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1. ZASEDÁNÍ
B yl jsi už někdy na nějakém zasedání?
J ako jasný, každý občas vysedává,
dokud mamka vlídně nezaklepe
na dveře od záchodu a nezavolá:

„ Max i, nepr otahu j
to zase dání !
Ješt ě si musí š
vyčistit zuby !“

Připadá mi, že slovo

otravný

vzniklo přesně na takovýchto

zaplynovaných typech sezení. To si tak trůníš
na záchodě. Nezaznamenáváš žádný výrazný posun.
A rozhodně to nevoní po rozkvetlé prvomájové třešni.
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Já, Max, jsem vysedával
taky. Ale představoval
jsem si tohle zasedání
teda původně
trochu jinak!
Na dveřích
zasedací místnosti
totiž nestálo

Pánské WC

Kdepak, stálo tam:

P

ani

Klučičí záchody

KNIHOVNA:
REDAKCE ŠKOLNÍHO
ČASOPISU

S lovo redakce zní samo sebou děsně důležitě.
A já se mám na časopisu podílet! Není to sice
největší a nejdůležitější časopis na světě – ale je to
přinejmenším největší a nejdůležitější časopis na naší
škole. (Okay, uznávám, že je to taky náš jediný školní
časopis…)
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N ejdřív jsem se radoval jako malej kluk. Každé úterý
po vyučování jsem odteď mohl vstoupit do zatuchlých
prostor redakční

svatyně . Byl jsem totiž

redaktorem. A jako takový jsem se dokázal přes ono
mírně zpuchřelé čpění knihovny* s přehledem přenést.

J e přece jasné: ŽE HORŠÍ
TO M ŮŽE BÝT
VŽDYCKY!
C o se zápachu týče, nebyla knihovna vlastně ani zas
tak zlá. Jsou mnohem horší místa. Nejspíš tě napadá
sborovna, šatna v tělocvičně nebo školní jídelna.
Ovšem na naší škole bylo ještě jedno horší místo:
v pátém patře se nacházely pověstné

HOLČIČÍ ZÁC HODY HRŮZY
* Je poněkud přehnané říkat těmto třem poličkám
se zaprášenými knihami knihovna, ale to je jedno…
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O všem o těch vám podrobněji povyprávím
až za chvíli.

I když nerad.

Můj život v roli

megahustýho
redaktora školního
časopisu jsem
si představoval
asi takhle:

S láva mi ležela takřka u nohou! Moje proslulost byla
jen otázkou několika týdnů. Konečně prostředek, jak
odstavit zombíky v mém okolí. A jak si udělat jméno.
Bylo mi samo sebou
jasný, že mě u školního
časopisu nečekají jen

M usím e je št ě
op ra vit prav op is ný
ch yb y!

samý skvělý zakázky.

Pátrání po pravopisných
chybách a vyhodnocování
anket ohledně výběru barvy stěn v tělocvičně
přirozeně nevzbudí nadšený vřískot fanynek.

Jí í í í í !
TO J E
M AX!

J á js e m
h o v id ě la !

M ůž eš mi dá t
au tog ram?

Ty zn áš fa kt
vš ec hn y prav op is
ný
prav id la?

A le dobré na tom bylo, že já

Náš geniá lní šéfre dakto r

jsem tuhle práci dělat nemusel.

centrála zpravodajských
služeb
jemná anténa

Svatý Václav, náš šéfredaktor,
pro mě měl jiné plány:

„Potřebovali bychom do
školního časopisu komiks.
Chceš pro nás kreslit?“

pádná slova

C opak člověk může takovou

všeobecný
rozhled

nabídku odmítnout? Hned
spolehliv é
senzory

jsem souhlasil a nadchnul se pro
věc. Ovšem tvářil jsem se navenek
co možná hustě, i když jsem měl
v nitru tak neskutečnou radost,
že už jsem málem objednával
kartičky s autogramem. Jako
ilustrátorská komiksová hvězda
je přece budu tak jako tak
co nevidět potřebovat.
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velikost bot 55

K dybych jen s ním býval dal přes veškerou radost
detailnější hovor o podmínkách spolupráce.

Malými písmenky

v nich totiž bohužel

stálo něco, co jsem přeslechl a přehlédl. Přesně
řečeno zněl můj úkol:

kresli komiksy
a přijď na každý zatracený redakční zasedání,
ať je jak

chc e dlouhý

a nudný.

A ty přece víš, jak napínavý takový redakční
zasedání bývá…

pr dí če k

M ezi naším zasedáním
a zasednutím na porcelánovou
mísu existovaly kromě smradu
a nudy ještě další společné prvky.
Říkám to nerad, ale ty nekonečný pindy
mi jednoznačně připomínaly duševní zácpu.
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sm rdíč ek

Redakci tvoří dvanáct členů, z nichž každý velmi
rád a hodně mluví. Kromě Václava, našeho šéfa,
je v redakci i můj brácha Felix a jeho holka Lenka.

Program zasedání je pořád stejný.
Má tři body:

1. BOD:

Co už máme?

2 . BOD:

Co nás čeká?

3. BOD:

Ostatní

N ejhorší je přirozeně ten poslední bod. Je jako díra
v pohyblivém písku. Jak do ní jednou vstoupíš, už
nikdy se z ní nevyhrabeš. Hledání zajímavých témat
je většinou pořádná křeč – a pak
přijdou stejně jen na…

I po dvouhodinovém zasedání jsem se snažil budit
dojem, že mě to zajímá a že neztrácím trpělivost,
ale pak došlo na debatu o záchodech, a to už jsem
fakt nemoh!

V každé škole, do které jsem doteď chodil (připouštím,
že byly zatím jenom dvě), byl vždycky problém
s čuňaty, která s gustem močila mimo mísu nebo
mazala exkrementy na stěny.
Š k o la je
n a p rt

Nejednalo se ani o nové, ani o napínavé téma.
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U nás na škole existovaly holčičí záchody hrůzy.
Nacházely se v pátém patře a měly všechno,
co k hnusným záchodům patří: ucpané odpady,
smradlavé stěny, rozbitá zrcadla, počmárané dveře
i přeplněné odpaďáky. Proto je
školník nadobro zamknul. Uznávám,
to může být docela nepříjemné.
Zvlášť, když je člověk holka, má
výuku v pátém patře a děsně
se mu chce čůrat…

Ale bylo fakt nutné o tom

půl hodiny
diskutovat ?
Dělal jsem to, co dělám vždycky, když mě nenapadne
nic lepšího: něco jsem si kreslil. A jelikož mě děsně
štvalo, že jsem musel trčet na téhle redakční poradě
a přemýšlet o hovadinkách, nakreslil jsem si svého
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ú hlavního
nepřítele
číslo
J EDNA:

Edgara Lichtenberga

M á pitomý jméno, vypadá
jako pitomec a je to
pitomec na druhou.
Edgarovi rodiče jsou
trochu moc bohatý,
a Edgarovi se proto
dostalo od něčeho
přespříliš a od jiného
zas krapet pomálu…
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J eho první slovo nebylo ani „máma“, ani „táta“,
nýbrž: „

já “ a druhé slovo bylo „mít“.

Ac h, ten náš klo uče k
už tak vyrost !

Dárků, které Edgar
dostává, bylo
odjakživa přes
zdravou míru.

Proto má Edgar doma hromady:
značkových kalhot
značkových bot
značkových plyšáků
značkových kol
   
      

značkových počítačů
značkových pingpongových pálek
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in á l!
A le o r ig ie !
kop
Žá d n á

A v hlavě má

defek t

značkový

na jedničku

s hvězdičkou.

Tenhle defekt dostal jako bonus
zdarma, i když by za něj
Edgarovi rodiče bývali klidně
i zaplatili. Hlavně, že je to drahé.

N apříklad dneska ráno při tělocviku. Hráli jsme fotbal
a moje družstvo dalo soupeřům
pořádně na frak. Když
jsem pak stál vysmátej
a zpocenej v převlíkárně,
chyběl mi bohužel
jeden důležitej detail…

E dgar a jeho kamarádi
Don a Špekoun měli slzy
v očích. Od smíchu…

Ééé , hihi!
Nev iděl
někd o moje
kalh oty?

Trvalo mi celou
věčnost ,

než jsem je našel…

P řišel jsem pozdě na matiku

megasprďáka
od Nechuty, našeho

a schytal jsem

matikáře.

D ůvodem, proč jsem svého úhlavního nepřítele
Edgara zatím neposadil do žádné nóbl

rakety

a nevystřelil na Měsíc, jsou jeho chovanci-zombíci:
jeho gorily. To jsou moji…
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. . . ú hlavní
nepřátelé číslo

DVA a TŘI.

Tihle dva mají samý prima nápady.

Co má m e
dě lat , šé fe?

Prostě totální zombíci. Mají příliš málo
mozkový hmoty na to, aby to mohli
být lidi. Takoví blbečci a burani, který
se neustále sápou po mým chutným lidským mase,
jako to dělaj kamarádi značkovýho ťulpasa Edgara,
nemůžou být nic jinýho než zombíci. Prostě zombícigorily. Nemám nejmenší tušení, proč se s Edgarem
kamaráděj. Možná pro ně má značkové
dárky. Ti opičáci dělaj prostě pořád to,
co jim Edgar řekne. Už jen tenhle fakt
je dostatečná hrůza, jenže tihle týpci
navíc chodí samo sebou právě
do

mojí třídy !

Teď si asi říkáš: „Pitomci jsou všude. Nepřeháněj,
Maxi. Popros o pomoc svýho třídního.“

D obrej nápad. Problém je v tom, že ještě
neznáš mého úhlavního nepř ítele
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číslo      

.

Pan učitel Nechuta je náš matikář
a zároveň i náš třídní.

P říšernej chlapík.
Vypadá jako učitel. Tak se jeví
i našim rodičům při rodičáku.
Ale když se Nechutovi začne vařit
krev (a jemu se vaří zatraceně
rychle), ukáže své pravé já –
svoji

tvář zombíka!

N ení to žádnej

y,
C h ro pt
.
c h ro pt y

J ak to ,
že jd eš pozd ě
na vy uč ov ání,
M ax i?

milej chlap.
Ani jako matikář,
ani jako člověk.
A samo sebou
má nulový smysl pro humor a žádné
pochopení pro to, že se mi na jeho pitomou hodinu
matiky nechtělo běžet přes školní dvůr v trenýrkách.
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Z krátka: dnešní den byl pro mě zatím vyloženě
den blbec. A aby toho nebylo málo, dřepěl jsem
teď na poradě, na které se diskutovalo o oněch
katastrofálních záchodech. Tak jsem si kreslil obrázky
svých čtyř zombie-kamarádů, zatímco můj brácha
Felix a vrchní redaktor Václav žvanili o zpustošených
holčičích záchodech hrůzy v pátém patře a o otázce,
jestli o tom má školní časopis psát a proč, a proč
ne, a sem a tam a blablabla.

A protože se celou dobu nemluvilo o ničem jiném
než o záchodech, stihnul jsem si nakreslit kompletní
komiks.
ný
N ejste vy ty uc pa
včíc h
dí
z
zá ch od ov ý mís y
zá ch od ů hr ůz y?

Né, ucpaný
my nejsme.

Jste to vy?
Vy du to hl av ci?

Vytrhl jsem stránku a kreslil si dál.

To má te
hla vy na prd?

A na co jiný ho?

D ostával jsem se pomalu do ráže a těšil
jsem se, až ty skicáky ukážu svým kamarádům
Nikovi a Robinovi. A

nikomu jinýmu .

A le seběhlo se to nakonec úplně jinak. Lenka,
se kterou chodil můj starší a bohužel

ne

zrovna

cool brácha Felix, začala najednou vřeštět:

„Co si to kreslíš, Maxi? Ukaž! Ježiš, to je
suprovýýýýýý!“

Takhle umí říct „suprovýýýýýý“ jenom Lenka,
když jí něco připadá

su provýýýýýý.

Mně to většinou přijde supertrapný, když je Lenka
takhle přehnaně nadšená, ale
já se s ní taky nemusím líbat.
To zastane Felix za celý
zbytek světa a zaručeně
i v dostatečném množství.

L enka mi každopádně vytrhla
během porady můj komiks
z rukou a ukázala ho
ostatním. Reakce byly různé.

Můj brácha

Felix

to

nepochopil.

Zato vrchního redaktora Václava to nadchlo:

„Tobě se normálně povedlo tohle školní téma
prezentovat v jednoduchých obrázkách.
Když k tomu teď ještě napíšeme kritickej článek,
bude to

BOM BA ! To otiskneme! “

Jasný! Vtipný, kritický, otiskneme. Proč ne?

É ééé, momentík, problesklo mi hlavou. Otiskneme
znamená, že to
A

uvidí všichni !

všichni znamená fakt hodně lidí, dalo

by se říct příšerně hodně. To je jasný jako facka.
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A mezi tyhle

všechny

patří i ti, kteří by mě
nejradši sprovodili z tohoto
světa. Zombíci…

Don a Špekoun jsou sice praví
ale mají děsnou

mozkové

dutohlavci ,

sílu . Nedostatek

hmoty

u nich vyrovnává výrazný nadbytek

hmoty svalové . Můj kamarád Niko by řekl, že
to je, jako kdybys smíchal glycerin, kyselinu sírovou
a kyselinu dusičnou. A ten má
chemii v malíčku.

Víš, co je to nitroglycerin? Nevíš? No, když ti spadne
flaštička nitroglycerinu,
tak to udělá:

N ebo když to
řeknu jinak:
U Dona a u Špekouna
člověk celkem přesně
ví, co nastane, když
je začne provokovat.
Uděláš si nějakou legrácku a bude z tebe

fašírka!

O Nechutovi a Edgarovi nemluvě.

Proto jsem váhal, jestli svůj komiks fakt chci otisknout
ve školním časopise. Teda vlastně jsem neváhal.
Byl jsem pevně rozhodnutej, že ho v žádným-žádným-žádným případě neotisknu. Jeho otisknutí by

sebevraždě !
Smrt a zkáza v jednom.

se rovnalo
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Jenže pak se všechno seběhlo
strašně rychle.

Felix řekl: „Hele, Maxi, já ti nevim…“
A tím bylo rozhodnuto. Můj brácha

Hmm

měl talent mě neuvěřitelně vytáčet. A tahle bráchova
věčná hele-já-ti-nevim-hláška mě vytáčela odjakživa.
A dala mi záminku, abych mu to natřel.

Vynika jící

záminku!

Felixovi připadaly moje komiksy blbý?
Tak teda jemu natruc! „Tak je
otiskneme! Felixi, seš v jasný
menšině!“ A podal jsem skicáky Václavovi.

O přel jsem se zády o opěradlo židle a slastně se
díval bráchovi do tváře. Shovívavě jsem se na něj
usmíval. Když byl z mých komiksů nadšenej vrchní
redaktor Václav i bráchova suprovááááá Lenka,
tak to na školním dvoře mohlo být jen ještě lepší.
30

M ožná že pak Pavlína zase začne vnímat, že existuju.
Možná jí ten komiks přijde i vtipnej. Jejich kapela
jí v posledních týdnech zabírala docela dost času.
Pavlína totiž hraje se Sabinou a Emmou na bicí
v kapele

Power Flowers .

Kdo má na své straně Power Flowers, nemusí
se Edgara obávat. Protože Edgar je zabouchnutej
do Pavlíny. Oba jsou předsedové třídy a je evidentní,
že se Edíkovi Pavlína děsně
líbí. Pořád na ni někde číhá.
A protože mi jednou před
Edgarem pomohla, nenávidí
mě o to víc a zároveň
za Pavlínou pořád dolejzá
jako pejsek.

K dyž jsem Václavovi udělil svůj souhlas,
všichni se zaradovali. Až na Felixe, ten není pro

žádnou legraci .
Dál prudil:
„Teda, já nevim, mně to připadá trochu riskantní
a moc se mi to nelíbí
a do časopisu se to nehodí
prudiblepty, prudiblepty!“

M luvila z něj samo sebou čirá
závist. Já byl přece v kurzu a on
ne. Protože já jsem se na své
první poradě projevil jako totálně
produktivní redaktor a

jsem

utnul

tu trapnou diskuzi

o holčičích záchodech hrůzy.
A tím i tohle neuvěřitelně
nudné zasedání. Václav,
vrchní náčelník redakce,
totiž krátce nato prohlásil:
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„Zasedání uzavřeno! Do pátku potřebujeme chybějící
články, pak to půjde přes víkend do tisku a v úterý
můžeme časopis rozdávat!“

A za tyhle dvě věty
bych mu klidně
zlíbal nohy.

2. KAMARÁDI
Na svoje dva
nejlepší kamarády
jsem se mohl
spolehnout.
Většinou.

Můj kamarád číslo     :

Niko

N ika znám už celou věčnost. Přes léto jsme už
několik let společně chodili na zmrzku (jeho rodiče
totiž provozují cukrárnu!) a postavili si spolu
několik chatek. Naše nároky na chatky
34

