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„Proč pláčeš?“
„Protože svět se změnil... Když jsem byla ještě
malé dítě byl klidný, milý a přístupný. Teď je to
jiné. Stává se nepřátelský a zlý. Ne, nevím čím
to je. Ale myslím, že za to mohou lidé, vždyť
kdo jiný by za to mohl? Chlubíte se tím, kolik
jste toho postavili, jak je díky vám celé lidstvo
modernější a šťastnější, jenže... napadlo vás někdy se zajímat také o to, co jste
udělali s přírodou a se Světem? Ano, s tím Světem s velkým S na začátku. To není
jen země po které šlapeme a život na ní. To je Svět, který dýchá a cítí, Svět,
který tu byl dřív než kdokoliv z nás, Svět, který se mění...“
„Sindúal, kolik je ti vlastně let?“
„Sedm tisíc čtyři. A každým dnem se blížím ke stáří a smrti s ním spojené. A já
už jen doufám, že se jí dočkám dřív než Svět...“

CITÁTY
„Manželství je něco, co se stále zpracovává a nikdy není hotovo.“
„Nic netrvá věčně, ani příroda ani lidský život, jediná trvalá je změna.“
„Život se podobá knize. Blázen v ní letmo listuje, moudrý při čtení přemýšlí,
poněvadž ví, že ji může číst jen jednou.“
„Láskyplný člověk raději prožívá bolest, než by jí jiným způsobil.“
„Přátelství je jediným tmelem, který kdy bude svět držet pohromadě.“
„Všichni máme dostatek síly, abychom unesli neštěstí druhých.“
„Dlouho uvažuj, než někoho učiníš přítelem. Pak-li se pro někoho rozhodneš,
přijmi jej celým srdcem. Mluv s ním otevřeně jako sám se sebou.“
„Byl mužem své ženy, nepatřil sobě“
„Navykej si pokud možno při všem, co tvůj bližní činí, ptát se sama sebe:
Jakýpak účel tím asi sleduje?...Ale začni u sebe a sebe zkoumej nejdříve.!“
„Velmi často nalézáme víc, než jsme doufali nalézt.“

TOULAT SE CHŮZÍ LOUDAVOU…
Návrat k odpovědnosti?
Uvažte tuto možnost: u kořene ekologické krize
není (jen) odcizení od přírody, ani odcizení od
přirozenosti, nýbrž odcizení od naší lidskosti, od
naší odpovědnosti. Velice ve zkratce: člověk je
živočich, který není omezený na to, co mu příroda
přiřkla. Dovede si představit i zcela nepřirozené
možnosti a dovede podle nich i jednat. Nemůže se

proto spolehnout, že „příroda“ se postará o následky jeho
jednání. Protože sám volí, musí i sám přijmou odpovědnost.
Protože v určitém smyslu příroda člověka neomezuje, musí se
člověk omezit sám. Ekologická krize vzniká proto, že člověk
dychtivě uchopil možnosti své svobody, avšak nepřijal
odpovědnost za následky svého jednání.
Uvažte každodenní příklad: automobil. Ten patří
k možnostem naší svobody. Příroda jej nevytvořila. Proto také
příroda nevytvořila mechanismy pro likvidaci výfukových plynů.
Ke koloběhu přírody patří methan, „výfukový plyn“ vyšších
obratlovců. Ten vyrovnají moře a lesy. O výfukové plyny ze
spalování fosilních pohonných hmot v množstvích, které
vytvářejí automobily, postaráno není. Člověk je bytost, která
nemůže nestartovat auto – nebo jadernou elektrárnu – pokud si
nedomyslí, jak naloží s odpadem. Pokud nevíme, co s oxidem
siřičitým, je auto nezodpovědnost, ne li přímo ekologický
zločin.
Či jiný příklad, honitba. Vlk nebo kojot si nepotřebuje
dělat starosti, kolik uloví psounů, či rosomák, kolik uloví
mývalů či dikobrazů. O rovnováhu přírody je tu postaráno...
Ač dovolte mi odbočení: pozorovali jste někdy kojoty při
lovu? Loví v „manželských“ párech. Samec se potácí jako opilý,
láme větvičky, šustí listím, prostě nemotora. Psouni zmizí
v norách a jen přejde, vystrčí hlavy ven, dívají se za ním a
říkají si: „Ten je ale blbej! Ten nic neuloví!“ – a tu
najednou chňap! A samice drží psouna v hubě. Co jsem se
napozoroval kojotů, nikdy se mi nepodařilo zaznamenat samici,
dokud neskočila. Proto také když jeden policajt stojí nápadně
u cesty, zatím co o kilometr dál číhá druhý skrytý za
reklamním panelem, říká se tomu, že „hrají na kojoty“.
A ještě jedno odbočení: zdá se, že vlci si se stavy psounů
starosti dělají. Když dojde ke znatelnému poklesu, smečka
sníží počet vržených mláďat. Dočtete se o tom v knížce
Soukromý život psů, kterou vřele doporučuji. Antropoložka
Elisabeth Marshall Thomas, která napsala i několik vysoce
uznávaných studií o křováckém národu Kung, se kterým léta
žila, v ní píše o životě psí smečky, kterou mnoho let
pozorovala stejně, jak své křováky. V češtině ji vydalo také
Vydavatelstvo ABIES v Prešově.
Leč zase zpět k věci: Jde o to, že kojotové si se stavy
psounů starosti dělat nemusí. Loví, jak je příroda naučila,
jinak neumějí. Když poklesne stav psounů, poklesne i jejich
úlovek a s ním i tav kojotů. S lidským lovem je to jiné. Když
poklesne stav ryb, nepoklesnou úlovky. Člověk si dovede
vytvořit nový způsob rybolovu, třeba automatizované lodě,
které jedou mořem jako vysavač. Úlovky zůstanou vysoké...až
jednoho dne člověk vyloví poslední rybu. Člověk je nebezpečný
živočich, protože ve své svobodě dovede překonat bezpečnostní
omezení, která mu příroda klade. Nemá-li přírodu zničit, musí
se učit omezovat sám sebe. Obrazně řečeno, člověk je živočich,
který k rybářským lodím potřebuje stanovit i kvóty výlovu.

Nepochybuji, že k ekologické krizi přispívá i odcizení od
živé přírody: proto se potřebujeme učit lásce k přírodě. Stejě
nepochybuji, že k ní přispívá i technická racionalita: proto
se potřebujeme učit cítění, té citové přirozenosti v nás.
Avšak za nejdůležitější kořen ekologické krize považuji to, že
lidstvo v našem věku prolomilo bezpečnostní omezení přírody –
a nepřijalo odpovědnost a sebeomezování.

(Erazim Kohák, pro časopis Wampum Neskenonu, 1997)

ZA TROCHU LÁSKY...
(Jaroslav Vrchlický)

Za trochu lásky šel bych světa kraj,
šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý,
šel v ledu – ale v duši věčný máj,
šel vichřicí – však slyšel zpívat kosy,
šel pouští – a měl v srdci perly rosy.
Za trochu lásky šel bych světa kraj
jak ten, kdo zpívá u dveří a prosí.

Duševní chudáčci sobě!
Rubrika pro vás a hlavně od vás… Viděli jste v kině nějaký trhák, který vás vzal u
srdce nebo u bránice? Četli jste nějakou zajímavou knížku? Slyšeli jste hudbu, co vás fakt
dostala? Nebo vás očarovalo nějaké divadelní představení?
Tak neváhejte a podělte se o to s ostatními! Je to jednoduché, stačí napsat recenzi
a poslat ji mailem na adresu svetlik@162oddil.cz nebo na ICQ: 291 442 686 a v příštím čísle
Světlíka bude otištěna!

Již splněná očekávání duševních chudáčků
Na začátku roku duševní chudáčci uveřejnili na jaké filmy se letos vážně těší a které doufají,
že budou stát za to. Teď přinášíme vyhodnocení prvních tří očekávaných filmů – podívejte se
v čem nás potěšily a v čem naopak zklamaly!!

Bolt – pes pro každý případ (19. 2.)
KLADY: křeček Bivoj :), megaštěk, holuby, vyváženost akčnosti a vtipnosti
ZÁPORY: trochu dlouhá filmová část na začátku
HODNOCENÍ: Doslova MEGABOŽÍ film :-D rozhodně doporučujeme těm,
kteří ho ještě neviděli ;)

Monstra versus Vetřelci (12. 3.)
KLADY: vtipnost, modrej slizoun :), podvazek na zvětšující se Suzan, hmyzosaurus,
shodné tlačítko na objednávku kávy i na odpálení jaderných raket
ZÁPORY: někteří lidé asi nepochopí všechny zápletky :)
HODNOCENÍ: Hezký odpočinkový film na kterém si každý něco najde a který vás
bude bavit :)

Noc v muzeu 2 (21. 5.)
KLADY: známé postavy z minula, některé nové exponáty (hlavně zpívající amorci :)),
dobrý konec, nový zloduch
ZÁPORY: opakovanost některých vtipů
HODNOCENÍ: Dobrý film, který vás bude bavit pokud nejste nejnáročnější divák a
do kina chcete jít za odpočinkem a zábavou a nevadí vám, že některé scény
připomínají Noc v muzeu 1

Víte že...
-

Než se jídlo dostane z pusy do žaludku trvá to 7 vteřin.
Lidský vlas udrží 3 kg.
Ženské srdce bije rychleji než mužské.
Na jednom chodidle máme víc než miliardu bakterií.
Používáme 300 svalů jen abychom udrželi balanc.
Stehenní kost je tvrdá jako beton.

8 slov, které ženy používají
1) FAJN:
Toto slovo ženy používají k ukončení hádky, když mají pravdu a muž
má držet hubu.
2) 5 MINUT:
Když se žena obléká, znamená to hodinu. Pět minut to je jen tehdy,
když muž má ještě pět minut na fotbal, než bude muset pomoct v
domácnosti.
3/ NIC:
To je ticho před bouřkou. Znamená to ´něco´ a muž má být ve střehu. Hádky začínající
NIČÍM obyčejně končí s FAJN.

4/ POKRAČUJ:
To je výzva, ne povolení. Ať to muži nedělají!!!
5/ HLASITÝ POZDECH:
To vlastně není slovo, ale neverbální vyjádření muži často špatně pochopené. Hlasitý
povzdech znamená, že žena si myslí, že muž je idiot a uvažuje, proč mrhá svůj čas hádkou s
ním. (viz č. 3)
6/ TO JE V POŘÁDKU:
Jedno z nejnebezpečnějších prohlášení ženy. Znamená, že chce dlouho a urputně uvažovat,
jak a kdy zaplatí muž za svoji chybu.
7/ CO UŽ:
Ženský způsob vyjádření: UŽ TĚ MÁM DOST!!
8/ NETRAP SE, ZVLÁDNU TO:
Další nebezpečný výrok, znamená, že žena něco řekla muži vícekrát, ale teď to udělá sama.
Výsledek bude, že muž se zeptá: "Stalo se něco?"
Ženina odpověď - viz č. 3

Tmavomodrý svět
(J. Voskovec, J. Werich)
Netoliko že je tma ale nevidím
Vím že je tu všude tma já ji nevidím
Vidím jenom to že nevidím nic
Když připustím že vidím měl bych vidět víc
Svou hlavu trup dvě ruce nohy nevidím
Tam kam se poděl můj doposud dokonalý zrak
Na všem leží neproniknutelně modrý mrak
Tmavomodrý mrak
Sám nevím ani kudy jíti mám a kam
A to že na hlavě tmavomodrý klobouk mám
To je právě klam
Nemám hlad tak co mi naplat že mi chutná
Co naplat že ač nemám hlad duše smutná
Pět neděl sedm hodin tři měsíce a šest let
Melancholicky jsem pozoroval svět
Tmavomodrý svět

ROZHOVOR S KÝMSI…TENTOKRÁTE S BADEM
aneb desatero záludných otázek
Jesky: záludná otázka číslo 1: Jak bys popsal sám sebe? (kdo jsi, co
děláš, jaké kladné vlastnosti máš atd...) :)
Bad: tak popisovat sám sebe, je vždy těžké :) Jsem BAD,
vlastním jménem se jmenuju Lukáš,jsem vystudovanej zahradník,
ale živim se jako sektor manager v Albertu, mám na starosti
Lahůdky, snažím se bejt společenskej, jsem tvrdohlavej, prostě
typické vlastnosti pro znamení Býka :)
Jesky: záludná otázka číslo 2: A jak jsi se dostal do skautu, co tě v
něm stále ještě drží a co se ti na skautských oddílech zdá nejlepší?
Bad: tak to už je před 16 lety, jsem viděl na hřišti ZŠ
Rakovského nějaké kluky v pískovejch košilích, tak jsem se šel k
nim podívat a rozhodl jsem se přihlásit do oddílu - mám pocit,
že na ten den dodnes oddíl nezapomene :), co mě v oddíle stále
drží - kamarádi, dobrá parta, hodně lidí na které se můžu
spolehnout :) Co se mi zdá na skautských oddílech nejlepší- že
jsem všichni taková jedna velká rodina :)
Jesky: záludná otázka číslo 3: Co plánuješ dělat teď v létě? (chození do práce nepočítám :-D)
Bad: pojedu na tábor, teda doufam :) a pak budu chodit do práce, pokud budu mít nějaké
volno tak někam vyrazim, na výlet vlakem - mám rád totiž vlaky
Jesky: záludná otázka číslo 4: A teď trochu zpět v čase – jak se ti líbilo letošní Vytí? Případně ho
můžeš i srovnat s těmi předcházejícími – co bylo lepší a co horší? :)
Bad: Vytí se mi moc líbilo, velice mě překvapili naše Vlčata. A Vlaštěrky opět
nezklamaly,taky se mi líbily prostory Divadla kde to bylo, byly lepši než prostor jídelny ZŠ
Angel (tebe bychom přece nikdy zklamat nemohly ;) )
Jesky: záludná otázka číslo 5: Co tě na lidech dovede nejvíc naštvat a co tě na nic naopak nejvíc
potěší?
Bad: nejvíce mě naštve lidská blbost, bezohlednost, neohleduplnost......a co mě potěší když je člověk šťastný, veselý, kamarádský
Jesky: záludná otázka číslo 6: Jak by vypadala tvoje ideální dovolená (kdybys nemusel v létě
chodit do práce a měl tak celý dva měsíce)?
Bad: 2 týdny na táboře s oddílem, 1 týden na odpočinkové dovolené s ostatníma vedoucíma z
oddílu, 2 týdny na chatě, 2 týdny v Holandsku a 1 týden u moře (hezkýýý :) to by se mi taky
líbilo :-D )
Jesky: záludná otázka číslo 7: A jaká je tvoje oblíbená hláška, věta nebo prostě nějaké slovní
spojení? :)
Bad: Jsem něžný, jsem krutý, ale jsem život. Pláčeš? I v slzách je síla tak jdi a žij!
Jesky: záludná otázka číslo 8: Jaké jídlo(nebo jídla) máš nejraději a jaká ti jdou nejlépe vařit? :)

Bad: mám rád svíčkovou, buchtičky se šodo. A co mi jde nejlépe vařit - guláš, katův šleh,
těstovinový salát, podstatě podle receptu uvařim pomalu vše..... (to je u mužů ceněná
vlastnost ;) )
Jesky: záludná otázka číslo 9: A jak jsi na tom s oblibou ročních období - které z nich máš
nejraději?
Bad: Mám rád jaro a podzim...
Jesky: záludná otázka číslo 10: Chtěl jsi mít jako malý kluk nějaké zvíře? Pokud ano, tak jaké,
proč a jak jsi ho chtěl pojmenovat?? :)
Bad: já jsem chtěl medvěda "Honzu"- protože jsem měl plyšového medvěda , kterej se
jmenoval Honza :)

Propojení
Šéf sekretářce: "Příští týden bychom mohli zaletět do Paříže."
Sekretářka manželovi: "Příští týden musím služebně do Francie."
Manžel milence: "Manželka je příští týden na služebce."
Milenka soukromému studentovi: "Příští týden odpadá hodina
angličtiny."
Student dědečkovi: "Příští týden mi odpadla anglina, mohli bychom zajet na ryby."
Dědeček sekretářce: "Ta Paříž příští týden nepůjde, slíbil jsem vnukovi výlet."
Sekretářka manželovi: "Ta služební cesta se přesouvá."
Manžel milence: "Tak manželka nakonec nikam nejede."
Milenka soukromému studentovi: "Návrat k původnímu rozvrhu, hodina bude."
Student dědečkovi: "Tak ta angličtina bude, nikam nemůžu."
Dědeček sekretářce: "Výlet s vnukem se ruší, můžeme do té Paříže."
Sekretářka manželovi ...
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Peníze hýbou světem
Kde bychom byli bez peněz?? Zatvrdli bychom na směnném obchodu jako naši
prapraprapra...
Peníze nám zjednodušují život, přitom to ale nejsou jen kováky, které ti cinkají
v kapse, nebo bankovky, které šustí v peněžence. Existuje celý finanční svět, ve

kterém se s hotovostí vůbec nesetkáš – kreditní a debetní karty, bankovní účty,
krátkodobé a dlouhodobé půjčky...
Je hrozně důležité, abys zvládal stav vlastních financí. V Evropě totiž přibývá mladých,
kteří utrácejí víc, než mají, a díky kreditním kartám, půjčkám a možnosti jít do mínusu
jim narůstají dluhy. Dostávají se do nepříjemných situací, jsou pod tlakem. Problém se
může dotknout i celé rodiny a jejích finančních možností v budoucnosti.

Utrácej, co máš
Pokud máš v kapse hotovost, můžeš ji utratit. Šeky a debetní karty umožňují rozhazovat
peníze, které máš na účtu a ne přímo v peněžence. Je to větší pohoda, než s sebou furt
tahat spoustu prachů a dá se tak koupit i mnohem víc věcí. Někteří machři přes finance
věří, že prašule po kapsách za chvíli už nikdo mít nebude, jen kartu, na kterou koupí i
rohlík.
Při používání debetní karty se čím dál častěji požaduje zadat PIN místo podpisu, takže
si budeš muset svůj kód zapamatovat – je snad jasné že data narození nebo jednoduchá
kombinace typu 1234, kartu moc neochrání. Hlavně si PIN nikdy nikam nepiš, a když, tak
si lísteček neschovávej do peněženky, kde si ho každý chmaták přečte.

Pravidla silničního provozu platné v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku... :)
1. Objeví-li se na semaforu červená, musí na ni velkou rychlostí
projet ještě 3 vozy, které mají v křižovatce absolutní přednost před
těmi, které jedou už na zelenou.
2. Dojede-li několik aut překážku či odstavené vozidlo, jako první
začne předjíždět ten zadní. 3. při přejíždění z pruhu do pruhu je
zakázáno používat směrová světla.
4. Dva jízdní pruhy ve stejném směru byly zřízeny proto, aby
mohly kamiony jezdit vedle sebe.
5. Pro motocyklisty neplatí žádná omezení rychlosti.
6. Pro cyklisty a motocyklisty neplatí jízdní pruhy ani pravidla pro odbočování, jediným kritériem
je to, kam se s odřenýma ušima vejde.
7. Dodávka skládající náklad smí zastavit kdekoli, na jakkoli dlouhou dobu, čím více jiných aut
zablokuje, tím lépe.
8. Ve městě je přísně zakázáno jezdit méně než 60 km/h, mimo město pod 100 km/h, na dálnici
pod 130 km/h.
9. Pravidlo 8. smím porušit pouze mimo obec na rovné silnici se zákazem předjíždění, v
takovém případě musím jet 55 km/h a mít na hlavě klobouk.
10. Pokud automobil na dálnici předjíždí v levém pruhu rychlostí 145 km/h kolonu kamionů v
pruhu pravém, nejbližší řidič následujícího automobilu musí zrychlit, přilepit se 30 cm za něj,
blikat, troubit a křičet neslušné nadávky.
11. Nemohu-li předjet automobil vlevo, jsem povinen předjet ho vpravo a nesmím při tom blikat.

12. Na ulici v obci parkuji zásadně tak, aby pro jízdu ostatních nezbylo dostatečné místo, a v
takovém rozestupu od sousedního stojícího automobilu, aby se mezi nás jiné auto už nevešlo.
Čím více při parkování ztížím výhled do křižovatky, tím lépe.
13. Dávání přednosti v jízdě / neohrožení účastníka společného provozu známé z dřívějších
pravidel chápeme tak, že tomu, komu dáváme přednost v jízdě, naznačíme
14. Pokud předjíždíme v protisměru a jede proti nám automobil, výstražnými světly mu dáme
najevo, aby se klidil do příkopu
15. Cyklisté jsou povinni jet nejméně 3 vedle sebe
16. Cyklista smí odbočovat doleva pouze těsně před kapotou automobilu nic netušícího řidiče
17. Řidič dražšího vozu musí za každou cenu předjet řidiče vozu levnějšího
18. Řidič levnějšího vozu si to nesmí nechat líbit, i kdyby se mu ta jeho popelnice měla na místě
rozsypat.
19. Pokud řidič před námi jede podle starých pravidel, jsme povinni mu sprostě nadávat
20. Na křižovatce neodbočuji doleva až poté, co dám přednost protijedoucím vozidlům, nýbrž
předtím.
21. Předjíždí se zásadně přes plnou, přes dvě nebo přes zebru.
22. Hlupáky na kolech je třeba vytlačit ze silnice.
23. Hlupáky s LPG je třeba vytlačit ze silnice.
24. Když vidím cyklistu bez světel, sejmu ho.
25. Když vidím cyklistu se světlem, sejmu ho a ukradnu mu světlo.
26. Nejlepší masáž mozku je čelním nárazem do protijedoucí Tatry.
27. Když se tvoří kolona, tak zásadně předjížděj a snaž se vecpat do volného místa. Řidiči
ostatních vozidel totiž schválně drží místo pro takové talenty a ne proto, aby měli bezpečnostní
odstup.
28. Mlhová světla jsou proto mlhová, aby se s nimi svítilo pořád.
29. Korektor potkávacích světel je v autě proto, aby se nepoužíval - zejména u naložených
kombíků.
30. Pokud mám malé autíčko a chci zaparkovat, najdu 2 volná místa vedle sebe a zaparkuji
uprostřed.
31. Při průjezdu kolem psychiatrické léčebny netrubte, nemáme to rádi.

KLEPY, KLEPY A ZASE KLEPY
-

-

-

Od našich tajných zdrojů na policejní stanici jsme se dozvěděli, že Myška
je ilegální dealer čínského šípku! Za pašování této vzácné plodiny používané
k výrobě nejdražších léků jí hrozí až pět let veřejně prospěšných prací –
doufejme všichni, že ji nikdo nepůjde udat!
Na jedné výpravě v náhlém pohnutí duše nám také Maruška prozradila svůj
dětský sen – prožít dovolenou s Ďáblem. Na ideální dovolenou s ním by prý
dokonce nevzala ani žádné mandelinky bramborové a vůbec by jí to
nemrzelo!
Na letošním Dračím Vytí byl podniknut některými družinami nehorázný
pokus o svržení Vlaštěrek z jejich uměleckého trůnu! Osobní bodyguardi a
jejich nevídaný talent však tomuto naštěstí zabránili. Není však jisté, jestli

-

-

se příští rok nepokusí někdo další o atentát. Proto vyzýváme všechny k plné
ostražitosti a tvůrčí bdělosti!
Vlaštěrky letos září jako hvězdy! Pokořily víc než Mont Everest, překonaly
víc než Tichý oceán – zvítězily na Bronzové sekeře! Konkurence byla silná,
zvláště pak v podobě družiny Vopic, která už jednou sabotovala Vlaštěrčí
vítězství soutěží rangers run. Naštěstí jim k vítězství nepomohli ani
spojenci z podsvětí mafie, kteří se snažili ovlivnit hlasování!
Ptáci na stromech si štěbetají, že naše Angie letos oslaví své osmnáctiny
v opravdu velkém stylu. Prý je naplánovaná hostina pod širým nebem pro
100 hostů a s pěti chody jídla! Navíc prý každý může vypít tolik, kolik jen
zvládne. K pití budou samozřejmě pouze nealkoholické nápoje, aby se mohly
oslavy účastnit i malé světlušky. Náš zvláštní zpravodaj také zjistil od
Angie, že jejím velkým přáním k narozeninám by bylo, aby přišli opravdu
všichni hosti. A jaký dárek by chtěla? Prý se nechá překvapit, ale pokud by
to bylo čistě náhodou 5 000 000Kč, tak by jí to nevadilo ;)

PODĚKOVÁNÍ TOHOTO ČÍSLA:
-

TC Lachtan, za věrné a výborné služby při tisknutí
škole, za to, že už konečně končí :)
Slávuš, za to, že mě z tý češtiny zase nezkoušela :)
naší škole, za uvědomělý přístup k mimoškolním akcím a jejich umístění blízko mého
bydliště
Janě, za to, že má focení ráda jako já a že stejně zase půjdem na stejnou školu :-D
profesorskému sboru, za to, že nás nekontroloval na praxích
Vlaštěrkám, za obhájené vítězství na Vytí
opět Vlaštěrkám, za úžasné první vítězství na Bronzovce
všem, kdo mají chuť pomáhat s náborem světlušek, za to, že si najdou aspoň chvíli
času
Ďáblovi, za moc pěknou kolaudaci jeho bytu :)
Španělsku, za to, že je a bude
ObRoku, za skvělé zážitky z jízdy na vozejku :-D
čestné vojenské stráži, za to, že nás nechali ty meče a pušky osahat a okoukat a ještě
nám donesli sušenky :-D
muflonům, za to, že nás nechali bejt :))
ZOO Praha, za volný vstupy :)
Lachtanům, za to že jsou boží a jsou zpátky v ZOO
Dětskému dni, za záminku pro nepsání testů
prof. Kopeckému, za to, že ještě letos zůstane a nenechá nás plácat se v těch
maturitách samotný
obchodům Látky Mráz a FLEX TEX, za jejich existenci a příznivé ceny :-D

