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D i v a d e l n í  o o d m k a p ř e  
d r a m a t i c k ý  k r o a š o k 
/škol. rok I96j-64 - I. rod./

1 . Tednání
/Ha bobku sodí Ivana a čtu oi knihu. Nevnímá okolí.
Kolon projde Hana., otočí oo./
Hena: Jé, oboj Ivo!

/Ivana čte dál./
Ivano! Ahoj!
/Ivana zovřo kmihu, zamračí oo o vatame./

Ivana: Ahoj, co má být?
Hana: /se ummšjo/ ho, že tedy tok sedíš! Moc legračně.

A to zrovna před školou 
Ivana.: /odsekne/ Do toho ti nic neni!
Hana: /spatří knihu^ kterou svírá Ivo/ Ukaž mi tu knihu! 
Ivana: /běhová ji za záda/ Neukážu!
Hana: Co eo bojíš? Já se ehei jenom podívat, Jaká je 

to knížka.
Ivona: /opatrně ukazuje knihu/ ho, to Jo přece !mlha 

Tinur a jeho parta.*
Horná: Tu jsem ještě nečetla. Prosím tě, půjčila bys mi ji? 
Ivana: Co bya ještě nechtěla? Nejsem půjčovna.
Hana: /se urazí/ Tak já tedy jdu. /Odchází./
Ivana: /ji zadrží za ruku/ Počkej! Kam jdeš? Já bych... 
Hana: Jdu do divadelního kroužku. Poslyš, vždyí ty jsi 

také přihlášena. A nebyla jsi tam ani jednou!
Ivana: No, no, víš, já nenáa vůbec čas.
Hana: jak to?
Ivana: No, musím se starat o sestru.
Hana: 0 Jitku? No tak já jdu.
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Ivana: Nechoď ještě. Hele, já ti tu knížku třeba půjčím. 
Hana: Děkuji, /bere si knihu./
Ivana: Slib mi, že tu knížku neumažeg. Cna -vlastně, 

ona není moje. Bám ji vypůjčenou od kamaráde.
Hana: Dám ne ni pozor!
Ivana: Ty, Samo, co vy vlastně vůbeo dáláta v divadelním 

kroužku?
Hena: Učíce se!
Ivana: A co se učíte?
Hana: Hrát hry, taky básničky...

/na jeviště vběhnou tři dívky: Zve, Dane a Veronika/ 
Zva: Holky, hole, Hana a Iva!
Dana: Co ty tu dělág?
Veronika: Jdeš do divadelního kroužku?
Ivana: /zakroutí hlavou/ Nemůžu!
Eva: A proč?
Dana: Vždyt ses tam taky přihlásila!
Veronika: Tebe to nezajíců?
Ivana: Co se tak hloupě ptáš? /odchází/
Veronika: Ta se nedá vychovat jinak.
Hena: /so usměje/ Že ne? Musí se na ni mírně.

/Dívky se na sebe podívají/
Eva
Dana Jak to?
Veronika
Hana: Podívejte, půjčila mi knihu. /Ukazuje knihu./
Dana: To není možně.
Eva: Ty lžeš.
Hana: Nelžu, půjčila mi ji. Opravdu.

/Na jeviště přijde Jitka, Žvanina sestra./
Jitka: Dobrý don! Neviděli jste Ivana?
Veronika: Před chvílí tu byla.
Jitka: Kam šla?
Eva: To my samy nevíme.
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Dana: Cc ji chceš?
Jitkát No, tak, já ji nutně potřebuju. Protože by 

^ šla s Petrem hrát kopanouo 
Evai S jakým Petrem?
Jitka; No, s Petrem. To je její nový-Ammanád. Před 

týdnem se do našeho gema přistěhoval a rodiči. 
Hana; A to se o tebe nestará? Ivana?
Jitkat 0 mě se nikdo nestará. Ivana má jinou oblibu.

Tak já už jdu. Nazdar, /odchází./
Eva! Dano, kolik je hodin?
DaaaR Holky, jsou už tři!
Veronika: Páni, honem, nebo přijdeme do kroužku pozdě!

, /čichni odběhnou z jávištěo/

/Na jevišti g# Ivana, pak přijde Hana/
Hana! Ahoj, Ivano!
Ivana! Ahoj!
Hana! Tady ti nesu knihu "Timur a jeho parta". Byla 

pěkná. Děkuji o /Podává Ivaně hcĚLhu/
Ivana: To si myslim, že je pěkná.
Hana: Na koho tu čekáš?
Ivana! To neřeknu!
Hana: /Ukáže Ivaně loutku/ Hele!
Ivana: /si chge loutku vzít, ale Hana ji schová/

Kárns tu loutku koupila? Já si taky takovou koupím. 
/Vytahuje z kapsy peníze/ Deset, dvacet, třicet a 
pět korun a dvacet haléřů. Stačí?

Hana: Tuhle loutku jsem si nekoupila!
Ivana: Jak to?
Hana: Udělaly jsme si je.
Ivana: Loutky. To není ̂ nožné! Vždyí to ani neumíš.
Haha: Já? Udělali jsme si loutky v divadelním kroužku.

Všichni!
Ivana: A jak?
Hana: No, stačí papír, látka, nůžky, nit, jehla, vata, a.



Ivana: Opsavd^? js&ťm Tekavou loutku ei
udSláu.

Basa: Saao bys to wžitá aotvodl*.
Ivana: pračt Já sas&R váaahna. Kdyá Jodnau iohnu 

g# loutka udělá*. tak udilán.
&aa? *:@c to navycM ouhaj! Ala Myl ai tady uyolii

Ji MIMI, udiloj ai. Ahoj! /Hana odeháti/ 
Ivana: Ká tahovou loutka aa potřobujo papir, látk* 

aáihy... /Ivana ai váodhoo aopiauja do aápia-
^ a  joviátZ vbáhao Maa^ Zva/

Vorooikt: Ivano, aoál* tady náhodou Haná?
Ivana: /tahová aáptaofh/ Hákodeu ála.
Dana: Jo to ai dlouho, oo ála?
íýaaa: Doni. Aai to Jo pit utnut, co tu byla.
Bva: Tak to aaai ialaho,

/Divty odchátojie Ivana Jo adrii/
Ivan*: ZoMqr! Mlely Jato ai tahy loathy?
Hva: Mlaly /Oketui Ivand tvá íowMqr/
Mna: Joiti ai tahová loatíqr událáao 
vana: í^řavdH^ A w  t nin.. budeta dálatt 

hřát divadlo.
Kdybys eátě^a^oc

^ye^dka: hrát...-
.' .?.s 3 Icû enaif. víš?

.: (Ŝ odi tan 'dag á&tiy do -:Oba divadaln^^ f
'̂. : Jotea ay! Já,, Haaa a Jitka.

5oio? Ji^ea eaadi a ̂ áni do krM)Sl;:ť?
A ^  s.á býtt Všáyi& aa toia aoíâ  ásio pedl̂ néha,,
A@ & násí ehfwgí a g^Agujc.

*ař-oaika: Kd^ya c!;. tgSa.j, tak přij&. S-^aw br.̂.t ̂  .-ou 
bru. M^oÉao už Jit.

Dí̂-H.
ka

Xvaaas Ahoj, holkyš ^ivky od^bázaji./
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?. Jednáni
/Hat soéně jsou Eva, Dana, Veronika s Hama./
Hana: Holky, to bude pěkná, až si poprvé zahrajeme 

divadlo!
Eva: No, to bude!
Baňa: Ale schází nám ještě Jitka!
Veronika: A co když ji nepustila Ivana.
Hama: To není možné.
Eva: Podívejte, Jitka.
Jitka/vběhne na scénu/ Trochu jsem se zpozdila. Ivana 

mě hubovala.
Dana: Za co?
Jitka: že a vámi chodím do kroužku.
Veronika: My to Ivaně určitě rozmluvíme.
Hana: To ano, Ivana potřebuje domluvit.

/Na scénu přijde IvanaJ/
Ivana: Ahoj! Hano, poj& sem! Musím ti něco nutného říct.

/Ivana zůstala stát opodál, Hana k ní přijde/
Hana: A co cheeš?
Ivana: Prosím tě, dělala jsem si loutku, a ona mi nejde.

Sikalaa, že se potřebuje papír. A na co?
Hana: Jsi hloupá. Holky poslouchejte! Ukázala jsem

Ivaně svou loutku. Ona sl ji chtěla také udělat.
Sekla jsem ji, co se k výrobě potřebuje: papír, látka, 
nůžky, nitě, vata...

Ivana::Ano, ano, to jsi říkala! Jenže tan^papir, co s ním? 
Veronika: Tak choS s námi do kroužku, a uvidíš, jak se 

to dělá.
Ivana: Já, já bych chodila, ale co soudružka učitelka?

Vždy! mě Vynadá.
Dana: To víš, že ne. Nio ti neudělá.
Hana: PojS s námi a neboj se!
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Eva: Potřebujeme měk^e Ještě k jedné roli.
Ivana: Opravdu? Mí byste vzalý?
Jitka: Radii Mg ty máš z* kamaráda Patra, a ay jsme 

jako nie.
Dmaa: Tmkhle to asber. Jitko. Ivano, ehooš být a námi 

nebo' ne?
Ivana: Chci!Vazonikms Tak. jai správná holka!
Eva; T&3 pejž a námi!
Ivana: Kolky, já mám radmat. Vy jato moje zlatá helky! 
Hana: Nejdřív si musíš sadělát loutku. Jácou chrneš. 
IvsaMM A jak. kdyi to nemzím?
Dana: My ti pam&Žem*o
Ivana! A nezlobíte ae aa ano. ie jsem pozadu? 
Veros^ka^ V&bee ae! Rema řika&a. io ti pemůiomo. 

tak to splníme. /dívky odcházejí/

4i
/na jevišti jaou Eva a Dana/
Evas Dano. eo myslíš, jak hraje Ivana divadlo?
Dassa: Náhodou hraje moc pěkně. Je vidět, že ae 

snažío
Evas Jaký měla strach, kdyi jsme ji přivedly k

vedoucío /Ra scénu přijdou Ivana. Jitka. Hana a 
Veronika/

Ivana! Ahoj. holky! Te3 jsme už všichni.
Jitka! A eo budeme dělat?
Ivana! Ty nevíš? Budeme zkoušet naši hru. protože 

máme zítra premiéru.
Veronika: Máš pravdu, aásáma zkoušet.
Eva: Holkyo zkusme si té tady.
Ivagga.8 Várko a Hano. Eva má pravdu, zkusme si too
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Han*! Ho dobře, vyndejte ai loutky.

/Dívky ai připravuji loutky./
Baňa; Začínáno!

/Dívky ae připraví na Lpdkovou scénku. Každá má na 
ruce navlečenou loutku, maňáska. Ivana má chlapeč
ka, Jitka holčičku. Hana veverku, Dana medvěda, Ve
ronika lišku, Zva princeznu. Vyprávěný děj současně 
hraji./

Dana: Byl jednou jeden rozpustilý kluk, a jedna malá 
holčička,^která byla jeho kamarádkou. Chlapeček a 
holčička si spolu hráli a měli také loutky. Chlape
ček měl lištičku a medvídka.

Veronika: Holčička měla veverku a právě dostala novou 
princeznu. Chlapeček a holčička si chtěli hrát.

Hana: Uviděli lištička a pustili se s ni do hry. Hladálá 
'jí po ouškách, po čumáčku, pe bříšku. Najednou 
kluka napadne, zatahat ji za fousky. Lištička se 
rozzlobila,, a chtěla kluka kousnout, ale holčička 
rychle vyskočila lišce na ocásek, kluk taký, a liš
ka, jak utíkala, je na ocásku povozila. Nakonec dě
tem utekla.

Eva: Děti hledají, co by dělaly. V koutě uvidí ležet
veverku. Vezmou ji za tlapičky, zvednou, prohlížejí 
si ji, okukuji se všech stran, šimrají ji na bříš
ku, prohlížejí ji ocásek. Kluka zase napadne cvrnk- 
nout ji do ucha. Poprvé, veverka nic, podruhé taky 
nic, a po třetí se rozzlobila a dětem utekla.

Dana: Děti zase nevědí, co by dělaly. Kluk se rozhlíží 
na všechny strany, ale holčička najednou spatřila 
krásnou novou princeznu. Princezna tanči, voní sí 
ke kytičce. Holčička volá chlapečka. Oba jdou k 
princezně, obdivuji se ji, kluk jí prohlíží závoj 
a najednou ji dá na tvář pusinku. Holčička chce, aby 
ji dal taky pusinku, aby ji to nebylo líto. Pak se 
vezmou všichni za ruce,chlapeček zpívá a všichni 
tanči.

Eva: Veverka a liška to zpozorovaly a chtějí si taky s
nimi hrát. Jdou k nim, ale dšti je nechtějí a odstr-



kaji ja. Zvířátka jmou pro madvšda, aby jim pomohlo
Veronika: Medvěd od táhna najednu stranu holčičku, na 

drahou kluka a aařadi všechny hračky do řady.
První ja princezna,, pak vavarkn, zrn ai klakp liš- 
h*p holčička, hadvěd ai ataupaa přad nS„ vada ja 
a zpívá!

Buáta dobři kamarádi 
a mějte všichni rádi!

Všichni s Už aat hádat nabudam,
badem hodní eelý den!

Všiehni aa dají do pochodu a zpívají:
Už jame dobři kamarádi 
a máma aa všichni rádij 
už se hádat nebadem, 
budem hodni ce3ý den!

/S posledním veršem ae uklánčji a odcházejí a jeviště./

K n i h a
/Skol.rok 1964-65 - II. roč./

Skoro všichni lidé 
rádi čtou knihyp 
které mají doma 
anebo ai je ehédi 
vypůjčovat do knihován.
Já sama jsem vášnivý čtenář.



Procházím ae po městě
raději k večeru,
kdy ustává ruch
na hlavních třídách
a zamířím pokaždé ke knihkupectví.
Někdy ve výkladní skříni
jsou nové knihy.
Divám se zamyšleně na ně 
a přenýšlim, 
kterou bych si koupila, 
kdybych měl* doát peněz.
Hádám podle názvu
a ilustrace, jaký děj gse v knize
skrývá.
"Kolik knih bych si asi koupila, 
kdybych měla hodněpaněz?" 
ptám se často v duchu, 
ale musím se jen smutně usmát.
Hodně knih, to je můj- sen.
V našem domě bydlí chlapec, 
který knihy nerad čte.
Když k němu přijdu^ do pokoje, 
hrnu se ke knihám, 
a obdivuji se jim.
Milan mi je ochotně půjčí, 
ale jen na prohlížení.
Na čteni ne.
Jestliže se ho zeptám, 
o čem která kniha pojednává, 
pokrčí rameny a mrzutě 
řekne: "Ale já nevím. Mne to nebaví, 
já se e to nezajímám."
Nerad čte, to je jasné.
On má rád moderní hudba.
Jazz, ^ig-beat nebo Beatles.



Udělala jsem průzkum u svých kamarádsko
Chodím takhle po městě
a ^razime k ^ntikvariátua
^Bolkyg pojíte se podívatna knihy,"
švu je, ale ony se mi vysmály,
že jsem filosofo
Bývá mi často gmutnoo
Nikdo mi nerozumí,
nepovídá si se mnou o knihách,
o kterých bych mohla
vykládat celý den.
Kamarádi a kamarádky 
se o to nezajímají, 
tak tedy nevím, co je má 
na tom světě těšito

Mne vždycky potěší knihao 
Třeha malá, slabá, ale vím, že ji 
čtu a poznávám 
něco nového, co mohu 
uplatnit v životě.
I samo pojmenováni 
"Kniáa* je krásné.
"Kniha, kniha" mohla bych 
pořád volat a nikdy se nenasytím. 
Protože kniha, to její jméno, 
tak pěkně zni.



VI*stt Pwtr&čwá

S p l n ě n ý  s e n  
/škol. rok 1964-65 - II. roč./

Byla jak kluko
Hrála si s nimi a spřádala svá plány
0 věcech jako klucio 
Půjčovali ji kolo
a ona jela jak divoký kúa.
1 když si natloukla,
smála se, bolest jí nevadila, 
prala se s kluky, hrála 
kopanou, nic ji nevadilo, 
že je dívčinouo 
Jen jedno trápilo ji 
od šesti let. Chtěla kolo.
Nové nebo staré, hlavně 
že nějaké. Nikdo ji nebral 
vážně. Když byla zima, 
uklidnila mámu, 
že kolo nechce, ale jak 
nastalo jaro, prosila o něo 
Až ve třinácti letech 
přání splnili jí.
Konečně měla nové modré 
lesknoucí se kolo 
značky Favorit.
Radostí vykřičela všechno, 
nejšíastnější byla ze všech 
děvčat.
A nyní projíždí se na něm, 
pečuje o ně lépe než kluk.



12 Vl*3t* Petrášová

Přeh&zovačku ji závidíp 
vždy^ to málokdo má. 
Rodiče jen o mi velkou 
starost majio jaké přáni 
dále bude mít. ^ 
Ona ale nic nepřeje si. 
Má své dlouholeté přáni 
a e tise je šíastnáp 
na co si vie přát.

J # m o m t e n  v ý k r e s  
/školo rožs 1965"é6 - HI. roč./

Kai4̂ r deiB odcházel ze školy dgatA a hlavou svčšenou 
a M^aau se neodvažoval pohlédnout do očio Me protop 
ie by měl špatné zMsáy. Učil se středné. Jen jedna 
vš& ho rmoutila.

Mél rezavá vlasy a v obličeji hnědé pihyo Dšti 
se mu ̂ smivaly: "Tomášig Zrzáči!" Jednou mu do-= 
konce ̂ )#ly. Přišel tenkrát oelý poškrábanýp 
gakrvave^ a s roztrhanými ?aalhot$%a&o

Maminka se sděaila a nakonec mu ještě vyhubovalap 
še si děti nemá všimato

**Vždyz za nic nernAiu,/'̂  řekl ji a chtěl ji vysvětlit 
proč ho nemají rády. ale maminka už nic nechtěla slyšet 
Určitě by hovořila jlaakp kdyby 3§ vidělao Cítil, še 
je sámo ie ho nikdo nepelitujeo

Dovedl se však pobavit. Hrozně rád maloval zviřátá,. 
všechno, oo '*39lam sebe viděl, se pokoušel zobrazit na 
papíru. Koupil si několik čtvrtek, vodové barvy, pas
telky a dvě tuše. Chvíli přemýšlel, co by měl nakreslit 
ale pgďE stejně nic neudělal a čtvrtka z&stala prázdnáp 
čiatá.



AŽ jedneug byle to takhle v lednu před prázdninami, 
řekla 80!MCruika učitelka celé třidšg že budot kreslit. 
Každý st% vkresli výkres ,JKterý by vyjádřil novou udá
lost g buá. v yodlně nebo v ulicig smutek či radost.
Žáci se dali do práce a při hodině výtvarné výchovy 
pečlivé kreslili. Soudružka učitelka procházela mezi 
lavicemip tu a tam někomu poradila a pak se zastavila 
u něho. Překvapeně pohlédla na papir a potom se zeptala! 
"Tomáši, proč nemaluješ?"

Pomalu se ji díval do hnědých oči. Mlčel. - "Ty ne
chceš?? ptala se učitelka. Pokrčil rameny a potichu 
řekl! "Mám doma jeden výkresy chtěl bych vám ho dát."

Učitelka se usmála, pohladila ho po hlavě a souhla
sila! "Dobře. Tomáši, přines jej ke mně dnes odpoledne." 
Ulevilo se mu a sklonil hlavu. Když skončila hodina, 
řekla soudružka učitelka, že nejlepši práce pošle do 
NDR. kde bude uspořádána výstava dětských kreseb.

Odpoledne stál u školy a netrpělivě našlapoval ve 
sněhuo Pevně v rukou sbíral veliké desky^ Konečně 
vstoupil do budovy a nesměle zaklepal na dveře kabine
tu. Otevřely se dveře a v nich se objevila soudružka 
učitelka. Podal ji desky, ve kterých tak opatroval 
jediný výkres. Učitelce se velmi líbil. Měl radost. 
Poprvé někdo cizi ho pochválil. Běžel rychle domů se 

v očích. Byl štastný.
Uplynulo několik měsíců a byl červen, šlo se napo

sled do školy. Budou prázdniny. Tomáš se těšil je na 
odpočinek. Kluci mu dají aspoň na nějakou dobu pokoj, 
šedá třída zářila bílými košilemi a rudými šátky. Všichni 
čekali na svou soudružku učitelku. Přišla. Usmívala se. 
Dala pokyn k sednutí a zamávala velikou žlutou obálkou.

"Jste zvědavi, co to je, že? Vzpomínáte si ještě, 
kdy jsme malovali obrázky?"

Třída zahlučela. Ano, všichni to dobře věděli.
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"Přišel nám z Berlina dopis./Jeden z vás vyhrál a 
pojede ee o prázdninách podívat natři týdny k moři." 
Přihlásila ee Henka, černá "Prosím., kdo to je?* Učitel
ka se nemívala. "Počkej/Haci. Jeden z vás o,„ -r 

ěvě s pěti dětmi z neei republiky. Všichni jste 
nakreslili pot*? obrázky. Nikdo netušila že se 
štěstí obrátí k nám na naši školu.. Výhra přišla pri- 
vem. Jeden iák nakreslil krásný výkres: Chlapce s re
zavými vlasys jak stojí u Černého koni;, hladí ho a 

děti,., ktc'-. " ...
Záei pohlédli ca rvcho spolužáka e rezatými vla

sy. Zrudl a vctal. Učitelka k měna přistoupila a po
ložila na Ir. 'ici obálku^

"Doufám^ le je ti u noře tudj '-bit. Přeji ti 
črasznou cestu a dobrý pobyt."

ústil budovu, všechr .* zpívalo. Byl 
obklopen houfem dětí Už ee mu neeeály. Vyprovodily 
, domů ti. nabízely c.o bď -r'.

l.rl. il k oblá* ům_. r ...re rerleh. ee
+ *í dolů k poto.-u. Or*atní za nim. Nejkrásnšjši 
zaoá ek pn'zicin' Snad poprvé se tak rozdováděl.

M a l ý  a v e l k ý  č l o v ě k  
/škol. rok 1965-66 - III. roč./

Bývají včel,, které jsou malá/, ale zato udivující, 
h&déý kteří žili va městech)si ve spěchu ani
nevšimnou, ct ja kčřem. Snad obyčejná vysoké oomy^ 
tromy,, auta a trMnvaje.

Ale tentokrát toho dne plného jara, slunce a 
-'Ras si nikdo nevšiml xalého baculatáho kloučka v 
kráikyah kalhotkám a v modrá bundičaa. Byl tak 
mrňavý, že mezi spěchající lidi zapadl a nebylo



Vlast* Pbtrášcvá

ho ani vidět. Pak se ale odtrhl a rozběhl se k jednom 
au obchodu, kde ve výkladní skříní byly vystaveny hrač
ky

Stoupal 8i na špičky c tiskl svůj kulatý nosík ke 
sklu, otevíral pusu,, ale aoc toho neviděly jeho svět
lých vlásků si všiml velký člověk s dlouhými vlasy. 
Seklo by se "chuligán". Chvíli pozoroval malého člově
ka, jak se namáhá a usiluje o to, sby aspoň viděl přes 
doleni mléčné sklo něco. Třeba anto. Tu he uchopily čí
si ruce a vyzdvihly nad hlavy lidi.

"No tak ae podívej," uslyšel mrňavý kluk, jak mu 
někdo zabroukal do ouška. Ohlédl se, a spatřil člověka 
s dlouhými vlasyó Objal ho kolem krku ̂ podíval se na 
hračky a usmíval se. Konečně viděl barevná autíčka, pa
náky, balóny, panenky a 333lobežky.

"Tak co, líbí se ti něco?" zeptal se velký člověk. 
Malý rozzářeně přikývl: "Ten pásák by se mi líbil." - 
"Tak až přijdeš domů, řekni tatínkovi, aby ti ho kou
pil," řekl velký a netušil, jak malému ublížil. Když 
ho postavil na zemy malý sklopil hlavu. "Já mám mamin
ku. Tatínka nemám. Maminka neměla peníze. Utratila je za 
dva nanuky."

Velký člověk pochopilarřekl, že se to někdy stává. 
"Kolik je ti roků?" zeptal se. Malý pohlédl na své 
prstíky, pak skrčil na levé ruce palec a ukázal čtyři. 
"To už jsi dost veliký. A jak se jmenuješ?"

"Hádej!" vyhrkl malý, a když velký člověk neuhodl, 
zasmál se.

"No, Péía." Velký pohladil malého po vláskách. "Tak 
ahoj, musím už jít," řekl a pomalu odcházel. Malý se za 
nim rozběhl, ale pak zůstal stát a díval se, jak jde 
jeho neznámý velký člověk s dlouhými vlasyo Zůstal
sámo Vydal se tedy na svou cestu kolem lidí,
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které d  pozorně prohlížel. *Pé!o§^ zavolal někdo 
A h4yž es ohlédl, uviděl velkého ělověka. p&jéo-
ae apolup* řekl velhý a podal au roku Tak Sli dva.
Malý byl ě!aaten̂  poakskoval vadla valkého. V nej- 
bližěí oukrémě doatal bohboayp čokoládu a zmrzlinu. 
Potom Sil ha &lotočža Malý aa na věeeh povoail. 
pokoupaí aa na houpačce a když toho měl dost sa- 
vadl ho velký člověk do apologické zahrady. Viděl vdamá 
zvířat&eg)#w#l aa nai móděn kamékn. H mvačimě mn 
velký hempi teplé pásky.

Slunce pomalu zapadalo. Sli apět kolem obchodu 
a hračkami. Velký člověk aa podíval na bodláky & vo- 
&?1 a !9â ým dovnitř. 2a chvíli si malý člověk noal bali
ček. Heal ei <^ou hračka, byl Slastný. Velký udělal 
radost. Hladil ho. jako by to byl jeho tatínek

šli oba vstříc zapadajícímu a lund. Kaluže aa 
leskly a velký člověk e malým odcházeli, držíce ae 
s& ruce.

^elký člověk m dlouhými vlaay měl rád děti.

D e j t e  m ě  n a  a t  w d i e 
/květen 1966 - III. roč«/

Ano. to až tak. Prosím vycházím školu. Ho - 
prospěch je takový - ne. vité co? Nabudeme se 
ptát. j*hé á&em měla snámky.

Dostali jsme za úkol. abychom ae gy^ žáci de- 
-yáté třídy9 rozhodli o svém budoucím povolání. 
Vypadá to zle. Zdenka a Milana jdou - totiž hláai 
ae aa školu. A jáp já bych neměla studovat?

Odpoledne jsem přemýšléla. ale ne a ne se 
pořádně rozhodnout. V pět hodin ke mě přišla Pavla.
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Chtěla jit do kina na Vinnetouao Samozřejmě, já ihned 
souhlasila. Ach, jak mě okouzlil náčelník Apačů, moudrý 
a spravedlivý Vinnetou! Ten herec byl výborný. Hrál 
skvěleo Anop už to mám. Bude, prosím, ze mne herečka.
A jaká herečka? Určitá musím být slavnou hvězdou a 
já to dokážu!

Druhý den jsem sháněla všelijaké básněp povídkyp a 
celý večer jsem přednášela a četla a přednášela a četlao 
Maminka mě nutilap abych sd dala na hlavu studený ob
klad, že mne to přejde. Ale co, to nevím. Asi tou he
rečkou přece jen nebudu. Ale to nevadí.

Příští den řáso jsem slyšela v rádiu překrásnou 
píseň v podání Jaromíra Mayera. Ach, ta krása být 
zpěvačkou!

A už to začalo. Vypůjčila jsem si od Mileny sešit s 
písničkami a odpoledne, když nikdo nebyl doma, jen náš 
kocour, počala jsem s výcvikem zpěvu. Koeour vyskočil 
na knihovničku a žalostně mňoukal. Potom se objevil ve 
dveřích tatínek a ptal se celý vyděšený, jestli nehoří. 
Ach, jo!

Při hodině chemie jsem dostala, lidî , jedničku ze 
zkoušení. Bylo to poprvé, protože jsem jinak kvalitní 
známku neměla. Rozhodla jsem se, že ze bude che
mik. A jaký chemik! Doma jsem požádala rodiče o zakoupení 
chemického nářadí. Otec i maminka po dlouhém žalost
ném nářku svolili. Na druhý den jsme vybouchli. Děla
la jsem totiž pokus. Maminka musela potom koupit nové 
záclony. Ale co, člověk se nesmi dát a musí jít za svým 
životním eílemo

H^sna mi poradila, abych začala se sportem. Může 
prý ze mne být nadějná sportovkyně v gymnastice jako 
Věra čáslavská. No, zkusit to mohu. Chci být slavná 
a chci také cestovat.
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Po obědě jsem se zamkla v pokoji a dělala jsem nej
dříve kotrmelce. Nábytek trpěl, ale byl ze dřeva.
Pak přišly na řadu hvězdy, přemety a ... to byla rána.
Než jsem se nadála, spadla na-zem krásná váza, kteréu 
maminka dobře opatrovala. Dostala ji od nějakého cizince. 
Střepy jsem rychle smetla pod skřin. Při druhém přemetu 
jsem se octla na gauči a při dalším jsem rozbila okno.

Te3 ja-tm doma. Mám zašitou patu a přemýšlím o Ta%ka 
řekl, že nemám žádné nadáni, jen prý nadělám škodu. Ale 
já, já se nevzdám, a proto se ptám: Dáte mne, prosím, na 
studie, kde bych nedělním škodu?

Oldřiška Krouliková

, M e d v í d e k
/škol. rok 1964-65 -= lo roč./

žlutý můj medvídek na stole sedí, 
lítostně po pokoji hledí.
Zrak zkalený má, oo srn stalo se ? 
Stýská se mu po lese?
Snad po máměa snad po lese, 
či snad hrát si chce?
Je sice jen z hadrů a ze slámy, 
dvě očka tvoří pouze korály,



Oldřiška Ki-oMliltovA 12-
a přece je tak živý, 
jen ta řeč mu chybí.
Snad i on touží po lásce o 
Ví to někdo? Nevío
Cd žlutého medvídka 
ae nikdo nic nedoví 
žlutý ten medvídek je přece 
hluchoněmý.

Hana Suchánková

F a n o u š c i  

/škol. rok 1965-66 - ročo/

Scénka pro dvě děvčata. 
Osoby: Hana, Eva.

Na scénu přichází Eva. Jde zamyšleněo Vtom přichází 
Hana s rukama v kapsách a kope do něčeho.
Hama: Ahoj, Evo. Kam si to šineš?
Eva: Z divadla. Holka, zpíval Bott!
Hama: Prosím tě, a kolik to stálo?
Eva: Patnáct korun. To si představ, že mám 6 podpisů 

od Gottaí
Hana: Co z toho máš? Teda já bych zbytečně ty peníze



nevyhazovala, stejně ho slyším každý den. A občas 
jo v televizi.

Eva: EO m oo na tam. to jo moje vče^ eo dělám s penězi. 
Myč oo mi libí a mám ho ráda.

Hana! /vyprskne smíchy/ Prosím tě. eo jo na mčm toče 
zvláštního. Masky sspiváe to jo fakt.

Evaa <So, a zpívala Přenosilevá, eenza.
Hana! Jép.proč jsem tam nabyla; a eo spávala?
Eva! Vždy! jai říkala. že bys 15 korun nevyhodila.
Hana! No jo. to jo nčeo jinéhoo
Eva: Gctta bys stejně slyšela. A kam vlaetnš jdeš?
Hana! Jdu do kiaap dávají Parný den.
Eva! To může být hezký, vid?
Hama! TO byeh řekla, tak jdu na to po čtvrtý. Už

kvůli písničkám.
Eva! /začne vytahovat soubor fotek zpěváků./ Podívejp 

tady mám ty fotky. Helo, Přenosílová.
Hana! Jép to je senza! Evo, doj mi ji, máě ji dvakrát.
Eva! Já nevím, já jsem ráda, že ji mám.
Hana! To je škoda - já tu mám v kapse taky fotky - 

Beatles. Jsou přesný9 vid?
Eva: Pánip ty mají dlouhý vlasy.
Hana: Přesný, vid?
Eva: Prosím těp eo je na tom přesnýho. tak dlouhý 

vlasy se mi nelíbí, že ae ti to může líbit.
Hana: A žádnej se ti nelibí?
Eva! Ale libí. až a&Ty vlasy.
Hana: Radši a* o tom nebudeme bavit. A jak to jde ve 

škole?
Eva: Dee^la jo. a tobě?
Hama! Ted má to nebaví. Já nevím, ani to sluníčko mi

vadí. Mrknu do knížky a hned ji položím. Ne, prostá 
má to přestává bavit.

Eva:-Z toho si nic nedělej.
Hama: /podívá ss na hodinky/ Prosím tAj, já tady s tebou 

mluvím a za pět minut začíná kino a já ještě nemám 
koupený lístek. Aho%lSvei . :  u

Eva: Ahoj! Já se tu taky bavím a už jsem měla být dávno



Zden* tw&iUnri

M a l ý  a k ř í t e k 
/škol. rok 1965-66 - přípravka/

Když skřítek ulehne si, 
je mrtev9 Né, to nesmí se 
stát, ochp všade je člověk 
jako já.
Když leží pod bezem, 
zdá se mu, že je velký 
jako já. Né, to nesmí 
se stát.
Když skřítek leze po čtyřech 
myslí si: Já jsem pánem.
Né, to nesmí se stát, oeh, vždyí 
je malý jako pansaka.
Když usneš, zdá se ti, že jsi 
u skřítka. Né, to nesmí se stát. 
Když je u tvé postýlky, jsi hodná. 
To musí se stát.



M a j i  a a r á d i  
/ěkal. rok 1965-66 - IV. ročV

Háji a# rádi,* ananM prakldaila alaěna Vnnd*ovd 
a dál klapala koboroa. Měkolik auaadak aa aa chadaikn 
oauatřaděpě dívala aa aavěěaaou dvojici. Cold ulioo 
vynilaln kritická poklady da aad aá a Jardovi. Ty po
klady člověka otravovaly Jako aalá aouato, i káyá 
jano aa jo aaaiili aatřdat. Proč aa aa ada tak dívají? 
Proč arovaa dna cd Paaataja ai valai dokřa. jak přod 
rokaa ai ada aikdo aověial. kdyi jaao ěli apala da ěkoly 
aabo a partou ataaavat. Bajadaaa ja Člověku ěaatndet. 
Jardovi buda aaandot a oalý avět aa nuaí dívat, proto- 
čo aa vadaa aa vuoa. Vády* aáa aokli vidět jindy.
Přad aěaíaoa jaoa ehadila da taaačníob a nikeaa napři- 
čla divná, áo nockodin dknč aaaa. ko jca aa podí- 
^ajtap paní Harnavd, br^y aa budoa brát.

Tk ulioa ja tak dlockd. Jarda, proč ncaluviě?
Oa aoiad nluví, ala jd ko aoalyěía. Ca ani to vloalo 
do hlavy. Přaoa ano nonůiau vyvdat a uiry potrhlí li
dé. Koukají aa aě jako aa aanakýnku. ktard předvá
dí aajnowějii nadal.

Věděla jaan aa baton. áa aa hnidou záclonou rajdí 
dvě dychtivé oči a zahálí aavyuiitd puaa. Za hodinu 
buda oald ulioa přaaaě iníbraováaa o načea oblačaní. 
driani, aniehu, zamilovaných pohl#daoho Wěkelik 
aouaadak nám buda tvrdit, ia aa oo aajdřívě vaznnaa. 
protoia aa adna hrozně rádi. ta ja vidit aa první 
pohlad. Ty robuatnčjší a mála romantické matróny 
prohlásí a jistotou, ia ně tan kluk naohá. /Známe 
dneční mlédai. na!/ Ostatní to řeknou obráoaně. 
tatici budou mlčat. Kolikrát jaan ai říkala, ia
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Si toho 3Mbudu yšímat. Znám přece lidi $ ulice.
Jarda ae na mě už delší dobu upřeně díval.

"Proč se tak mračíš!" "Já?" Dokonale jsem se pro
brala. Byli jsme ve středu města. "Jestli sis nevšim, 
tak jsme právě . šli jako budoucí ženich a nevěsta," 
hrozně se mi chtělo smát, ale neodpustila jsem si 
otázku: "Máš mě rád3 ženichu?"

Nechápavější a udivenější pohled už v životě ne- 
uvidím.

Stanislav Matulík

P e p i č e k  n a k r e s l i l  
/škol. rok 1963-64 - lo roč./

jak jedna vrána 
potkala zrána 
jednoho pána, 
jednoho pánao
Nakreslil taky les, 
jak k nesni utíká pes, 
a na druhou stranu 
velký ples.
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pod to slavika, 
a vadlo oslíka, 
který utíká.
Za oaliksm holčičku, 
která neao taštičku 
a v ni nulou žabičku.
Puk ni vzal papír druhý 
a na něj nekroolil pruhy 
modré Jako atuhy.
Nový papír též obrátil
a tám nakreslil,
jak chlapeček růŽi zalil.

P y š n á  h o d i n y
/škol. rek. 1964-65 - II.roč./
Byl jednou jeden domeček a v nžm žil atařeček a sta<- 

ranka. Máli doma všelijaké věd a mezi námi stará hodiny. 
Večer, když atařeček a stařenka usnuli, začali ai všichni 
vyprávět. Hmoe a poklič)auai, hodiny ae svým kUčkea. 1  tak 
to bylo každý večer. Až jednoho rána vzal dědeček hodiny 
a šel k lakýrníkovi. Ten hodiny nalakoval a vrátil dědeč
kovi. Ale zapomněl na kliček ďten zůstal rezavý. Když 
nadešel večer a všichni usnuli, shodily nalakované hodi-



ay rezavý Míček na asm a řekly asm, že je i^enl
Při tom ee klíček rozplakalo A všichni klíček tížili 
a eračilí ae aa pyšné hodiny, které k sánu došly.
Ráno chtěl dědeček hodiny natáhnout, ale nenačni klí
ček̂  Zavolal na babička a ta na dala také do hledání.
Nic však nenašli. §el tedy dědeček do nšata a koupil 
ai budíka a o hodiny ae už nestaralo A ty začaly re
zavět o Večer aa a nimi nikdo nebavil. Rodinám bylo 
smutno až a# rozplakalyo Slzy stíraly lako Všem bylo 
hodin lito. I budíku, Mary ei všdy vesele pobroukáve.1 . 
A hodiny všeho začaly litovat. Tu však přišlo ráno.
Když dědeček ráno vstal, zakopl o rezavý kliček. Zajásal 
Sund&l indigy a běžel k hodináři. Ten je preasazal, a 
nalakoval i s klíčkem. Když nadešel večer, omluvily se 
'#&á&ny klíčku a všechno zase dobře klapalo o Kmco ai 
povídaly g peklič̂ nai, hodiny a kliček a budíkem. A 
tím pohádky kaneco

M á n  n á p a d  
/škol.rek 1964=65 - 11. roč./

V jedná ulici na rohu stál atarý dům. Jeho tmavá 
oka* zvědavě mkuÍMvala na ulici. Za ztemnělým pr&jes=- 
dea byl veliký dvůr. V rohu dvora bylo plno harampádím 
rezavý drát, pli&ky, dokonse i stará letovačka. žili 
ai tam věiohai kamarádslqr, eelý den si vypravoval# 
a v noci spalio Nic je netrápilo. Nasáli starostí.
Ai jednosso Ryl večer o Už se chystali spát o Tu vyšla 
z domu paní s hmeem sa hodila ho mezi harampádí, a 
odešla. Hrnec mlčel. Po chvíli promluvila letovačka a 
ptala se hrnce,eo že je tady,vždy% je ještě nový.Opravdu



hmec byl áplně nový, alo jeho dne ssčlo díru o Všichni 
ho litovali. Chtěli mu pomooí. To pravil drát, že 
ráno jo mondřejši večera, aS eo ted všichni jdou vy
cpat. A tahy že joo Ráno řekla Štětka, že ví jak na to. 
Od čeho jo to letovačáen a pliáky? A! mu díro aalotsjo. 
*Mán joště trochu atřibř^saky". zvolala pledwvka. A 
pootily oo do práce. Letovač^ letovala a štětka hmec 
natírala etříbřenkou. Tak tak io ekončily, nebo^ oo 
objevil LáSa. Když uviděl pěkný hrnec, vzal ho domů, 
prptože oo mu hmoe líbilo Jeho ncnlnha v něm vařila 
polévko a všelijaká dobrá jídla.

9yl rád hrnec, 
věak pohádky je konec.

S o č n í  p o h á d k a  
/škol. rok 1965-66 - III. roč./

Uliee jde apáto
Utichá rachoceni motorů,
jen občaa se objeví světlo reflektorů
a v délce zahomká aute o
Uliee a# ponořuje do tswsoty.
Osvětluji ji jen řady aeonový^& Saapiček.V dáli tmou tichouaee zvoní zvoneček.
Noční pohádka začíná.
Uliee dýchá otevřenými oKny, 
za nimii oddychají apáči.
Hodní, mrzouti, možná i rváči.
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Je půlnoc, toa zhoustla, 
e epici ulici prošel poslední chodec# 
Poslední okno se ponořilo do 
Začíná noční pohádka.

O t o p e n ý  h r d i n a  

/Škol.rok 1963-$$ - III. roě./

Byli tři n šli ee k rybníku koupat. Jenda v červených 
trenýrkách, špuntík Ivan, zvaný tšč Bonifác a Pepík.

"To jsem zvídávej, jestli tam zas bude ten Pražák," 
začal rozhovor Pepík. "Cele j den lUi v sdsshách spále
no j na dece a do vody si lese jenom opláchnout nohy." - 
"To je tedy fakt. A k tonu joětč dělá frajera a hrdinu 
před malými kluky," řečnil Bonifác a popotahoval nosem.
"A třeba neumí ani plavat," smál se Pepík. "Já myslím, 
že jo," odporoval mu Bonifác a notně zatroubil do ka
pesníku a dodal; "Mám nč jakou rýmu. BepMiíiíkt" - 
"Pakt, třeba neumí," zastal se kamaráda Jenda, i když 
so zdálo, že je vůbec neposlouchá a že ho spíše za
jímá jeho vlastni stín, jemuž se pokoušel šlápnout 
na hlavu.

Blížili oo k rybníku a dopolední vedro sílilo. Zem 
byla rozpukaná žárem. Kalá písečná pláž byla plná barev. 
Ozýval se odtud rámus mnoha tranzistorů a smích děti, 
které si hrály v bahně na indiány. Nedaleko od této 
pláže byl kousek země, který vybíhal daleko do vody.
Tady se usadilo naše trojice. K nim se přidali ještě 
dva kamarádi. Jirka a blaniatej Jarda. Nedaleko && nich 
ležel asi o rok starší, tak patnáctiletý chlapec.

Pepík na něj ukázal a potichu řekl; "Hele, mššíátko!" 
"Co na něm vidíš," protáhl se Jirka a dlouhými kroky 
uháněl do vody.



^tnni^lav Maíulík&
Han uběhl A rybník a# vyprázdnil. Metala tu jen oasa 
pětice a PkháA, který ještě četl. Za chvíli zavřel kniha
* zaěalpoaněěaějpoaarcwat chlape*. Nwaiai ho všiml 
Jhrda. *Oako<^áěV*VTět&l. *Jaantunaatátnísúzasi, 
nd? HMa ai ta dělat, ca chci.* zaavál a# řražák. 'Sela, 
hala, ca sní aluwit,* podivil aa Jirka. ?lie voáy se ata ôě) 
ha Jí.* * " M e t l *  ř^lT Hana raahoAoě lip nei ty,* 
razčílil aa. *Ha, ha,* svíjel aa ^ Í A y  Jarda. "On přej aaí plavat lip aai Jitka.* A aěl ěaau aa smát, nabot 
Jirka patřil aaal aaJlapM plavce v oholí. 'Nevíříte?* 
pkakal Pražák, tah ae ksubajta!* Phk aa rozběhl k vyseká 
zkála, která aa tyčil* do velké výBqr nad vodou. Vit* 
aasatajiléodh. Zpito odváěaý hoaaahp nzbeěz tá skály 
aa báli akoáit i přední plaval a skalí, asi Jirka ze a 
to jaětě aopokuail^

Zdyi byl jli nahoře, bylo aa něa vidět, jak ae roz
ety šli. Jakaila ta aviěěl Jenda, paatil aa za nín. na 
ídhUa, ahy aa ve akcku zabránil, protože již potopil,
$e aai Ftaiák neusi plavat. Jaksila bo Pražák uviděl, 
adraail aa a skočil. Voda vystříkla ai na Jendo, který 
ui stál taká na vrcholku

Y&Lehai napjatě pozorovali vodo, která se už zatís 
uklidnila. Ale po Pražákovi aai pasátky.Na břehu se 
strhl aaatak. Jii chtěli běiot pro poaooy když tu ao 
ozvalo dalěi oocná plácnutí a Janda zaizal pod vodou.
Dopadl až na dno a odřel ai kolena. Nedbal na bolest a 
okáaiitě aa odrazil. Jaksi la aa vynořil z vody, protřel 
ai oči a pátravě aa díval na vedá. Hledal nějakou — i-ti- 
po utopenci. Věiehni na břehu ua^toa posáhali Najednou 
aa Jenda vysvětil a ponořil. Za vteřinku jii něco táhl 
ke břehu. Pepík su skočil aa pončo. Spoleínýai silaai 
pak Pražáka vytáhli na břeh, Jeho stav nebyl nikte
rak hrozný. Za čtvrt hodiny byl znovu v pořádku.
Když už šli chlapci douů, řekl vážně Jenda: "O tomhle 
nikoau aai nuk.* Všichni mu to slíbili a kdyby se byl 
Pepík udržely nikdo by neznal zachránce.
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