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ŽIVOT VE ŠKOLE:  

  
Ve dnech 2. a 3. února proběhl na naší škole zápis do prvních tříd. Bylo zapsáno 88 

dětí, které v září nastoupí do tří tříd prvních ročníků. 

  
Koncert školního sboru v kapli na Vinohradech 21. prosince.  

  
Zpívalo a hrálo 75 dětí. Vánoční trhy 15. prosince 
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Pro rodiče budoucích prvňáčků se 19. ledna uskutečnil den otevřených dveří. Během 

prvních vyučovacích hodin zhlédli ukázky vyučování v prvních třídách a poté je žáci vyšších 

ročníků provedli po škole. Odpoledne si rodiče prohlédli pracovny školní družiny. (red) 

KROUŽKY 

Tento školní rok probíhá na naší škole nový zájmový kroužek, nazvaný Malý Einstein 
– Ratio Intellectus. Jeho náplní je prohlubování logického myšlení, rozšiřování znalostí z 
matematiky, češtiny, vlastivědy, přírodovědy, to vše zajímavou formou. Kroužek, určený pro 
žáky čtvrtých ročníků, trvá 60 minut. Je veden paní uč. Lenkou Bodlákovou.  

(red) 

 

Zimní atmosféra V Rybníčkách  - hmyzí domeček (projekt Ekoškola) 
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ŠKOLNÍ PARLAMENT 

Dne 28. ledna uspořádal školní parlament zábavné odpoledne na oslavu zakončení 
prvního pololetí Zábava se odehrávala v malé tělocvičně. Od dvou hodin do půl čtvrté zde 
sportovali žáci prvního stupně a čas od půl čtvrté patřil žákům druhého stupně. 

  

Školní parlament přispěl zakoupením certifikátů Člověka v tísni ke zlepšení životní 
úrovně obyvatel v rozvojových zemích Afriky a Asie. Částkou 3 100 Kč byly podpořeny 
projekty: 

 Zdravé dětství – nákup výživy pro jedno podvyživené dítě na dva týdny nebo 
osvětový kurz pro deset maminek, které se naučí vařit a pečovat o vlastní dítě. 

 Bezpečný porod – nákup zdravotnického materiálu, který umožní bezpečný porod, 
vybavení center porodnickými nástroji a školení zdravotnického personálu. 

 Čisté ruce – možnost použít mýdlo, vodu a ručník, aby bylo umytí rukou samozřejmé 
a dostupné. 

 Koza – nákup jedné zdravé kozy pro rodinný zdroj příjmů a obživu. 

(J.Bláhová) 

  

T.Křehlíková (IX.B), K. Veselá,  G.Vaňková a L.Homolka (všichni  IX.A) 
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Skupinová práce v hodinách přírodopisu 

  
 
Třídy VII.A  a VII.B v hodině přírodopisu při skupinové práci porovnávaly tvary a postavení 
listů. V březnu zkoumaly a určovaly schránky měkkýšů.  
 
(H. Kosová) 
 

I s matikou může být zábava! 

Křestní jména vyvedená v osové souměrnosti - samostatné práce žáků.   

(H.Kosová) 
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MIMOŠKOLNÍ PROJEKTY A EXKURZE 

Příběhy našich sousedů 

Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává 
vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20.století. 
 

Ing. Helena Brožková, koordinátorka projektu Příběhy našich sousedů Prahy 10, 
oslovila ke spolupráci a zapojení se do projektu začátkem září 2015 učitele dějepisu a 
občanské a rodinné výchovy škol Prahy 10. Neváhali jsme. Vytvořili jsme dva žákovské 
týmy, které začaly pracovat na zpracování projektů. Úspěšně, až k vítězství. 
 

Žákovský tým paní učitelky Mgr. Hany Znamenáčkové: Do projektu se zapojili 
žáci: Tereza Kafková, IX.B, Justýna Pískačová, IX.B, Vojtěch Nedvídek, IX.B, Jiří Popelka, 
VIII.A,Tadeáš Freisler, VIII.B. 
 

Tým zpracoval audioreportáž s názvem „Poklad ukrytý ve včelíně“ o životě paní 
Marty Schwarzové. Paní Marie Schwarzová pochází z disidentské rodiny Šmejkalů. Její 
tatínek a strýc byli vězněni za své demokratické názory, které se příčily komunistické straně 
tehdejší doby. Své tresty si z větší části odpykali v proslulých uranových dolech v Jáchymo-
vě. Osudovým zlomem byl pro rodinu Šmejkalů únor 1948. Strýc paní Schwarzové, doktor 
přírodních věd, pan Václav Šmejkal byl ředitelem ústeckého gymnázia. Tomu jeden z žáků 
školy ukázal protikomunistický leták. Ředitel školy byl však čestný člověk demokratického 
smýšlení a oznámit tuto skutečnost polici považoval za nelidské. Za zamlčení byl odsouzen 
k devíti letům těžkého žaláře. Převážnou část trestu si odpykal právě v Jáchymově. Prostředí 
vězení popsal ve sbírce svých básní s názvem Ostnatý drát.  

 
Audionahrávku práce týmu naleznete: 

http://www.pribehynasichsousedu.cz/pp/pribehypametniku/praha-10/marta-schwarzova 
 

 
Vítězný žákovský tým pana učitele Mgr. Borise Hajdúka: Do projektu se zapojily žákyně: 
Kristýna Veselá, IX.A, Hana Marie Kuželová, IX.A, Kateřina Dostálová, IX.A, Květa 
Nguyenová, IX.A a Natalia Rubio Cupalová, IX.B. 

  

 
 
 

http://www.pribehynasichsousedu.cz/pp/pribehypametniku/praha-10/marta-schwarzova
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Tým zpracoval audioreportáž s názvem „První profesorka informační vědy“ o živo-
tě paní Marie Königové. Přestože si paní Königová původně myslela, že kvůli svému původu 
nebude mít příležitost studovat, stala se první ženou, která získala profesorský titul v oboru 
informační vědy. Později pracovala v Ústavu pro jazyk český, kde se věnovala matematické 
statistice a lingvistice. 
 

„Můj osobní názor je, že nejhůř u nás bylo v 50. letech. Bylo to poměrně dost brzy po 
válce, byl tady komunismus. Lidé byli utlačováni, báli se. Byla popravena Milada Horáková. 
Přesně v té době byl můj tatínek ve vyšetřovací vazbě. Nikdo nevěděl, co se může komukoliv 
stát. I ten, kdo nic neudělal, mohl být stíhán. Klidně nechávali lidi popravit.” 
(M. Königová) 
 

Projekt Příběhy našich sousedů přináší do škol zážitkovou formu získávání informací 
z dějin 20. století. Je důležitý a užitečný. Jsem hrdý na žáky za jejich přínosnou práci. 

 
 Audionahrávku skvělé práce týmu naleznete zde: 

http://www.pribehynasichsousedu.cz/pp/pribehypametniku/praha-10/marie-konigova 
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„Poklad ukrytý ve včelíně“ – žákovský tým Vítězný tým Prahy 10 ze ZŠ V Rybníčkách 
 

(B. Hajdúk) 
 
KLUB MLADÝCH DIVÁKŮ 

V tomto pololetí navštívili naši žáci v rámci Klubu mladých 
diváků představení v Divadle na Vinohradech „Kašpar H. (dítě 
Evropy)“. 

 

VZPOMÍNKA NA KRKONOŠE - ŠKOLA V PŘÍRODĚ III.A A III.C 

Žáci III.A a III.C si školu v přírodě opravdu užili. Počasí nám přálo a sníh se držel 
zuby nehty. Bobovali jsme, lyžovali, stavěli sněhuláky s iglú a chodili na procházky. Také nás 
navštívil Mikuláš. Žáci se rozlosovali do družstev a na téma „Čerti“ vymýšleli pokřiky, potisky 
na trička a zdolávali různé závodivé hry. Radost byla z noční čertovské párty, kde byl 
vyhlášen nejlepší čertovský tanečník/tanečnice a nejkrásnější čertovský kostým. 
(M. Kotrlová) 
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STRÁNKA PRO EKOŠKOLU 

Prvním tématem naší únorové schůzky byla otázka, jak 

zlepšit třídění odpadů ve třídách. Po různých myšlenkách a 

nápadech jsme se usnesli na tom, že tři starší členové Ekotýmu 

si k sobě vyberou dva mladší, se kterými pro své spoluškoláky 

uspořádají "školení" na téma třídění odpadů, které můžete ve 

třídách očekávat už od 16.3.  

Dále jsme se rozhodli žáky motivovat zařazením kategorie 

"Třídění odpadů" do naší školní pořádkové soutěže, a uspořádat 

„Den odpadů plný aktivit“. Poté jsme probírali naši školní zahradu, 

co by se na ní mělo změnit, přidat, jak bychom si mohli její prostředí zlepšit. Jednou z 

dohodnutých věcí byly například sudy na dešťovou vodu, které by se daly pod okapy. Dalším 

tématem byl náš tzv. Ekokodex = body, kterými se školní ekologický život řídí. Úspěšně 

pokračujeme v práci a prokousáváme se k titulu Ekoškoly.  

Na první březnové schůzce jsme ze začátku opětovně rozebrali témata z minulých 

schůzek. Poté jsme rozebírali opět problematiku třídění odpadů, přičemž vznikl návrh na 

prohlédnutí školního bufetu a toho, jaké obaly tam výrobky mají kvůli možnosti je správně 

třídit. Další návrh se týká tří skupinek, které budou chodit po třídách a motivovat své 

spolužáky. Dohodli jsme se, že ostatním členům v týdnu 21. - 23. 3. předvedou své 

připravené texty a výstupy, aby měli od ostatních odezvu v čem se zlepšit, co říci jinak, nebo 

co jinak ukázat. Tyto pochůzky budou startovat 29.3. Dále se probíraly plakáty do tříd; vznikl 

návrh na soutěž, ve které budou žáci v rámci VV tyto plakáty tvořit. Soutěž se ovšem týká 

pouze prvního stupně a třída, ze které zvolíme vítězný plakát, dostane od nás nějakou tu 

sladkou odměnu. Soutěž byla pojmenována „Motivační plakátky k třídění odpadů“ a její 

vyhodnocení proběhne po 22. dubnu. 

Poté se probíral náš Ekokodex – vysvětlení, co to vlastně Ekokodex má být, že by jej 

měla dodržovat a schválit každá třída a i samotní učitelé. Podle zkušeností z návštěv jiných 

škol jsme se také rozhodli, že by bylo vhodné náš Ekokodex graficky ztvárnit a vyvěsit do 

vestibulu školy. Žáci by si měli také všímat spotřeby vody, kapající vody z kohoutků a 

případné závady nahlašovat. Posledním bodem schůzky bylo probírání toho, jak se nám na 

naší škole líbí, 

a co bychom 

navrhli udělat 

pro zútulnění 

prostor školy.  

(M.Glas, IX.A)  
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SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY 

Obvodní kolo v anglické konverzaci 

Obvodní kolo v anglické konverzaci se konalo 18. února 
v Základní škole Nad Přehradou. V první kategorii naši školu 
reprezentovala Uljana Riško ze VII.B, která se umístila na 7. místě z 11 
účastníků. Ve druhé kategorii Natalia Rubio Cupalová z IX. B obsadila 
5. místo z 15. Blahopřejeme k úspěchu! 

(D.Pávková) 

Školní kolo biologické olympiády 

Dne 10. února bylo završeno školní kolo biologické olympiády kategorie D na téma 
„Život v temnotě“. Školního kola se zúčastnilo celkem patnáct žáků šestých a sedmých tříd. 
A tady je pořadí nejúspěšnějších: 1. místo Standa J. Vašina (VII.B), 2. místo Nora G. 
Ripamonti (VII.A), 3. místo Adéla Novotná (VII.B), 4. místo Honza Šmejkal (VII.A), 5. místo 
Barbora Jarolímová (VII.A) a 6. místo Katka Konopíková (VI.A). 

První tři budou v dubnu reprezentovat naši školu v obvodním kole, které pořádá ZŠ 
Hostýnská. Všem děkuji za účast a postupujícím přeji hodně štěstí. 

( H. Kosová) 

Školní kolo zeměpisné olympiády 

Dne 22. ledna 2016 proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády za 
účasti celkem 24 žáků ze 6. až 9. tříd. Ze sedmi úspěšných řešitelů 
(hodnocení 60% a více) postupuje do obvodního kola Jakub Kyncl z 8.A.  

Celá sedmička úspěšných řešitelů s pořadím je zde: J. Kyncl (VIII.A), M. Ráž (IX.A), 
M:Novotný (VIII.A), M.Vácha (IX.B), V. Nedvídek (IX.B), N.Rubio (IX.B) a P.Jaroš (IX.B). 
 

(P.Hájek) 
 
 
Projekty na hodiny anglického jazyka 
 

Tento školní rok jsou zadány v hodinách angličtiny tyto tematické projekty: páté 
ročníky – „My Town“, šesté ročníky – „Holidays“, „Food“, sedmé ročníky – „City – Prague or a 
city of other English speaking country“, osmé ročníky – Health“, „Environmental problem“ a 
deváté ročníky -  „Teenager’s  life in your country“ a „Spending money“. Hodnocena je 
úroveň textu, celková grafická úprava a nápaditost projektu. Datum odevzdání projektů je 
13.května. 
 
(D. Pávková) 
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Soutěž v recitaci 
 

V březnu proběhlo školní kolo recitační soutěže. První místo obsadila J.Kepková a 
T.Freisler (oba VIII.B), druhé místo T.Kafová a P. Šimánková (obě z IX.B) a třetí M.Glas 
(IX.A). Gratulujeme! 
 
(red) 
 
Talentshow 
 

V lednu proběhlo školní kolo soutěže Talentshow. Soutěžilo se v kategorii výtvarné, 
taneční a pěvecké a ve hře na nástroj. Ve výtvarné soutěži byli soutěžící rozděleni na mladší 
a starší kategorii. 

Výsledky výtvarné kategorie - mladší žáci: 1. M.Hruška (V.A), 2. P.Bučányová 

(V.A), 3. V. Dementyeva (IV.B). Starší žáci: 1. O.Micková (VIII.B) 2. Le Thi Phuong Cham 

(IX. A), 3. M. Kuta (VIII.A). Taneční kategorie: 1. A.Pohlová (VIII.A), 2. V.Winklerová (V.A). 

Hudební kategorie – zpěv: 1. K.Koppová (IV. C), 2. J.Pískačová (IX. B), 3. L.Němcová 

(IX.A). Hra na nástroj: 1. J.Kyncl, J.Popelka (VIII.A), 2. A.Busová (V.A), 3. M.Glas (IX.A). 

(J. Bláhová) 

SPORT 

Turnaj v badmintonu  

Turnaj v badmintonu pro žáky čtvrtých a pátých ročníků probíhal v malé tělocvičně od 
23. do 26. února. Zúčastnilo se jedenáct soutěžících ze IV. A, IV. C, V A a V. B. Hrálo se 
systémem každý s každým. Role rozhodčích se ujaly zkušené hráčky z VIII. A Kačka Truchlá 
a Anička Fenclová. Vítěz získal nový set na badminton a další dva nejlepší vyhráli sladkou 
odměnu.  

Pořadí: 1. Míša Bárta (V. A), 2. Alenka Davídková (IV. C), 3. Lukáš Klím (V. A) 

(J. Bláhová) 
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LITERÁRNÍ PŘÍLOHA 

 

Veselý příběh o zvířátkách z vyjmenovaných slov: Vyjmenovaný zvěřinec 

Na pastvě se pásl dobytek, stará kobyla a statný býk. Všechen skot a kobylu 
obtěžoval dotěrný hmyz. Do děr na pastvině zalézaly myši a okolo býka se “tryskem“ plazil 
hlemýžď. V nedaleké jeskyni visel netopýr zvaný „Batman“ a do jeho zaparkovaného 
batmobilu zalézal slepýš. U jeskyně cvrlikal Maxim Sýkora, houkal sýček a obilí si syslil 
sysel. Pastvinou protékal potok, v něm si hrála vydra jménem Vydrýsek a z vrby na něj 
houkal sýček. 

Eliška Dědková, IV.A 

Na farmě 

Na farmě chovají dobytek, kterému dominuje býk s kobylou. Na zrní sedí myš se 
syslem, kteří se zásobují na zimu. Venku se mihnul slepýš, který je rychlý jako hlemýžď. Na 
stromě na ně koukal vyvalený výr. Sýček a sýkorky chytají hmyz a netopýři chrní ve vikýři. 

Ondřej Jarolím, IV.A 

 

Jak šla zvířátka do zoo 

Byl jednou jeden býk a kobyla, a ti se chtěli podívat, jaký je život zvířat v ZOO. Tak se 
rozhodli, že v noci utečou, a jak šli, tak je potkala jiná zvířátka. Býk říká, nechcete jít s námi 
podívat se do ZOO? Sysel říká, proč ne a šli s nimi i myš, slepýš, sýkora a sýček. 

 Když se dostali do ZOO, ukryli se a čekali do rána, až se zahrada otevře. Když se 
otevřela, pronikli do pavilonu opic. Bylo tam hodně lidí a chovali se dost nevhodně. Dělali na 
opice obličeje a křičeli hůř, než ony, a zvířátka, která byla skrytá, se za břicha popadala 

Tadeáš Ripamonti, IV.A 

 

Vyjmenovaná zahrada 

Byla nebyla jedna vyjmenovaná zahrada a v té vyjmenované zahradě žil jeden 
nejvyjmenovanější vyjmenovanec ze všech nejvyjmenovanějších vyjmenovanců jménem 
Vyjmenovanec obecný. Také tam žila ostatní vyjmenovaná zvířata a dělila se na pavilony po 
B, po M, po S a po V.  

V pavilonu B byli býci, kobyly a dobytek. V oddělení M bydleli myši, hlemýždi a hmyz. 
Dále byl pavilon P a v něm žili netopýři a slepýši. Vyjmenovaná zahrada vlastnila i sýkory, 
sysly a sýčky. Vydři a výři tam samo sebou nesměli chybět! 

Nejzajímavější bylo, že nebyly vstupenky, ale vyjmenovaná slova. Abyste tomu 
rozuměli, když chtěl někdo do Vyjmenované zahrady, musel říct všechna vyjmenovaná 
slova. 

Tak to bylo asi všechno, ale nezapomeňte, že u nás ve Vyjmenované zahradě jste 
vždy vítání! 

Johana Levová, IV.A  
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Hra na boj 

Myška svolala všechna zvířátka z lesa Řáholce na schůzi zvířecího výboru, aby se 
poradily o útoku na les Kozoles. Seběhl se sem všechen dobytek, ale i ptáci a hmyz. Ale co 
se nestalo, když myška zkontrolovala, kolik zvířátek přišlo na schůzi, tak zjistila, že dvě 
chybí. Myška si vzpomněla, že vydry pro ně přiletí letadlem – ZVÍŘECÍ AIRBUS 05981, ale 
stejně chybělo jedno zvířátko. Takže zvířátka musela podle seznamu říkat své názvy: 
všechen dobytek!, kobyly!, býci!, hmyz!, netopýři!, slepýši!, sýkorky!, sýčci!, syslové!, výři!. 
Všechna zvířátka zvolala, že chybí hlemýžď. Myška řekla, že se musí jít kouknout, jestli už 
vydry nepřiletěly. Vydry už stály na určeném místě. Myška megafonem zavolala a zvířátka se 
hrnula do letadla. Myška zavřela dveře a letadlo vzlétlo.  

V lese Kozolese přišla zvířátka na domluvenou schůzku, když přiletěla zvířátka z lesa 
Řáholce. Zvířátka z lesa Řáholce a lesa Kozolesa se domluvila, že boj nechají na někdy 
jindy, takže zvířátka z lesa Řáholce odletěla zpátky. Mezitím na místo schůze v lese Řáholci 
dorazil hlemýžď. Hlemýžď se divil, proč tu nikdo není.  

Mezitím se přiblížilo nad přistávací plochu letadlo. Vydry z letadla hlásily myšce, že 
na přistávací ploše je hlemýžď. Myška vzala megafon a zvolala na hlemýždě, aby utekl 
z přistávací plochy. Když letadlo přistálo, tak se zvířátka rozešla do svých domovů.  

Pavel Dyškant,  IV.A 

 

Filip Okrouhlík, V.B 
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Těšíme se na jaro! 

 

A.Tymlová (V.B)
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J.Anderlová (VI.B)  
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BÁSNIČKY ŽÁKŮ VIII.B O ZVÍŘATECH 

Chameleon 

Byl jednou jeden chameleon, 

chtěl být jako Napoleon. 

Maskuje se, jak jen může, 

střídá barvu svojí kůže. 

Jazykem tu sbírá cvrčky, 

jako Napoleon frčky. 

Druhý chameleon mu to zakáže,   

protože nemá dost kuráže. 

 

Kuřátko 

Roztomilé kuřátko 

vyšlo si ven nakrátko. 

Lišku ovšem potkalo, 

ošklivě to schytalo. 

Jen tak tak jí uteklo, 

z drápů se jí vysmeklo. 

 

Liška 

Chytrá, taky falešná, 

plno různých fíglů zná. 

Po lese si pobíhá, 

na zajíce tam číhá. 

Věčně hladová a náladová, 

s každým si pohrává. 

Liška ryšavá, hlava mazaná, 

děsně prohnaná… 

BÁSNĚ NEBÁSNĚ DEVÁTÉ B 

Safír je modrý minerál,  

na prstenu ho chtěl každý král.  

Svou modrou barvou přímo září,  

vykouzlí úžas na mnoha tvářích. 

Když lidé lesk safíru spatří,  

zaryje se jim do očí jako nože ostří, 

na prstenu králů nejvíce se vyjímá. 

Je pyšný každý král, 

že ve svém vlastnictví ho má. 

 

Včera hrála Sparta fotbal, 

nejdříve jsem na to koukal. 

Pak si Lafik na zem lehnul, 

Kovařík to v klidu písknul. 

„Vemte si ho do cirkusu!“, 

pravím třídě bez mínusu. 

Načisto se bojím napsat 

báseň, jež je těžké popsat. 

V den D, kdy to odevzdávám, 

na své chyby s brekem koukám. 

Justýna mě zkritizuje,  

vášnivě to popisuje. 

Červená tužka už se třese, 

Vácha už jí to tam nese. 

Myslím si, že je to hloupé, 

doufám, že to není trapné. 

A už je tu konec básně, 

mějte se tu všichni krásně. 
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Jaguára mám před svým domem,  

koupili jsme ho s Tomem. 

Rozbili jsme prasátko 

a radovali se nakrátko. 

Drobáky nám padaly dolů, 

táta smíchy prskal colu. 

Probudím se brzy ráno, 

bráchu vzbudím, řeknu „Kámo, 

měl jsem v noci živý sen, 

podívat se musím ven.“ 

Před domem auto vážně není, 

tak to bylo jenom snění. 

Rychle usnout zase zkusím 

a jaguára koupit musím. 

 

Moje mysl poetická 

je tak trochu netypická, 

Nikdy nevím o čem psát, 

snažím se to okecat. 

A tak píšu zas a znova, 

že mě nenapadaj slova. 

Snad to stačí k dobré známce, 

dalo mi to spoustu práce. 

 

Umyvadlo jen se třpytí, 

ukaž, jak se umíš mýti! 

Ať se tvoje ruce lesknou, 

nebo ti rodiče jednu plesknou. 

Tak si pozor dej, 

před večeří si vždy ruce mej. 

Bouchá to bum, bum, bum, 

u babičky bude dům. 

U domu i bouda bude, 

kdopak v boudě bývat bude? 

Báseň že prý skládat mám,  

i když nevím, jak to dám. 

Báseň už jsem složil 

a na stůl položil. 

 

Nevím, o čem mám svou báseň psát, 

asi bych se měla paní učitelky bát. 

Měla bych rychle přemýšlet, 

za mínusy se přestat ohlížet. 

Už jen jedna sloka chybí mi, 

tu budu mít již za chvíli. 

A teď, když hotová je báseň má, 

snad paní učitelka jedničku mi dá. 

 

Chorál poslouchám nerada, 

mamka ho poslouchala zamlada. 

V rádiu hrála hezká písnička 

v jejím textu bylo slovo lasička. 

Život bez hudby by neměl smysl, 

na chodbě mě potkal Nezamysl 

a zaměstnal moji mysl. 

Toto je konec mé básně,  

tak čau a mějte se krásně. 
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Žena 

 

Andělská tvář pro netušící milovníky. 

Trápení pro nezkušené. 

Nejsi to ty, když říkáš cizím "pane". 

Ta, co věčně mužům  

srdce láme. 

Nikdy věrná, nikdy zadaná, 

vždy připravena zranit 

a o vše tě připravit. 

Nikdy nespěchej na ni 

a když ano, uteče ti do rána, 

a večer chce tě opít. 

Smíš-li ji skvostem nazývat, a parfém 
vonný vdechnout,  

pozvedni pohár vína 

a zadívej se na ni, protože pohled žena  

nezapomíná, a v tu chvíli 

máš ji v dlani. 

A hlavně nikdy nezkoušej znát, ty její 

vzdálené cíle, vztahy a přání. 

Hned by ses zamotal! 

Zapomeň, co bylo dříve a koukni znovu na 
ni.  

Pohledy ženy nezapomínají. 

… 

 

Nic neříkám? 

Mlč se mnou. 

Jen hlupák se hádá s němým. 

Že samota je lepší ve dvou? 

No, to nevím. 

 

Usměji se? 

Chop do rukou mé tváře. 

Nech mě věřit,  

že je to do nekonečna. 

Protože jen hlupák miluje 

lháře. 

A slepota: 

ta je věčná. 

 

Lituji všeho? 

Přesvědč mě o začátku, 

spolu si vzpomeneme, co je to minulost. 

Kdepak jsi teď, ty věrná něho? 

Ať zloba je jen nevítaný host. 

 

(Hana Kuželová, IX.A) 
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