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Vážení čtenáři Všeználka. 
 Náš časopis se neustále vyvíjí. Některé 
příspěvky si našly své stálé místo na stránkách 
našeho školního výchovného časopisu, jiné popisují 
události, které se staly v uplynulém měsíci.  
 V tomto čísle naleznete opět rybářský 
příběh od Martina Netolického, dále literární rozbor 
díla Josefa Škvoreckého. Jako vždy se dočtete, jak 
na otázky Všeználka odpovídají učitelé a žáci. Z řad 
učitelů jsme si tentokrát vybrali současného starostu 
města Mgr. Martina Hujera, který sice už pár let na 
naší škole neučí, ale učil a i nyní ze své pozice má 
velký vliv na řízení školy. Z řad žáků jsme si 
vybrali Petru Narovcovou, která je předsedkyní 
Dětského parlamentu.  
 Velký příspěvek dodal Vojtěch Příhoda ve 
svém deníku z hor. Nechybí zpráva o výchovném 
koncertu skupiny H.I.V. Naše nejmladší redaktorka 
popsala, jak probíhá kurs plavání pro děti z nižšího 
stupně. Tenisovou údálost roku popsal Martin 
Kovařík. Novinkou je Danův komiks, v kterém 
paroduje učitele a rubrika „Zamilovali se na 
chodbách školy“. Kromě velké řady fotek se 
dozvíte ještě nějaké další informace. 
 Věříme, že náš časopis se již stal dobrým 
společenským magazínem. Minulé číslo bylo velice 
úspěšné a dlouho se o něm hovořilo. Příjemné 
počtení přeje                                                          
Felix 

 
Romance o Mgr. Vladimíru Radilovi 

 a Mgr. Romanu Starém 
/Martin Netolický/ 

 
Mgr. Radil a Mgr. Starý sedí 

stejně jako Karel IV. s Buškem z Velhartic.  
Jen místo vína, láhev poděbradky. 
Každý v ruce Mladé fronty deník,  

zahloubáni oba v jeho čtení, 
řeší otázky nadnárodní: „Kolik dostanu za učení, 

kolik že si vydělám?“ 
„Celou mzdu je třeba zdanit,“ 

rozumuje jeden z nich. 
„Čechy jsou jak dluhů balík, 

jen se vysypat,“ 
opřen lokty o stůl z dubu, 

praví druhý magistr. 
Pak silně pod vlivem minerálky 

začnou s nevídaným klidem 
hovořit-i. 

Jací že jsou bídáci ti státní zaměstnanci 
a kolik mohou utržit. 

A to všechno spískali nám politici. 
Prý oni (učitelé)  
jsou jak trpaslíci, 

co nemohou moc vyskočit. 
Už je něco po půlnoci,  

oba unavení, mnou si oči. 
Nechtějí se vzdá-ti moci svých názorů. 

Jdou spát, 
hrdi na to, že jsou učitelé!! 

 

Dne 3.2. až 10.2.2007 se uskutečnil lyžařský výcvik třídy 7.C  a 
pár žáků z vyšších ročníků v Olešnici v Orlických Horách. Byli 
jsme ubytování v horské chatě Juráška cca 2 km od Olešnice. 
Pokoje byly po 4 nebo po 3. Sjezdovka byla dlouhá asi 300m 
s vlekem. Více, co jsme dělali atd., se dozvíte v deníku, který pro 
Vás psal Vojta Příhoda. 



 
 
 
 
Pustili jsme se s redaktory do velkého 
rozhovoru s velkou osobností našeho 
města Zruče nad Sázavou. Nemyslete si, že 
je to jen tak, domluvit si rozhovor s tak 
zaneprázdněným starostou, jako je ten náš. 
Nejdřív ze všeho jsme mu zavolali ze 
školního aparátu, ale nedohodli jsme se 
podle představ. Volali jsme ještě jednou. 
Dohodli jsme se na středě v půl třetí u 
něho v kanceláři. Chvíli jsme se zmateně 
rozhlíželi na chodbě před starostovou 
kanceláří, pak jsme si dodali odvahy a 
zaťukali jsme na dveře s nápisem 
STAROSTA Martin Hujer a vstoupili 
jsme. 

Paní sekretářka nás s úsměvem 
přijala, byli jsme očekáváni. Zeptala se, 
jestli si něco nedáme, třeba čaj, ale když 
jsme svorně odmítli, tak nám ukázala 
dveře do starostovy kanceláře se slovy: 
„Pan starosta Vás už očekává.“ 
Vkročili jsme do místnosti s dlouhým 
stolem uprostřed, v jeho čele, za počítačem 
seděl sám pan starosta. Nabídl nám židle a 
my plni nedočkavosti vytáhli svoje papírky 
s otázkami, a tak takhle to začalo. Jakmile 
jsme zahájili konverzaci, opadla z nás 
všechna tréma a  my jsme poznali, že 
s velikým panem starostou může někdy být 
i veliká legrace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jak se vám líbí vaše role ve filmu 

Marečku podejte mi pero? 

Můj jmenovec zahrál tu svoji roli velmi 
dobře a důkazem je to, že si to každý 
zapamatuje. 
 
Co se chystá za akce v nejbližší době na 

pódiu pod zámkem? 

Rockový festival v červenci a folkový 
festival v září a možná ještě další, ale ty 
nejsou naplánované. 
 
Skatepark byl vybudován k ozdravení 

mládeže ve Zruči. V dnešní době se však 

využívá k pokuřování marihuany a 

cigaret. Co si o tom myslíte? 

Skatepark je hlídán městskou policií, 
která ho tak třikrát za den navštíví.  
 
Je nějaká věc, kterou moc chcete a nedaří 

se? 

Tak třeba oprava kanalizací a plavecký 
areál, chybí nám finance. 
 
Do našeho hovoru zasáhl pan učitel 

Radil, který se s panem učitelem Pustkou 

účastnil našeho rozhovoru: 

„Aby byli všichni šťastní a spokojení a 
aby volili pravici.“ (následovala bouře 
smíchu). 
 

Co jste rád jedl a jíte ve školní jídelně? 

Bramborák a pečené kuře. 
 
Co se všechno plánuje v tomto roce 

stavět? 

Dokončení veřejných toalet a kiosku s 
občerstvením na náměstí ve Staré Zruči, 
opravy zámku. Pokud budou přiznány 
dotace, tak vybudování mostu a 
rekonstrukce dvou panelových domů ve 
Školní ulici. 
 
Byl jste ve škole uličník nebo takový 

slušňák?  

Něco mezi tím, takový průměr. 
 
Jak hodnotíte práci naší ředitelky? 

Na srovnávání je ještě brzo. Jsem 
spokojen. 
 
Pokusil se Vám někdo vynadat nebo 

vynadal? 

Vyloženě mi nikdo nevynadal. Lidé 
žádali třeba, aby se věci hnuly, ale jinak 
ne.  
 

Je lepší působit na zámku nebo ve škole? 

Každé má něco do sebe, oboje mě baví. 
 
Máte přezdívku Huhy, jak vznikla? 

Vznikla na volejbale, spíše ze jména. 
 
Dal byste padesát tisíc, aby sem přijela 

Madonna? 

NEDAL! 
 

Aktivně sportujete, hodí se to nějak k Vaší 

profesi? 

Určitě, je to dobré relaxování. 
 

Uvažujete o zřízení nějakých dalších 

multifunkčních hřišť? 

Za školou by mělo vyrůst víceúčelové 
hřiště u skateparku a hřiště na 
basketbal, hokejbal, v zimě na hokej. 
 
A co bazén nebo zimní stadion, 

lyžařský vlek? 

 

 
Nejsou peníze. Uvažujeme, ale není 
naděje, že bychom něco z toho 
vybudovali do konce tohoto roku ani do 
konce tohoto volebního období. 
 
Co říkáte našemu časopisu? 

Myšlenka je to dobrá a měli byste 
pokračovat. 
 

Nebudete se ženit? 

Zatím ne. 
 
Cestujete? Kde jste byl nejdál? 

Na služební cestě v Japonsku. 
 
A co školní jídelna, tam jsou toalety 

v dezolátním stavu, budou se opravovat? 

Ano, plánujeme opravy v mateřské škole, 
v základní škole v pavilonu D a v jídelně. 
 
Kde jste byli s volejbalem nejdál? 

V Holandsku tým dívek získal 1.místo 
z 60 týmů. 
 
Jaký na Vás dělá dojem hejtman 

Středočeského kraje? 

Je to na první pohled sympaťák. 
 
Jaké volejbalové akce budou v hale? 

Smíšený turnaj dospělých - duben, Český 
pohár ve volejbale – červen, Zručská liga 
– červenec. 
 
Kvůli opravám zámku je zavřena dětská 

knihovna, kdy se tak bude otvírat? 

  
 
 

 
Autoři 
 
M. Kovařík, 
Kovajda 
 
M.Netolický
Netolda 
 
 

Za dva až  tři 
týdny. 



Parma obecná. Charakterizuje ji její bojovnost, které jsem si užil 

do sytosti. Vyskytuje se v řekách, v proudech, potravu sbírá ze dna, 

o čemž vypovídá postavení tlamy, masité pysky a  čtyři vousky.     

 
 

Zastavil jsem svůj bicykl několik 
metrů od vody a aniž bych slezl ze 
sedla, znalecky jsem posuzoval 
počasí a řeku. Přičemž jsem sám 
k sobě promlouval: „No, to by šlo.“ 
zahleděl jsem se na nebe poseté 
mnoha obláčky a pokračoval jsem 
v duchu: „Akorát to počasí.“ 
Konečně jsem sesedl z kola a 
odvedl jsem ho pod dřevěný 
přístřešek. Úzkostlivě jsem rozbalil 
svůj nový feedrový prut a s největší 
opatrností jsem ho složil. Když 
jsem se pokochal jeho dokonalostí, 
přišrouboval jsem k němu naviják, 
vlasec jsem protáhl všemi očky a 
navázal jsem již připravený 
návazec. Řeka se líně točila ve 
všech meandrech a zákrutech, jakoby 
chtěla ukolébat všechny vetřelce svou 
pravidelností. Sedl jsem si na prošlapané 
místečko jen s několika kopřivami. Zabodl 
jsem stojan na prut do kypré půdy a 
namačkal jsem do krmítka šrot, na háček 
jsem nabodl asi tři bílé červy. Utřel jsem si 
ruce 
do 
kalh
ot, 

popadl jsem prut a už se krmítko s háčkem 
houpaly nad hladinou řeky. Nástraha 
s návnadou dopadly asi šest metrů od břehu. 
Se spokojeným výrazem jsem založil prut 
do vidliček a s napětím jsem vyčkával první 
záběr. A za několik minut jsem zdolával 
nevelkého tlouště. Po chirurgickém 
zákroku, při němž jsem ho zbavil háčku, 
letěl zpátky do vody. Sluneční paprsky 
probleskovaly zpod šedivých mraků, když 
jsem v lovecké horečce líčil další nástrahu. 
Nový kroutící se chumel červů letěl na 
stejné místo, možná blíž. Postavil jsem prut 
do vidliček a navinul trochu vlasce, tak aby 
se špička mírně 
 

 
 

ohnula. Připraven kdykoliv seknout, tedy 
pekelně soustředěn, jsem vyčkával další 
záběr. Po několika varovných signálech 
přišla rozhodující chvíle celého mého 

počínání. Špička prutu se nekompromisně 
ohnula. Po akci následovala moje 
reakce. Reflexivně jsem sekl. Jaké 
bylo však moje překvapení, když 
jsem místo tlouště ucítil velice 

tvrdý odpor. Cosi 
jsem vykřikl… 

V několika 
sekundách jsem 

povolením 
jediného šroubku 
u navijáku, rybě 

dal prostor 
k boji. Po 

několika metrech 
se ryba zastavila 

na místě. 
Vypadalo to, 

jako bych vázl o 
dno. Nemohl 

jsem rybu obrátit 
k sobě ani s ní 

pohnout, v tu chvíli se mi mihly hlavou ty 
neuvěřitelné příběhy o holde-grónech. Před 
očima mi naskákaly ty neuvěřitelné obrázky 

dvoumetrových sumců a dvacetikilových 
kaprů. Zmohl jsem se jenom na pár 

nadávek. Konečně se ryba hnula, ačkoliv 
moje imitace zažívala pravé přepjetí. 

Dostával jsem rybu blíž a blíže k sobě. 
Z ničeho nic se znovu rozjela. Můj malý 
naviják vrčel pod údery mocné ploutve 

dosud neznámé ryby. Znovu se zastavila a 
to se opakovalo asi třikrát, ale tentokrát 
jsem zahlédl část jejího těla. Co to je? 

Prolétlo mi hlavou, málem jsem zapomněl 
navíjet. Nebudu lhát, celou dobu  

 

 
 

jsem si myslel, že táhnu kapra, 
byl jsem s tím natolik smířen, že 

mé zděšení nebralo 
konce. Ryba se znovu zastavila, 

využil jsem toho momentu a 
připravil jsem si podběrák. 

Znatelně jí ubývalo sil, ačkoliv 
vlasec se napínal ostošest, div, 

že nepraskl. Ještě prozradím, že 
vlasec na tom mém nádobíčku 

má tloušťku 0,18 mm a návazec 
pouhých 0,16 mm. Ještě 

hodněkrát musel můj drahý 
naviják  povolit, než jsem mohl 

rybu bezpečně navést do 
podběráku. A už se milá parma, 
teď už jsem ji určil podle čtyř 

vousků, válela v trávě. 
Rozechvěn náhlým  

přívalem radosti a loveckého nadšení, jsem 
stál nad parmou jako „soudce, porota“ a 

bohužel i jako popravčí. Vzápětí můj obličej  
změnil nadšení a vystřídal ho pocit 

zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí. Parmy 
jsou celoročně hájeny. Blesklo mi hlavou, 
jako bych četl Rybářský řád. V tu chvíli 
bylo rozhodnuto. Změřit, několik fotek a 
zpátky s tebou do vody. „Dnes se soudce 

rozhodl správně.“ Všechny pocity zastínila 
hrdost, dal jsem šanci žít rybě, která 

v našich řekách není příliš častá. 
 

 
autor článku, foto a grafika  

Martin Netolický 
 
 

Největší výhodou feedrového prutu je výborná akce 

několika vyměnitelných šiček, proto mohu lovit i se 

slabšími vlasci takové ryby jako je naše parma. 



Po dvou měsících 
jsme se opět sešli ve školní 
knihovně. Koordinátoři nás 
přivítali svojí tradiční úvodní 
řečí, v níž shrnuli výsledky 
minulé schůze. Dozvěděli 
jsme se, že další termín 
objednání knih do knihovny je 
období velkých prázdnin. 
Škola disponuje celkem 
slušnou částkou kolem deseti 
tisíc korun. Celkem důležité 
pro nás bylo zjištění, že naší 
škole byla přiznána dotace na 
nové toalety, které se budou 
modernizovat v pavilonu D 
(prostory druhého stupně). 
Zvířecí koutek je povolen a 
řekl bych i podporován, ovšem 
záleží jen na nějakém nadšenci 
nebo nadšencích, kteří by se 
tohoto podniku nebáli. Proto 
chci vyzvat jménem Dětského 
parlamentu, aby se všichni 
akvaristé a chovatelé 
zamysleli, zda by nechtěli 
rozjet tuto nadmíru zajímavou 
akci. Záleží jen na Vás. A 
jestli se přece podaří rozjet 
tento projekt, tak bychom rádi 
začali chovat méně náročné 

druhy zvířátek, jako jsou 
rybičky a křečci. Dětské 
parlamenty na jiných školách 
nejeví přílišnou aktivitu o 
spolupráci, jak nám sdělila 
naše předsedkyně. Další 
důležitou informací pro Vás je 
jistě skutečnost, že škola ještě 
alespoň jednou do konce 
školního roku uskuteční 
bruslení v Ledči nad Sázavou. 
Bavili jsme se také o možnosti 
bruslení na prvním stupni, 
zvažovali jsme bezpečnost, ale 
jako vždy vše záleží na 
organizaci. Toto téma nechme 
raději na učitelích. Rozhovor 
s paní Klatovskou, vedoucí 
školní jídelny, jsme odložili 
na neurčito, kvůli malému 
zájmu žáků, kteří nestihli včas 
dodat otázky. Debata se jako 
tradičně stočila k zakončení 
školního roku, zatím se však 
naše vize neustále mění, proto 
raději nebudu nic oficiálně 
prohlašovat. Co ale víme 
téměř jistě je to, že ke Dni dětí 
přijede do školy velmi známý 
kouzelník P. Kožíšek a pro 
druhý stupeň tu je 

naplánované projektové 
zpracování výuky. Ohledně 
drogové aféry ve škole na nás, 
jakožto na zástupce tříd 
apeloval koordinátor za druhý 
stupeň, abychom 
nepodceňovali závažnost 
některých situací a raději řešili 
věci hned, než se nám potom 
vymknou kontrole, ač je to pro 
nás jakkoli těžké.  
Ohledně dvoudenních výletů 
stačí sehnat ochotné učitele, 
dobrý termín a pak nic nestojí 
v cestě, mezi námi, s těmi 
učiteli je to někdy  problém. 
Zástupci tříd by si přáli mít ve 
škole automat na sušenky a 

čokoládu, jak tomu bývá 
zvykem na středních školách. 
„Známe se, potom budou 
kelímky v květináčích.“  - 
neopomenul poznamenat 
koordinátor za druhý stupeň. 
Rozebírali jsme také rozhlas 
ve škole, ale k převratným 
závěrům jsme nedošli. Snad 
nejlepší nápad měla Zuzka 
Lejnarová, která by chtěla mít 
školním maskotem nějaké 
zvířátko ze ZOO, a tak ho 
vlastně sponzorovat. Její návrh 
jsme jednomyslně podpořili. 

 
Martin Netolický 

 

 

Zvířecí koutek je 
povolen a řekl bych i 
podporován, ovšem 
záleží jen na nějakém 
nadšenci nebo 
nadšencích, kteří by se 
tohoto podniku nebáli. 



 
JOSEF ŠKVORECKÝ 

Umělci obecně rádi šokují 
zbytek lidstva.  Ostatně dobré 
umění má vyvolávat údiv, je to 
veskrze potřebná věc.  Údiv 
umožňuje  odhadnout vzdálenost 
k nějakému jevu. Umožňuje věci 
hodnotit. Šokování však může být i 
věcí  riskantní. Konzument někdy  
nepochopí výchovné pohlavky a 
naštve se.  S takovým rizikem se 
musí počítat. Dobrý kumštýř  holt 
často bývá  v roli artisty, který se 
nechává vystřelit v cirkusu 
z kanónu.    Josef 
Škvorecký udivovat umí. Dokázal 
to hned  prvotinou „Zbabělci“. 
Chtěl napsat  jakousi povstaleckou 
pidikroniku. Sice z toho nakonec 
vylezl dobrodružný sexy románek,  
ale rozpoutal maxibouřku. 
 Kulturní poprask se vším všudy. 
Patolízalové moci se mohli ztrhat. 
Články jako: „Červivé ovoce“, 

Neúcta k hrdinům“ nebo 
„Rozkopávání hrobů „ se 
beletristický tisk jen hemžil. 
Čím to bylo?  Dobou. Časovaná 
nálož vybuchla poněkud dříve 
než měla. Škvorecký hrál dobře,  
dá se říci i avantgardně , ale ve 
špatných kulisách. Psala se totiž 
léta padesátá.  Povstalce  a 
všelijaké revoluční gardisty 
z května pětačtyřicátého 
oblíkala komunistická 
propaganda do  heroického  
mundúru. Škvorecký je rázem 
svlékl. A před udiveným 
čtenářem stáli najednou čerstvě 
dospělí hormonální štvanci a 
z heroismu zůstala jenom 
frajeřina. Ukázalo se, že je 
vcelku jedno,  jestli káže Hitler 
na sportovním stadioně nebo 
z étéru  burcuje  Jan Masaryk. 
Stejné by to bylo, kdyby na 
stadioně vyřvával Mistr Jan Hus 

a z rádia křičela „Liška ryšavá“ 
/císař Zikmund/.  Holt člověk 
zůstává člověkem , hormonální 
štvanec hormonálním štvancem, ať 
už jsou  scéna a zvuky doby 
jakékoli.   No ale, ruku 
na srdce.  „Zbabělci“  vskutku  
vypadají  jako  provokace proti 
komunistickému establishmentu.   
Je to zkrátka dobrá knížka a jak 
říká Hrabal,nepomazaný císař 
všech  provokatérů:“Dobrá knížka 
není ta, kterou si vezmeš do 
postele, aby se ti hezky usínalo. 
Dobrá knížka je, když ji otevřeš, 
tak ještě v podvlíkačkách běžíš 
spisovateli rozbít dršťku“.
 „Zbabělci“ se ke čtenáři  
dostávali všelijakými oklikami. 
Románek byl totiž napsán těsně po 
únoru 1948 . Autor jej hned 
zastrčil do šuplíku. Za pár let prý 
rukopis ukázal  jakési přítelkyni. 
Ta prý omdlela hrůzou. Škvorecký 
se polekal a milé „Zbabělce“ 

nechal  zase pár let spát v šupleti. 
Nakonec přece  vyšli,  ale až deset 
let po svém vzniku,  v roce 1958. 
 Zdá se, že je právě vhodný 
čas na  jedno srovnání.  Režimní  
spisovatel Jan Otčenášek napsal 
velikou románovou fresku:  
„Kulhavý Orfeus“. Téma je 
podobné. Totálníci – válkou 
zasažená mládež ,  nepovedený 
odboj a nešťastná láska.  Ideje  
obou děl  se však k sobě mají  jak 
nebe s dudami.  V románě  
„Kulhavý Orfeus“,  se všichni 
berou  smrtelně vážné . Stále jsou 
naštvaní, že  nikdo nic nedělá, že 
Češi jsou  ovce a že je třeba cosi 
podniknout, cosi  proti Němcům. 
Danny Smiřický ze „Zbabělců“ a 
jeho spoluhráči z kapely se tak 
duševně nesebemrskají,  sní 
vlastně  jen o tom, že budou 
vyfoceni moderním fotoaparátem 
„Leica“ a že budou u toho  mít 
 automat na krku ,  nábojnicové  
pásy přes prsa a  frajersky 
nasazené  borsalino na hlavě.  
Všichni Škvoreckého hrdinové   
patřili  ke „zlaté mládeži“. Říkalo 
se jim   - swingové potápky 
/chlapci/ a kristýnky/dívky/. 
Vysokoškolské  vzdělání  a určitý 
životní standart brali jako  
samozřejmost. Budoucnost měli  
nalinkovanou dopředu -  Praha, 
vysoká školy, kariera  bylo to 
vlastně jen  pokračování po čáře -  
Kostelec, hodiny houslí, zkoušky 
v kapele. Komunismus , který měl 
po válce přijít,  je nevzrušoval . 
Neuměli si jej většinou stejně 
představit. Jen ti  nejprozíravější 
stáli oběma nohama na 
konceválečnické hlíně:  „Až to 
praskne uteču na západ 
s Američany“, co nejdál od rudého 
světa. Povstání chápali  jako 
frajeřinu a věčnou generační  
revoltu proti světu dospělých, 



světu staroušků, bařtipánů zkrátka 
světu otců. Revoltu proti těm, co 
chtějí  dělat revoluce jako sokolské 
přehlídky spojené s májovou 
veselicí. Když vše skončilo, když 
po kosteleckém náměstí drkotaly  
rudoarmějské dvoukoláky a v nich 
opilí  válečníci, dostavila se 
kocovina, že to vlastně všechno 
bylo zbytečné, že to dopadlo jako 
opereta, že si to představovali tak 
nějak jinak. Do duší se jim ale už  
vkrádal strach , co bude teď ,až ti 
co projíždějí kolem, prosadí i u nás 
komunismus.    
  Otčenáškovi 
hrdinové nevystřízlivěli. 
Komunismus viděli jako jedinou 
šanci pro budoucnost. 
Pochybovačné zprávy o Stalinově 
režimu byly pro ně jen výmysly 
Goebelsovy propagandy, kterou 
navíc šíří potápky a kristýnky buď 
ze strachu, že jim komuna všechno 
sebere , nebo jen z čiré 
nevědomosti. No, že by zrovna  
chudé dětství v žižkovském 
činžáku bylo ten jediný patent  na 
rozum? Těžko říci. Někdo může 
namítnout, že obě díla nelze  
srovnávat.. Liší se rozsahem a 
formou výpovědi. „Zbabělci“ jsou 
vyprávění v ich-formě / osoba 
jednotného čísla/ tím se podtrhuje 
autenticita příběhu.  Události tady 
běží  za sebou v časovém sledu. 
Vše plyne dopředu jako řeka. A 
tak  jako řeka má svoje zátočiny a 
mělčiny s prudkým proudem, tak 
zde celý příběh má stoupání a   
kulminaci  . Tomu odpovídá 
rozsah jednotlivých kapitol . 
    
 „Kulhavý Orfeus“ má 
formu románové fresky. Otčenášek 
pracuje s časovou inverzí.Prolínají 
se zde různá prostředí – městské 
činžáky s pravými proletářsky 
udřenými maminkami, stavitelské 
domácnosti s rozmazlenými 
dcerkami navlas podobnými  
Dadle z Olbrachtovy 
červenoknihovnické Anny 
Proletářky. Nechybí ani pohledy 
do života gestapáckých bossů a 
obrazy salonů, kde  za poslechu 

křehkých snadno rozbitelných 
desek   vysedávají potápky a 
kristýnky a kde s hranou 
oduševnělostí poslouchají 
černošský a bělošský jazz. 
Proletářští synkové se v těchto 
prostorách necítí dobře a mají 
komplexy. Právě komplexy 
Otčenášek vystihl přesně a dá se 
mu věřit, asi  mluví ze srdce. 
V románě každý závidí všem a 
všechno. Proletáři,  ať už dělníci 
nebo maturanti, závidí všechno  
těm boháčům z měšťanského rodu. 
Možná  tady je třeba hledat 
odpověď na otázku: „Proč 
komunismus získal po válce tak 
navrch“? Třeba,  tím že dokázal 
drobounké praménky osobních 
závistí slít v mohutný revoluční 
proud.    
 Postav je v Otčenáškově 
románě obrovské množství. Jejich 
charakteristiky jsou,jak jinak,  také  
třídně podmíněné.Klaďasové vždy 
patří do dělnické třídy. .Mládež 
z vyšších kruhů je zato 
prospěchářská, pozérská anebo 
psychicky –labilní,  končí i 
sebevraždou. Autor s tím ale dost 
šachuje. Nelze mu upřít určitou 
virtuozitu.  Rozkolísaní a labilní 
intelektuálové pocházejí 
z prastarých a slavných národně 
buditelských rodin.  Pozéři a 
vyčůránci  pak z rodin dravé 
podnikatelské prvorepublikové 
buržoazie. Josef Škvorecký 
postavy nijak blíže 
necharakterizuje. Jsou to jeho 
kamarádi a současné i minulé 
lásky. Daleko více než na 
odlišnosti sází na společné rysy, a 
to jsou  především swingová hudba 
a vše americké.  Škvorecký,  ale na 
rozdíl od  Otčenáška,   zobrazuje 
rozpor mezi otci dětmi, mezi 
starými a mládím. Postavy 
dospělých jen  hrubě načrtl  a 
udělal je tak, aby vypadaly co 
možná nejsměšněji. Velitel 
kosteleckého povstání má křivé 
nohy, jeho zástupce,  tlustý 
venkovský doktor ,  chodí jen ve 
srandovních pumpkách. Dalšího 
s činovníků raní záchvat mrtvice, 

Davis cup: Česká 
republika - USA 

 

 
     Po postupu do světové skupiny 
Davisova poháru bylo jasné, že se 
v 1. kole střetne český tým 
s tenisty USA. Utkání se hrálo 9.-
11. února v ČEZ aréně v Ostravě. 
V prvním pátečním utkání 
nastoupil ke své premiéře v DC Ivo 
Minář proti Rodickovi. V úvodu 
utkání nebyl znát rozdíl 150 míst, 
který dělí oba hráče na světovém 
žebříčku. Závěřečné dva sety 
Američan dokazoval, proč býval 
světovou jedničkou. O vyrovnání 
1:1 na zápasy se pak postaral 
v urputné bitvě s J. Blakem náš 
nejlepší hráč Tomáš Berdych. 
Druhý den byla na programu 
čtyřhra, ve které nastoupili naši 
Dlouhý s Víznerem proti bratrům 
Bryanovým, nejlepšímu dublovému 
páru současnosti. Vyrovnané 
utkání skončilo, pro naši dvojici až 
krutou prohrou, 0:3 na sety, když 
se nevydařily koncovky setů. 
Nedělní program začínal 
rozhodujícím utkáním „jedniček“ 
obou týmů Berdycha a Rodicka. 
Po prvním vyhraném setu 
Berdycha ovládl dvorec 4. hráč 
světa a i na superpomalé 
ostravské antuce předváděl skvělý 
útočný tenis. Získal rozhodující 
třetí bod a tím pro USA postup do 
2. kola Davis cupu. V posledním 
utkání poslali kapitáni družstev na 
kurt „náhradníky“ Lukáše 
Dlouhého a Boba Bryana. Prohra 
našeho tenisty dala stavu utkání 
konečnou podobu ČR – USA 1:4. 
Naši hráči, i přes nesmírnou snahu 
a bojovnost, podpořenou skvělou 
diváckou kulisou, budou opět 
bojovat o setrvání v elitní skupině 
Davisova poháru pro příští rok. 
Soupěř byl tentokrát prostě lepší. 

Martin Kovařík 
 



když se dozví, že k městu přijíždějí 
německé tanky.  Škvorecký  tak 
chce ukázat oprávněnost furiantské 
mladické revolty proti 
dospělákům. Zvláštní kapitolou 
jsou postavy ženské. V obou 
románech se dívky chovají , podle 
slov obou autorů,  jako mrchy. 
Ovšem u Škvoreckého jako mrchy  
sympatické,  protože žensky  
tajemné . Taková je i Dannyho 
dávná a nedobytná láska Irena. 
Kolikrát se zdá, že podlehne a 
vždycky jej zklame , podvede , 
zradí. To dívky z „Kulhavého 
Orfea“  jsou buď morální a čisté 
nebo amorální a nečisté.  Ať už je 
to Alena, která se vdá proto ,aby 
nemusela do rajchu a po tom nic 
nedělá, než stále podvádí svého 
novopečeného manžela, nebo 
Hanka,  která , aby zachránila 
svého bratra, tak se stane milenkou 
jakési  gestapácké gorily. Oběma 
čistým nečistým se chce ze sebe 
kolikrát  až zvracet.  Škvorecký o 
sobě prohlašoval: „Nikdy jsem 
nebyl žádný myslitel“. Asi  měl na 
mysli  svůj jazykový výraz. Je 
zdánlivě velmi jednoduchý. Celý 
příběh se opírá o dialogy.Autor  
byl velmi ovlivněn Hemingwayem. 
Dialog má své zákony. Každá 
replika obsahuje starou informaci, 
kterou v nějaké podobě opakuje a 
novou informaci. Popisné pasáže 
jsou neobyčejně krátké, často jen 
dva řádky. Užívá se kontrastů 
krajinných prvků. Když Škvorecký 
„Zbabělce“ psal , Hemingwayovu 
metodu dobře neovládal.Výraz  
opravdu není bez chyb. Pro 
hodnotu literárního díla je 
rozhodující autentičnost. Drobné 
výrazové kostrbatosti působí 
roztomile a navíc mohou 
autentičnost jenom podtrhnout. Jan 
Otčenášek vsadil v „Kulhavém 
Orfeovi“ na autorskou řeč. Jedná 
se o  jev , kdy autor promlouvá 
ústy svých postav. Tuto metodu 
začal výrazněji používat Karel 
Čapek ve svých vrcholných 
prozách a hlavně ji proslavil autor 
psychologických románů Václav 
Řezáč, později nechvalně proslulý 

budovatelský pisálek a 
komunistický nakladatelský 
diktátor. Jeho psychologické 
romány slavily úspěchy právě za 
protektorátu. Asi nějak ovlivnily i 
Jana Otčenáška.                                                              

 

Vladimír Radil    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Poprvé jsme skočili do rozbouřených vod 
kutnohorského plaveckého bazénu v pondělí 5. února. Tím začal 
plavecký výcvik třetích tříd. Nejdříve nás paní plavčice rozdělily 
do družstev podle toho, jak dlouho jsme vydrželi bublat pod 
vodou a neutopit se a kolik jsme uplavali metrů. Ti nejlepší mohli 
začít plavat ve velkém bazénu jako dospělí závodníci, ti ostatní 
se budou zatím brouzdat po kolena v malém bazénku, aby se 
neutopili, než se naučí udržet se nad vodou. Až naše plavání 
skončí, doufám, že při poslední lekci skočíme všichni do velkého 
bazénu  - neutopíme se - a budou z nás opravdoví vodníci.  …….. 
a žralokům?….těm lehce uplaveme ☺☺☺☺ 

 
Autor: Lucka Stará  3. B, foto: Mgr. Martina Fialová 

A když už nemůžeme, 
chytneme se okraje 

bazénu a chvíli 
odpočíváme.  

…paní plavčice nás 
rozdělily do družstev 

podle toho, jak dlouho 
jsme vydrželi bublat 

pod vodou… 

Ti nejlepší mohli začít 
plavat ve velkém bazénu 
jako dospělí závodníci, ti 

ostatní se budou zatím 
brouzdat po kolena v malém 

bazénku 



NÁSLEDUJÍCÍ ROZHOVOR 
NENÍ VYMYŠLENÝ!!! 
 
Petro, víme, že jsi na školním 
lyžařském kursu začala chodit 
s Danem Szalaiem. Ty jsi výtečná 
žákyně naší školy, ale Dan má 
naopak problémy s prospěchem. 
Můžete si vlastně vůbec rozumět? 
Myslím si, že všechno v životě se 
netočí kolem školy, i když na ní 
v této chvíli závisí naše budoucnost. 
A jestli si rozumíme, tak to zatím asi 
jo…. po čtrnácti dnech, teprve za čas 
se ukáže… 
 
Oslava tvých patnáctých narozenin se stala menší 
společenskou událostí. Co plánujete s taťkou, až ti bude 
sweet sixteen? 
Jako společenská akce? Nebyly ani žádné společenské róby… 
Hlavně jsme se sešli s některými po dlouhé době a pokecali. 
Oslava se povedla, ale patnáctiny pro mě moc hezké nebyly, tak 
ještě nevím, jestli budu slavit ty další narozky, navíc s taťkou se 
moc plánovat nedá…na to je spíš mamka. 
 
Všiml jsem si, že Dan má herecký talent. Zkoušel už na tebe 
něco zahrát? 
Na tohle byste se měli zeptat Dana, ne? Ale podání učitelů má 
fakticky skvělý a na mě snad nic nehraje, teda doufám… 
 
Se svými spolužačkami ze třídy 9. B vydáváte školní časopis 
STAR. Myslíš, že snese srovnání se Všeználkem? Proč jste 
v lednu nevydali nové číslo? 
Ve Star nemám rozhodující slovo, teď se však už pilně pracuje 
na speciálním dvojčísle. Tyhle dva časopisy nejdou moc dobře 
srovnávat, jelikož každý píše o něčem jiném. Sice naším 
hlavním bodem je Miss a Missák 
školy, ale jinak tam toho oproti 
Všeználkovi o škole moc 
nenajdete. 
 
Podařilo se vám někoho uprosit, aby 
jel s vaší třídou na konci školního 
roku na vícedenní výlet? 
Na výlet se pojede a můžeme si ho 
skoro zařídit podle našich představ. 
Mluví se o paní učitelce Drymlové a 
druhé místo je zatím úplně volné, tak 
jestli se vám chce jet s nejúžasnější 
třídou na výlet, řekněte, projdete našim 
projednáním a můžete jet. 
 
Zaslechli jsme na lyžařském výcviku 
tvůj telefonní hovor. Usuzujeme 
z toho, že tě spíše oslovují 
autoritativní diktátoři.  
Na lyžáku jsem byla v telefonickém 
spojení pouze s mamkou a taťkou, tak 
netuším, co jste zaslechli. Jinak se mi na 
horách se 7.C líbilo a dobře jsem si 
zalyžovala. 
 

Jsi předsedkyně dětského parlamentu. 
Plynou ti z této funkce nějaké výhody? 
Mohla bys třeba mít zdarma obědy a 
třeba hned oba druhy jídla. Musíš 
přece ochutnávat kvalitu jídla, kterou 
dostávají žáci naší školy. 
Parlamentem se toho dá hodně změnit, ale 
využívat to ve svůj prospěch nejde. Na 
obědy chodím domů, proto se optávám 
kámošek na to, jak to ve školní jídelně 
chodí a na zasedáních je tato oblast často 
diskutována. Teď se snažím o to, udělat 
něco, aby se na mě v téhle skvělé škole 
jen tak nezapomnělo… pro mě to tady 
znamená moc a jsem ráda za těch 

nádherných devět let. 
 
POZOR! NÁSLEDUJÍCÍ ROZHOVOR JE VYMYŠLENÝ! 
 
Petro, je po vysvědčení, nevadí ti, že Dan má dvě koule? 
Nevadí mi to a doufám, že Danovi taky nevadí, že já mám zatím 
jedničky nebo jedna až dvě. 
 
Oslava tvých patnáctých narozenin se stala menší 
společenskou událostí. Co plánujete s taťkou, až ti bude 
sweet sixteen? 
Taťka mi slíbil, že až mi bude šestnáct, pronajme mi velký sál na 
hotelu. Uspořádám tam ohromnou párty pro celou školu. 
 
Všiml jsem si, že Dan má herecký talent. Zkoušel už na tebe 
něco zahrát? 
Ano, vždycky, když je mi smutno, zahraje mi kačera Donalda. 
On má takový zvláštní styl chůze, úplně jako kačer. 
 
Holčičí zájmy se většinou točí kolem ňader a periody. Nemáš 
strach, že se tato tendence projeví i ve vašem třídním 
časopise STAR?  
Patrně narážíte jenom na to, že periodické vydávání časopisu 

STAR, bylo přerušeno. 
 
Podařilo se vám někoho uprosit, aby jel 
s vaší třídou na konci školního roku na 
vícedenní výlet? 
Náš výlet je ohrožen. Paní učitelka Křížová 
ani se mnou, ani s žádnou z mých 
kamarádek nechce spát pod stanem. 
 
Zaslechli jsme na lyžařském výcviku tvůj 
telefonní hovor. Usuzujeme z toho, že tě 
spíše oslovují autoritativní diktátoři. 
Nebyl tvůj oddílový vedoucí příliš 
tolerantní? 
Holky se rádi podřizují, i když vám to asi 
žádná z nás za žádnou cenu neřekne.  
 
Jak se ti tyto názory hodí jako 
předsedkyni Dětského parlamentu?  
Asi bych si představovala na místě 
koordinátora nějakého drsňáka, někoho 
podobného inspektoru Schimanskimu. Pan 
učitel Starý by si měl nechat narůst knírek.   

Foto: J.K., autor: M.Č. 

Petra není  jen výborná lyžařka a studentka. 

Na horách bych mohla 
být celou zimu. 



 

 
 

Obrázek 1 Zelenka,Viktora,Sochůrek 

 
1. Den Sobota 13:35 
Ahoj. Asi před hodinkou jsme přijeli na 
horskou chatu jménem Juráška, kde se 
bude odehrávat týdenní lyžařský výcvik 
třídy 7.C a ještě nějakých žáků z vyšších 
ročníků. Počasí tady v Orlických Horách 
je výborné, sněhu je taky docela hodně. 
Dnes nás ještě čeká ve 2 hodiny 
rozřazování do skupin. Takže nic než 
žúžo. 
16:33 
Asi ve 4 hodiny jsme skončili 
s lyžováním…na sjezdovce to bylo 
výborně skvělý. Nejprve nás chvilku 
nechali lyžovat a potom nás rozřadili do 
družstev. Do 18:00 máme osobní volno a 
potom je večeře. 
Obrázek 1 Jindra a Tonda Koták 
 
18:30 
Tak jsme po večeři. Docela to ušlo :o) . 
V půl osmé nás čeká nějaký program, 
necháme se překvapit, co to bude. 
21:55 
Měli jsme diskotéku. Bylo to docela 
super…Jinak tento první den byl super! 
 

 
Obrázek 2 Posílání Karty 

 
 
2. Den Neděle 7:00 
Ahoj. Je tady nový, náročný den. Do 8:00 
by jsme měli mít provedenou osobní 
hygienu a potom půjdeme na snídani. 
 

 
Obrázek 3 Domča a Martina když 
zpívaly písničku 
 
11:18 
Akorát jsme dorazili ze sjezdového 
lyžování a docela to šlo. No, jinak ve 
12:00 bude oběd a potom má každá 
skupina jiný program. Jednička a dvojka 
má sjezdovky a trojka běžky. Takže něma 
problema. 
13:00 
A teď už musíme být jen na pokojích, 
protože je polední klid … � Skupina 1 a 
2 mají klid až do dvou hodin, ale trojka 
jen půl hodiny, protože jde na běžky, fakt 
slušně boží. 
 

 
Obrázek 4 Z leva: Lukáš,Vojta,Domča 
a Martina 
 
16:45 
A co vlastně dělaly skupiny odpoledne??? 
Jednička prý dělala nějaká pohybová 
cvičení, dvojka dělala oblouky a trojka 
byla na běžkách. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 5 Betlém 

 
Obrázek 6 Dan zabrzdil ve stromě 
 
22:30 
Ahojííík. Večeře ušla. A co jsme dělali 
potom?? Byl nějaký dokument o 
lyžování,  a pak bylo to nejlepší z celého 
dne, protože byla diskotéka…tancovali 
skoro všichni. A jakej byl dnešní den?? 
Byl bezvadnej, pusinkovej a nejlepší 
 

 
Obrázek 7 Petra Narovcová 
 
3.Den Pondělí 7:45 
Ahoj. Tak je tu pondělí.. za 15 minut se 
dozvíme program na dnešek u snídaně. 
13:13 
Lyžování ráno bylo super…teď máme 
zase odpolední klid � � � 
Odpoledne jdem zase lyžovat 
 
 
 
 



 
Obrázek 8 Miss Noha 2007 
 

 
Obrázek 9 Zleva: Vrzáčková, Nulíček, 
Volfová a Pustka 
 
16:00 
Ahoj. Akorát jsme se vrátili ze sjezdovky. 
Už umíme skoro všichni z trojky sjet 
sjezdovku. Sněhu bylo docela dost. 
Akorát třeba mně dělalo problém 
nasednout na ten vlek, ale potom už to 
šlo. Jinak dneska má na starosti večerní 
program dvojka a včera měla jednička. 
Byly to docela dobrý soutěže.V 18:00 je 
večeře … 
 

 
Obrázek 10 A už se válej! 
 
18:32 
A už jsme po večeři…byly špagety..A 
v půl osmé se sejdeme na program 
skupiny č.2. 
21:45 
Tak je po diskotéce. Škoda, že byla tak 
krátká. 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 11 Miss Noha Míša Zálabská 
 
4. Den Úterý  13:07 
Ahoj. Vůbec jsem neměl čas na psaní. 
Snídaně docela šla. K obědu jsme měli 
Pandu na bambusu zalitou čočkovým 
čajem. Také před obědem jsme byly 
lyžovat a bylo to super. Nejmenovaní 
kluci si našli nějakou cestu lesem a jezdili 
tam, dokud je nenačapal Nulíček. No teď 
je zase ten hrůůůzostrašnej 
klid…Odpoledne jdem zase lyžovat 
 
 

 
Obrázek 12 Zdravotní sestřičky 
 
 
17:59 
Za 1 minutu máme bejt na večeři..A 
potom bude zase nějakej 
program…Lyžování bylo výborný, ale 
měli jsme ho zkrácený o 15 minut…Ale 
to nevadí. Stejňak si všichni zalyžovali 
teda doufám. Jinak to tu docela jde… 
21:59 
Diskotéka byla docela dobrá a pan 
Nulíček vyhrál Držkopád týdne …. 
Tyhle krátký večerky už mě lezou na 
nervy!!! A dnešní program měla na 
starosti 3. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Obrázek 13 Pan Nulíček, když se také 
nechal vytáhnout rolbou 
 
 
5. Den Středa 7:00 
Akorát jsme vstali .. dneska jdeme 
dopoledne na výlet do Olešnice … to 
bude dálka …. ☺ 
13:20 
Akorát jsme se vrátili z Olešnice…. Tam 
jsme byli v betlému a Filip Borek mi po 
návratu řekl, že to bylo prolezlý 
červotočem a byl na tom prach. No potom 
jdem lyžovat, ale teď máme ten klid. 
18:35 
Ahoj, tak jsme po večeři. Byla Zemlbába 
…Lyžování bylo supííík. Za chvilku nás 
čeká Miss Noha. 
 
6. Den Čtvrtek  7:00 
Ahoj. Akorát jsme vstali a za hodinu je 
snídaně a po snídani je lyžování. 
12:00 
Tak dneska byl ráno sníh výbornej.Byla 
tam pokrývka prachového sněhu. 
18:00 
Škoda, že sjezdovku urolbovali, ale i tak 
se jezdí dobře. No večeře ušla a svačina 
taky ….Dnes nás čeká Miss Hory 2007. 
22:30 
Miss hory je Michaela Zálabská-
Sochůrková . 
 
7. Den Pátek 8:30 
Dneska bylo pořádný pití ke snídani. Bylo 
KAKAO. No, za chvilku nás čeká 
poslední sjezd a odpoledne jsou závody. 
13:30 
Ahoj. Tak jsme po obědě. Byla nějaká 
ryba s bramborami …Slalom byl dobrej, 
akorát, že nejel vlek a my to museli šlapat 
pěšky, protože vlek byl rozbitej. Ale už 
mi to tak dlouhý nepřipadalo. Za chvilku 
nás čekají jen závody na běžkách a potom 
karneval. A teď máme poslední odpolední 
klid… a zítra domů. 
Tak AHOJ 

autor a grafika Vojtěch Příhoda 
 
 
 



 

Tak kde jsem 
to minule 
skončil? 

Dnes si probereme 
rozmnožování 

Homo Sapiens, ha. 

Dávejte dobrý 
pozor, jednou se 

vám to může hodit. Kde jsem si to mohl 
tak zašpinit? 

…chrrrrrrr
… 

Teď jsem vám 
chtěl něco 
ukázat, ale 

zase jsem to 
kvůli vám 

nestihl. 

Klasické čištění brýlí 
Crrr!!.. 

Ještě před začátkem hodiny už pan 
učitel zapisuje do třídní knihy. 

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

A teď odbočíme, 
když jsem byl na 

vojně … 

DÁŠA ROKOSOVÁ 
IVOŠ VLÁSÁK 

Jejich vztahu předcházela dlouhá 
esemesková show. Když jim došel 
kredit usoudili, že by spolu mohli 

začít chodit naostro. Dáša je jemná 
dívka, zpěvačka. Ivoš je drsný 

mladý muž, sportovec. 

KATEŘINA ZÁRUBOVÁ 
LUKÁŠ TVRDÍK 

Kačka po Lukášovi toužila celý dlouhý 
rok, než se ho odhodlala zbalit. Můžete 

je často potkat objímající se v parku 
nebo na nejmenovaném místě 

v Chabeřicích. Chodí spolu ze všech 
třech párů nejdéle. 

PETRA NAROVCOVÁ  
DAN SZALAI  

Dlouho okolo sebe chodili jakoby nic. 
Aby se do sebe zabouchli, museli 
společně odjet na školní lyžařský 
výcvik do Olešnice v Orlických horách. 
Na sjezdovce zářila Petra a ve 
společenské místnosti Dan. 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

V den rozdávání pololetního vysvědčení vystoupili před 
celou školou členové skupiny H.I.V. a zpěvačky 
pěveckého oddělení ZUŠ pod vedením Dalibora Kaplana. 
Koncert moderoval Bohouš Žáček z dramatického kroužku 
a vedle Dalibora Kaplana a členů kapely H.I.V. doprovázel 
zpěvačky taky náš matikář Jindřich Pustka. Akce se velmi 
povedla, což potvrzuje i fakt, že ke konci koncertu se 
někteří žáci, a dokonce i učitelé, neudrželi na lavičkách a 
začli naostro pařit. Děkujeme tímto hlavně slečnám Lence 
Urbanové a Veronice Jirsové.                                       Felix 

Because of you... 
Kačko, řekni 
kvůli komu? 

Co asi dělá 
Ivošek, 

zlatíčko? 

Rome wasn’t 
built in a day. 
Hey,hey hey! 

Snažim se v 
kapele udržet 
dobrý tempo, 
aby nám to 

šlapalo. 

Jsem klávesák a 
pravej Čech. Moje 

nejoblíbenější 
píseň je česká  
státní hymna. 

Děti, 
hlavně 

nezlobte. 

Real love, real 
love..., miluju tě 
můj Tomíšku. 

Jsem Kurt 
Cobain z ulice 
Pod Březíčkem 
 

Mandel, ještě 
jeden taneček, 

please? 

Jasně Verčo, just 
one last dance, 

s tebou vždycky. 

...9 milimetrů 
důraznejch 

argumentů... 


