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Březen—duben 2015 

 V 2. pololetí školního roku 2014/2015 proběhla okresní a krajská kola soutěží ve hře na dechové ná-
stroje, a to dřevěné i žesťové a také ve hře na bicí. Žáci naší školy se tady vůbec „neztratili“ a mnozí obsadili 
velmi pěkná místa, nejen v okresních, ale také v již v mnohem větší konkurenci v krajských kolech - a z nich 
další se již připravují na ústřední kola. Držíme palce. Konečné výsledky ústředních kol najdete také v našem 
školním časopise ještě před posledním zvoněním tohoto školního roku. 
 Velkou pochvalu si zaslouží i ti, kdo soutěžili letos vůbec poprvé, a hned si odnesli pěkné ceny. 
Uznání za výborně odvedenou práci pak také samozřejmě patří pedagogům, kteří své žáky opět k těmto vý-
sledkům dovedli. Tentokrát se to týká  těchto učitelů hry na dechové nástroje. Jmenovitě jsou to p.uč. Zdeňka 
Horská a p.uč. Lukáš Böhm, Jan Kovář, Karel Hovorka, Robert Říšský, Bohumil Polívka a Jiří Černý.  
Ještě je třeba zmínit, že v okresním kole tanečního oboru zvítězila choreografie „Ozvěny duše“ (první místo s 
postupem) paní učitelky Dagmar Živnové. 
 K dobrým výsledkům patří i úspěšně složené přijímací zkoušky na některou ze středních  škol. Letos 
začne na Státní konzervatoři v Teplicích studovat  hru na violu Irena Kurová  ze třídy paní učitelky Zuzany 
Puchelové. 
 Na následujících stránkách najdete rozhovory s úspěšnými žáky, které dělali redaktoři Prostoru. 

 JARO 
 Jaro to je snad nejkrásnější ob-
dobí. Je to období, kdy všechno začíná 
růst, dá se říct, že začíná nový život. 
Květinám vyrostou první lísky, stromy 
vystrčí první pupeny, zvířátka si začína-
jí namlouvat své protějšky, ptáci přilé-
tají z teplých krajin a my lidé jsme 
usměvavější. Jaro je takové osvobození 
od studené zimy. To asi nejhlavnější je, 
že jaro je lásky čas. Každá dívka si na 
jaře plní svůj sen. Jaro má spoustu za-
milovaných svátků, kdy si všichni za-
milovaný dokazují svojí lásku. Děti se 
těší na jarní prázdniny a na Velikonoce. 
Protože se nám čas mění na letní, den je 
delší než noc, děti  si o prázdninách  
hodně užijí. Já osobně mám jaro hodně 
ráda, i když léto mám o trošku radši. 
Jaro mě vždycky fascinovalo a neumím 
si představit, co by se dělo, kdyby ne-
bylo.                             Kačka

A rozkvetlé stromy volají do světa, že tu je  nejkrásnější roční období. 

Úspěchy v roce 2014/2015 
Výborné výsledky žáků naší ZUŠ ve hře na dřevěné  

i žesťové dechové nástroje a bicí v okresních i krajských kolech 
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Adam VALENTA (10 let),   
První místo s postupem v krajském kole ve hře na 
trubku. Čeká ho celostátní kolo v Liberci. Je to žák 
pana učitele Jana Kováře. Učí se na  nástroj třetím 
rokem. 
 Kromě toho nám prozradil, že ještě chodí na 
zpěv do třídy paní učitelky S. Leškové, má rád kera-
miku a výtvarku. 
 Navštěvuje ZUŠ od mateřské školy. Je  žákem 
5. třídy ZŠ Františkovy Lázně. Je jedináček, ale má 
doma „mazlíčky“: morče, ptáka, rybičky. 

Krajská kola ve hře na žesťové nástroje (ZUŠ H. Slavkov),  
na dřevěné dechové nástroje (ZUŠ Cheb) a na bicí (ZUŠ Chodov) 

Ondřej KOLÁ Ř (11 let) 
První místo bez postupu v krajském kole ve hře na 
trubku. Je žákem pana učitele Jana Kováře. Toto 
není jeho první úspěch. Hraje již 4. rokem. 
 Bydlí v Hazlově, kam chodí do 5. třídy ZŠ. 
Nástroj ho baví, tvrdil, že denně cvičí bez 
“nucení”. Kromě hraní má ve volném čase jako 
koníčka vystřihování z papíru.  
 Má dva sourozence, bratra a sestru. Ještě 
neví, čím by chtěl být. 

Karel BRTNÍK (8 let) 
První místo bez postupu v krajském kole ve hře na 
trubku. Je třetím rokem žákem pana učitele Jana 
Kováře,  
 Stejně jako Ondřej Kolář i on dojíždí na ZUŠ 
z Hazlova, kde navštěvuje 2. třídu ZŠ. 
 Má moc rád počítačové hry, jako spousta 
kluků, a jednou by se rád stal rybářem. To je také 
jeho velká záliba.  
 Kája má ještě dvě sestry. 

Vladimír KOLÁ Ř (14 let) 
Starší bratr Ondřeje a stejně jako Adam ve své 
kategorii vybojoval nejen 1. místo, ale i postup do  
celostátního kola ve hře na trubku. Navštěvuje 
třídu pana učitele Jana Kováře 5. rokem a je to 
jeho již třetí soutěž. Zatím k největším úspěchům 
patří 2. místo v  celostátním kole v duu. 
 Je z Hazlova, chodí do 8. třídy, a rád by 
studoval na Střední rybářské škole ve Vodňanech. 
K jeho koníčkům patří také myslivost. 
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Jan ŠMRHA (10 let) 
Zvítězil rovněž v krajském kole, a to ve hře na po-
zoun. Jde o první místo s postupem. Hře na tento 
nástroj ho druhým rokem učí pan učitel Robert Říš-
ský. 
 Honza chodí na ZUŠ od svých 4 let, začínal 
na flétnu, pak přešel na pozoun, a je za nástroj rád. 
Kromě hudby má hodně zájmů, hlavně sport 
(desetiboj, fotbal, švihadla...) a jednou by se rád stal 
buď elektrikářem nebo profesionálním desetiboja-
řem, případně fotbalistou. 

Markéta CSOMOROVÁ (10 let) 
Z krajské soutěže si přivezla krásné první místo ve 
hře na lesní roh. Je žákyní pana učitele Karla Hovor-
ky, ke kterému chodí na nástroj už druhým rokem. 
 Od Markéty jsme se ještě dozvěděli, že chodí 
do 5. třídy na ZŠ Františkovy Lázně a její maminka 
v ZUŠ Fr. Lázně pracuje. 
 Má ještě staršího, už zletilého bratra (23 let) 
a stará se doma o různá zvířátka (psa, kočku, králíka 
a rybičky.  

Jakub BAAR (10 let) 
Získal 1. místo s postupem ve hře na tenor, jeho uči-
telem je pan Robert Říšský. Na tento nástroj se on a 
jeho bratr učí teprve druhým rokem—a už přišel 
první velký úspěch. Kromě tenoru si oblíbili ještě 
pozoun. 
 Jakub a jeho bratr Jan navštěvují 4. A na ZŠ 
Františkovy Lázně a naši redaktoři se při rozhovoru 
dozvěděli, že bráškové nesedí vedle sebe, ale za se-
bou. 
 Hodně sportuje, nejraději má desetiboj. Vě-
nují se mu s bratrem a oba také se v tomto sportu 
zúčastňují závodů. 
 To, čím by jednou chtěli být, bratři neřekli. 

Jan BAAR (10 let) 
Jak jste asi poznali, Honza má bratra, dvojče, Jakuba 
(na vedlejší fotografii), a tak stejně jako bratr Jakub i 
on získal první místo s postupem ve hře na tenor, na 
který se, jak jinak, učí rovněž ve třídě pana učitele  
Roberta Říšského. Také on se kromě tenoru učí ještě 
hrát na pozoun. 
 Jak tomu bylo při soutěži? A vlastně, jak to 
bude v dalších soutěžích, které oba ještě čekají?
Bráškové shodně potvrdili, že sice dělají hodně věcí 
společně, ale když o něco jde, dokážou být oba hod-
ně soutěživí: a pak to je vlastně takové „kdo z ko-
ho“. Jeden jako druhý chtějí ukázat, že jsou  o kousí-
ček lepší. V hudbě stejně jako ve sportu. 



 

 

Petr BŘEŇ (13 let) 
Nejde o neznámou tvář, Petr se už jako úspěšný repre-
zentant školy v minulosti rovněž prezentoval velice 
dobře v celostátním kole. Letos si připsal nejen prven-
ství v krajském kole ve hře na tubu, ale k postupu do  
celostátního kola přidal ještě „absolutního vítěze“. Je 
žákem pana učitele Bohumila Polívky. 
 Bydlí v Podhradu u Chebu, navštěvuje 7. třídu, 
na 4. ZŠ Cheb a na ZUŠ Františkovy Lázně dojíždí. 
Nástroj si zvolil a nelituje. 
 Nicméně, jak v rozhovoru prozradil, navštěvu-
je kroužek biologie a v budoucnu by chtěl studovat 
medicínu a stát se lékařem—zubařem. 
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Filip SKRIBEK (12 let) 
Určitě Filipa znáte nejen jako hudebníka, ale i jako 
redaktora našeho časopisu. Tentokrát k dřívějším 
úspěchům přidal třetí místo v krajském kole ve hře  
na bicí (pan učitel Jiří Černý). 
 Jeho zájmy se týkají hlavně oblasti hudby 
(klavír, klávesy, kapela— pan učitel Vladimír Hrin-
ko). Filip se ale zajímá také  o divadlo, žurnalistiku, 
píše texty k písničkám. 
 Co o Filipovi prozradit ještě?Je hodně vše-
stranný. Sám říká, že by jednou hrozně rád nastou-
pil na DAMU a studoval herectví, současně ale ví, 
že se to přání může změnit. 

Anna KUČEROVÁ (11 let) 
V krajském kole ve hře na dřevěné dechové nástroje—
přesněji pak ve hře na zobcovou flétnu, získala krásné 
druhé místo. Anička je žákyní paní učitelky Zdeňky 
Horské. 
 Na ZUŠ Františkovy Lázně dojíždí z Hazlova, 
kde navštěvuje 5. třídu na tamní ZŠ. Kromě zobcové 
flétny ještě hraje na klavír ve třídě u paní učitelky Da-
ny Staré). 
 Hodně prý ji baví ještě jezdit na kole a moc rá-
da čte. Má jednoho sourozence, bratra. 

Simona SPÁČILOVÁ (7 let) 
Také se může pochlubit druhým místem ve své ka-
tegorii v krajském kole ve hře na zobcovou flétnu, 
stejně jako Anička na vedlejší fotografii je i ona 
žákyní paní učitelky Zdeňky Horské. 
 Simonka je žákyní 2. třídy na ZŠ Františko-
vy Lázně, toto byla její první soutěž, takže se dá 
říci, že je to pro ni rozhodně s ohledem na její věk 
velký úspěch—a velká zkušenost pro budoucnost. 
 Na rozdíl od jiných má zatím Simonka o 
svém budoucím povolání jasno: chce být učitelka. 
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Jan MIKOLÁŠEK (6 let) 
Teprve prvňáček a už v 0. kategorii byl ve hře na kla-
rinet první. Je žákem pana učitele Lukáše Böhma. 
 Bydlí v Žirovicích, na klarinet chodí druhým 
rokem (začal tedy jako předškolák). Rád cvičí, klari-
net je podle něj bezva nástroj.  

Marie OSLOVI ČOVÁ (9 let) 
V krajské soutěži ve hře na klarinet skončila ve své 
kategorii na prvním místě. Je žákyní pana učitele 
Lukáše Böhma. 
 V rozhovoru s naší bývalou redaktorkou 
Denisou Pilařovou prozradila, že ze soutěže měla 
moc dobrý pocit, všechny soutěžní skladby hrála 
zpaměti. 
 Dál chce pokračovat ve hře na klarinet, ale 
později si k němu chce přibrat hru na saxofon. 
 Uvažuje, že by jednou šla na konzervatoř, 
ale zajímá se také o tanec, hlavně balet a také o 
divadlo. A co ještě? Hudební nauka, zpěv… a pla-
vání. 

Laura GILLAROVÁ (9 let) 
Z krajského kola za hru na klarinet si odnesla 3. mís-
to. Jejím učitelem je pan Lukáš Böhm. 
 Kromě klarinetu se ještě učí hře na akordeon u 
pana učitele Bohumila Polívky. Oba nástroje si vybra-
la sama i proto, že na akordeon hrál její děda. Jinak  
navštěvuje taneční obor, přesněji balet u paní učitelky 
Dagmar Živnové. Na ZUŠ Františkovy Lázně dojíždí 
z Lubů, kde s rodinou bydlí a chodí na ZŠ. 

Sabina BŘICHÁ ČKOVÁ (13 let) 
V krajském kole ve hře na saxofon skončila na pěk-
ném druhém místě. Je žákyní pana učitele Lukáše 
Böhma. 
 Na tento nástroj hraje 3. rokem, přála si to 
její maminka, ale Sabina výběru nelituje. 
 Jinak je více sportovně založená: hraje zá-
vodně tenis, takže je prý každý den na kurtech. Vě-
nuje se atletice, a kvůli kondici a také sebeobraně 
se začala věnovat thajskému boxu. 
 Je v sekundě na chebském gymnáziu. Co 
dál? Jednou hrát tenis. Možná i profesionálně. 

Vojt ěch MÜLLER  
V 8. kategorii získal Vojtěch ve hře na klarinet prven-
ství. Je podobně jako další úspěšní žáci z této krajské 
soutěže na ZUŠ Františkovy Lázně žákem ze třídy pa-
na učitele Lukáše Böhma.¨ 
 Zřejmě z časových důvodů (maturita) se Voj-
těch Müller nemohl zúčastnit rozhovorů  pro Prostor. 
Takže takto jemu i všem ostatním a jejich učitelům 
přejeme hodně dalších úspěchů a SRDEČNĚ GRATU-
LUJEME! 



 

 

Okresní kolo ve hře na žesťové dechové nástroje (ZUŠ Cheb)  
a na dřevěné dechové nástroje (ZUŠ Fr. Lázně) 

Gabriel ŠKRDLANTOVÁ (15 let) 
Ve své kategorii získala v okresním kole ve hře na 
klarinet druhé místo. Je žákyní ze třídy pana učitele 
Lukáše Böhma. 
 Co nám o sobě Gábina prozradila? Na 
klarinet hraje 5 rokem, kromě toho sedm let hraje na 
flétnu. Nástroj ji baví, hraje ráda, ale na to, že by se 
hudbě věnovala profesionálně, nepomýšlí. V 
současné době studuje na chebském gymnáziu. 
Zatím přesně neví, čemu se bude jednou věnovat.
 Do maturity jí ještě zbývá dost času. 
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Markéta BRISUDOVÁ (9 let) 
Získala ve své kategorii v okresním kole ve hře na 
zobcovou flétnu 2. místo. Je žákyní paní učitelky 
Zdeňky Horské. 
 Markéta chodí do 4. třídy na ZŠ Františkovy 
Lázně. Hrát na nástroj ale začala už ve čtyřech letech 
a první svou soutěž si „odbyla“ jako prvňačka. Tehdy 
byla také druhá, ale v krajském kole. 
 Má hodně zájmů, do hudebky chodí ráda, do-
cela ráda i cvičí. Jednou by chtěl být učitelkou v ma-
teřské škole. 

Adam ČERVENKA (11 let) 
Adam získal v okresním kole ve hře na trubku 
(žesťové nástroje) 2. místo, je žákem pana učitele 
Jana Kováře. 
 Adam hraje ještě v orchestru p.uč. Říšského. 
Začal hrát na flétnu, ale potom mu pan učitel doporu-
čil trubku, a to ho zaujalo. Učí se na ni hrát už tři 
roky. Určitě je za ten výběr moc rád, baví ho to, a tak 
mu držíme palce, aby to bylo příště ještě lepší. 
 Jinak Adam je z Františkových Lázní, chodí 
do 5. třídy ZŠ. 

 

Tak takhle probíhaly rozhovory v „redakci“ našeho 
školního časopisu, na kterých se podíleli z větší 
části  současní redaktoři a redaktorky Prostoru,  
ale protože se mezi nás přišla podívat i Denisa Pi-
lařová, bývalá redaktorka, nyní studentka Obchod-
ní akademie. Samozřejmě jsme její dřívější znalosti 
využili, a ona se také ochotně zapojila do práce. Na 
snímku „zpovídá“ Marušku Oslovičovou. 
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  a poslouchám hudbu. Miluji hudbu. Ve škole 
uvidím svoje kamarádky a ptám se jich, jestli je 
něco nového. Vyprávějí mi, co se jim ráno sta-
lo. Taky se proměnily ve víly. Winx mají šest 
členů. Rychle jsem spočítala kolik nás je. Přes-
ně šest. Do školy jsme přišly a všichni říkali, že 
nám to sluší. Mezi námi, to je tajemství. 
 Mám moc ráda víly. Hlavně nejraději se 
dívám na Winx Club! Hodně si přeji být někdy 
vílou,ale nevím, jestli se mi to splní!! 

    Anetka Dao 

Modelka 
  

 Probudil jsem se jako každé jiné ráno. Ale tak 
nějak jsem nebyl ve své kůži. Něco mi prostě nesedělo. 
Zvedl jsem se z postele, když tu uvidím kolem sebe 
několik maskérů, kadeřníků a v okně… v okně pět fo-
tografů? Co to má znamenat? Stal jsem se snad krás-
ným svalnatým modelem s účesem, až oči přecházejí? 
Škoda že nemám zrcadlo. Ale když tak koukám kolem 
sebe, někdo z maskérů ho mít asi bude. 
  „PANE BOŽE!“ vykřikl jsem. „Já nejsem slav-
ný, ale… slavná!!!  Jsem MODELKA. Ale jak se to 
všechno stalo? Pokud vím, tak ani Bůh a ani karma 
neexistují  a až na ukradené bonbóny v dětství si taky 
na žádný velký hřích nevzpomínám.  
 Přemýšlím. Moje situace má sice i své výhody, 
ale nevýhody přesahují hranici nenormálnosti, a v 
mém případě i únosnosti. No co,  nebudu čekat, co se 
bude dít dál. Skočím z okna a bude vyřešeno.  
 Tak odsud by se mi nestalo nic, i kdybych sko-
čil po hlavě. Kolem je tolik lidí, že bych to nestihl, te-
dy nestihla. MÁM TO!  Strčím hlavu do trouby. Vlast-
ně počkat. Do mý elektrický trouby? To nevyjde. Mu-
sím se s tím prostě nějak vyrovnat… 

 
O 3 měsíce později    

 
Na hřbitově: Byla to naše sestra, přítelkyně, spolužačka… 

      
      Filip 

 Tyhle příspěvky vznikaly na volné téma: 
Jednoho rána jsem se probudil (probudila) a byl (a) 
jsem…   Objekt či osobu (nebo situaci) si mohli sa-
mozřejmě zvolit podle svého uvážení. 
 Naši redaktoři a redaktorky v nich prokázali 
nejen velikou fantazii, ale i schopnost vcítit (a vlast-
ně převtělit se) se do někoho úplně jiného. 

 

Proč chci být víla  
 Ráno se probudím a půjdu do koupelny. Podí-
vám se do zrcadla. Co se to se mnou děje?? Jsem hez-
ky oblečená. Vypadám jako Musa z animovaného seri-
álu Winx Club. Radostí začnu poskakovat. Když jsem 
Musa a ona je víla. Proč se nezkusit ve vílu proměnit?? 
Řeknu  slovo, které říkají Winx. A proměním se ve 
vílu. Mám i křídla?? Jasně, že křídla mám! 
  Ještě vám řeknu, proč chci být vílou. Winx ma-
jí strašně hezké oblečení a účesy. Můžou si změnit kří-
dla. Nejvíc se mi líbí na tom líbí, že mohou zachraňo-
vat lidi a kouzlit. Do školy bych létala. 
  Jdu ven z koupelny a zkouším létat. Jde to!! 
Kouzlem si vyčaruji snídani a jím. Za chvíli bych měla 
jít do školy. Změním si oblečení a obuji si roztomilé 
boty. Vyjdu na ulici a slyším lidi volat na mě: Muso. 
Odpovím jim na pozdrav a jdu dál. Vezmu si sluchátka 

Je ze mě pes 
 Je  čas ke spánku. Problém je, že já se prá-
vě teď dokoukal na horor. To budou opravdu krás-
né sny... A je tadyráno a já se probouzím 
s nepříjemným pocitem. Je mi totiž strašné horko. 
Celé tělo mě svědí a potřebuju nutně čůrat.  Ale 
kde to ležím? To jsem spal v pelíšku svého psa? 
Jsem vůbec normální? Zvedl jsem se z pelechu. 
Co to?! Mám 4 nohy?! A jsem tak malinký? To 
snad není možný! Běžel jsem se podívat do naše-
ho jediného zrcadla, které stojí na zemi. Což bylo 
v kuchyni.  
 ,,To snad,ne!!! Já jsem pes?!! A ještě 
k tomu svůj vlastní pes?!“ Nadával jsem. 
V překladu do psí řeči to muselo být asi pěkně 
divný. Musel jsem určitě hodně hlasitě štěkat.  
 A další problém. Máma.. 
 ,,Co tak štěkáš, prosím tě?“ zasmála se 
moje mamka a vzala mě ven. 
 Tak strašně se bojím. Co když už budu na-
vždy pes? To mi jako chcete říct, že můj pes je 
teda v mém těle? Dobře.. Teď se musím aspoň 
trochu uklidnit, protože jinak se počůrám!! Když 
jsem po chvíli čůral se zdviženou tlapou,  byl jsem 
velmi nesvůj.. To nemůžou vyrobit toaletní papír 
pro psy? Asi jsem zhýčkaný nebo já už opravdu 
nevím. Dostal jsem hlad. Máma mě po chvíli od-
vedla domů. A hádejte co jsem dostal k snídani? 
Granulky… Fuj.. .!! Ale když já mám takovej 
hlad.. až ukrutnej.  
 „Copak Punťo? Dneska nemáš hlad?“ Je-
diná výhoda je, že jsem mohl udělat psí oči. Ten-
tokrát to totiž opravdu sedí. Ležel jsem smutně a 
zoufale v pelechu. A co mojí maminku nenapad-
ne: „Punťo? Co kdybych tě vykoupala?“ Myslím 
si, že tohle nebyla otázka! 
 Tak moc bych to chtěl všechno mámě vy-
světlit. A taky jí říct, aby mě vrátila do mého  těla.  
Mamka mě vzala  do rukou. Byly tak studené. Tak 
jo, do vany! Panebože, ta voda je studená!!!  Na-
jednou jsem se probudil ve své posteli. Počkat! 
Mám dvě nohy? Že by?! Že bych byl znovu ve 
svém těle? Ale proč jsem celej mokrej?!      
  Pokračování na další straně 



 

 

 „Tak  vstávat! Je po dvanáctý hodině! A 
jsou Velikonoce. Takže jestli máš námitky na to, že 
jsem tě polila studenou vodou, tak to máš smůlu.“ 
Ach bože! Má milovaná sestra je tak tupá! Teď 
abych si povlíkl nový povlečení.. Takže převtělení 
do mého psa byl jenom sen? Asi se přestanu dívat 
pozdě večer na horory.. protože TOHLE by mohli i 
jako horor natočit!!   Tereza 
           
                                                                                                                 

Kdybych byla prezidentka 
  
 Kdybych měla být prezidentkou vím, že 
bych neměla stejnou moc jakou má  třeba předseda 
vlády, ale nějakou menší moc bych měla…  
 Vím, že teď v tuhle chvíli zním jako nějaký 
Rumpl Cimpr Campr, Leprikon či jiný zákeřný 
skřítek, ale takhle to není. 
 Mohla bych přemýšlet o změnách, třeba o 
nějakých delších prázdninách, prodloužení večerky, 
o větších obchodních centrech nebo o zvýšení dá-
vek sladkostí, ale když nad tím přemýšlím, tak kdy-
bych byla skutečně prezidentkou, už bych tyto věci 
nepotřebovala. Vezměme si, že už mi je 40,  a že je 
ze mě opravdová prezidentka. Hlava státu. Budeme 
se tedy věnovat nějakým intelektuálnějším téma-
tům. 
 Kromě hezké vily s  bazénem, vířivkou a 
luxusním autem, které bych asi měla, bych  určitě 
hodně věcí změnila…Víte, jak na tom jsme se slov-
níkem a jeho rozvíjením s naším prezidentem. Ne-
bo jak se jiní inspirují popíjením alkoholu od ji-
ných. A naše země se také moc dobře nerozvíjí. 

Vím, že to musím vše říkat velmi opatrně, 
ale přesto vím, že kdybych já jako hlava státu šla 
ke korunovačním klenotům, tak bych se objevila 
střízlivá a plná energie a při konferenci, které se 
zúčastní i televize, bych rozhodně  nedoporučila 
ostatním dětem, že kouření je správné. 

Ale vážně, teď když nad tím přemýšlím, 
měla bych hodně starostí a práce. Vím, že i náš pre-
zident to nemá jednoduché, i když má kolem sebe 
hodně lidí,  kteří mu musí pomáhat, jak 
s rozhodnutími, tak s konverzací, konečné je pak na 
něm. 

No, nemá to každý zrovna lehké tak, jak to 
vypadá…           Pavlína 

 
 

Kdybych byl šef mafiánského gangu 
  
 Vstal bych jako vždycky a vyšel bych z po-
koje na chodbu a nějací divní muži venku by mě 
nazvali šéfem. Divil bych se a řekl jim, aby mi udě-
lali snídani.  Jeden z nich by ihned běžel do kuchy-
ně. Vzal by tam už připravenou snídani, která by 

byla  ještě teplá. Dal by ji opatrně na tác a přinesl 
by mi ji  až k posteli. Já bych se v pokoji v pohodě  
najedl, a pak bych se jich a zeptal,  kdo že jsou.  
 Všichni by se začali smát a jeden by mi do-
konce řekl: „To byl ale hodně dobrej vtip". A pak 
ještě by druhý dodal: „Jasně, náš šéf je veliký vti-
pálek".  
 Pak by mi to došlo. Jsem šéf gangsterské 
bandy. Poručil  bych hned všem, abychom vyrazili 
ven. A pochodovali bychom přímo k bance.  Lidi 
na ulici by se nám prostě vyhýbali a v bance by 
všechno za mně udělali moji podřízení.  Já bych jen 
hlídal, jestli to jde dobře. Potom bychom zase rych-
le pelášili domů a tam bychom si spočítali prachy. 
Zjistil bych, že jsme ukradli přesně 1 549 684 dola-
rů. Jupí!!! Jsme zase o něco větší boháči. 
 Najednou bych se probudil. Chjo, byl to jen 
sen.                           Michal 

Rozkvetlá třešeň. Chtěl by se někdo z vás  do tako-
vého stromu také na chvilku „vtělit“? 

Proč miluji jaro? 
 
 Jaro je mé nejoblíbenější období hned z ně-
kolika důvodů. Po  jaru totiž  následuje léto a léto 
pro mě ještě stále znamená PRÁZDNINY.  
 To ale není hlavní důvod, proč mám jaro 
opravdu moc ráda. Víte sami, jak krásné je všude 
vidět květiny a kvetoucí stromy,  o té jejich vůni 
ani  nemluvě. Navíc na jaře se vše probouzí a do-
stává úplně nový nádech. Není ani horko ani zima,  
takže při nejhorším vám bude stačit  vzít si na sebe 
jenom  mikinu.  
 Já jsem se narodila v dubnu a možná proto 
ho mám tak ráda už i samotný duben (apríl). Je to 
fajn měsíc, doba.  Velikonoce, jelikož jsem holka,  
extra nemusím, i když pravda… potají  bratránkovi, 
to, co si vykoleduje, vždycky sním. A 30. dubna 
jsou čarodějnice, a ty já přímo zbožňuji. No,  a pak 
tu máme První máj. 
 Jaro je boží. Musím ale  uznat že každé roč-
ní období má své kouzlo.      
     Jana Pěčová 
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Dovolená na horách 
  
 Ahoj, jmenuju se Káťa a je mi 13 let. Letos 
o jarních prázdninách jsme s celou mojí rodinou  
jeli na hory do Krkonoš do Horní Malé Úpy. Jeli 
jsme  a zájezd s tanečním mistrem panem Vladimí-
rem Hánou. Z Chebu jsme odjeli 7:15 ráno a cesta 
byla hodně dlouhá. Jeli jsme na místo našeho poby-
tu asi sedm hodin. Když jsme přijeli na boudu, veli-
ce hezky nás tady pohostili obědem. Mně sice moc 
nechutnal, protože mi tortilla normálně nechutná, 
ale jinak to bylo docela fajn.  Poté jsme si vzali klí-
če a šli jsme na pokoj.  
 Přijeli jsme v neděli a v pondělí jsme se vy-
pravili hned po snídani lyžovat. Lyžovalo se tam 
vážně skvěle, ani skokánky neměly chybu. No, a 
v úterý jsme se rozhodli vystoupat  na Sněžku. Ma-
minka jít nechtěla, a tak zůstala v boudě. Takže 
jsme šli jenom táta, brácha, Jakub a já. Potom se  
k nám  přidala ještě jedna holka. Cesta byla dlouhá 
a únavná. Když jsme došli kousek pod  vrchol 
Sněžky, foukal hodně silný vítr a já jsem si připa-
dala jako malé paraplíčko. Přesto jsme vystoupali  
až na samý vrchol, dali jsme si na zahřátí horkou 
čokoládu a párek v rohlíku. Chtěli jsme jet lanov-
kou dolů, ale lanovka nebyla v provozu. Tak jsme 
sestupovali  celou cestu zpátky pěšky.  
 Další den jsme šli opět lyžovat a večer jsme 
si zašli na bowling, a nejvíc vyhrával Jakub a táta. 
Čtvrtek jsme celý prolyžovali. Další den jsme pak 
měli k večeři krůtí závitek se šťouchanými brambo-
ry. Mě asi jídlo moc nesedlo, takže mi bylo hodně 
špatně. A kvůli tomu jsem poslední den místo lyžo-
vání zůstala na pokoji. Byla to hrozná škoda, proto-
že jsme v sobotu odjížděli. 
      Byla to skvělá dovolená a krásně jsem si to 
všechno užila.                        
      Kačka 

      
 
  

Pohádka 
  
 Bylo nebylo, žila jednou jedna dívka v pře-
krásném zámku.  Jmenovala se Rosaela. Zkráceně 
Rose. Byla nesmírně krásná, bohatá, láskyplná a mi-
lá. Každý ji měl rád a když vyrostla, tak nastal čas, 
aby začala vládnout své říši. Za její vlády začalo 
království velmi rozkvétat. Nikdo si neměl na co stě-
žovat. Ale Rose měla jednoho dne zlé tušení,že se 
něco stane a když se jí narodily děti, kluk i holčička, 
tak je nechala poslat k jejímu nejdůvěrnějšímu ka-
marádovi jménem Alfonzo. Alfonzo je mluvící sně-
hulák a žije na Cukrové hoře. Když k němu přišel 
Rosaelin služebný a řekl mu, co od něho potřebuje 
Rosaela,tak Alfonzo neváhal a hned děti ukryl.  
                 Mezitím se stalo v království to, čeho se 
Rose obávala. Objevilo se tam z ničeho nic hrozné 
zlo. Bylo to nepozorované, ale brzo to všichni pocí-
tili. Král krysa jménem Snaptrap. Měl velkou moc a 
Rose se sice snažila ho porazit, jenže prohrála. Zlo v 
podobě krále krysy zvítězilo. Král krysa jménem 
Snaptrap tedy dobyl království. Pro lid nastaly  těžké 
časy. Pevně ale doufali, že je někdo zachrání.  
 Tak měsíce  plynuly a plynuly, ubíhaly roky 
a časy byly tím dál horší.Lidé už pomalu přestali 
věřit, že mohou mít v životě ještě   nějakou tu naději. 
Avšak nějaká naděje se vždycky najde, naděje nikdy 
neumírá. Nezapomeňte na děti.  
            Děti zatím rostly pomalu a v bezpečí v blíz-
kosti mluvícího sněhuláka Alfonze. Když sourozenci 
vyrostli, tak jim Alfonz prozradil,  co se stalo s krá-
lovstvím a že ony jsou těmi, kdo ho musí zachránit.  
Sněhulák potom holčičku jménem Elizabeth zkráce-
ně Elsa naučil ovládnout sníh nebo vytvořit led. A 
jejího bratra jménem Daniel naučil pořádně zacházet 
s mečem. Daniel se tak zdokonalil, že když měl meč 
v ruce,  tak ho neporazil ani obr.  

 Elsa a Daniel se chystali jít porazit Snaptrapa 
- krále krys, ale Alfonzo jim řekl, že budou potřebo-
vat tři věci. Ptačí pérko ze Sněžné hory, krystal z 
posvátné jeskyně, a oheň od vzdáleného jezera. To 
všechno musí potom hodit do sopky Chinži. Tím si 
vytvoří kouzelné zbraně. Tak si sourozenci sehnali 
tyto věci vydali se za dobrodružstvím. Čelili různým 
hrozbám, ale přemohli je. Jakmile získali zbraně,  
zamířili směrem ke království, které se nacházelo u 
řeky Onchas. Spatřili,. jak opravdu vypadá Snaptrap. 
Vyzvali ho na souboj. V tom souboji byl král Snap-
trap poražen. Daniel a Elza si pak našli partnery a 
každý vládnul každému království šťastně až do 
smrti.                                                       Julie      

 

A mezitím, co jsme si zavzpomínali na lyžovačku o 
jarních prázdninách, přišlo opravdové jaro... 



 

 

„To není možné, já jsem zabloudila!!!“ 
 
Přečkala  jsem doma  fakticky   příšernou bouř-

ku, po které se na obloze zjevila duha a za ní jednoro-
žec, který se ke mně přibližoval a… 

Žertuji, prostě jsem chtěla mít začátek  nějak 
romantický, poetický. Ve skutečnosti bylo pořád mizer-
ný počasí, foukal velmi silný vítr a padaly kroupy. Byla 
jsem opravdu moc ráda, že mě to nesrazilo k zemi. Nic 
jsem přes ten vichr neviděla… Pak to přece jen polevi-
lo. Měla jsem v plánu jít do města, ale místo toho jsem 
j se z mně neznámých důvodů vypravila  do tajemného 
lesa… 

Děláte si z nás legraci?!! (Jako bych vás  slyše-
la).  Nedělám. Občas mívám takové trhlé nápady.  

Když jsem přišla do lesa, ošklivé počasí rázem 
přestalo. Tušila jsem, že tady není něco v pořádku. 
Žádná rozkvetlá louka, žádný zpěv ptáků ani jiná rozto-
milá zvířátka. Jen temnota, houkání sov a bažina. Měla 
jsem z toho velmi zvláštní pocit… A nejstrašidelnější 
na tom bylo to, že jsem neudělala ani tři kroky a už 
jsem nezahlédla cestu, kterou jsem sem přišla. 

Jenom klid. Měla bych to tu znát jako své boty... 
Kecám, nevím, kde to jsem, panika je na místě!!!  

No jo. Není nad skvělý telefon! Tady je! Jo, je-
nomže je bez signálu… 

„Kruci!“     
 Ale mám tu stáhnutou baterku…  

Zvláštní, mluvím tu o sobě hodně dlouho a za tu 
dobu jsem se ještě nepohnula z místa. Přece tady nebu-
du stát a  na věky. Musím něco dělat. Musím  se vydat 
dál. 

O 3 hodiny později…  
To už nohy necítím. UŹ si ani nedělám srandu. 

Už  jsem ztratila sebedůvěru i důstojnost, protože jsem 
před tím na mobilu hrála hry a jas baterky slábl (to je 
moje největší ponaučení dne).  

Zaslechla jsem nějaké kroky… Možná to je jed-
norožec, který mne naloží na záda,  vznese a odletí se 
mnou domů!V horším případě to může být  ježibaba 
z pohádky o Jeníčkovi a Mařence, která mi přinese lí-
zátko, aby mě přilákala do své chaloupky a tam mě 
snědla .(Odkdy myslím na pohádky ve strašidelném le-
se?). 

„To ne!“ 
Mělo to chapadla a vychrtlou vysokou postavou. 

Na těch chapadlech byly buď příšerné drápy nebo špat-
ná manikúra. A v ústech to mělo příšerně ostré tesáky. 
Jen jsem nepochopila, proč měla ta příšera na sobě 
smoking. Pomalu se to ke mně přibližovalo… 

„Ááááááááááááááááá!!!“ 
 Z noční můry jsem se probudila a zjistila jsem, 

že je ráno a začíná škola. 
„Nééééééééééééééé!!!“ 
Radši bych brala ten les, ve kterém jsem zablou-

dila.            Pavla 

     Podezřelý muž, rozdováděný pejsek, 
čerstvě upečený koláč, teplý podvečer...  
 
(Příběhy napsané na vylosovaná slova) 
 

Byl krásný teplý podvečer. Venku bylo 
ticho a v ulici byl cítit čerstvě upečený koláč. 
Den jako každý jiný, pomysleli byste si. Malá 
Anička právě pletla sestře copánky, když tu na-
jednou uslyšela pláč. Byla zvědavá, a tak se vy-
dala ten hlas následovat. Nebylo lehké poznat, 
odkud přesně přichází. Anička věděla jen jedno, 
je to dětský pláč. Začala běžet rychleji a rychleji, 
jen aby tomu děťátku co nejrychleji pomohla. 
Nevěděla jistě, kudy běží, dokud nezakopla. Ná-
hle se otočila a uvědomila si, že sestru nechala až 
na náměstí a že se ocitla na prázdném sídlišti. 
 Nikde nikdo, pouze jeden malý hezoučký 
a mírně rozdováděný pejsek. Přiběhl k Aničce a 
začal jí vítat, jako kdyby byla jeho páníček. Vza-
la ho do náruče a všimla si, že sice nemá obojek, 
ale nevypadal na to, že by byl toulavý. Byl čistý 
a udržovaný. Určitě  někomu patří, pomyslela si 
Anička, když si všimla, že ji pozoruje nějaký ve-
lice podezřelý muž. Postavila pejska zpět na zem 
a svižným krokem se vydala k sestře. Měla stále 
nepříjemný pocit, že jí někdo sleduje. Dostala 
strach, aby to nebyl ten zvláštní muž. Rozeběhla 
se, ale ten, kdo vyběhl zpoza stromu, nebyl žád-
ný muž, ale pejsek. Přesně ten pejsek, kterého 
Anička viděla na sídlišti. Vzala ho znovu   do 
náruče a doběhla rychle zpátky za sestřičkou, 
které už po tváři tekly slzy a celá se chvěla stra-
chem.  Anička jí ukázala pejska a sestře se velmi 
zalíbil. Společně pak šly domů ukázat ho  rodi-
čům. Aničky rodiče si pejska velmi oblíbili, a tak 
se z něj brzy stal  nový člen rodiny.          Jana P. 

 
 

Splněný dávný sen 
 Po dlouhém únavném dnu jsem šla ko-
nečně do postele. Byla jsem tak moc unavená, že 
jsem hned usnula a najednou se mi začal zdát 
sen. Objevila jsem se na posekané voňavé louce, 
koukla jsem se na nebe, a tam jsem viděla pole-
tujícího žlutého ptáčka. Najednou jsem uslyšela 
nějaké roztomilé kňučení a podívala se na zem. 
Na zemi sedělo malé chlupaté kňučící štěně. By-
lo zlatohnědé. Pokrčila jsem se, abych si ho po-
hladila. Bylo tak jemné a hodné. Všechno bylo 
tak krásné, jako by se mi splnil můj dávný sen, 
po kterém jsem vždy toužila. Najednou jsem sly-
šela tikat staré hodiny. Koukla jsem se za mě a 
najednou bylo vše fuč. Probudila jsem se a bylo 
právě 9 hodin! ,,ÁÁCH nééé‘‘, musela jsem tedy 
vstávat.                                            Linda
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Už dlouho jsem uvažovala, čím jednou budu. Měla jsem tři favoritní povolání: 
 
1. Herečka -  divadlo je moje velká láska. :-)  
 Už od první třídy, kdy jsem si zahrála hlavní roli v pohádce - hrála jsem sluníčko - a po skončení se z 
jeviště ozval potlesk, cítila jsem se jinak. 
 Nebyla jsem to dítě, které mělo ještě před pár minutami trému velkou jako kráva. Byla jsem součástí 
něčeho velkolepého. Dala jsem si cíl. Zahrát si opravdu s herci na jevišti, jako moje učitelka, která se od té 
chvíle stala mým vzorem. 
 Podporovala mě ve všem, co jsem dělala a to i v případech, že jsem měla opravdu pitomé nápady. Ne-
říkám, že to se mnou měla někdy jednoduché. Prakticky se dnes divím, že si kvůli mě ještě nevyrvala vlasy, 
tímto jí moc děkuji :-)  
 Asi můj největší úspěch byl, když jsem hrála Hanu ve Štědrém večeru od Karla Jaromíra Erbena a Is-
mena z Antigony od Sofokla. Dále jsem své role jako Adriana z Coco Chanel, jednu z 'babek' v Holoubkovi 
taktéž od K.J.Erbena, milovala. Divadlo pro mě bylo zkrátka na prvním místě. 
 Hrozně ráda vzpomínám na to, když jsme natáčeli vánoční hru s celým dramaťákem (i malými dětmi) 
a jezdili různě na 'výlety'. S mou nejlepší kamarádkou jsme třeba oblezly celý statek, zatímco ostatní byli  za-
neprázdění točením. :-) 
 
2. Spisovatelka -  
 No ták, prostě mě to baví, třeba z toho jednou něco bude. :-) Vzpomínám, jak jsem si v první třídě sa-
ma pro sebe vymýšlela pokračováním oblíbené knížky - Heidi, děvčátko z hor. Příběhy jsem psala od třetí tří-
dy, prostě různé příběhy. Opravdu psát příběhy jsem začala někdy, když jsem byla v šesté třídě a začala s dra-
maťákem chodit i na tvůrčí psaní. Moje paní učitelka dříve pracovala jako novinářka a tvůrčí psaní bylo, že 
jsme psali nejrůznější slátaniny, které potom vyšly ve školních novinách a  které jsme rovněž připravovaly. V 
novinách jsem se ocitla už několikrát, konkrétně v Chebském deníku, ale teď jsem byla na té druhé straně. 
Psaní mě začalo lákat víc a víc a mě to prostě nedalo, otevřela jsem word u sebe na počítači a začala psát. 
V novinách jsem se ocitla už několikrát, konkrétně v Chebském deníku, ale teď jsem byla na té druhé straně. 
Psaní mě začalo lákat víc a víc a mě to prostě nedalo, otevřela jsem word u sebe na počítači a začala psát. 
První pokusy jsem bez milosti vymazávala, ale potom už ne. 
                      Dokončení na další straně 

Co tu vlastně já dělám? Moje sny... 
Jako malá jsem si vždycky přála být maminkou... 

ČAS UBÍHÁ SVÉ CESTY 
 

Čas ubíhá své cesty, 
nikde nestaví. 

Ručičky si bere za nevěsty, 
po svatbě si zase uleví. 

 
 

Ale svatba bude kdy? 
Za sto let? 

Ano, nejsme daleko od pravdy. 
Až ručičky obletí celý svět. 

 
 

Ty drobné pahýlky, ty jemné prstíky 
v hodinách hrají ódu na radost, 
až na sebe navlečou si prstýnky, 
času nebude už nikdy dost. 

 
Anna Vondráčková 

 

 

Je tady jaro… jaro… Příroda se už vybarvila a láká k výle-
tům.Ponořme se do zelených a modravých dálek. A svých 
snů. 
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 Psaní mě začalo lákat víc a víc a mě to prostě 
nedalo, otevřela jsem word u sebe na počítači a začala 
psát. 
 První pokusy jsem bez milosti vymazávala, ale 
potom už ne. 
 Něco se stalo. 
 Něco v těch písmenech, v tom příběhu, v tom 
procítění. 
 Moje první dokončená povídka vycházela ve 
školních novinách, když jsem byla v osmé třídě. 
Pro mě úspěch. 
 A pak začala moje puberta, kdy jsem si prostě 
stavěla hlavu, že to bude po mém. 
 Absolutně jsem ignorovala připomínky paní uči-
telky, která to se mnou myslela dobře, byla jsem drzá a 
bůh ví, co ještě. 
 Naštěstí je tahle část puberty za mnou. 
Paní učitelko, děkuju :-) 
 Tehdy jsem se díky psaní poznala se Stell a za-
čala psát na stmívko. 
 V deváté třídě jsem se víc začala soustřeďovat 
na to, co píšu. Začala jsem se lepšit. 
 A bylo to i znát. 
 Třeba jsem alespoň dostala pěkné ocenění, byť 
jen bez postupu  s povídkou, která později vycházela v 
novinách,  jak v našich školních, tak pro všechny ( kon-
krétně v Chebském deníku). 
 Poznala jsem spoustu nových lidí a získala něco, 
co ostatní pokládají za ztrátu času. 
 Já ale ne. 
 Pro mě tyhle výlety ven, byly nejhezčí chvíle, 
které jsem zažila. 
 Byla jsem s těmi, na kterých mi záleželo a dělala 
něco, co mě bavilo. 
 
 
3. učitelka (buď v mateřské školce, nebo třeba v hudeb-
ce.) - děti... :-))) 
 
 Pamatuji si, jak jsem jednou zaskakovala za 
svou učitelku herectví a učila malé děti. 
 Sice jsem jim hned z fleku řekla, že učitelka 
nejsem, takže,  když budou zlobit, bude zle. 
 Holčičky s velkýma očima mě bedlivě poslou-
chaly. S  nimi nebyl žádný problém.  
 Kluci ti byli horší, furt kvákali, ale nakonec po-
slouchali také. :-D 
 Vymyslela jsem dvě hry + udělali jsme všechno, 
co jsme měli. 
 Moje nejlepší kamarádka mi hned potom, co 
odešly, řekla: „Ty budeš skvělá máma." 

 V to doufám… 

 Pak jsem ještě měla na starost o malin-
ko starší děcka, která jsem znala už z minula. 
Taky nebyl problém. Zahrály to, co měly, řek-
la jsem připomínky a hrály se hry. 

 Další dny za mnou zástupci z obou 
skupin chodili,  jestli je zase budu učit. 
 Úplně mě rozbrečeli. 
  
 Ale až tenhle zážitek mi otevřel oči. 
  
 Mým životním posláním je, abych jed-
nou dělala to, co bude mít smysl. 
  
 Patří mezi to, abych bavila lidi, kteří by 
díky mě mohli zapomenout na všechna trápení 
všedního dne, ať už by to bylo tím, že by se na 
mě chodili dívat do divadla, nebo pokud mož-
no tím, že by četli moje knihy. 
  
 Nebo také, abych se starala a učila děti 
tomu, co ony samy chtějí. A to děti ať už vlast-
ní, které, doufám, jednou mít budu a nebo učit 
děti, ať ty ve školce či v  hudebce. 
  
 Tohle taky patří na mou listinu snů..  
  
 Jo, moje životní poslání je vtěsnáno do 
tohoto článku. 
 A víte co? Alespoň z jedné části si ho 
chci splnit. 
  
 Protože to je to, proč tu jsem... 
    Denisa Pilařová 
 

Co tu vlastně já dělám? Moje sny... 
Jako malá jsem si vždycky přála být maminkou... 
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