
Adéla Kašparová

Ráda čte knihu o koních. 
Narodila se roku 2008 
(18. 1.) a zajímá ji hodně 
věcí o koních. Chodí 
do druhé třídy a nejde 
ji český jazik. Kjídlu 
má nejraději grilovanou 
zeleninu. Má žluté vlasy 
do hněda a pleť má lehce 
do hněda. Za zvíře má 
nejraději koně a za barvu 
černou a bílou. Často 
neposlouchá Janu 
a dělá co nemá.

 (MaCa)

Na natáčení minutových her jsem se těšil, protože jsem 
na žádném takovém ještě nikdy nebyl. Věděl jsem jen 
to, že se tam setkám s mužem, jehož vážný hlas jsem 
mnohokrát slyšel říkat: “Vážení porotci, prosím 
o hodnocení páru číslo…“ , a jehož jméno je Viktor 
Preiss. Když četl svůj – opravdu dlouhý – text, znělo to 
jako hotová nahrávka. Tak dokonale to umí. Za celou 
dobu se spletl jen jednou. A z toho udělal takovou 
legraci, že se všichni rozchechtali. Když jsme se po 
natáčení fotografovali, zvedl mě na židli a držel mi text. 
A já si chvíli mohl připadat jako jeho kolega. Tím bych 
se jednou chtěl stát.  (FraSou)

Co se stane, když se do živého rozhlasového vysí-
lání přijde na zpěvačku podívat myš?

Nejen odpověď na tuto otázku jsme se dozvěděli 
na první zkoušce Mladšího souboru DRDS v novém 
roce, kde se dětem naplno věnoval moderátor 
a redaktor Tomáš Černý.

Markéta Cahová

Markéta ráda čte časopis 
čtyřlístek. Narodila se 
4. 1. Nechutnají jí tekuté 
sýry. Chodí do 3A. 
Má nejraději k jídlu tousty. 
Baví jí ve škole tělocvik.

 (AdKa)
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Krev

S vervou, s jakou si kocour s myškou hraje,

roste v nás klas, který dozrávaje,

vydává své zrno,

jež je vědomostí plno.

Ale někdo zrno postrádá,

ten se bláznem nazývá,

leckdo hned mu nadává,

ale stejně jednou vládne nám.

Bláznů je tu plno,

asi shnilo jim to zrno.

Ti rádi do krve se bijí

a jejich propagační vlajky vlají.

Než vzejde jeden vítěz,

má dost krvavých šrámů,

i zařve „Já jsem vítěz“

a zmizí směrem k Lánům

(Lánský zámek: letní sídlo prezidenta 
pozn. autora)

Prokop Košař

Kdo vyluští rébus, řešení může zaslat přes kontaktní formulář 
na webových stránkách DRDS www.rozhlas.cz/drds/onas/. 

Vylosujeme tři výherce, které čekají hodnotné ceny


