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Moc dík Gemmě Dean-Furlongové
a čtenářskému kroužku základní
školy Gold Street Clifton Hill – M. C.

Meredith Costainová

Pro Jade, Zoe a Raye. Mám
moc ráda naše baletní soboty
se společnou snídaní. Pusu! – D. M.

Danielle McDonaldová

Sobota před večeří
Milý deníčku!
Nikdy, opravdu

NIKD Y

neuvěříš, co se mi

dneska stalo!
V sobotu dopoledne jsem byla jako obvykle
na baletu, ve škole, která se jmenuje

(což je jen takovej prďáckej způsob, jak
napsat Baletní škola paní Fryové”). Teda
”
až na to, že tahle škola moc prďácká není.
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Hlavním důvodem je, že se hodiny baletu
konají v naší místní skautské tělocvičně.
Tudíž když tam nejsme my, jsou tam skauti.
Což je

HROZNĚ BLBÝ .

DŮVODY, proč je BLBÝ dělit se
LOIČNU
IČse skautama :
o TĚLLOCVIČ

LO

IČ

Do skauta chodí (většinou) kluci.

Kluci často

STRAŠNĚ SMRDÍ

(hlavně když předtím běhali po
tělocvičně a hráli skautské hry,

s

u kterých se příšerně potí.

ad av

s

smradlaví

Fúúúj.)

kluci
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a

Kluci lepí pod lavičky staré
žvýkačky.
č
klučičí
k ,č
k kčBACiLY
k č
zůstávají po

Taky mají
a ty

celé délce dřevěné tyče, teda

barre , které se držíme,
když děláme naše

demi-plié (což je další
prďácký označení
pro takový speciální podřepy).

ěná
v
e
Dř
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No, prostě se stalo
to, že jsme byli
v nejlepším

zpráva

protahování při
rozcvičce, když nám
paní (teda Madame )

Fryová oznámila, že pro nás má důležitou
zprávu. Samozřejmě jsme všichni chtěli
vědět

HNED ,

jaká důležitá zpráva nás

čeká. Jenže Madame Fryová prohlásila, že
kdo počká, ten se dočká, a že nám všecko
poví po hodině. A že nám to navíc poví
jedině tehdy, když všichni budeme fakt
pořádně cvičit a

NEBUDEME SE

FLÁKAT .
Tudíž jsme museli dodělat protahovací
rozcvičku a všechny ty podřepové plié

*
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podřepové

u barre a trénovat
všecky možné dlouhé
i krátké skoky a piruety

Plié

po diagonále (moje
oblíbené cvičení),
a teprve pak jsme se
mohli tu novinu
dozvědět. Paní Radinská
(které je asi tak 896 let)
klinkala na piano (to
je ještě starší než ona)

HÉ
U
DLO RÁTKÉ
A K KY
SKO

a Madame Fryová
přecházela kolem
nás a upravovala
abysme je drželi správně,
nebo sledovala, jestli
máme rovný záda
a podsazený zadečky.

*
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piruety
pir
ty

nám polohu nohou a paží,

TA
NEJ HORŠÍ VĚC, CO VŮBEC
MŮŽETE UDĚLAT.

Vystrkovat v baletu zadek je

ŠPATNĚ

SPRÁVNĚ

hlava dopředu

rovná záda
a hlava

kulatá
ramena

zpříma

vystrčený
zadek

*
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Pak nám sdělila, že musíme ještě počkat až
po závěrečném strečinku, dřív nám to
důležité sdělení neprozradí.
Jenže tou dobou už byli

BZ

ZZ

všichni fakticky jak na
jehlách, celí nedočkaví
zjistit, o co jde. Pak nám
Madame Fryová řekla

TICHO, TICHO,
KLID , když jsme

včelky

chycené

přitom všichni už

HROZNĚ MOC ŠÍLELI

– asi jako

baletní včelky zavřené v zavařovačce.
Hlavně já a Zoe.

MILUJ EME

oznámení,

důležitý

čokoládový

(hlavně když

DORT

mají něco
společnýho

Mňam

čokoládovým

s dortem).

*
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mňam

Konečně jsme se doprotahovali a nastala
očekávaná chvíle! Madame Fryová se na
nás obrátila, oči jí blýskaly jako dvě
rozzářené hvězdičky a prohlásila:

Dávejte všichni
”
pozor! Mám pro

VELICE,
VELICE příjemného
vás něco

a vzrušujícího.”

Všichni jsme se po
OVÁ

sobě dívali a oči nám
svítily jako třpytící se

hvězdná obloha a hlavou nám vrtalo, co je
to asi za vzrušující věc.

*
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věc
ožné VZRUŠUJiCí věc
i, i,
MMo

e t
dam
e sděli
KTE
dam
nám hodl ala MaMa
RÉRÉ
KTE

věci,

Mo

Naši École du Ballet
ýe
n
ý
dam
Ma
v
n
RÉ
KTE
a
v
laSl
objevil slavný filmový

S

producent, tudíž se z nás
všech stanou

slavné

mo

producent
vý

filmové hvězdy.

Touží po nás nějaký
popový zpěvák, abychom mu
zatancovali v jeho novém
videoklipu.

Paní Radinská jde do důchodu.

*
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ý

n
Slav

fil

Slavný výrobce baletních špiček
se rozhodl dát nám stipendium ve
výši 500 dolarů 10 000 dolarů a všechny
nás bude navždy zásobovat baleťáckýma
piškotama (tak se říká baletním cvičkám).
Nějaká reklamní agentura potřebuje
dvě

vynikající tanečnice ,

které

jsou podobné Zoe a mně, kvůli natáčení
televizní reklamy na čokoládový dort.

m
a
ň
m
mň
a
a

ě
eklam
r
v
T
upí
DOR
ý
v
vysto
o
d
okolá
na č
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A pak Madame Fryová prohlásila: Dívky
”
a chlapče * , budeme…”

Ouha, promiň, deníčku. Máma volá. Povím ti,
co nám Madame nakonec prozradila, až se
vrátím z večeře.

* Tohle NENÍ

chyba, protože v École du

Ballet jednoho kluka fakticky máme.
Jmenuje se Dan Té – teda… takhle mu se
Zoe říkáme, i když jsme jednou náhodou
zjistily, že se to ve skutečnosti píše jinak.
Četly jsme si totiž na nástěnce seznam
žáků baletního oboru.

*
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Jazmin Finchová
Fifi Patelová
Esther Grechová
Dante Biggins
Daisy Tayová

Jejda…! Řekla bych, že má s příjmením kliku.
Kdyby se místo Biggins jmenoval třeba Tay
(jako Daisy), byl by pak Dan Té Tay.

*
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☺

Sobota po večeři
Už jsem zpátky! Takže to

VELKOLEPÉ

překvapení Madame Fryové… No, oficiálně ti
můžu sdělit, že to

ŽÁDNÉ

překvapení,

natož velkolepé, nebylo. N etrefila jsem se
ani jedinou položkou ze svého seznamu.
Žádný film nebo klip. Dokonce ani
stipendium. A už vůbec ne reklama na
čokoládový dort.

L

Místo toho nám slavnostně sdělila, že nás
čeká taneční představení”, které sama
”
vymyslela, co se jmenuje Čarovný les.
Vystoupíme s ním na letošním baletním

*
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večeru. Všichni se musíme oblíknout jako
králíčci a trpaslíčci a muchomůrky
a podobné hrůzy dobré tak pro malé děti.
A všichni z nejnižšího ročníku taky začali
výskat a tleskat a křepčit v kroužku
a vykřikovali: Jé, já jdu za králíčka
”
s heboučkým ocáskem. PROOOSÍÍÍM ,
Madame! Můžu být malý roztomilý
králíček?

PROOSÍÍÍM …”

Jenže baletky z vyššího ročníku, jako třeba
já, Zoe nebo Daisy Tayová, se na sebe
dívaly

ÚPLNĚ V ŠOKU .

JÁ

*
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Dřív jsem naše baletní vystoupení mívala
ráda. Mohly jsme si většinou oblíknout
trikoty jako opravdické profesionální baletky,
k tomu elegantní rozevláté sukýnky
a suprově jsme se nalíčily a předváděly
půvabné skoky a otočky.

a
čelenk

růžová

lesk na rty
le

tvářenka

se třpytkama

t ní
n
a
g
Ele á

Výra z ný

čk
lehou
ýn ka
suk

živůtek

se třpytivýma

perličkam
ma

Několik

vrstev tylu

jako spodnička

baletní

špičky
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Jenže tančit jako muchomůrky? Fúúúj!

HNUS

Hnus

*
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HNUS

