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Časopis d ětí ze Základní školy Bavorovská ve Vod ňanech 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Ročník V. 
Číslo 4 

Červen 2010  

- 7. května se fotografovali na Výstavce 
- 10. května se 6. a 7. ročníky utkaly ve 
školním kole LAO 
- 11. května soutěžily 8. a 9. ročníky 
- 11. května proběhl MacDonald cup ve 
Strakonicích 
- 12. května se fotografoval 1. stupeň,  
13. května 2. stupeň 
- 17. května proběhl Sportovní turnaj 
vodňanských ZŠ o pohár starosty města 
- 19. a 20. května se naši sportovci zúčastnili 
okresního kola poháru rozhlasu v Blatné 
- 20. května se konalo slavnostní vyhlášení 
SOČ Nadace Vodňany 
- 25. května naši sportovci bojovali v krajském 
kole Poháru rozhlasu 
- 26. května 1. – 3. ročníky prokazovaly svou 
atletickou všestrannost, 27. května cvičili 
čtvrťáci a páťáci 
- 31. května jeli osmáci na cyklokurz 
-1. června oslavili naši mladší žáci Den dětí 
- v týdnu od 1. do 5. června proběhla na škole 
sběrová akce 
- 2. června shlédli druháci představení O 
pejskovi a kočičce 
-2. – 3. června jela 6. B na výlet na Moravu 
- 7. – 11. června strávili žáci 9. ročníků na 
vodě 
- v průběhu celého června jsme jezdili na 
exkurze 
 

 
Milí čtenáři Bliku, nastal letní 
čas, konečně, letní prázdniny 
se blíží. Přejeme Vám všem, 
abyste si je užili co nejlépe, 
načerpali hodně sil do další 
práce a v září na viděnou. 

Vaše redakce 
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Co je to domov  - podle 8. třídy 
 
 
…místo, které nám vždy otevře dvířka, hnízdo, ve kterém se 
cítíme bezpečně, místo, které nás nikdy neopustí /Martina 
Horáková/ 
…pro lidi krásné místo, kde mají své vzpomínky, je krásný a čistý 
/Andrea Valíčková/ 
…útočiště, kde můžu spát, pocit, že mám rodinu /Veronika 
Vojíková/ 
…můj začátek a konec mé cesty, má cesta, můj sen, je tam, kde končí má cesta spánku, kde 
sním a kde vstávám, je tam, kde se uložím do říše spánku a snění /Tereza Furišová/ 
…místo, kde najdu vždy útěchu a pochopení, kde je radost, štěstí, ale někdy i problémy, 
trápení.Každý má jen jen jeden domov, kam může vždy přijít /Martina Zlatohlávková/ 
…tam, co žiji, tam, co usínám, tam, kam chodím každý den, tam, co vstávám /Pepa Petrův/ 
…místo, kde jsem šťastný a kde jsem rád, kde si odpočinu, kde prožívám krásné věci                              
/Míra Bísek/ 
…místo, kde jsem si vším jistá, které vždy v nouzi ocením, kde můžu bez problémů snít 
/Monika Píchová/ 
…tam, kde se cítím šťastná, kde mám svou rodinu, která mě vždy ve všem podrží, kde se 
cítím volná a svobodná /Markéta Votavová/ 
 
 

Vyhlášení výsledků studentské a žákovské 
odborné činnosti 

 
20.5.2010 proběhlo v příjemném prostředí vodňanské galerie slavnostní vyhlášení 

výsledků studentské a žákovské odborné činnosti vypsané Nadací města Vodňan pro školní 
rok 2009 – 2010.  

P. Horáková seznámila přítomné s tématy prací, s jejich obsahem, klady a nedostatky. 
Vyzdvihla dobrou úroveň letošních příspěvků a práci a úsilí žáků a studentů. Poděkovala 
konzultantům z řad pedagogů. Krátký proslov měl pan starosta V. Heřman. 

Poté byly vyhlášeny výsledky a předány odměny. Z naší školy se zúčastnily žákyně 7.r. 
M. Jůnová a S. Procházková, 8.r. T. Furišová a A.Smíšková a 9.r. M. Nedvědová. Někteří žáci 
na závěr prezentovali své práce před přítomnými spolužáky, učiteli, členy nadace a 
představiteli města.  

Mgr. Jarmila Rybáčková 
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Výlet na Hanou 
 

 2. června 2010 ve čtyři hodiny ráno vyrazil ze 
Strakonic autobus s osmou třídou ZŠ Poděbradova do 
Vodňan. Na zastávce ve Vodňanech přistoupili rozespalí žáci 
6. B ZŠ Bavorovská a autobus nabral směr Haná. Jižní Čechy 
v této ranní, no spíše noční, době slibovaly pěkný den, teplota 
okolo 12 stupňů byla přijatelná, obloha nabízela pěkné 
počasí. První část cesty jsme všichni pospávali, povídali si, 
prostě těšili jsme se na zážitky, které si pro nás připravil pan ing. Šobr z MěÚ ve 
Strakonicích. Jeli jsme totiž na Moravu, jelikož jsme vyhráli ekologickou soutěž Pěšinkami 
zámeckých parků Země zamyšlené 2010. 
 Naše první zastávka vedla na zámek Chropyně. Moravská obloha se během cesty na 
nás začala kabonit, ale když jsme vystoupili a šli k zámku, nebylo to ještě tak hrozné, sice 
pršelo, ale dalo se to vydržet. Během prohlídky se déšť výrazně polepšil, kapky byly větší a 
vydatnější. Král Ječmínek, který dle pověsti spí v dubovém stole na zámku, se patrně zlobil. 
My jsme však tvrdohlavě pokračovali Moravou kupředu a zakotvili jsme u stáčírny Hanácké 
kyselky, kde jsme měli domluvenou prohlídku s ochutnávkou výborné minerálky. Pan 
vedoucí nás navlékl do slušivých bílých hygienicky nezávadných oblečků a prohlídka začala. 
Za plného provozu jsme sledovali, jak se vyrobí plastová láhev, naplní chutnou vodou, polepí 
etiketou, uzavře víčkem, sjede do tunelu a vyjede balená po šesti a nakonec odfrčí na palety, 
aby mohla za spotřebiteli. Bylo to určitě zajímavé, ale my jsme se už těšili do ZOO. Vyrazili 
jsme totiž na Svatý kopeček u Olomouce. 
 Ječmínka jsme asi naštvali moc, protože kromě vydatného deště se přidala hustá mlha, 
z kopce se valily potoky vody, zvířata v ZOO na nás otráveně koukala, případně se schovala, 
nebylo totiž moc komu se ukazovat. Proběhli jsme ZOO a vyloženě jsme se těšili do 
autobusu. Sjeli jsme do Olomouce, abychom se podívali do centra města. Ječmínek se asi 
uklidnil a poslal nám pár slunečních paprsků na usmířenou, a tak jsme si mohli vychutnat 
historický střed města – Horní a Dolní náměstí s radničním orlojem a kašnou, sloup 
Nejsvětější trojice, následně jsme sběhli omrknout Václavský dóm a místo zavraždění krále 
Václava III. Po hodinovém rozchodu, který jsme trávili různě, jsme se hromadně 
vyfotografovali u památných míst na památku a autobus nás odvezl do Kroměříže, kde jsme 
měli ubytování. Nocovali jsme na internátě Střední hotelové školy, kde jsme se také 
stravovali. 
 Noc byla rychle za námi, ráno se na nás usmívalo slunečními paprsky, a tak plni 
naděje na pěkné počasí a příjemně strávený den jsme vyrazili po snídani na prohlídku 
arcibiskupského zámku. Provázela nás milá paní průvodkyně a dokonce nám v největším sále 
s vynikající akustikou dovolila si zazpívat. Po skončení prohlídky jsme někteří vyběhli na věž 
a kochali se vyhlídkou, pak jsme si zašli do místní cukrárny na specialitky, no a po krátkém 
odpočinku jsme vyrazili do barokní zahrady, která nás přivítala nádherně upravenými záhony, 
rozkvetlými květinami, rotundou s kyvadlem, prostě krásnou přírodou. Počasí stále 
vynahrazovalo minulý uplakaný den, a tak jsme se mohli nerušeně kochat. 
  Ale to už náš pobyt v Kroměříži končil a čekal nás pomalu ale jistě návrat domů. No 
tak úplně ještě ne, protože jsme vyrazili do Vyškova, kde nově otevřeli dinosaurárium. 
Nasedli jsme do Dinoexpresu a ten nás městem vezl do Jurského parku. Cestu otevřeným 
vozítkem jsme si užili jaksepatří, zdravili jsme kolemjdoucí máváním a místní, na atrakci již 
zvyklí, nám opláceli stejně. Najednou se před námi objevila obrovská brána, pomalu se 
otevřela a my vjeli dovnitř. Hned na začátku nás přivítal obrovský dinosaurus. Shromáždili 
jsme se v malém 3D kině a podívali se na příběh malého Apatosaura. Pak jsme se mohli volně 
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rozběhnout po celém areálu a prohlížet si vystavené exponáty, které se tvářily jako živé, 
hýbaly se a vydávaly různé zvuky.  

Všem se nám tady moc líbilo, ale za hodinu  jsme museli nastoupit na Dinoexpres, 
který nás měl odvézt zpátky do místní ZOO. Tato  ZOO  je trošku netradiční, jelikož jsou zde 
vystavována zvířata u nás zdomácnělá. Nejvíce legrace a zábavy bylo na babiččině dvorečku, 
prostranství, kde děti mohly volně pobíhat mezi tradičními v Čechách domestikovanými 
zvířaty. A tak děti běhaly mezi kozami, slepicemi, krůtami a kachnami, bučely na kravičku, 
plašily holuby a vůbec jim nevadilo, že jim pod nohama čvachtá bláto s bůhvíčím.   

A  to už byl úplný konec, čekala nás dlouhá cesta domů. Nasedli jsme do autobusu a 
vyrazili směr Vodňany. Samozřejmě jsme absolvovali několik zastávek. Počasí jako kdyby si 
říkalo, že nám už vyšlo vstříc dost, obloha se zakabonila a  zase začalo vytrvale pršet. Nám to 
ale už nevadilo, náladu jsme si zkazit nenechali a těšili jsme se domů. Všude dobře, doma 
nejlíp. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat organizátorům akce, MěÚ Strakonice a MěÚ 
Vodňany, a jmenovitě pak panu ing. Šobrovi, který exkurzi organizoval a na cestě nás 
doprovázel. Takže děkujeme a těšíme někdy příště na shledanou. 

                                                             Za 6. B Mgr. Jana Vršecká 
 
 
 

Co se vám nejvíce líbilo na výletě? 
Nejvíc se mi líbilo na arcibiskupském zámku 
v Kroměříži. Paní učitelka 
 
Kolik peněz jsi utratil? 
Asi 300,- za jídlo a drobnosti.  David 
 
Jak se ti tak brzy ráno vstávalo? 
Nechtělo se ni, radši bych spala.  Anča 
 
Byla ti cesta autobusem dlouhá?  
Jo, ale na zpáteční cestě byla sranda.  Kiki 
 
Libilo se ti v ZOO? 
Moc, fotil jsem co mi síly stačily.  Marťa 
 
Líbila se ti exkurze v arcibiskupském zámku? 
Ano, moc mě zaujaly ty staré knihy.  David 
 
Co se ti nelíbilo? 
Ty dlouhé cesty, ale jinak super!  Nikča 
 
Chutnala ti Hanácká kyselka? 
Ano, moc mi chutnala, ale mohli nám dát víc, měla jsem strašnou žízeň. Monča 
 
Chutnalo ti na internátě? 
Všechno bylo výborné, až na tu čočku!  Honza,Vašek, Marek 
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Hrátky se slovy 
 

Žáci  7.a 8.tříd si v etickém semináři pohráli se slovy. Některé výsledky jejich 
úsilí se téměř podobají moderním básním: 
 
Krásné dřevo                                                Krásný dráček 
dělá rychle                                                     přinesl pěkně. 
na zeleném batohu                                        Kde? 
ale mladé sklo.                                               Na bílém 
teenagerovi 
                                                                         hodný nůžky. 
 
         Růžový strom honí Áju.                                            Zelený dům 
         Proč? Kde?                                                                 chodí hodiny. 
         Pod hezkým špinavým fixem.                                   Kde? Na našem starém slunci. 
 
 
  Strakoničtí kluci létali.                          A ještě jedna pro dospělejší : 
  Kdy? Jak?                                              Kočičí město zpívá špatně 
  Na žluté kočce,                                       jak na špatném šourku 
  protože bez okna.                                  zmoklá tráva. 
 
 
 
 

 

Malí plaváčci ze 2. B psali o svých 
dojmech z lekcí plavání 
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ATLETI ZE ZŠ BAVOROVSKÁ NEJLEPŠÍ 
V KRAJI  

 
Ve dnech 10. a 11. května 2010 proběhlo školní kolo lehkoatletické olympiády, 

kterého se účastnili žáci 2. stupně naší školy a žáci paralelních ročníků vodňanského 
gymnázia. Soutěžilo se ve dvou kategoriích - mladší žáci (6.-7. ročník) a starší žáci (8.-9. 
ročník). Soutěž proběhla v příjemné atmosféře a byla plná pěkných výkonů.Vrcholem 
olympiády pro závodníky i diváky byly, tak jako každý rok, závěrečné štafety tříd. 

Tato sportovní akce přináší mnoho pozitivního. Pro děti je to další příležitost pěstovat 
si kladný postoj ke sportu jako součásti zdravého životního stylu. Žáci se učí respektovat 
pravidla a hrát fair play. Během soutěže se vzájemně povzbuzují, fungují jako tým a upevňují 
své vzájemné vztahy. Nejúspěšnější žáci a žákyně obou věkových kategorií pak reprezentují 
naši školu v dalších atletických soutěžích. 

19. a 20. května se naše týmy pod vedením pana učitele Eduarda Kubelky zúčastnily 
okresního kola Poháru rozhlasu v Blatné. Obě družstva mladších žáků získala krásné druhé 
místo. David Bečvář ze 6.A popsal své dojmy takto: „Viděl jsem, jak se všichni snaží 
vybojovat co nejlepší umístění. Byla tam skvělá atmosféra, všichni fandili. Když jsme dosáhli 
druhého místa v obou kategoriích, byli jsme šťastní.“ Štěpán Dvořák ze stejné třídy ještě 
doplnil: „ Nejvíc jsme si užili štafetu, kterou jsme vyhráli.“ Starší děvčata obsadila páté místo. 
Největšího úspěchu dosáhli starší chlapci, kteří ve své kategorii zvítězili a postoupili tak do 
krajského kola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krajské kolo Poháru rozhlasu se konalo 25. května v Táboře. Po nesmírně napínavém 
závodě vybojovalo družstvo starších chlapců ve složení Jan Pěsta, Marek Pokorný, Ondřej 
Madar, Martin Kulhavý, Jan Šťástka, Petr Švec, Tomáš Kouba, Ondřej Dunka, Dominik 
Šottner a Václav Jaroš vynikající první místo. 

Jak celý závod vnímal a prožíval pan učitel Kubelka: „ Věděl jsem, že chlapci jsou 
dobře připraveni a že rozhodne vůle po vítězství. Proto jsem s nimi ke zvýšení motivace 
uzavřel malou sázku, která se týkala jen vítězství. Největší odměnou pro mě byla jejich 
radost, když bylo postupně vyhlašováno pořadí od osmého místa a my nebyli vyhodnoceni ani 
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na druhém místě. Pak už bylo vše jasné. Nerad prohrávám, ale v tomto případě jsem sázku 
prohrál rád.“ Intenzivní zážitky z Poháru rozhlasu měli samozřejmě i samotní hoši.  
„ Byl to boj. Bylo to těžké jak fyzicky, tak psychicky, ale my to zvládli. Dali jsme do toho 
srdíčko. A jak říká pan učitel, není důležité zúčastnit se, ale vyhrát…,“ prohlásil Marek 
Pokorný z 9.A. „ Při vyhlašování výsledků už jsem nečekal, že bychom měli šanci na první 
místo. Jsem moc rád, že jsme se dostali tak daleko. Je to nádherný pocit,“ řekl Jan Pěsta 
z 9.A, který potvrdil své kvality všestranného atleta i v krajském kole Atletického čtyřboje, 
kde dosáhl největšího počtu bodů ze všech závodníků.  

Krajské kolo Atletického čtyřboje proběhlo 3. června v Českých Budějovicích. 
Pětičlenné družstvo starších chlapců zde celkově obsadilo pěkné čtvrté místo, děvčata páté. 

Jménem ostatních vyučujících i spolužáků gratuluji všem našim 
sportovcům ke skvělým výsledkům. Všichni si zaslouží velkou pochvalu za 

výbornou reprezentaci školy.  
Poděkování a gratulace patří také panu učiteli Kubelkovi, který žáky na soutěže 

připravuje. 
Zároveň všem přeji hodně radosti ze sportování a úspěch v dalších soutěžích. 

Mgr. Daniela Soukupová  
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Jihočeský zvonek 
31. 3. 2010 se uskutečnilo v ZŠ Bavorovská Vodňany školní kolo tradiční pěvecké soutěže Jihočeský 

zvonek. Tuto soutěž jsem jakožto nově příchozí učitelka hudební výchovy pořádala poprvé. Pravdou je, že si 
člověk v prvním okamžiku nedovede představit, kolik starostí a zařizování s sebou organizace takové soutěže 
nese, nakonec se vše podařilo zařídit a já jsem vděčná za tuto zkušenost.  

Letos v porotě zasedli I. Vokatá, L. Horváth, J. Zahradníček a já jakožto organizátorka soutěže. Do 
soutěže se v porovnání s předchozími ročníky tento rok přihlásil rekordní počet zájemců, takže jsme kvůli 
přehlednosti celé soutěže využili interaktivní tabule, kde byli jednotliví soutěžící vypsáni podle kategorií a tříd, a 
porota i soutěžící měli tak přehled o průběhu soutěže. Obzvlášť vysoký počet uchazečů jsme zaznamenali u 
malých začínajících zpěváčků zejména z prvních a druhých tříd a touto skutečností jsme byli mile překvapeni, 
poněvadž s postupem věku u žáků pociťujeme bohužel pokles zájmu. Soutěžící soutěžili v pěti kategoriích, 
přičemž postup do okresního kola mohli získat žáci od druhé kategorie výš. Repertoár tvořily dvě lidové písně, 
kategorie nejstarších pak mohla soutěžit s písněmi moderními. Všichni soutěžící si odnesli diplom o účasti a ti 
menší i cenu útěchy. Výherci pak obdrželi diplom s umístěním a drobné hmotné ceny. Celou soutěž se nám letos 
podařilo propojit s vystoupeními žáků Gymnázia Vodňany, jejichž výkony soutěž obohatily. Všichni soutěžící se 
velice snažili a předvedli mnohdy i přes velikou trému skvělé výkony. Výsledky školního kola soutěže byly 
následovné:  

 
I. kategorie: 1. – 3. třída 

1. Karel Leskovec 3. A 
2. Barbora Protivová 2. B; Sára Vavrušková 3. B 
3. Vanesa Hrbková 2. B; Jakub Protiva 2. B; Markéta Tlapová 2. A 

 
II. kategorie: 4. – 5. třída 

1. Nela Huňátová 5. B; Šimon Pužej 4. A 
2. Vanda Piačková 5. A; Filip Zima 4. A 
3. Magdaléna Tlapová 4. B 

 
III. kategorie : 6. – 7. třída 

1. Sabina Nová 6. A 
2. Dominika Jarošová 6. B; Jitka Troblová 7. A  
3. Tereza Wágnerová 6. A 

 
IV. kategorie: 8. – 9. třída – lidové písně - neobsazeno  
 
V. kategorie: 8. – 9. třída – moderní píseň 

1. Simona Horáková 9. B 
2. Markéta Šestáková 9. A 
3. Tereza Gerlichová 9. B 

Postup do okresního kola, které se konalo 21. 4. ve Strakonicích, si za ZŠ Bavorovská vybojovali 
Šimon Pužej, Nela Huňátová, Sabina Nová, Simona Horáková, Dominika Jarošová a Jitka Troblová. Žáci 
výborně reprezentovali naši školu, statečně se vypořádali s konkurencí, předvedli opět skvělá vystoupení a 
získali umístění v těchto pásmech: 

 
I. kategorie: 4. - 5. třída – lidová píseň 
Zlaté pásmo - Šimon Pužej 4. A 
Stříbrné pásmo - Nela Huňátová 5. B 
 
II. kategorie: 6. – 7. třída – lidová píseň 
Stříbrné pásmo - Dominika Jarošová 6. B 
Stříbrné pásmo - Sabina Nová 6. A 
 

Šimon Pužej se pak s prvním místem probojoval až do závěrečného krajského kola, které se uskutečnilo 
13. 5. v Českých Budějovicích, zde se to vynikajícími výkony přímo hemžilo a Šimon i v tomto kole dokázal 
získat ocenění ve stříbrném pásmu. Blahopřejeme. 

Všem soutěžícím děkujeme za účast a budeme se těšit na další ročník soutěže. 
                                                                                                                     Šárka Zahradníčková 
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Den dětí 
 
 
Žáci 1.stupně ZŠ Bavorovská oslavili 1.června Den dětí.Žáci devátých tříd pro ně 

připravili r ůzné atrakce,hry a soutěže.Trpělivě se jim po celé dopoledne věnovali a za 
jejich snahu je odměňovali sladkostmi.I přes nepříznivé počasí zvítězila dobrá nálada a 
radost z pěkného dne. 
Jaký byl letošní Den dětí? Z postřehů žáků 2.B a 3.B citujeme :  
Byl hezký,hráli jsme různé hry ,pak jsem vyráběl vlaštovku, hrál pexeso a poznával 
různé chutě. Matěj Říha  
Den dětí byl krásný, hodně jsem si užíval sladkostí a kamarádů Daniel Bečvář 
Mně se den dětí moc líbil a děkuji všem deváťákům. Václav Heřman  
V areálu bylo 12 stanovišť,nejvíce mně bavilo skákat v pytli .Moc mě mrzelo, že nesvítilo 
sluníčko. Klára Vydláková.  
Bylo to na našem venkovním hřišti, nejvíce se mi líbilo ochutnávání, poprvé mi dali na 
ruku kapku citronu a já jsem to poznala., pak jsem šla ke klukům házet do děr 
v krabici, dostala jsem bonbon a šla jsem kopat do branky, taky skládat puzzle a ještě 
pexeso.Všechno se mi líbilo. Katka Fučíková. 
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7. ročník TURNAJE VE VYBÍJENÉ 3. – 5. TŘÍD se uskutečnil 9. 6. 2010. 
Každou třídu reprezentovalo 12 dětí, zbylí žáci vytvořili skvělou atmosféru pomocí 
pokřiků, transparentů i roztleskávaček  Po náročných soubojích se z vítězství a poháru 
nakonec radovali žáci 5. B, kteří ve finále porazili družstvo 4. B. Třetí místo obsadila    
5. A.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V červnu proběhlo školní kolo Lehkoatletické olympiády. Nejvšestrannější 
sportovci reprezentují ZŠ Bavorovská na okresním přeboru ve Strakonicích. 
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KREATIVNÍ ODPOLEDNE V 7. B  

 
Sešli jsme se 9. června odpoledne. Důvodem bylo to, že jsme chtěli strávit společný 

čas mimo vyučování a vytvořit přitom něco hezkého. 
Na kreativní odpoledne jsme si přinesli barevná trička a pomocí savové techniky je přetvořili 
v originální modely. Práce se savem byla zajímavá a chvílemi docela napínavá. Jak se nám 
dílo podařilo, si můžete prohlédnout na fotografiích. Chválím zúčastněné žáky za pěkné 
výtvory a těším se někdy příště… 
Daniela Soukupová 
 
Autoři prací: Tereza Vávrová, Edita Vítovcová, Lucie Chalupecká, Stanislava Procházková, 

Erik 
Pavlík 
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Na tomto čísle spolupracovali: Jana Vršecká, Jarmila Rybáčková, žáci 7. a 8. ročníku, žáci 6.B, 2. B, Daniela Soukupová, 
Dagmar Šmídová, Šárka Zahradníčková, Romana Chloupková, Renata Černošková, Helena Švábová 

 
 
 
 
Jsem hladový. Tady máš 50 Kč, skoč prosím tě do obchodu a kup mi 20 dkg šunky. 
Pokud nebudou mě šunku, tak mi kup něco jiného." Programátor se za půlhodinku 
vrátí a říká: "Šunku neměli, tak jsem ti koupil 5 desetikorunových známek." 
 
"Pane vrchní před týdnem jsme tady u vás jedli, přesně tam u toho stolu u okna a měli 
jsme porci, která byla alespoň trojnásobná než je tohle!" "Kde že jste seděli, u okna? No 
to jste měli výstavní kousek!" 
 
Syn se doma učí gramatiku: "Tati, jaký je to čas: Maminka se potká se sousedkou?" 
"Ztracený, synku, ztracený!" 
 
Prodavač počítačů vychvaluje Jendovu otci zboží: "To je prvotřídní věc. Udělá za vás 
polovinu práce." "Opravdu? Tak mi dejte dv ě..." 
 
Přijdou manželé do čínské restaurace a číšnník se jich ptá: "Doby den, co si dáte?Máme 
psi ouška, osli čumáček a netopýýří křidélka." Muž se zděsí: "Ježkovy oči." Číšník: 
"Doblý výb ěr, tááky máme." 
 
Malá myška se ptá maminky: "Mami,co je to ten jed? "Maminka odpovídá: "No, to je 
něco jako kočka v prášku." 
 
Přeplněný autobus. Všichni chlapi sedí a vejde starší paní, nikdo se ani nehne. Paní se 
vyčítavě ptá: "To tu není ani jeden gentleman?" "No, gentlemanů by bylo dost," říká 
jeden, "jen místo není." 
 
Ptá se synáček tatínka: "Tati, co je to civilizace?” "No, jak b ych ti to 
vysvětlil. To máš tak, když chceš vědět, jaké je počasí, sedneš si k 
televizi a počkáš si na zprávy místo toho, aby ses podíval oknem ven." 
 
Dopis z tábora: Píšu vám, protože nemám co dělat. Končím, protože 
nemám co psát. 
 
 
Rozhovor dvou puberťáků: "Ahoj Honzo, co tady 
děláš?" "Odpo čívám." "A d ěláš to dlouho?" "Jo." "Tak já té 
vystřídám..." 
 


