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YDÁNÍ
MIMOŘÁDNÉ V

jezdívají na výměnné pobyty, bývá jim špatně, chodívají k očnímu, učívají se na další
den, jezdívají na lyžáky a tak všelijak podobně, je už jasné, proč jsme tenhle jiráskovský
projektík museli několikrát odsouvat. Ale vše
zdárně dospělo ke konci – tedy vlastně k začátku. Ano, dnes budete (či jste právě byli)
svědky premiéry tří krátkých hříček na motivy slavných legend kmene Čechů – STARÝCH
POVĚSTÍ ČESKÝCH aneb Jak to možná bylo.
Všechny dívky se snaží, co jim síly
stačí, ale už ono věkové rozpětí leccos napovídá o jejich možnostech. Buďte prosím
laskavými diváky a shovívavými kritiky. Moc
vám za děvčata děkuji.
Nezapomeňte také nahlédnout na
anketu „U nás v Rychnově“ nebo na článek
věnovaný tomu, co chystáme na léto. Dozvíte se třeba to, jaké změny se po více než
13 letech dočká naše tradiční Léto na dlani.
Hned po premiéře navíc začínáme
pracovat na krajské postupové přehlídce
Popelka na dlani 2016, kterou letos opět
pořádáme. Přivezeme řadu řadu pohádek
a představení pro děti i dospělejší diváky. Tak
zlomte vaz, a ať se vám u nás líbí.

program
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Drazí a milí diváci, držíte v rukou speciální číslo Kurýra, číslo premiérové. Tentokrát
se spolu s Divadýlkem podíváte do světa Karla Poláčka, potkáte partu „malých“ kluků a řadu rázovitých postaviček Rychnova dob dávno minulých. Navíc můžete vidět
také premiérové představení našich nejmladších divadelníků STARÉ POVĚSTI ČESKÉ.
O tom všem a mnoha dalších věcech, myšlenkách a plánech, které má Divadýlko na
dlani, se můžete dočíst v tomto premiérovém čísle. Příjemnou zábavu.
Naše letošní nová inscenace, dramatizace
humoristické novely Karla Poláčka, BYLO NÁS
PĚT vznikala poměrně dlouho. Tedy vznikala... Zkoušky začaly v září loňského roku, ale
dramatizace, se mi trochu vlekla. Už v lednovém čísle 2015 našeho Kurýru bylo o uvedení hry rozhodnuto. Ale stále bylo co dopilovávat na inscenaci podle Terryho Pratchetta
MY, SVOBODNEJ NÁROD. Až prázdniny konečně poskytly dostatek času a já se mohl
ponořit do Poláčkovy knihy.
Nejen, že mi v hlavě zněl hlas Františka Filipovského, já měl to štěstí, že mi tuhle knížku kdysi četl večer před spaním táta.
A pro moje dětské uši byl stejně dobrý jako
pan Filipovský. Tak se mi znovu vybavovaly ty
chvíle před více než 40 lety, kdy já zachumlaný pod peřinou poslouchám příhody Petra
Bajzy. Patrně další důvod, proč tuhle knihu
mám tak rád.
Zkoušelo se poměrně soustředěně,
celou hru jsme zvládli za půl roku. Nyní už
jen doufáme, že si s námi výlet do počátku
20. století užijete.
O něco déle vznikala inscenace našeho dětského studia. Vzhledem
k tomu, že tuhle „přípravku“ dospělého souboru navštěvují děti od 6 do 18 let
a děti školního věku bývají často nemocné,
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saloon v modrém

ANEB bluegrass a country
V pokračování pravidelného cyklu
bluegrass a country večerů vystoupí
SUNNY SIDE a FLASTR.

BYLO NÁ PĚT 2. premiéra

ANEB KLUCI NESTÁRNOU
Vraťte se s námi do doby, kdy děti
dávaly počestnost, hokynáři si vážili
svých zákazníků, děvčata voněla vanilkovým cukrem a kluci válčili své
malé velké války. Vraťte se s námi do
dětství.

pít či nepít
24 Oč
tu vlastně běží?

Vypravte se spolu s námi na norský
dvůr, přivoňte k předivu severských
intrik. Možná se potom na Hamleta
podíváte z jiné strany.
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ČÍSLO 2/2016
NEPRODEJNÉ
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HRŮZA V HÁJOVNĚ

7

ANEB hORROR V HORÁRNI
Ironizující pohled na soudnictví
a hledání odpovědi na otázku, proč je
pravda to poslední, co by se u soudu
mělo hledat.
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6. ROČNÍK

nepravidelný občasník

saloon v modrém
14 ANEB
bluegrass a country

V pokračování pravidelného cyklu
bluegrass a country večerů vystoupí
SEM TAM a RED LEAF.

váš principál, Petr Matoušek
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SVĚTÁCI

ANEB HOSTÉ Z BENÁTEK NAD JIZEROU

Představení o nespokojených štukatérech, kteří chtějí užít Prahy, proslavené filmovým zpracováním Zdeňka
Podskalského přivezou do Divadýlka
ochotníci z Benátek nad Jizerou.

K V Ě T E N

POPELKA NA DLANI
25. – 28. 5. 2016

Krajská postupová přehlídka dospělých souborů hrajících pro děti. Takže se těšte – budou
pohádky...

ZMĚNA PROGRAMU
V Y HR A ZENA

U NÁS V RYCHNOVĚ

ANKETA PRO DIVADLENÍ POSTAVY A HERCE
O tom, co si myslí, po čem touží a jak žijí, jsme se zeptali jak fiktivních postav
knihy páně Poláčka, tak současně i herců z naší inscenace BYLO NÁS PĚT. Otázky
byly zvlášť kladeny hochům, co spolu chodí, a zvláště osobám dospělým. Jednu
společnou otázku však dostali všichni herci. A to jakou jinou postavu by si chtěli
v naší nové inscenaci zahrát.
Petr Bajza
Luboš Dvořák
Kdo je tvůj největší kamarád v Rychnově?
No jasně, že to je Evička
Svobodová.
Co tě nejvíc baví ve škole?
Přestávky.
Co budeš dělat, až budeš velký?
Chtěl bych mít obchod Bajza a syn.
Máš nějaké domácí zvíře?
Kocoura.
Jakou jinou postavu bys v tomhle představení rád hrál?
Starýho Zilvara.
Petr Bajza
Jan Hejdrych
Kdo je tvůj největší kamarád v Rychnově?
Přece přítel můj znejmilejší, Bejval Antonín.
Co tě nejvíc baví ve škole?
Přestávky. A pokusy. Třeba s žábami.
Co budeš dělat, až budeš velký?
Budu velký cestovatel a asi napíši knihu,
nejspíše cestopis. Společně s kamarády,
takže autorem bude „Petr Bajza a kolektiv“.
Máš nějaké domácí zvíře?
Měli jsme kočku, ale zaběhla se. A psa tatínek nechce, prý by odháněl zákazníky.
Jakou jinou postavu bys v tomhle představení rád hrál?
Tatínka.
antonín bejval
Jan Jíše
Kdo je tvůj největší kamarád v Rychnově?
Petr Bajza.
Co tě nejvíc baví ve škole?
Přestávky.
Co budeš dělat, až budeš velký?
Budu vynálezce.
Máš nějaké domácí zvíře?
Koně.
Jakou jinou postavu bys v tomhle představení rád hrál?
Jsem velmi spokojený s Tondou.
ČENĚK JIRSÁK
Libor Ševců
Nemohl odpovědět, protože právě milistroval
a nosil křížek.

Eda kemlink
Radek Kotlaba
Kdo je tvůj největší kamarád v Rychnově?
Pes Pajda (jen v knize, na
jevišti chybí), ale chtěl
bych se kamarádit s Evičkou Svobodovou, jenomže ona se pořád baví jenom
s Petrem Bajzou.
Co tě nejvíc baví ve škole?
Pozorovat ostatní spolužáky, co dělají,
když to oni nevědí, že na ně koukám.
Co budeš dělat, až budeš velký?
Půjdu na kadetku a budu vojenským kartografem.
Máš nějaké domácí zvíře?
No přece toho našeho Pajdu!
Jakou jinou postavu bys v tomhle představení rád hrál?
Slečnu guvernantku, protože může vypít
pivo na jevišti, a možná i pana doktora,
ten zas pije Alpu, ale toho spíš ne.
pepek zilvar
Petr Matoušek
Kdo je tvůj největší kamarád v Rychnově?
Všichni hoši spolu mluvíme, ale hlavně toho, kdo

má co k jídlu.
Co tě nejvíc baví ve škole?
Nic, páč tam moc nechodím.
Co budeš dělat, až budeš velký?
Seženu si nohu a budu žebrat jako táta.
Máš nějaké domácí zvíře?
Blechy.

KRÁTCE NEBOLI BRIEFLY
Dětské divadelní studio

Děti si po premiéře trochu oddychnou – na
další dvě zkoušky jsou plánovány hlavně
dramatické hry. Poté je ale čeká práce na
nové hře SVĚT PODLE J. K. aneb Nebojte se
poezie. Půjde o dramatizaci básní a říkadel
Josefa Kainara.

Léto na dlani 2016

Letošní dramaturgie Léta na dlani se zásadně
mění. Zatímco v předchozích ročnících
jsme zvali do Mladé Boleslavi hostující
soubory, letos jsme se rozhodli vsadit vše
na jednu kartu. Tou je Divadýlko na dlani.
Naším trumfem v rukávu by měla být
komedie se zpěvy NOC NA KARLŠTEJNĚ od
Jaroslava Vrchlického. Hra bude doplněna
o legendární písně Karla Svobody, Ladislava
Štajdla a Eduarda Krečmara. Nemusím
snad ani dodávat, že stejně jako ve většině
ostatních našich her autorsky zasáhneme
i do děje. Přibude například další karlštejnská
nocležnice. Navíc se budou měnit i místa,
kde budeme hrát – zatím je jisté představení
v zahradě Centra 83. Další místa jsou prozatím
v jednání a budeme o nich včas informovat
na internetových stránkách Divadýlka (www.
divadylko-nadlani.cz) nebo na stránkách
Kurýra. Toho však získate pouze při návštěvě
Divadýlka nebo v Infocentru Mladá Boleslav,
kde si také můžete zakoupit lístky na některé
z našich představení v divadelním sále Domu
kultury.

LÉTO NA DLANI 2016
ČERVENEC - SRPEN

Jakou jinou postavu bys v tomhle představení rád hrál?
Asi bych neměnil.
Evička svobodová
Marcela Paterová
Kdo je tvůj největší kamarád v Rychnově?
Nejvíc ráda mám Peťulku
přeci, protože my bude-

me mít svatbu!
Co tě nejvíc baví ve škole?
Rodinná výchova, ale máme ji jen jednou
týdně, tak nevím, jestli stihnem probrat
všechno to dúležitý, jako je svatba a tak.
Ale kupecký počty mám taky za jedna.
Co budeš dělat, až budeš velká?
Až budu velká? No budu přece Bajzová.
Máš nějaké domácí zvíře?
Chtěla jsem kočičku, ale tatínek řekl, že by
mohla vlézt do cukrárny a měli bychom
chlupatý dorty, tak mě to zakázal.

inscenace muži ve zbrani měla svou premiéru V zahradě centra 83 9. července 2011
V RÁMCI FESTIVALU létO na dlani.

Jedeme do rakovníka

Tak jako každý rok, opět jsem byli zařazeni
do programu krajské výběrové přehlídky
Wintrův Rakovník. Do soutěže se zapojíme
naší novinku BYLO NÁS PĚT. Hrajeme
v sobotu 19. března od 10:00 hodin
v divadle J. K. Tyla ve staroslavném královském
městě Rakovník. Vy, kteří nemůžete přijet
a podpořit Divadýlko přímo na místě konání,
prosíme o mířený výtrysk pozitivní energie.
Na jevišti rakovnického divadla to budeme
potřebovat a určitě to pocítíme.

maminka
Blanka Kučerová
Klady a zápory Rychnova?
Rychnov je malé město,
všichni si tu vidí do talíře.
Někteří by tu bydlet nemuseli, ale hlavně že tu má Petinka kamarády a tatínkovi jde obchod.
Kdo je skutečná osobnost vašeho města?
Samozřejmě, že náš tatínek. On má ten
rozhled a se vším si poradí.
Co si myslíte o mládeži ve vašem městě?
Náš Péťa je dobře vedený, věnuje se i hudbě a má slušné vychování, ale to víte, na
tak malém městě si moc nevyberete, a tak
nám někteří Péťu trochu kazí.
Kdo je podle vás největší lotras ve městě?
Já si hledím domácnosti, aby bylo vše čisté a jak má být, tatínek, aby měl svůj klid,
a Péťa dobře prospíval.
Jakou jinou postavu bys v tomhle představení ráda hrála?
A co bych si zahrála jiného? Asi Evičku
nebo Otakárka.
maminka
Kristýna Tejnická
Klady a zápory Rychnova?
Všichni se navzájem znají.
A zápory? Všichni se navzájem znají příliš dobře.
Kdo je skutečná osobnost vašeho města?
Rozhodně náš tatínek. Bez něj by naše
město nemělo tu pravou úroveň. Zato by
mělo hlad.
Co si myslíte o mládeži ve vašem městě?
Jestli jste snad slyšeli o nějaké lumpárně,
tak náš Petinka v ní prsty rozhodně nemá.
To jsou pomluvy.
Kdo je podle vás největší lotras ve městě?
Já tedy nevím, ale doufám, že podle ostatních to není náš Peťulka.
Jakou jinou postavu bys v tomhle představení ráda hrála?
Boxujícího klokana z cirkusu. Jednoznačně!
TATÍNEK
Martin Weiss
Klady a zápory Rychnova?
Rychnov je klidné a slušné město. Má jen jednu
nevýhodu – všichni, až na
pár výjimek, tu mají hluboko do kapsy. A živnostník přece nemůže
každý týden párat matraci a sahat kvůli
věřitelům na železnou zásobu. Počkat? To
o té matraci, to si nepište. Peníze máme
samozřejmě v bance...
Kdo je skutečná osobnost vašeho města?
Pan starosta, pan řídící, pan lékárník,
pan továrník, pan Kemlink a mnozí další
slovutní páni, kteří ráčí býti pravidelnými
zákazníky Koloniálu Bajza, jenž stojí na
náměstí a má otevřeno denně od 6 do 17
hodin, v neděli zavřeno. A pan Zilvar, vždyť
je to válečný veterán.

Co si myslíte o mládeži ve vašem městě?
Však my z nich poctivé Čechy vykřešeme.
Stačí jen tu pohladit, tu počastovat dobrou radou... Kde mám ty viržínka? Aha. Ať
si mě ti smradi nepřejí. Kde jsme to byli?
Aha. Že je třeba nepolevit, a jak říkal Komenský, řezat, řezat, řezat.
Kdo je podle vás největší lotras ve městě?
Tak takhle. Náš zákazník, náš pán, no ne?
Ale jestli k nám do kvelbu zabloudí Vařeka
s tou svojí nádherou, tak přísahám Bohu,
že i u Vařeků budou muset pro jednou volat doktora...
Jakou jinou postavu bys v tomhle představení rád hrál?
Podkoního Jakuba. I složité emoce umí
vyjádřit jednoduchým „hm“, a každá jeho
replika (myslím, že má celkem dvě) se tak
těší patřičné vážnosti. Jakube, te egy ügyes srác!
strýc Vařeka
David Bohata
Klady a zápory Rychnova?
Lidé se tu přetvařují.
Naštěstí je tu pár vzdělaných lidí na úrovni.
Kdo je skutečná osobnost vašeho města?
Žádná taková není!
Co si myslíte o mládeži ve vašem městě?
Podřadná, zbytečná věc. Je jim věnována
přílišná péče.
Kdo je podle vás největší lotras ve městě?
Petr Bajza.
Jakou jinou postavu bys v tomhle představení rád hrál?
Petr Bajza, tatínek, Eda Kemlink.
teta vařeková
Klára Pabištová
Klady a zápory Rychnova?
Jeden z kladů je cukrářství pana Svobody – tam
je Otakárek (i když na
tajňačku) denně. Pokud se mu tedy podaří uniknout ze spárů jeho mužné vousaté vychovatelky.
Kdo je skutečná osobnost vašeho města?
Jsou dvě – paní a pan Vařekovi. Tyto osobnosti zná kdekdo, jen nechápu, proč jsou
tak neoblíbení. Jsme takoví sympaťáci.
Co si myslíte mládeži ve vašem městě?
Jsou to skotáci, kteří rostou pro šibenici.
Až na Otakárka, to je šikovnej kluk.
Kdo je podle vás největší lotras ve městě?
Mladej a vlastně i starej Zilvar.
Jakou jinou postavu bys v tomhle představení ráda hrála?
Petr Bajza, tatínek, Eda Kemlink.
rampepurda
Kristýna Licinbergová
Klady a zápory Rychnova?
Rychnov je menší město,
lidé o sobě vědí spoustu informací – je to jako
u nás ve vesnici, nic se tu neutají.

Kdo je skutečná osobnost vašeho města?
Zilvar, toho tu zná každý.
Co si myslíte o mládeži ve vašem městě?
Škoda rány, která padne vedle!
Kdo je podle vás největší lotras ve městě?
Pan Fajst, je to věčně nespokojený hnidopich.
Jakou jinou postavu bys v tomhle představení ráda hrála?
Slečnu vychovatelku.
otec zilvar
Roman Dušek
Klady a zápory Rychnova?
Je tu pěkně, hlavně u Bajzů, u řezníka a v hospodě.
Kdo je skutečná osobnost
vašeho města?
Pan Bajza, ten vám nějakou tu korunu
na válečný invalidy vždycky dá.
Co si myslíte o mládeži ve vašem městě?
Budoucnost národa to je. Ty si válečných
invalidů vážej, vždycky když jdou kolem,
vzpomenou na vás s viržinkem nebo kapkou píva. No třeba ten můj kluk, to je kluk
šikovná, celej po mně.
Kdo je podle vás největší lotras ve městě?
Fajst, Vařekovi a všechny další vyžírky.
Jakou jinou postavu bys v tomhle představení rád hrál?
Já jsem se svými rolemi spokojený a asi
bych neměnil, rozhodně Zilvara otce
s Rudolfim bych nedal, s těmi se ztotožňuji. Ale ta Němka, jestli to vůbec Němka
je, co hraje David Bohata, by mě taky neurazila. Ale, co si budeme povídat, jemu
to sedlo jako sedínka na hrnec.
fajst
David Bohata
Klady a zápory Rychnova?
Neudržují se chodníky –
v zimě moc kloužou, přes
léto se málo uklízejí. Do
kostela pouštějí opilce,
co jim ještě neklesla hladinka z předešlé
noci. A vůbec – nalévá se tady všem a ti
pak nemají úctu. Nemají úctu ke starším
lidem... Ve škole je k tomu nevedou – jak
by je k tomu vedli, když pan řídící si taky
rád přihne. A ten jeho syn? To taky bejval
gauner. Mládež se honí po náměstí na bicyklech příliš rychle a ohrožuje staré lidi.
Nemají vůbec úctu ke stáří... Fasáda radnice je věčně omlácená na rozích. Nátěr
se loupe a to my všichni víme, kdo to má
na starosti. Lavice v kostele jsou příliš tvrdé...
Kdo je skutečná osobnost vašeho města?
Pan farář a... já.
Co si myslíte o mládeži ve vašem městě?
Je to verbež zkažená. Neváží si ničeho.
Kdo je podle vás největší lotras ve městě?
Všechny ty mladý rodiny a hlavně jejich
haranti!
Pozor! Zdaleka ještě nekončíme – stačí
otočit stránku, abyste poznali názory dalších obyvatel a návštěvníků Rychnova...

OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ
David Bohata
Klady a zápory Rychnova?
Město plné žen, krásných dívek, to je sen.
Kdo je skutečná osobnost vašeho města?
Každý můj zákazník.
Co si myslíte o mládeži ve vašem městě?
Já pocházím odjinud, ale všude je to asi stejný. Prostě kluci, no.
Kdo je podle vás největší lotras ve městě?
Všichni krom mých zákazníků. Ha, ha!
PANÍ KUNCOVÁ (ZVANÁ KOZÍ KUNCKA)
Klára Pabištová
Klady a zápory Rychnova?
Co? Zelenina je čerstvá, milostpane.
Kdo je skutečná osobnost vašeho města?
Vajíčka jsou taky moje. Od slepiček.
Co si myslíte o mládeži ve vašem městě?
Mlacáci jsou to, milostpane. Oni jsou z ouřadu? Nebo od policie? Já mám koncesi v pořádku...
Kdo je podle vás největší lotras ve městě?
Starej Fajst, ten, jak mě vidí, vždycky mi vytrhne hůl. Je to
dacan. Ale já nic neřekla, jemnostpane. Vemte milostivý paní
kytičku, ne? Tak snad jindy, votravo jeden fízlácká... Mankote
von to asi slyšel!
doktor krtek
David Bohata
Klady a zápory Rychnova?
Kde jsou lidi, tam jsou nemoci. Kde jsou nemoci, tam jsou moje penízky. A když jsou
moje penízky, není žízeň.
Kdo je skutečná osobnost vašeho města?
Pan farář.
Co si myslíte o mládeži ve vašem městě?
No jo, junáci! Taky jsem bejval proutek hezkej, ohebnej.
Kdo je podle vás největší lotras ve městě?
Hospodskej.
jAROMÍR SVOBODA, CUKRÁŘ
Roman Dušek
Klady a zápory Rychnova?
Klady: Obchod tu jen vzkvétá. A děvčata jako
cumel. Všimli jste si té, kterou jsem právě obsluhoval? Zápory: Někteří tu nechtějí platit za
to, co si objednají, ale to rozhodně není můj případ, já své
závazky plním a daně mám v pořádku.
Kdo je skutečná osobnost vašeho města?
Rozhodně pan doktor, to je vzdělaný člověk.
Co si myslíte o mládeži ve vašem městě?
Evička je slušně vychované děvče, jestli se ptáte na toto.
Kdo je podle vás největší lotras ve městě?
Nerad bych tu šířil nějaké povídačky, ale víte, že Bajza nezaplatil dobrého půl roku za mouku, co si objednal?

otakárek soumar
Klára Pabištová
Kdo je tvůj největší kamarád v Rychnově?
Zilvar, když mu nosím doutníky a zrovna mě
netluče.
Co tě nejvíc baví ve škole?
Mám samé jedničky a dobře se učím, takže
mě má pan řídící rád, často mě hladí po hlavě a říká: Otakárku, co mi s tebou budeme dělat.
Co budeš dělat, až budeš velký?
Budu milionář jako papá.
Máš nějaké domácí zvíře?
Papouška. A vychovatelku.
vychovatelka u soumarů,
frÄulEin zrudi
David Bohata
Klady a zápory Rychnova?
Je to ganze mala dira, kde jen chudasi bez
urofen.
Kdo je skutečná osobnost vašeho města?
Kscheftmann Herrmann.
Co si myslíte o mládeži ve vašem městě?
Drzá špinafes, so nemá dobrá etiquette.
Kdo je podle vás největší lotras ve městě?
Fšechen, so ubližofal našemu Otakarek. To je moje kompetenz.
jakub, podkoní u bejvalů
Klára Pabištová
Klady a zápory Rychnova?
Hm. Hmmmm.
Kdo je skutečná osobnost vašeho města?
Hmhmhm.
Co si myslíte o mládeži ve vašem městě?
Hm.
Kdo je podle vás největší lotras ve městě?
Hhhhhhhhhmmm. HM!

Jsme opravdu připravení?

Co zbývá říci na závěr? Je večer, den před premiérou. Nedá se
říct, že je to jako jindy. Premiér mám za sebou dost. Vždycky
jsou nervózní. Ale dneska je mi divně už od odpoledne. Nevím, čím to je, snad pocitem odpovědnosti před vyprodaným
sálem. Mimochodem, tady v kulturáku snad historicky poprvé do posledního místa. Hlavou se honí: na nic nezapomenout. No a vidíte, málem bych zapomněl. PODĚKOVAT! Všem,
kteří se na představení podíleli. Mírovi Exnerovi za skvělou,
ba, co dím, vynikající muziku i za trpělivost s mými připomínkami, tak po hříchu málo hudebně odbornými. Díky novému
členovi Divadýlka, Petru Havlíkovi, který se ujal světel a zvuku
a je to vlastně také jeho premiéra. (mat)
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RUDOLFI, MAJITEL CIRKUSU
Roman Dušek
Klady a zápory Rychnova?
Kladno – Lidi tu choděj rádi do Cyrkusa.
Záporno – Tady vydim velký špatný, děti tady
chtěj zadarmo do cyrkusa a já z toho pak mám
jenom samou lizanici.
Kdo je skutečná osobnost vašeho města?
Já, však bavíme všechno světový publiko.
Co si myslíte o mládeži v našem městě?
Parchanti jedni hlavatí to sou.
Kdo je podle vás největší lotras ve městě?
Tamten ten, jak jich tam bylo pět, co na mě povikuje, jak chtěl
zadarmo do cyrkusa.
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