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květen - červen 2013 
A máme tady vytoužené 
prázdniny. Toto je poslední 
číslo školního časopisu, tedy 
posledního v tomto školním 
roce. Naší škole přinesl opět 
řadu pěkných výsledků v růz-
ných soutěžích. Uvnitř tohoto 
vydání najdete rozhovory s 
úspěšnými žáky i jejich učiteli, 
dozvíte se z i leccos zajímavé-
ho z jejich soukromí.   
Máme o to větší radost, že  
mezi oceněnými byli i dva 
naši redaktoři - v soutěži na 
téma Domácí mazlíček získala 
první místo Pavlínka Nguye-
nová a Petra Hůlková si z 
Kladna odvezla čestné uznání. 
Stejné ocenění ve stejné soutě-
ži dostala také Šárka Rubášo-
vá, talentovaná žačka drama-
tického oboru, která jak doufá-
me posílí v novém školním 
roce naši redakci.   
Samozřejmě nechybí ani člán-
ky, které redaktoři prostoru za 
poslední dva měsíci vytvořili. 
Zvláštní pozornost si zaslouží 
foto-anketa samostatně zpra-
covaná Heidemarií Richtero-
vou. 

Na snímku pana zástupce Bohumila Polívky úspěšní žáci ZUŠ Františkovy Lázně 
z letošních soutěží. Zleva zadní řada: Julie Dančová, Jana Vondráčková, Marie 
Valíčková, Dominika Merhoutová, Cyril Pimek, Petr Kučera a Vladimír Kolář. 
Zleva první řada:  Ondřej Kolář, Štěpán Plachý, Filip Skribek, Pavlínka Nguye-
nová a Petra Hůlková. 

Julie Dančová (12 let) 
Na keyboard hraje 1,5 roku, dochází do třídy paní učitelky Da-
ny Staré. V krajském kole hry na tento nástroj, které se konalo 
v Karlových Varech získala třetí místo. Byla to její první sou-
těž a jak nám prozradila, zkazila to, co uměla, a naopak to, 
čeho se bála, se jí zdařilo. Jen pro doplnění: Keyboard vyměni-
la za klavír, na který se také učila hrát u paní učitelky Dany 
Staré. Do ZUŠ začala docházet ještě jako předškolačka a cel-
kem hraje sedm let. 
Julka chodí do 6. třídy na ZŠ  Františkovy Lázně, nejraději má 
dějepis a tělocvik a kromě hudby ještě provozuje lehkou atleti-
ku. Má mladší sestru Nelu, která také hraje na klavír. O svém 
budoucím povolání dosud nijak zvlášť nepřemýšlí.                                
                          red 
Jana Vondráčková (14 let) 
Bydlí v Chebu, kam chodí na gymnázium, je v kvintě. Na ZUŠ 
Františkovy Lázně se učí hře na housle ve třídě paní učitelky  

Zuzany Puchelové.   
Jak dlouho hraješ? Asi deset let. 
Baví tě to? Moc mě to baví 
V jaké soutěži jsi byla úspěšná? V celostátní soutěži ZUŠ za 
hru v triu. Konala se v Jindřichově Hradci ve dnech 17. až 19. 
května 2013. Získali jsme čestné uznání. 
Čím bys chtěla být?: To ještě nevím. 
Jaké máš koníčky? Animace, procházky se psem, lyžování.  
Kam se chystáš o prázdninách? S rodiči pojedeme někam na 
dovolenou, potom taky babičce a asi ještě na tábor.                                                                          
                                                                               Heidemarie 
 
Marie Valí čková (14 let) 
Zhruba deset let se věnuje hře na klavír, takže počítáme-li 
dobře, začínala jako čtyřletá. Celou dobu je žákyní paní uči-
telky Jiřiny Peškové. Na svém kontě má již několik pěkných 
úspěchů z dřívějších soutěží. Letos k nim přibyl další.   

Rozhovory s úspěšnými žáky a jejich učiteli  



 

 

Pokračování ze str. 1 

Bylo to v celostátním kole soutěže ZUŠ v komorní hře, kde 
s klavírním triem získala spolu s Janou Vondráčkovou 
(housle) a Cyrilem Pimkem (violoncello) čestné uznání.  Ma-
ruška navštěvuje osmou třídu, zbývá jí tedy ještě rok do ukon-
čení základky. O své budoucnosti ještě jasnou představu ne-
má, po devítce chce buď na konzervatoř nebo na vyšší gymná-
zium. Největšími koníčky je vedle hudby ještě malování. 
               red                                          

Dominika Merhoutová (18 let) 
Domče je osmnáct let. Studuje na Gymnáziu ve čtvrtém roční-
ku. Je z Lubů a zúčastnila se celostátní soutěže Karlovarský 
Hlas ve které získala první místo. Je ve třídě paní učitelky 
Soni Leškové. Z dojmu působí mile, skromně, což také je. Má 
bratra Vaška, kterému je šestnáct let. V budoucnosti by si ráda 
našla výborné zaměstnání, ráda by se ještě věnovala zpěvu a 
taky by chtěla cestovat. Tak jí držme palce :)                                                       
      Denisa P. 
 
Cyril Pimek (15 let) 
Druhý z oceněného tria. Je žákem kvarty chebského gymnázia 
a hudbě se také věnuje už poměrně dlouho: na violoncello 
hraje u pana učitele Karlíčka 9. rokem, k panu učiteli Vladi-
míru Hrinkovi ještě dochází 7. rokem na klavír. Kromě toho 
ho zajímá i sport (hraje volejbal) a hlavně malování. Cyril 
nám přiznal, že by se jednou chtěl věnovat malování, zejména 
designu. Co se hudby samotné týče, určitě na ni nezanevře. 
Uměl by si představit, že by se hudbě věnoval profesionálně, 
ale má obavy, že by ho asi muzika uživit nedokázala. Přišel na 
chuť klasice, oblíbil si Dvořáka, a rád se zaposlouchá do tvor-
by méně známých interpretů. Má staršího bratra Vojtěcha, 
který studuje v Praze architekturu.                                                           
               red 
 

Vladimír Kolá ř (12 let) 
V celostátním kole soutěže ZUŠ získal tento žák pana uči-
tele Jana Kováře spolu se svým bratrem 2. místo v komor-
ní hře dechů. K panu učiteli Kovářovi chodí třetím rokem 
na trubku a patří k jeho nejtalentovanějším žákům. Vláďa 
do ZUŠ Františkovy Lázně dojíždí z Hazlova, kde na míst-
ní ZŠ navštěvuje 6. třídu. Dozvěděli jsme se od něho, že 
ho hudba sice baví, občas ho baví i cvičit, ale jeho snem to 
není. Velikánským koníčkem je rybaření. Rád by jednou 
studoval na střední rybářské škole ve Vodňanech a také už 
se těší na prázdniny, kdy pojede na rybářský tábor. 
           red  
 
Ondřej Kolář (9 let)  
Bydlí v Hazlově, kam také chodí na ZŠ. Jinak jezdí do 
Františkových Lázní na ZUŠ, kde se učí druhým rokem 
hře na trubku u pana učitele Jan Kováře. 
Baví tě to? Ano, baví mě to. 
Co to bylo za soutěž, ve které jsi uspěl? Celostátní soutěž v 
komorní hře dech. nástrojů, která se konala v dubnu 
v Liberci. Byli jsme s bráchou druhý. 
Čím bys jednou chtěl být?  Ještě nevím. 
Jaké máš koníčky? Kytara, keramika.            
            Heidemarie 
 
Petr Kučera (13 let) 
V krajském kole Národní soutěže ZUŠ ve hře na akordeon 
se umístili na druhém místě hned dva žáci naší školy: Ště-
pán Plachý a Petr Kučera, oba ze třídy pana učitele Bohu-
mila Polívky. Pozvali jsme je k nám do redakce, protože 
výborně reprezentovali ZUŠ Františkovy Lázně. A tady 
jsou otázky pro Petra. 
Škola: Základní škola Hazlov, chodím do 7. třídy 
Na jaký nástroj hraješ: Hraju na akordeon  
Proč jsi si vybral zrovna tento nástroj: Vybral jsem si ten-
to nástroj, protože se mi líbí a hrál na něm také můj děde-
ček i strýc. 

Rozhovory s úspěšnými žáky a jejich učiteli 
Na snímku pořízeném na scho-
dech před Základní uměleckou 
školou (fotografovala Heidemarie 
Richterová) jsou žáci společně se 
svými učiteli. Zcela nahoře jsou to 
zástupce ředitelky pan učitel Bo-
humil Polívka (akordeon), pan 
učitel Jan Kovář (trubka), paní 
učitelka Dana Stará (klavír), pan 
učitel Vladimír Hrinko (keyboard) 
a paní učitelka Jaroslava Rymešo-
vá (tvůrčí psaní). Fotografovat se 
z pracovních důvodů nemohli: 
paní učitelka Zuzana Puchelová
(housle), paní učitelka Soňa Leš-
ková (populární zpěv), paní učitel-
ka Jarmila Marková (LDO). Na 
jiném místě prostoru je fotografie 
pana učitele Dana Černého 
(animace) a jeho úspěšného žáka 
Martina Vondráčka..  
Žáky, kteří letos uspěli, jsme již 
představili na první stránce, kde 
se samostatně vyfotografovali za 
školou. 
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Jaké kolo to bylo: 3. kolo - krajské Národní soutěže v sólové 
hře na akordeon, která byla v Mariánských Lázních. 
Na jakém místě jsi skončil : Na 2. místě ve 4. kategorii. 
Jak na tebe působila tato soutěž: Působila na mě pěkně! 
Co jsi vyhrál: Vyhrál jsem flashku, hrníček, záložku do 
knížky a bonboniéru.  
Petr na sebe ještě prozradil, že má rád černou barvu a nejra-
ději má rizoto.                                                                 
             Heidemarie 
 
Štěpán Plachý (6 let) 
Naproti mně na židli sedí malý Štěpánek. Je mu šest let, 
pochází z Lubů u Chebu a umístil se na krásném druhém 
místě v sólové hře na harmoniku (akordeon). Na tu se učí ve 
třídě pana učitele Bohumila Polívky. Podle jeho slov se bál, 
že něco zapomene a konkurence zvítězí. Štěpánek má ještě 
dva sourozence. Tříletého brášku Petra a roční sestřičku 
Viktorii. Až bude dospělý, rád by se stal slavným harmoni-
kářem.                                                            
                                                                              Denisa 
 
Pavlínka Nguyen (11 let) 
Za zpracování tématu Domácí mazlíček získala v celostátní 
literární soutěži v Kladně první místo. Petře Hůlkové, která 
se jí vyptávala, sdělila, že byla zprávou, že byla první za-
skočená, zpočátku tomu ani nevěřila. Pavlínka je hodně 
skromná, ale velmi nadaná. Bydlí ve Františkových Láz-
ních, kde chodí do 5. třídy.  Nedávno udělala úspěšně přijí-
mací pohovory na chebské gymnázium. Má hodně aktivit: 
hraje na klavír (a má také velmi dobré výsledky 
z minulosti), chodí na aerobik, ráda má také matematiku. 
Ale také psaní jí jde dobře, tvůrčí psaní ji baví. O tom, čím 
by chtěla jednou být však ještě neuvažuje.                                  
                                                                                        Petra 
       
Petra Hůlková (14 let) 
V Kladně získala čestné uznání v celostátní soutěži na téma 
Domácí mazlíček za literární práci. Petra je žákyní 8. třídy 
na ZŠ ve Františkových Lázních, do zdejší ZUŠ dochází do 
třídy dramatické výchovy k paní učitelce Jarmile Markové a 
také navštěvuje třídu tvůrčího psaní u paní učitelky Jarosla-
vy Rymešové. Je to sympatická, zvídavá dívka, 
s nepochybným talentem. V rozhovoru s Pavlínkou přiznala, 
že jí baví jak divadlo, tak tvůrčí psaní, zatím ale ještě přes-
nou představu o svém budoucím povolní nemá. Prozradila 
na sebe, že miluje zmrzlinu a nejoblíbenější barva je fialová. 
Na otázku, co má nejméně ráda odpověděla neurčitě, že je 
toho dost, takže seznam by byl dlouhý.                    
      Pavlínka                                                                    
 
 
Filip Skribek (10 let) 
Filip oslavil 10. narozeniny, ale na svém kontě už má řádku 
úspěchů získaných v soutěžích základních uměleckých škol. 
Letos ve své kategorii zvítězil v celostátním kole soutěže 
ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje, zjednoduše-
ně na keyboard – pořádané v Brně. Filip je žákem pana uči-
tele Vladimíra Hrinka, současně ještě navštěvuje výuku hry 
na bicí u pana učitele Petra Finka. Je to sympatický rtuťovi-
tý kluk, se širokou paletou zájmů, hlavně v oblasti kultury 
(hudba, divadlo, literatura – podílí se na tvorbě našeho časo-
pisu, rád fotografuje). Baví ho ale i práce s počítačem a sa-
mozřejmě sport, i když ten už tak aktivně nedělá. Není prý 
čas.                                    
                                                                                              red                       

ZUŠ Františkovy Lázně má vlastní webové 
stránky, kde můžete najít všechno, co vás o 
této škole, jejích učitelích stejně jako i o žá-
cích, včetně jejich výsledků může zajímat. 
Chcete-li více podrobností, stačí zajít na  

adresu: www.zusfrantiskovylazne.cz 

Povídání  s panem učitelem Vladimírem 
Hrinkem (42 let) 

 
Vladimír Hrinko je učitelem na Základní umělecké 
škole ve Františkových Lázních. Kromě jiných žá-
ků chodím k němu také já, Filip. Využil jsem toho 
a udělal s ním rozhovor o jeho zájmech,  a odkud 
vlastně pochází. 
 
Co byste dělal, kdybyste nebyl učitelem? 
Hrál bych v kapele na výletních zaoceánských lo-
dích. 
Jak dlouho učíte v naší škole? 
Od roku 2001 
Máte nějaké další povolání ? Vím, že nejen učíte na  
naší Základní umělecké škole a že to je asi také hod-
ně zajímavé? 
Ano. Působím na částečný úvazek jako zástupce ře-
ditelky v dětském domově v Plesné 
Co jste vystudoval a slyšel jsem, že ještě  studujete. 
Co je to za obor? 
Evropská kulturní studia 
Z jakého státu pocházíte? 
Ze Slovenska 
V kterém městě jste se narodil? 
Ve Svidníku 
Ještě bych se vrátil k dětskému domovu. Co děláte 
v tomto zařízení? Je to hodně těžké? 
Trochu úředničiny, ale věnuji se i dětem. Těžké? 
Spíše jsou tu děti, jejich osudy jsou někdy až neuvě-
řitelně těžké. 
Jak vám tam říkají? 
Všichni se oslovujeme strejda a teta 
Proč jste šel do dětského domova? 
Chtěl jsem využít své poznatky ze studia na univer-
zitě 
Je to pro vás nějaká nová zkušenost? 
Určitě obrovská. Je to úplně jiný svět. 
Co ještě můžu prozradit? 
To, že jsem ženatý a že se nám nedávno narodila 
dvojčata, Samuel a Ema. Je to nádherná zkušenost, 
jsem hrozně šťastný, ale když oba začnou plakat… 
To jsem pak rád, když se jich ujme manželka. 
 
Děkuji Vám za příjemný rozhovor.                                         
                                                               Filip Skribek 



 

 

Rozhovor s Janem Kovářem (31 let) 
 
Jan Kovář učí 5. rokem na ZUŠ Františkovy Lázně 
hru na trubku a zobcovou flétnu, jeho žáci, bratři 
Kolářovi z Hazlova byli druzí v trumpetovém duu v 
celostátním kole soutěže ZUŠ. 
 
Na jaký nástroj Vy osobně hrajete? 
Na trubku a zobcovou flétnu. 
Od kolika let hrajete? 
Od osmi let. 
Proč jste začal učit děti? 
Kvůli předávání zkušeností. 
Jakou školu jste vystudoval? 
Vystudoval jsem konzervatoř Plzeň. 
Kdybyste nebyl učitelem, kým byste chtěl být? 
Chtěl bych být Christianem Ronaldem (pozn.: fotba-
lista). 
Odkud pocházíte? 
Z Nepomuku. 
Když jste byl ještě malý kluk, měl jste rád hudbu? 
Určitě. 
Na jaké své nejúspěšnější žáky rád vzpomínáte? 
Na mé trumpetové duo v Ledči nad Sázavou. Byli to 
dva asi jedenáctiletí kluci. Zvítězili v celostátním ko-
le. 
Máte ještě nějakou jinou práci? 
Hraju ještě v orchestru. 
Jakou máte rád barvu? A jídlo? 
Asi modrou. A nejraději mám svíčkovou. 
Máte nějaký svůj životní sen? 
Mám. Chci dělat hudbu na dobré úrovni. 
Co nemáte rád? 
Přetvářku.                                                                   
          Za rozhovor poděkovala Pavlínka  

 
Rozhovor s Bohumilem Polívkou (37) 

  
  Je absolventem Konzervatoře v Teplicích a hru na kon-
trabas, tubu a akordeon začal vyučovat od roku 1994 na 
chebské ZUŠ a od roku 2004 po tragické nehodě p. Peška 
také na ZUŠ Frant. Lázně. Od roku 2011 působí na ZUŠ 
Františkovy Lázně také jako zástupce ředitelky. Vede 
chebskou, velmi oblíbenou kapelu Starovarka (dechová a 
taneční hudba), se kterou vystupuje pravidelně i několi-
krát týdně na různých akcích jak v ČR, tak i v zahraničí. 
Letos získali dva jeho žáci Štěpán Plachý a Petr Kučera 
v národní soutěži ZUŠ ve hře na akordeon druhé místo. 
 
Jak se vám daří skloubit uměleckou a pedagogickou práci 
s činností úředníka?  
 Abych řekl pravdu, v tom problém nemám. Vždy 
jsem si přál dělat manažerskou práci, bavilo mě organizo-
vat, pracovat s lidmi. Rád také pracuji s počítačem, takže 
v obou případech – úřednická práce a umělecká a pedago-
gická činnost dohromady – myslím, že je to to pravé, co 
mě naplňuje a z čeho mám pak ve finále dobrý pocit, když 
se daří. 

Co pokládáte za svůj největší úspěch? 
Svým způsobem je to pokaždé, když nějaký můj žák 
uspěje v soutěži. Zatím nejlépe si vedl Pavel Břeň, 
který získal minulý rok prvenství v ústředním kole 
soutěže ZUŠ ve hře na tubu. Také letos mi udělali 
žáci P. Kučera a Š. Plachý radost, když získali 2. mís-
to v kraji ve hře na akordeon. Určitě by mě také potě-
šilo, kdyby některý z mých žáků pokračoval dál ve 
studiu na konzervatoři nebo jiné umělecké škole, ale 
ještě se tak nestalo. Ale zatím jsem ještě teprve 
v první polovině své pracovní kariéry, třeba se ještě 
talentovaní nadšenci, kteří se budou chtít věnovat 
hudbě profesionálně, najdou. Chodil bych pak na je-
jich koncerty a pozoroval bych, jak umělecky rostou.  
Zatím spíš převládá názor, že se hudbou člověk jen 
těžko uživí a žáci, i když jsou v hudbě úspěšní, raději 
dávají přednost jiným studijním oborům. Já bych to 
upřesnil, že se sice uživit může, ale rozhodně nezbo-
hatne (pokud nepatří k té mizivé skupině vyvolených, 
kteří se prosadí v šoubyznysu). 
Takže i vy máte kromě uvedeného i další aktivity? 
Samozřejmě také proto, ale navíc mě to, co dělám, 
baví. Nemám rád nicnedělání, to jsem hned nesvůj. Je 
to možná divné, ale prací trávím nejvíce svého volné-
ho času. Když přijdu domů z práce, zalezu do pracov-
ny a zase pracuji, někdy až do rána. Kromě jiného 
vydávám hudební knížky pro děti, už jich mám na 
svém kontě asi 11 a v současné době jde do tisku 
knížka s 30 nejkrásnějšími vánočními koledami s CD, 
které nazpíval dětský pěvecký sbor ZUŠ Chodov. Už 
se na ni moc těším. Letos jsem si založil uměleckou 
agenturu a mojí první větší zakázkou je organizovat 
v rámci 220. výročí založení Františkových Lázní 
víkendové pochody mažoretek a dechových orchestrů 
centrem města. Pochody se konají již od dubna a mu-
sím říci, že se zatím daří organizovat vše bez větších 
problémů. Až na to počasí! Tato akce potrvá celé léto 
až do konce letošního září. Spolupracuji snad se vše-
mi mažoretkovými skupinami, mládežnickými decho-
vými orchestry a dechovkami z celého kraje. Akce se 
docela dobře uvedla, líbí se. 
Vím, že máte rodinu? Co dcera, jde ve vašich sto-
pách? 
Ano, jsem ženatý, manželka Markéta také vyučuje, 
hru na příčnou flétnu na ZUŠ v Chebu a dcera Kateři-
na, které za nedlouho bude 9 let, hraje prvním rokem 
také na příčnou flétnu, jako maminka. Chodí k ženě 
na hodiny, ale máme takovou dohodu, že ve škole je 
maminka prostě paní učitelka a docela to funguje. Po 
roce už s manželkou společně vystupovaly na několi-
ka koncertech. Mám z ní velkou radost. 
Jaký je Váš životní sen? 
Je jich víc, některé se splnily, jiné na splnění čekají. 
Asi mým největším snem je dožít se, spolu 
s manželkou, vysokého věku bez nemocí a ve stáří 
pak cestovat, navštívit všechny krásy světa a konečně 
si v klidu užívat! Také bych se rád podíval do vesmí-
ru.   
       red 
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Otázky pro  Dana Černého (30 let) 
 
Dan Černý učí na ZUŠ Františkovy Lázně Ani-
movaný film. Je to vůbec nejmladší předmět na 
škole, ale je o něj mezi dětmi velký zájem. Letos 
jeden z jeho žáků Martin Vondráček získal za 
svůj film v celostátní soutěži „Oskárek“ první 
místo. 
 
Jaký předmět 
učíte, co si pod 
tím mohou naši 
čtenáři přesně 
představit? 
Vyučuji před-
mět Animovaný 
film. Čtenáři 
nechť si pod tím 
představí veselý 
houf dětí, které 
kreslí své vlast-
ní kreslené fil-
my a plácají 
z modelíny 
vlastní filmy 
loutkové. Vy-
mýšlí si kresle-
né postavičky, 
které pak ve 
filmech nechá-
vají prožívat nejrůznější dobrodružství. 
 
Co jste vystudoval, jaká je vaše původní profese? 
 Vystudoval jsem filmovou školu ve Zlíně obor ani-
movaný film. To je moje původní profese, ačkoliv 
v současnosti mě živí především kreslení komiksů do 
časopisů jako např. Čtyřlístek nebo Bravo a ilustrová-
ní knih. 
 
Jak byste zhodnotil práci učitele na Základní umělec-
ké škole?  
No, to je záludná otázka! Jak bych to jenom zhodno-
til? No… myslím, že práci učitele na ZUŠ bych hod-
notil velmi dobře. 
 
Kolik dětí na výuku máte?  
V první skupině sedm, v druhé čtyři. Sedm plus čtyři 
je jedenáct. 
 
Čím se už můžete pochlubit? 
Můžeme se již pochlubit devíti krátkými filmy a letos 
k nim přibudou další čtyři. Navíc Martin Vondráček 
se už může ve svém věku pochlubit i filmovou cenou - 
fotoaparátem Canon, který získal ve Valašském Mezi-
říčí za svůj loutkový film Letecký den. 
 
O jakou soutěž šlo? 
Šlo o soutěž animovaných filmů ze ZUŠ z celé naší 
republiky, která se konala v ZUŠ Alfréda Radoka ve 
Valašském Meziříčí. 

Máte nějaké další zájmy a koníčky? 
Samozřejmě. Mám jich spousty a fůry. To by se sem ani 
nevešlo. 
 
Jaký je váš životní sen, největší přání? 
Většina mých snů se již splnila, ale určitě nechci umřít 
dřív, než natočím velký celovečerní hraný film do kin. 

 
Martin Vondrá ček (10 let) 
 
Jak dlouho navštěvuješ Animaci? 
To nevím. 
 
Proč jsi se rozhodl právě 
pro ni? Co tě na ní nejvíc 
baví? 
Chtěl jsem to zkusit. A 
nejvíc mě baví ta sranda 
při animování. 
 
Na kterou školu chodíš? 
Který předmět máš ve 
škole  nejraději? 
Chodím na 4. ZŠ 
v Chebu a nejraději mám 
tělák, protože tam nese-
dím a nemusím poslou-
chat úmorný povídání 
paní učitelky. 
 
Máš ještě nějaké jiné 
záliby? 
Mám. Líbí se mi střílecí hry, a když někoho zastřelím, vy-
letí kousky mozku a oči. A taky se mi líbí zbraně. 
 
Co máš nejraději: Jídlo? Barvu?  
Nejraději mám Jídlo od Jana Švankmajera (pixilovanou 
animací natočený film z roku 1992, pozn. učitele) a nejmi-
lejší barva je pro mne černá. 
 
Čím bys jednou chtěl být? 
Polda v zásahovce, nejlíp člen Urny (URNA – Útvar 
Rychlého NAsazení). 
 
Jaký máš svůj životní sen? 
Podívat se raketou na Slunce.                                        red        

Hurrráááá… Je tady  konečně léto, jsou tu prázdniny!!!! 

 



 

 

V posledních letech v hudebním světě 
panuje především úporná snaha vyniknout. Díky 
dnešním technologiím, které umožňují nazpíva-
nou zvukovou stopu upravit téměř k nepoznání, 
už na hitparádách nekralují hlasoví magnáti, ný-
brž zpěváci, kteří umějí svou hudbu vhodně při-
způsobit požadavkům posluchačova ucha a kteří 
k písním hlavně natočí i kvalitní a líbivý video-
klip. Někteří zastánci dnešní hudební scény mo-
hou namítat, že spousta písní je poměrně slavná i 
přestože k nim žádný videoklip nikdy natočen 
nebyl, protiargument je však zcela jednoduchý. 
Autoři takovýchto písní se již v minulosti prosla-
vili jiným hitem, který samozřejmě videoklip 
měl, popřípadě byla píseň použita ve filmovém 
soundtracku, tudíž se víceméně také proslavila 
v audiovizuální podobě.  

Mnoho lidí si buď neuvědomuje nebo ne-
připouští, že jim nezáleží pouze na hlasovém 
projevu zpěváka, nýbrž i na jeho zevnějšku. To, 
jak působí, jak se obléká a tak dále zčásti ovliv-
ňuje náš názor na jeho hudbu. Také písně se zdají 
chytlavější, když je k nim natočený kvalitní klip, 
tudíž jsou populárnější. Pokud bychom píseň sly-
šeli jen jednou, těžko by nám v hlavě utkvěla tak, 
jako když je v rádiích hrána jednou za hodinu a 
na internetu to jen srší odkazy na ten či onen vi-
deoklip písně, která zrovna letí.  

Typickým příkladem je světoznámý hit 
Gangnam Style od jihokorejského umělce PSY. 
Pestrobarevné rychle se střídající snímky klipu, 
v němž vystupuje švihácky oblečený zpěvák se 
skupinkou přitažlivých mladých žen, spolu 
s jednoduchým, o to však zábavnějším tancem, 

který hromadně tančí všichni účinkující počínaje 
každým refrénem chytlavé popovky, zaručily písni 
Gangnam Style bleskový nárůst popularity.  

Oproti hudbě z dřívějších let však dnešní hity 
mají značně kratší životnost. Můžeme si všimnout, že 
hity kapel Beatles, Rolling Stones či Pink Floyd jsou 
dnes stále v módě, zatímco na písně, které v roce 2005 
obsazovaly první příčky hitparád si dnes již málokdo 
vzpomene.  

Kvalita hudby oproti dřívějším letem opravdu 
poklesla. Je to způsobeno právě vývojem technologií 
používaných v hudebním šoubyznysu. Dnes už  talent 
neznamená nic, hlavní je být tzv. „plný balík“ (angl. full 
package), což znamená vyhovovat ve všech směrech. 
Pokud je umělec obdařen atraktivním vzhledem, je scho-
pen pohybovat se ve světě šoubyznysu a zároveň umí 
jakž takž zpívat, má vyhráno. Nahrávky se, jak už bylo 
řečeno, dají upravit a na živých koncertech se dá pro-
blém nedostatečně kvalitního zpěvu vyřešit pomocí play-
backu. Dnes už opravdu talent není na prvním místě. Ne-
mluvě o dubstepu, poměrně novém hudebním stylu. Pís-
ně jsou tvořeny jen elektronickými zvuky produkovaný-
mi hudebním počítačovým programem. Vše, co 
„zpěvák“ dělá je tedy to, že s použitím programu zvuky 
vysílá do repráků.  

Abychom však nekřivdili, i dnes se samozřejmě 
najdou hvězdy proslavené čistě díky svým hlasovým 
schopnostem. Například Adele, která svou váhou tak 
úplně nevyhovuje společenským normám, se díky svému 
sytému altu o rozsahu přes dvě oktávy taktéž celosvěto-
vě proslavila. Takových umělců je dnes však jen pomálu 
a při dnešním obrovském množství zpěváků pohybují-
cích se po hudební scéně se jen velmi těžko hledají. 

                                                   Nguyen Hoa Mi 
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Hodnota talentu na hudební burze klesá! Naopak posiluje  
atraktivita vzhledu 

Záběr na soustředěné posluchače koncertu lázeňského 
orchestru ve františkolázeňském parku byl pořízen loni v 
létě. 

Múzy, patronky různých umění, se tiše vznášejí na hlavicích řeckých 
sloupů - a mlčí. Co by také koneckonců měly k tomu všemu říkat? 



7 

 

 Na Základní umělecké škole ve Františkových Láz-
ních se do každodenního životem pulzujího chodu mísí 
přípravy na pátek 11. června, kdy tu opět u tradičních 
„přijímaček“ zapisovali noví žáci.  Paní ředitelku Mirosla-
vu Peškovou jsem zastihla v kanceláři. Vypadala ustaraně, 
občas její pohled zalétl k oknu, které bylo máčeno šedivý-
mi cákanci studeného deště a mezi několika telefonáty se 
rodil náš rozhovor. 
 
Sice nevypadáte právě nyní zrovna vesele, ale přesto si myslím, 
že můžete mít důvod k radosti…? 
 Vesele nevypadám, protože asi jako snad každému mi 
letos schází sluníčko a taky se nám před koncem školního roku 
jako každý rok valí nejvíce starostí a práce – závěrečné a absol-
ventské koncerty, zkoušky, hodnocení… Nicméně máte pravdu, 
radost mám velkou, a důvodů k ní mám hned několik. 
Z čeho máte největší radost, paní ředitelko? 

Jednak naši žáci opět „bodovali“ nejen v krajských, ale i 
v celostátních soutěžích. Můžeme skoro říci, že jsme si na tyto 
úspěchy už zvykli, každý rok přináší slušnou sklizeň, ale moje 
radost je o to větší, že dobrých výsledků dosahovali žáci nejen 
hudebního oboru, ale i ostatních oborů (podrobněji se o tom bu-
dete moci dočíst v některém z příštích vydání Chebského deníku). 
Je vidět, že to není pouze o jednom zvlášť talentovaném dítěti a 
jednom mimořádném pedagogovi, ale že se tady odráží dobrá 
celková práce celé školy a že není třeba, aby se děti nutně věno-
valy pouze hudbě. Prosadit se mohou podle svých dispozic a 
zájmu i v jiných uměleckých směrech, a tady k tomu dostávají 
prostor. 
V čem podle vašeho názoru tyto pozitivní výsledky spočívají? 

Domnívám se, i když tuto domněnku mohu opřít i o 
fakta, že je to také tím, že vyučujeme na naší škole Systematic-
kou čtyřoborovou estetickou výchovu, ve které během několika 
let děti projdou všemi čtyřmi uměleckými obory a poté si vybe-
rou, který obor je nejvíce baví a v něm pokračují dále.  Dříve 
jsme tuto výuku nazývali experimentem, ale protože jí praktiku-
jeme již řadu let, o experiment v podstatě nejde, spíše jde o již 
stabilní a zavedenou profilaci školy jako takové. Do tzv. Experi-
mentu přijímáme děti již od věku 5 let, jsou-li šikovné, mohou 
být i mladší. Děti tím získají i jistý časový náskok proti svým 
vrstevníkům, rychleji se rozpozná i to, k čemu mají větší talent a 
dispozice a to už pak jako školáci mohou lépe rozvíjet. To se týká 
i učitelů, kteří mohou schopnosti svých žáčků podchytit a rozvi-
nout už od nejútlejšího věku. 
Slyšela jsem, že ve vaší škole mohou děti začít s výukou na de-
chové nástroje mnohem dříve, nežli to bylo a mnohde je stále 
ještě běžné. V čem to spočívá? 

Je to opravdu svým způsobem převratné. Už dávno se 
vyráběly smyčcové, strunné nástroje i akordeony v menším pro-
vedení pro malé děti, ale neplatilo to o nástrojích dechových. 
Kvůli velikosti a váze se na trubku a jiné „dechy“ mohly začít 
učit děti až kolem desátého roku, někdy i později, tedy v době, 
kdy vyspěly natolik, aby nástroj nejen „unesly“, ale hlavně 
„ufoukly“. Objevili jsme, že se nyní vyrábějí i dechové nástroje 
odlehčené a velikostí přizpůsobené už malým dětem. Bohužel ne  
u nás, ale v sousedním Německu, abych nejmenovala, je to 
v městě, které není daleko od hranic a které má ve výrobě těchto 
nástrojů letitou tradici. Tam jsme také hned několik nástrojů na-
koupili a dětem je zatím zapůjčujeme. Mohu doplnit, že jsou 
k dostání ve velmi příznivých cenových relacích nejen pro školu, 
ale i pro rodiče. 

To je zajímavé. Můžete to upřesnit? 
Ve škole již máme několik plastových pozounů růz-

ných barev a malé „kapesní“ trumpety. Na ně mohou začít 
hrát děti bez větších potíží již ve věku okolo 4 let. Potvrdit to 
může malá Beatka Branžovská, která hraje na trubku. Máme 
také malé plastové i kovové příčné flétny, plastové klarinety, 
malé lesní rohy a dokonce i malé tubičky. K těm lesním ro-
hům bych jen za sebe dodala, že by z toho měl ohromnou 
radost můj táta, který tento nástroj spolu s akordeonem vyu-
čoval. (Poznámka: Otec Miroslavy Peškové Miroslav Pešek, 
muzikant, kantor a naposledy ředitel ZUŠ v Aši, před deseti 
lety tragicky zahynul). 
A to jsou ty nástroje opravdu barevné? 

Ano, barevné, a tím i veselé a dětem se moc líbí. 
Mimochodem: víte, jaká barva se nejvíce líbila klukům? Čer-
vená, dokonce se málem o jeden červený pozoun doslova 
poprali. Žádné tmavé a nevýrazné odstíny, ale pěkně veselé a 
pastelové barvy - červená, modrá, zelená, fialová, bílá apod. 
Máme také jeden růžovo-bílý klarinet, čeká na holčičku, třeba 
to bude jedna z těch, které projdou zápisem 11. června. 
To je všechno? 

Málem bych zapomněla na dva projekty, které se 
nám pěkně rozběhly. Jde o společnou práci žáků všech čtyř 
uměleckých oborů (výtvarného, literárně-dramatického, ta-
nečního a hudebního) na tvorbě komponovaného tematicky 
zaměřeného představení. Na začátku školního roku jsme reali-
zovali projekt s názvem „Japonsko, země vycházejícího slun-
ce…“ a nyní se veřejnosti představíme s projektem o životě a 
tvorbě slavné francouzské módní návrhářky Coco Chanel. 
Děti zde v promyšleně propojovaném pořadu hrají divadlo, 
hrají na hudební nástroje, tančí, zpívají a předvádějí se 
v oblečení, zpracovaném žáky výtvarného oddělení ze studij-
ního zaměření  „Oděvní tvorba“, které dokresluje  atmosféru 
té doby i kulturu té země. Je to zajímavé, ale děti, a svým 
způsobem rovněž učitelé, se při tom hodně naučí a poznají. A 
navíc se všem tato spolupráce líbí. 
Co můžete ještě na závěr prozradit? Kolik máte například ve 
škole prvňáčků? Který žák je nejmladší a také, zda i letos 
někteří absolventi budou pokračovat na některé střední umě-
lecké škole? 

Prvňáků, tedy dětí z 1. třídy ZŠ v tomto školním roce 
máme na škole hodně, jen do Estetické výchovy jich dochází 
25. Objektivně  musím říci, že je to na hromadnou výuku 
hodně a chceme tento počet poněkud zredukovat. Mít ve třídě 
tak vysoký počet malých dětí je velmi náročné a učitel se ne-
může všem věnovat tak, jak by chtěl, a jak by to ony potřebo-
valy.  Nejmladší je určitě již zmiňovaná Beátka Branžovská, 
nastupovala k nám jako tříletá. Její tatínek u nás vyučoval a 
maminka zde stále vyučuje ve výtvarném oboru Keramiku, 
takže má být po kom talentovaná. Teď jsou jí čtyři, je to ži-
vel, její sen byl hrát na trubku, tak na ní hraje a moc jí to baví. 

Co se týče pokračování našich absolventů na školách 
uměleckého zaměření, tak se letos hlásí na Vyšší odbornou 
školu J. Ježka v Praze absolventka II. stupně Dominika Mer-
houtová, která vyhrála celostátní soutěž v populárním zpěvu 
„Karlovarský hlas“ a příští rok se chystají nebo respektive o 
tom přemýšlejí čtyři  žáci: Maruška Valíčková (klavír), Alž-
běta Moravová (populární zpěv), Jonatan Gangur (kontrabas) 
a Vojtěch Müller (klarinet), který bude maturovat na gymná-
ziu a rád by skloubil vysokoškolské studium se studiem hud-
by.                                                                           rym 

Úspěchy zaznamenaly všechny čtyři obory 

Z čeho máte největší radost, paní ředitelko? 
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Kdyby od vás chtěl někdo tento traktor koupit pro-
dal byste ho? NE, určitě NE!!! 
Na kolik si ho ceníte? To se nedá vyčíslit, stálo to 
moc úsilí. 
 

3) František Černý 

 

Věk? 65 
Odkud jste?  Jsem z Rochlova 
Jak dlouho máte toto vozidlo? Už 13 let 
Jaký je rok výroby? 1958 
Kdyby někdo chtěl od vás toto vozidlo,prodal byste 
ho?  NIKDY!!! 
Na kolik si ho ceníte?  Neprodejný! 
 

4) Jan Treml 

Věk? 65 
Odkud jste?  Jsem z Plzně 
Jak dlouho máte toto vozidlo? Asi 3 roky 
Jaký je rok výroby? Rok 1911 
Kdyby někdo chtěl toto vozidlo od vás koupit pro-
dal byste ho? NE!! Je to rodinné stříbro!!!  

Na kolik si tohle nádherné auto ceníte? Je jak se 
říká za všechny peníze... No tak alespoň na takový 
1 000 000 určitě. 
 

Za rozhovory poděkovala Heidemarie Richterová 

1. Máj je nejkrásnější den ve Františkových 
Lázních - v tento den se koná tradičně soutěž 
nejlepších veteránských vozidel a motorek 

Redaktorka Heidemarie Richterová z našeho časopisu 

Prostor si udělala v tento den čas a požádala několik maji-

telů zajímavých vozidel o krátký rozhovor. Vznikla tato 

anketa.  

 1)  Stanislav Šnejdar 

 

Váš věk?  Je mi 62 let. 
Odkud jste?  Z Chebu 
Jak dlouho vlastníte toto vozidlo? Od roku 1968 
Jaký je jeho rok výroby?  1934  
Kdyby od vás chtěl někdo toto vozidlo koupit prodal 
byste mu ho?  Určitě NE! 
Na kolik si ho ceníte?  Rodinné  památky a majetek se 
nedá penězi ocenit. 

 

2)  Michal Sarvaš 

Váš věk? Je mi 34 let. 
Odkud jste přijel? Z Povodí. 

 

Jak dlouho máte tento traktůrek? Mám ho dva roky. 
Jaký je rok výroby? 1957 



9 

 

Malé zamyšlení nad vztahem  
lidí ke zvířatům 

 Já si myslím, že v dnešní době nemá mnoho lidí 
na zvířata čas. Kromě toho že si sice spousta lidí zvíře 
pořídí, brzy většina zjistí, že je třeba, aby se zvířeti vě-
novali, a to se jim nechce. Někteří lidé prostě ztratí zá-
jem, nechtějí se zvířetem zabývat a uklízet po něm, 
zvlášť když mají děti. Ale já si přesto myslím, že mít do-
ma zvíře je dost důležité. Vytvoříte mezi sebou pouto, 
máte pro koho žít, a je to taky další, velmi důležitý člen 
rodiny.  
 V dnešní době je velký počet případů, kdy se 
týrají psi a jiná zvířata. Podle mého názoru bychom se 
na to měli dívat stejně, jako kdyby to samé udělali člo-
věku. Protože ten, kdo je schopný udělat něco tak kruté-
ho zvířeti, tak to podle mne bez problémů zvládne udělat 
i člověku. A to, jak se dnes konají psí zápasy, to je něco 
tak odporného, že je moc těžké představit si, co se tako-
vým lidem přitom honí hlavou.  
 Taky jsem silně proti pytlačení. Myslivost mi 
také moc nevyhovuje, i když chápu, že bez ní by se zvěř 
přemnožila a také vím, že myslivci mají dané přesné 
termíny, kdy a jakou zvěř mohou střílet. Ale stejně je mi 
to ale líto. A pytláky, kteří střílejí zvěř už jen pro peníze 
a nic jiného je nezajímá, tak ty bych na hodně dlouho 
zavírala. 
 Nevidím ani jeden zásadní rozdíl mezi zabitím 
psa a zavražděním člověka. Dokonce jsou i tací lidé, 
kteří když vidí v televizi zabitého psa, tak pláčou a zabi-
tý člověk s nimi zdaleka tolik nehne. Možná je to tím, že 
člověk je daleko víc chráněný zákony a má daleko větší 
možnosti, jak se bránit. Zvíře je naprosto bezbranné.  
A tu větu: "Já jím všechno...", kterou někdy uslyšíte, 
když se zeptáte někoho, jestli má rád psy, tak z té se mi 
dělá opravdu zle. Vždycky si za tím představím nějakého 
chudáčka.  
  Ale na druhou stranu je v poslední době taky 
spousta lepších příběhů a naštěstí se častěji zveřejňují 
příklady charity a dobrých věcí dělaných pro zvířata. 
Tím chci říct, že bychom se měli ke zvířatům chovat hez-
ky a mít zvíře bych přála snad každému, protože je to 
něco nádherného: vytvořit pouto mezi sebou a zvířetem 
a ochočit si ho!  
                                                                Jana Pěčová 

Byly jsme obě u toho 
   Heidi je třináct, bydlí ve Františkových Lázních a navště-
vuje Svobodnou chebskou školu. Na ZUŠ Fr. Lázně chodí 
na akordeon, taky do „dramaťáku“, jak jste si jistě po-
všimli, je  redaktorkou Prostoru a … a ZPÍVÁ. Moc pěkně.  
Celým jménem se tahle sympatická, skoro pořád usměvavá 
holka jmenuje Heidemarie Sofie Richter. Po mamince je 
Češka, po tátovi Němka, takže jí nedělají problém oba tyto 
jazyky.  
     Heidi se přihlásila do soutěže Superstar. Výběr do sou-
těže probíhal pro náš kraj v Karlových Varech. Jela jsem s 
ní. Páni, to byly zážitky. Skoro bych řekla „blázinec“. Sou-
těž začala ve čtyři hodiny a mimochodem skončila až v 
osum. :D    
Heidi, jaké si měla pocity? 
Měla jsem hroznou trému, ale jak jsem vypozorovala, ty 
Jano jsi ji měla rozhodně větší! 
Co se ti nelíbilo? 
Asi jeden starý pán, který měl pořád na tebe ty hloupé řeči. 
Jinak o ničem špatném nevím. 
Můžeš nějak popsat, jaké to bylo stát před porotou? 
Docela dobré, ale až budu stát před tou opravdovou poro-
tou, tak se sesypu! 
Jakou píseň jsi zpívala? 
Barcarolle od Jacquese Offenbacha. 
Jak jsi asi dopadla? Co jsi cítila, když jsi dozpívala?  
Docela mne chválili.  
Kolik tam bylo lidí, tedy myslím soutěžících?  
Hodně!!! Neumím to vůbec odhadnout. 
Jaký jsi měla pocit z ostatních soutěžících? 
Každý tam byl za sebe, každý pro každého představoval 
konkurenci. Pocit? Takový divný.  
Z čeho si měla největší radost? 
Když mi řekli, že jsem dobrá. 
                            Děkuji za rozhovor Jana Pěčová  

 
HEIDI POSTOUPILA!    

Ještě před uzávěrkou se Heidi dozvěděla, že byla vy-
brána do užšího výběru, který bude přenášet televize. 
Pořadatelé se jí ozvali na telefon a pozvali ji dál sou-
těžit. Dne 8. července jede do Brna, kde už půjde 
opravdu „do tuhého“. 
Co budeš zpívat? 
To samé jako v Karlových Varech, Barcarollu.  
Kdo tě připravuje? 
Připravuju se na soutěž s maminkou. Ta sice nezpívá, ale 
umí mi poradit.  
Jaký máš hlas? 
Mám soprán a na soutěži ho chválili, prý je čistý, silný a 
plný, takový „kulatý“. 
S jakým cílem tam jedeš? 
Samozřejmě chci vyhrát. Chtěla bych jet do Velké Britá-
nie se Simonem. 
Je zpívání tvým snem? 
Zpívat chci pořád, ale současně bych chtěla vystudovat 
medicínu, jednou se věnovat patologii...  
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                   Zkoušky na gymnázium 
 
Abych se přiznala, nejprve to chtěli rodiče a nakonec 
jsem to chtěla i já. Dne 22. dubna (v pondělí) byly ty 
zkoušky. Když jsem tam viděla tolik dětí, stal se z mé 
sebedůvěry strach. A poté, co jsem byla nervózní, nebyla 
jsem si jistá, jestli bych na ty přijímačky vůbec chtěla jít. 
Ale mamka mi řekla: „ Hlavu vzhůru, budeš skvělá!“ 
A já na to: „Pokolikáté mi to ještě řekneš?!“  
No co, vrátím se zase k těm zkouškám. Na zahájení zkou-
šek to vypadalo, ale bez urážky jako na starém nádraží. I 
když, mě tam stejně něco lákalo a ukázalo se, že to byly 
mé kamarádky. A radost zase utekla ze dveří. Zmizela, 
protože jsme byli rozděleni do jednotlivých tříd. Já byla 
ve třídě č. 97. Nevím sice, jak to mohli takhle očíslovat, 
ale to jsem právě vůbec neřešila. Musela jsem se přece 
soustředit jen na to, jak dopadnu. Začali jsme dělat OSP 
(obecné studijní předpoklady). Měli jsme totiž tři před-
měty a mezi nimi přestávky dlouhé patnáct minut. Po 
OSP jsme měli matematiku a nakonec jsme měli český 
jazyk. Mně se to zdálo dost těžké, ale některé z mých 
kamarádek říkaly, že to bylo dost snadné. Po zkouškách 
nám každá paní učitelka řekla, že výsledky budou až ve 
středu. A já jsem sice byla šťastná, že to mám všechno za 
sebou, ale měla jsem pořád strach, jaké budu mít výsled-
ky a jestli mě na tu školu vezmou.  
O dva dny později …. 
Jo!!! Vzali mě! Byla jsem na 22. místě. A bylo jasné, že 
se to oslavovalo. Já jsem tak strašně ráda, že mě tam při-
jali. Těším se, ale asi tam budou velké změny…          
                                                                            Pavlínka 

Můj domácí mazlíček je němý 
Můj domácí mazlíček je ryba. Nemyslím tím kapra,  

kterýho ulovíte v jakémkoliv rybníku, ale normální ma-
lou akvarijní rybičku. Tím nechci urazit kapra, že není 

normální, ale do akvárka se mi bohužel nevejde.  
Moje ryba se nazývá Beta bojovnice. Je strašně hodná, 
ale když k ní dáte samičku, tak ji zabije. Tohle dělají je-
nom samečci. Když chcete mít dva samečky, musíte mít 
tři samičky. Když ale chcete mít samečka i samičku, tedy 

páreček, musíte koupit samičky dvě. Prostě samičky 
vždycky musí bejt  v přesile.  

Beta neměří na délku ani třicet centimetrů. Dokonce ani 
ne dvacet centimetrů, maximálně může měřit takových 
deset cenťáků—a možná ani to ne. To víte, jak vůbec 

můžete změřit akvarijní rybičku? Skládacím metrem ne-
bo spíš pravítkem?  

Kdo víte, jak by se dala moje ryba správně změřit, tak mi 
odepište buď na  

E-mail: kobinek@seznam.cz 
          nebo pošlete SMS na můj mobil: 721 471 147 
    S pozdravem váš let’s player kobinek (Filip Skribek) 

 

   Ve františkolázeňském divadle ožil příběh slavné návrhářky.           Ve františkolázeňském divadle ožil příběh slavné návrhářky.           Ve františkolázeňském divadle ožil příběh slavné návrhářky.           Ve františkolázeňském divadle ožil příběh slavné návrhářky.           

Časopis Prostor pro Vás připravují: 
Petra Hůlková 
Pavlínka Nguyen 
Jana Pěčová 
Denisa Pilařová 
Heidemarie Richterová 
Filip Skribek           Děkujeme za přízeň a přejeme  
                                          KRÁSNÉ PRÁZDNINY :)     
                                                 Váš Prostor team 

 Moje hlavní role Coco Chanel pro mě byla velká výzva ohledně náročných zkoušek a generálek. Přestože jsem 
byla nemocná, bylo pro mne hodně těžké hrát, a přitom nepodat očekávaný výkon. Znamenalo to velké nervy i pro paní 
učitelku Markovou a ostatní. Nakonec si ale myslím, že jsme všichni dobře odehráli krásný příběh francouzské módní 
návrhářky. 
     O čem příběh je? Když byly sestry odvezeny do sirotčince poté, co jejich matka zemřela, byl to pro malou Coco velký šok 
a velká změna pro obě. Když vyrůstaly, chodily do klášterní školy (což bych nechtěla). Když dospěly,  pracovaly v krejčov-
ském salonku a přivydělávaly si tancem a zpěvem v nočních barech. Jednou našly kousek štěstí, když jiskra zajiskřila u ba-
rona Etiena Balzána. Nabídl mladým dívkám šanci nastoupit do Alkazaru (divadla, kde hledali talenty). Adriena to však 
nevyužila, protože byla zasnoubená s Morisem. Po rozpadu sesterské dvojky se Coco rozhodla navštívit E. Balzána.  Chtěla 
se propracovat výš, mezi bohatší lidi. Poznala řadu výborných lidí, kteří jí podporovali v její snaze dostat se do světa mužů. 
Mezi nimi se objevil mladý Artur Kepl, který byl na zýván Boyem.  Po dlouhých dnech, které spolu strávili  na bálech, u mo-

ře atd. se do sebe zamilovali. Když se Coco dozvěděla o sňatku  Boye s 
mladou slečnou, jejíž otec vlastnil doly v celé Anglii,  byla zklamaná a 
vnutila mu  představu, že odjede do Paříže a vyrábět klobouky, něco si 
půjčí a pak vydělá. Boy přesvědčil o Coco o své lásce, kterou k ní cítí, 
slíbil jí peníze a první kapitál. Pronajal si dům u moře na 62 dní, jen 
oni dva.  Jenže ještě  ten večer se všechno změnilo. Boy měl autoneho-
du, při které zemřel. Coco to nesla velmi těžce. Od té doby se zaměřila 
jen na módní návrhářství. Její impérium nese její jméno dodnes. 
        Byla jsem pyšná na svou roli, která byla hodně těžká a stála 
mne hodně práce a nervů. Děkuji všem za spolupráci: Lili Nečekalo-
vé, Markétě Kremové, Julii Hůfová, Denise Pilařové, Šárce Rubášo-
vé a Danielce. A paní učitelce Markové, samozřejmě. A všem, kdo 
se na tom pěkném projektu podíleli. 

Petra Hůlková a Filip Skribek 
Snímek z premiéry představení v divadle. 
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Poslední kapitola… Doufám, že se “román“ líbil :) 
 
Bartoloměj se v jídle jen šťoural. Alirén a Arras tipovali že Bianca nemá vůbec neštovice ale docela jednoduše dostala strach. 
 Dále se nikdo nedostal. Venku se ozval výstřel. 
Arras vyběhl ven. Venku ležela paní Brunhildová- Mrtvá. 
Arras přilítl zpátky a ve stručnosti popsal co viděl. Přitom se významně podíval na své dvojče.  
 
Po snídani se oba spustili provazovým žebříkem z Arrasova pokoje, protože jim Vanessa přísně zakázala jít ven. 
„Au! Arrasi, mám tam nohu“ zvolala na bratra Alirén 
„Kde?“ 
„Pod tvou botou“ 
„Tak ji dej pryč“ 
„No ještě žes mi to poradil“ 
„Co tam děláš?“ 
„Kochám se výhledem“ 
„Musíš mít stále poslední slovo?“ 
„Jo!“ 
Slezli a přes keře se vykradli pryč.  
 
Z pohledu Arrase: 
„Musíme najít nějakou stopu“ řekl jsem sestře 
„No nekecej“ Ali obrátila oči v sloup 
Náhle se zastavila. A přimhouřila oči. Pak se skácela k zemi. Chtěl jsem se k ní rozeběhnout ale skácel jsem se k zemi i já. A pak 
jsem padal do černočerné pasti… 
 
Probudil jsem se v nějaké kobce. Vedle mě ležela Alirén. Jemně jsem jí zatřásl a ona otevřela oči. Poprvé jsem se podíval kolem 
sebe. Šedočerné zdi byli kolem dokola. Naproti mně bylo malé okénko. 
Pomohl jsem sestře vstát a vykoukl ven. Vypadalo to na hrad. Andělský v Římě, kde jsme byli se školou na výletě. Tehdy jsme ale 
nebyli v kobce…. 
Koukal jsem z okna ven a Alirén si moc nevšímal. Z přemýšlení mě vytrhlo vrzání. Ohlédl jsem se. Alirén se na mě prohnaně šklebi-
la. V ruce měla louči přelomenou vejpůl.                                                                                         
           Dokončení na poslední straně 

Seděla jsem s kamarádkami Hankou a Petrou (naše redaktorka) v čínské restauraci naproti naší školy, bylo to 
dne 9. 5. 2013. 
Všimla jsem si postaršího muže sedícího u dalšího stolu.  
„Hele, že je to Svěrák?“ zeptala jsem se šeptem Hanky. 
„Kde, co?“zvolala ! (jako vždy nebyla v obraze). Obrátila jsem oči v sloup. 
„Že je to Svěrák, Peťo?“ zeptala jsem se té chytřejší. 
Pokrčila rameny. No to jsem se někam dopracovala. Tak tenhle Svěrák se zvedal. A světe div se, vedle něj 
seděl muž, který připomínal p. Uhlíře. 
„Hani? Vsaď se. Když to není Svěrák, dám ti stovku. Když ano, stovku dáš mě,“ navrhla jsem blondýně. 
„Fajn“ odpověděla a Petra naše ruce zpečetila.  
“Svěrák“ si odskočil na toalety a jeho kolegové se vytratili. To byla moje šance. Když vycházel oslovila jsem 
ho. „Promiňte, ale nejmenujete se náhodou Svěrák?“ zeptala jsem se červená, že by mi to i to rajče na mém 
talíři mohlo závidět. 
„Náhodou ano, přiznávám, jsem přistižen“ odpověděl s úsměvem a já s Péťou 
jsme se triumfálně podívali na Hanku.  
Pak Péťa vyskočila: 
„A můžeme si s vámi udělat fotku?“  
To už vstala i Hanka. (viz obr., aby nás zachytila, dřív, nežli si to rozmyslí). 
 
Udělali jsme pár fotek. A musím uznat, že nám to velmi slušelo. :D 
Pak p. Svěrák odešel a my si dojedli jídlo.  
 
Mimochodem, dnes píšu tento článek a je  
30. května. A Hanka mi tu stovku stále neda-
la :D 

Z mé sbírky opět další trapík... Ale skončil dobře :) 

A z „trapíku“ vznikl tento pěkný 
snímek– pan Svěrák a s ním já, 
Denisa, s Petrou Hůlkovou. 
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„Snad si nemyslíš že nás tu zazdili. Vždycky je nějaká tajná úniková chodba. A já nejsem blbá“ zíral jsem na ni a pak za ní, kde byla 
chodba. Louče ještě hořela tak jsme se vydali vstříc osudu. 
Asi za půl hodiny jsme byli venku. A opravdu jsme byli dle mého tušení v Andělském hradu. 
Všude pobíhali vojáci v červeném a černém. Nás si naštěstí nikdo nevšímal. Vypletli jsme se bráno do města. Kolem byl krásný stře-
dověk. A já s Alirén jsme měli džíny a červená trika. No jsme to ale unikát. 
Alirén vedle mě zaskučela. 
„Co je?“ zeptal jsem se. 
„Šaty!“ 
„No a?“ nechápal jsem. 
„Nesnáším šaty“ procedila mezi zuby. 
Ušklíbl jsem se. Brzy jsme došli na náměstí. K našemu štěstí tržiště, ale taky k našemu neštěstí pár stráží, kteří si nás prohlíželi. Po-
rozhlédli jsme se a brzy jsme našli stánek se šatami. Neměli jsme jen peníze. Ale Alirén měla na krku zlatý řetízek. Obchodník 
s námi milerád udělal výměnný obchod. V jedné uličce jsme přes sebe přehodili kápě a v Alirénině případě šaty. Šklebil jsem se dál. 
Baví mě popichovat svou sestru. Jenže Alirén šťastně nevypadala. Vlastně se jí ani nedivím, já si vzít šaty…no to Rajne omdlí. 
„Neškleb se“ Odsekla, když viděla můj úsměv. Moc mi to nepomohlo, ale za chvíli jsem se uklidnil.  
„Co dál?“ zeptala se moje sestra. Pokrčil jsem rameny. Sám nevím. Chvíli jsme mlčeli a pak jsme se rozdělili. Řím jsme oba znali 
jako své boty. Alirén se vydala směrem ke Koloseu a já ostrov Tiber. 
 
Alirén: 
Kráčela jsem kolem velkých městských domů, kde se za mnou každý otočil. Jen ať koukají! Šaty byli v nejlepším v pořádku. Pak mi 
to došlo…Blik. Cvak… Moje vlasy. Vždyť je mám pod zadek ve volném copu. Nemohla jsem žasnout nad tím, jak jsou sto nebo víc 
let za opicemi. Strhla jsem si gumičku, co mi držela vlasy a místo copu si udělala pletený drdol. Když už mám vypadat jak blbec, tak 
ať to stojí za to! Ke Koloseu jsem nedošla, ale viděla jsem ho. Aspoň to. Pak jsem se vydala na zpáteční cestu hledat Arrase. 
 
Arras: 
Vyšlapoval jsem si to po mostě vedoucí na ostrov Tiber. Nebo tak nějak. I tady pokračovalo tržiště. Bloumal jsem mezi stánky a pak 
narazil na věštírnu… koukal jsem jako tele na nové vrata, protože ve středověku věštírna. Moc jsem nepřemýšlel a vlezl dovnitř. 
 
Alirén: 
Hledala jsem své dvojče po celém ostrově Tiber. Já měla chuť ho uškrtit. Pán se nám někde fláká. Ale ten ještě něco uslyší. Celý 
ostrov Tiber se skládal z velké kamenné budovy a spoustu stánků. Na konci uličky se nacházela věštírna. Vlezla jsem dovnitř. A 
koho nevidím? No přece vašnostu pana Arrase Vespuciho. Já myslela, že už fakt zabiju. Než jsem však stačila nadávat, skočil mi do 
řeči, že ví, jak se dostat domů. No sláva. Aspoň něco. Vybídla jsem ho, aby pokračoval. On mi jen nabídl místo na židli. Sedla jsem 
si a čekala. On taky. Vypadalo to jako z nějakého sitcomu. Pak luskl a sesul se i se židlí na zem. Párkrát jsem zamrkala. Ne, nezdá se 
mi to. Pokrčila jsem rameny a luskla taky. Vzápětí mě cosi opět vtahovalo do černé tmy… 
 
Arras: 
„Arrasi!“ Nade mnou se skláněla Vanessa a třásla se mnou. Probral jsem se. 
„Co se děje? Kde je Alirén?“ mumlal jsem poplašeně.  
„Co jste dělali?“ Zeptala se Vanessa, když se vedle mě ozvalo plesknutí a vzápětí nadávky. Alirén, která ležela vedle mě, tam, kde 
jsme spadli ráno, vrazila své oživovatelce jménem Rajnerén facku. A ty nadávky samozřejmě říkala Rajne. Vanessa protočila panen-
ky a pomohla mi vstát, já pak pomohl Alirén, protože se k tomu nějak Rajne neměla.  
„Kde je Pusinka?“Zvolal jsem. 
„Nahoře ve tvém pokoji. Uklízí po tobě ten binec“ Houkla na mě Rajne s jednou tváří červenou od Aliréniny facky. Koukli jsme se 
na sebe a upalovali za paní Brunhildovou. Potkali jsme jí na chodbě s vysavačem v ruce. 
Jakmile si nás všimla, usmála se na nás a okamžitě vypálila: 
„Jak bylo ve středověku?“ 
Já a Ali jsme se zastavili, jak to, že to ví? 
„Dobře“Vyštěkla po ní má sestra s výrazem, že by se dal považovat za vraždící. 
„Jak to, že nejsi mrtvá?“Zeptal jsem se a ona se zasmála. 
„To byla lest, chtěla jsem, abyste viděli středověk a ten tvůj (tvůj bylo určeno mě) Alcazru. Středověk není žádná hračka!“ Po těchto 
slovech oddusala ke mně do pokoje. Chvíli jsme se na sebe s Ali dívali. Pak se za dveřmi ozvala Pusinka. 
„Kdo tu udělal tak hrozný nepořádek?“ 
Obrátil jsem oči v sloup.  
„Lepší otázka by byla, kdo to zas uklidí!“ zařval jsem a Ali se křenila. 
„Ta ženská se sem hodí.“ Prohlásila. 
„Proč?“Zeptal jsem se. 
„Je úplně praštěná…Jako my všichni!“ 

Poznámka autora: 
Snad příští rok vymyslím další :)                             

                         

                       
Krásné prázdniny všem přeje váš Prostor   

  a ZUŠ Františkovy Lázně  :) 


