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Výlet do Brna aneb vyhlášení 
výsledků soutěže  školních novin

Začalo to tím, že jsme museli nejdřív 
dojít na vlakové nadraží a koupit si 
jízdenku. Jo, jel jsem já, Markéta 
Cupalová, Karolína Brumlová a velká 
šefka paní učitelka Fialová. My čtyři 
jsme tvořili fantastickou čtyřku. Ano, 
jako ten film Fantastická čtyřka. No, 
jízdenku jsme zvládli koupit a 
nasednout do správného vlaku taky. 
Cesta tam byla v pohodě. Sem tam 
přišel i nějaký vtípek. Jakmile jsme 
dorazili do Brna, museli jsme si 
koupit lístky  na  ''šalinu'' a poté jsme 
museli najít kdy, kde a odkdy přijede. 
To jsme ale zvládli, takže jsme ještě 

museli najít tu školu, kde je sraz všech 
školních novin. Opět jsme to zvládli. 
Přišli jsme dovnitř školy, odložili 
jsme si věci a šli do jedné z tříd nebo 
co to bylo. Začalo zahájení a slovo si 
vzal pan Kantor  (jeho jméno). Ten mě 
ovšem skoro uspal, ale nebyl jsem 
jediný i jeden  pán, co měl přednášet 
na jednom z workshopů, tam dokonce 
usnul. No, asi se nudil. Zahájení 
skončilo a měli jsme se rozejít do 
předem vybraných workshopů. Já 
jsem okamžitě šel studovat školní 
noviny ostatních škol. Kdo si myslí, 
že naše jsou krátké, tak ať je rád, 
protože některé měly zase asi jenom 
jeden malý list a některé zase asi 30. 
Dokonce tam byla i taková malá 

knížečka, která měla kolem 50 stran. 
To by se četlo hodně dlouho. Ale díval 
jsem se na všechny a my máme asi 
nejlepší. Ostatní měly většinou šedý 
stránky bez obrázku a tucty článků. 
Jen málokdo to měl barevně. No a za 2 
hodiny začalo vyhlášení různých 
kategorií. Naše školní noviny byly 
také vyhlášné za nejlepší obsah.Byl 
jsem zklamán že jen za tohle. Slovo si 
vzal opět pan Kantor, ale ne tak na 
dlouho, a tak nikdo neusnul. Šli jsme 
si pro věci a odešli zpátky na vlakáč. 
Tam jsme čekali, než přijede vlak a 
pak odjeli. Kolem čtvrté jsme byli v 
SY a šli jsme všichni domů. To vše z 
výletu do Brna.

Ady

Program jednání byl nabitý

- Svitavský Ámos - zúčastníme se, bude nás reprezentovat 8. a
- Co je to inkluze? po vysvětlení paní ředitelky už víme, o co se jedná
- Aktivity a akce DZS - Den dětí a Majáles
- Karneval ve Fabrice pro žáky 1. stupně 8. 2. 2012
- Valentýnský taneční večer pro žáky 2. stupně 14. 2. 2012
- Prodej drobností fondu Život dětem
 

 Ke všem bodům jednání zvolení zástupci hovořili, debata byla věcná,bylo znát, že žáky tyto věci zajímají. 

foto: Cupalová M.
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Adventní výstava
Na začátku prosince 
se na naší škole 
konala adventní  
výstava. Kdy začala 
to teda nevím, ale 
řekněme, že začala 

odpoledne a byla dlouho do noci. 
Sešlo se tam snad přes sto lidí. Byly 
tam různé věcičky od A až po Z. Dalo 
se tam koupit za lehké peníze různé 
ke ramické  vychy távečky  do  
domácnosti nebo jen tak na výzdobu, 
napsat přáníčko a dokonce jste si 
mohli koupit briliantový náhrdelník s 
náušnicemi. Samozřejmě že tam byly 
opravdu mňamkovní perníčky. Byly 
tam i různé obrazy známých malířů 
jako je Leonardo da Vinci nebo 
Picasso. A to celé doprovázela známá 
hudba (jaká to byla, to nikdo neví). 

Ady

1. a 2. prosince  zavládla ve škole 
nádherná vánoční atmosféra. Konala 
se zde totiž další ADVENTNÍ 
ANDĚLSKÁ VÝSTAVA. Nádherně 
vyzdobená tělocvična výkresy našich 
žáků i žáků z některých mateřských 
škol, vůně vánočních perníčků, 
výrobky šikovných rukou našich dětí 
ze školní družiny, hudba, to vše 
přilákalo spoustu návštěvníků.  Ti 
byli u vchodu přivítáni našimi 
děvčaty převléknutými za anděly, od 
nichž dostali na památku malého 
andílka. Ti, kteří hrají na nějaký 
hudební nástroj, se mohli se svým 
uměným také „ukázat“, takže se 
tělocvičnou ozývala hra na klávesy, 
saxofon, kytaru, piáno, dokonce i 
jeden  bubeník  rozpohyboval  
posluchače.  O  výzdobu tělocvičny 
se postarala  paní Češková. Myslím 
si, že to bylo velmi pěkné, všem se to 
líbilo.

Tereza  Marholdová

A jak jsem to viděla já?

Stála jsem u balení věcí, takže jsem na vše dobře viděla. Lidé začali chodit už od 14:30 hod. A teď se vše teprve pořádně 
rozjelo. Fronty u pokladny byly velké. Perníčky začaly ubývat a vše ostatní taky. Zklidnilo se to až tehdy, kdy paní 
ředitelka začala povídat. Všichni si stoupli do ,, půlkruhu “ a začali poslouchat. Bylo zde vystoupení našich žáků, ale 
také dcery paní učitelky Dernerové. Hrála na housle, na to, že je to ještě docela malinká, hrála dobře. Jirka Křištof ( žák 
7. tř. ) to ale rozbalil, ale také Roman Štěpánek měl tak originální hudbu, že všichni, jak zazněl první tón, se začali  do 
rytmu pokrucovat. I paní vychovatelky u kasy začaly ,, tancovat “. Hm … co ještě dodat? Jen to, že děti byly ohromené 
anděly. A to je asi vše, co bych k této akci dodala. 

Kateřina Kociánová

ADVENTNÍ 

ANDĚLSKÁ 

VÝSTAVA

foto: Pražanová L.
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Mikuláš a čerti (možná i nějaký 
ten anděl )

Víte, když jsem byl malý, tak jsem se 
čertů strašně bál. Schovával jsem se 
všude možně, ale rodiče mě vždy 
zlákali možností získat nějakou tu 
sladkost. Kdo by nechtěl nějaké to 
kokyno, že? No, zkrátka, jak čas 
plynul, čerti mě začali čím dál tím míň 
zajímat. Řeknu vám však tajemství. 
Kdyby mi někdo řekl běž 5. prosince 
ven, tak bych hodně dlouho váhal, 
jestli opravdu půjdu. No,  nakonec 
bych šel (jsem přece borec ne), ale s 
velkou úctou k čertům. Dám vám teď 
návod, jak se chovat 5. prosince tak, 
abyste venku nepotkali žádného čerta. 
Za žádnou cenu nesmíte dupat (stejně 
jako na rybách). Určitě si všichni 
myslíte, že nesmíte hlučet. Nemáte 
pravdu. Čerti jsou z pekla na hluk 
zvyklí, a tak kde je hluk, tak tam se cítí 
jako doma. Rada druhá: oblečení 
nesmí být výrazné. Nejlépe černé 
nebo šedé. Rada třetí: choďte radši v 
mírném přikrčení. Čerti nemají rádi, 
když je někdo vyšší než oni. Rada 
čtvrtá: nikdy se nekoukat do země. 
Čerti mají rádi, když se vám můžou 
koukat do očí. Rada pátá: radím vám 
radši tyto rady nikdy nepoužívejte. U 
čertů nikdy nevíte.

Štěpán Pelz

Silvestr je každý rok velká událost, a 
tak se slaví ve velkém, ale nesmí u 
toho chybět ohňostroj. Proto lidé 
nakupují velké množství rachejtlí, 
petard a dalších vychytáveček. Je to 
určitě také velká oslava pro 
Vietnamce a jim podobným, protože 
vytáhnou tuny rachejtlí, prskavek a 
atd. a začnou to vypouštět. Oslavují 
prostě ve velkém. Silvestr se začal 
slavit od roku 335 a konkrétní den je 
asi jasný. Ten rok a ten den totiž 
zemřel papež Silvestr 1., a proto se 
slaví. Sice je to divný slavit v den 
smrti, ale co, nikomu to nevadí. 

Ady

Vánoční příhody/nepříhody

Takže, naše paní šéfredaktorka  mě poprosila, abych napsal nějaký příběh o tom, co neobvyklého se mi o Vánocích 
stalo. Dost na mě spoléhala, ale ono nic. Říkám, sakra, už je Štědrý den a furt žádná vtipná příhoda. Když odbila třetí 
hodina, začal jsem být poněkud nervózní. ,,Pane Bože, paní šéfredaktorka mě zabije, já jsem nic nezažil, nic jsem 
neprovedl, nic se nestalo, no, to bude prostě skandál.“ Když mamka začala smažit řízky, tak jsem ji přemlouval, ať je 
třeba spálí (bez úspěchu). Potom jsem ze zoufalství letěl k tátovi, ať nemá ze všech dárků, co dostane, radost (bez 
úspěchu). Když už jsem byl na pokraji zhroucení, tak jsem šel za babičkou, aby třeba usnula u štědrovečerní večeře 
(souhlasila, ale usnout se jí nepodařilo). Přišlo na řadu rozbalování dárků. Schválně jsem se tvářil znechuceně, ale 
nikdo si mě nevšímal. Říkám vám, tohle už zažít nechci. Víte, jak to tady tak píšu, tak zjišťuji, že to celé byla vlastně 
jedna velká vánoční příhoda. Řeknu vám, dost se mi ulevilo, protože kdybych svůj úkol nesplnil, tak bych si asi u paní 
šéfredaktorky udělal blbé oko (jak říká moje babička).                                                                                  

Štěpán Pelz

foto: Pražanová Lenka

Další info o dění ve škole naleznete a přečíst si můžete na www.riegrovka.cz.
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Výlet do divadla
Tento rok, jako každý, se jelo do Brna do divadla. Jako 
vždycky jsme se sešli kolem 2. hodiny před školou, 
nasedli do autobusu a jeli. Ovšem ještě než navštívíme 
divadlo, jedeme do Olympie, kde máme možnost si 
nakoupit nějaké vánoční dárky, ale jak už víme, stejně si 
každý kupoval oblečení. No jo, my ze Svitav takové 
obchody nemáme. Když už jsme měli dost těch 
svítících výloh, „všudeřvoucích“ vánočních písniček, 
nasedli jsme na autobus a jeli do Mahenova divadla na 
Scapinova šibalství. Řeknu vám, divadlo to bylo pěkné 
a ten lustr! Akorát jsme seděli úplně nahoře, což 
akrofobikům (fobie z výšek) nemuselo být zrovna 
příjemný, ale to je maličkost. Představení bylo moc 
hezké, když pohlídneme na to, že měli dohromady asi 4 
rekvizity. Myslím, že většině mých vrstevníků se to 
líbilo, protože tam padala „naše oblíbená slovíčka“. Ale 
i toto představení mělo negativní ohlasy, třeba že 
muzikál byl lepší atp. 
Mně se nezdálo, líbí se mi jak muzikál, tak činohra už 
proto, že to bylo zase něco nového. 

Sabina Vaníčková   

va měšťanští synkové, Oktavius (syn Arganta) a Leandr (syn Geronta), za pomoci prohnaného 
Scapina vytrestají své skrblické a staromódní otce. Když otcové kamsi odjedou, hoši si zařídí Dživot podle svého, Oktavius se ožení s dívkou Hyacintou, která nemá ani vindru a neví, čí je. 

Laendr se chce oženit s cikánkou Zerbinettou. Otcové se vrátí, jsou zděšeni a chtějí vše zrušit. Tu sluha 
Scapin slíbí mladým pomoc a svými šibalskými kousky po italském způsobu, podvody a lhaním „dědky“ 
přiměje, aby byli synům po vůli. Nic pak nebrání velké svatební veselici.

Kdo dřív přijde, ten 
má jistý, že jede. 
Kam? No přece za 
kultúrou do Brna. 
Odbila 2. hodina a 
všichni, co se řídili 
příslovím, které 

jsem už zmínil, tak jeli do Mahenky. 
Cesta tam byla klidná a pohodová. 
Jakmile jsme se blížili k Brnu, všichni 
se začali radovat. Né že by se nemohli 
dočkat divadla, ale protože jsme před 
tím museli přece do Olympie. Hned 
jak jsme zastavili na parkovišti před 
marketem, tak všichni s radostí 
vyskočili z autobusu a rychle pádili 
dovnitř. Čas běžel a než jsme se stačili 
rozkoukat, tak už jsme museli jít se 
slzama v očích pryč. A jak jsme 
nastoupili zpátky do autobusu, začlo 
to nejlepší. Převlíkání holek. Seděl 
jsem sice kousek dál, ale viděl jsem 
před sebou kvarteto pěkných kočiček, 
potom kouknu dozádu a tam dálší 
pěkný kočičky. Cítil jsem se jak někde 
na Kubě pěkně s doutníčkem a kolem 
mě kubánský tanečnice. Bylo to 

boží!!! Po příchodu do divadla jsem 
čekal, že nám sundají bundu, jak to 
bývá ve filmech, ale spletl jsem se. 
Kabáty jsme si sundali sami a pádili 
jsme do šatny. Jakmile jsme vstoupili 
do sálu, tak mě zaujal obří lustr, co 
tam visel a provokoval myšlenku na 
to, jak by to dopadlo, kdyby spadl. Po 
chvíli začalo představení, na který 
jsme všichni čekali. Bylo to fakt 
dobrý, bylo to chvílemi srandovní a i 
sprostý (ale úplně lehoučce co to šlo, 
no, ani se tomu sprostý vlastně říkat 

nedá). V pauze jsme okoukli bar a 
koupili něco k pití (sice limču, ale 
dobře).  Po představení jsme zahájili 
rychlý přesun do autobusu. V 
polovině cesty domů autobus zastavil, 
protože došla štáva. Ten řidič bral 
naftu za 8 táců! Po chvilce jsme opět 
vyjeli směr Svitavy. Dojeli jsme před 
školu a všichni jsme mazali do hajan. 
Myslím, že to byl super  den a 
doufám, že se pojede co nejdřív zase.  

Ady
foto: Korvářová P.
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Jak určitě všichni víte, já jsem rybář (a 
sakra dobrej rybář). Už od  malička 
jsem chtěl rybařit (ne nechtěl, ale tato 
fráze je ve světě úspěšných lidí velmi 
úspěšná). No, nechci se chvástat, ale 
mám velmi dobré úlovky (ale nechci 
se chvástat). No, třeba nedávno jsem 
chytil štiku 75 cm (ale jak říkám, 
nechci se chvástat). No, tak třeba štik 
mám za sebou už deset (a to rybařím 
jenom rok), ale jak znovu říkám, 
nechci se chvástat. Takhle  kdybych 
měl počítat kapry, tak jsme tady do 
zítřka (ale jak říkám, nechci se 
chvástat). Možná si říkáte, že jsem 
rozený talent, že jsem začínal na 
malém kachňáčku a že jsem 
nepotřeboval vůbec pomoct. Jste na 
omylu. Nebýt strejdy, tak nemáte co 
číst. To bylo pořád ,, strejdo, půjč mi 
tohle, a pak zase půjč mi tamto a 
támhle to“ no, zkrátka neuvěřitelně 
nesamostatný rybář. No, teď už 

samozřejmě takový nejsem (ale jo, 
jsem, ale nechci, abyste si o mě 
mysleli, že jsem břídil). Na rybách 
jsem jako doma (ne nejsem, není tam 
tolik jídla). Samozřejmě já bez jídla 
vydržím třeba několik hodin (ne 
nevydržím, ale nechci, abyste si o mně 
mysleli, že jsem jedlík). Můžu vám 
říct (a mám svědka), že já, když přijdu 
k rybníku, tak si prakticky ani 
nesednu. Asi se ptáte proč. Dobrá, 
dobrá, povím vám to. Já chytám na dva 
pruty. Nahodím jeden, a než nahodím 
druhý, přichází záběr (od ryby). U 
rybníka mi dali přezdívku ,,nesedající 
si“ (ne nedali, ale bylo by to super). Já 
jsem prostě u rybníka prostě známej 
(nespisovně řečeno). Nechci se 
chvástat, ale mých úspěchů bylo už 
tolik, že bychom tady byli do večera. 
No, zkrátka jsem dobrej (ale jak 
zdůrazňuji, nechci se chvástat ).

Štěpán Pelz

Jmenuji se Dominik Pešta, jsem 
žákem šesté třídy. Mohli jste mě slyšet 
před Vánocemi na adventní výstavě, 
kde jsem zahrál jednu skladbu z těch, 
které hraji nejraději. 
Na housle jsme začal hrát v pěti 
letech, hra se mi vždycky líbila, proto 
mě rodiče přihlásili do hudební školy, 
mým učitelem je pan Jakub Dobeš.  
Na housle cvičím každý den nejméně 
jednu hodinu, protože mě hra baví. 
Hraji rád, ze všeho nejraději mám 
vážnou hudbu.

Dominik Pešta

Jmenuji se Eliška Klohnová, jsem 
žákyní 4. b třídy.  Ve svém volném 
čase se věnuji sportovní gymnastice. 
Jsem členkou oddílu sportovní 
gymnastiky TJ Svitavy. Trénuji pod  
vedením paní Šrotové, Brýdlové a 
Koudelkové. Naše tréninky jsou 
třikrát týdně . Bývají dost náročné, 
protože konkurence je velká a my se 
chceme vždy dobře umístit. S Bárou 
Řihákovou a Veronikou Strýčkovou 
jsme členkami Team gymu. S ním 
jsme se už několikrát umístily na 
předních místech na republikových 
soutěžích ve sportovní  gymnastice. 
Máme velmi pěkné dresy, dosahujeme 
dobrých umístění, proto nás baví i ty 
náročné tréninky. 

Eliška Klohnová

Kočkopes Kvído
Kočkopes Kvído je namalovaná postava z kočky, 
papouška a pejska. Kvído zažívá dobrodružství s 
holčičkou Týnou. Jednou se stalo, že maminka  řekla: 
,,Týno, vygumuj ho“. A jak to vlastně dopadlo? … To se 
dozvíte, až si knížku přečtete.  

Janíčková Aneta

foto: Hubená J.
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Lyžařský výcvik byl plný zajímavých 
komentářů a já jsem vám jich pár 
vybrala. Mohou být legrační, 
napínavé ale i smutné. 

Lucka Jansová
,,Noc byla hrozná, vůbec jsem 
nemohla usnout, protože doma mám 
postel na úplně jiné straně!'' 
Vláďa Schwär
,,Po slalomu jsem šel na chatu, 
protože mi bylo blbě.''
,,Lehl jsem si, a když jsem se probudil 
měl jsem 39,5°C  horečku,  a tak jsem 
musel jet domů. Vůbec jsem z toho 
nebyl nadšený, ale co tam, když mám 
tak velkou horečku ?”
Matyáš  Čech
,,Večerka byla v 22:00 hod., takže 
jsme šli spát ve 3 hod. ráno.”
Míňa Novotný 
,,Zbalili jsme Znojmačku, a potom 
jsme jeli domů .”
Verča Vondrová
,,Jsme tady, bohužel nás čekalo milé 
překvapení, musely jsme si vytáhnout 
na zádech těžké batohy.” 
…no užasný, vykřikli všichni. 
Aidam  Zelycz
,,Vstali jsme, a začali jsme si zpívat 
naši oblíbenou písničku:
Ú, í, u, a, á, cink, cink, 
balalalembem. Ú, í, u, a, á, 
cimbalalembem.”

Všichni jsme si skvěle zalyžovali aji 
ti, co lyžovat neuměli, ani žádný 
vážný úraz nebo incident  nebyl, takže 
si myslím, že jsme byli super parta.

Kociánová K.

 Lyžařský výcvik

V neděli 22. ledna 2012 jsme jeli na LVZ. Po dlouhé cestě jsme konečně dojeli 
do Čenkovic. Šli jsme přibližně do kilometrového kopce. Po příchodu k chatě 
jsme si rozdali pokoje a začali jsme si vybalovat. Když jsme měli vybaleno, tak 
nám paní učitelka řekla, že se máme obléknout do lyžařského oblečení a jít 
čekat před chatu. Potom jsme se dozvěděli, že půjdeme vyšlapat celou 
sjezdovku, tak jsme byli vyděšení, ale potom to byla celkem sranda. Když jsme 
přišli zpátky na chatu, tak jsme se převlékli a šli jsme se seznámit s pravidly.  Po 
seznámení jsme měli večeři  a po večeři jsme šli na pokoje. V deset hodin večer 
jsme měli večerku , ale protože to byla první noc, tak jsme si ji chtěli užít. Asi o 
půl čtvrté ráno jsme konečně usnuli. Ráno v sedm hodin jsme měli budíček. Po 
budíčku jsme  měli půl hodiny na to, abychom se umyli a převlékli. O půl osmé 
jsme šli na snídani. Po snídani jsme měli přibližně deset minut na to , abychom 
si uklidili pokoje, protože bylo bodování. V devět hodin jsme šli lyžovat. Byli 
jsme rozděleni do tří družstev. Po tříhodinovém lyžování jsme šli zpět na chatu. 
Ve dvanáct hodin jsme měli oběd. Po obědě jsme měli hodinový odpolední klid. 
V tomto klidu jsme si mohli jít koupit něco do bufetu. Ve dvě hodiny jsme šli 
znovu lyžovat. Takto to tam chodilo každý den, kromě středy, kdy jsme šli na 
oběd do restaurace. Každý den jsme hráli hry. Ve čtvrtek si každý pokoj musel 
vymyslet nějakou hru a nebo představení. Po těchto vystoupeních přišla na řadu 
diskotéka. V pátek jsme šli lyžovat jenom ráno, protože jsme už jeli odpoledne 
domů. Když jsme přijeli do Svitav, tak jsme se všichni rozběhli ke svým 
rodičům. Tento lyžařský výcvik se nám moc líbil. 

                                                                   Tereza Marholdová

 

foto: Baumgartnerová Z.
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Beseda s redaktorem ABC, 
časopisu mladých techniků

V úterý jsem se společně s celou 
sedmou třídou naší školy zúčastnil 
besedy se Zdeňkem Ležákem, 
hlavním redaktorem ABC. Dozvěděli 

Na tomto čísle se podíleli: Vaníčková S., Pešta D., Strýček J., redakční rada: Pelz Š., 
Čížek A., Marholdová T., Kociánová K., Klohnová E., Janíčková A., Češka P., 
Hubená J., Brumlová K., Fi&Pr

foto: Brumlová K.

jsme se zajímavé informace o 
časopisu ABC a dvou knihách, na 
kterých se pan Ležák podílel jako 
autor nebo spoluautor.
První kniha se jmenuje G2R. Jedná se 
o sci-fi, autorem byl sám pan Ležák. V 
knize se píše o dvou kamarádech 

Karlosovi a Markovi, které doslova 
pohltila počítačová hra.
Druhá Kniha se jmenuje Noční můry 
nespí. Je to horor napsaný tvůrčí 
skupinou nazvanou Hlava nehlava, 
jejímž členem je i pan Ležák. Kniha 
obsahuje 28 strašidelných povídek. 
A teď k samotnému ABC. Časopis 
ABC je čtrnácti deník, určený pro 
technicky zaměřené děti od 8 do 14 
let. Od redaktora jsme se dozvěděli, že 
od jednoho čísla se vytiskne cca 
75 000 výtisků, přesto se prodá pouze 
cca 50 000 výtisků. Také bylo 
zajímavé, že kdyby se do ABC 
nedávaly dárky, prodalo by se 
přibližně o 10 000 výtisků méně. 
Beseda celkem trvala jednu 
vyučovací hodinu. Na rozloučenou 
jsme dostali každý jeden výtisk 
časopisu.  

 Petr Češka

     

     

Naše prezidenty určitě poznáš. Jen se nám pomíchalo pořadí, kdy byli ve svém úřadu. Seřaď je, řešení dones do 
zeleného kabinetu. Správné odpovědi budou odměněny. Řešení bude zveřejněno v dalším čísle Riegrováčku.

připravil: Strýček J.
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NA HORÁCH

Á, předjezdec. Už 
jede. To vybrali 

toho pravýho... 

Hlady šilhám, 
doufám, že se před 

závodem pořádně 
nacpu.

To jsou 
panoramata. Jen ať  

vydrží celý týden.

Pozóóór, 
jedu.

 

Tak jedem potrénovat, 
ne?

 

 

Za maminku, za tatínka, 
za AlbertaTombu, ...

Modleme se za mírný svah při 
slalomu, za široké branky, za 
měkký sníh pro dopad, za 
pomalé stopky .... 
a hlavně, ať 

vyhraju.

Pomalu, 
ale jistě. Předjezdec už 

stejně vyhrál.

 

To nám to, 
pánové, pěkně jde. Moc to 

nezkoumejte a utírejte. Vlčáci už 
mají  hlad.

Tak pro 
dnešek to stači-

lo. Děcka balíme 
a valíme na boudu.
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