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Ú vodní  slovo 
 
Milí čtenáři, 

Vánoce jsou dávno za námi a nový rok nesměle začal. Pořád si ale na tu zvláštní 

číslovku v letopočtu nemůžeme zvyknout. Venku pomalu přibývá světla a to nám 

trochu pomáhá zvládnout všechno, co máme v novém roce před sebou. Zatím jsme se 

prokličkovali všemi pololetními písemkami a mezi bruslením a sáňkováním jsme si na 

vás zase udělali čas se Školní bublinou. 

Naše redakce neprodělala ani v novém roce žádné otřesy, naopak, Václav 

Chalačev se v šéfredaktorském křesle drží pevně a sebevědomě, přestože je po 

Vánocích o pár kilo lehčí. Více se dočtete v článku O hubnutí. Podobný článek přece 

musí být součástí každého správného lednového časopisu. 

Školní bublina je tentokrát hodně divadelní, dočtete se v ní o dvou našich 

výletech za kulturou; ještě se naposledy ohlédneme za Vánocemi a děti i zaměstnanci 

školy vám v anketě prozradí, jaké plány a předsevzetí mají do nového roku.  

Je nám ctí, že naším milým hostem v rozhovoru je pan Luboš Bláha, bývalý 

ředitel naší školy.  

Kromě tradičních rubrik na vás čeká i několik rubrik nových. Nepřehlédněte 

proto Matějovu matematiku, Dominikův kvíz a Zajímavosti o Minecraftu. Příjemnou 

zábavu. 

 

 

Marta Veselá Jirousová  
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Ohlé dnutí  za va noč ní  bésí dkou  

 
21. prosince byly u nás ve škole Vánoce. Ráno v sedm hodin jsem vyrazil do 

školy. Když jsem dorazil do školy, byla ještě chvíli přestávka. Po přestávce bylo 
povídání v kruhu na deskách. Povídali jsme si o tom, co je u nás nového a co je ve 
škole nového.  

 

Po přestávce jsme šli ke stromečku rozbalovat dárky. Já jsem dostal od Domči 
hrneček sportovce a on ode mě dostal jeho nejoblíbenější zvíře. Pak jsem si měnil s 
Terkou a té jsem dal náušnice a gumičky do vlasů. Já jsem od ní dostal peněženku 
fotbalista. A strašně se mi líbil dárek, co dala paní učitelka Eliška Martinovi.  To byly 
věci jako třeba dvě kšiltovky, značky traktorů a pak plakáty o traktorech. Připadalo mi, 
že všichni dostali super dárky od všech.  

Po přestávce si 4. a 5. ročník a některé další děti připravily maňáskové divadlo. 
1. divadlo hráli Dominik a Lucka, 2. divadlo hráli Marta Veselá a Martin, 3. divadlo 
hráli Viky, Tereza a já. Poslední divadlo zahrála paní učitelka Kotrbová. Po všech 
představeních následovalo zpívání koled. A chtěl bych ještě dodat, že se mi líbilo asi 
nejvíc to druhé divadlo. Pak jsme se jen rozloučili a ty děti, co nebyly v družině, tak 
šly, nebo jely domů. 

(vch) 
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Ankéta
 

Jaké máte předsevzetí a plány do nového roku? 
 

Adélka, 1. třída 

Mám v plánu, že budu každý den pomáhat mamince s vařením. Ještě mám v plánu pomáhat 

taťkovi v dílně.  

Nikolka, 1. třída 

Mám plány se svýma 

koťátkama.  

Vojta N., 1. třída 

Jezdit se koupat.  

Tomáš, 1. třída 

Nic. 

Anežka, 2. třída 

Abych nebyla tak bojácná. 

Taky si chci nechat narůst delší vlasy.  

Klárka, 2. třída 

Nemám žádné plány. 

Adam, 2. třída 

Chtěl bych hrát Svět draků v Minecraftu. 

Jáchym, 2. třída 

Napsat knížku o myšce Pyšce.  

Vojta P., 2. třída 

Já začnu sbírat kolekci malých plyšáků. 

Lucka, 3. třída 

Žádné. 

Zdenička, 3. třída 

Vylepšit s Marťou kuchyňku. 

Ondra, 3. třída 

Nepodpalovat dům a to je všechno. 

Kryštof, 3. třída 
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Chci jet na hory. 

Vítek, 3. třída 

Na nový rok tu nebudu, protože si mě odnesou tři králové i s penězi. Jsem totiž celý zlatý. 

Terezka, 4. třída 

Pomáhat co nejvíce své rodině a cvičit víc na klavír. 

Viky, 4. třída 

Letos mám v plánu hodně výletů. Moc bych si přála podívat se k moři.  

Martin, 4. třída 

Pomáhat taťkovi v garáži. 

Matěj, 4, třída 

Mám stejné plány jako Adam. 

Dominik, 5. třída 

Neodpovídám, protože nevím.  

Vašek, 5. třída 

Zlepšit se tady ve škole, ve fotbale, zlepšit se ve fortnite. Přání do nového roku je třeba si 

zahrát fortnite s vaším synem. Taky bych chtěl do jara zhubnout na 65 kg. A být šťastný a 

veselý. 

Hanka Kubelková, kuchařka 

Máme v plánu letos předělat kuchyň. Na to se moc těším.  

Marta Veselá Jirousová, školní asistentka 

Chtěla bych si lépe rozvrhnout čas, abych udělala víc práce. Plánuji vypustit ze svého života 

nepodstatné věci, které mě zdržují. Naopak se nechci vzdát toho, co je pro mě důležité; to je 

kromě mojí rodiny a školy třeba zahrada, malování, zpěv; plánuju přečíst spoustu knížek, možná 

mi vyjde další sbírka básní. Taky si chci nosit do obchodu pytlíky na pečivo, abych šetřila životní 

prostředí; to mi ale zatím moc nejde, pořád totiž něco zapomínám.  

Eliška Leitkepová, učitelka 

Předsevzetí si nedávám. A plány? Dostavět dům a dál se uvidí.  

Martina Kotrbová, učitelka 

Říkala jsem si, že letos si ho nebudu dávat. Přece jenom ale jedno mám, chtěla bych víc číst 

knížky. 

Hynek Vohoska, ředitel školy 

Předsevzetí si již nějaký čas nedávám, protože se mi je nikdy nepodařilo vyplnit. Stejně tak 

neplánuji, protože to, co si naplánuji, nikdy nevyjde. Odpověď je pesimisticky laděná, ale 

pravdivá. 
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Néjlí p sé mi pračovalo s dé tmi pra vé   
v Úrbanové  

Rozhovor s muzikantem a bývalým ředitelem urbanovské školy, panem 

Lubošem Bláhou 

Ve kterých letech jste učil na urbanovské škole a jak se vám tu 

líbilo? 

Do Urbanova jsem přišel 1. září 1990 a své působení jsem ukončil v 

srpnu 1996. 

  

 

Vidíte nějaký rozdíl mezi dnešními dětmi a dětmi v dobách, kdy 

jste začínal učit? 

Rozdíl mezi vámi a tehdejšími dětmi je v tom, že máte dneska 

přístup ke spoustě zajímavostí a možností, které vám poskytuje současná doba a technika. Když 

jsem začínal učit, bylo rádio, televize a začaly magnetofony. Když jsem učil v Urbanově, byly 

vzácností mobil, počítač, internet, CD atd. Dnes je mnohé z toho pro vás samozřejmost. Jako děti 

jste ve srovnání s tehdejšími dětmi úplně stejné. Vždycky jste byly zvídavé a nezlobily jste, když 

vás něco zaujalo. 

  

Na jakých školách jste v životě učil a kde to bylo nejlepší? 

Začal jsem učit v roce 1964 v Polné, která je 16 km severně nad Jihlavou. Bylo mi 22 let a prožil 

jsem tam 5 roků, které byly krásné, protože jsem byl mladý, nezkušený a začínající učitel. Potom 

jsem přešel do ZŠ v Telči, Hradecká ul. a odtud pak do Urbanova a nakonec zase do Telče do ZŠ v 

Masarykově ul. Mohu však říci, že nejlíp se mi pracoval s dětmi právě v Urbanově. 

  

Když jste byl malý, který ročník na 1. stupni Vám připadal nejlehčí a nejlepší? 

 Každý ročník na 1. stupni měl svá tajemství. Rád jsem četl Karafiátovy Broučky, Robinsona od 

Defoa, Dva roky prázdnin od Vernea, mohl bych však pokračovat. Český jazyk a zpěv jsem měl 

nejraději. Když jsem chodil do školy, tak jsem toužil mít někdy ty dva roky prázdnin taky. 

  

Čím jste chtěl být jako malý kluk?  

Jako malý kluk jsem chtěl být vším, co se mi zrovna líbilo. Po ZŠ bych se nejraději vyučil 

elektrikářem. Pak ale kamarádi z hudebky šli do gymnázia a já šel za nimi. Hrál jsem tehdy na 

housle a trubku. Měli jsme tam orchestr a nás to moc bavilo. 

  

Kdy jste se poprvé setkal s naším panem ředitelem? 

Váš pan ředitel je výborný trumpetista a spolu jsme se poprvé potkali kolem roku 2000 v kapele v 

Telči. Jsme od té doby přátelé. 
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Kolik máte dětí? Jak se jmenují a co dělají? 

Mám dvě děti, Pavla a Lenku. Pavel pracuje v Hit Rádiu Vysočina a Lenka vyučuje výtvarnou 

výchovu v ZUŠ Telč. 

  

Jaké máte koníčky? Co Vás baví? 

Mým celoživotním koníčkem, spíše koněm, je hudba. Hrával jsem na trubku v různých kapelách 

taneční hudbu, dixieland, swing, klasickou hudbu i dechovku. Dodneška si rád zahraju na 

housličky. Ve škole v Urbanově jsem měl vedle sebe kytaru a housle. Když jsme byli z učení už 

všichni unavení, tak jsme si chvilku zazpívali a únava zmizela. 

  

 Cestujete rád? Které země jste navštívil? 

Cestoval jsem rád, v mladším věku i do ciziny. Nechci se vychloubat, ale byl jsem na Slovensku, v 

Maďarsku, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Rusku, Kavkaze, Jugoslávii, Francii, Itálii, Polsku a 

Turecku. Nechce se mi tomu ani věřit. 

  

Jaké největší dobrodružství jste zažil? 

Největší dobrodružství jsem prožíval v dětství ve vesnici Lovětín u Batelova. Pocházela odtud 

moje maminka a já jsem tam jezdil s bratrem na prázdniny k babičce a dědečkovi, kteří měli 

hospodářství. Dopoledne a odpoledne jsme na pastvišti, kde byla spousta balvanů, pásli kolem 

deseti krav. Tam jsme si mohli hrát a vymýšlet stavbu bunkrů a podobných věcí. Dokonce jsme se 

zkoušeli na krávě svézt a z vemínka si stříkat mléko rovnou do pusy. Krávě se to ježdění nelíbilo, 

takže se rozběhla a shodila mě. Naštěstí se mi nic nestalo. Museli jsme ale krávy hlídat, aby 

nevlezly do cizího pole. Večer po návratu z pastvy jsme si hráli s ostatními dětmi ze vsi.  

Jako studenti jsme jezdívali hrát  do Krkonoš na Luční boudu v týdnu od Vánoc do Nového roku. 

Měli jsme s sebou lyže a hudební nástroje. Lanovkou z Pece pod Sněžkou na Sněžku a z ní pak 

pěšky po hřebeni mezi Polskem a Českem ve vichřici a vánici přes Obří boudu na Luční. To jsme 

měli docela strach, abychom došli. Naštěstí jsme šli podle tyčí, které vyznačovaly cestu pro 

případ špatné viditelnosti. 

  

Udělal byste v životě něco jinak, kdybyste mohl vrátit čas? 

Víc bych cvičil hru na housle, ale nevracel bych nic. Člověk musí vydržet v životě všechno, ale 

hlavně neubližovat druhým. To však už víte i sami. 

  

Co všechno byste v životě ještě chtěl stihnout? 

Dokud mi bude dopřáno, rád bych pokračoval v poznávání naší krásné vlasti a přírody. Taky rád 

chodím na koncerty, filmy, do divadla a na výstavy. 

                                                                                                                                   (vch, ts, vd, ds, mc, mt, mvj) 
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Jak zhubnout po Va nočí čh  

Na začátku bych vám chtěl něco sdělit, jestli nepotřebujete hubnout, tak nehubněte, protože 

pro mě samotného to je strašné. Musíte držet všelijaké diety a odvyknout si na všelijaké 

sladkosti. Ale jdeme na to.   

První věc, kterou musíte 

udělat, abyste zhubli: 

musíte jíst zdravě a hlavně 

se hýbat. V případě, že se 

nemáte kde hýbat, tak 

musíte pravidelně cvičit; 

alespoň jednou denně 

minimálně 20 minut.  

Druhá důležitá věc je, že 

musíte jíst často, ale po 

troškách. Hlavní jídlo dne 

je snídaně. Hodně se 

musíte nasnídat a pak jíst 

méně. Pijte co nejméně 

sladké nápoje (limonády) a nejlepší je si zvyknout na čistou vodu. Občas si dát něco sladkého 

k pití vám ale neuškodí. Hodně štěstí.                                                                                       (vch, kv) 

 
Dominiku v kví z 

Písmena u správných odpovědí si zapište na 
řádek a rozluštěte tajenku. 
 
_________________ 
 
1. Co je duch? 
k) nadpřirozená bytost 
d) čokoláda Milka 
v) vzduch 
 
2. Minecraft je? 
y) film 
o) hra 
b) název 
 

3. Co není město? 
a) Plzeň 
c) Praha 
č) Urbanov 
    
4. V jakém seriálu vystupují Římané? 
k) v Asterixovi a Obelixovi  
t) v Simpsnech 
x) v Spongebobovi 
 
5. Jaké zvíře je v čokoládě Milce? 
g) krokodýl 
a) kráva 
h) orangutan 
                                                      (ds)
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Slavné  vý roký pana r éditélé 

„Tolik hrůzy, co je ve vašich diktátech není 

ani ve smolných knihách středověku.“ 

  

„Terezo, jsem šťastně ženat, úsměvy na 

mě neplatí.“ 

 

 „Doma deky, ve škole deky, ještěže 

v kanceláři nemáme žádný deky.“ 

 

„Takhle kdyby jezdil taťka obhlížet stavby takovýmhle tempem, tak nemáte doma ani 

na slanou vodu.“ 

 

 „Málem mi zmizel poslední zbytek vlasů hrůzou, jaks tam naflákal tu tabulku. Ty 

nemáš pravítko?“ 

Vašek: „Já jsem línej si pro něj dojít. 

(…) Tak já si pro něj teda dojdu, abyste se nezhroutil.“ 

 

„Tvoje nohy, Václave, šetřit nebudu, ty si to nezaslouží.“ 

 

 „Terezo, krafeš, krafeš, od září neděláš nic jinýho než krafeš. A ta krafe s tebou.“  

 

„Krásné měkké i. Anapurna jak vyšitá.“  

 

„Taky si jeden myslel a čtyři ho pak omejvali.“  

 

„Pěknej příklad soukupáček.“ 

 

„Vědí všichni, co znamenají tyto dvě čárky? Že to není chlívek bez dvou obvodových 

zdí?“ 

 

„Hubou ještě nikdo nic nenarýsoval.“ 

 

„Na přímce zvol bod K jako kráva. Pak zvol bod L jako lopata. Lopata bude pět 

centimetrů od krávy.“   
                                                                                                                                            (mvj) 
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Malý  prinč na télč ské m gýmna ziu 

O představení na gymnáziu sní každý. Každé dítě možná i nějaký dospělák. A právě 

urbanovské škole se poštěstilo, že mohla být na představení o Malém princi.  

Ve škole zrovna čteme knížku o Malém princi, teď už ale všichni víme, jak to dopadlo. Ale 

jestli ji vy neznáte, tak vám ráda řeknu, o čem to bylo, a řeknu vám i jména všech herců.  

Začneme od hlavních postav. Jako nejhlavnější postavu celého divadla vám představuju 

Michala Hinka. Ten hrál pilota, který ztroskotal v poušti, a hádejte, koho tam potkal. Potkala 

ho tam liška, kterou hrála Amélie Sára Přechová. Liška ho chtěla ze začátku sníst, ale nakonec 

ho nesnědla. Určitě vás zajímá, kdo hrál malého prince. Toho hrál David Kratochvíl. Malý 

princ chtěl po pilotovi obrázek beránka. Líbila se mi i postava hada, kterého přesvědčivě 

předváděla Klára Zažímalová. 

Kdo znáte pohádku o malém princi, tak určitě víte, že měl svou planetu, na které měl svůj 

největší poklad, květinu. Tu na představení hrála Kateřina Kučerová. Princ cestoval po 

různých planetách, potkal tam například Krále (toho hrál Vojtěch Trojan). Král si myslel, že 

bude mít všechno, co si poručí. Jakmile si něco naporoučel, muselo být po jeho. Když nebylo, 

začal hned zuřit. Také potkával lidi, jako je Domýšlivec; toho hrál Šimon Matoušek. 

Domýšivec po všech chtěl, aby ho obdivovali, protože si myslel, že je ten nejlepší na celém 

světě. A člověk, který si myslel, že všechno na zemi řídí věda, byl Zeměpisec. Toho hrál 

Prokop Kadlec. Člověk, který zařizuje, že je na světě den a noc, to je Lampář. Lampáře hrál 

Samuel Šenigl.   

A úplně nakonec vám představím sbor. V něm zpívaly Hoang Thu Huyen, Dorota Adamová, 

Jůlie Krejzová, Štěpánka Langhammerová, Ellen Němečková, Anežka Dvořáková, Natálie 

Houzarová, Krtisýna Thorovská, Veronika Novotná a Štěpánka Hofhanzlová.                        (ts) 
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 Parta z Oučéhlé                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vd) 
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Jak jsmé sé s kolou jéli na vý stavu 
bétlé mu  

19. prosince 2018 jsme se školou jeli na výstavu betlémů. Byli jsme i na divadle, ale o 

tom si přečtete v jiném článku. Po divadle jsme šli na vlakovou zastávku, počkali na 

vlak a jeli jsme na výstavu betlémů v Třešti.  

Tady byly vystaveny betlémy, které byly strašně pěkné. Nejvíc se mi líbil betlém 

z gumiček. Viděli jsme také zajímavého krtka, který zalézal a vylézal ze své nory. Další 

zajímavá věc, co tam byla, tak je přadlena, která pracuje na kolovrátku a poslední věc 

byl kovář, který upravuje kov na kovadlině. Poté jsme šli do druhého patra, tam to 

bylo taky docela zajímavé. Byly tam hasičské nástroje a uniformy. V obou patrech byly 

obchody se suvenýry, takže tam skoro všichni utratili svoje peníze. Jeden z nich jsem 

byl třeba já.  

Po prohlídce nás paní učitelka spočítala a šli jsme k Matějově babičce se podívat na 

zvláštní slepice. Pamatuju si název jen jedné, a to je liliputka. Pak jsme šli na vlak a jeli 

do Telče, kde jsme počkali na autobus do Urbanova. 

 (vch) 
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Pérní č ék v Hora čké m divadlé 

9. ledna jsme se školou vyrazili na divadelní představení do Horáckého divadla v Jihlavě. 

Ráno jsme šli normálně do školy a v půl deváté odjížděl autobus. Jeli jsme asi tři čtvrtě 

hodiny do Jihlavy, tam jsme vyrazili pomalu do Horáckého divadla.  

V divadle bylo představení O Perníčkovi, tam 

jsme měli předposlední řadu sedaček a 

některá lóže. Mně se nejvíc za postavu líbil, 

hmmm,  mně se vlastně líbily všechny 

postavy. A Perníček tam rozjížděl pěknou 

diskošku, tancoval tam jeden z mých 

nejoblíbenějších tanečku, což je floss. Přiznám 

se, že na konci se mi chtělo vstát a jít tancovat 

s ním.  

Po první půlce byla 20 minutová přestávka a 

po 20 minutovce následovala druhá půlka. 

V té druhé půlce představení se připojil k 

hercům i záporák Fešák myšák. Po skončení představení jsme šli na autobusové nádraží do 

bufetu si něco koupit k obědu. Poté pro nás přijel autobus a jeli jsme do školy.  Ve 2 hodiny 

jsme dorazili, pak byla jenom družina a já jsem v ní psal tento článek.                                    (vch)                                                                                                     
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Maté jova matématika 

1 a 2 třída 

       5 + 10 =                                                          20 + 20 = 

       20 + 30 =                                                        2 + 2 = 

       10 + 10 =                                                        1 +1 = 

3 třída 

       5 . 5 =                                                              4 . 6 = 

       10 . 10 =                                                          9 . 3 = 

       250 + 250 =                                                    200 – 100 = 
   

V pondělí napadlo 10 cm sněhu. A v úterý dalších 5 cm sněhu. 

Kolik sněhu napadlo dohromady? 
        

   4 a 5 třída 

       100 . 100 =                                                    40 . 5 = 

       100 . 20 =                                                      200 . 4 = 

       20 . 30 =                                                        30 . 2 = 
(mc) 

 

Najdi dését rozdí lu   

(kv) 
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Komiks o Endérmanovi 

 

(ds)  
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Astronomičké  oké nko 

Je tu nový rok 2019; a co je nového na noční obloze? Ráno před úsvitem stále vychází 

planeta Venuše. Ale už není sama. Zanedlouho po ní vychází další planeta. Je to Jupiter. Na 

pohled je to pěkná dvojice jasných objektů. Večer stále vládne obloze planeta Mars, která 

zapadá před půlnocí. 

Zatím největší událostí tohoto roku je přistání čínské sondy na odvrácené straně Měsíce. 

Ještě žádná sonda ani průzkumný modul tam nikdy nepřistál.  

Na osvěžení paměti: 1. Jak daleko je Měsíc od Země? 

           2. Jak dlouho letí světlo z Měsíce na Zemi? 

           3. Jak se jmenuje první člověk, který vstoupil na povrch Měsíce 

 

 

 

 

 

 

 

(vd) 

Zají mavosti o Minéčraftu 

 Když ovci pojmenujete Jeb, mění všechny barvy, které může ovce mít 

 Creeper neměl v Minecraftu být, ale je tam díky chybě v praseti. 

 Diamantová ruda měla vypadat jako ruda smaragdu 

 Blok diamantu se až do verze Beta jmenoval blok smaragdu  

 Jeden blok má 1 m, hráč 2 m. 

 Vlčí mák se jmenoval růže 

 V roce 2020 bude první Minecraft film 

 Minecon je Minecraft slavnost, naposledy v roce 2018 si fanoušci vybrali nový mod 

 Víte, že speciální zbraně jsou: voda, déšť, sněhová koule, mléko, kráva, pavučina 

 Když zneviditelníte Endermana, vidíte jeho oči 

 Když si dáte lektvar na delší dýchání na ∞, přežijete ve vodě. Pokud si dáte lektvar 

ohnivzdornosti a delší dýchání, obojí na ∞, přežijete v lávě                                                           (ds)  
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Vtipý  

Tatínek koupí Pepíčkovi autíčko a říká: "Jak se říká?" Pepíček odpoví: "Nevím?" A tatínek 

řekne: "Co mi říká maminka, když donesu výplatu?" A Pepíček si vzpomene: "Aha, už vím! A 

to je všechno?" 

 

„Ty, Ivanko, moc zlobíš! Vzpomeň si na Karkulku, co se jí stalo, když neposlouchala.” „A ty si, 

babi, vzpomeň, koho vlk sežral první...” 

 

Synek se ptá tatínka: "Tati, kdy si indiáni malují obličeje?"  

"Když se chystají do boje."  

"Tak si dej pozor na mámu, stojí před zrcadlem a maluje se!" 

 

Manžel se šťourá v jídle a ptá se své ženy: "To je zase z plechovky?" "Ano, zlatíčko. Na 

plechovce byl roztomilý pejsek a navíc na ní bylo napsáno PRO VAŠEHO MILÁČKA. Tak jsem 

neodolala." 

 

Tři žáci stojí za trest na chodbě.  

"Co jste provedli?" ptá se inspektor.  

První povídá: "Já jsem chtěl hodit houbu z okna."  

Druhý: "Já také."  

"A co Ty?"  

"Já jsem Josef Houba." 

 

Paní učitelka se ptá dětí: "Víte jaký rozdíl je mezi NEHODOU a NEŠTĚSTÍM?" Pepík říká: 

"Nehoda je, když ztratím žákajdu a neštěstí je, když jí táta najde..." 

 

Jde blázen do elektra a ptá se: "Máte barevné televize?"  

Prodavač mu odpoví: "Ano, samozřejmě. " 

Blázen řekne: "Tak mi dejte zelenou." 

 

Potká blázen blázna a říká: "Proč za sebou táhneš ten provaz?" "Protože nejde tlačit." 

 (vch) 
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Bludis té   

 

(vd) 
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