  Vzali se a žili spolu šťastně.
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Díky tobě a tvým rozhodnutím Gregory prokázal, stejně jako sv.
Valentýn, sílu lásky a odpuštění. Na stvrzení toho, že se i ty budeš ve
svém životě snažit milovat a odpouštět, přestože to není
jednoduché, tak přijď k dětskému hřišti na Salesko, vezmi svíčku
z kufru a nalep ji na srdce.
Zasloužíš si odměnu! Vyfoť se s naším Valentýnským srdcem a
fotku ukaž na recepci kluziště. Tam tě čeká drobná odměna.

„Rána, kterou ti zasadí blízký přítel, se nehojí.” 

Shrnutí příběhu: 

Zamyšlení:

rozhodnutí přijmout svou milou zpět nebylo pro Gregoryho určitě
jednoduché. Ne nadarmo se říká, že  

Gregory nemá jistotu, že bude žít se svou Abigail šťastně až do smrti.
Přesto se rozhodl vydat touto cestou a odpustit své ženě. 
„Zamilovaný je ten, kdo je ochotný vsadit vše do hry lásky bez záruky na
štěstí.”

Abigail a Gregory se mají rádi a potřebují se navzájem. Jejich vztah je
pro ně důležitý. Celou záležitost se Sindibádem společnými silami
určitě vyřeší.  
„Láska k bližnímu znamená spolupráci.“



Konec č. 2 - Gregory   
 Abigail neopustí 
aby se Abigail dostala ke svému milému, zaslíbila sama sebe
převozníkovi Sindibádovi. Svědomí ji však dohnalo a se svým
rozhodnutím se Gregorymu svěřila. Gregoryho její chování velmi
zranilo. Potřeboval čas na rozmyšlenou. Nakonec se rozhodl Abigail
odpustit a zůstat s ní.  Vzali se a žili spolu šťastně.
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Díky tobě a tvým rozhodnutím Gregory prokázal, stejně jako sv.
Valentýn, sílu lásky a odpuštění. Na stvrzení toho, že se i ty budeš ve
svém životě snažit milovat a odpouštět, přestože to není
jednoduché, tak přijď k dětskému hřišti na Salesko, vezmi svíčku
z kufru a nalep ji na srdce.
Zasloužíš si odměnu! Vyfoť se s naším Valentýnským srdcem a
fotku ukaž na recepci kluziště. Tam tě čeká drobná odměna.

„Rána, kterou ti zasadí blízký přítel, se nehojí.” 

Shrnutí příběhu: 

Zamyšlení:

rozhodnutí přijmout svou milou zpět nebylo pro Gregoryho určitě
jednoduché. Ne nadarmo se říká, že:  

Gregory nemá jistotu, že bude žít se svou Abigail šťastně až do smrti.
Přesto se rozhodl vydat touto cestou a odpustit své ženě. 
„Zamilovaný je ten, kdo je ochotný vsadit vše do hry lásky bez záruky na
štěstí.”
Abigail a Gregory se mají rádi a potřebují se navzájem. Jejich vztah je
pro ně důležitý. Celou záležitost se Sindibádem společnými silami
určitě vyřeší.  
„Láska k bližnímu znamená spolupráci.“

potřeboval více času, aby si věci urovnal v hlavě, a to je v pořádku.
Kdyby svoje pocity potlačoval, nikam by to nevedlo. Také o tom
potřeboval s Abigail více mluvit, protože: 
„Má-li naše láska přežít je komunikace nezbytná.“ 



Konec č. 3 - Gregory    Abigail
opustí
aby se Abigail dostala ke svému milému, zaslíbila sama sebe převozníkovi
Sindibádovi. Svědomí ji však dohnalo a se svým rozhodnutím se
Gregorymu svěřila. Gregory byl jejím chováním velmi zraněn. Potřeboval
čas na rozmyšlenou. Nakonec se rozhodl Abigail opustit a jejich cesty se
navždy rozdělily.
Konec příběhu se může zdát trochu smutný, ale není tomu tak. Sám sis
ho zvolil. Je v pořádku rozhodnout se podle sebe. Určitě víš, proč si tak
učinil! Díky tobě a tvým rozhodnutím v průběhu cesty Gregory zjistil, co
od života opravdu chce, byl věrný vlastním hodnotám.
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„Rána, kterou ti zasadí blízký přítel, se nehojí.” 

Shrnutí příběhu: 

Zasloužíš si odměnu! Vyfoť se s naším Valentýnským srdcem a fotku
ukaž na recepci kluziště. Tam tě čeká drobná odměna.

Zamyšlení:

rozhodnutí opustit svou milou nebylo pro Gregoryho určitě jednoduché.
Ne nadarmo se říká, že:

Pro Gregoryho životní pohodu bylo ale důležité, aby byl věrný svým
pocitům a hodnotám.
„Mohu šířit jen ty hodnoty, které vyznávám svým každodenním životem.“ 
Je však potřeba, abychom se učili i odpouštět. Nezapomínejme na to, že:  
„Má naděje na dobrý život je úměrná mé schopnosti odpouštět.“ 

Potřeboval více času, aby si věci urovnal v hlavě, a to je v pořádku. Kdyby
svoje pocity potlačoval, nikam by to nevedlo. Také o tom potřeboval s
Abigail více mluvit, protože:
„Má-li naše láska přežít je komunikace nezbytná.“

Na stvrzení toho, že i ty budeš ve svém životě věrný vlastním hodnotám, 
 přijď k dětskému hřišti na Salesko, vezmi svíčku z kufru a nalep ji na
srdce. Slib, že se budeš snažit milovat a odpouštět, jako sv. Valentýn,
přestože to není jednoduché.



Konec č. 4 - Gregory 
 zůstane s Abigail 
aby se Abigail dostala ke svému milému, odmítla se zaslíbit
převozníkovi. Raději utratila veškeré společné úspory, aby koupila
loď. Prokázala odvahu, když sama přeplula řeku plnou krokodýlů.
Šťastně se s mužem shledali. Gregory je zaražený z utracených
peněz, je však rád, že je se svou milou a chápe, proč peníze utratila.
Budou chudí, ale vezmou se a zůstanou spolu. 
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Díky tobě a tvým rozhodnutím v příběhu Abigail a Gregory
prokázali, stejně jako sv. Valentýn, sílu lásky, odpuštění a odvahy.  
 Na stvrzení toho, že se i ty budeš ve svém životě snažit milovat a
odpouštět, přestože to není jednoduché, tak přijď k dětskému
hřišti na Salesko, vezmi svíčku z kufru a nalep ji na srdce.
Zasloužíš si odměnu! Vyfoť se s naším Valentýnským srdcem a
fotku ukaž na recepci kluziště. Tam tě čeká drobná odměna.

„Člověk v hněvu jede na splašeném koni.” 

Shrnutí příběhu: 

Zamyšlení:

Gregory se mohl na Abigail rozhněvat a vyhnat ji. Přišel o všechno.
Díky tobě to neudělal! Je dobré myslet na to, že: 

Abigail a Gregory se mají rádi a potřebují se navzájem. Aby byli
šťastní i nadále, musí spolupracovat.
„Láska k bližnímu znamená spolupráci.“ 

Gregory sice nemá jistotu, že bude žít se svou Abigail šťastně až do
smrti. Přesto se rozhodl vydat touto cestou a odpustit své ženě, že je
oba připravila o všechen majetek.
„Zamilovaný je ten, kdo je ochotný vsadit vše do hry lásky bez záruky na
štěstí.” 



Konec č. 5 - Gregory a Abigail
se rozejdou 
 aby se Abigail dostala ke svému milému, odmítla se zaslíbit převozníkovi.
Raději utratila veškeré společné úspory, aby koupila loď. Prokázala
odvahu, když sama přeplula řeku plnou krokodýlů. Šťastně se s mužem
shledali. Gregorymu se zhroutily všechny plány, celý svět. Vše, co celý
život spořil, je pryč. Nechce s Abigail dále být a jejich cesty se rozpojily. 
Konec příběhu se může zdát trochu smutný, ale není tomu tak. Sám sis
ho zvolil. Je v pořádku učinit rozhodnutí podle sebe. Určitě víš, proč jsi tak
učinil. Na druhou stranu je potřeba učit se lidem odpouštět a zvažovat, co
je v životě důležité, bývá to očím neviditelné 😉.

www.salesko.cz

„Rána, kterou ti zasadí blízký přítel, se nehojí.” 

Shrnutí příběhu: 

Zamyšlení:

rozhodnutí opustit svou milou nebylo pro Gregoryho určitě jednoduché.
Ne nadarmo se říká, že:

Gregory však s Abigail zůstat nechtěl, byl věrný svým pocitům a
hodnotám. 

„Mohu šířit jen ty hodnoty, které vyznávám svým každodenním životem.“
Na druhou stranu je potřeba, abychom se učili i odpouštět.
Nezapomínejme na to, že:  

„Má naděje na dobrý život je úměrná mé schopnosti odpouštět.“ 
I kdyby Gregory s Abigail zůstal, nikdy by neměl jistotu, že budou žít
šťastně až do smrti, ale:
„Zamilovaný je ten, kdo je ochotný vsadit vše do hry lásky bez záruky na
štěstí.”

Zasloužíš si odměnu! Vyfoť se s naším Valentýnským srdcem a fotku
ukaž na recepci kluziště. Tam tě čeká drobná odměna.

Na stvrzení toho, že i ty budeš ve svém životě věrný vlastním hodnotám, 
 přijď k dětskému hřišti na Salesko, vezmi svíčku z kufru a nalep ji na
srdce. Slib, že se budeš snažit milovat a odpouštět, jako sv. Valentýn,
přestože to není jednoduché.



Konec č. 6 - Gregory a
Abigail se znovu setkají 
I když se Abigail chtěla moc dostat za svým milým, odmítla se zaslíbit
převozníkovi. Utratit všechny společné úspory na koupi lodi pro ni
bylo taky nepřijatelné. Zachovala se podle vlastního svědomí, ale
zůstala tak ve městě sama. Byla velmi nešťastná, ale situace se
vyřešila za ni. Gregory našel cestu na druhý břeh a opětovně se
setkali. Vzali se a žili šťastně.
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Díky tobě a tvým rozhodnutím prokázala Abigail ve svém počínání
věrnou lásku a trpělivost, stejně jako sv. Valentýn. Na stvrzení toho,
že i ty se budeš ve svém životě snažit milovat a odpouštět, přestože
to není jednoduché, tak přijď k dětskému hřišti na Salesko, vezmi
svíčku z kufru a nalep ji na srdce.
Zasloužíš si odměnu! Vyfoť se s naším Valentýnským srdcem a
fotku ukaž na recepci kluziště. Tam tě čeká drobná odměna. 

„Člověk v hněvu jede na splašeném koni.” 

Shrnutí příběhu: 

Zamyšlení:

Gregory i Abigail na sebe mohli být rozhněvaní. „Proč se ten druhý
nesnažil víc?” Mohli cítit k sobě navzájem křivdu. Je dobré si ale
uvědomit, že:

Abigail a Gregory se mají rádi a potřebují se navzájem. Aby byli
šťastní i nadále, musí spolupracovat.
„Láska k bližnímu znamená spolupráci.“ 

Gregory sice nemá jistotu, že bude žít se svou Abigail šťastně až do
smrti. Přesto se rozhodl najít k ní cestu. Prokázal, stejně jako sv.
Valentýn, odvahu. Vsadil vše na nejistotu. 
„Zamilovaný je ten, kdo je ochotný vsadit vše do hry lásky bez záruky na
štěstí.” 



Konec č. 7 - Gregory a Abigail
se spolu už nesetkají 
i když se Abigail chtěla moc dostat za svým milým, odmítla se zaslíbit
převozníkovi. Utratit všechny společné úspory na koupi lodi pro ni
bylo taky nepřijatelné. Zachovala se podle vlastního svědomí, ale
zůstala tak ve městě sama. Nebyla šťastná, ale čas vše zahojil. Každý
šel dál svou cestou vstříc novému štěstí.  
Konec příběhu se může zdát trochu smutný, ale není tomu tak. Sám
sis ho zvolil. Je v pořádku učinit rozhodnutí podle sebe. Určitě víš,
proč jsi tak učinil. Na druhou stranu je potřeba učit se lidem
odpouštět a zvažovat, co je v životě důležité, bývá to očím neviditelné
😉.
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„Když něco končí, něco nového tím začíná.“ 

Shrnutí příběhu: 

Zamyšlení:

rozhodl ses, že se milenci už znovu nepotkají. Nemusí to být špatně.
Ne nadarmo se říká: 

Dobré je ale určitě myslet na vlastní schopnost odpouštět lidem.
Nezapomínejme na to, že:
„Má naděje na dobrý život je úměrná mé schopnosti odpouštět.“ 
Když jsme na někoho třeba naštvaní, pak:
„Hněv se nepřekoná hněvem, ale láskou.” 

Zasloužíš si odměnu! Vyfoť se s naším Valentýnským srdcem a
fotku ukaž na recepci kluziště. Tam tě čeká drobná odměna.

Na stvrzení toho, že i ty budeš ve svém životě věrný vlastním
hodnotám,  přijď k dětskému hřišti na Salesko, vezmi svíčku z
kufru a nalep ji na srdce. Slib, že se budeš snažit milovat a
odpouštět, jako sv. Valentýn, přestože to není jednoduché.


