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Milí čtenáři, 
po letošní , nepříliš povedené 
zimě, Vás kromě prvních jarních 
slunečních paprsků přichází 
potěšit i první jarní číslo našeho 
Všeználka. Opět v něm najdete 
zajímavé články ze školního 
sportu a jiných aktivit  na naší 
škole. Nechybí v něm oblíbené 
rozhovory ani rozhovory, které 
máme tak všichni rádi a které 
jsou doplněny fotografiemi, sice 
černobílými, ale aspoň něco. 
Tato drobná vada na kráse určitě 
nikomu nevadí, protože 
Všeználek, jak všichni víme, je 
jedinečný časopis, který jen tak 
nikdo nemá a který nám mohou 
všichni závidět. Tak tedy s chutí 
do čtení.   
  Johana Růžičková 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Co do tohohle čísla udělám za 
článek? Docela dlouho jsem se 
rozmýšlel.Nic mě nenapadalo, ale 
najednou mě napadlo, že by jsem 
mohl udělat rozhovor s Paní 
Učitelkou Monikou Drymlovou.Co 
mě k tomu vedlo? O paní učitelce se 
toho moc neví.Tak jsem jí trochu 
vyzpovídal … I když Paní učitelka 
byla poslední dobou zaneprázdněná, 
tak si na mě udělala čas a mohl 
jsem jí položit pár otázek 
     
Paní učitelko, odkut vlastně jste? 
Vyrostla jsem ve Zruči. 
 
    

Kolik Vám je let? 
31 Přesně. 
 
Jakou školu jste vystudovala? 
Studovala jsem v Hradci 
Králové.Vystudovala jsem Vysokou 
školu Pedagogickou. 
 
Kromě výtvarné výchovy učíte také 
Anglický jazyk.Učíte ho ráda? 
Ráda,Baví mě.Sama se ho ráda učím. 
 
Líbí se Vám tento časopis? 
Samozřejmě že se mi líbí. 
 
Slyšel jsem,že studujete na dálku, mohu 
se zeptat jakou školu? 
Dálkovou. Zajímám se o Psychologii.  
 
Máte nějaké zvíře? 
Zatím nemám. 
 
Jaké jste znamení? 
Jsem Ryba. 
Umíte lyžovat, nebo alespoň jezdit na 
snowboardu?  
Lyžovat umím tak nějak, a naštěstí pro 

ostatního už na snowboardu skoušet 
nebudu. 
 
A co slovíčko FAJN ! Stále ho 
používáte? 
Že by asi skončilo moje Fajnový 
období?  
 
Jezdíte na hory? 
Občas, když mě vytáhnou kamarádi. 
 
Učila jste někde jinde než ve Zruči? 

Učila jsem v Praze. 
 
Co děláte ve volném čase? 
Asi to, co ostatní.Užívám si.Hlavně čtu 
Všeználka. 
 
Žijete sama nebo s někým? 
Žiju buď sama nebo s někým. 
 
Máte nějaké velké přání nebo nějaký 
velký sen? 
Mám. 
 
Čím jste chtěla v dětství být? 
Přes princezny a kosmonautky až 
k učitelce a to jsem si splnila. 
 
Pokud mám správné informace, tak 
žijete v Kácově.Nezdá se Vám že je 
naše město hezčí,nebo alespoň naše 
škola? 
Špatné informace.Bydlím ve Zruči. 
 
Učíte výtvarnou výchovu,nemáte 
nějaká vlastní díla? 
Nějaká „Díla“ mám. 
 

Nezkoušela jste, nebo nechcete se 
někdy stát malířkou z povolání? 
Mám dost rozumu abych to nezkoušela. 
 
Když už jsme u toho malování jakou 
techniku máte nejradši? 
Teď moc nemaluju, spíš vyrábím 
šperky. 
 
Neuvažujete o tom, pořídit si vlastní 
děti? 
Uvažuji a těším se na to. 
  Vojta Příhoda 



 

 
„Vítáme Vás na druhém ročníku koncertu 
…“ Tak začínal svou úvodní řečí Dalibor 
Kaplan v pondělí 19. března koncert 
v bývalé knihovně. Fanoušci dostali 
plakátek s programem a mohlo se začít. 
Chvíli se organizátoři potýkali 
s technikou, ale nakonec se i vzpurný 
mikrofon podařilo uvézt do chodu. Hned 
na začátek upoutala oči diváků Veronika 
Zouplnová svým tenkým hlasem s písní 
Day in the life od Beatles. Na řadu přišli ti 
nejmladší, ale netvrďme nejhorší. Sice 
často zápasili se stydlivostí, ale nakonec 
to všichni zvládli. Ono to opravdu není 
jednoduché, stoupnout si na podium, před 
desítky očí rodičů, kamarádů a hladových 
objektivů i zcela neznámých lidí. To 
zasluhuje opravdu hodně odvahy a 
rozvahy, mezi námi já bych to určitě 
nezvládl. Na pódiu se vystřídali: Martina 
Jiříková, Lucie Kotková, Eliška Kuntová 
a Angelika Pekárková, Michaela Korecká. 
Na řadu přišel Jiří Nerad a po něm jeho 
nerozlučný kamarád Michal Mandelík. 
Velmi nám chyběla Veronika Motyčková, 
na kterou se nejvíc těšil Martin Kovařík, 
málem by to obrečel nebýt Veroniky 
Šťastné, která zpívala píseň L.A.S.K.A. 
od Ewy Farné. Na řadu přišla 
reprezentantka kácovského oddělení V. 
Němcová s „pětiminutovkou klasické 
hudby,“ jak okomentoval D. Kaplan. 
Potom se představila Johana Růžičková 
s písní Nahá noc od Anety Langerové a 
večer mohl začít naplno. S písní Lemon 

Tree od Fools Garden rozjásala publikum 
Dagmar Rokosová. Samozřejmě nejvíc ze 
všech tleskal Ivoš Vlasák,  i když si to 
nepřiznává, celou dobu visel na Dáše 
očima. Velmi emocionálně, alespoň já 
měl ten pocit,  přistoupila ke své písni 
Eternal Flame od Atomic Kitten Lada 

Jelínková. Párkrát jí sice přeskočil hlas, 
ale myslím že to velmi prožívala, což ke 
zpěvu také patří. Na podium přiklusali 
až podezřele ochotně dvojice Jiří Nerad 
a Michal Mandelík jako duo Crazy 
Gagarin. Se svými kytarami nám 
předvedli vlastní písně „Kočka leze 
škvárou“ a „Bordel.“ Až je museli 
rozhánět páni učitelé J. Pustka a D. 

Kaplan. Zvědavě jsme okukovali další 
zástupkyni Kácova Hanu Volfovou, která 
se předvedla s písní We are. Dalším 
účinkujícím byla Kateřina Jiříková a její 
Spending my time. Trochu překvapující 
se stala nová vycházející zručská star, 
Lukáš Vilimovský, který své umění 
předvedl už na Lyžařském výcviku a 
diskotéce. Jeho píseň Spomal se nesla 
sálem hodně hlasitě, později se přiznal, že 
si vybíjel své emoce. Pan Kaplan na to 
hořce reagoval, že je škoda, že zrovna 
tady si je vybíjí. Ačkoliv já Lukáše 
celkem chápu a navíc je to lepší než mlátit 
pěstí do zdi. Potom přišla na řadu 
Veronika Zouplnová a uklidnila 
rozbouřenou atmosféru. Koncert 
vyvrcholil duetem Kateřiny Jiříkové a 

Dagmar Rokosové, já laik si myslím, že 
jednou z nejlepších písniček. Úplným 
vyvrcholením byla dvojice Šimon Říha a 
Dalibor Kaplan s písní Angie od Rolling 
Stones. Následovalo společné foto všech 
rozvášněných účinkujících. Jako při každé 
pořádné akci musíme poděkovat 
organizátorům, Daliborovi Kaplanovi za 
klavírem a Jindrovi Pustkovi s kytarou, 
bez nich by to určitě nešlo. Poděkujme 
také účinkujícím za výborný koncert a 
rodičům za vzorné publikum. Těm, co 
zůstali doma, chci vzkázat: bylo to lepší 
než sedět u počítače! 

Dalibore, 
spomaľ, máš 
privysoků 
rychlost. 

Potichu, 
neřvi 
tolik, ty 
… 

Dalibore, 
spomaľ, máš 
privysoků 
rychlost. 

Potichu, 
neřvi 
tolik, ty 
… 

Škoda, že pro mě přijedou rodiče, po 
koncertě by byl Ivoš určitě na měkko. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodl jsem se, že napíšu jeden takový 

menší článek o jednou dost dobrém kroužku který 
nechala zřídit Základní Umělecká Škola.O jaký 
kroužek vlastně jde ? LDO – Literární Dramatický 
Obor. Tento kroužek byl zřízen na začátku školního 
roku. Bylo docela velké riziko zřídit tento kroužek. 
Ale povedlo se to . Kroužek funguje, učí ho 
kvalifikovaný učitel. Dne 19 a 20.3.2007 se 
uskutečnilo vystoupení Literárního oboru . 
Vystoupení mělo docela veliký úspěch. Hrály se dvě 
představení, Mision Imposible 7 které si připravily 
žáci sedmého ročníku a to druhé se jmenovalo 

 
 Zeď které si připravily žáci 5 ročníku.Vystoupení se 
nacvičovala celý půl rok.Je takový menší zázrak že se 
podařilo nějaké představení, a proč ? Protože jsme 
musely utvořit partu. I když jsme všichni byly 
kamarádí, musely jsme si k sobě najít všichni cestu. 
No teď máme další půl rok abychom pro Vás 
připravily další bezvadné představení jako bylo 
toto.Jestli jste toto představení neviděly, určitě se 
dočkáte, měly by jsme hrát i přímo pro žáky ZŠ. 

                            
  Vojta Příhoda  
      



 

 
 
 

       
       
  

Konečně jsem si došel pro povolenku do 
Sadu Míru, kde mi ji pan Benák 

s cigaretou v ústech vypsal. Hned druhý 
den krásně hřálo sluníčko, tak jsem pln 

očekávání vyrazil. Přidal se ke mně i táta 
se svým zbrusu novým feederem od 

Ježíška. Dorazili jsme k lodičkám, kde 
jsme jako jediní nahodili svoje drahé 

nádobíčko. Ale mohlo být jakkoli drahé, 
ryby prostě nebrali. V Sázavě se 

nezaleskla jediná šupinka a mohli jsme 
líčit tučné červi i kroutící se žížalky, mohli 

jsme rybám předhazovat drahý šrot, nic 
nezabíralo. A tak jsme se v šest hodin bez 

záběru sbalili a odjeli na svých bicyklech. 
Cestou mi táta navrhl, že bychom zítra 
mohli vstát a jet to zkusit na nádrž Shoř 

v revíru Klejnarka2, mně doposud 
neznámému revíru. Kývl jsem mu a tak 

jsme ráno vyjeli.  
 

Ve Štipoklasech jsme se stavili pro 
jednoho našeho kolegu. Počasí se proti 
nám spiklo, foukal silný vítr a pršelo. 

Dorazili jsme k rybníku s asi třemi hektary 
zastrčenému za několika malými 

vesničkami. Ze všech stran byly břehy 
rybníku obrostlé stromy, z čehož jsem 

usuzoval, že se svým feederem jen těžko 

hnu. Zaparkovali jsme co možná 
nejblíže k vodě a vydali se na 
obchůzku. Táta prohlásil, že si 

sedne hned na místo k autu, aby se 
měl před deštěm, kde schovat. 
Čímž zhatil moje plány. Náš 

kolega si samozřejmě sedl vedle 
táty a mně nezbylo, než se jít podívat na 

mělčinu, jestli se tam nenajde nějaké 
místo. Ještě jsem popadl svůj feeder a 

kbelík a vykročil jsem. „Nechoď daleko,“ 
houkl za mnou náš starostlivý rybářský 

kolega.  
 

Svoji rybářskou výbavičku jsem rozbil na 
širokém místě s málo větvemi, ale malou 
hloubkou, což se projevilo na výsledcích. 
Sotva jsem nahodil a uklidil si na svém 
místečku, zabořil jsem ruce do kapes a 

přešlapoval jsem na místě. Mně Vám byla 
taková zima! Konečky prstů jsem vůbec 

necítil, takže když jsem 
napichoval červa tak jsem si 

propíchal prsty. Minuty 
míjely jako splašení koně a 
mně jenom sem tam ohnul 
špičku silný poryv větru. 
Stál jsem u svých prutů a 

zuby mi o sebe stále stejně 
drkotaly. Z apatie mě vytrhl 
až otcův hlas: „Tak co jak 

to de?“ „Nejde, moc.“ 
Otočil jsem se k němu. „Já 

už mám tři,“ oznamoval 
vítězně. „Tři?“ Zašeptal 

jsem zoufale. „A čeho tři?“ 
„Tři kapry přece a jeden mi 

utek.“ Pokračoval. „Nejsou teda velký, 
kolem osmadvaceti, hele já si pučim šrot 
a červi, jo?“ Podíval se hladově na můj 
kbelík. „Jo, vem si, tady to 
stejně nejde“ „No jo no, tak 

pojď tam k nám, ještě se 
vejdeš.“ Navrhl. „Ne, to je 

dobrý,“ odmítl jsem 
velkomyslně. „Proházej si to 
šrotem.“ Poradil mi ještě než 

odešel. Vítr zesílil a já nemohl 
rozeznat záběr od větru. Mému 
rybářskému oku se přece jenom 
zdálo, že bere ryba. Sekl jsem 
do strany a … nic. Tak další 
pokus usmál jsem se svojí 

smůle. Za chvíli se táta přihrnul 
znova. „Červy, kde máš červy?“ 

Hledal mojí krabičku. Když si napichoval 
červy na háček, povídá ještě v zápalu 

lovecké horečky: „Už jich mám asi šest a 
Petr dva.“ „A já ani …“ dodal jsem hořce. 

Jak se rychle objevil, tak rychle zmizel. 
Naházel jsem do vody další koule šrotu a 
odhodlán seknout po sebemenším záběru, 

jsem si přidřepl k feederu. A jako na 
znamení se mi začala ohýbat špička, 
jemně jsem přisekl a už jsem cítil ten 

blahodárný odpor bojující ryby. 

 
Kapříka jsem ani nevyndával z vody, 

první ryba se přece pouští!! Ale pro Vás  
jsem, ho ještě vyfotil. Kapřík mi ještě 

zamával ploutví a plaval užívat života, než 
doroste do mírových rozměrů a skončí ve 
vezírku nějakého rybáře-dobráka. Dnes se 
mi příliš nedařilo, alespoň jsem se mohl 

vymluvit na to, že jsem chytal na mělčině. 
Pro nevýslovnou zimu jsme to sbalili a jeli 

na oběd.      
     

 
 

Martin Netolický   

Revír Klejnarka 2, nádrž Shoř, 
v rybářském řádu je uvedeno 2,8 ha. 

Poté co jsme necítili nohy ani ruce 
nás nějak přešla chuť rybařit… 



 
 

 

Kamarádi je to mládí, kterému dnes 
patří svět“.Jedna budovatelská 
písnička. Vlastně slogan.  Každý 
svazácký modrokošiláč byl do morku 
kosti přesvědčen o jeho  pravdivosti . 
Něco na tom bude. Od mládí se čeká, 
že chytí svět za pačesy a pořádně jím 
zatřepe. Naši komunisté nadbíhali 
mládeži kde mohli. Měli k tomu své 
důvody. Všechna velká hnutí moderní 
doby vsadila na lehkou 
manipulovatelnost zeleného mládí. 
Vždyť průměrný esesáček byl stár 
pouhých 17 let.  
 V českých luzích a hájích to 
vše začalo po válce. Mládež nalomená 
léty protektorátní bezperspektivnosti 
masově podlehla svodům komunismu. 
Členové ČSM byli první, o koho se 
nová moc mohla opřít v únorových 
dnech, byli první, kdo roztáčeli kola 
nesmyslných pětiletek. Mnozí  sice o 
mnoho let později vystřízlivěli , 
zreformovali se,  připravili a provedli 
„Pražské jaro“ . Rudé spalničky  jim 
však  leckdo jen tak nezapomněl.To 
už se dostáváme přímo k našemu 
tématu. Kunderův „Žert“ je vlastně 
kniha o svazáckém mládí, o rudých 
spalničkách..    
 Slogan písně o tom, komu, že 
patří svět  však  tady autor popírá do 
poslední mrtě. Ve světě podle 
Kundery neplatí mládí vpřed., neboť 
mládí je nezkušené a dezorientované. 
Mládí nezná cenu žití, smrt je jen 
jakási vzdálená náhoda, která nastane 
maximálně při  autohavárii“ . Mládí až 
příliš snadno zvedne ruku pro čísi 
vyloučení, čísi zničení. Kundera byl 
první, kdo se dokázal ponořit do 
hlubin svazácké dušičky a  ukázat jak 
snadno podlehne tomu, čemu moc 
nerozumí a vlastně ani rozumět 
nemůže.    
Kunderova cesta k literatuře nebyla  
jednoduchá. Mohl si za to sám. Má  
totiž v sobě zvláštní schopnost pustit 
se do čehosi s obrovským zápalem, 
pak vše snadno zahodit a vrhnout se 
úplně opačným směrem. Původně se 
zabýval skládáním hudby. Později 

přesedlal na lyriku. Pak přešel na pole 
literární vědy¨. Napsal dobrou 
monografii o Vladislavu Vančurovi. 
Teprve mnohem později se stal 

prozaike
m. 
Přeskočil 
od 
literární 
teorie 
k vlastní 
tvorbě. 
Je to 
přesun 
jak 
vyšitý 
z nějaké
ho 
návodu 
„new-

criticismu“ nebo francouzského 
strukturalismu. Autor si do hloubky 
hluboké prostuduje  metodu. Do 
nejmenších detailů si osvojí literární 
řemeslo a potom píše o čemkoli. I o 
tom , co sám neprožil. Autenticita 
tvorby totiž prý  nehraje roli. Důležitý 
je tvar. Dílo – výsledek činnosti, 
nikoli prožitku. Spisovatel může být  
v tom horším případě literární 
nádeník, v lepším „poeta doctus“ . 
neboli vzdělanec, který má, co říci 
nevzdělanému publiku. Kdo píše o 
sobě, kdo otevírá třinácté komnaty je 

pro moderní kritiky neurotik, který si 
při psaní pofouká tu a tam nějakou 
duševní bolístku  Tvorba mu slouží 
místo psychoanalýzy. Rady a porady 
„New criticismu“, mají také svoje 
mouchy. Jelikož děj a postavy zhusta 
nebývají vzaty ze života . Charaktery 
nemají reálné vzory a mohou být tudíž 
nepravděpodobné. A to je případ 
právě Milana Kundery. Jeho první 
proza „Směšné lásky“ byla 
kritizována právě za vykonstruovanost 
zapletek a nepravděpodobnosti. 
Stejným neduhem trpí i „Žert“. 
  Příběh lásky, zrady a 
pomsty  v kulisách  prvního 
poválečnéh dvacetiletí.kritici 
onálepkolvali jako první český 
postmodernistický román.  Je na tom 
dost pravdy.Postmodernismus je 
tolerance sama. I Milan Kundera má 
pro své hrdiny pochopení. Ale něco 
jim neodpustí ani za nic, To něco je 
hloupost. Byl za to hodně kritizován. 
Hloupostí totiž vybavuje ženské 
postavy. Kdo je hloupý, zabedněný, 
tak trpí. Hrdinky v Kunderových 
románech jsou podváděny, 
ponižovány,  fackovány . V románě 
„Žert“ jsou  vmanipulovány do 
komunistických kolejí. A jsou hloupě 
věrné , i když  jejich guruové, 
manipulátoři už dávno  víru zahodili . 
Ony však zůstávají věrným stádečkem 
. Končívají pak smutně.Zlomyslné  
dialektické dějiny s nimi zametou, jak 
se patří.   
 Hlavní dějová linie se opírá o 
výraznou zápletku. Dalo by se říci až 
trochu  vykonstruovanou. Konflikt se 
tady štěpí. Ludvík Jahn je student a 
mladý komunista. Má smysl pro 



 

humor a doba, ve které žije se mu zdá 
vážná /budovatelská/ .  Ludvík 
komunismu věří. Své dívce, která je 
zrovna na svazáckém školení , 
nicméně napíše žertem na pohlednici 
provokativní citát z Trockého  - 
Stalinova úhlavního nepřítele.  Má to 
katastrofální důsledky. Je vyloučen 
z KSČ , vyhozen z fakulty a, poslán 
na vojnu k pétépákům. Dostane se 
dokonce i do vězení a mnoho let 
pracuje jako horník na Ostravsku. 
Stane se občanem druhé kategorie. 
Ponižování  a zmařený život v něm 
vyvolají  touhu po pomstě 
srovnatelnou s hrabětem Monte 
Christo. Zvláště spadeno má na 
spolužáka Zemánka, který jej při 
řešení jeho případu na fakultě 
nepodpořil ba dokonce potopil. 
 Osud se leckdy prodírá 
všelijakým roštím.  K čemu dochází? 
Po patnácti letech se  Ludvík náhodně 
setká  se Zemánkovou manželkou 
Helenou. Rozhodne se ji svést.. Říká 
tom vpád do intimního světa nepřítele. 
Nutno říci , že se mu to podaří. 
Vybere si k tomu vynikající prostředí 
slavnost „Jízdy králů“ , ve Strážnici, 
kde se ostatně  Ludvík narodil. 
Manželství Heleny a Zemánka je však 
v troskách. Pro Zemánka jeho 
manželka nic neznamená. Rozvádí se 
s ní. Pomsta se odkládá,  žertík se 
nepovedl.Když Helena pozná, k čemu 
měla posloužit, pokusí se o 
sebevraždu. Spolyká prášky. Neví 
ovšem, že to nejsou sedativa, ale 
projímadlo. Vše nakonec nekončí 
smrtí, ale potupnou scénkou 
v kadibudce. Pomsta zasáhla 
nevinného, vlastně  blbého. Největším 
proviněním byla blbost. Kdo ví, 
možná pomsta zasáhla toho pravého, 
protože za blbost se platí. 
   
 Prolínají se zde čtyři dějová 
pásma. Každé z nich vyplňuje příběh 
určité postavy, určitého 

charakteru.Ludvík outsider zbavený 
své komunistické víry, žije jen pro 
svou pomstu. Helena  nedokáže 
sejmout dobové budovatelské klapky 
z očí, nedokáže prohlédnout. Je naivní 
i sebevědomá zároveň. Podobně 
zaslepený zůstává i nejbližší Ludvíkův 
kamarád Jaroslav- ctitel folkloru. Ke 
komunismu se dostal jinak než Ludvík 
i Zemánek/synek z buržoazní pražské 
rodiny/ 50. léta byla pro lidové umění   
dobou žní. Soubory lidových písní a 
tanců vyrůstaly jako houby po dešti. 
Komunistická propaganda viděla ve 
folkloru, ovšem pochopitelně 
zbaveného  křesťanského podtextu 
zbraň proti západnímu a 
dekadentnímu umění.  V moderní 
cynické době folklor své místo 
nenachází. Jaroslav poznává, že 
folklor je lidem zcela lhostejný. 
Vlastní syn místo na „Jízdu králů“ 
jede na velkou cenu Brna. Infarkt,co 
přijde, uprostřed krásné přírody, je jen 
rána z milosti. Zemánek  to je typický 
hochštapler. Dokáže být v každé době 
na správném,vlastně pro něj 
výhodném místě.Dokáže sám sobě 
lhát, až si věří. V 50. letech řídí, vede 
rozkazuje a trestá malověrné  svazáky 
jako byl i Ludvík.Změní se politické 
klima a on je zase vpředu. Revoltuje,  
pouští se do bitev předem 
domluvených a vyhraných, 
zesměšňuje komunistické „konzervy“. 
Zase je nahoře, zase je vidět. 
 Milan Kundera  si pro „Žert“ 
nevybral  klasickou epiku, a to 
vyprávění ve 3. osobě /er – forma/. 
Jeho text je kombinací několika ich – 
forem/1. osoba/ Tento prostředek se 
objevuje především anglických 
románech v dopisech. Forma má své 
výhody, Umožňuje nahlédnout jednu  
událost z různých úhlů a  navíc různá 
mínění mohou být různě 
konfrontována.  Co se děje týká? 
V románě chybí přirozený tok 
událostí. Autor pracuje s časovými 

inverzemi.. Začíná 
se  zprostředka, 
pak se děj 
ponořuje do 
minulosti, aby se  
nakonec autor 
vrátil 
k současnosti a 
vyřešil zápletku. 
Román končí 
jakýmsi 
decrescendem na 
břehu řeky 

Moravy. Je to symbolické . 
Nemůžeme se mstít. Musíme se 
navrátit ke kořenům, opravit zničené 
životy. Musíme se vrátit k jistotě 
domova. Ludvíkův domov bylo 
městečko na břehu kalné řeky jihu,na 
břehu Moravy.  
 Vladimír Radil  
 
  Móda  
    
  Fialová barva 
v kombinaci se zlatou metalýzou. Je 
čas vyplout z tlumených barev! Na 
řadě jsou výrazné, lesklé a pastelové 
odstíny. Cigaretové džíny! 
Jaké se teď nosí džíny? Vyšší pas, 
který maskuje bříško, ale s kapsami 
položenými pekelně nízko, aby 
opticky zmenšily zadeček a 
cigaretovými nohavicemi. Jejich délka 
by měla být až na zem a obout k nim 
můžeš pestrobarevné metalické 
balerýnky.   
 Názory o tričkách! 
Super trička se skvělými nápisy 
seženeš za pár korun. Dej svůj životní 
postoj najevo nápisem na triku! Dělají 
to tak hollywoodské hvězdy, tak proč 

bys ty měla 
někomu pořád 
jen vysvětlovat 
 /tato 
trička jsou dobrá 
na rande. 
Alespoň dáš 
svému objevu 
najevo, jaká jsi! 
Tak holky honem 

na lov!/  Tak zase příští měsíc.
  Anna Navrátilová 
 

 
           

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

jízda 
králů 

 Adoptujme zvířátko!!! 
Jistě víte, že jsme jako dětský 
parlament prosadili adopci zvířátka 
z Pražské zoo. Znamená to, že pokud 
se podaří vybrat dostatek peněz, tak 
bude zvířátku, které si vybereme, 
poskytnuta péče z našich peněz. Naše 
škola tak bude zviditelněna u toho 
určitého zvířátka. Přispějme tedy na 
tuto akci, za víc peněz náročnější 
zvířátko. Peníze vybírá Petra 
Narovcová z 9.B. a Augustovová 
Markéta z 9.A.  Více informací se 
dozvíte na nástěnce vedle počítačové 
učebny.  
  Martin Netolický 



       

V pátek 2. března, čili před začátkem jarních prázdnin, se uskutečnila 

v hudebně naší školy diskotéka. Pozvaní byli všichni ti, kteří v byli letos na 

lyžářském zájezdu v Olešnici se třídou 7. C. 

 

Organizátoři: Petruška Narovcová a Lukáš Vilimovský (Dj Vilík). 
Petra mi velmi pomáhala s nákupem. Ale jinak byla úplně mimo, protože se 
stále starala o Dana, což mě dost prudilo. 
Toto pořádání diskotéky bylo doopravdy skvělé, protože jsem se těšil na ten 
den, až se uskuteční diskotéka. Díky panu učiteli Nulíčkovi a panu učiteli 
Pustkovi jsem to mohl s Petrou uspořádat. Byl jsem rád, že jsme se sešli 
docela ve velkém počtu. Na diskotéce jsme se sešli ve 24 lidech. Vybral 
jsem na diskotéku 520 kč,-. Z této částky jsme použily asi 450 kč,- na 
nákup. A na ceny za soutěže 70 kč,-.  
Zpívalo se!! Mluvilo se!! Tancovalo se!! Soutěžilo se!!                                                
Například jsme udělali soutěž v superstár!! 
Vítězem se stal Michal Bounla (Miss Noha!!) 
I páni komici si zažertovali. Měli jsme také představení holek z tanečního 
kroužku. Děkuji holkám moc. Dan Szalai s Petrou nám ukázali hříšný tanec.  
Také jsme povolali uklízečky z chaty Juráška, zrovna přijely, když jsme 
skončili. Dokonce se oblékli do normálních oděvů, aby se s námi mohly 
vyfotit. Dokonce známe jméno této uklízečky. 
Jmenuje se Gabča Fialová, a dokonce jsem najal profesionála a ten zjistil, 
že pani učitelka je matka Gabči, ale ke Gabče se nehlásí. Gabčo, děkuju za 
pomoc při úklidu po té divoké párty, ale nejen tobě i ostatním, kteří přiložili 
ruku k dílu. Většina ale rychle zmizela, aby nemusela dělat nic. Předháněli 
se, kdo je větší lempl. Neuvědomili si, že tahle skvělá akce se může 
opakovat pouze, proběhne-li to v nejlepším pořádku, nic se nezničí a nikdo 
neudělá žádnou nepřístojnost. Děkuji také ZUŠ, která nám zapůjčila 
mikrofón. Těším se, na další setkání. 

Lukáš Vilimovský (DJ VILÍK) 
 

Čau všichni, já 
jsem nějakej 
Tonda Koták 

Hlavně rychle 
zmizet, abych 
nemusel nic 
dělat. 

Tak to byla 
jízda, skvělý 
kluci, skvělá 
zábava.  



          
       
   Na konci loňského školního roku 
vystoupili při příležitosti vyhlašování nejlepších žáků školy.  
Michal Mandelík a Jirka Nerad navštěvují ZUŠ ve Zruči. Patří 
do třídy pana učitele Dalibora Kaplana. Pod jeho vedením 
vystupují v dvojčlenné formaci Crazy Gagarins. Rozhovor 
s Jiřím Neradem udělal jeho spolužák Martin Kovařík. Kromě 
shlédnutí fotky můžete posoudit i úroveň textu jedné z písní, 
která se jmenuje Chlejsták. Hudbu i texty si skládají kluci sami.  
 
Proč se jmenujete Crazy Gagarins?   
Protože se jmenuju Jirka (Jurij) a Michal(Mandelík) si pořád 
kreslil Gagarina na tabuli, tak se jmenujeme Crazy Gagarin.        
Jak dlouho už s Michalem hraješ?   
Hrajeme spolu asi tak 1 rok. 
Kolik máte v repertoáru songů?      
Zatím 9, ale už skládáme tři další. 
Kolik máte času na práci?       
Dost málo,protože nám ho zabírá škola, ale makáme jak se dá.     
Kdo vás přivedl ke kytaře?  

Mě děda, protože se mu kytara líbí a chtěl, abych na ni uměl hrát 
a  Michala asi táta. 
Kde jste vystupovali?    

Na školních akcích a Pod zámkem jako předkapela kapely H.I.V. 
Určujete si sami chod skupiny?   

Určujeme si chod sami, ale trochu nás ovlivňuje Kaplánek (p. uč. 
Kaplan).       

       
       
     
Uvažovali jste že s kytarou nadobro 

přestanete?   

Ne,zatím jsme o tom nikdy neuvažovali.  
Už na vaši tvorbu přišli nějaké ohlasy ať už 

negativní nebo pozitivní?  

Jo, přišli  negativní i pozitivní.   
Co plánujete v nejbližší době?    

Chtěli bychom vydat CD, ale nemáme ho kde  natočit.    
 
Jaký je váš nejlepší song?   

Hmmmm……asi  Velkej bordel a Chlejsták.  
Skládáte si vlastní texty?  

Jo, skládáme si vlastní texty. 
Jak dlouho vám trvá složit nějakej 

ten textík?     

No čím dál tím déle. V začátcích nám to trvalo třeba den a 
dneska…..tejden.      
       
       
 
 
 

Chlejsták –Crazy Gagarins 
 
1. Jdu si takhle do hospody, fouká velká 
vichřice, nebojím se ohně vody, nejsem žádná 
slepice. 
Uviděl jsem tornádo, najednou jsem vzlítl, 
letěl jsem jak torpédo, měl jsem z toho vítr. 
Rozhlídnu se kolem sebe, vidím letět hospodu, 
podívám se kousek vedle, letí tam pár 
záchodů.  
Když jsem viděl ty dvě mísy, využil jsem 
možnosti, na ten záchod sedl jsem si, strachy 
jsem to vypustil. 
Ref: Když tě stihne velkej chlejsták, tak jseš 
pěkně v pytli, lítá všechno kolem tebe a hned 
vzlítneš i ty. 
Když tě stihne velkej chlejsták, lítají i vagóny, 
sem tam letí ňáká kráva, občas dva, tři peróny. 
 
2. Pořád sedím na tý míse, prdím, smrdím, 
kálím, chybí odpadová trubice, průjem vidím 
v dáli. 
Potřeby jsem dokončil, pustil jsem se tolita, 
zapomněl jsem doprčic, kousek toilit papíra. 
Ä tak letím dál a dál, uviděl jsem kytaru, chytil 
jsem ji a zahrál: … 
Ref: Když tě stihne velkej chlejsták … 
 
3. Kytara mě naštvala, s chutí jsem ji 
roztřískal, rozbil jsem jí o garáž, ještě jsem si 
zavřískal „uau“. 
Tornádo už přestalo, peron spadl na zem, 
osudové ticho nastalo, hlavou jsem třísk o 
zem. 
Uviděl jsem černý tunel, za ním bílé světo, Pán 
Bůh si snad dělá prdel, teď už je to jedno. 
Ref: Když tě stihne velkej chlejsták … 



       
       

       
 

 
 
    
V úterý 20.3. se třída IX.C. odebrala 
místo výuky na exkurzy do ASMA. 
Přivítala nás vedoucí personálního 
oddělení a zároveň překladatelka 
z japonštiny do angličtiny a opačně, 
jak se nám také představila. Povinně 
jsme si přes boty přetáhli návleky, ti 
chytřejší to zkoušeli i na hlavu, ale 
asi nechtěli moc vyčnívat, protože 
jakmile se objevila naše nynější 
průvodkyně, tak je měli na botách. 
Odvedla nás do místnosti pro hosty, 
kde jsme se posadili . Vyslechli jsme 
krátkou úvodní řeč o firmě ASMO 
czech a zároveň jsme shlédli 
prezentaci. Dozvěděli jsme se to 
nejdůležitější a potom se nám 
představil generální ředitel 
s nevyslovitelným jménem. Ten nám 
za pomoci naší překladatelky řekl 
několik stručných slov a popřál nám 
hezkou prohlídku. Bylo nám 
nabídnuto občerstvení v podobě 
džusu a bonbónů. A my abychom 
neurazili, tak jsme si ještě tu misku 
s bonbónkami nechali přidat, džus  

 
 
 
nám nepřidali, tak jsme jim nechali 
trochu na dně, aby neřekli že…  
Rozdělili jsme se do dvou skupin 
holek a kluků a šli jsme porovnat 
informace, které jsme se dozvěděli 
se skutečností. Skupina kluků se 
detailněji zajímala o výrobky a 
proces výroby, na naše dotazy 
odpovídal i vedoucí výrobního 
oddělení, který nám představoval 
jednotlivé výrobní postupy a také 
princip  jejich fungování. Viděli 
jsme elektrické stroje k ventilátorům 
v automobilu až po strojky k pohonu 
stěračů a zasouvání a vysouvání 
oken. Když jsme se dost vynadívali 
na práci operátorů, tedy dělníků, 
kteří skládali z těch nejmenších částí 
finální výrobky. Přešli jsme do 
skladu a ke kancelářím logistiky, 
kde nám byla vysvětlena organizace 
tohoto pracoviště. Shlédli jsme obří 
ještěrku, s několika menšími a 
pokračovali jsme k laboratoři. Chvíli 
jsme postáli u moderní techniky 
určené ke zkoumání závad. Vrátili  

 
 
 
 
 
 
 
 
jsme se zpátky do místnosti 
s promítacím přístrojem, tady se 
s námi rozloučili. Jako opravdu  
chytří žáci jsme pana generálního 
zdravili „konyšoua“ s českým 
přízvukem a on nás trochu zaraženě: 
„nashledanou.“ Ještě nám rozdali 
suvenýry, propisovací tužky 
s nápisem ASMO. ve vší počestnosti 
a slušnosti jsme se ptali i na čepice, 
ale ty nám prý nedají. Také nám 
slíbili zaslat šňůrky k mobilním 
telefonům. Poté jsme se v dobré 
náladě, s novou pracovní 
perspektivou, a někteří ještě 
s návleky na nohou, rozešli. Sice se 
za námi pár lidí otočilo, ale co vždyť 
jsme zručáci! Před jídelnou jsme je 
raději rychle ztrhli, v hrůze, že by 
nám kuchařky nedali oběd.               
 Martin Netolický 

Tak už víte, kterého učitele Dan paroduje. Pokud ano, odevzdejte svou odpověď se jménem a třídou do schránky Dětského parlamentu. 

…, k hodině TV je připraveno 30 žáků, 
z toho 22 necvičí, protože nemá věci. 

Já se z nich 
picnu. 

Kamile, dej 
si deset!!! 

Jedna, jedna, 
dva, tři, tři… 

To je 
buze-
race. 

Lukáši, proč máš zase 
ty trenky vytažený 

jako blbec? 
 

Když mě se 
to tak líbí, 
jak je to 
zaříznutý. 

Dyť se nic 
neděje. 
pohodě 

Slezte z těch 
koberců, na tom 
se nesedí! 

Patriku, nestalo 
se ti něco? 
 

Uff!! 

Jandu přiskřípla k zemi dělicí stěna!!!  



Celkové pořadí:1.Postupice                          
                          2. Vlašim-
Vorlina              
     3. Zruč“A“ 
                          4. Vlašim-
Sídliště 
                          5. Uhl.Janovice 
                          6. Kácov 
                          7.  Kolín „A“ 
                          8. Zbraslavice 

 
Dne 22.3.2007 se v městské sportovní hale 
uskutečnil Memoriál Františka Šusty ve 
volejbale dívek.Tento turnaj pořádala 
1.Základní škola ve Zruči nad 
Sázavou.Tohoto turnaje se zúčastnilo deset 
celků,které byly rozděleny do dvou skupin 
po pěti a utkala se systémem každý 
s každým.Naše škola měla dvě žhavá 
v ohni,a to Zruč „A‘‘ a Zruč 
„B‘‘.Trenérkou obou  družstev byla Marie 
Tomanová.Tato paní učitelka rovněž  
zajístˇavala organizaci celého turnaje.Ve 
skupině A se utkaly týmy:Zruč B ,Uhlířské 
Janovice ,Kolín A ,Vlašim-Vorlina  a 
Postupice. Tato skupina byla ovládnuta 
děvčaty z Vlašimi,které získala sedm 
bodů.Druhé se umístily holky 
z Postupic,třetí  holky z Uhl.Janovic,čtvrtá 
byla Kolínská děvčata a pátá skončila,k 
naší smůle Zruč A.Druhá skupina byla o 

poznání vyrovnanější.Utkaly se 
v ní:Kácov ,Vlašim-Sídliště ,Zruč A 
,Zbraslavice a Kolín B.Tuto skupinu 
s přehledem vyhrála naše děvčata když 
v jejím průběhu nestratila ani bod.Druhé 
skončilo Vlašim-Sídliště,třetí Kácov,čtvrté 
Zbraslavice  a pátý Kolín B.Boje o 
umístění svedly  dohromady tyto dvojice:          
 
9.-10. místo  Zruč „B“ – Kolín „B“  2:0   
 
7.-8. místo   Kolín „A“- Zbraslavice  2:0   
 
5.-6. místo   Uhlířské Janovice-Kácov 1:1 
(40:30)  
 
Složení semifinále bylo takovéto:  

 

1. Vlašim-Vorlina –Vlašim-Sídliště  
2:0  

2. Zruč „A“-Postupice  0:2   
 
     O 3. místo::Zruč „A“-Vlašim-Sídliště  
2:0  
      Naše holky potvrdily úlohu favorita a 
nepřipustily  
      žádné drama.  
 
    FINA´LE ::Postupice--Vlašim-Vorlina  
2:0  
     Obě družstva předváděla špičkový 
volejbal,  
     který  provázela  úžasná atmosféra a 
Postupice 
     si zaslouženě došli pro skleněný pohár. 

    
    
    
  
    
    
    
    
    
    
    
    

Postupice v  
oranžových dresech, 
Vlašim ve žlutých. 

Ceny 
věnovala 
firma 
ASMO. 

Nahoře: tým 
zruče A. 
Dole: tým 
zruče B. 

Víte kam se chodí líbat žáci naší 
školy? 
Speciálně pro Vás redaktoři Všeználka zjistili, 
že chlapci odvádějí své dívky na procházky do 
lesa. Kde se potom pod záminkou romantické 
přírody líbají. dozvěděli jsme se, že pokud je 
mezi nimi výškový rozdíl, tak využívají spadlé 
stromy a pařezy. Možná Vám to připadá 
neuvěřitelné, ale je to tak!!! A my samozřejmě 
víme i o koho jde. Ale to jsme se rozhodli 
neuveřejnit z jistých důvodů… Můžete si být 
jistí, že to budou ti největší sukničkáři ze školy 
a mezi nimi se také tato zvěst šíří. A tak stále 
více mladých lidí chodí znesvěcovat okolí 
Pardidubského lesa. Zatím jsme ovšem 
nezjistili zda všechny páry zůstali jenom u 
líbání…. Ale přejme jim jejich štěstí. Jak už 
praví jedno staré rčení: „ve škole miluj 
studování, za školou studuj milování.“       
Martin Netolický 



 Jak už víte, naše škola pořádala 
bruslení v Ledči nad Sázavou a my kluci, 
příznivci a fandové ledního hokeje jsme si 
s sebou rádi brali hokejky. Měli jsme 
štěstí, že naše nadšení pro tento skvělý 
sport sdílel i pan učitel Nulíček, který 
mimochodem aktivně hraje hokej. Našlo 
by se i pár aktivně hrajících žáků. A tak 
jsme s našimi kolegy z Ledče nad Sázavou 
domluvili turnaj. 

Třináctého března jsme poslušně, 
někteří jen s částmi výzbroje, stáli ve Staré 
zruči na nádraží, většinou nás dovezli 
obětaví rodiče. Nemyslete si, není to jen 
tak říct si: „třináctýho hrajem.“ To si 
musíte také opatřit výzbroj, alespoň tu 
nejdůležitější jako jsou rukavice a helma, 
nám se to naštěstí všem povedlo. Když už 
takovou kompletní výzbroj máte, pak je 
docela legrace pro nás laiky poznat, co 
kam patří a všechno na sebe obléknout, to 
se nám ovšem také podařilo. Plni nadějí 
jsme vykročili na led a následovalo krátké 
rozbruslení. Podle našich informací jsme 
se měli utkat se čtyřmi týmy, jaké ale bylo 
naše překvapení, když se proti nám 
postavil jen jeden početný tým hokejistů-
žáků z ledečské základní školy. Před 
samotným utkáním je nutno poznamenat, 
že naší největší oporou byl brankář Ivoš 
Vlasák, který se v kleci dokonale vyjímal. 
Ovšem chvíli trvalo než se Ivoš dostal do 
formy, potom předváděl v bráně opravdové 
zázraky. Našeho brankáře přijela 
povzbudit i maminka s videokamerou.  

Jakmile jsme vstoupili na ledovou 
plochu, ozvaly se davy přihlížejících na 
tribuně. A když jsme dostali první branku, 
začaly davy přímo šílet. Atmosféra byla 
opravdu mimořádná. Hned na to Martin 
Kovařík, mimochodem člen naší redakce, 
vyrovnal skóre na 1:1, pak už jsme se 
uchýlili spíše do obranné pozice a sem 
tam jsme podnikli nějaký ten „sólo“ 
výpad. Vlivem naší dlouhé vyčerpávající 
hry a dlouhého střídání se skóre otočilo ve 
prospěch Ledče nad Sázavou a potom svůj 
náskok už pouze zvyšovali. O konečném 
výsledku raději pomlčím, myslím si, že 
pro Vás není ani tak důležitý, jako 
skutečnost, že jsme se rvali jako lvi a 
svému soupeři nedali nic zadarmo. Ať to 
s námi vypadalo jakkoli zle a tribuny si 
mohly klidně šílet a řvát, jak chtěli, nás to 
prostě bavilo. Důkazem mohou být 
dvouminutové tresty, které se našemu 
zápasu nevyhnuly. S klidným svědomím 
mohu říct, že jsme hráli obětavě a 
zodpovědně a mně, redaktorovi Všeználka 
to prostě musíte věřit. Za svůj vyhraný 
zápas dostal tým Ledče nad Sázavou 

skleněný pohár, který předával sám 
starosta.  

Další zápas se k nám připojila 
pětka tvořená učiteli. Nechyběl náš pan 
učitel Nulíček, který nás výborně 
reprezentoval. Dopoledne ledního hokeje 
jsme zakončili společnými nájezdy na 
brankáře. Ještě jsme se občerstvili  
v místním bufetu, sbalili jsme výstroj, ti 
čistotnější se i osprchovali a hurá do 
Zruče. Odjížděli jsme ve 13.08, ve Zruči 
nás rozvezli v autech po domovech, 
abychom se nestrhali s těžkými batohy 
s naší výzbrojí nasáklou potem a krví. 

Jménem všech účastníků 
tohoto turnaje, bych chtěl poděkovat 
p. uč. Nulíčkovi a našim kolegům 
z Ledče nad Sázavou. 

Martin Netolický 

 

Martine, nejsou 
mi ty trenky 
trochu velký? 

Ne, Tomáši, 
jsou ti akorát  

Tyjo kluci příště 
jim to natřem, ne? 

Nulíček, Janda, Louda, Vávra, Veselý, Roub, Netolický, 
Dušek, Kovařík, Šenki, Výborný, Sochůrek, Vlasák. 


