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Slovo úvodem: 

 
Milí vzdálenější příbuzní, dnes je středa 28. července a Ládínek 
stále není k nalezení. Nyní se nacházíme na přírodní planetě. 
Dopolední program obsahoval přípravu na přírodní planetu. Te-
dy: transport vody ve lžících a později miskách a i v rukou. Vody 
bylo tolik, kolik potřebuje člověk k přežití v džungli.  

Dál poznávání bylinek podle čichu poslepu. Poznávali jsme ore-
gáno, bazalku, heřmánek, mletý zázvor a mátu peprnou. Poté 
jsme šli na výlet, poslouchali přírodu a napodobovali její zvuky, 
sbírali přírodniny z cesty a nakonec jsme cestu výtvarně mapo-
vali.  

Potom už byl oběd.  

Po poledním klidu následovala práce s odpoledními lektory.  

U Ivanky jsme si říkali texty z předchozího dne (můžete si pár z 
nich přečíst na následující stránce) a potom jsme se věnovali pla-
netám a jak asi vypadají a jak se chovají jejich obyvatelé.  

U Petra Váši se zpracovávala mimozemská témata. Nejdříve v 
srnčí stáji, potom na tří pódiovém cvičáku a nakonec u kapřího 
rybníka.  

U Petra Nikla se pracovalo s básničkami a maskami, které Petr 
vytvořil. A samozřejmě práce s kostýmy (klukům to v těch ša-
tech moc slušelo).  

U Zuzky se improvizovalo, ale hlavně koupalo.  

 Na  přírodní planetu jsme se vydali bez večeře: Když jsme přije-
li, plnili úkoly, aby zjistili, jsme-li jim schopni správně vybrat 
šamana. Šamana jsme snad zvolili dobře. Předpověděl nám, že 
Ládíka najdeme v sektoru C 3, tak uvidíme… 

No ale když jsme se vrátili, naštěstí nám strýčkové a tetičky už 
opékali buřty. Kdo nejedl maso...dostal těstovinový salát.  

Tak nám držte palce! 
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 V zimě se snažíme udržet se v teple tím, že se schoulíme do 
chumlu. Na ven říkám ostatním, že mě to zahřívá, ale v hlavě to 
mám jinak. Dnes tu máme teplo a proto se jdu koupat. Voda je 
osvěžující a rybky dobré. A všichni předstírají, že to mají stejně, 
ale v hlavě to mají jinak. 

—— Tučňákovy myšlenky (Klárka)  

 

Lovec 

v lese je neklid 

cítím změnu 

 v lese je lovec 

cítím smrt 

Lovec se pomalu blíží,  

strach o můj život mě tíží 

lovcova zbraň na mě střílí 

kulka letí pouze chvíli 

Moje noha to odnesla  

domů mě však donesla  

stačil jsem utéct  

než mě lovec stihl upéct 

—— Srnčí myšlenky (Emma T.) 

 

Ha! Lovec! Tak co uděláš kamaráde, vidíš mě, nebo ne? Hmm, 
asi mě nevidí. To já ho cítila už na kilometry daleko. Ale co teď 
s tím? Pást se nemůžu . Mám takový hlad! Utéci před ním? Bl-
bost! To by mě picnul. Tak co takhle se pást tady? Emm, ale na 
paloučku je lepší a šťavnatější tráva. Tak já ho zkusím obejít… 
Prask! Prásk!  Pomóc! Vražda! 

—— Srnčí myšlenky (Kája) 

Úryvky z básní u splavu:  
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Lampa 
Svit, bzučení, tichá noc. 

Krok, krok, křup – klacek. 

Svit. Bzučení. Tichá noc. 

Rozkročení, napřáhnutí, pot a sek. 

Houkání sanitky, igelit, zaškrtit. 

Kdo to byl? Kdo to sved? 

Páska, desinfekce, vyčistit. 

Lucerně tím skončil svět.  

(Míša) 

Workshop s Petrem Niklem:  
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Detektivka rodiny elegánových  

Agent Nemo sedí s hrnkem kávy za stolem ve své 
kanceláři. Je osm hodin ráno, oslepuje ho světlo a v 
hlavě mu zvoní každý zvuk. ,,Už nikdy nebudu pít―, 
říká si. ,,A přitom to začalo tak pěkně.― Sekretářka 

mu mezi jeho vzpomínáním na včerejší večer přines-
la kupu urovnaných papírů. Včera večer byl agent 

Nemo poněkud nervózní, protože nikdy předtím ne-
šel za svědka. Štěstí bylo, že vyhrál v tombole tu pr-
votřídní láhev rumu. Taková hezká láhev… škoda, 

že mu spadla cestou domů. V kanceláři se rozezvonil 
telefon. „Au moje hlava.― Rozmrzele ho zvedl: 

„Ano?― Ozval se hlas jednoho z jeho podřízených, 
nejspíš agenta Foga. „Šéfe, policie dneska našla mrt-
výho chlapa u řeky. Všechno nasvědčuje utopení, ale 
na hlavě má nějaký šrám. Čekáme až přijede koro-
ner.― „Hmm...dobře, tak já tam jedu,― řekl Nemo a 
položil telefon. „Čerstvý vzduch mi udělá dobře.― 

U řeky to odporně páchlo. Bleskově prohlédl místo  
činu, ale kromě zranění na hlavě nic podezřelého ne-

našel. Koroneři potom odnesli tělo na pitevnu.  

A po půl hodině se telefon rozeřval znovu, tentokrát 
v jeho kapse. Oznámili mu, že se v hlavě mrtvého 
našel střep. Fakta z případu se Nemovi slévala se 

vzpomínkami ze včerejšího večera. Vydal se na pro-
cházku proti proudu řeky, bloumal krajinou, až se 

zastavil před nevelkým mostem. I přes jeho pomalé 
tempo se zadýchával, tak se rozhodl vystoupat na 

most a opřít se o zábradlí. Měl zvláštní pocit– že by 
deja vu? Shlédl dolů na svůj odraz.  
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Najednou si vzpomněl, že dnes ráno se tady určitě 
potácel domů. V tom zahlédl vedle svého odrazu 
ještě něco. Byla to rozbitá láhev toho prvotřídního 
rumu. 

Ilustrace: Míša  
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Zaslechnuto v komiksech: 

Ilustrace: Apu  

Ilustrace: Jessica  
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Honza B. vidí Diviše v šatech: ,,On vážně vypadá 
jako nějaká postarší žena“ 

Honza B. se kouká sobě do výstřihu:  „ Já tam nic 
nemám. :((“ 

Matěj s lopatou a v šatech: „Zakopávám svého 
manžela. Podvedl mě...HAJZL!“  

Kuba Davidovi: „Můžu si prosím tě půjčit tvůj 
počítač?“  David: „A co s ním chceš dělat?“ 
Kuba:Normálně ho takhle rozmlátim o stůl…“ 

Petr Nikl: „Půjdeme se koupat. A půjdeme do 
Coopu. Takže se půjdeme Coopat [Koopat]!! 

Max: „Co děláte s mojí ženou?“ Julča na komára: 
„Chcípni!“  

Týpci z chatky Divišovi: „Čus kamaríne, máš 
doborou ředkev!“ 

Kuchařka na schodech řve: „Ty vole já mám první 
cigaretu ty vole zmizni mi z očí!!“  Ivanka 
Vostárková: „To bylo slušný!“ 

Náhodný výkřik: „Klíště nejde zabít! To musíš 
upálit!“ 

Kameraman: Já si jdu sbalit nohy. 

Zaslechnuto 
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www.zelivize.webnode.cz 

 

 

www.kukdivadlo.cz 

Úryvek z poezie inspirován 

 zaslechnutem  

 

Klapity klap klapity klap  

Neptun se na nás zlobí  

Klapity klap klapity klap  

 To Heřman takhle působí  

Ježíši Vašku  

Hydratace  

Pane Bože  

Hydratace  

Vegetariáni po vás jdou a jsou 
do háje hladoví  

Klapity klap  

 A víc neumíš? 


