Příloha 1 – Vzorek B (Přepis textů)
X = chlapec
Y = dívka
1
X:tak přímý přenos je když se to nijak nestříhá to natočený materiál že to de rovnou do rádia
jako pro posluchače a že se s tim už nedá nic udělat když se někdo přeřekne … tak výhody to
samozřejmě má například že když někdo chce něco mermomocí říct i když by to i když by mu
to neschválila třeba ňáká redakce nebo tak tak to řekne a už to všichni uslyší
X:no u vstupu je strašná fronta musíte hrozně dlouho čekat a jinak vás tady furt všude budou
kontrolovat
X:no ano potkali sme paní Klausovou já sem myslel že je to spíš ze začátku nějaký ten
reklamní šašek ale pak sem si opravdu uvědomil ježiši to je opravdu paní Livie Klausová tak
byl sem byl sem jako šťastný že sem ji viděl
---Y:no je tady hezký dneska je jako teplo neni až úplný horko je tady hezky
X:já opravdu nevim k čemu sou dobrý (zahrady) leda tak že pan prezident může třeba si zajít na
procházku když je krásný den
X:no tak někdy určitě ale já bysem já bych řek že ho tady dneska asi neuvidíme … no možné
to je ale myslím že když je takle tady otevřeno což je tak jako málokdy to je takle jednou do
roka tak myslím že si počká třeba až na pozítří nebo ňák tak aby se tady nestal úplně
pozorností … no tak měl bych pár tipů ale neodvažuju se jako ňák to
X:já bych řek že ti královští o to měli větší zájem protože nevim prostě to takle cítim že ti
královští měli o to měli větší zájem
X:no tak určitě rajčata to není jediný důvod proč tady ta zahrada je … takže to bude podle mě
taky jeden z faktorů který kvůli kterému by tady pan prezident chtěl mít zahradu ale kvůli
rajčatům to podle mě jenom nebude
X:já bych řek že by chodil protože v takový přírodě si vlastně vyčistí hlavu a může krásně
přemýšlet při tom
X:no tak v případě tady té zahrady třeba vyměnit rajčata za okurky
Y:no netušim jako mně by taky třeba vadilo kdyby mi furt někdo řikal paní
X:no já bysem měl takovou teorii že to zní nějak jako moc vznešeně že k ní každej drží až
moc velkou úctu že taky chce mít ňáký svoje soukromí a kdyby jí třeba mně kdyby kamarádi
řikali pane prezidente tak bysem se začal smát a poslal bysem je do háje
Y:no jak se to vezme … no možná jo …netušim jestli je to zábava …

X:tady Pepa řekl sbírala rajčata tak sem se začal smát no
X:tak mně se zdá že zahrady sou takové elegantní místo kde ty dámy vypadají krásně
většinou a je to takové no prostě pěkné
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M:jak se vám to dneska líbí
X:je to tu hezký … asi plavání ledních medvědů
X:jo já se připojim k bráchovi mně se to hrozně líbilo jak se vodrážel těma packama vod toho
skla
X:třeba víc hřišť nebo ňáký jako sou tady dobrý ale mohlo by tady bejt těch víc atrakcí pro
různý zvířata
X:trošku kdyby toho bylo víc no tak by to bylo dobrý … nevim aby tady třeba byla větší
ochrana policajti aby tady jako prostě víc hlídali ňáký hlídky víc noční
X:zrekonstruovat dětský domovy
----X: aby si prohlídli zvířata
X:třeba jako třeba ty zvířata který neviděj v cirkuse tak aby přišli do zahrady a prohlídli si to
X:že ta zoo spíš ty zvířata často zachrání když sou poraněný a voni je tam spíš maj jako
atrakci a těm zvířatům se to třeba často nelíbí ale voni na nich vydělávaj
X:ne protože je to strašnej nesmysl protože zvířata nemluvěj
X:asi jako že by tim moh přilákat ňáký lidi a ten někdo mluví jako za tou oponou kam my
nevidíme a dělá jako že to mluví ten kůň
X:od šesti let

X:já tak možná vod štyř

X:je trošku šílenej … dívat se na ně jaký maj způsoby
X:nebo třeba co dělaj za kousky třeba vopice jak se houpou třeba na ňákejch těch lanech tak
co dělaj za ty kousky
X:jo že s nima dá mazlit
X:no voni tam spíš chodějí spíš pro ty děti s těma dětma aby si to ty jejich děti užily ale taky
se někdy choděj kouknout a třeba to je zajímá … jo všim sem si třeba proto že sou
roztomilejší podle nich nebo tak
X:no tak je to tak protože ty zvířata sou ty mláďata sou menší než ty dospělí takže proto je
než ty dospělí jedinci takže je to zajímá že prostě se nad nima rozplývaj jak sou roztomilý
X:eště sem se nerozhod
----X:to je patron České republiky … ochránce

X:no vim že se říká že je ňák někde v ňáký hoře myslim jo v Blaníku já tomu teda moc
nevěřim že prej příde na pomoc ňák až bude Čechům nejhůř
X:ale myslim si že myslim si že by podle pověsti by to měla bejt pravda
X:zabil ho jeho bratr Boleslav … no když šel do kostela tak už na něj byli připravený a podle
prostě podle ňákejch něčeho ho bod mečem do zad když chtěl votevřít no
X:nevim ale sem rád že takový lidi byli protože nemusim do školy
X:je to teoreticky možný nevim … zastávat svůj názor a umřít kůli tomu
Y:třeba protestují na Šumavě protože tam bydlí na tý Šumavě a nechtěj aby se to pokácelo
dyž tam třeba vyrůstali
X:když chtěj víc peněz tak udělaj stávku a tim jakoby protestujou proti tomu a chtěj si vynutit
větší peníze
X:nebo když je ňáká lékařská reforma a jim se to nelíbí tak prostě se sejdou na náměstí a
demonstrujou
X:třeba nechtěj splývat s davem aby bylo pořádně vidět že prostě ten názor chtěj jinej a taky
aby třeba je ty policajti nezmlátili
Y:to je spíš mlátěj víc … třeba kdyby to si vzali to oblečení to z přírodních materiálů že by se
tim neničil tolik svět … oni to nosili aby nezmrzli v pravěku
X:že to nutně potřebovali k životu … no můžeme zmrznout ale můžeme taky nosit něco
jinýho
X:a voni by se vobešly i bez toho a dělaj to spíš pro okrasu a aby jako si třeba to oblečení
někdo koupil a vůbec to nemusí bejt že to nepotřebujou a dělaj to jenom proto aby byli hezký
Y:dospělí teďko někde protestovali a tahali tam i s sebou děti a oni tam byli policajti a mlátili
je a zmlátili i ty nevinný děti který tam musely jít s rodičema
X:no vlastně já sem to slyšel tak že se sejde hromada lidí někde na ňákym určitym místě
vlastně a prováděj různý pochody a někdy maj i ty jak se to říká … transparenty vlastně s tim
co tam maj napsáno proti čemu vlastně protestujou
X:podle mě by škola jako měla bejt protože abysme pak mohli jít do práce a vydělávat ty
peníze který se nám nevejdou do peněženky a já bych já kdybych měl proti něčemu
protestovat tak asi já nevim ale asi by podle mě nikdo jako se ke mně nechtěl moc přidat a
taky by se na mě jako moc nedívali z ňákou z ňákym respektem a že by to nebrali moc vážně
a že bych si to asi neprosadil když sem dítě
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Y:sou užiteční protože když je ňáká ryba nemocná tak ji sežerou a jakoby čistí moře
Y:mně se zdaj užitečný taky v tom že někomu třeba můžou i chutnat jako jídlo můžou bejt
Y:když plave ňákej potápěč v moři a začne ho honit ňáká ryba jako která kouše a chtěla by
mu něco udělat tak ten žralok ji třeba může sníst tu rybu a zachránit toho člověka
Y:tak by si měl vybrat spíš toho člověka že tam je toho masa myslim trošku víc
Y:no jako podle mě je že by nebylo dobrý ty žraloky furt zabíjet já sem viděla jednou takovej
příšernej film kde jako byly všude ty žraloci a voni už je měli zabitý třeba jim uřízli ty
všechny ploutve a todle a to se mi jako nezamlouvalo já totiž nemam ráda ryby když se
zabíjej a nemam je ráda ani k jídlu takže nechci aby byly zabitý
Y:já si myslim to samý že by se vůbec neměli zabíjet že sou užitečný a můžou se jako
rozmnožit
----Y:je to první prezident po revoluci
Y:je to člověk který jako bojoval proti komunismu a dokonce byl ve vězení ale nakonec se
stal tim prezidentem
Y:Sametová revoluce kdy studenti přišli a bojovali proti komunismu vyhráli ten souboj dá se
říct a takže teďkon komunismus neni tak za to bysme jim mohli poděkovat protože v takový
době bych nechtěla žít
Y:no máma když to bylo tak byla prej malá a jako nemohli říct co si myslí jako že nemohli
říct já si myslim že někdo kdo prostě dělal ten komunismus když ho neměli rádi je úplně
strašně divnej že zatýkává lidi a takový věci … třeba dyby někdo řek tenleten pan Rajče je
úplně hloupej tak by ho za to zavřeli
Y:ne nemohli protože by na to museli mít třeba svolení ale často je nepustili vůbec
Y:no jako říká co maj lidi dělat aby nedošlo ňákym nedorozumění aby jako ty lidi se mezi
sebou nezačli hádat jako aby ta země byla v pohodě
Y:mně se zdá že ho to jako možná že i mrzelo že by to mohlo být to Československo kdyby
mělo delší název a bylo by větší
Y:já sem chtěla říct že asi ho to moc nemrzelo protože Slováci nechtěli bejt s náma
Y:my sme měli českýho prezidenta a podle mě se jim to nelíbilo a chtěli mít za prezidenta
Slováka tak třeba si udělali svoji zemi a je to tak lepší protože jako dyž tak tady pak potkáme
Slováky a ty mluvěj slovensky a řikaj ňáký slova tak prostě my jim třeba nemusíme rozumět
takže to bylo určitě asi dobrý … já jim rozumim jenom ňáký slova a Slováci chtěli mít určitě
svoji vlastní zemi a když tak za náma třeba ňáký přijedou já už sem ňáký na ulici potkala

Y:je to bejvalej prezident a je to hrozně významnej muž a hodně málo se potkává třeba na
ulici když de z krámu ňákýho a spíš na těch slavnostech je hodně jako já se tomu nedivim
protože je to hodně významnej muž a známej taky
Y:že mu tak řikaj protože sou šťastný že je pořád naživu že sou rádi že vůbec takovejdle
člověk existoval a že to je významnej člověk kterýho maj ty lidi rádi prostě že sou šťastný
díky němu že maj tu Českou republiku
----Y:to je takovej papírek když si ho člověk koupí třeba za tisíc a když to tam nechá třeba pět let
tak pak tam de vezme si ten papírek ten dluhopis odevzdá jim to a řekne já sem si tady koupil
dluhopis a teď chci peníze a oni mu dají peníze když to tam nechal těch pět let tak mu dají ten
tisíc a k tomu deset korun a když si to za dá dva tisíce tak dvacet korun a takle dyž si to koupí
třeba za milion tak k tomu milionu může dostat deset tisíc
Y:no třeba za ty školy za třeba ty aktivity pro děti
Y:že třeba za opravy silnic když tam projede ňákej kamion a rozboří silnici tak musí zaplatit
za dělníky a za beton aby silnici opravili aby se lidi nezlobili dává je třeba školám na opravy
důchodcům aby měli co jíst pít a na oblečení prostě a pomáhá nám s nima
Y:ve druhý nebo ve třetí třídě sme měli příšerně starý učebnice a nikdo se z toho nechtěl učit
tak máma a táta protože škola neměla peníze i ostatní rodiče to chtěli dali peníze do fondu a
voni nám za ně koupili nový učebnice takže sme je měli jako první rok vlastně sme zařídili
nový učebnice i pro ostatní děti
Y:musíme utrácet za ty sešity obaly a ty pomůcky do školy no je toho docela hodně
Y:my sme dostali teďkon vlastivědný mapy nový bylo to strašně roztrhaný a je to jak salát a
já sem to přinesla domů a mamka mi řekla jesi to eště pude že mi koupí nový … já už mám
účet v bance mam tam už dost peněz a v kasičce mám taky hodně peněz
Y:já sem pomalu zkrachovala já mam v kasičce asi tak čtyři stovky ale v účtu mam tři tisíce a
možná i víc
----Y:no nejspíš bude asi vevnitř luxusní že tam budou asi ty i držáky na pití a stolečky a
pohodlný sedačky
Y:já sem viděla to letadlo v televizi a ukazovali jaký to je vevnitř a prej že v první třídě když
zmačkneš takovej čudlík a lidi sou unavený tak se to hned promění v postel
Y:no tak já ani moc ne proletět protože mohlo by spadnout ale spíš třeba si do něj na jeden
den lehnout a na jednu noc prospat se v něm a vyzkoušet si jaký to v něm je jestli je bezpečný
ale chci říct že sem ho viděla naživo když přistávalo na Ruzyni … nebyla sem tam ale na
chatě sme ho viděli letělo nad náma a už přistávalo takže bylo docela i nízko
Y:já bych třeba jenom kousek bysem s nim chtěla zkusit letět i když bysem se bála že bude
asi hodně těžký tak už by mohlo spadnout tou váhou … no někdy třeba i jo že se může přetížit
jednou sme byli někde v letadle a chtěli sme si vzít s sebou takový velký šutry nebo vlastně
jenom jeden byl ty menší sme si vzali ale ten velkej sme tak nakonec museli nechat protože
táta říkal že by to stálo hodně peněz že bysme museli eště připlácet za to že to je těžký

Y:třeba jako na druhou stranu zeměkoule že dyby třeba ňáký lidi chtěli uskutečnit ňákou
úžasnou cestu kolem celýho světa a že by letěli třeba tim letadlem byla by to ňáká dobrá
posádka a obletěli by třeba ten celej svět … no v tom velkym rozhodně ne by to bylo sice
luxusní hezký dobrý ale bojim se
Y:já sem jednou někam měla letět ňáká paní vychovatelka družinářka mi to řekla že se strašně
bojim letět tim letadlem ona řiká a víš že se říká že je lepší letět letadlem než autem protože
na silnici se stává mnohem víc bouraček a dyž letíš tak spadne třeba jedno letadlo třeba za rok
eště to strašně dlouho trvá tim autem
Y:třeba my jezdíme o prázdninách do jižních Čech ta cesta trvá skoro tři hodiny a já vždycky
říkám že bych radši tam letěla letadlem než autem
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X:jo jsou to hazardní hry například ruleta poker a tak dále
X:no my my sme tady ve třídě sme si vobčas dali tak turnaj s Adamem tady ale samozřejmě
ne vo peníze
Y:tak já mysim že to je jako že to neni moc dobrý protože někdo může opravdu přijít o hodně
… prostě že jednou vyhraje mysí si že má štěstí a pak hraje třeba desetkrát za sebou a třeba už
začíná prohrávat no
X:podle mě ano a podle mě i nebezpečnější než ty hry ale zase v kasinu se zase vobčas
strhnou rvačky automat se s váma zase nerve že jo
X:no tak já si myslim že to tam určitě ňák tak naprogramujou aby prostě to ty lidi nevyhráli
ale aby je to právě že hodně lákalo a když tak tam maj vedle automaty třeba ňáký věštící a
vono ti to vyvěští že budeš mít štěstí tady v tom kasinu a přitom vůbec to tak neni
Y:možná na ňákýho psychologa nebo něco takovýho
X:ňákýho specialistu na todle
----X:ne já se dívam jedině tak na floorball protože ho sám hraju za FBŠ Bohemians
X:já já sem se nedíval ale viděl sem to ve zprávách takže vim vo co se jedná
X:sou to závody koní který se už pořádaj aspoň tak sto let že se tam často padá a že tam byl
ňákej pád velkej nevim
Y:je to ňákej ten příkop myslim a jinak nevim
X:no tak to já netušim protože nevim jako co si myslej koně ale podle toho jakou má ten kůň
náladu a podle toho jakej je náladovej
Y:ty jak na nich jezdí ty páníčci jakoby tak ty se o ně hodně staraj a že o ně hodně pečujou že
sou hodně opečovaný
X:no tak my teda nemáme koně ale mámina kamarádka spolupracovnice máma učí učitelka
má koně jezdíme tam k ní no ta tam je dycky ráno ještě před vyučovánim tam k nim musí
jezdit a pak eště odpoledne a podle mě je to hodně těžký
Y:no tak já myslim že to ani tak když se to už jako prostě umí že už je to zkušený tak myslim
že to je docela i lehký
X:já sem vo něm slyšel ve zprávách a máma mi řikala že má strašný štěstí že pořád vyhrává
v těch závodech a řek bych že se teda tomu musel věnovat celej život … no tak já myslim že
to neni jenom vo štěstí ale že se vopravdu na tom musí makat že to musí bejt celej život
trénovat a prostě vo toho koně pak pečovat … no tak já bysem si ho určitě přál vidět a chtěl
bych ho vidět i asi naživo i na tu Velkou pardubickou taky bysem chtěl na něj jít

----Y:já sem o tom slyšela ve zprávách i na počítači prej třeba když si někdo pošle ňákou hru
nebo ňákou písničku a vona mu třeba bude zavirovaná a zničí si tim myslim že celej telefon
X:no tak já vo tom eště moc ani nevim ale pamatuju si jak jednou sem měl reklamu na
počítači že tam sem měl ňákou ikonku vyhráli ste ňák dvě tisíc nebo co samozřejmě že sem
tomu nevěřil a snažil sem se to vodstranit vůbec to nešlo takže vůbec nevim jak to dělaj
X:já většinou jako když sem na počítači hraju multiplayerové hry tam furt skákaj bannery tak
neklikám na to vodstranit to nejde ti řikám prostě tě to furt votravuje prostě ti jen choděj viry
a z mobilníma virama mám zkušenost že někomu to zavirovalo nevim dědovi mám dojem
nebo tátovi nevim … no internet používám normálně a v mobilu jenom vobčas … z mobilem
jo a s počítačem tak stejně
X:já myslim že z mobilem vona vo tom máma moc neví tak třeba mě vobčas poprosí abych
tam něco jí udělal
Y:takový ty i-phony a ty dotykový mobily
X:podle mě taky ty dotykáče a tak mi tady tomu tak řikáme v naší třídě je to teda dost jako
cool abych to tak řek
X:já zrovna nemám dotykovej doufám že budu mít protože ty klávesový už sou starší a
hlavně dotykový maj větší paměť … může vytáhnout data nebo zrušit celej počítač dyž
vytahuje data pozná se to tak že počítač letí rychlejc a když zruší počítač tak je to nejasný
vypne se a nedá se zapnout mám dojem
Y:no podle mě to je prostě ňáká jakoby něco jako internetová firma ňáká a ---- rozesílá po
těch internetovejch sítích nebo něco takovýho a pak ---- zavirovanej počítač
X:podle mě je to ňáká tajná společnost která to prostě daj na ten internet tak aby to prostě
vůbec nešlo vodstranit
X:já už ho mám a vim že tady Linda taky
X:no tak já ho eště nemam mě to samozřejmě že máma nedovolí ale mam e-mail a to je asi
všechno co mam
X:no určitě je to rychlejší než takovej e-mail kterej mám taky a skype zase to je podle mě i
nebezpečnější než facebook může vás vidět i ten člověk třeba ňákej pedofil nebo tak
X:já si myslim že moje máma si na to určitě dává pozor když mi zakládala ten e-mail tak mi
řekla na co kdy mam kliknout a na co kdy mam nekliknout a ukázala mi to tam celý abysem
náhodou neudělal ňákou blbost
Y:mí rodiče na to taky dávaj hodně pozor ale už se mi jednou stalo že sem klikla na ňákej
odkaz dejme tomu chcete vyhrát i-phone a já sem řekla jako tak třeba že jo a vono se mi
najednou stalo že mi posílali esemesky různý a za to se platilo příšerně peněz
-----

Y:no vono se o tý dálnici dé jedna řiká že je nejnebezpečnější že tam je nejvíc těch bouraček
a tak a taky že sme tam stáli ňákou zácpu
X:je to hodně nebezpečný když tam projíždíme tak vždycky vidíme jak tam je třeba
převrácený auto takže já se tam docela bojim ject
X:no tak vzhledem k tomu že bydlim ve Stránčicích což znamená že musim jezdit do školy i
ze školy po dálnici dé jedna takže tam furt stojíme frontu kuli něčemu kuli ňákýmu prostě teď
zúžení kuli ňákýmu podchodu pražskýho okruhu a eště to má trvat deset let tak nevim jak
budu s tátou jezdit do školy jako
Y:tak my sme už jednou jeli na chatu a nam to hrozně lezlo na nervy protože vono se to porád
jen jede a pak zase zastavuje a mysim že vono se občas i stane že jak někdo třeba zabrzdí tak
von do něj pak zase nabourá a je eště větší kolona
X:tak já sem jel jednou k mý tetě do mlejna a tam sme čekali jinak jednou sem byl v zácpě a
tam sem měl knížku tak sem si jí čet
X:svodidla čáry prostě vim jak to vypadá tam dyž se tam stavěj mosty a tak dále přes tu dé
jedničku bude se asi dělat novej asfalt
X:no tak já si myslim třeba v sobotu v neděli tak že by tam mohly bejt hodně velký zácpy a
hlavně v pátek protože to všichni jezděj na ty jejich chaty a tak dále takže já myslim že by jim
to mohlo vadit
X:táta se bojí lítat takže jedeme vždycky autem třeba za mym strejdou kterej bydlí
v Německu a ještě sem tam nezažil zácpu
Y:že třeba když jedete do toho mostu že to je hezký když je tam třeba osvětleno že když tam
je jen takový jako takový ty světla jak sou nahoře tak že tam ani tolik neni vidět a taky takový
ty vlnky a vono to pak jakoby vrčí dyž přejíždíte z toho pruhu
X:no asi to v Německu protože kolikrát kuli tý rychlosti auta zastavujou brzděj a voni do nich
narazej potom jiný auta ale zase potom tam může dojít k ňáký honičce ale to může dojít i tady
Y:no tak já myslim že to je hrozně nebezpečný protože když třeba jede třeba ňáká sanitka tak
vona jede rychle a když tam jede ten ňákej ten blázen tak může se stát že do ní nabourá
protože nejede přirozenou rychlostí
X:tim ohrožuje nejenom sebe ale i ostatní
Y:já chci mít hodně řidičák vždycky sem tátovi řikala že budu dycky řídit jako on těšim se až
si budu dělat ten řidičák
X:já se docela bojim na těch dálnicích tý rychlosti takže nevim jako jak to se mnou dopadne
ale určitě si ho udělam
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Y13:tak těžko říct já vim že čeká miminko s českou partnerkou a tak taky kvůli tý rodině
vychovává ňáký děti sem slyšela takže myslim že taky kůli tomu se k tomu takle takle rozhodl
Y10:určitě víc než podmínku protože pár let bych mu dala
Y9:mohlo by to jako ohrozit třeba jiný lidi dyby tam třeba jela sanitka a vozila by někoho tak
by ho mohl srazit a mohl by ten člověk eště zemřít a eště víc … no my sme jednou jeli s tátou
a my sme si jeli pučit lyže a voni nás zastavili policajti protože táta volal domu že už jedeme
jako že už máme ty lyže a voni nás zastavili teda policajti a von řek táta že zejtra jedeme na
hory že eště nemáme sbaleno a voni nás pustili takže
----Y13:no já si myslim že by to mělo bejt takový přirozený že rodiče sou autorita a myslim si že
kdyby děti musely jenom poslouchat že si nemůžou vytvářet vlastní názory a myslim si že by
to jako nemělo bejt někde prostě daný myslim si že by to měli bejt normální že ty děti prostě
rodiče poslouchaj ale podle mě taky můžou vyslovit svůj názor a je to normální že děti prostě
zlobí a neposlouchají takže si myslim že to jako je takový zbytečný
Y9:ty děti prostě můžou buď zlobit nebo ne a podle toho jesi jim ty rodiče řeknou že maj
zlobit nebo že nemaj zlobit tak si mysim že ty děti to pochopí některý takže asi by je tam
nemuseli dávat před ten soud
Y13:jo určitě takový situace se stávaj myslim že i já občas rodiče vytáčim i navopak ale tak to
je podle mě normální a stejně sou pro mě takovou autoritou že je většinou poslouchám a svý
názory proti nim si jako nechávám pro sebe takže já myslim že takle by to mělo bejt
Y9:já sem taky někdy zlobila už rodiče a dycky dyž se třeba rodiče pohádaj tak vim že zejtra
už je to jako dobrý a že už se nebudou hádat je to dobrý zatím
Y10:podle mě jako ňáký rodiče možná ale podle mě to je to špatný a je to podle mě blbost
Y13:jo já si to taky myslim no že ty rodiny ve kterejch se to prostě dá vyřešit tak sou většinou
na tom jako vztahově dost dobře a ty který na tom vztahově dobře nejsou tak by před ten
soud mohly jít ale myslim si že je to v podstatě zbytečný no že se to všechno dá vyřikat
----Y9:myslim si že jakoby když třeba někdo má jít do vězení tak se spíš snaží aby tam nešel
takže si mysim že je to dobře … mě nikdo jako netrápí
Y13:tak já bych byla pro v ňákém případě ve kterém se v podstatě špatně rozhodlo a později
vyšlo najevo že ten člověk je třeba nevinný takže v tom případě bych mu tu milost udělila
protože by do toho vězení šel třeba neprávem nebo kdyby za tu situaci měl nýst vyšší
následky než by bylo třeba tak asi v takovejch případech ale jinak si nejsem úplně jistá no …
no tak já si myslim že hlavně potom by to mohlo být že někoho někdo podplatí nebo prostě se
to zařídí tak aby do toho vězení v podstatě ten člověk šel nebo dostal ten trest v plný výši a
myslim si že ten prezident právě k těm případům nemá žádný citový vztahy takže si myslim
že to dělá spravedlivě podle svýho vědomí a svědomí takže já myslim že to není potřeba

Y9:podle mě prostě si přečte a koukne se vlastně jak se to stalo kdo to zavinil a takhle a pak
prostě rozhodne
Y13:tak já si nejsem úplně jistá tady bych to musela znát jako víc podrobně abych vo tom
mohla něco říct ale jako věřim tomu že se to může stát no ale zase tu milost dává prezident a
to by byla docela ostuda kdyby jako prezident bral úplatky to by se potom nemohlo věřit už
vůbec nikomu když nejvyšší prostě hlava státu by se chovala takhle falešně to by nebylo
správný
----Y9:protože třeba nemaj peníze a chtěji něco a nemaj na to takže můžou někam třeba mý
kamarádce voni maj altánek a nahoře měli takovou kouli no a cikáni jim tu kouli ukradli a je
vidět že ten sloup je jakoby zlomenej takže asi protože to na něco potřebujou nebo to chtěji
Y13:ne to si nemyslim myslim že taky taková ta mladší věková kategorie že je to v podstatě
z ňáký jenom frajeřiny že prostě maj partičku a chtěj se předvíst tak prostě něco ukradnou
anebo prostě cigarety nebo podobný věci že prostě se snaží ňákym způsobem si to získat i
když na to třeba peníze nemaji myslim si že to dělaj hlavně z tý frajeřinky aby se ukázalo že
prostě nejsou jiní než ty ostatní z toho gangu … tak mně teda osobně nikdo eště nikdy nic
neukrad takovýho jako většího možná ňákou sponku nebo něco podobnýho ale to je takový
zanedbatelný to se dá i vyměnit já teda osobně si pamatuju že ve školce sem si vzala pastelku
a pak mě to svědomí tak strašně sžíralo že sem jí prostě druhej den vrátila jako už tady padlo
o tý zkušenosti jako vim že já bych to nikdy nemohla udělat protože je to nefér vůči tomu
člověku kterej z toho má radost a je to jeho
----Y9:já bych chtěla bejt asi motýlem protože bych měla křídla a mohla bych někam letět
Y13:tak já bych chtěla bejt asi sova protože o sovách se řiká že sou velmi moudré a hlavně se
mi strašně líbí jak vypadaj ale taky že žijou v noci nebo v podstatě žijou i přes den ale v noci
sou vzhůru a příde mi to takový dobrodružný že prostě bych se proletěla po tom lese bez
ňákejch větších obav protože lidem se jakoby v lese v noci může stát mnohem víc než ňákejm
sovám který sou v podstatě královnou lesa
Y10:já bych chtěla bejt vopicí protože vlastně ty maj ze všeho radost a podle mě teda a nejsou
smutný takže já bych chtěla bejt vopicí
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Y:no já vim jenom že byl náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk jako československej
… to bylo ňák přes Moravu Slezsko Čechy Slovensko tam bylo a pak eště něco ale to nevim
Y:já sem ji viděla v Poděbradech … byl malinko plešatější jakoby a měl bílý a hustý vousy
Y:já si myslim že to oslavovali že prostě někam třeba šli že udělali třeba lampionový průvod
Y:já si mysim že to oslavovali třeba na náměstí že tam měli stoly a každej něco tam přines
jakoby když někdo měl slepici tak tam třeba přines vejce dyž někdo choval husy tak přines
maso a že takle se postupně shromáždilo hodně věcí vod každýho
----Y:protože sou dobrý
Y:no protože čim víc je tam těch ryb tim jakoby je to lepší pro tu řeku že ty ryby se tam živěj
ňákejma řasama a tou špínou jakoby takže tu řeku jakoby čistěj
Y:já myslim že je to lepší že ta řeka je víc živá třeba a taky že můžou třeba lidi se na ně
koukat voni jako někdy i skáčou
Y:já si myslim že to pozná že on nějakou potravu musí jíst buď prostě je to čistá voda anebo
je tam ta sůl zachycená von to pozná podle chuti
Y:on tu vodu jakoby dýchá takže on to ucejtí jakoby jaká ta voda zrovna je
Y:no podle toho že když se tam narodí (sg.) tak že vlastně to ví jako to místo prostě pozná
Y:už si pamatuje kde se narodil tak mu to ta maminka asi ukázala úplně kde co je a von si to
už zapamatoval a pak když ho daj někam jinam tak on prostě najednou nebude vědět třeba
kde je
Y:že to asi vycejtí nějak tu vodu
Y:já sem byla na rybách chodim s tátou z rodičema prostě
Y:já sem na rybách byla ale jakoby já ty ryby nejim takže já bych ty ryby nezabila nikdy
v životě tam byl takovej kluk ten nám to všechno vysvětlil a já sem to lovila a ulovila sem
takovejch asi padesát malech běliček
----Y:někteří lidi dělaji chyby že se nerozhlídnou a dou třeba puberťáci … ale správně by bylo
dyby všichni chodci se třikrát rozhlédli na jednu stranu a dvakrát na tu druhou
Y:já když chodim do školy s tátou tak tam je takový přechod ten je strašně nebezpečnej já
sem viděla v televizi jednou že tam byl jeden chlapeček že tam přecházel a že ho zajelo auto
ale von to přežil voni ho operovali teď už tam sou vždycky strážníci každý ráno protože
dycky přijede autobus pan strážník vleze do vozovky z toho autobusu se vyhrne hromada lidí
a to tam pohlídaj … jo je to lepší protože někdy ty auta ani nezastavěj

Y:může se to stát dyž třeba řidič si z někym telefonuje a nedívá se na cestu tak ho nevidí a
von ho zajede anebo dyž se dívá třeba že si zapíná rádio a tak … třeba že by na těch
přechodech že by třeba dyž tam někdo de že by zablikaly červený světla jako že musí
zpomalit
Y:asi by se to dalo zařídit tak že by se ty chodci že by museli být prostě opatrnější že by
prostě je to nějak nepustilo ten semafor do tý silnice když by tam ty auta jezdily a naopak ty
auta by to zase nepustilo kdyby tam měli právě ty červenou
Y:pro ty chodce by bylo dobrý dyž jede auto že by tam byla taková brána kerá se zavře aby
nemohli jít a potom se votevře aby mohli jít
----Y:ono jim to prostě chutná že ono je to takový pro ně ňáký dobrý já prostě nemám ráda že
ňáký děti třeba můj brácha tak on chce vždycky pivo a já ho nikdy nechci mně nechutná
Y:když sme jednou byli v hospodě tak tam byl jeden pán opilej bylo to takový divný ho tam
vidět vrávoral hodně nelíbilo se mi to
Y:můj taťka si někdy dává k jídlu červený víno ale dyž si dá třeba hodně vína tak já mu dycky
řeknu že je to nezdravý že by měl míň vína pít
Y:když sme někde v hospodě třeba jenom na obědě a pak zase jedeme někam dál autem tak
dycky tátu hlídam aby se nedal žádnej alkohol a někdy si vezme z mámou třeba večer trochu
alkoholu vína ale jinak ne
Y:člověku trochu alkoholu za čas neuškodí ale alkohol by se neměl pít pravidelně …
maximálně jednu skleničku vína třeba ale piva může i víc
Y:já si myslim že dyž si malinko lokne třeba i třináctiletá holka nebo kluk tak to nevadí dyž ---- tak to mu neuškodí ale dyž vypije hodně tak to už vadí
Y:když rodiče odejdou a nechaj na stole alkohol tak to může vzít ňáký menší dítě třeba
osmiletej a může ho vypít takže to moc škodí
Y:já nepiju víno ale jenom dyž se tatínka zeptám tak si jenom líznu
Y:já třeba dyž bude ňáká diskotéka nebo ňáká slavnost tak bych si malinko dala
Y:tak jako záleží na to tom jak časem potom mi to bude chutnat nevim
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Y:mě potěšil můj pes dobře cvičí a tak … německýho ovčáka
X:nevim tak mě asi potěšilo výkony ve fotbale že hodně jako vyhráváme teď jako že se nám
dobře daří … no díval no akorát mě tam naštvalo to jak jako dostal tu červenou kartu no … no
bylo no jako byla to penalta ale myslim si že to na červenou nebylo
X7:no když sem dostal nový lego
Y:no tak asi hodně trénovat ne jako furt cvičit aby vyhrávala

Y: svůj volný čas

X7:ale nejlepší je jako vod každýho trošku umět
Y:tak třeba ve zpěvu to mě baví zpívat ale nevim jesi jako že zpívám dobře nebo tak někdo
říká že zpívám dobře někdo musí někdo říká že musím přidat ale tak někdy se to zkusí a
uvidíme
Y:já s těma psema protože já s nima zabývám hodně spoustu času svýho a tak bych chtěla bejt
s nima dobrá mě to docela baví i protože mě na to přivedla moje máma protože máma taky
má psy tak bych taky chtěla bejt jakoby chtěla bych to někam dotáhnout s těma psema
X:já nevim já bych asi chtěl mít kapelu a bejt jako hodně proslavenej protože hraju na kytaru
tak bych chtěl abych byl jako slavnej timletim asi … nevim aby mi lidi mě znali a měli mě
rádi a jako chodili na mý koncertý jestli ňáký budou
----X:já si myslim jako že to asi neudělal určitě správně protože tam jako to je ve vlastní vůli tý
ženský jestli si tam chce dát to dítě nebo ne a je to lepčí než aby ho nechala jak je někdy ve
zprávách někde na ulici a dala ho do toho baby boxu a ten chlap jí měl asi určitě pomoc
X:no protože nemaj třeba na něj peníze anebo ho nechtěj no a anebo třeba se o něj nechtěj
starat prostě
Y:aspoň to dítě jakoby se vo něj potom někdo bude starat nebude někde ležet prostě na ulici a
umírat hlady a tak
Y:no já si myslim že je to velice správný protože ty maminky který prostě ty děti nechtěj
prostě se nechtěj o ně starat nebo maj ňákej jinej důvod třeba že maj ňákýho jinýho otce a tak
no tak je tam vodložej a budou vědět že budou prostě v pořádku
X:tak to asi určitě je jako vůči tomu dítěti nespravedlivý ale je lepčí než aby to dítě se někde
trápilo dyž ho ta máma vodloží někam pryč … tak já si myslim jako že dvě tři už by jí mohly
stačit kor ve dvaceti jo tak si jako myslim že to už je dost celkem no
Y:rodiče většinou no a tak … rodiče vždycky poučujou a prostě prostě se o nás chtěj starat
my víme všichni že chtěj dobře ale někdy to až přeháněj bych řekla
Y:se mnou taky rodiče ale moc ne mně dycky řikaj že ty si eště na to mladá a tak

X:tak jako že vo výchovu ke zdraví jako sme si povídali a jako rodiče doma vo sexu jako to si
ňák nepovídáme jo to jako jo řikali že asi budu mít rodinu že budu rád až mi na chvíli ty děti
pohlídaj ale jako spíš ve škole vo tomle jako se bavíme no
X:no mě mamka často řiká třeba dyž něco dělám špatně třeba například neumim se třeba
chovat u stolu no tak mi řekne třeba až budeš mít ňákou tu holku no tak prostě voni třeba tě
pozvou domu a ty se tam takle budeš chovat no tak to si vo tobě řeknou že seš prase
----X:no já bych řek že ten člověk chodí spát před ňákej dům nebo nevim neumí se chovat chodí
špinavě oblečenej
Y:jako já si mysim že asi někam pod mosty a takový jako kde prostě kam na ně neprší a
někde kde moc jako nefouká nebo kde je jako trošku teplejš než jako úplně na ňákym volnym
prostranství
Y:no takle pod mostama někdy i na ulicích před barákama a tak u popelnic hledaji různý věci
a tak
X:já zrovna znám jednoho bezdomovce moje babička Zdenička bydlí až v Otvovicích a ta má
sousedku jednu a ta má zrovna za dítě bezdomovce … no protože taky nemá hodně peněz
nemůže se o něj starat
Y:no tak třeba jako že si koupí třeba ňákej nástroj hraje třeba někde na nástroj on si vydělá
tim peníze záleží na tom taky jakej ten bezdomovec je jesi se živil kdysi to alkoholem nebo
jako že jestli chtěl udělat jenom dobře no tak když bude hrát tak když si za to nebude kupovat
alkohol ale jídlo no tak možná když bude čistotnější jako že když si nebude kupovat ten
alkohol tak ho někdo možná přijme nebo může jít do toho takovýho ústavu kde prostě zaplatí
jenom třeba dvacet korun na noc
X:tak já kdybych asi měl jako peníze na to a věděl bych že ten bezdomovec je jako dobrej že
to neni žádnej kterej prostě jako chce furt jenom pít tak bych asi mu dal ňáký peníze aby moh
začít jakoby vodznova ňák aby si našel práci a jako zkusil se jako vodznova a pak jako třeba
někde bydlet a takový
X:že by bydlel doma a že by si vařil a chodil by někam na nákupy a tak
X7:já jo protože se tim třeba živěj a třeba ten režisér je jejich známej no tak chce jim ňák
pomoct a aby si trochu přivydělali nebo přivydělali spíš trošku vydělali
----X:tak já si mysim jako aby se ňák proslavili aby se vo nich řikalo jo ten předpověděl konec
světa že by to já si nemysim jako že by měl jako bejt předpovězenej prostě konec světa jesi to
jednou bude tak bude a jako nevim jesi se to dá vůbec předpovědět
X:no mně se zdá že to chce udělat tak že ostatní lidi prostě si řeknou že je to hloupost anebo
to myslí tim že ten chlap co to řek že prostě že se začnou ňák stěhovat pryč no a že vovládne
celej svět nebo já nevim
X:k ničemu jako akorát by každej měl velkej strach a zmatkařili by jako paniku by měli já si
mysim že k ničemu by to nebylo dobrý

X:no já bych řek že by byli vzhůru i v noci prostě by si užívali měli ňákej mejdan šli by si do
kina já mysim že i v tý noci by v kině v divadle něco dávali na ňáký koncerty který maj rádi
no a podobně … no já čet v jednom časopise kterej se menuje Kosmos že opravdu za šest až
sedum miliard let tydlencty lidi do tý doby jesli neobjevěj jinou planetu která je podobná
Zemi no tak všichni zahynou a já myslim že v tý době už všichni budou moudřejší a že ji
najdou budou mít lepší na to programy a tak
Y:ty lidi chtěj pořád třeba vydělávat peníze tak dělaj nový věci třeba auta a tak a to zničíme si
to prostředí no tak jako že třeba už nevyrábět tolik až moc ty továrny některý zrušit tak tolik
nám stačí doteď sme žili s tolika věcmi no tak dál prostě jich víc nepotřebujeme
Y:tak zase se hodně lidí rodí ne jako takže to budem potřebovat vlastně todleto
Y:já bych řekla jako že my sme se učili v zeměpisu tak stejně je dětí kolik důchodců
X:já bych řek že jak bysme si prostě tý země měli vážit tak nepohazovat po zemi odpadky
různý ty flašky vod coca-coly a tak a chovat se k ní slušně a neničit
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X:je to vod Anety Langerový ale nevim jako pro nevidomý nebo
X:no tak určitě peníze potřebují pro ty přístroje který stojej hodně peněz
X:no tak ta hůlka pak možná jako ňáký jako zvukový možná ňáká třeba postel ale tak to
nevim
Y:nebo třeba jim pomáhá někdy i pes … voni maj takový tečky a voni si to tam vyhledaj
prstama a přečtou si to ňák
X:no můj praděda on tady ty lupy hodně používal s tim uměl dost dobře číst
Y:no je to takový divný že ty když třeba vidíš tak tě třeba potom i ty voči trochu bolej dyž si
v tý tmě ale my sme někdy třeba i v tý kavárně byli voni k tobě přídou a daj ti takový žolíky a
ty si tam třeba něco dáš k pití a pak jim to těma žolíkama zaplatíš … no jako byl ale vypila
sem to potom
----Y:já ne … no jo mně je taky jako dobře z rodičema třeba že nám někdy i pomáhaj
X:v šestnácti třeba to určitě ne protože vlastně eště v těch šestnácti neměl bysem ani moc mít
kde bydlet a pořád potřebuju tu podporu těch rodičů
X:no tak asi ňáký co má jako zlý rodiče nebo je nemá a jako že třeba se opíjej a tak … nikdy
moc ne spíš jenom v dobrym
X:no tak jak kdy jako třeba jako někdy mě naštvou ale jako nechtěl bych asi v šestnácti já
mam třeba sestřenici který už je asi dvacet a furt jako s nima bydlí s rodičema
Y:třeba že když musíme někdy uklízet tak nás rodiče trochu tak jako naštvou že to musíme
uklidit a nám se třeba nechce někdy … jo mně to rodiče taky někdy řikaj ale pak už je tam
jako v tom pokoji příjemně když to tam uklidíš tak je to tam jako hezký
Y7:já vytírám luxuju zalejvám kytky utírám prach a nosim jako koš
Y:já taky uklízim někdy i vyndám třeba myčku a někdy si taky uklidíme svůj pokoj
X:no tak taky utírám prach potom dyž bráchové maj hračky tak jim to pomáham uklízet
vyndavam myčku sušičku chodim teda se psem a pak umývám ty zvířata a stůl a pak celej
pokoj … no tak de o tu výchovu no jesi na tý výchově fakt dbaj a chtěj aby z něj vyrost třeba
ňákej inženýr a takle tak asi jo ale pokuď ho prostě nechaj příde domů a dělá si co chce tak ne
Y:třeba že na nás začnou řvát prostě se na nás zloběj
Y7:ke mně nemůžou chodit kamarádky a zákaz televize
----X:na vysokých školách asi už jo ale na tý základní škole určitě ne dyž tam vlastně musíme
chodit a eště bysme za to platili tak ne ale na těch vyšších už jo

X:třeba na tech vysokejch už jako sou ňáký ty dobrý profesoři tak aby jako měli třeba vyšší
platy a možná v tý Anglii sou i internáty tak aby jako měli ten nocleh a tak … no tak asi
pudou na ňáký zájezdy a hlavně na ty platy těch učitelů aby se zvětšily a je to takový divný
když za to vlastně musej platit ty děti dyž dávají peníze na plat učitelům a takle různě … no
tak myslim že jo ale i ty učitelé se tekon asi víc snaží aby měli větší plat a dyž ten větší plat
dostanou tak už to nebude podle mě takový to vyučování kde prostě ty učitelé dělaj všechno
pro to aby se to ty žáci naučili a už jim to bude podle víc jedno …no tak asi jo ale dyž se teda
ty peníze daj pučit tak to potom zase musej splácet a nemaj ty peníze kde vzít dyž choděj do
tý školy takže to maj taky těžký
Y:já si myslim že to je asi správný ale nejsem si tim úplně jista
X:asi je lepší si už najít tu brigádu v tom oboru abysem už ty základní věci znal a potom už
bysem to moh v tý práci využít … tak já myslim že by si na to měl vydělat sám protože jeho
studium sou to sice jeho rodiče ale dyž někdo rodiče nemá tak taky si na to musí vydělat sám
a má to o hodně těžší
Y7:no tak že by si to platil sám a když jako nemá tak jim to pučej rodiče
X:podle mě třeba ty rodiče by jim to jako na začátek a pak že by si to měli dělat sami a taky
že jo by jim mohli potom pomoct dyby náhodou neměli nebo tak
X:tak já mysim že to neprospívá že akorát si s tim oni dělaj problémy a nepřesvědčej aby se
to zmenšilo
X:jako třeba pro sebe si jako něco dokážou ale jako většinou ty demonstrace stejně nic jako
nevyřešej
----Y:no pro mě by to byl asi taky šok ale začala bysem jak řvát a třeba u nás bydlí babička tak
by to třeba někdy i slyšela nebo tak
X:schoval bysem se a bál bysem se docela ale hlavně bysem někomu taky poslal esemes nebo
bysem potichu zavolal podle toho kde bysem byl schovanej a hlavně aby mě nenašel no …
sice tam ta cesta mohla trvat třeba pět minut ale pro toho tátu to musela bejt hrozná doba
protože jak se o toho syna bál tak mu to mohlo přijít že tam jede hrozně dlouho
Y7:na chvíli dyž dou třeba někam zamest třeba na zahradu listí nebo když dou pro poštu nebo
vyhoděj smetí a hned se vrátěj
Y:já třeba když sem teď neměla v úterý trénink tak mě nikdo nemohl hlídat tak sem jako
chvíli sama byla doma a pak táta přišel … já taky ne ale třeba jako dyž něco spadlo na zem
tak sem se docela lekla … já si třeba maluju nebo si z něčim hraju a nebo třeba babička mi
tam něco pustila zabavila sem se taky
X:no tak jo no tak u nás jako to je spíš jako rodinnej dům tak jako třeba dyž sem tam úplně
sám tak jako se někdy trochu bojim jinak jako ne
X:no tak já dyž sem sám doma tak buď poslouchám ňákou hudbu nebo sem na počítači
koukám na televizi snažim se prostě ňák zabavit no … jak kdy dyž třeba de máma se psem už
je jako tma tak mě asi i zamkne občas ale jinak ne

Y7:zeptali bysme se kdo to je a jako podle hlasu ho poznáme jako
Y:třeba bysme se ho zeptali jak se menuje a von by třeba nevěděl to méno našich rodičů
anebo my tam máme okno tak já bysem se třeba koukla kdyby to vopravdu nebyl nikdo tak
bysem mu prostě nevodevřela
X:no tady dyž někdo zazvoní tak se podivám jak máme ve dveřích takový to kukátko a
jednou na nás zvonila a že to byla policie tak sem nevěděl co mám dělat tak sem teda šel dolu
podival sem se a pak to byla policie ale byl sem trochu nejistej …no taky nám jednou ukradli
dokonce i auto celý tak sme zavolali policii a našli sme ho asi o kilometr dál normálně
zaparkovaný ale už bez autosedaček a bez vybavení
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X:u nás ve ---- byla strašná námraza že sme pomalu nemohli vyjet cestou sme museli jet
strašně pomalu
X:aby nebyly takový mrazy ani velký vedra aby byl vzduch ani ne moc suchej ani moc vlhkej
Y:protože ta mlha jak na nás jako de tak se nám špatně dýchá no takže odstranit mlhu
Y:že třeba bude mít černej kašel nebo ňák tak Y: určitě může to bejt i zápal plic
Y:no když se třeba špatně oblíkne prostě tak teďkonc už si musí každej skoro vzít košilku aby
nenastydnul … jo mně mamka koupila ňáký jako na tu výživu teďkonc jako abych to to tak to
každý ráno dycky po snídani tak si to beru
----Y:tak třeba prostě to okolí ho třeba někdy donutí jako
Y:také to může mít i z filmů různých … ano právě že proto sou nepovolené filmy pro děti
X:nebo třeba když prostě někdo už nemá peníze jako a nemůže si nic koupit tak prostě krade
no
Y:no mně řikala prababička že když jako měla ňákou kamarádku tak ona něco jako neměla
něco chtěla tak to ukradla a potom měla ňákej trest
X:měl by za to bejt trest za ty úplatky to neni správný podplatit ňákýho
X:třeba něco chtěj vědět že je to hodně důležitý pro ně
Y:protože on prostě chce dostat ty peníze ví že za to třeba dostane hodně peněz tak to prostě
udělá … tak si třeba někde domluvěj prostě schůzku někde jako aby tam nebylo hodně lidí
prostě aby tam byli jenom mezi čtyřma očima no a prostě ten jakoby ten politik prostě čeká
jako až mu to ňákej ten člověk řekne no a takle to pokračuje
X:řekne mu že prostě nebere úplatky a ať odejde
Y:no jako že se todle prostě nedělá a hlavně mu to říct do očí ale prostě stejně tam to ale
vždycky bude je to furt to samé
X:no že by to neměl dělat protože třeba nechce aby šel do vězení
Y:dyž ten člověk prostě něco udělá něco špatného a pak mu je to všechno líto a všechno mu
to mrzí a tak právě si pak vyčítá že má špatné svědomí
Y:podle mě má to špatný svědomí ale musí s tim prostě ňák vyjít že jo
Y:podle mýho dyž má teda to špatné svědomí tak s tim stejně nic neudělá a prostě se řídí furt
dál

X:podle mě by měl říct pravdu před celym parlamentem před všim aby jakoby se očistil od
toho svědomí svýho
----Y:já sem jednou šla s kamarádkou sme šly z kroužku já chodim totiž na klavír tak sme šly
domu a ňákej malej jakoby ten Rom tak za náma běžel a chtěl mi něco vzít z kabelky tak sme
strašně utíkaly
X:já žádný osobní zkušenosti z Romama nemám ale měli by teda začít pracovat a chodit do
školy nebo aspoň bejt veřejnosti prospěšný
Y:polovina těch Romů sou hodný ale opravdu ta další polovina vopravdu je zlých … no
protože záleží taky na tom ta výchova sou špatně vychovaní nechodí do školy takže nemají
žádné vzdělání poflakují se jenom doma a to je špatné hlavně k tý výchově … no tak
samozřejmě je to těžké pro ně to chápu musí si to --- protože i teďkonc je pro každého
člověka už není si tak najít práci to už není tak jednoduché
Y:já bych třeba ty Romy poslala na ten teda úřad a prostě bych se tam s nima domluvila jako
aby jim aspoň dali jednu šanci aby prostě to zkusili ty Romy
X:taky bych poslal třeba ty děti do školy
X:já bych nejspíš udělal ve městě ňákou čtvrť pro ty Romy a snažil bych se je ňák zaměstnat
u ňákejch firem nebo a ty děti malý poslat do školy aby měly vzdělání výchovu a všecko
možný
Y:já bych to prostě udělala tak hlavně že bych jim dala jakoby tu školu koupila bych jim
určitě ňáké školní potřeby zajistila bych jim byt a tak dále ale prostě by tam záleželo hlavně
na tom chování protože nemůžeme se skamarádit z někym ani spřátelit dyž prostě má to jiné
chování které prostě se nám nelíbí
Y:já sem se bavila s takovym malym chlapečkem ale oni jako dou vidět že prostě maj dobrý
oblečení jako že se strašně chovaj slušně jako hrajou si venku choděj do školy všechno ta
jejich máma a ten táta choděj do práce
Y:no protože teďkonc jako kdybych byla ten Rom tak bych vlastně by bylo to okolí pro mě
jako spiknutí protože by mě nikdo neměl rád to by mi docela vadilo jako
Y:ale ty by si na to byla zvyklá pak dyby ses v tý rodině vlastně narodila takže tobě by to
vlastně nevadilo
Y:mně by docela vadilo protože bych třeba nemohla chodit do školy a taklen jako se
vzdělávat a docela by mi vadilo že bych neměla žádný kamarády
Y:tak jako když ty Romové prostě chtěji aby se s nim někdo bavil tak musí pro to něco udělat
prostě se musej chovat slušně nesměj prostě krást a musej prostě bejt jako my
Y:samozřejmě někteří lidi například také z nich dělaj ňákou srandu nebo třeba jim hned
nadávaj přesto třeba na to nemaj důvod protože voni toho Roma nepoznali voni neví jak se
chová a hned mu nadávaj takže to je zase u nás jako špatné

Y:nebo třeba my když si prostě řekneme že ňákej ten Rom chodí na tu zvláštní školu tak
prostě si řekneme no ale on chodí na zvláštní školu tak se s nim nebudeme kamarádit a ani
nevíme jak se chová jakej je
----X:myslim si že eště sou různý druhy mimozemšťanů
X:tak já si mysim že je to skoro nemožný abysme byli sami když už teda nebudou inteligentní
bytosti mimozemšťani tak přinejmenšim aspoň primitivní život na více planetách
X:myslim si že by to bylo dobře ale měli by asi vyspělejší techniku od nás … třeba že by měli
lítat světelnými roky
Y:hlavně aby přišli v míru aby třeba sem nepřišli a hned aby nám to tady všechno ňák zničili
a takle
X:kdyby tady byla ňákej virus tak by bylo nejlepší aby taky přinesli vakcínu proti tý bakterii
aby nás mohli proti tomu očkovat nebo něco
Y:podle mýho by vypadali úplně jinak třeba by měli jenom jedno voko a určitě by měli jinej
přízvuk jazyka si myslim
Y:tak podle mě by byli úplně malí jako že by byli menší než my a podle mě by nemluvili
podle mě by jako dělali ňáký zvuky … tak třeba že tady máme hezký památky jako ty historie
a že třeba tady máme jako tu vzdělanost že tady sou různý ty školy a takle a špatnýho třeba že
tady někteří lidé sou zlí tak ať si na ně dávaj bacha
Y:tak máme tady hlavně taky je to náš domov tak máme tady krásné památky hlavně rodinu
Y:a naopak bych řekla aby si dávali pozor třeba na ty zlý lidi a aby je třeba jako neokradli
X:to dobrýho že tady máme prostě různý věci že můžeme vysílat třeba na dálku a to špatnýho
třeba aby si dávali třeba pozor na svoje lodi že by jim je někdo mohl ukrást
Y:jenom bych ještě chtěla dodat jak sme řikali co bysme jim teda ukázali tak bych jim třeba
ještě řekla jaké tady máme tradice a zvyky protože co my tady různě slavíme jako například
Vánoce to asi by neznali Velikonoce a tak dále
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X:no tak podle mě je to jako divný protože nechápu proč a máma mi taky řikala že to má
ňákou malou sledovanost tak asi že proto no
Y:tak vono třeba když někdo má udělanou tu jedničku tak se mu to pak třeba těžko dává ta
dvojka nebo to zapomene anebo prostě mně příde jednička taková česká a dvojka mi příde
taková nepraktická nebo
Y:mně ta dvojka příde taková sportovní a já bych to teda radši měla na jedničce
X:já mám hodně rád takový ty ve kterejch třeba se dělaj takový ty fantastický věci třeba
žížaláci že žížala se najednou změní v lux a prostě a takovýhle věci
Y:já mam ráda hrozně Hurvínka protože mně to příde jako hrozně umělecký když si to
představíte oni to sou loutky … čé té tři to bych byla hrozně ráda kdyby něco takovýho
vynalezli jenom si nedovedu představit že čé té je jako lichý číslo ale jako byla bych ráda
kdyby udělali prostě kanál pro děti
Y:já bych byla moc ráda protože my doma kanál jako Disney Land nemáme
X:mě by jako hlavně jako zajímalo jakej by to byl kanál jaký číslo by to bylo protože trojka to
je Nova
----X:no tak jako já myslim že oni si jako vezmou bankovku a votisknou ji třeba na počítači tak
podle mě je to těžký ale ty lidi musej bejt na hlavu jak si myslej že prostě někdo si bude
myslet že to je pravý
X8:já nevim ale můj strýček měl ňákej obchod a tam někdo jako udělal ty peníze a dal mu ty
neopravdické a strýc si myslel že sou to opravdový tak mu to vzal a von to ukradl … no šel na
policii řekl to tam peníze přišel a vo ty peníze přišel
Y:moje mamka platila na Budějovický bankovkou myslim že asi tisíc a ta prodavačka se
podivala a vono to bylo padělaný mamce jí dala zpátky a řekla aby jí dala jinou … byla hodně
překvapená a dala jí teda novou
X:to sou takový jako obyčejný peníze dvoutisícovky ty se tak jako moc nenajdou ale to tisíc
to je prostě taková taková jako zlodějská prostě koruna …mně se teda líbí že to jako neni jako
jenom kus papíru na kterym je napsaný ňáký číslo a jako že sou tam ty obličeje a z druhý
strany sou to takový ty ruce jak se podávaj nebo tak prostě se mi to líbí no
Y:třeba eura nemaji žádné hlavy ale maji tam ňáké budovy nebo něco takového tak české
koruny maji známé lidské hlavy tak to je jiný úplně
X:mě ne ale já sem třeba četl Štyrlístek a tam padělali vysvědčení že on na něm měl čtyři
čtyřky a padělali ho aby měl samý jedničky
Y:peníze zrovna ne ale třeba ňáký výrobek jednou sme si jako hráli na prodavačky a vzali
sme si ňákou krabici a na to sme si jako vystřihli kousek bloku a jako nalepili sme to tam nic

sme neprodali protože to byl jenom papír ňáký všichni to poznali ale jinak nenapadlo by mě
to vůbec
----X:hraju hry a taky někdy pomáhám mámě na facebooku a na e-mailu
Y:já třeba když sme dělali ňáký projekty tak já si tam najdu něco o tom protože třeba když
nemám o tom ňákou knihu tak si to najdu na tom internetu nebo jako hraju samozřejmě ty hry
to podle mě hraje každé dítě na internetu a jinak se dívám eště na ňáké filmy
Y:já tam hlavně chodim na e-mail a píšu si s kamarádkama a s babičkou
X:jako počtení v novinách to je prostě dobrý a moje babička nikdy jako by nedovolila aby
přestaly noviny protože ona nemá počítač a dycky si de koupit noviny a dycky mě táhne s
sebou a navíc ty křížovky si kupuje v těch novinách a ty myslim jako tak na tom počítači tak
nejsou no
Y:noviny to se mi zdá lepší protože z internetu se vám může i zapařit hlava nebo vás může
bolet hlava
X:tak pro mě je určitě lepší ta první varianta číst si knížku protože to je takový jako
zajímavější a navíc počítač si do postele do ňákýho pohodlí si nevezmu ale knížku si jako
můžu vzít úplně kamkoliv
Y:já na internetu mě z internetu vůbec nebaví si číst kupuju knížky bez vobrázků protože si to
můžu představit jako co se děje
X:tak myslim že to získávali z knížek hlavně a někdy třeba od kamarádů od sousedů a tak
anebo z vlastní známosti třeba když chtěli vědět něco o psovi a měli doma psa no tak si zjistili
něco o svym psovi no
Y:podle toho jesi to je třeba já nevim o Karla Čtvrtýho tak se třeba šli zeptat někoho z toho
kostela nebo někoho chytrého anebo z těch knížek to taky mohli získat a podle mě si to taky
jako zjisťovali od těch chytřejších
Y:já bych to nepřežila kdybych si musela psát z mamkou a nesměla se s ní stýkat tak asi se mi
to podle mě nestane
X:kdyby jako všichni lidi jako se zavřeli do ňákejch skříní a psali si přes internet tak to by
bylo asi strašný já bych to nepřežil já bych radši umřel než abych todleto musel zažít
----X:no tak já sem viděl rozsvěcení jenom těch malejch stromečků který tam na vesnicích stojej
třeba kolem ale ten velkej strom mně to dycky ňák uteče a najednou je rozsvícenej strom a já
vidim že sou Vánoce
Y:no my dycky o Mikuláši pečeme cukroví deme se podívat na ten Staromák a tam dycky
svítí ten velikánský strom a já vůbec nevim jako kde mohli takovej krásnej strom sehnat …
podle mě jako oni maj nějaký dlouhý kamion a ten má tu zadní plochu kde to oni pevně
přivážou a eště sem chtěla říct že my sme jednou viděli jak ho převážej jeli sme za nim úplně
sme takle viděli na ten kmen a na ty letokruhy a takle sme na to koukali

X:dvacet dva metrů to by možná šlo no ale jako hlavně jak ho uřízli já bych se strašně bál
třeba dyby se jim to vymklo z rukou a někam to spadlo a někoho to zavalilo tak to by se
mohlo stát
Y:vánoční stromek tam máš taky ten podstaveček kde ti to nespadne tak oni mají něco
podobného ale jako vylepšeného protože to musí být neuvěřitelně těžký ten strom takže to si
nedovedu představit
Y:ten podstaveček co je pod tim stromkem byl přivázenej k tý zemi ňákýma provazama aby
to nespadlo
X:já myslim že ten stojánek pod tim je tak asi těžkej tak jako ten strom že ho maj jako
obrovskej taky je ňák jako přidělanej k zemi musí mít velkou plochu ten stojan aby se to jako
nepřevrátilo … advent to sou čtyři neděle před Vánoci a dyž začíná advent tak se má začínat
ten adventní kalendář a advent je až do Vánoc jako já ho mám rád protože je to takovej ten
čas kdy se těšíte strašně na ty Vánoce takže pořád vás ty dny tlačej dopředu a dopředu a
nemůžete se dočkat
Y:advent je vlastně odpočítávání k těm Vánocům proto je vánoční věnec a každou neděli se
zapálí jedna svíčka na adventní neděle sme všichni celá rodina spolu a jako představujeme si
jaký budou ty Vánoce já se dycky neuvěřitelně těšim
Y:já vždycky pro mamku na Vánoce přichystám ňáký výrobek protože ona řiká že nejlepší je
vždycky výrobek ode mě než kdybych jí něco koupila ňákej třeba keramickej obrázek
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X7:já si s nim dal ruku u sokolovny … že mi řek ahoj
Y13:jo viděla jednou když sme byli na běhu vítězství pomáhat tak tam byl
Y12:ne nemluvila sem s nim ale já bydlim v oboře v lánský a on tam někdy jezdí tak tam je
vždycky ochranka tak ho tam vždycky vidíme
Y12:no podle mě to bude čim dál tim horší
Y12:podle mě nejlepší prezident byl Tomáš Garrigue Masaryk
Y13:udělat v těch penězích pořádek protože všichni si stěžujou ale mně táta řikal sme
poslouchali rádio a tam bylo co si myslíme o vládě a táta mi řekl že si zasloužíme vládu
takovou jakou máme asi takže sme asi špatnej lid nebo národ
Y12:no asi takovýho jakej je teď protože moc dobře se našemu státu podle mě nedaří
Y13:my občané abychom si vybrali toho kdo je pro nás podle nás nejlepší protože když nám
zvolí (pl.) ňákýho kterej prostě oni si tam mezi sebou šuškaj všechno a nám se nic většinou
neřekne
----Y9:už máme i stromky jako připravený a určitě budeme zdobit
Y12:my sme nikdy nedělali advent my stejně totiž na Vánoce nejsme doma my jezdíme
k babičce takže my vlastně bysme stejně ten advent nedopálili … no to nevim ale nikdy sem
si nevšimla spíš ňáký vánoční vystoupení
X7:já bych řek že nejspíš v Praze
Y13:když jedeme se školou na výlet do Prahy před Vánocema
Y12:podle mě zimní oblečení nebo ňáký cukroví … ňáký ozdoby ještě můžou tam být …
podle mě by se tam nehodily třeba věci z moderní doby protože Vánoce sou jakoby tradice je
to jako z minulosti tak by to mělo být spíš takový příjemný a ne žádný počítače a takovýdle
elektronika to by se tam prodávat nemělo … ani ne protože já si myslim že by jim to stejně
nikdo nekoupil
Y13:ale sou snad ňáký jako že musí (pl.) mít povolení aby si ten stánek mohli postavit
Y12:já nevim já si ráda třeba kupuju oblečení
X7:já obrovskej perník … já mam doma takovej adventní kalendář kde je třeba lego
Y9:já bych třeba vzala perník jako vytvarovanej do srdíčka a tam třeba pro mámu nebo pro
dědu
X10:já bych třeba ňákej vobrázek pěknej

Y12:já třeba babičkám a dědečkům dělám přáníčka a mamce třeba nevim minule minulý rok
sem jí třeba koupila něco do kuchyně a na těch trzích asi něco pěknýho třeba ňákou slaměnou
ozdůbku nebo slaměný srdíčko
Y9:já si myslim že jo protože to je vlastně jeden z hodně málo dní kdy sme všichni všech pět
doma pohromadě máme to vlastně už jako pohoda no klídek nemusíme na nic myslet
X10:ňáký ty rodiče sou vystresovaný protože musej kupovat ty dárky že v ňákejch rodinách
to takle je
Y12:já třeba to mám hrozně ráda protože se sejdem babička s dědou naše rodina nás je pět
pak sestřenice s tetou a sme tam takle všichni a je to hrozně hezký
----Y12:já sem v cirkuse to sem nepamatuju si že bysem byla možná dyž sem byla malá ale
cirkusy nemám moc ráda protože podle mě je to jakoby trošku i týrání těch zvířat že prostě
těm zvířatům se to stoprocentně nelíbí
X7:že je to pro ty zvířata ňák těžký
Y13:ty zvířata vyrůstaj v zajetí a nikdy třeba nepoznaj svoje rodiče že je třeba odchytnou a
vůbec se do tý divočiny nevrátí
Y12:mamka řikala že jako nemusí cirkusy že podle ní je to správný že zvířata by měly žít
volně ale teda v zoo jako žijou taky odchyceně ale to už je trochu něco jinýho
Y9:tam vlastně se ty zvířata neučí jezdit na koloběžce v zoo si myslim je to lepší než …
X11:podle mě je tam jako krmí (pl.) správně ale mně se ten cirkus prostě nezdá
Y9:mně taky ne já sem tam byla jednou s babičkou a moc se mi to nelíbilo protože tam jako
moc hady nemám ráda a voni tam zrovna byli takže já moc ten cirkus taky moc nemusim spíš
tu zoo
Y12:třeba v zoo sme se z mamkou bavili že je to o něčem jinym když třeba v Praze maj
lachtana který tam dělá vystoupení že i to zvíře prostě má rádo tu společnost že to dělá i
dobrovolně že prostě ho to baví … to já bych ty medvědy spíš třeba dala do zoo ale ne někde
nechat aby a eště je to nebezpečný
Y13:možná těm lidem šlo o peníze i třeba že se za to platí za ňáký takovýdle převozy … tak
jestli ty zvířata maj rádi tak jim je jedno kolik to jídlo pro ně bude stát podle mě … tak jesi ty
zvířata má rád a stará se o ně dobře tak by to nemělo vadit kdyby se zavedly třeba ňáký
kontroly o péči těch zvířat třeba neplánovaný aby si to ty lidi nemohli připravit tak by to třeba
šlo ale zakázat to úplně to zas ne
Y12:někdy i to zvíře má zase rádo toho člověka že někdy prostě se maj rádi navzájem ňáký
zvíře to může v tom cirkuse i bavit že třeba i kvůli tomu že má rád ňákýho toho svýho
cvičitele
----X7:moje prababička devadesát sedum … vona nám řikala že si jí celý Mělnicko váží

Y14:já s prababičkou trávim většinou když jedu k babičce na prázdniny to sem tam většinou
tři tejdny tak většinu dne prosedim u ní a poslouchám jak mi povídá třeba ona byla ona mi
říkala že byla v dětství hrozně malinká a že jí pan učitel musel dávat na stůl aby mohla
předrecitovat třeba básničku
X11:podle mě je jako trochu rád že prožil že prožil hodně krásnej život a že se ani tak nebojí
smrti protože ví že ten život prožil naplno
X7:já bych řek že třeba když ňákej starej člověk třeba v mládí prožil válku tak nebyl ten jeho
život v tom mládí tak šťastnej
Y12:podle mě když je ten člověk starej a třeba zažil tu druhou světovou válku tak podle mě si
prostě ulevil že teď je doba jiná že je to lepší
Y13:protože o sebe líp pečujou
Y12:já vim že to neni až tak jako všude ale podle mě sou muži spíš jako víc kuřáci a
alkoholici než ženy
Y13:moje máma kouří a já se jí to snažim vymluvit protože to je hroznej zlozvyk
Y9:já si zase myslim že já bych to asi nebrala protože já bych si spíš představila že bych
prostě umřela tak jak se to má stát a ne si ňák prodlužovat prostě svůj život podle mě je to
zbytečný
Y12:já bych to taky nebrala podle mě má každej umřít tehdy kdy má umřít a
X7:kdy mu docházej ty síly
X11:tak jíst zdravě nekouřit no to hlavně a třeba nebrat drogy ale taky třeba i dodržovat
hygienu
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X11:tak se vždycky těšim na ten sníh protože už přichází taková ta vánoční atmosféra
Y11:no tak já se asi nejvíc těšim na takový ty koulovačky tady před školou pak vždycky
přídeme úplně celý mokrý na vyučování a to je sranda
Y7:ne není protože tady zase se můžeš koupat v létě můžeš být venku jenom v tričkách
v krátkých rukávech
Y11:mně by vadilo bydlet na horách protože by pak třeba byl těžší přístup dyž bysme někam
chtěli jet třeba do divadla nebo nakupovat takže jako mně to tady ani tak nevadí
X11:na horách mě to baví asi víc než tady pokud tady teda neni ten sníh protože já mam teda
radši zimu prostě mně se zdá že se v tý zimě může dělat víc věcí který mě bavěj
X7:lyže líp zatáčej líp se udržim v rovnováze je to na nich lepší
X11:tak samozřejmě kdyby nebylo zahraničí tak bych si s timle vystačil ale prostě my radši
teda jezdíme do Rakouska do Alp sou tam větší ty kopce a taji sou to takový kopečky pro
dětičky no tak rozhodně asi v tom zahraničí
----X11:no tak já si to rozhodně představit nedokážu protože já sem zatim plul jenom na
takovejch těch malinkejch lodičkách bylo to třeba jenom dvacet minut a na velký lodi třeba na
parníku sem eště nikdy neplul takže to nedokážu ňák vysvětlit … to je podle toho s kym bych
tam byl kdybych tam byl třeba s rodinou tak by mi to zas až tolik nevadilo a s ňákym tim
kamarádem
Y11:mysim že by to bylo asi zajímavé ale mysim že by mi pak třeba už to začalo vadit takový
ten kolíbavý pohyb tý lodi chtěla bych taky se dostat jako čas od času na tu souš
X7:já teda mně by vadilo třeba tam jezdit dlouho protože neudržim se v klidu tak půl hodiny
… to ne ale doma jako sem hodně aktivní
Y7:já už plula dvě hodiny na parníku na raftě mně to vůbec nevadí zažiju zážitky a jela sem
až do Benátek
Y11:mně se vybaví úplně Piráti z Karibiku tam ty uniformy těch vojáků a ty piráti proti sobě
a takový jako trochu asi nebezpečný se plavit
X11:no tak ty piráti tak já myslim že se objevovali teda na tom moři málo protože na takovym
obrovskym moři máte třeba deset pirátskejch lodí a to by muselo bejt fakt smůla kdyby ty
lodě na ně narazily
Y7:třeba chtěli někam doplout a podle mapy si to museli navigovat sami
Y11:v noci podle třeba hvězd jako že měli právě ňáký ty mapy těch souhvězdí a koukali se
jako podle toho kam maj ject na jakou stranu … no já bych řekla vlastně že ne protože dyby
se právě ňáká ta loď v podstatě ztratila tak to určitě na tý lodi sou stejně ňáký ty zařízení který

by dyžtak mohly kontaktovat tu pevninu a vzhledem k tomu jaká je dneska ta komunikace ani
to nemá smysl moc
X11:to bych to nejdřív musel vidět jak to probíhá jestli se k nim chovaj hezky ty lidi jako ten
kapitán prostě bych to musel vidět abych to dokázal posoudit
----X11:tak je to strašný protože když to dítě chtěj tak proč by ho nemohli mít protože to je jejich
věc jestli jestli budou mít dítě protože pokud sou bohatý tak samozřejmě se o to dítě můžou
postarat a jesli sou chudý tak s tim teda souhlasim ale to už je dobrovolný že ty lidi sami to
dítě odevzdaj do těch dětskejch domovů … tak to nevim jaký měl stát ale já bych fakt řek že
těch Číňanů tak je v tý Číně hodně a že to dítě pak že jo bude převezeno do jiný země
Y11:já bych řekla že je to asi taky tim že je tam těch Číňanů v podstatě dost a nevim možná si
tim třeba ničej to životní prostředí ale příde mi to jako nesmysl vzít to dítě někomu
X11:no já si myslim že by ho teda měli zrušit protože je to strašný když lidi nemůžou mít
tolik dětí kolik chtěj ale zase aby ty Číňani neměli třeba sedum dětí tak bych to omezil třeba
na čtyři prostě bych to jenom zvýšil že bych to nezrušil
Y11:pak by zase ale třeba spoustu lidí po tomdle zrušení v podstatě pak jako všichni chtěli
mít děti pak by byl takovej babyboom bylo by prostě děsně moc dětí takže taky bych to jako
omezila právě na ňákej vyšší počet než jedno … no že vlastně pak ty muži musí zastávat i
jako některý práce těch žen a to se jim asi ne vždycky jako líbí a taky pak prostě jako
nemůžou třeba jako se tam množit nebo
X11:no tak je to špatný protože někdo pak zůstane lichej to je prostě strašný když máte tolik
kluků kolem sebe ale třeba máte jednu holku která se vám fakt líbí a ta už má někoho jinýho
… můžou samozřejmě skončit špatně zase ale to může bejt jako dobrý že někdo třeba nemůže
mít děti a tak si je koupí a bude prostě šťastnej že má rodinu
Y7:no pro rodiče je to hrozný protože maj je rádi
Y11:vlastně to dítě neni jako nějak vychovaný má takovej hrozně jako zběsilej život bych
řekla
----Y11:no já moc ne já osobně dávam jako přednost radši knížkám já mam radši jako delší
příběh jako radši si to sama představuji než to vidět v podstatě na tom obrázku proto mám
radši i třeba knihy než filmy
X11:já komiksy jako takový mám rád ale když je to zkrácená verze ňáký knihy tak si radši
přečtu tu knihu
Y7:třeba Čtyřlístek speciál a tak tam sou různý křížovky Čtyřlístek sou príma kamarádi i když
neexistují
X7:já teda se přiznám mě čtení moc nebaví i když mamka mě nutí číst minimálně dvacet pět
minut … tak jo baví mě to víc než ta knížka kde sou ty malý písmena a furt je to v řádcích
když nemám třeba ňákou záložku je lepší teda pro mě ten komiks

Y7:pro mě je taky lepší komiks protože si to malinko čteš a koukáš na ty obrázky že třeba si
to představuješ úplně jinak ale ono je to vymyšlený úplně jinak
X11:tak s tim já teda nesouhlasim protože já věřim že ta fantazie je mnohem lepší než když
tam je prostě ten obrázek na každý stránce příde mi lepší si to vybavit v hlavě než se koukat
na obrázky a číst to v těch bublinách co vlastně ty obrázky řikaj
Y11:no tak my máme vlastně od mámy co měla schovaný tak u prababičky sme našli takový
strašně tlustý stohy toho Čtyřlístku máma to jako hodně měla ráda na tom v podstatě vyrostli
pak potom ale jak řikám ty komiksy mě zrovna jako mě osobně moc neberou
X11:my máme ty díly od tý stovky nahoru protože pak táta vyrost a už si to moc nečet asi
předminulej rok sem dostal předplatný k Vánocům na ten Štyřlístek a to bylo právě když byla
ta pětistovka takže mezitim sme toho asi hodně vynechali
Y11:jako von je to výbornej komiks já sem ho taky četla jako malá pořád si myslim že to
oslovuje i tu jako dnešní mládež nebo jako malý děti ale teď už třeba sem jako četla
komiksový zpracování v podstatě první a druhý světový války menuje se to Mouse kočky sou
nacisti a myši sou jako Židi a tady to by mě zase třeba by nebavilo číst jako ta kniha a to
osobně v tom komiksu je takový jako pochopitelnější
X11:já sem komiks kreslil jenom když sme to měli jako zadání ve škole jinak kreslim hodně
málo protože mi to moc nejde to kreslení
Y11:to dělaj asi spíš kluci to vod nás ze třídy hodně si kreslí do diáře ňáký komiksy
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Y13:asi něco pokazil já nevim ale že tady byl starostou to vim
Y11:já sem to méno často slyšela teďkon ve zprávách
Y8:dlouho bydlí někde jinde pak na to zapomene a úplně si novou zem přivlastní takže je to
pro něj sice změna ale už se tam cítí jako doma
Y14:já myslim že spíš ano že to bylo úmyslně že vlastně neuvedl ten byt … no já bych řekla
že politika dříve to bývalo lepší i ty vztahy v tom státu bývaly lepší dnes už si každý napíše a
popřeje k narozeninám k svátku jenom například přes facebook nebo přes počítače nikdo už si
nepíše přání a dopisy a to je problém i ty Vánoce sou víc stresové než byly dřív … no možná
jeden z těch důvodů je že politici nejsou moc oblíbení tak možná nechtějí vypadat stejně jako
oni asi by bylo těžké mezi těmi muži propagovat svoje názory
----Y8:matematiku se učim doma tak tý ani tak ne češtiny to taky ne spíš tý angličtiny bych se
trochu bála
Y14:angličtina a čeština patří mezi mé oblíbené jazyky mezi moje oblíbené předměty já bych
měla asi největší strach právě z matematiky protože nejsem zrovna mozek na matematiku
Y13:no já taky z angličtiny a trochu i z češtiny
Y11:v první třídě sme vlastně dostali takový cédéčko na kterym máme všechno nahráno
v sešitě to je taky tak doma to máme poslouchat na cédéčku takže si to zatim docela pamatuju
ale jinak na ty jazyky nejsem úplně ňákej Einstein
Y14:ano dyž sme například na dovolené tak se snažím mluvit i sama anglicky a jezdíme i do
Itálie ale protože Italové moc neovládají anglický jazyk tak se snažím i třeba trochu italsky
když vlastně nevychází ani to dyž si moc nerozumíme tak rukama nohama
Y11:když má máma nebo táta chvilku čas tak určitě táta mi dělá takový ty já nevim jak se
tomu řiká keře že vlastně z jednoho příkladu de do víc takže vypočítávám i na minus takže
učim se
Y8:moje mamka byla v matematický třídě takže dyž si s něčim nevim rady tak mi pomůže
Y14:já matematiku sem neovládala od první třídy jako zatím zvládám vysvědčení zatím na
jedničku ale nikdy sem nebyla zrovna ta pravá třeba na matematickou olympiádu nebo tak
moc jako matematice nerozumim
Y8:učim se to něco určitě bych zvládla v první třídě mě to ani tak nebavilo v druhý třídě si
začínám zvykat vlastně už mě to baví víc docela mi to de akorát to dělení to na to nejsem
zvyklá eště to mi nejde
Y14:abysme poznali na co máme a na co ne aby byly vlastně jenom pro nás protože ty
srovnávací testy člověk který se neučí a je v pohodě nestresuje se může vlastně potom

dopadnout lépe než člověk který je naopak vystresovaný a který se na to učil už poměrně
dlouho
----Y11:no podle mě ne protože ty lidi co tam budou v tom obchodě by to tam prodávali tak si
neužijou jako ten Štědrej den
Y8:taky souhlasim s Aničkou protože ty prodavačky chtěj si to taky oslavit určitě by se jim to
mělo dopřát … třeba že ale zase ostatní lidi by se třeba nakupujou na Štědrej den ne předtim
třeba den takže potřebujou si koupit toho kapra brambory na salát no pak ty lidi by to asi
hodně sháněli takže pak by zas tamty lidi neměli ty pravý Vánoce
Y14:budou očekávat různé ty povánoční slevy a akce ale o Vánocích si myslím že by měl být
každý doma že každý má právo na ten vánoční relax a na ty svátky být doma se svou rodinou
Y13:tak moje máma dělala prodavačku v obchodě takže jako měla to hodně těžký kolikrát
byla unavená měli hodně práce takže proto radši už nedělá prodavačku voni maj třeba do
desíti zavíraj až v půl jedenáctý protože to tam maj hrozně lidí
Y8:jak tam maj těch hodně zákazníků tak můžou se přepočítat ten vlastně zákazník si na to
může stěžovat ňák takže podle mě ty prodavačky to maj hodně těžký
Y13:no neni to dobrý měli by dárky kupovat s láskou někde v obchodě ne na poslední chvíli a
ne zrovna u benzínky
Y11:no tak asi ani nepřemejšlí nad tim co kupuje je to takový narychlo
Y14:samozřejmě hezké že někoho chceme překvapit ňákým velkým dárkem ale potom
vlastně splácet ty dluhy anebo dyž potřebujeme peníze na něco důležitého tak nám chybí to je
vlastně problém i těhle Vánoc protože ty Vánoce sou takové napjaté hodně se shání dárky na
poslední chvíli to je jako v posledních letech problém … no docela ano třeba i u nás tady
v Berouně na konci října už byly čokoládové postavičky ozdoby na stromeček takže to mi
příde trošku přehnané
Y8:to já nevim já bych teda zdobila radši až opravdu v tom prosinci jako ať je to ta pravá
atmosféra protože v listopadu už takle s tim začít tak to mi příde trochu divný
----Y11:no to je hezký že kocour je bohatej ale jako co s tim ten kocour bude dělat … no tak
představte si že de kocour někam do krámu a koupí si auto tak to by asi nešlo takže za tydlety
peníze by ty lidi mohli dopřát někomu něco jinýho než jenom kocourovi … no tak já bych
taky ňákou tu částku dala třeba pro ty lidi který nemaj co jíst a tak nebo do toho útulku no a
zbytek já nevim asi bych si to šetřila
Y8:pak bych něco dala do dětskýho domova do těch útulků na ňáký ty nemocný děti
Y14:já myslim že velice silné pouto protože pejska kočičku jakékoli zvíře můžete brát jako
člena rodiny takže a to znám i sama já takže myslím že velmi silné pouto … tak dává najevo
třeba dyž mu pomůžeme to znám také z vlastní zkušenosti měli sme Beníka který byl
nemocný a kdykoliv sme mu pomohli tak on měl daleko silnější pouto kdykoli přídete domů
tak vrtí ocáskem skáče po vás dává najevo sou radost chodí s vámi na procházky a to myslím
že je důležité

Y8:určitě musí mít sílu se o toho domácího mazlíčka starat a určitě řekla bych že je to dobře
Y13:já bych řekla že to zase dobře neni že každej člověk by měl mít někoho jako ňákýho
člověka blízkýho ale jako když to tak lidi chtěj tak ať maj třeba blízkou žirafu ale jako myslim
si že úplně dobře to neni
Y8:delfíni když se ňákej člověk potopí tak delfíni mu můžou zachránit život ty zvířata
některý sou hodně moudrý a pomůžou těm lidem
Y14:zvířata sou hodně chytří a myslim že třeba i se psem se člověk cítí mnohem klidnější
Y13:já mam doma domácí zvíře a sice ani kočku ani psa my máme osmáka degu taková malá
myšoveverka
Y11:já mam doma morčátko … no tak dyž jim neuděláme nic špatnýho že je nebudeme tahat
nebo tak něco tak asi sou můžeme se s nima pomazlit
Y8:no tak táta přivezl z burzy štíry teď máme ňáký a ještě ňákýho barevnýho kraba já to
trochu nechápu tydle zvířata
Y14:máme yorkshirského teriéra Sherryho a eště babička má Maxe a Jima sou to kamarádi a
stačí jeden pohled do psích očí a prostě víme že sou členové rodiny
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Y:už se nemůžu vůbec dočkat jak budu před stromečkem a budou tam všechny ty dárky …
tak my ze ségrou zdobíme stromeček luxujeme a děláme takový ty běžný práce a rodiče zatim
vařej
X:my letos ňák ani nepomáhali ale moje máma je zrovna po operaci tak jí pomáháme třeba
rozsvicovat do zásuvky dole pod nábytkem světla nebo tak
Y:no je to takový strašně nudný že byste to nejradši nedělali protože je to takový strašně
otravný že všechno musíte dělat vy a rodiče vaří ale zase když to všechno uklidíte tak ste rádi
že ste to uklidili a že už pak bude Štědrej večer a všechno je v tom bytě nádherný
X:já si myslim že je to taky tak trošku nuda protože my už vlastně stromečky a tak máme
nazdobený pak už nic neděláme a připadá mi to nuda protože vlastně sme nedočkaví a nic
neděláme
----Y:upečené cukroví krásně nazdobený stromeček a všude je tak hezky sníh … no tak my sme
na chalupě a my ještě nemáme stromeček tak my vždycky ráno deme já nevim někam do lesa
tam vezmeme pilu tam si ho ušmiknem potom ho odpoledne nazdobíme večer sestavíme
betlém táta zapálí v krbu deme se na chvíli projít a pak dyž přídeme domu čekáme v pokoji a
jak zazvoní zvoneček nebo začnou koledy tak deme k tomu stromečku
X:my sme doma a koukáme z okna a potom mamka zazvoní na zvoneček a deme dolu
Y:to já nevim to je tak různý já ty druhy stromků nějak moc nerozeznám takže asi smrk nebo
něco takovýho stříbrnej smrk většinou máme
X:my máme umělej stromeček
X:no tak já si myslim že umělej moc jako nevoní a nepadá z něj jehličí nebo tak ale zase že
ten doopravdickej vlastně voní a je vlastně takovej pěknější
Y:já bych teda měla radši stromeček normální neumělej protože oni ty který sou umělý tak
vůbec nevoněj sice to z nich neopadává a nemusí se to uklízet ale zase je hezký dyž ten celej
barák od toho jehličí krásně voní … třeba si přes jaro natrhali ňáký kytky nebo něco a dyž si
to vysušili tak je tam potom ňák na to umístili a nebo sušeným ovocem
X:já si myslim že dělali ozdůbky třeba ze dřeva … ze školky tam máme ňák … ze dřeva spíš
a z keramiky
Y:já dělam takový mexický vánoční ozdoby ty sou --- tak tam teďka ňáký možná takovýdle
budeme mít … dyž sme byli malí tak máma nám s tim jenom pomáhala s tim cukrovim takže
my sme to většinou dělaly se ségrou tak napůl samy ale teďka sme udělaly vanilkový rohlíčky
myslim a to už sme dělaly úplně samy máma nám jenom uválela těsto … já umim asi ty
vanilkový rohlíčky možná že i malinko perníčky ale takový to normální těsto takový jak se dá
koupit běžně v obchodě takže asi tři
X:my sme tenle rok teďka pekli ale naposledy ne protože sme byli u moře

X:když sme byli malí tak sme mámě pomáhali vykrajovat a tak ale teďka jak sme začli chodit
do školy tak to spíš máma dělá když my sme zrovna ve škole takže dopoledne … no tak mě
klidně k tomu pustí ale já spíš než jí pomáhám teďka v tomhle věku tak spíš uždibuju
----Y:my sme byli jednou na mši nevim jesli půjdeme i tady ten rok ale možná jo … no nejdu
protože u nás na chalupě tam myslim žádný jesličky nejsou udělaný … my máme ten betlém
máme ho dřevěnej a tam sou ňáký ty Tři králové Marie a Josef Ježíšek andělové tam sou na
něm připevněný sou tam pak pastýři s pastýřkama ovečkama pak tam sou třeba truhláři který
tam něco Ježíškovi nesou a tak … ze dřeva se vyrábí (betlémy) z papíru a taky to může být z
keramiky
X:my doma máme z keramiky ale mysim že by se to dalo dělat z toho dřeva z toho co člověka
napadne kdyby byl hodně šikovnej
Y:podle mě určitě protože to musí být strašně těžký z jednoho kusu dřeva vyřezat přesně tu
postavičku do detailu když ste hodně šikovní ale i tak to musí být těžké
X:no tak dyž sem někdy viděl někdy na horách když tam ňáký lidi to dřevo fakt jako dělali
z toho postavy tak myslim že to je fakt těžký … no já bych si asi udělal ten betlém z keramiky
protože ta neni až tak těžká tři roky sem na ni chodil asi
X:já si myslim že to nevadí a že by se to mohlo dělat
Y:podle mě je to pravda ty dárky se na ty děti nejvíc těší ale oni ty Vánoce byly podle mě
vůbec o tom aby se ta rodina setkala spolu
X:no tak já si myslim že by bylo správný a že by to měli dělat jako že by se na ten Štědrej den
na ty Vánoce ta rodina měli sejít a že kdybys nedostal žádnej dar tak že by to nevadilo ale
zase by ty lidi trošku byli smutný
X:já si mysim že záleží na tom aby se sešla celá ta rodina a taková ta atmosféra aby tam byla
Y:my sme vždycky Vánoce slavili z naší rodinou a tátovejma rodičema zatim v tý rodině
nikdo nechybí tak nemáme na koho zpomínat
Y:no tak my trávíme jenom z mámou tátou a ze ségrou a potom někdy jedeme k babičkám a
myslim že zatim nikdo nechybí teda až že nám umřela jednou prababička po Štědrym dnu
nebo před Štědrym dnem několik dní
----Y:my to dodržujeme celý až na tu rybí polévku že ji nikdo z nás nemá rád v rodině a máma
pak ještě někdy udělá vinnou klobásu a dají si ze ségrou a tátou
X:my máme vlastně všechny ty chody ale polívku nevim jestli je rybí
Y:já toho kapra většinou nesnim celýho protože se bojim že by mi ňáká ta kost zaskočila a
nebaví mě to se v tom nimrat radši mám dyž sou z obchodu úplně vybraný
X:mně vlastně nevadí když v tom sou kosti já si to klidně voberu a tak ale máma občas přes
rok kupuje lososy ale ty sou úplně bez kostí

Y:teďka sem si zpomněla že myslim že krájíme jablíčko a to ostatní asi neděláme … no já to
nezkoušela ale jednou sem vzala máminu botu a hodila sem s ní doma o dveře tak se máma
potom zlobila … tak my si povídáme o tom co sme ten rok zažili a že sou tady zase Vánoce a
pak bude zase novej rok … zpíváme ale my podle mě první je vždycky zpíváme ze ségrou a
potom se k nám možná rodiče přidají
X:no tak my se u toho stromku spíš vyfotíme ale koledy nezpíváme ty táta ňák přiveze
počítač a pouští je
X:já ne já už vim že to sou rodiče
Y:já na Ježíška věřim a věřim na to proto že já si řikám že dycky dyž vidim ty dárky pod tim
stromečkem takže jich je někdy vážně hodně kde by na to asi rodiče vzali že ňáký ty dárky
sou většinou hodně drahý
X:já přesně nevim ale když sem byl malej tak sem na to věřil a tim pádem sem věřil i trochu
na ty kouzla ale to už dneska neni
Y:to že se celá rodina sejdeme u stromečku a táta nemusí být v práci ani máma že je to takový
že nikdo nikam nepospíchá všichni sme spolu a potom asi ta radost z dárků
X:asi ta atmosféra a to že se sejde celá rodina … no já si přeju mobil
Y:já si přeju světlohraní tim se dá malovat na zdi dyž se zhasne světlem
X:no tak já sem si přál takovou herní konzoli ale nevim jestli mi to rodiče koupí
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X:no tak dobrý je tady sníh ale prší do něj takže je těžkej ale lyžovat se na tom dá no a jinak
to de
Y:ne sou dobrý (dárky) dostali sme hodně dárků vše v pohodě
Y:mně udělala radost šperkovnice od tety a --- věž od táty
X:no tak v obchodech ty fronty mně celkem vaděj no a zvlášť když tam pak nikomu
nerozumíte co vám řikaj a tak ty sjezdovky jak sou plný no mohlo by jich tam bejt míň no
těch lidí v Rakousku tam když sme byli tak tam to bylo tam jich bylo míň a bylo to tam lepší
----X:no to asi proto že to je úplně poslední den a začínají znova něco novýho a tak se na to těšej
tak to slavěj a slavěj ten konec jak se jim poved ten celej rok tenhleten
Y:třeba že se lidi loučí s tim starým rokem že vlastně oslavují ví že bude zase nový rok že se
zase stanou nové události
Y:ne to ne protože to je strašná sranda si jako střílet petardy a tak je to úplně úplně fakt dobrý
X:no tak to ještě nevim protože vono kluci maj zaracha takže asi nikam nemůžem tak musim
zůstat doma na kompu … no tak šli bysme k nim na chatu ale jelikož dostali za tu poslední
chatu zaracha tak asi nepudem no … no tak jeho máma přišla na to že sme na tý chatě byli a
my sme tam nesměli bejt
Y:my vlastně sme tady na horách takže asi si budeme na pokoji a možná budeme pozorovat
ohňostroj
Y:já sem měla jít s kámoškou vlastně jako že slavit ten Silvestr akorát že sem tady tak nepudu
a budu asi z rodičema zase
X:no tak voni když sou pak to když toho pak hodně vypijou tak toho řeknou víc než by řekli
kdyby to nepili a některejm se to líbí třeba že jo když toho hodně vypijou no tak prostě pijou
… hroznej to ráno za to nestojí
Y:podle toho jak kdy asi dyž sem s kamarádkama s rodinou
Y:no samozřejmě bych do televize sestavila ňáký komedie ňáký vtipný ňáký romány
samozřejmě
Y:a asi taky ňáký určitě pohádky pro děti aby i ty děti měly něco z toho Silvestra
X:rozbrečet spíš protože jak se mnou se každej směje já tu můžu plácat větší čim větší blbosti
prostě se smějou a rozbrečet no to už je těžší
Y:no tak to byl dobrej večer dyby dyby tady nebyli nebo tak jako kdybych mohla jít tam kam
bych tam kam sem měla jít že jo s kamarádkou tak by to bylo úplně super že jo jako bejt na
ňákym večírku bavit se a tak

Y:to já nevim asi by určitě tancovaly třeba a bavily se
----X:no tak to nevim asi spíš že se jim třeba líp bude dařit v práci nebo takhle že chtěj postoupit
a nebo že přestanou dělat ňáký zlozvyky a takle nebo že chtěj zhubnout nebo a to je asi to
nejčastější no
Y:moc ne protože minulý rok sem si třeba dala že budu uklízet pokoj stejně se to nedaří takže
asi si tenhle rok asi nebudu nic pokoušet … asi určitě bylo ale nedaří se nedaří
Y:no dávam si každej rok že se zlepšim ve škole ale tak už bych konečně jednou mohla
dostávat ty jedničky
X:no tak voni si myslej že když si ho daj na toho Silvestra tak že by se něco mohlo stát a
mohli by to fakt dělat jenomže no prostě druhej den pak zjistěj že to je nereálný takže toho
zase nechaj
Y:má je to sranda si to dávat si říct třeba že se zlepšim ve škole a pak se nezlepšim asi nikdy
ale tak patří to k tomu Silvestru … začít se pořádně učit nebejt celej den na počítači nebo
někde na ňákejch kroužcích a učit se
X:no já vim že bych žádný (předsevzetí sg.) nesplnil takže si ani žádný dávat nebudu abych se
pak zklamal možná že bych si řeknu že bych se moh zlepšit ve škole ale já vim že se to
nestane takže to nechám radši bejt
Y:no já mam velkou radost z toho že sem v lednu vyhrála mistrovství republiky v aerobiku
v pódiových skladbách
Y:já mám třeba radost z podařeného výstupu na Sněžku
Y:napsala sem krásnou práci z češtiny vyprávěla sem o pradědovi a za to že sem to napsala
mě učitelka přihlásila do olympiády to byla jako taková odměna místo pochvaly do žákovský
sem dostala eště větší práci
X:no tak nám se se třídou povedla hodně dobrá besídka vánoční my sme tam dávali ty
největší blbosti co nás napadly a secvičili sme je dobře takže se to líbilo no … no tak my jako
kluci sme tam tancovali převlečený za holky na písničku Mně se líbí Bob a to bylo asi to
nejlepší no
----X:no tak nechal bych si ji věštit třeba a myslim si že bude dobrej akorát já teďka pudu na
střední tak nevim no se toho celkem bojim nechce se mi chodit na jinou školu a ale zase se
těšim na ten intr vypadnu z domu … no tak doma je to taky dobrý jo ale na intru tam nebudu
pod kontrolou tam to bude dobrý … moh bych bejt pořád na kompu na telce a nemusel bych
se učit a moh bych si chodit kdy se mi zachce ven vo přestávkách se toho naučí dost nebo
taháky sou taky dobrý
Y:já bych tam určitě nezašla protože dyž vám vyvěští jako že umřete za pár dní tak to je jako
nesmyslný jako potom

Y:já bych si tam asi nezašla protože já tomu všemu moc nevěřim to je stejný jako horoskopy
nevyplní se to takže dyby by mi třeba vyvěštili že se stane něco dobrýho tak bych pak byla
zklamaná že se to nestalo
X: no chtěj vědět co je čeká dobrýho voni to špatný většinou nechtěj slyšet a pak se jim to
nelíbí když jim někdo řekne něco špatnýho a tak tomu nevěřej a pak když se jim to teda
vyplní i to špatný tak si nevzpomenou na to že už se jim to řeklo a pak si tomu lidi vůbec
nevěřej takle … no a tak voni se všichni bojej toho že bude apokalypsa v tom roce dva tisíce
dvanác ale já si myslim že to nebude zas tak hrozný ale že se něco stane ale nebude to tak
velký … no tak přesně ten sem myslel no to já si myslim že ta apokalypsa nebude bude něco
dobrýho
Y:rodiče se trošku bojí finanční krize protože sme doma tři děti a rodiče tolik peněz nemaji
takže toho se bojim
X:no tak já bych úplně zrušil školu udělal bych ji nepovinnou no a to je všechno
Y:asi bych jako dala pryč ty poplatky za za tu péči lékařskou a určitě bych dala víc peněz
doktorům protože si myslim že ta jejich práce je těžká a zodpovědná a že zaslouží mít větší
odměnu větší jako peníze
Y:asi bych vyčistila lépe ta města to životní prostředí a asi bych třeba dala do parků víc
laviček aby třeba staří lidé si měli kde odpočinout
Y:no tak já bych asi jako samozřejmě dala víc peněz těm učitelům protože naše učitelka si
pořád stěžuje že nic nemá tak bych jim asi něco dala no to by stačilo zatím
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Y:protože to sou ňácí významní lidé z České republiky nebo jinak tak podle nich by se určitě
měli bysme si je takle připomínat třeba určitě rozhodně by se mělo menovat po Václavovi
Havlovi protože byl exprezident a hodně toho dokázal tak já myslim že je to dobře
Y:já myslim že ne že můžou bejt jenom hrdí
Y:asi jo ale já si myslim že můžou bejt jenom rádi můžou bejt na to hrdí
Y:Havlíčkova to byl jako novinář který byl v Brixbenu
----Y:já myslim že stát zdražuje protože potřebuje do Evropské unie která sama o sobě je
zadlužená hodně a právě kvůli tomu zdražují
X:energie...pořád puštěný počítače nebo televizi
Y:já bych řekla že na tom co lidi nebo co člověk nepotřebuje k životu tolik jako je třeba
televize počítač
Y:možná třeba nejezdit dvakrát do roka na dovolenou dalo by se ušetřit tak
X:uklízíme zahradu pomáhám uklízet barák luxuju vynášim koš … já nevim ... za celé
odpoledne
Y:já mám vlastní účet kam si posílám měsíční kapesné rodiče mi ho tam posílaj a šetřím si
tam a vyberu si třeba když kupuju vánoční dárky tak si z něj vybírám
Y:těch chvílí bylo docela dost ale jako někdy někdy mi to nevadilo a vono možná že to rodiče
časem koupěj … ten kdo by chtěl pracovat ale nemá práci
Y:asi jo ale měli by se to učit i doma aby se to naučili mnohem míň než ve škole
X:hlavně politikům protože ty dostávaj prachy a nic nedělaj skoro
----Y:já si myslim že ten pán byl strašně hloupej protože co by mu na to asi řekli ty lidi z toho
koncentračního táboru tohle je nevhodný
Y:pradědeček bojoval v druhé světové válce tak sem se o něm dozvěděla ale babička a děda
se tam teprve narodili
X:no já sem si moc nepovídal s babičkou nebo s dědečkem ale čtu hodně válečný knihy
dokumentární a koukám se na filmy dokumentární … no my máme v Terezíně barák táta to
tam rekoonstruuje --- tam bydleli Židi tam sou různý pokoje jakoby tam označený když
jedeme kolem tý Malý pevnosti tak nepříjemnej pocit
Y:i já mám vlastního hrdinu děda mi o něm často vypráví a to je generál František Chábera po
něm se tady v Litoměřicích menuje most to byl válečnej pilot v Anglii a myslim že pro nás
hodně udělal a nedávno zemřel

Y:podle mě sou hrdinové všichni který se vlastně bili za tu svoji vlast
X:aby se vzdala čest tem lidím který tam zabili anebo a těm hrdinům
Y:no aby se to vlastně neopakovalo protože to co Němci udělali bylo vlastně hrozně vošklivý
a špatný
----X:ne protože většina lidí by přišla o práci kdyby byli roboti takže by byla ještě větší
nezaměstnanost
Y:tak já myslim že medicína a všechny ty technologie se pohybujou strašnou rychlostí takže
já myslim že by třeba vědci mohli přijít na ňákej lék proti smrtelným nemocím třeba rakovině
AIDS a určitě by to mohlo pomoct lidem
X:ano zhloupneme protože nebudeme nic vykonávat ani se nebudeme moct muset nic něco
pamatovat a učit se nové věci
Y:zase nechci aby za nás všechno dělaly počítače protože je mám ráda otevřít si knížku a
čichnout si k tý vůni z knihovny a je to lepší než počítače určitě si ráda spíš otevřu knížku
X:no soutěživost aby se zase aby mezi sebou závodili kdo bude třeba na první Marsu takže
aby je to vyprovokovalo aby začali víc dělat myslet
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X:asi tam udělat plot
Y:třeba je ňák odehnat až někam hluboko do lesa aby tam nechodily (zvířata)
Y:nebo třeba myslivci aby je mohli postřílet taky by to bylo dobrý
X:no jo asi je to těžký … já nevim vzhledem k tomu že hraju airsoft takže bych si někam
zalez za ňáký křoví a pak ho střelil tou puškou zaměřil ho a pak ho střelil
Y:von jak je tmavě zbarvenej tak on neni moc vidět takže by to muselo být těžký
Y:ty myslivci by mohli voni přes den že jo spí tak by je mohli zastřelit ve spánku … museli
by mít asi ňáký hodně dobrý vybavení
X:já když šel jednou s tátou poli tak před náma přeběhla bachyně ze třema pruhovanejma
prasátkama
----Y:že ty pasažéři vlastně zaplatili za svou bezpečnost a oni by to měli vlastně jakoby dodržet a
dohlídnout na ten pořádek
Y:ta posádka by tam měla zůstat jako co nejdýl a ty lidi jako evakuovat protože ty lidi sou
tam trošičku jako důležitější než ten kapitán on třeba obětuje život jako za ty lidi … no tak
jako když těch lidí je třeba čtyry tisíce a on je tam jako jenom jeden kapitán tak jeden život za
štyry tisíce životů to je hodně
X:příde mi to logický že nejdřív lidi a potom ta posádka
Y:zklamal určitě a je to takovej strašpytel
Y:vlastně ty lidi pak neměli co dělat že nedostávali žádný příkazy prostě se bál víc o svůj
život než o těch jiných lidech
X:no určitě já jako kdyby se se mnou za deset vteřin měla potopit loď tak bych rychle běžel
ke břehu a skočil bych klidně z pěti metrů do vody
Y:no tak já nevim já bysem asi dělala to samý co jiný lidí protože já bysem v tý situaci spíš
panikařila než se zachraňovala
Y:tak já bych možná pomáhala co nejvíc a pak bych se asi taky zachránila
X:asi ne spíš by ji měli odtáhnout a pak rozebrat ty díly a dát je do ňákýho muzea nebo nějaký
díly znova použít nebo je dát na skládku nebo co já vim
Y:oni si třeba mysleli že jak má to luxusní vybavení tak že se nemůže potopit ale ona tam má
třeba i kino nebo bazén s tobogánama tam je ono jak je to těžký tak se to může potopit

X:no jo ale když to narazí na útes tak se potopí snad skoro všechno to je jako kdyby já nevim
byla vobrovská koule velikosti Země a najednou by se prorazila a kolem byla voda tak by
voda tam samozřejmě natekla takže se to samozřejmě potopit dá
Y:jak sme se bavili o tom kapitánovi tak to určitě byla asi jeho chyba protože zřejmě nedával
pozor a ta loď prostě narazila na ten útes a prorazila si to dno
Y:no můj strejda se na tom plavil ale sem ráda že se mu eště nic takovýdleho nestalo
----Y:no já si myslim že to je něco jako volby jako že si ty lidi zvolej sami jestli chtěj euro nebo
jestli chtěj české koruny … já si mysim že by určitě nebylo fér aby za nás všechny
rozhodovalo jenom pár lidí aby prostě všichni lidi tady v Česku řekli svůj názor určitě by lidi
chtěli platit spíš našima penězma českýma než eurem
Y:já bych osobně chtěl aby bylo euro protože dycky když někam jedem tak musíme
vyměňovat ty peníze a tak dále takže bych radši aby bylo euro
Y:já bych tady chtěla český koruny a taky si myslim že je lepší aby hlasovali občané než
politici a třeba jako těm politikům se třeba nebude líbit ani ten hlas těch lidí tak já nevim jestli
o tom může rozhodnout sám prezident že prostě řekne a ne ten hlas co dali lidi nechceme a
prostě si dají to co chtějí oni to podle by nemuseli jako dělat
X:no že z každý třídy sou dva vybraný do školního parlamentu takže jo
Y:vždycky hlasujeme pro holku a pro kluka
Y:sem s nima spokojená jak nám vedou ten školní parlament … dostanou informace který si
zapíšou a pak nám je přídou říct … my adoptujeme na dálku jednu holčičku Sanitu je z Indie
myslim a platíme jí vlastně školu sešity učebnice a uniformy
Y:paní ředitelka myslim že dala návrh a my sme to schválili … zase bysme měli rozhodovat
my protože paní učitelka ta si taky že jo organizuje tu třídu ale zase je to něco podobnýho
jako to s těma politikama a takle že ona je jako hlavní v tý třídě že ta nás učí tak zase by
neměla rozhodnout jenom ona
X:ano ale aby to bylo jenom o ňákejch věcech protože potom kdybysme měli návrh že se
nebudeme vůbec učit tak každá hodina bude volná tak paní učitelka by byla proti a my všichni
pro takže bysme ji jako přehlasovali no bylo by to dobrý ale
----X:no tak samozřejmě protože my jezdíme do Krkonoš a tam je blízko lavinové nebezpečí v
Rokytnici nad Jizerou na hoře Kotel
Y:no tak já myslím že to musí být hrozný nebezpečí já třeba z ňákých filmů znám že tam je
třeba ňáká skála malinká tak za tu se schovaj a vono je to jako nesmete protože vono to půjde
kolem tý skály takže se jakoby schovaj ty lidi třeba
X:no nechodit mimo ty vyznačený cesty většinou tam je cedule pozor lavinové nebezpečí tak
za ní radši nechodit

Y:já kdyby byl ještě při vědomí bych mu řekla že odběhnu a najdu pomoc a že za pár minut
tam budu a hnedka bude všechno v pořádku … tak prostě bysme museli odběhnout a najít tu
pomoc … kdybysme jako měli s sebou lopatu tak bysme zkoušeli se tam prohrabat a zkoušet
různý místa dokud ho nenajdeme
X:no takový to jako houkátko anebo jako džípíesku že ho to najde kde je
Y:já se dívám na Zázraky přírody někdy a tam dycky takovej pán dělá takový pokusy tak on
zkoušel jako umělou lavinu jak ho to zasype a ty záchranáři tam ukazovali jak se to
zachraňuje tak vzali jako takovou tyč a jako bouchali do toho sněhu a von zařval když ho to
praštilo ale vono mu to málem vypíchlo oko takže to musí být nebezpečný a na škole v
přírodě tak tam sme zkoušeli takovou věcičku my sme měli takový pípátko a to druhý pípátko
bylo někde schovaný my sme to museli najít jako by mohlo být jako dobrý mít každej to
pípátko a ten kdo by se ztratil ten by ho měl a dalo by se najít
X:tam jak jezdíme tak tam jezdí horští záchranáři furt ale jenom k takovejm věcem jako
zlomení třeba nohy na sjezdovce nebo tak
Y:musí to být určitě těžká práce
Y:mojí ségře se stalo že si jednou rozřízla koleno o lyži tak pro ni jeli a vlastně může to být i
nebezpečný v tom že ten skútr může podjet ten pán na něm může vlastně spadnout pod něj
může se mu něco stát
Y:no tak já sem jednou málem naštěstí --- zažila že málem pro nás jela horská služba protože
můj brácha udělal salto na lyžích ale nakonec ho zachránil ňákej chlapeček kterej tam byl …
no nic ale měl takovej škrábanec pod vokem
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Y:já doufám že ano a mysim že dostanu samé jedničky a v to doufám že dostanu samé
jedničky
X:já bych řek že asi lepší sou ty známky protože těch je pět dyby psali ty pochvaly tak že buď
prospívá nebo ne
Y:tak já se teda stresuju třeba před tou hlavní písemkou když to pak jako napíšu špatně tak
sem jako mám výčitky svědomí pak vidim tu známku i když třeba může být hnusná tak stejně
si na to musim zvyknout
Y:jo já určitě jo máma mně třeba hodně nadává nebo občas mě okřikne ať se du učit ale já
jako se snažim nehledět na to jaká ona byla ve škole a snažim se jít sama za sebe
----Y:tak mě by asi neinspirovala protože já bych takle svět nikdy obeplout nechtěla ale mám
svoje sny který bych si strašně ráda chtěla splnit … no tak úplně největší sen je abych hrála na
saxofon protože se mi ten nástroj líbí hezky vypadá a dělá hezký zvuk
Y:no tak já mam teda jako celoživotní sen potkat ňákýho člověka který by mě jako zaujal se
kterým bych si rozuměla bylo by mi to jedno jesi jako je známý nebo neni ale hlavně vo to že
se s tim člověkem budu cítit dobře
X:zahrát si fotbal v Lize mistrů ale jinak tu holku obdivuju velmi protože dyž tam byla rok a
pět měsíců tak tam byla na tý lodi sama to bych já asi nevydržel
Y:tak já nevim já bych tam určitě nikdy nevyplula protože já musim bejt ve společnosti já
musim mít vedle sebe kamarády a rodinu takže já bych tam určitě nikdy neplula sama
Y:tam by byla strašná nuda takže bych se radši vobrátila zpátky a jela domu
Y:já bych měla určitě strach z toho že se ta loď potopí a nevydržela bych tam bejt dybych tam
byla sama tak bych se prostě strašně bála že se mi na tý lodi něco stane a nikdo mě tam
nemůže zachránit
Y:ona to určitě měla třeba jako svůj cíl takže si za tim šla a nekoukala jestli je to bláznovství
nebo hrdinství prostě někdo když si za tim pude tak i přes ty překážky
Y:já určitě ano takže já se já už hraju tři roky na flétnu tak to vypadá že ten příští rok začnu
hrát za saxofon tak doufám že si ten sen splnim
X:no hraju fotbal na vesnici takže to neni tak dobrý fotbal abych se z toho dostal do Realu
Madrid ale chtěl bych se tam kouknout
----Y:já si myslim že by se děti trestat jako neměly ale zase si myslim že někdy malá facka
nemůže uškodit že když to dítě něco provede tak je mu sice lepší domluvit ale když udělá
něco za co si prostě tu facku zaslouží tak ji dostane ale nemyslim si že by se mělo mlátit
každej den

Y:já si mysim že dyž to zakážou napíšou to na papír tak určitě nezabráněj támle ňáké
mamince aby uhodila své dítě aniž by se to teda někdo dozvěděl
X:já bych řek že asi dyž s námi rodiče nemluví nebo třeba dyž nás pošlou večer třeba dřív
spát tak je to určitě horší než když nám daj pohlavek třeba
Y:no tak já mam určitě radši když mi to rodiče domluvěj a vysvětlej mi tohle se nemá dělat
pročs to udělala a vysvětlíme si to třeba štvrt hodiny si to vysvětlujeme a je to určitě lepší než
dyž mě zavřou do pokoje řeknou nikam nesmíš
Y:já sem ve střídavé péči takže dřív eště dyž byli rodiče spolu tak se hádali hodně ani ne kůli
mně a teďkonc dyž sou rozvedlí já sem v tý střídavý péči tak ani ne vůbec jako nemám s nima
žádný konflikty vobčas teda se s tátou nebo s mámou rafnem ale to sou dycky takový blbosti
Y:no já taky že čas od času prostě sem na mámu drzá nebo jelikož je nás hodně dětí takže sme
jako někdy drzí a máma prostě už to nevydrží tak nám ta facka jako přistane nebo nám prostě
řekne že teď máme jít nahoru a aby vychladla jako mám ji ráda i když někdy něco takovýho
udělá
Y:určitě ale já sem na to zatim eště nepřišla
----X:no já bych si na to netrouf ale chtěl bych to zkusit třeba curling nebo bobování závodní
Y:tak já ráda lyžuju a když jedeme s rodičema na hory tak je to úžasný ale radši se na ně
koukám já třeba miluju hokej ale radši se na to du podivat v televizi anebo třeba du na ten
stadion než jako neumim si představit že bych to hrála
Y:chtěla bych zažít třeba ten adrenalin na tom bobování na tom závodnim no ale na tu
olympiádu už bych si jako netroufla kuli jako trémě a tak
Y:já bych taky nikdy nešla na tu olympiádu ale jako dala bych hodně věcí za to abych si to
mohla vyzkoušet
X:asi by mně na tom vadilo že bych se musel celý týden věnovat tomu jednomu sportu furt
tréninky a vlastně bych neměl ani moc třeba času dyž bych byl třeba ten hokejista tak furt
někam lítaj letadlem neměl bych zase tolik času na tu rodinu
Y:je to závislost no já taky se přiznám sedim u toho docela dost často už to třeba i rodiče štve
ale jak řikal Michal prostě všichni u toho seděj a ono je pak těžký jít s někym ven
Y:tak my na to nemáme moc čas ale maminka dyž byla mladá tak závodně tancovala a táta
vlastně i když mu je dost tak dodneška hraje hokej takže občas jedu s nim se třeba podivat ale
jinak jako máme to takový chvilkový že nás to my to třeba neplánujeme dopředu my řekneme
zítra si jedeme zalyžovat a jedem
X:já bych se asi chtěl naučit hodně dobře hrát bowling ten mě docela začala bavit
Y:tak já bych se určitě strašně chtěla naučit atletiku kterou dělám už skoro šest let a chtěla
bych strašně dobře umět skákat běhat a tyhlety takovýhle základní věci pro sport

Y:já bych se chtěla ráda naučit dobře hrát vybiku nebo volejbal přehazování tady ty míčový
hry

19
Y:já si myslim že určitě protože můj strejda je z Přelouče dyž je v Praze tak rozhodně se na
ten Václavák rád vrací na ty klobásky
X:no já si myslim že by to tam klidně mohli nechat protože mi přijde že to tam docela jako
vydělává že tam si prostě cizinci když to viděj a prohlížej si to tam na Václaváku tak si tam
určitě něco koupí protože budou mít hlad
Y:tak na Václavském náměstí většinou sou předražené věci ale tak já nejsem ňákej znalec na
ceny a mně nepříde že by to ňák bylo drahé nebo ňák zase levné
X:já si taky myslim že by se to mělo zachovat je to tam jakoby takle hezký a už to prostě k
tomu patří … já myslim že jo jak sou tam různý ty památky a tak dále
X:je tam socha a co já vim tak tam znam hodně hospod
----X:ani moc ne jenom sem jednou jednoho viděl jak přebíhal přes dálnici
X:no já sem tady taky jednoho potkal měl takovej ten vozíček a na něm ňáký ty věci co támle
někde našel a byl jakoby asi voblečenej asi to nebylo úplně jeho ale voblečenej byl
Y:za to si prostě oni můžou sami kdyby byli chytří a nekupovali si místo různých piv a tagle
kdyby si koupili normální jídlo anebo právě pobyt na týhle lodi podle mě by to pro ně bylo
lepší než takle někde se vohřejvat u zapálenýho koše a takle
X:no třeba v ňákejch hernách můžou prohrát všechen svůj majetek v málo případech se stane
že třeba je stihla ňáká tragédie třeba že jim shořel dům nebo tak něco
X:no dyž sou jakoby hodně špatnejch náhod když se tam sejdou dyž třeba prostě si pučí na
třeba novej dům z banky teď ho vyhoděj z dobře placený práce tak to nestíhá teď mu zabavěj
exekuce mu zabaví dům když nemá třeba rodinu u který by bydlel ani ňáký vážný kamarády
tak prostě skončí na tý ulici a nemá kde bydlet
Y:a eště taky pár případů je že se ve škole nedokázali pořádně učit nesnažili se neměli ňáké
vzdělání na lepší práce byli třeba já nevim popeláři a takovýhle ty věci z tý je taky vyhodili a
potom prostě takle skončili … podle mě si na to musej zvyknout aspoň tak rok protože je to
opravdu něco jinýho než dyž tagle koukáme na televizi v teple domova a máme dost jídla a
pití
X:tam prochází (sg.) spoustama změn protože prostě třeba když neznal úplně hlad nemusel
držet diety byl prostě zvyklej na televizi jíst měl i prostě rodinu kamarády auto všechno a teď
prostě vo to všechno přišel a leží támle jenom někde v zimě za popelnicí
Y:tak já se jich docela bojim protože právě takle když du na tenis nebo to tak třeba se mě ptaj
jesi nemám cigáro a jesli nemám oheň aby si to mohli zapálit a je mi to občas velmi
nepříjemný takže já se jim spíš vyhejbám a snažim se chodit cestama kde chodí hodně lidí

X:no jako mně přímo bezdomovci nevaděj mně jich je vobčas líto ale prostě si za to můžou
sami … no já bych ji skoro určitě zavolal protože furt je to člověk
X:no já bych ji asi taky zavolal já bych se ho nejdřív zeptal jestli třeba neleží jenom vopilej
bych do něj trošku žďuchnul a pak bych třeba zavolal sanitku nebo ňákou pomoc protože jak
řikal Filip prostě pořád je to živej člověk i když nemá televizi nebo peníze tak pořád prostě
žije a má stejný právo žít jako my ostatní
Y:tak já bych rozhodně asi na něj moc nešahala ale rozhodně bych mu zavolala záchranku i
kdyby to nebylo nic vážnýho tak stejnak aby ho ošetřili a tagle
----X:no já sem to slyšel ve zprávách a podle mě ani my v tom nejsme úplně nevinně voni za to
vůbec nemůžou tam řikali že voni nejsou zvyklí na naše nemoce že by je třeba mohla zabít
chřipka nebo takovýdle naše nemoce s kterýma se umíme vypořádat a pak je taky je děsí hluk
ze strojů který neznaj prostě voni jak nejsou eště tak nevědi toho tolik třeba co my tak si třeba
pod tim představujou ňáký nestvůry nebo takle
Y:podle mě na toho člověka právě zaútočej kvůli tomu že se ho bojej že nevědi právě jak sou
teď mobily jak je tahle všechna technika tak oni s tim nemaj vůbec žádný zkušenosti ale
hlavně se mi líbí že dokážou zachovat tu tradici a že se nezměněj v ty lidi který teď sou že
začnou se ňák voblíkat a to že prostě opravdu zůstanou v tom kmenu a takle dokážou žít v
týhle době kdy už jako tyhle kmeny vůbec skoro nejsou
X:já myslim že prostě někoho zahlídli a chtěli vědět co se děje
X:to byla ňáka skupina jakoby hodně silnejch bojovníků tak možná třeba tam chtěli třeba si
vydobýt ňáký nový území protože taky ten hluk a jak tam lítaj ty helikoptéry tak oni vytlačují
zvířata což je jejich potrava takže oni musí jít za těma zvířatama a třeba dyž támle jim ňáký ty
zvířata co lověj dou támle někam k řece blíž k civilizaci tak voni sou nucený jít za nima
Y:tak podle mě měli bysme se o to zajímat ale ne tim že bysme jim měli ubližovat prostě
jenom vědět že oni opravdu žijí ještě ale hlavně jim do toho jejich života nezasahovat nechat
je ať si žijí podle svých zvyků a tradicí
X:no já bych je asi nechal jak sou mohli bysme je ale pozorovat ňák jako z dálky aby vo tom
ani voni nevěděli ale my bysme věděli co se děje
X:no určitě mohli bysme se naučit bejt šetrnější k přírodě protože třeba voni si vody mnohem
víc vážej voni jí jenom pijou zatimco my tamhle prostě ve sprše na sebe dvě hodiny lejeme
vodu mejeme si ruce jen tak ze srandy čmáráme na papíry kdežto voni prostě se snažej třeba z
každýho ulovenýho zvířete zužitkovat maximum kdežto my z támhle ňákýho voběda
vybíráme jako tohleto mi teď nechutná tohleto je hnusný tohleto je špekatý a voni by támhle
za to platili jakoby zlatem no
Y:tak určitě na prvním místě je lov aby opravdu měli tu svoji obživu a jinak tráví ten svůj
život zábavou nebo ne přímo zábavou ale koupaj se takle v těch řekách a já bych ten život
taky někdy chtěla jakoby vidět jak oni sou v tý akci a jak oni to dělaj
X:některý lověj některý támle sbíraj ňáký ovoce a med ženy tam jim zase pletou ňáký
vobleky někdo tam zase vyrábí zbraně a tak dále

----X:tak asi taky záleží jak kdo no ale většinou ty chlapi asi to radši risknou třeba že risk je zisk
a ženský sou si většinou ty si chtěj být vším jistý a radši to to no vezmou do většího místa aby
neriskovaly
Y:ženy sou pečlivější a muži sou takový že tak tam zaparkuju a du … tak rozhodně žena je
klidnější za tim volantem a zato co muž když ňáký auto blbě zajede nebo nedá blinkr tak
začne řvát sprostý slova rozhodně je v tom rozdíl … tak většinou co sem zažila tak ne ale
rozhodně ňáký ženy který sou spíš takový prudší povahy taky někdy zařvou ňáký sprostý
slovo na toho řidiče před nima
X:no tak muži většinou jezděj rychleji protože ty už sou si tim autem jistí kdežto ženy ty
prostě ty si dávaj bacha ty všude koukaj po značkách aby něco nepřesáhly a na dálnici třeba
jedou jenom šedesátkou kdežto muži to támle frčej stovkou
X:no stává se to docela často a většinou to řiká táta když mu třeba někdo vjede v takový
nesmyslný chvilce před něj nebo tak a prostě mu tim ňák jakoby uškodí že musí zpomalit
nebo tak něco
Y:ne rozhodně to neni správný a podle mě to i ty ženy někdy uráží … rozhodně většinou řídí
táta ne většinou spíš pořád řídí táta protože už je v tom takovej jistější a já tak když koukam
tak mně příde takový zvláštní když třeba řídí žena a muž je vedle ní tak to je nevídaný moc že
většinou vopravdu ty muži
X:no tak muži většinou nechaj vyjímečně řídit ženy ale to je dycky jenom vo to dyž se chtěj
na ňáký voslavě vopít a žena aby zůstala střízlivá a aby je dovezla domů
X:no u nás je to tak že se rodiče dycky dohodnou demokraticky … jo máma se docela dost
často u nás řídí
Y:tak rozhodně protože ženy sou mírný povahy a muži ty sou spíš takoví rošťáci
X:chlapi si támle chtěj třeba vyzkoušet prostě co to jeho nový auto dovede jako si támhle dá
třeba stopadesátku bez problémů za kolik sekund a takovýdle
Y:já určitě moje ségra si ho teď taky dělá a je z toho úplně nadšená
X:já chci taky mít řidičák já sem teda eště nikdy nepřemejšlel jaký typ auta bych chtěl ale
řidičák si chci udělat určitě
X:já bych určitě chtěl řidičák aspoň na minibiku nebo tak něco
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X:no až na tu zimu je to paráda krásně se lyžuje ale prostě strašná zima kdyby bylo trochu
teplejc tak by to bylo lepší
X:tak já radši chodim do školy protože lyže mě moc nebavěj no
Y:no tak určitě si mysim že starším lidím co tady bydlej protože vlastně maj mnohem hůř se
dostávaj třeba do obchodů nebo někam kam potřebujou
X:ano mý mamce jednou když sme jeli domů teda do školy tak mamce jednou zamrzla nafta
nešla jí do auta a musela mě vízt do školy náš soused
X:podle mě je to tak na půl v létě jako je to možná pro někoho lepší třeba koupaliště a tak
hezký teplíčko ale v zimě si to můžem taky pořádně užít … jak kdy někdy když napadne fakt
hodně sněhu tak musim mamce pomáhat házet sníh ale jinak ne
Y:no já si mysim že sněhu je hodně a když rodiče házej tak si mysim že určitě přivítaj ňákou
tu pomoc
X:ani ne protože v nížině jak je teplejc tak tam bejvá málokdy sněhu a nedá se tam lyžovat
Y:ne protože tady je taková volnost můžeš si chodit kam chceš
----X:podle mě jako kdyby si někdo chtěl prostě ustlat ve sněhu tak jako je to dobrý akorát
maximálně patnáct pod nulou dvacet to už je trošku přehnaný
Y:v tý noci můžou klesnout ještě míň ty teploty a může tam člověk umrznout
Y:určitě si vzít třeba termoprádlo více vrstev na sebe si vzít oblečení a ve spacáku určitě spát
v ňákym teplym
Y:iglú vono je pokuď je mokrej sníh tak to šlo tak to de ale pokuď je prašan tak to vůbec
nejde to spadne
X:ano s kamarádem sme to hodněkrát zkoušeli za našim domem sme si naházeli strašnou
hromadu sněhu a potom sme do toho hrabali abysme si vyhrabali takovou velikánskou ďouru
jako iglú … to asi ne to bych tam spíš do rána umrznul
X:no tak ten mobil bych si vzal že dyby se něco stalo tak abych mohl zavolat někam
X:no rozhodně termosku s ňákym pitím ňákym teplym pitim abysme se mohli zahřát a potom
eště ňáký sem tam ňáký jídlo a kdybysme tak chtěli fakt spát tak ňákej třeba teplej spacák
Y:já si myslim že ne protože třeba bych si spíš v tom iglú něco dělala se sněhem třeba něco
postavila nebo tak
Y:no tak určitě se ňáký věci najdou ale spíš radši dbám na to zdraví než abych hazardovala

X:no já nikdy nic nevyzkoušel ale někdy mám takový ty svý tajný přání třeba na snowboardu
sjet ňákej skokánek udělat nějakej trik akorát stejně musíme bejt opatrný … no kamarád měl
takovej jakoby hračku snowboard a my sme za barákem měli takovej velkej skok a já sem to
strašně chtěl sjet akorát těsně před tim skokem je dům a to bych moh narazit takže bohužel
X:no vobčas na trampolíně třeba dyž sem zkoušel salto dozadu tak sem málem spadnul jako
ňák blbě
Y:jednou sme s bráchou skákali na trampolíně a von mě úplně vymrštil a já sem blbě dopadla
si na ruku že to docela bolelo
----X:no podle mě by měl být hodný chytrý znalý
Y:neměl by bejt třeba ňák extra ale prostě ňák vzhledově krásnější prostě musel by to umět
X:například v ňákých drahých školách třeba kde se to učí ňáký kde je to učí ňáký špičkoví
učitelé a tak podobně
Y:no tak já si mysim že to je jedno ale hlavní je vo to hlavní je to co ten člověk v sobě má a
aby to myslel úplně se všema lidma stejně a všechno pro jejich dobro
Y:no táta řiká že ten nejlepší byl Václav Havel a že by mě bejt podle mě stejnej a prostě von
byl táta řiká že byl ze všech nejlepší
X:no moje mamka i s taťkou si myslej že taky ten Václav Havel ale můžou bejt i lepší
prezidenti … no jestli de o tu televizi tak já sem žádné jméno neslyšel akorát ten Václav
Havel ten byl fakt když sem se dozvěděl v televizi o jeho pohřbu tak mě to fakt dojalo
X:no podle mě by měl bejt muž protože muži sou většinou zkušenější než ty ženy ale žena
proč ne
Y:já si myslim že ano ale mysim si že ty muži sou silnější takže by měl být prezident spíš
muž
Y:tak to nevim vono je to tak asi nastejně
X:podle mě by to nebylo špatné ale ten herec ten se spíš věnuje trošičku víc tomu herectví
takže bych dal zvolil ňákého lepšího prezidenta
X:no tak třeba dyž byl mladej tak už měl sen že by chtěl bejt prezidentem tak šel na ňákou
školu přímo aby se tam toho hodně naučil
X:každej by chtěl trošičku bejt prezidentem akorát prezidenti maj i své povinnosti … všem
lidem i mně by se docela líbilo prezident jako má hodně peněz ale stejně ty ty povinnosti to se
nedá nahradit lepší je být normálním člověkem … no chudý úplně to zas tak ne ale prostě bejt
na tom s penězma dobře bejt volnej žádný povinnosti
----X:no podle mě já bych si nejradši chtěl vylepšit tu angličtinu prostě to chce učit učit učit
Y:já bych si chtěla opravit matiku protože já v ní nechápu převádění jednotek

Y:matematika je většinou pro chlapy který většinou dělaj v ňákejch vyráběj stroje všechno
možný a všechny nákresy co musej dělat tak musej většinou vypočítávat a zase těm ženskejm
de líp ta čeština což sou třeba ňáký úřednice nebo něco podobnýho
Y:mně se tady učí dobře je to tady fajn nic bych na tom neměnila
X:já bych taky nic nezměnil akorát ty učitelé by to mohli trošičku líp vysvětlovat
Y:já vobčas jo … no vysvětlili mi to ale stejně sem to nechápala … jo no párkrát jo když
mám hotový prostě zadání tak tak něco si vytahnu z penálu a kutim prostě
X:řek bych nejvíc ta hudební výchova protože v práci většinou hudební výchovu
nepotřebujem ale některé ty pěvecké hvězdy ty to potřebují hodně … ne ale hudební výchova
mě taky strašně baví
X:tak trochu jim pohrozit jako že bude mít ňákou horší známku na vysvědčení že by mohl
propadnout
Y:no na ty hodnější většinou ano ale sou ve třídě i takoví který neuposlechnou a prostě musej
otravovat dál a dál a dál
Y:ta ájina je prostě důležitá prostě k domluvení v těch vostatních zemích my sme jediná zem
která umí mluvit česky jinak všude se mluví anglicky
Y:no tak já už sem pár lidí teda potkala který něco potřebovali a většinou to byla taková
smíchanina angličtiny s němčinou dohromady protože když si nemůžu vybavit anglický
slovíčko tak se mi vybaví třeba to německý a když sem jakoby měla čas na ty lidi tak sem si
to přeložila na googlu
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X:on si to vodpyká a pak nic jinýho už dělat nebude totiž protože bude vědět že to tam vůbec
neni příjemný
Y:myslim že třeba si poslechne něco nebo aby o tom prostě něco věděl
X:musí mít ňáký pomocníky protože určitě nemá tolik času
X:jsou překvapeni (lidi) a řek bych že i rádi
Y:sou šťastný a sou vděčný (lidi) tomu prezidentovi
----X:jestli dyž mu pomůže jesi to neni náhodou ňáká past jestli ho někdo nezabije třeba a pak
nezabije i toho druhýho
X:jestli tam někde neni druhá nálož aby se nezranili oba dva
Y:aby třeba něco neudělal špatně aby mu dokázal vlastně pomoct … no učili sme se to takže
já si myslim že bych to docela zvládla
X:my máme každej rok ve škole ňáký kurzy Český červený kříž a tam nám to ukazujou
X:kdyby se to stalo v Afghánistánu kde ty mobily skoro vůbec neznaj takže bych ho neměl po
ruce tak moc nevim ale kdyby se to stalo tady v Česku někde tak určitě bych věděl … musí to
být hrozně nebezpečný protože když bych měl jenom telefon a zavolat domů aby věděli teda
jesi sem eště naživu tak co když se mi ten mobil tam vybije tak si ho nikde nemůžu nabít a
musí to bejt pro ně hrozně šokovaný protože voni si třeba už myslej jak se vo ně v rodině bojí
X:anebo můžou být trochu vystresovaný že třeba o tý zemi nic nevědi
X:nemaj tam obchody a takový hračky jako je tady Lego třeba to tam vůbec neni … školy to
je hrozná vzácnost že tam chodí vopravdu jenom ty bohatí
Y:špatně se tam shání práce a nemaj se tam moc dobře třeba tam mají špatného prezidenta
X:a může tam být moc lidí nemocných
X:živěj se tak že třeba mají dva banány tak si to daj
X:anebo ty dva banány můžou vyměnit za něco
Y:něco třeba mají doma a řeknou si potřebujeme něco jíst tak třeba něco prodají co mají
doma
Y:no čest to pro ně určitě neni ale mohli by pomoct a sou hodní že pomáhaji takle
X:je to od nich moc hezký že se snaží aby jim tam pomáhali protože když to člověk třeba vidí
v těch zprávách tak vidí že to je něco strašnýho

X:je to trochu riskantní že třeba dyž stavěj tu nemocnici tak jim něco může spadnout na hlavu
a můžou si udělat ňákej těžkej úraz
Y:nebo něco neunesou a můžou si udělat kýlu nebo na ně něco může spadnout hřebík do prstu
si zapíchnou takže si myslim že to tam je hodně riskantní
X:když třeba sem viděl jak staví ty školy to je vopravdu z těch flašek a teďka voni tam dělají
okna a to je ze skla jak to kdyby spadlo tak sou úplně pořezaný
Y:musí umět chránit lidi musí mít dobrou výdrž aby X:a vostře hlavně
Y:ano a musí bejt být hodný a bystrý
----Y:sou ty lidi čím dál zlejší a nemají dobré srdce nebo z toho člověka nemají dobrý pocit
X:nebo někteří lidi sou jenom na peníze takže třeba ten jeho jakoby manžel nebo manželka
bere třeba málo tak už se chtěj rozejít
Y:myslim že má výhody spíš že se nevezmou ale znají se spolu rádi protože potom když se
rozejdou třeba jenom rok po tom tak že to stálo hodně peněz nebo třeba na to budou ve zlém
vzpomínat a tak … já sem se bála protože se třeba někdy hádaj
X:já se bojim teďko protože se hodně hádaj
Y:u nás se měněj názory a je to takové pro mě riskantní že se bojim aby sem prostě neměla
rozvedené rodiče abych nemusela jezdit od mámy k tátovi že sem ráda s obouma dvouma
X:některej člověk to může mít třeba že každej měsíc to je úplně jinak že jeden měsíc se chtěj
rozejít druhej měsíc se maj rádi třetí měsíc se chtěj zase rozejít
X:někdy sou ty lidi takový paličatý že se normálně jednou pohádaj a rozvedou se
X:může k tomu víst ňáká velká hádka … no třeba že ten manžel se může chovat úplně
rozzuřeně a může na ni úplně řvát a vona si myslí že už ji nemá rád tak se chce rozv--Y:nejdřív se třeba mění názory potom se hádají a potom už se nemají rádi a chtějí se rozvést
… mysim že určitě někdo se vdá a že pro někoho to bude velká tradice třeba
X:třeba každej měsíc můžete svý manželce koupit kytku
X:aby prostě měli stejný názory protože když je bude mít každej jinej tak si na sebe budou
hodně těžko zvykat
X:že třeba jednou by si mohli vzít v práci volna a nechat si den jenom pro sebe … nebo jít
někam do hor někam na tichý místo
Y:a být spolu aspoň chvíli jenom sami o samotě … nebo že se na sebe furt koukaj a tak
__________________________________________________________________________
X:já sem byl na horách a jezdíval sem na sjezdovce takže teďka to byl pro mě i trošku hup
takovej protože sem přestoupil z modrý sjezdovky už na červenou

X:já sem byl na horách a třeba tam bylo někdy tolik sněhu že sme měli před chatou zasněžený
i schody že sme neviděli na schody
X:podle mého názoru to bylo dřív že to bylo na jaře někdy koncem března až dubna a pak se
to postupně šlo spíš k tý zimě protože nebyly ňáký prázdniny kdy se jezdilo lyžovat až na
vyjímku vánoční
Y:bude brzy jaro a tak tomu řikaj už lidi jarní že už třeba někde kvetou kvítky tak tomu řikaj
jarní
X:já jezdim na české hory a jezdíme do Strážného u Vrchlabí
X:my jezdíme do Česka do Černýho dolu
Y:a my jezdíme taky v Česku a my sme v Jizerských horách
X:no záleží na tom na jakých třeba já jezdil na Kotvě a to je vopravdu kvalitní vlek takže tam
ty fronty byly ale vedle pak dyž sem v pátek pak udělal jednu jízdu … ale tam tam ty fronty
nebyly protože když se stojí dole tak ten vlek tam jede tak rychle že to člověk skoro nemá
šanci chytit
Y:určitě protože ty hory sou vlastně takové že v těch lyžákách se vlastně ví kolik hodin se
lyžovalo
X:třeba to neni jako doma že tam máte málo vzduchu ale dyž vyjdete tady na hory tak tam
máte okolo toho hodně strašně moc vzduchu a stejně tak na prázdninách
X:řek bych že to je pravda protože přeci jenom já když sem byl prvně u moře tak tam bylo
hned město pak se jenom prošlo kousíček a už byla ta pláž takže proto dva týdny protože tam
toho vzduchu je to takový polovina že když se pak plave kousíček po tom moři tak už tam je
to čistější
Y:vůbec ty jarní prázdniny sou pro ty lyže takové jakoby udělané
X:mně to nepřijde dobrý nápad protože třeba o těch letních prázdninách dyž pojedete někam
do Egypta nebo to tak tam můžete chytit ňákou vážnou nemoc a můžete na to třeba zemřít
X:tam to podle mě je různý buďto takle ty jarní prázdniny je lepší jet na ty lyže protože v létě
si takle nezalyžuju takže je lepší jet na ty lyže o těch jarních prázdninách a pak v létě jet k
moři
Y:my nepojedeme ale mamka pojede do Ruska
X:my nepojedem ale budem bobovat
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X:já se chystam teda na hory určitě chtěli bychom jet asi do Tater
X:já se taky chystám na hory moc rád lyžuju a pojedeme ještě s kamarády ze třídy pojedeme
do Krkonoš na jejich chalupu… no já tam jedu i s mamkou a s bráchou takže to bude super
těšim se tam moc
Y:já budu asi trávit venku s přáteli a pak doma z rodičema a tak … ne to ne já mam docela
dost toho naplánovanýho … no půjdu s dědou někam na výlet a tak
Y:já pojedu taky na hory s babičkou voni maj apartmán v Krkonoších takže tam pojedeme
X:občas jo protože fakt škola je docela dlouho a kroužky taky takže potom mi zbejvá hodně
málo času abych se díval třeba na televizi nebo na takovýhle věci
----Y:já čtu docela hodně ráda a o víkendy i před spanim dyž si du lehnout tak ráda si přečtu
ňákou knížku nebo tak … Posvátná země myslím že to byla pan spisovatel jakoby navazoval
na toho Pána prstenů jakoby povídal vo tom nebo takle ňák
X:je pravda že třeba v naší třídě čtu já a dva další lidé další dva mí kamarádi jinak nečte fak
skoro nikdo a většinou dokážou i ty děti udělat to že prostě si z internetu stáhnout referát
napíšou si ho do čtenářskýho deníku a to je všechno a moje poslední knížka teď byla od
Tolkiena taky Pán prstenů a Hobita
X:podle mě je to tím že buďto pořádně nenaučili číst nebo je to nebaví zkrátka radši se
podívaj na ňákej film
X:no tak my teď třeba máme povinnou četbu libovolnou od Oty Pavla můžem si vybrat jakou
chceme potom máme povinnou Kytici a od Seiferta ještě přečíst nějakou knihu a jinak potom
už máme libovolnou četbu na celý rok když přečteme tyto tři knihy
X:my si zatim teda knihy vybíráme sami ale já si mysim že by mi nevadilo ani kdyby mi řekli
kterou knihu si mám přečíst
X:já si vybírám knížky spíš podle sebe zajdu do knihkupectví nebo do antikvariátu a tam si
prostě vyberu knížky od spisovatelů které už znám a vím že ty píšou dobře anebo si vyberu
nějakou novou knížku a zjistím poté že ten spisovatel píše dobře a solidně
Y:já si myslim že slovní zásobu a taky hodně vidíte ty písmenka a prostě jak se to správně
píše a tak a hodně to pomůže jako bych řekla jakoby co se týče pravopisu a tak
Y:tak stovku nebo možná víc
X:ta cena mně vyhovuje není nijak pro mě drahá ta knížka rád si ji koupim protože vim že
stojí za to i za tu cenu ale některé knížky i sou předražené třeba encyklopedie nějaké které čtu
teď zrovna
Y:já mam ráda toho Otu Pavla potom taky sem četla von Boženy Němcový knížky

X:já mam rád Christophera Paolina J K Rowlingovou a potom asi eště Ljubu Štiplovou a
Slávku Kopeckou … já bych asi napsal spíš ňákou detektivku
X:tak já píšu knížku přiznám se že já píšu je to fantasy knížka už mám něco kolem padesáti
stránek napsanou docela mě to i baví psát vymejšlet tam ten děj a je to zábavný
----Y:zjistilo se nebo myslim si že se zjistilo že asi náctiletý hodně pijou nebo kouří a nebo teda
kouří tu marihuanu a mysim si že to dělaj kuli tomu aby zapadli třeba do ňáký party
X:já sem to já sem viděl že starší spolužáci kouří ale nebudu jmenovat jejich ména abych
potom nebyl za bonzáka jak se řiká ale já bych osobně začít kouřit nechtěl i když všichni mi
řikaji že stoprocentně to někdy zkusim což je nejspíš pravda ale kouřit bych začít nechtěl
protože to škodí to tělu prostě
X:mně rozhodně ne ale kdyby mi někdo nabídnul tak bych řekl že nemám zájem
X:odejít z tý party nebo anebo si najít jiný kamarády který vás pořád nebudou jen hecovat
abyste si zakouřili anebo se opili prostě ve věku třináct až patnáct je to špatný prostě a potom
když začnete jednou hodně tak potom už s tim nepřestanete většinou
Y:tak já asi jo protože já nechci začít pít a kouřit protože jako je to nezdravý a potom si na to
zvyknete a co potom s tim že jo
X:no jako pokuď by teda šlo o to že by mě z tý party vykopli kdybych nezačal kouřit a pít tak
to už by a řekli mi že se se mnou nebudou kamarádit to už by ani nebyli kamarádi na co bych
jako to to by bylo na nic
X:já mam svýho tátu on doopravdu ani když sme na nějaký oslavě tak on nekouří nepije nic
fakt nenechá se přemlouvat přestal kouřit před deseti lety a už nezačal
Y:já mam svýho dědu protože ten jakoby v mládí kouřil ale fakt se vod toho odtrhnul a mám
ho jako vzor a nechci nechtěla bych třeba dopadnout jako mí rodiče protože ty kouří docela
hodně a moc ani se mi to ňák nelíbí nebo
X:pokud de teda o tohle tak mí rodiče teda to sou teda superabstinenti
X:kamarádovi se to stalo několikrát že si chtěl koupit cigarety a tý prodavačce to fak bylo
úplně jedno pro tu bylo hlavní že to prodá ty cigarety a bylo jí jedno fak kolik mu je protože
vona se zachovala prostě špatně
X:to by bylo naprosto skvělý
X:no skvělý by to sice bylo ale myslim že by to i přes tvrdý zákaz nikdo moc hodně lidí
nedodržovalo protože si vemte kolik je zákonů na aby nepěstovali lidé marihuanu a ostatní
drogy a přesto je pěstují tak to si potom můžete myslet co chcete ale nepřestanou s tím … ale
potom nastoupí domácí výroba která je ještě víc nezdravá než výroba ve firmách a tak dále
Y:no možná asi jo někdy je to jenom na tom samotnym jedinci jak se rozhodne
----X:lidi si uvědomí co sme to za stát že každej si tady nakrade peníze a není za to souzenej

Y:já si mysim že někdy ty věci třeba co sou financovaný jako z Evropský unie nebo tak by se
mohly dát do něčeho lepšího třeba do vzdělání nebo do zdravotnictví a ne třeba do ňákýho
parku nebo tak
Y:ne to zase ne tak to je prostě podle věci že jo pokuď jako dáte lékaři jen tak jako
bonboniéru tak asi že si toho lékaře třeba vážíte nebo tak
X:ti by jim dosvědčili že za něco můžou
X:to jo ale prostě když tam přijedou ty lidi von tam ten průvodce začne řvát prostě jako tady
bydlí fakt někdo známej kdo každýho vokrádá každýho uplácí tak ty lidi se potom cejtí špatně
to zaprvý ale nezmění se jenom začnou ty lidi žalovat … každej by měl začít sám od sebe
jako neměl by řešit skupiny měl by začít sám u sebe jesli on je ten správnej anebo jestli on za
něco může
X:já bych řek asi dvacet let natvrdo
X:já bych to tak nedramatizoval já bych spíš dal hodně ale hodně vysokou pokutu aby to ty
lidé už znovu nezopakovali ale vězení za tohleto rok dva maximálně protože za uplácení si
nezaslouží víc prostě spíš tu pokutu nebo rok nebo dva ve vězení víc ne
X:no jasně ale na co ti bude pokuta když mohl dát úplatky to pak jeho pokuta bude jenom
ňákej větší úplatek když to tak vezmu
X:no tak potom to vězení ale dvacet let to by tam nejdřív umřel než by se naučil odpouštět a
přestávat dávat úplatky … tak já myslim že je hodně ale hodně lidí který si berou úplatky a
který okrádaj a myslim si že v našem státě v naší republice nebude nikdy málo lidí který
kradou
Y:já si mysim že jo protože tady je hodně lidí kerý kradou a tak pořád budou mít někoho kam
vozit lidi
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X:v podstatě ano ale samozřejmě já si myslim že byl to obrovský člověk a snad toho dokázal i
více
X:já si taky myslim že ano ale taky si myslim že v podstatě položil za to svůj život jak byl
v tom vězení tak tam dostal ty dýchací problémy a pak na to v podstatě teďka doplatil jak
zemřel
X:podle mě by se to mělo zapsat spíše do historie a do učebnic a vlastně aby to věděl svět
Y:no tak já taky myslim že to by se mělo zapsat do historie protože spoustu děti co teď pude
do školy prvňáci tak určitě nebudou jakoby vědět že Václav Havel zemřel nebudou vědět jako
kdo to přesně byl
X:to byl člověk který se za tu demokracii zasloužil snad nejvíc
X:no já si taky myslim že von toho si taky spoustu vytrpěl vim o něm třeba že byl jeden ze
signatářů Charty sedumdesát sedum a že von ji myslim že taky zorganizoval a založil a že to
byl v podstatě úplně obyčejnej člověk nebyl prostě ňákej dyž to řeknu papaláš kterej prostě se
honí jenom kvůli tomu za penězma byl úplně obyčejnej
----X:no já si myslim že se jim to určitě moc jako nelíbí třeba že by se mělo platit na vysokejch
školách školný že do určitý míry jo ale aby to prostě nebylo hodně protože ten kdo chce
studovat tak studuje proto aby pak měl dobrý zaměstnání a nestuduje proto aby já nevim vládě
za to platil peníze za to že on chce sám studovat aby pak měl dobrej plat
X:mělo by se to dát všem to studium kteří chtějí studovat protože jesi si někdo myslí že na
tom že národ se bude vzdělávat někdo vydělá tak to mi příde myšlenka za kterou by se měl
někdo stydět hodně stydět … prosim vás jako kolik takovejchdle slibů vláda dala samozřejmě
nechci nechci pobuřovat ale můžeme říct cokoli a za celej život to nemusíme vykonat
X:ta vláda kdyby nebyla na tom tak finančně blbě tak by se to školný vůbec nemuselo platit
takže je to z osumdesáti procent chyba vlády že prostě už na to takle dopadla a že musí kuli
tomu zavíst takovýhle balíčky a reformy aby museli třeba studenti platit na tu vládu na vládní
problémy … no já si myslim že jak se teďka celkem často relativně často měněj prostě ty
premiéři ministři školství prostě co rok tak to novej ministr vlastně vod všeho takže to
v podstatě ztěžuje ty jednání jestli se prostě zavedou ty reformy nebo jesi se nezavedou
Y:možný to je ale nejsem si tak úplně jistá protože jak je to teď tady z benzínem ten se taky
furt zdražuje
X:to by člověk musel hledět do budoucnosti aby tady to věděl ale já si osobně myslim že by
to mohlo hrozit
X:no já bych chtěl studovat ekonomiku i když teďka mi moc jakoby matematika nejde a chtěl
bych to studovat předevšim prostě že bych chtěl dostat dobrý zaměstnání a abych si taky vzal
ňáký ponaučení do života

X:já po pravdě úplně nevim já si tady v tom nejsem jistej ale asi bych chtěl studovat nechtěl
bych to prostě risknout na jednu kartu ale chtěl bych si eště nastudovat tu vysokou školu a pak
teprve s tim ponaučenim bych moh už bejt moudřejší a líp bych si ji zvolil
X:já si myslim že jo ale vono taky docela záleží na tom jak je povahově jestli je prostě ňákej
kliďas nebo jestli je někdo kdo se hodně rychle naštve
Y:tak hlavně záleží kdo ho zaměstnává jesi mu to nebude vadit jesli má vysokou školu nebo
jesli nemá vysokou školu
----X:no já si myslim že řikaj všichni že by mohla stoupat cena ropy takže si myslim že by to
hodně dramaticky mohlo se zvýšit a já to i pozoruju to je mnohdy až na třiceti vosmi takže
vono je opravdu vobří ty ceny
X:no právě že v podstatě ta nafta jednou to dojde a když to dojde tak co bude všechno se to
zdraží na maximální cenu a pořád to stoupá a lidi snaží se to vyřešit tim že se snaží vyrobit
takový ty elektroauta ale zase to bude chtít hodně času protože vono to vydrží nabitý hodinu a
pak se to musí na speciální pumpě nabít a dlouhý cestování by se s tim úplně vyřadilo takže to
je otázka fakt dlouhý doby
Y:nemaj protože jak tady řikal Máťa ty elektromobily tak že se po hodinách musej nabít tak
jako když pojedu třeba do Brna tak to bych musela nabíjet třeba uprostřed dálnice tak to je
docela nevýhodný
X:většina z nich je hodně šetrná k životnímu prostředí myslim si že třeba ten stlačenej zemní
plyn kterej z většiny pokud se nemýlim pochází z Ruska tak by po nás rozhodně za to chtěli
spoustu peněz
X:no tak my jezdíme na benzín protože podle mě prostě ten zemní plyn to máte stejný jako ta
ropa že jo to taky jednou dojde taky to bude se zdražovat a my jezdíme na benzín
X:my taky jezdíme na benzín protože to je vlastně nejobvyklejší my se snažíme vlastně s tim
benzínem dost šetřit … u určitejch čerpacích stanic na vzhledu a na cenách se dá vodvodit
jesli je ten benzín kvalitní nebo ne
X:třeba když jedeme na hory do Krkonoš tak potkáme tři benzínky a už máme rovnou
vyhlídnutý že si to naplánujeme tak abysme u tý levný ale ne tak levný zase aby bylo zřejmý
že vlastně to ňák šiděj ten benzín tak abysme natankovali
Y:jo to auto muže jezdit jakoby pomalejš a zadrhávat se
X:taky se nám stalo že nám úplně zamrzlo prostě nám to zmrzlo a evidentně to dost možná
bylo tim benzínem protože se to zadrhávalo a taky se nám stalo že to auto píská hrozně prostě
jedeme a vono to dělá písk … to nevim po pravdě to samozřejmě to může bejt něčim jinym to
může bejt ňákym větrákem ale právě jak nám zamrzlo tak to s největší pravděpodobností bylo
tim benzínem
----X:já když sem byl malej tak to byl takový jakoby mix mi řikala mamka a tam bylo vše proti
žloutence a černý kašel myslim tam byl určitě eště mě čeká proti tetanu

Y:já sem zrovna včéra byla na očkování proti žloutence typu B pudu za měsíc a pak až za pět
měsíců a co já vim tak sem taky když sem se narodila byla očkována a potom pozdějš pudu na
očkování proti rakovině děložního čípku
X:asi před dvěma rokama sem byl na očkování proti tetanu a záškrtu nevim teďka kdy přesně
pudu na další očkování a na co to bude … já si myslim že ve všech případech je důležitý
očkování jako prevence
X:taky kdo třeba hodně jezdí tak ten se musí hodně očkovat proti těm nemocem co se
vyskytujou podle mě sou hodně důležitý ty prevence … dyž to neni očkování tak mi dycky
připadá jako zábava ta lékařská prohlídka ale očkování samozřejmě to mě tak nebaví protože
já sem hrozně nervózní pořád
Y:no tak jako trošku to píchne a pak mně ten sval ztuhnul ale mně to ňák nevadí protože sem
měla problémy se štítnou žlázou tak sem chodila na odběry skoro pořád každej měsíc takže já
sem na to zvyklá
X:no já si zpomínám jenom na to jak sem byl jednou na vodběru krve a to si zpomínám že
sem tam byl s tátou a jenom když sem prostě šel tak těsně před tim než mi začala vodebírat tu
krev tak si prostě mlhavě zpomínám že sem děsně ječel a pak dyž mi jí vodebrala tak sem
přestal ale jinak na očkování to mě většinou skoro vůbec nebolelo … ta jehla vyvolává
takovej zvláštní pocit ale vono pak jenom záleží na tom jak na to to tělo zareaguje
X:no já si myslim že rozhodně nedělají dobře přece jenom mně i doktorka řikala že takový ty
očkování nepovinný a eště k tomu trochu nesmyslný někdy i takže jako to je zbytečný to tělo
tim zatěžovat ale samozřejmě to povinný určitě to dělaji hroznou hloupost ty rodiče když
prostě nenechají ty děti naočkovat protože je to vlastně na rozhodnutí těch rodičů ty děti s tim
v podstatě skoro nic nenadělaj
Y:to ne nediskutujou tak ale mně to ani nevadí protože hlavně že nemůžu jakoby onemocnět
na něco na co bych mohla jakoby umřít když nebudu navočkovaná
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Y:já bych ho vzala někam třeba na prohlídku školy nebo na kulturní památky na bránu
X:já bych ho vzal na náměstí prej je to třetí nejdelší náměstí v Český republice
X:já bych ho asi vzal sem do divadla na ňáký představení nebo tak
Y:já bych ho vzala do ňákýho sportovního areálu těch tady máme víc třeba do divadla tady
máme Tylovo divadlo … sou tady příjemný učitelé a třeba mně tady vyhovuje že je tady
všechno pohromadě družina klub zuška vobědy a škola
X:tady na tý škole sou bezva jako kamarádi
Y:vobčas tu uvaří i dobrý jídlo no
Y:tak tady ta škola je v Rakovníku největší tak my tu máme dobrý sportovní zázemí my
máme i venkovní hřiště a dvě tělocvičny … no já plavu to ve škole teda bazén nemáme ale
třeba mě baví basket nebo floorball
----X:ňákej člověk kterej se stará vo dítě který je vopuštěný z dětskýho domova
X:záleží jako jakej je ten člověk jaký je to dítě jak si na něj kdo zvykne no
Y:já bych řekla že ne protože už má k němu citovou vazbu … no tak přestože prostě zlobí tak
voni ho maj rádi už
X:já si mysim že jestli ty děti chtěj protože jako ty pěstouni by je měli chtít tak by neměli
dělat rozdíly
Y:by asi měli prověřit jako jesi maj třeba dostatečný finanční prostředky třeba jestli maj jako
dostačující dům nebo byt pro to dítě a taky by je měla jako kontrolovat taky ty sociální
pracovníci
X:když tam příde ta sociální pracovnice tak by se vo to dítě měli starat ne že prostě mu
řeknou ať si udělá svačinu a de do školy ale prostě že by mu ji třeba mohli udělat
X:protože už sou starý (prarodiče) nebo jako že už nemůžou ňák vydělávat
Y:tak záleží jak by to dítě bylo starý a na co by třeba bylo zvyklý jako předtim protože kdyby
bylo třeba jako viděl v jaký situaci ty prarodiče sou že by asi nenadával a chápal by je
Y:třeba na ňákých továrnách když staví (sg.) tak třeba na tom no
----X:já bych řek že třeba můžou vyniknout v tom plavání že maj prostě tu sílu v rukou tak
můžou plavat hodně rychle a třeba můžou bejt lepší než ňáký lidi který nejsou handicapovaný

Y:já si myslim že mu to asi hodně zhorší jako psychickej stav taky že třeba ňáký děti nebudou
zrovna pro něj chápavý ale dyž takle někdo začne sportovat tak určitě se zase dostane jako
někam mezi ňákej ten kolektiv a takle a že je to určitě jako hodně hrdinský
X:pomáhali bysme mu jako víc … když by jako si třeba šel sednout k vobědu tak jako že
bysme mu tam ňák pomohli sednout nebo … spíš bysme to řekli učitelce jako
Y:no já mam kamarádku a ta taky má jenom ta se narodila jenom s půlkou ruky vona si
pomahá vlastně tou druhou rukou a my sme jí vždycky pomáhali ve školce
X:já si mysim že může že třeba dyž někdo je třeba v ňákym kolektivu ve třídě takovej jako
zapomenutej prostě si myslí že už je pro něj jakoby ztracenej ten kolektiv tak třeba dyž ví vo
ňákym takle sportovci tak to třeba taky může být jako vzorem ten sportovec
X:já vod tý doby co jezdim na skateboardu tak sem neuměl ten trik jako že se vyskočí s tim
prknem tak sem to prostě ňák zkoušel a už už to jako udělam
Y:já třeba mam doma trampolínu tak sem furt zkoušel salto pozádu a furt se mi to nedařilo no
a pak sem přišel na to vlastně jak to udělat podařilo se mi to nakonec
----Y:no já nevim ale prostě někdo kdo toho má hodně no
Y:dyž někdo jako riskuje to že vyloupí banku tak asi by pak nikomu ty peníze nerozdával
X:tak já bych řek že ňákej takovejdle by to moh bejt
Y:já asi ne tak dyž chce žít prostě v utajení a dávat to v utajení tak ať taklen žije no
Y:jako kdyby třeba mně někdo dal peníze kdybych byla v nouzi tak určitě já bych měla
takovej ten pocit že mu musim poděkovat a zase na druhou stranu dyby von chtěl abych
věděla kdo mi ti peníze dal tak by to asi napsal nebo něco
Y:no já bych taky dala do dětského domova no a nebo třeba tam kde nemaj školy a ty děti na
to nemaj chodit do tý školy … bych to udělala veřejně
X:já bych to udělal asi tajně jako já bych nechtěl aby to bylo veřejný aby každej věděl že já
sem tam dal ty peníze
Y:aby mě někdo nevokrad nebo to
Y:já bych řekla že spíš ty bohatí protože na ně prostě ňákej lump na ně zaútočí a pak nemaj
nic a sou stejně jako ty chudí
X:já bych řek že vlastně to je asi tak nastejno no že vlastně ty chudí tak ty vlastně nemaj
peníze a nemůžou si toho tolik dovolit ale ty bohatý zase dyž už maj všechno tak neví co
s těma penězma dál
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Y:ňáký děti se chtěj víc naučit někoho to vůbec nezajímá je to nuda a nic
Y:no tak já sem chtěla být jako malá trošku kadeřnicí protože moje máma je kadeřnice ale
ňáký jiný řemeslo mě tolik nebralo
X:podle mě ňáké které (pl. řemesla,) už moc lidí se tam nehlásí tak ano
Y:teďka všichni máme ty počítače máme tu moderní dobu tak už nikdo nechce dělat ty
truhláře a tak
Y:no uživí se (sg.) ale většinou je to povolání nebo jak pro koho které ho nebaví jako třeba
uklízečka prodavač a takovýhle špatný povolání
Y:tak uživí se tim i bez tý maturity ale teďka podle mě všichni ty který ty lidi zaměstnávaj
chtěj lidi s maturitou
X:to když se nám porouchá něco tak jako který umí spravit táta máma tak nevoláme nikoho a
když něco co už neumí nikdo z naší rodiny tak musíme volat
Y:no tak my sme teďka byt malovali takže moji rodiče umí vymalovat ale myslim že opravit
televizi ne
X:táta dělal dřív u těch televizí že je taky opravoval takže umí opravit televizi a teďkonc sme
s tátou malovali stěny
----Y:tak práce je to určitě těžká protože ty sochy sou taky už starší a musí se dávat pozor aby se
to nerozbily musí to být vážně těžké
X:třeba vítr když sou už křehký tak to může spadnout
Y:zloději který to tam kradou
X:já jenom jednou protože bydlim daleko od Prahy
Y:je to nádherná památka je velká a mysim že má má hodně historie
Y:je to asi několikátá nejhezčí památka v celý Český republice a musíme se o ni tagle starat
protože je to takový že je s tim spjatá i ňáká pověst a měli bysme vlastně tyhlety památky
udržovat
X:tak hlavně tady u školy na Budějovický a na Pankráci sem tady hodně byl a u orloje
Y:no tak já Prahu znám tak padesát na padesát ale když o ní máme třeba ňákej projekt nebo
tak tak máma vždycky řiká že ty lidi který mimo Prahu bydlej tak že to rozhodně znaji líp než
já
Y:ty co bydlej mimo Prahu tak je to taky zajímá a zjisťují si o tom ale ty co bydlej v Praze tak
jako viděj to každej den jak kdo … podle toho pokolikátý to je když se na to podivá poprvý

tak je to úplně nádhernej výbornej vynález ale když tam de třeba po padesátý tak už mu to je
úplně jedno
X:no tak mě se nelíbí když třeba zničí (pl.) ňákou památku a postaví místo toho obchodní
centrum
Y:tyhle mrakodrapy mi tolik nevadí ale když já jedu domů tak na Budějovický tam teďka
staví třeba různý nový věci takový mně už to příde toho docela moc že už to neni žádná
krajina
Y:moc a hlavně mně vadí když se to staví spoustu úrazů se stane na někoho něco spadne a je
to velká práce stojí to hodně peněz ale na Praze mi nejvíc vadí auta ten smog už je za chvilku
ty lidi to může vyhubit
----X:je to určitě takovej podvod pro ty lidi pro zákazníky třeba do kečupu teďkon sem slyšel že
se do toho místo dává třeba shnilý rajčata
Y:mně se nelíbí když to je zkažený nebo plesnivý musí si ale jako myslet ti obchodníci na to
že když to třeba prodaj takovýhle výrobek tak se tomu člověku může něco stát a třeba jim to
může úplně zavřít společnost
Y:tak podle mě to nestačí protože dyž se to děje opakovaně a pořád tak furt sou ty potraviny
špatný a všechno možný a ta pokuta nestačí i kdyby to byly třeba miliarda protože dyž se
někdo potom z toho bude mít ňákou nemoc tak mu to zdraví prostě nevrátí … já bych to tam
rozhodně šla vrátit protože já si ňáký takovýdle humusy jíst nebudu a v nejmenovanym
obchodě sem jednou svoje mámě kupovala salát no tak já sem ten salát vzala a u pokladny
sem potom zjistila že je v tom ňákej pavouk nebo komár tak sem jim to tam hodila na hlavu
voni mi zase potom dali novej
Y:no když seš dítě tak to ty lidi vůbec neberou jako seš dítě no a co tak jako buď zticha prostě
… vracim se do obchodů a když sou někde na mě třeba takle hnusný nebo něco takovýho tak
si prostě řeknu že i když tam maj něco dobrýho tak se tam v životě nevrátim
Y:tak my to tagle nemáme my prostě koupíme hlavně v tom obchodě kde je to levný a kterej
je nejblíž a máme s tim dobrý zkušenosti
X:tak ze začátku když něco kupujem tak se na to kouknem a když nám to bude chutnat tak to
budem kupovat že to je dobrý a že v tom sou dobrý složky a tak
Y:tak já se tady na to moc nedívam na to složení kolik je tam masa a těch různejch věcí to
vždycky spíš kontroluje máma
Y:no přece jenom že v tom velkym maj víc věcí mysim že většinou kvalitnější než v tom
malym a v tom malym je to většinou i dražší
Y:my když sou ty farmářské trhy tak my tam prostě na ně deme a koupíme si něco co je dobrý
a zdravý
Y:máme zahradu pěstujeme tam všechno tam jako děláme ale třeba u babičky nemáme
možnost protože…

----X:ano protože já sám dělám atletiku a fotbal a floorball a tak dál
Y:no tak mě ten sport tolik nezajímá ale někdy se na to dívam když je čas
X:já si myslim že ano a všude jako v ulicích sou letáky na tu olympiádu a možná už se
prodávaj i lístky na stadion … lidi tam řvou v těch stadionech na ty sportovce ať běží nebo ať
skočí co nejvíc a ty sportovci se třeba ani nemusí na to soustředit na ten sport a spíš na ten řev
Y:tak podle mě je tam velký ruch že všichni ty sportovní fanoušci sou úplně jako pominutý že
tam všichni už se nemůžou dočkat na tu olympiádu a na všechny ty sporty
Y:sou tam různý obchůdky malinký trička párky v rohlíku někdo se tam třeba může i opít
podle mě je to jako vtipná záležitost
X:no protože to všude běží jenom v televizích a dívaj se na to hodně lidí a chtěj být hlavně
středem pozornosti … podle mě ano ale hlavně dřív třeba v Řecku jak byly olympijský hry
tak tam se házelo třeba diskem koulí a jenom běhalo ne takový ty pokročilejší sporty
Y:podle mě se ty sporty teďko docela změnily protože že jo přece jenom ta moderní technika
dřív třeba rakety nebyly nebo hokejky nebo tak něco
X:no tak já mně už se to jednou stalo i když ne na olympiádě ale na závodě pro mě to byla
čest … no spíš srdce jako že sem byl z toho nadšenej
Y:podle mě sou z toho velice nadšeni protože je to taky pro ně velká čest ale musí být taky
pořádně vystresovaní
X:určitě je to dobře protože ten jednotlivý člověk soutěží za naši vlast a pak ho lidi obdivujou
Y:je z toho nadšenej já tomu řikám že mu jakoby patří ten svět
Y:… nejradši bych aby přivezli všechny medaile … určitě protože já dělám tady s Kájou
karate tak taková olympiáda v karate třeba by bylo hezký ji vyhrát
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X:je to vlastně způsobeno tym že lidé namají maj nedostatek slunečního světla a málo
vitamínů že málo chodí ven a tak podobně
X:tak po zimě dyž sou lidi furt zavřený doma a tak pak vyjdou ven z toho baráku a vyjde to
sluníčko a je to teplo teplý počasí tak na ně padne ta únava
X:no já bych teda řek že že je to pravda protože psi fakt málo štěkaj v tej zimě protože nám
taky málo štěkal a na jaře vždycky dyž někdo okolo nás jede tak strašně štěká v zimě vždycky
malinko
Y:zapojit do toho života ještě víc energie třeba jezdit na kole dělat různý sporty a takovýhle
třeba
----X:tam to sou noviny který píší o celebritách nebo známých osobnostech o jejich životě a je to
většinou lež
X:protože voni si mysí že to neni lež a že je to pravda a pak jako vznikaj takový třeba i ty
protesty můžou se k tomu bránit známý osobnosti tak můžou je zažalovat ty výrobce tech
deníků třeba toho Aha a tak
Y:ňáký ty modelky tak to dělaj třeba schválně jim třeba řeknou že jedou někam nakupovat a
voni je tam vyfotí a čim víc voni sou známější tim dostávaj větší výplatu ale sou zase lidi
který to nechtěj a daj to k soudu ale málokdy třeba ten soud tomu časopisu dá pokutu protože
většinou řekne že ste celebrity a že musíte tady to snést
X:tak já bych řek že von prostě se všude schovává za tou celebritou a jako že se schová třeba
vona de nakupovat a von se prostě schová nebo jí podplatí za to aby si jí moh vyfotit a tak
Y:třeba takový modelky tak voni potřebujou aby byly známý a tim pádem získávaji víc peněz
X:tak půl milionu protože oni jakoby chodí do našeho soukromí a takle o nás vědí všechno
X:no tak to je pravda protože von pak voni ho chtěj někam aby byl zpěvák a tak že nikde ho
nechtěj třeba dyby chtěl jako být učitel tak voni ho nepřijmou že že von je v tom bulváru třeba
Y:já bych mu třeba u toho Ústavního soudu tak bych mu dala vopravdu třeba ty čtyři miliony
protože von si třeba za ten časopis vydělá několik milionů a aby už si to příště rozmyslel tak
že by už jako tolik nedělal a možná že už by vopravdu přestal
X:můžou protože vono pak dyž ňákýho toho tak voni to kupuje ještě víc lidí ne jenom tagle to
ale kupuje to ještě víc třeba já nevim o ňákejch sto milionů lidí víc
----Y:je to tak jak řiká Jirka přesně jenom kůli tý elektrice kůli ničemi jinýmu to neni ale třeba
pro někoho je to i výhodný že třeba je pak dlouho vidět večer
X:já teda ne protože mě vždycky každý ráno budí mamka nebo se zbudim sám

Y:no já si mysim že teď dyž Česká republika šetří tak aby jako měla víc zaměstnanců aby
práce šla rychlejš tak aby si jako víc vydělala … aby si víc vydělali protože teď je ta krize už
tři roky tak
X:to je spánek je dobrej pro člověka
X:a dyž dřív spal tech já nevim tech devět hodin tak nebyl vůbec utahanej prostě chodil
aktivně a všechno dělal aktivně hodně
Y:v devět hodin a abysme se vyspali protože třeba dyž málo spíme tak sme celej den unavený
… já si ždycky zapaluju svíčku a koukám do ní a potom usnu jakoby do toho plamenu
X:já usínám tak že já hraju na počítači do ňákejch devatenáct třicet pak se převleču do
pyžama chvilku koukám ze ségrou na televizi protože voni dávaj ten Animáček vono se jí to
strašně líbí a zrovna dávaj vždycky Šmouly to dycky spolu koukáme na ně pak si dem lehnout
já ji uspim a pak dyž spí tak to je tak ňákejch půl hodiny pak přídu a sem vzhůru do devíti a
pak du spát
Y:mně se to stává hodněkrát když se třeba na něco hodně těšíš třeba ňáká soutěž tak vůbec
nemůžeš usnout už sem taková nedočkavá a hodně i stáváš brzo
X:… vždycky byl ráno jako nevim jestli byl chytrej tak to nevim ale mysim si že ňáký
špatnější známky tam občas měl
Y:no já to mam i když třeba chodim spát dýl tak mám pořád ty samý jedničky nevim na mě já
nevim prostě to na mě ňák nepůsobí tady to
----X:byl sem jako že sem jako hrál tady za Kralovice a pak sem s tym přestal protože už mě to
nebavilo … prostě to nebylo příjemný …
X:já fotbal hraju já ho hraju i závodně tady za Kralovice hraju hraju ho rád i s kamarádama
třeba chodim po škole dyž to tak s nima chodim si tady na hřišti zakopat z míčem
X:ty všichni ty hráči se hrozně můžou leknout a jako že si můžou některý něco udělat třeba
ten dyž má míč tak může zakopnout nebo to že jak se lekne
Y:třeba mu vadí že prohrávají a takle
Y:… mám dva bráchy a ty se včera koukali na fotbal a vopravdu tam hodně křičeli … dyž je
podporovali že to šlo i líp prej
X:tak já si mysim že by to byla ale dyby to ještě jednou udělal tak by měl platit buď pokutu
nebo by měl jít do ňákýho vězení na ňákejch pět let
Y:taťka dva bráchové tak ty by tam asi rádi šli jak včera sme hráli tak voni dyž tam dali Plzeň
ten gól tak tam vopravdu křičeli … a teď sem slyšela takovej rachot i ten nejmenší kterýmu
sou dva roky tak ten vopravdu tam ječel
X:tak já jako nechodim na ty zápasy ale vobčas s taťkou fandim u televize že u něho sedim
pod peřinou a ty chlapy to strašně tyhle velký prožívaj že jako vždycky strašně křičí

X:jo podařilo já sem měl z toho radost že mi fandí a ty všichni tak já sem toho góla nevstřelil
jenom já to celej náš tým za to ručil fajn to bylo prostě
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X:černo a ňáký řasy X:hezký to tam je hrozně a je tam hroznej tlak do uší
X:já mysim že tam je třeba takovej tlak že třeba kamera a všechno by se tam rozbilo
X:no já bych se s tou ponorkou bál třeba že by se ňák porouchala a už bych nevyplul
X:já sem viděl jenom jeden to bylo vo ňákym podmořskym dinosaurovi
X:na Geographic tam je to dobrý tam se koukáte různě na ty zvířata jak tam plavou a jak tam
žijou
----X:no podle toho asi jaký třeba policajti ne protože třeba pak by všichni zloději mohli vykrást
až polovinu města
X:třeba záchranáři ty taky nemůžou protože by nešlo pak dyby stávkovali tak někdo dyž bude
umírat tak tam nikdo nemůže ject
X:já myslim že jako lidi by mohli stávkovat a že by se jim třeba dyž stávkujou tak by se jim
třeba měly zvednout ňák ty platy ale třeba si pamatuju že stávkovaly autobusy a já dyž sem
eště bydlel daleko tak sem musel dojíždět na kole
X:podle mě to neni moc správný jako X: nelíbí se mi tady dyž stávkujou … protože třeba
nemaj dobrý autobusy a tak kuli tomu stávkujou třeba že jim to někdy nejede a tak
X:kuli těm penězům a jak řikal Kuba že třeba chtěj nový jako třeba tramvaje jak sou ty starý
tak chtěj nový a tak
Y:ono se říká i prej kuli politice
X:hrozně moc sme utráceli ty nový budovy a tak a vůbec sme ty starý památky se ňák
nevopravujou furt stávkujou že je nechtěj opravovat a tak
Y:já jednoho muže znam no von přišel vo dum ňák shořel a nemá prostě peníze na nic … měl
by mít jako ňáký třeba úspory stranou a ne třeba že všechno rozprská za ňáký oblečení a takle
X:já mysim že by každý měl mít třeba na kontě ňáký peníze aby třeba když se dojde
k nejhoršímu aby si něco zatim zaplatil ňákej pronájem třeba u kamaráda
X:já si mysim že to ňák vyrovnaj ty peníze
X:no já si mysim že že třeba Evropa za takovejch dvacet let může třeba úplně celá zkrachovat
… no já bych udělal aby všichni jako i ty bohatší aby všichni byli tak nastejno aby třeba ty
bohatší státy dávaly těm chudším aby to bylo tak vyvážený
X:třeba ňáký zvýšit platy pracovníkům a třeba odebrat platy ňákejm těm na vysokejch
funkcích třeba úředníkům a takovejm lidem

X:třeba i těm který sou bez domova tak jim ňák pomoct ať maj ňákou práci třeba jezdit
s popeláři ať tam pracujou všichni kdo nemá domov a tak ať si vydělávaj a uklízej ať je tady
hezký ta Evropa
----X:podle toho kde to dělá dyž to dělá třeba na ňákejch povolenejch plochách tak to je umělec
spíš a když to třeba dělá na starejch domech tak je to vandal
X:já mysim že voni prostě že by měli udělat ňákou vobří zeď někde a tam že by si mohli
sprejovat jak by chtěli bez ňákejch pokut
X:jo motivuje … třeba maj srandu z toho že tam někdo prostě kouká na to a neví kdo to
vlastně udělal
X:někdo třeba chce jenom představit svý umění aby byl třeba v televizi nebo tak ale ňáký
třeba já nevim ňáký ty frajírci který si myslej bůchví co nejsou který kouřej a tak tak prostě
posprejujou něco ňákou radnici a tak
Y:oni to můžou dělat třeba provokativně třeba na ty policajty nebo prostě jen tak
X:já sem možná viděl sprejera protože von tam jakoby na ňáký pouti nebo tak něco dával
něco tam nasprejoval a pak to ukazoval jak se sprejuje a dával to dětem aby si taky něco
nasprejovaly
Y:mě by to zajímalo a chtěla bych to zkusit hodně ráda … ale nechtěla bych mít zase za to
problém … já bych třeba udělala ňáký velký místo na sprejování aby to bylo jako povolený a
neměli třeba za to ty lidi problémy
X:já bych to taky chtěl zkusit
X:třeba když to udělaj na ňákym vzácnym starym kostele tak já mysim že jako že by to
neměli a že by mohli dostat až třeba dva roky ale třeba na ňáký zdi kde se to třeba taky nesmí
ale nic to neni tak bych jim nedal ani tak pokutu třeba
X:asi jo ale já bych myslel že to by měli platit ty co to posprejovali
X:já mysim že ani ne voni maj dost peněz dyž furt maj nový tramvaje a autobusy tak proč to
nezaplatěj
X:třeba ňáký sázky frajeřinky a takový X: frajeřinky před holkama
Y:ale může to bejt i umění … já už sem na tom byla a je to fak krásný já bych jim to teda
povolila
X:já bych jim to dovolil jenom aby tam nakreslili ňáký hezký věci ale ne takový ty hákový
kříže pohlaví a tak
----X:když sem hladovej tak snim třeba i tu --- čokoládu tu hořkou
Y:já si jako občas dám akorát nemam ráda ty hořký a takový bez chutě … no myslim že dyž
to budete jíst třeba každej den tak ztloustnete a nebudete hubnout to určitě ne to je nemožné

X:já mysim že dyž to budete jíst každej den tak budete obézní … já mysim že zubařum to je
jedno že z toho maj peníze
Y:ty zkušenější zubaři jako nedoporučujou to protože pak se zkazí hodně zuby ale ty který
jako chtěj zbohatnout tak jim je to jedno
X:no ani zas tak ne já mam radši slaný
Y:já miluju dorty strašně … já nemam ráda ten marcipán ale miluju taky tiramisu
X:ja mam rád většinu sladkých ale nemám rád marcipán vůbec
X:já mysim že pro ty děti je to nevýhoda protože třeba když se z někym hádá tak ten co neni
tak tlustej mu třeba nadává jakej to neni tlusťoch
X:já myslim že ty čokolády zas tak dobrý nejsou na to
X:nebo dyž někdo lenoší třeba a kouká furt jenom na televizi pije cocacolu chipsy čokoládu
tak ztloustne
X:mně to cukroví ani moc nevadí protože já dvakrát týdně sportuju
Y:moje kamarádka ona dycky dyž třeba si de koupit sušenku tak nejdřív kouká kolik je tam
tuku a takle a dyž je to třeba víc než jeden tuk tak ona si to nekupuje
X:já mužu jíst jak chci ale já do mě se toho ani moc nedostane a já i kdybych jed třeba
nonstop celej den tak bych ani vo moc neztloust protože já vůbec netloustnu
X:já znam jednu kamarádku a ta je vo rok starší než já a váží asi vo deset kilo míň než já
možná už trochu přibrala od tý doby co sem ji posledně viděl ale jí hrozně málo
X:já všechny snim ale některý si nechám třeba na to na ozdobu a tak
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Y:já třeba zítra pojedu s kamarádkami na vyjížďku na koních
X:já zítra budu mít fotbal v Jesenici
X:a já sem celé prázdniny u babičky
Y:já třeba si dojdu eště ňák uplíst tu pomlázku a půjdu hlavně vyšupat ty kluky co sou dole ve
vesnici
X:u nás se to nedodržuje protože my sme prostě zvyklí že vždycky choděj na koledu kluci no
takže to tak prostě je vždycky
Y:já ne protože mě tam nemá kdo dovízt protože oba dva naši rodiče nemaj rádi moc velkej
hluk
Y:no to mi někdy vadí že třeba na tom hradě že třeba se nemůžu nikam ani hnout když tam
všude sou namačkaný ty lidi
X:si myslim že pro ty věřící to má cenu ale pro nás ty nevěříci je to jako jenom kvůli zábavě
X:takle dělá se to každý rok a je to tradice lidí
-----

Y:ohrožuje lidi a jezdí moc rychle prostě
Y:no tak normálně sto třicet ale on tam může jet třeba i dvě stě padesát ten pirát
X:von je v dnešní době je můžou i chytnout tim že třeba je na příklad je zastavěj ale von je
taky potíž že voni třeba na příklad takle jim tam ukazujou a voni to neposlechnou a jednou dál
X:já sem si toho nevšimnul Y: nechala sem doma zaplou troubu X: jel sem odvízt manželku
do porodnice
Y:třeba že některý sou (policisté)
Y:že musí mít ňáký třeba hřeby aby dyž ho předjede tak aby je mohl vypustit a aby mu píchly
gumy
X:třeba že by měli ňáký kulomet kterym by to jako střelili tomu autu do toho třeba například
do motoru vono by to začalo a to auto by zastavilo
X:podle mě by měli mít neprůstřelný skla a kryt vod nádrže taky
X:v autoškole by se to měl naučit pokuď sou tam dobrý instruktoři
X:jezděte opatrně
Y:tak všude dávat takový ty rekvizity že třeba jak sou tam nabouraný auta ... jezděte opatrně

Y:tak naši sou hrozně dobrý řidiči von můj taťka je jako automechanik jako vlastně
povolánim ale fakt jezdí dobře
-----

Y:no docela mě to zajímá protože bych ráda věděla co si o mně myslej abych se to pak
snažila třeba vylepšit ...
X:třeba že bych do toho jeho domu když by nebyl doma dal ňáký odposlouchávací zařízení
anebo že bych tam sám se někam schoval a špehoval bych tam
X:to kamarádi nedělaj
Y:to určitě dělaj že prostě třeba chtěj aby vyhráli volby ... aby znali jejich tajný plány
X:třeba u policajtů dyž vyšetřujou ňákej zločin a myslej si že to někdo udělal tak třeba je to
docela dobrý že takle zjistěj jestli to udělal
X:třeba za druhý světový války jak byli ty jak jim Němci řikali ty Tři králové ty právě taky
měli u těch Němců daný ty vysílačky ten Mašík Morávek a Balabán a voni tam měli u nich
daný ty vysílačky a vodposlouchávali z Londýna různý věci vodposlouchávali to aby zjistili
co ty Němci na ně plánujou si myslim
Y:no ale u politiků když už sou v politice tak by měli mít ňáký pravidla že by třeba neměli
dělat
X:zrovna jeden odposlech zrovna byl zveřejněnej nedávno mám dojem ano byl ano
Y:sem třeba četla Harryho Pottera a tam bylo že vlastně že Voldemort taky takle řídil
ministerstvo ňákym kouzlem aby prostě dělalo to chtěl von
X:oni odposlouchávaj to aby zjistili co třeba například ... co si řikaj
X:možná se bojí aby někdo tam nedal ten vodposlech jemu
X:měli by ale asi se bojej
Y:tak já si myslim že jestli se toho bojí tak třeba proč to pak dělaj těm ostatnim taky takový
divný
-----

X:no tak já sem byl vo jarních prázdninách v Janských lázních v Krkonoších a byl sem na
lyžařských závodech a vyhrál sem dvanáctý místo
X:on takle děda to sází my to teda jako naši to nedělaj akorát děda ale eště nic nevyhrál ale
jako mě se to vůbec netýká teda protože voni to maj děti zakázaný vono je to až od osumnácti
let takže já se o to nezajímam
Y:takže třeba bude jako na sebe strašně pyšnej a bude všechno mít co chce a bude se
vytahovat
Y:nebo když má svýho ňákýho milovanýho mazlíčka třeba kterej vyhrává ňáký závody tak
taky mu ho někdo může unýst

X:tak já bych to zas třeba rychle utratil ... já bych to utratil rychle já bych si koupil barák a
různý auta ňáký rychlý nebo i terénní ... rodině bych to řek určitě ... že bych šel
Y:třeba přívěšek na klíče každýmu koupit ... nebo já nevim ňáký cédéčko ty taky nejsou tak
drahý
Y:třeba že jestli si to jako koupila za svý peníze a ty ostatní jí řekli čísla tak třeba něco by
měla dát těm co jí řekli ty čísla a tu větší část si nechat asi ... vona začala ňák pracovat
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Y:kdyby ten člověk asi nebyl línej tak by mohl vzít kyblík a šel je posbírat tak sme to dělaly s
kámoškama
Y:no tak já myslim že by tam mohl k ňáký silnici přijet ňáká ochranka a tam kde je místo kde
voni tam hodně třeba skáčou tak tam by to chránili a dali by tam zase třeba ňákou tu značku
pozor žáby
Y:třeba když je louka a na druhý straně přes silnici je taky louka tak někdy se přes to dává
takovej tlustej most a tam je taky ta tráva aby mohli přejít
X:já sem si toho eště nevšim ale když si to tak představuju jak se ňáký to zvíře škrábe nahoru
a myslí si že to ňák mu pomůže tak myslim že si radši vybere tu cestu přes tu silnici protože
neví co ho tam čeká ... no tak když je to zvíře ňáký jako že prostě de rovně a narazí na ten
most tak ho asi přejde ale moc si to nedokážu představit ... já sem viděl takovou zajímavou
věc takovej chytrej ježek von šel takle po silnici a jelo auto a von se schoulil do klubíčka a to
auto píchlo ... no píchlo vono to udělalo bum a ten ježek utek potom tam vystoupili jako to
řešili co se stalo ale že by tam byl ježek to je nenapadlo
-----

Y:je to že když se narodí dítě tak ta paní za to dostane ty peníze
X:aby to dítě uživila protože kdyby měla ňákej malej plat a měla by třeba tři děti a tak by je z
toho neuživila
Y:já sem o tom už slyšela je to třeba že se ten pár dohodne kdy si udělá to dítě můžou si
domluvit i termín jako kdy se narodí
Y:no třeba podle toho kolik maj těch peněz když by ho chtěli hned tak by si na to museli
vydělat pak by utratili třeba to porodný a pak už by že jo neměli tak musej si vydělat aby měli
hodně pro to dítě potom
Y:potřebujou na to ty peníze ale taky potřebujou na to i mít trošku čas protože to dítě přece
jenom nesměj nechat den o samotě v tý postýlce
X:o mě se starala máma ale eště tenkrát jako neměla moc dobrou práci takže to mohla
zanedbat a tak se o mě starala no
Y:já mam dvě starší ségry takže se o mě staraly i ony o víkendu se o mě staraly a když
mamča musela třeba do práce tak je uvolnila ze školy kůli rodinnejm povinnostem tagle
prostě se to střídalo buďto babička ségry máma a táta
Y:i máma byla taky na mateřský ale pak už nemohla protože jinak by ji vyhodili z tý práce
tak nevim to jistě ale mysim že mě dycky zavezla k babičce a k dědovi ty se o mě starali nebo
ňák tak
Y:to je podle mě tak trochu blbý když ona se vo to dítě potřebuje starat a kam ho potom dá já
chápu že existujou takový ty jesličky a školky ale když po několika týdnech to to to neni
možný

X:já bych si nedokázal představit že by v práci třeba mě máma kojila ale prostě mi to připadá
blbý no
Y:v tý práci sou taky bacily takže by se to miminko i mohlo nakazit takže pro mě by byla
lepší ta volba v tý domácnosti
Y:no když už jako tady to maj na mysli tak proč si vlastně pořizujou ty dítě když už tady to
vědí vlastně když už se rozhodne že bude mít dítě tak pak nemůže říc já du do práce
-----

Y:ne já ani za milion protože já nesnášim matematiku asi bych to nezvládla
X:já bych si tu matematiku trochu volil ale ne tak moc matematicky jako já nemám rád ty
početní moc příklady ale mám rád logický úlohy a geometrii hlavně a můj táta je dobrej
matematik takže von by mě k tomu asi donutil
Y:tak já bych si matematiku vybrala určitě je to můj oblíbený předmět i když dostávám čtyrky
a pětky je to docela dobrý můj taťka je matematik takže mi i pomůže
Y:můj táta je taky matematik vlastně i trošku máma přijde mi jako že mě teda vopravdu baví
víc ta geometrie než takový příklady pod sebe a sčítání a odčítání to mě moc nebaví
X:to teda určitě protože u nás ve třídě je jeden kluk a ten má na to určitě buňky ten je nejlepší
matematik asi ze štvrtýho ročníku takže určitě a třeba já sem na to úplný koleno určitě takový
nadání je
Y:no tak já sedim zrovna s Petrem a musim říct že se od něj docela dobře opisuje
Y:já vim jak to vypadá matematika na střední škole já tam mam bráchu ale příde mi že mu
vopravdu ta matematika de jako vypadá to hodně těžce ale mysim že dyž už se to jako naučim
tak už to bude potom trošku lehčí
X:já tam mam bráchu i ségru ségra je trochu starší ta už je výš a já sem se ho bráchy na to
jednou zeptal jaký to je a von mi odpověděl jedno slovo příšerný
Y:já doufám že nebude protože já bych to fakt dělat nechtěla a doufám že se to nestane
Y:tak já taky se toho bojim aby se to nestalo ale zase na druhou stranu vopravdu by ten
člověk měl mít to vzdělání tý matematiky aby jako bez tý školy se prostě člověk neuživí
prostě nebude mít dobrej život
Y:tak já si myslim že je to hodně dobrý protože když někdo chce pak dělat něco v kanceláři
tak musí hlavně dobře umět psát rychle
X:mně matematika pomáhá hlavně v šachách protože já sem jednou hrál strašně těžkou partii
pak sem si zpomněl na školu a celý sem to vyhrál protože šachy sou logická hra takže určitě
Y:moje mamka je učitelka takže vona je na střední škole a vona teďkon bude ňák zasedat v
maturitě nebo jak to řikala a já sem se jí i ptala jak to vypadá prej že ta maturita je většinou na
ňáký škole těžší a někde je zase lehčí

Y:no tak já mysim že to je hodně těžký to je maturita to je jako důležitý mít protože bez
maturity je trochu na nic život
-----

X:my jezdíme každý prázdniny na kánoi s kamarádama už sem sjel asi deset řek a můj
oblíbenej zážitek byl když sme se v peřeji takový zatáčce peřejový sme se cvakli a jel za
mnou špaček a my tomu řikáme tý zatáčce peřejová zatáčka pana ptáčka
Y:my sme jednou s kamarádama sjížděli Sázavu a jeli sme Vltavu až do Krumluva a my sme
jeli na raftech ne na kánoích a bylo to asi na dva tejdny nebo na tři tejdny
X:já umim kormidlovat i bejt na háčku ale na kormidlování sem levej protože já nevim na
jakou stranu otočit pádlo abych zatočil na ňákou když se otočí totiž na pravou tak se jede na
levou takže mě to mate před náma byl šutr na levý straně a voni na mě zatoč doprava a já sem
zatočil doleva
Y:já sem zatim kormidlovala jenom s tátou ale to mi bylo pět jako háček jezdim s kamarádem
von už několikrát spadnul pod ten raft vona tam byla nízká voda a byly tam kameny tak ještě
si dal hlavou vo ňákej velkej kámen nedošáhli pro něj tak museli převrátit ten raft a vytáhnout
X:dyž já sem se cvaknul tak sem určitě cítil že se potopim ale pak se mi stala taková zajímavá
věc ale to vůbec nebylo na lodi to sme jeli na kole kolem řeky to byla strašně úzká cestička
sme takle jeli a já jedu strašně pomalu a najednou vidim že padám do vody a rozřízl sem si
jeden bok vo šutr
Y:když jedeme do Krumlova tak tam je takovej velikánskej jez ségra s kamrádkou voni
vlastně jakoby na tom jezu trošku přepadly eště sme je přejely ségra si rozbila koleno a vona
si ňák narazila záda takže sme to musely všechno obvázat namasírovat a pak sme jely domu
X:já teda určitě protože my jezdíme skoro za každýho počasí ta zima jako na tý lodi se
zahřeješ takže to neni tak hrozný ... my jezdíme na vodu skoro každý léto když s náma někdo
jede protože sami moc nejezdíme a v létě mám vodu nejradši protože je takový nádherný
teplo takže táta mi dycky dyž sme na ňáký ukrutný vodě tak mi dycky dovolí že skáčeme a já
sem jednou skočil a teď sem se chtěl vrátil a já neumim vyšplhat na loď a tak sem tu loď
převrátil ... to je nádherný protože když se tagle vaří a je to u vody a ten člověk cítí že se
vyspí a pak se zase pojede tak se tak strašně těší a navíc nejlepší je když se někdy cvaknete a
je vám zima pak se někde dete stanovat zalezete si do spacáku a máte tam oheň tak to je
příjemný strašně
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Y:no tak zaprvé bysme jim taky měli bejt vzorem jako že když už bych byla tim premiérem
tak bych to dělala taky sama ne že jenom bych jim to diktovala
X:no já bych řek by se nejvíc dalo ušetřit na elektřině vodě a plynu
Y:a taky na jídle protože dneska v dnešní době se všichni hrozně přejídaj když to tak mám říct
X:třeba ňáký drahý hračky nebo ňáký oblečení drahý když ho nepotřebuju vlastně
Y:ňáký ty mlsky jako že bonbony nebo tak prostě máma mi třeba někdy nabízí něco a já jí
řeknu ne mami já to nechci
X:vona už tu takovádle stávka odborů byla akorát že mamka to dostala jakoby pozdě tak sme
nestihli zavřít školu
X:no my o nich povídáme celkem často a babička musí jako pracovat ještě i když je v
důchodu abysme vůbec vystačili
Y:to u nás tohlencto neni protože babička vona je eště jako docela mladá eště jako učí
angličtinu a docela dost si vydělává takže my o penězích skoro vůbec nemluvíme ... no to že
jednou že bysme byli jako úplně bez peněz a už by na nic nebylo a prostě lidi by mohli jako
hodně poumírat a mohli by třeba jít do okolních států a tam by mohlo být všechno levnější
protože by mohli mít těch víc peněz a Česká republika by se mohla tak trochu jako rozpadat
-----

Y:třeba z Vietnamu tady sou všude třeba u nás ve městě je hodně tady Vietnamců tak oni tam
maj jako myslim že komunismus nebo něco takovýho že tam maj špatnou vládu tak se
stěhujou k nám protože my tady máme jako dobrou vládu nás tady nikdo neovlivňuje
Y:tak moje kamarádka má tatˇku a ten je Ukrajinec a vlastně ten taky eště nedokáže mluvit
tolik česky a řiká že je tam jako hodně přírody a že ty lidi se jako tam dokážou dost
přizpůsobovat
X:no já sem byl jenom jedinkrát na Slovensku jak sem koukal maj to tam strašně krásný
Vysoký Tatry Nízký Tatry prostě sou strašně milí Slováci
X:a taky historii třeba Tomáš Gariggue Masaryk nebo Karel Štvrtý jaký činy udělali a co
všechno postavili a tak dál
Y:třebas co se v tý republice stalo a jak se nám tady daří
Y:něco tradičně českýho
Y:já si myslim že to s tou kriminalitou a že nám berou práci že to vůbec neni pravda protože
tady třeba jak sou u nás tady ty Vietnamci tak ty maj svoje krámy voni si to koupěj nebo
pronajmou a tam prostě prodávaj ty svoje věci že nikomu práci neberou
Y:podle mě jako ty lidi nic špatnýho nedělaj jenom se chtěj dostat prostě pryč aby se jim žilo
líp

X:no voni ty cizince chtěl vyhnat jak se řiká nesuď knihu podle obalu že nemusí bejt všechny
cizinci špatný
Y:my máme ve třídě Polku a ta vlastně se během dvou měsíců naučila úplně češtinu je i mojí
nejlepší kamarádkou vona jako je strašně příjemná a hodná
Y:snažila bych se mu to tady ukázat prostě bejt na něj hodná ale taky záleží jakej by byl von
na nás ostatní
Y:vysvětlila by sem mu že tady jako lidi třeba nejsou jako zlí jak se mu zdaj ale jako že se
třeba taky stydí si s nim promluvit
Y:já už to tady jako hodně znam a jako dyby sem se přestěhovala někam jinam tak by to tam
pro mě bylo jako dost nepříjemný a jako asi tak celej rok by sem se zase chtěla vrátit sem
domu protože tady už to znam a prožila sem tady celej ten svuj život
X:no já bych ten pocit nechtěl mít protože vlastně kdybych se přestěhoval do jiný země tak
bych tam nikoho neznal cejtil bych se sám ještě bych mluvil jinym jazykem kerym by mi
třeba nemuseli rozumět a proto ten pocit nechci zažít nikdy
-----

Y:ne já si myslim že je to zbytečný protože on by se na ni stejně nedíval
Y:našemu pejskovi stačí když mu ráno nasypeme granulky dáme mu ňákej pamlsek a jemu to
úplně stačí
Y:psi že jako dyž to vidí tak se jako chvilku jako tak pět minut můžou koukat ale pak už jako
můžou třeba rozbít tu televizi protože tam třeba vidí ňákou reklamu na granule tak na ty
granule jako můžou chtít skočit
X:no já kdybych se vcítil do kůže psa tak bych televizi bral jako hrající bednu a podle mýho
psí stres může sklidit že se tomu psovi budete věnovat budete se o něj starat a budete ho krmit
Y:já bych mu klidně zahrála kdybych to uměla na harmoniku ale rozhodně bych mu kuli tomu
nepouštěla televizi to spíš už rádio kdyby jako dávali právě v rádiu pořad pro psy tak něco s
tou harmonikou v rádiu
Y:já bych to vůbec nedělala protože našemu psovi by prdla hlava
Y:to já sem viděla na výstavě když sme byli psí oblečky ale tak voni nějaký sou úplně
zbytečný ale my třeba máme doma bišonka a tomu kupujem oblečky aby se neušpinil když je
bláto tak ho prostě voblíknem do takový kombinézky že to má úplně přes celý tlapky přes
celý tělo jenom mu kouká hlava aby prostě nebyl hrozně špinavej
X:já bych to bral jako zbytečný rozmazlování psů já si představuju psa živýho kerej si rád
hraje a tak dál a ne napudrovanýho já nevim třeba pudla
Y:no já si mysim že ne a tady ty různý ty výmysly to je mysim zbytečný protože pes pochází
z vlka a vlci taky žijou někde v lese nemaj bez televize a tak dál takže to mysim ty lidi dělají
jen proto že ty psy vlastně už jako tak rozmazlujou no takže je to zbytečný

Y:tak to s tou myčkou mi připadá úplně jako hloupost protože ten pejsek vono máma stříhá
psy a voni ty pejskové sou z toho jako ňáký hrozně vystresovaný když sou v cizim prostředí
tak ten pejsek na to neni zvyklej tak dybysme šli někam s nim do tý myčky tak by se mu to asi
podle mě nelíbilo
X:jako ke kamarádovi bysme se k němu měli chovat
Y:my máme yorkshírka doma a ten místo toho aby pořád ležel na gauči tak ten lítá venku
vůbec nechce domu dáváme mu tam teda pití protože když nechce domu von má pití jenom
doma tak lítá pořád na zahradě anebo pořád chce na vodítko takže von vlastně je celej den
stráví venku
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Y:dobrý

X:taky dobrý no

Y:musí mít dobrej postřeh a třeba musí bejt pružnej
Y:no já si myslim taky že jo protože pak třeba když vykopává míč tak aby ho nevykopnul
jenom metr vod sebe jako to někdy udělám teda já no
X:no já neumim předvídat takže nemůžu posoudit
-----

Y:já sem jela vlakem i na ňáký hrady a vždycky nám mamka uvařila řízky s chlebem takový
typický jídlo do vlaku no a už dost dlouho uvažujeme o tom že pojedeme na nádraží a z toho
nádraží pojedeme na chalupu vlakem
Y:no tak já sem se do žádný (situace) nedostala ale můj kamarád Tim jemu jednou když byl
malej upad pod koleje ňákej obrázek Shreka no a von mamka ho do těch kolejí vlaku v metře
dala a von si ho vyndal a nic se mu nestalo protože mamka ho hned vyndala no ... no sáhnul
teda aspoň tak mi to řikal no
X:když třeba běžim s ňákejma kamarádama a já sem pozadu tak se je snažim doběhnout a
nerozhlídnu se třeba ... no protože seš zamyšlenej na něco jinýho nebo zaměřenej na něco
jinýho
Y:no já docela dost protože nikdy nevědi prostě jestli třeba tam pojede vlak anebo jestli ne
takže vono je to všechno takový nebezpečný
Y:to nejvíc dělaj sebevrazi to že choděj po těch kolejích
Y:no že jak sou tam ty elektrický dráty že se toho třeba můžou nechtěně dotknout a může je
to zabít
Y:já bych začla ječet až by táta málem vohluchnul tak by radši zastavil a ani by to nestih
přeject
Y:no já sleduju často ve zprávách že ňáký lidi třeba přejedou ty koleje než se ty závory
spadnou a pak třeba nabouraj ten vlak do nich
Y:no že já sem jednou eště dodám viděla jednoho cyklistu kterej normálně projel zavřenýma
závorama jako by nic no tak už sme si vo něm trošku řikali že je trošku nerozumnej ale přejel
to teda na poslední chvíli
X:no mě zajímá jakej jede vlak no a když je to nákladní tak kolik má vagonů
Y:my z mamkou vždycky a s taťkou soutěžíme kdo uhádne z který ten vlak pojede strany
někdy jako počítám vagony a zajímá mě jakej ten vlak je třeba jednou sme byli u vody a
viděli sme jak vlak jede nejede po mostě a napočítali sme mu ňák tak čtyřicet vagonů
-----

Y:no zázrakem přímo z nebe asi tak

Y:no že může bejt třeba křížená s ňákym bílým živočichem
X:no náhoda a jednou v televizi sem slyšel že se to stalo u jinýho zvířete že bylo náhoděn bílý
X:lověj tučňáky sem viděl v televizi
Y: tak lověj tučňáky malý rybky
Y:já se trošku potápim z mamkou a s taťkou no a když sme jednou plavali k bójkám tak pod
náma plavalo asi tak pět metrů vysoký a pět metrů dlouhý hejno rybiček a před nim sem a tam
plula ňáká velká ryba ... no eště nemůžu úplně do hlubin jako mamka takže nemůžu sebrat
moc mušlí ale je to takový krásný pocit když jako vidíte ten oceán úplně zblízka a pod váma
plavou ryby a různý pichlavý ryby i když se někdy třeba bojíte malí žraloci a tak
Y:já si myslim že to nevnímaji že když je prostě dravá ryba tak ji vemou do tý party do toho
hejna
X:jim je to podle mě jedno tak třeba sou králící taky v kleci a ňáký sou dva černý a jeden je
třeba bílej taky jim je to úplně jedno
Y:no podle mě jo já sem viděla jeden film a tam tak jako podivně kvičely asi ňák takle ...
takže já si mysim že se tak ňák dorozumívaj
Y:já sem se dívala na takovej seriál kde se potápěli ňáký lidi a byly tam kosatky a to hezky
zpívaj
X:no třeba jedna oznamuje že támle je tučňák a druhá třeba varuje že támhle naproti sou lovci
-----

Y:no já ho bohužel nemám ale když se kouknu dozádu tak ho vidim a musim říct že je to asi
hezký že vyběhnete ven a vidíte třeba srnečky zajíčky koroptve prostě krása
X:pro mě je to uklidňující když se podivám z vokna a vidim les ... já si něco zahraju nebo
nebo sem třeba du s kamarádama
Y:já sem někdy chodim s taťkou na velký okruh co tady máme na kolo jezdit koupíme si tady
limonádu a je to takový hezký no
X:já sem taky vo tom slyšel a ještě sem slyšel že sem jezděj lidi z celý Prahy
Y:no mě hodně zajímá u silnice takovej památnej dub ... tak to teda ne to bych nedokázala
X:já tady rád poslouchám ptáčky no že třeba sleduju jednu břízu jak roste
Y:no já tady sice teda stromy na pozorování nemám jednou sem tady jela s kamarádkou
Anetkou na kole no a tam ňákej pes vylekal srnku a vona mi málem sem ji srazila teda jen tak
tak sem brzdila no
Y:já tam taky někdy chodim ale muflony sem ani nevěděla a teda ani nevim jak vypadaj
abych řekla pravdu

Y:tak já vim jak vypadá ten muflon vypadá skoro jako kozel s těma zakroucenejma růžkama a
má hodně dlouhou srst
Y:no tak mě mamka pustí jenom do našeho bunkru kterej je na kraji
Y:já do lesa sama nesmim chodit já ani nechci protože se bojim těch různejch pytláků kdyby
se mi pak něco stalo nepřídu domu a může z toho bejt velkej průšvih že bych se tu ztratila
Y:no já bych to chtěla protože vono je toho škoda a vono to tam vevnitř bylo dřevěný hodně
tak to hodně hořelo no
X:ještě abych se vrátil k tomu jak to shořelo tak já sem se na to chtěl podívat no a tam byla
louže a v tom byla jakoby vidět stopa po oleji nebo po benzínu něco takovýho
Y:vyšetřovala to tady policie a z těch záběrů z kamer různejch se poznalo teda že to někdo
zapálil zezadu benzínem taky to je tam úplně černý zezadu jako chtěla bych aby se to opravilo
protože to tady bylo dobrý no
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Y:no protože to slaví zamilovaní protože jako ten květen se nejvíc lidi dávaj dohromady a sou
spolu prostě
Y:no protože v květnu už je takový teplo prostě
Y:ne to teda fakt ne protože by to nemělo žádnej smysl to musim prostě cejtit
X:no já myslim že dyž jako kvetou stromy ty třeba ta třešeň že se když se někdo má rád tak že
se políbí a že to v tom květnu je že se začíná jako jako už léto už se blíží jako že je teplo
Y:tak já na tyhlencty pověry teda jako vůbec nevěřim mně to příde spíš že někdo zase povídal
něco a že ty druhý se toho chytli že třeba někomu to nevyšlo tak von z toho udělal takovouhle
pověru a teď si myslí jako že mu všichni uvěřej
----Y:protože si myslí aby to bylo nějaký jako že tajemství aby prostě že tam je třeba něco co se
bude ten rok hodit
Y:no třeba peníze ňáký tam budou
Y:tak já nevim ňáký stroje ňákej stroj třeba … na tisknutí peněz
X:nebo ňáký starý knížky kerý tam sou a sou tam třeba ňáký jako tajemství napsaný nebo
něco co našli dřív a eště to třeba nikdo neobjevil
Y:tak upřimně já moc na takovýhle věci nevěřim ale dyž už jako se to třeba považuje za
tajemství tak by tam já nevim mohlo bejt něco co by tý civilizaci třeba pomohlo nebo něco co
by odhalilo že v tu dobu něco žilo dyž už si na nás prostě pamatovat nebudou
X:já bych to teda respektoval i když by mě to lákalo tak bych respektoval to co tam napsal
Y:nebo ňákýma detektorama co to prostě prosvítí a zjistí se co v tom je
Y:to určitě dyž sou teď všude ňáký války tak si třeba myslí že příští civilizace třeba bude
mírumilovnější než je teď nebo byla dřív
Y:no v dnešní době protože v dnešní době jako lidi prej umíraj nějak jako předčasně tak jako
že by to mohlo pomoct ale zase kdyby tady někdo strašil třeba tak do tý stovky tak už by to
nebylo ono
X:no tak mě třeba Egypt ty pyramidy to ty mumie že třeba kdy to bylo jak vlastně oni
vypadali a jesi to vůbec stavěli voni to eště do dneska nikdo neví tak to mě třeba zajímá
Y:já třeba neni to moc velká jako záhada pro mě ale docela se tim zabejvám proč ty Májové
udělali kalendář až do roku dva tisíce dvanác a teď jako by vypukl planej poplach nebo nevim
jesi planej ale je to takový zvláštní
Y:on jim on jim totiž došel jenom papír víš

Y:kdyby se něco takovýho stalo tak ať se to klidně stane ale já tomu prostě do poslední chvíle
nevěřim já si užívám každýho dne jako kdyby byl můj poslední takže mně je to úplně jedno
Y:každej člověk … i kdyby seděl na detektoru lži tak se může naučit dejchat a nemusí vlastně
řikat pravdu a přitom lže takže každej člověk bude mít určitě na prostě napořád svoje
tajemství
X:třeba teďka eště někde ňákej starý starej jako dům a tam třeba sou jako ňáký lidi který už
dlouhý léta maj ňáký tajemství a uměj ho jako držet
Y:já bych tam teda asi nic nedala nebo bych tam dala záznamy ňáký z tý politiky kdo si kdy
dal facku ať se taky zasmějou
----Y:no tak asi proto že že jo ten Londýn von je docela velkej tak oni si myslej prostě to nechtěj
podcenit aby jako se tam zase něco neukradlo jako se krade třeba těm fotbalistům v těch
šatnách tak aby se zase tam jim něco neukradlo a aby to prostě měli všechno střežený a aby
měli pak ňákej záznam na další léta na ňákou vzpomínku … nebo kvůli vandalismu protože
voni budou určitě vopilí když tam pudou pryč
X:třeba rapidně teď narůstal ten terorismus a Londýn je jak řekla Renča že je strašně velký
tak přece v takovéhle události se přece něco musí stát tak proto ty opatření
X:to je nevim jesi přesně ale vim že sou to někteří Židi který si třeba vezmou bombu na
břicho zakryjou si to třeba tričkou a dou třeba někam a ta bomba vybouchne zabije jako
spoustu lidí a nevadí mu že zemře von von je rád z toho že zabije i ostatní lidi
Y:že vlastně ten terorismus nevim taky přesně jako David ale že vznikl že všechny války sou
vlastně jenom kvůli náboženství že jednomu se nelíbí todle tak to zkazí sice zabije sebe ale
milion dalších
Y:můj osobní názor je teda že by jako mělo by to cenu to aby vlastně neporušili protože je to
taková tradice která se pořád opakuje tak aby to neporušili a prostě je to takový dobrý že jo
protože to se málokterýmu státu jako povede aby moh jako mít tu olympiádu a tak
X:… když tam budou ty policajti a ta ochrana … že bych se jako podivat chtěl
X:no třeba ty běhy ty dlouhý běhy nebo takový ty překážkový běhy nebo hod oštěpem to mě
docela jako zajímá to je takový dobrý … no protože ty lidi jako sou další a můžou bejt
zdatnější a trénujou a
Y:tak třeba Emila Zátopka ten sice už nežije ale taky byl prostě nejlepší tvořil mnoho rekordů
a prostě pro mě nejlepší sportovec
Y: ten byl fakt dobrej Emil Zátopek vo tom sme se učili nedávno
Y:… třeba ňákej barevnej jako … třeba jako ňákej muž převlečenej za ňákýho jako třeba
jestřába nebo něco takovýho já nevim prostě vůbec
Y:tak určitě by to mělo bejt barevný ale mělo by to bejt taky trochu šílenější ztreštěnější než
jako aby to přitáhlo lidi ale aby taky z toho něco měli
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X:no já rád jezdim různě po zámcích a po památkách ale jako spíš jezdíme s tátou na na věže
v Praze protože máme takový volný vstupenky
X:já rád chodim hlavně po pražskejch památkách a nejvíc se mi asi líbí orloj
X:no my tam jezdíme každej rok v létě do Tater tam sou ňáký známý ze Slovenska maj tam
chatu a kousek vod tam je cedule medvědí teritorium takže se trochu bojim
----X:já o tom vim celkem dost protože můj známej máma mi řikala že jí pořád kouří takže vim
že je to strašná droga ale když se na to tak člověk podivá tak to vlastně vypadá jako neškodnej
keř
X:no tak já vim že je to droga a že to ňáký lidi kouřej ale jako nechápu tak buď to nesmí bejt
anebo to může bejt
Y:já myslim že je lepší se snažit o to aby ta nemoc ustoupila a používat ji
X:když to člověk nesmí tak já nevim sou ňáký místa kde se marihuana kouřit smí tak že by
tam třeba vodjeli na rekreační pobyt
X:no tak já bych řek že buď to bude zakázaný nebo povolený pro všechny pro všechny
X:ne to ne jako nevim jak by ty lidi poznali vyjímku to si klidně může člověk vymyslet jo já
budu mít sklerózu jako
Y:já sem slyšela že je to jako jedovatý a že je to prostě jako jako taková silná cigareta
X:myslim že to vyvolává závratě a zhulenost
X:já to vim protože ten můj kamarád já sem u něho byl a on když to vykouřil tak von tak jako
stál měl rozcuchaný vlasy a když se ho člověk na něco zeptal tak jako hm no ano určitě no a
potom mu máma volala a von jí volal zpátky že sedí někde na skále a pije tam pivo a že za
chviličku asi spadne dolu takže myslim že to s těma lidma dělá že najednou jako se jim
vymaže mozek a udělaj ňákou pitomost
X:no vono to nejde
X:tak určitě že to chce vyzkoušet a pak zešílí anebo že to všichni ostatní dělaj a on chce bejt
in
Y:nebo třeba že jako se po někom prostě opičí nebo tak ňák
X:mně řikala moje kamarádka že viděla svýho bratra když jeli tady kolem školy tak viděla
svýho bratra jak kouří a myslim že moji brácha a ségra i když sou už hodně starý tak myslim
že tomu ňák nepodlehli nikdy sem je neviděl kouřit

X:to člověk nemůže předem říct jo můj děda taky mi řikal že když byl mladej tak si řikal né já
nebudu kouřit no pak dvacet let kouřil a ani o tom nevěděl
X:táta mi řikal že každej to určitě někdy zkusí jako že skoro každej to určitě někdy zkusil jako
Y:já bych to asi nezkoušela protože potom je s tim hrozně těžký přestat
X:asi prožívá příšerný muka
----X:já si o nich myslim že to sou borci protože já bych to neuběh takže já nevim jak to můžou
zvládnout to někde musej mít ňáký super dlouhý přestávky
Y:no já si myslim že musej trénovat třeba půl roku protože musej jako běžet hrozně rychle
X:já běžim do vysílení já si dycky řikám no eště běžim to je dobrý až padnu vysílenim a umřu
tak to už bude špatný ale teď sem v pohodě sice se dusim strašně ale dokuď nejsem mrtvej tak
pořád běžim
Y:já se snažim běžet tak že vždycky jako neběžim moc rychle na začátku a potom neběžim
moc rychle ani na konci
X:mně teda k takovejmdle různejm závodům vede to vítězství já strašně rád vyhrávám když
vyhraju tak já sem strašně šťastnej takže kdybych vyhrál tak jakoby mě to prostě k tomu vede
Y:podle mě je to takový jako že je to docela docela hezký že se běhá třeba kolem těch
různejch památek a tak
X:no protože v přírodě sou takový ty různý terény a to by tam potom mohli jezdit na
motorkách prostě v tý městě je pěknej asfalt že jo neohrožuje vás tam že na vás skočí třeba
vlk z lesa prostě je to lepší
Y:ty běžci by se mohli někde zranit třeba že by zakopli o ňákej kořen a potom by spadli a
mohlo by se jim něco stát
X:no můj táta se dívá ale mě to moc nebaví jenom se já se strašně rád dívám jak tam někdo
zakopává nebo padá to je docela sranda ale jinak jinak se na to nedívám
Y:podle mě musí (pl.) jako vypít hodně přetim a musí pít i při tom závodě protože jinak by to
prostě nevydrželi
X:myslim třeba že když třeba ráno si někdo zaběhá s walkmanem tak je to relaxace a při tom
závodě to je takový sportovní nadšení
Y:běhá můj strejda a von byl mysim na tom pražskym maratonu jednou
X:můj kamarád běhá každej den vpodvečer
X: no moje máma běhá vobčas a můj táta taky vobčas běhá tady v Krčáku
X:řek bych že tak do padesáti pěti asi tak

X:no dál by to možná taky šlo ale nepředstavuju si že by třeba můj děda kterýmu je
osumdesát běžel maratón
Y:podle mě tak do čtyřiceti pěti protože potom ty lidi už nemaj tolik síly
X:v každym věku člověk uběhne maratón třeba když je někomu pět let tak ho uběhne ale za
jinej čas než když je někomu třicet a taky když je někomu třeba devadesát tak ho uběhne ale
za jinej čas než když je někomu deset
X:mně se vybaví ňáká strašně jakoby jakoby útrpná věc třeba sme běželi s kamarádem na
nákup a když sme byli tak v polovině cesty a byli sme strašně vyčerpaný tak on řekl to je
maratón
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Y:o Rathovi
Y:středočeský hejtman
Y:protože vlastně podvedl středočeskou nemocnici nemocnici Kladno a nes v krabici od vína
sedum milionů
X:no mohl třeba najmout ňákou firmu třeba svýho bratra na opravu tý nemocnice nebo jiných
věcí takže jako ten bratr mu za to poděkoval tim úplatkem
X:no chtěl si jenom vydělat moh si koupit ňáký auto jesli měl ňáký dluhy a třeba opravit si
dům jestli tam měl něco rozbitýho
Y:je to od něj podraz protože oni od něj čekali víc a i čekali od něj skromnost a on je takle
podrazil v podstatě takže to není spravedlivý
----Y:protože to budu mít vlastně takový závazky že zato když nebudu vdaná tak třeba můžu vod
toho muže jednou vodejít a v tom manželství tam to je trošku složitější
Y:je to příjemný založit rodinu protože víte že tam pro vás sou dyž potřebujete pomoc a je to
krásný pocit když někoho blízkýho vedle sebe máte
X:kdyby mi lhala a třeba kdyby něco platila co já bysem nechtěl
Y:já si představuju svýho muže jako spravedlivýho zábavnýho chytrýho a hlavně hodnýho a
aby byl spravedlivej hlavně k těm dětem
X:já si mysim že tak tři roky že je to takový lepší lepší než třeba rok že je to eště takový
nezkušený
Y:myslim že jim ublížil jako i těm dětem že se musely jako rozdělit ta maminka si vzala
jednoho a táta druhýho
Y:… je to nepříjemný ztratit svoji vlastní maminku a místo ní mít macechu tak proto mají
radši maminky než tatínky
X:mám rád voba rodiče a příde mi to úplně stejné je mi to jedno
X:lepší je podle mě táta ten je takovej spravedlivější
Y:… nebo bude dělat ňáký blbosti ve škole
X:… jednou prostě nepřijel domů z práce a nic neřek no a já sem řikal ať se nehádaj že se
budou mít stejně potom zase rádi takže ať se nehádaj
X:no protože ten jejich partner nesplňuje ty jejich podmínky jako že třeba není hodnej nebo
není spravedlivej nebo chytrej

Y:má to cenu protože nechtěj aby to dítě jako z toho mělo pak jako ňáký špatný pocit tak pak
se nakonec usmířej některý rodiče aby tomu dítěti dali zase šťastnou náladu a aby nemělo
obavy
X:dyž si nerozumí tak potom se doma i víc hádaj pořád na sebe křičej a neni to ani pro ty děti
hezký prostě
Y:no protože jako abysme si připomenuli že se maj ty rodiny být u sebe a aby se měli jako
rádi aby to pouto bylo pořád stejný … třeba by sem jim připravila ňákou hezkou večeři
kdybysme se společně najedli bylo by to jako že po tolika letech sme zase spolu a máme to
rodinný pouto a že sme vydrželi že je to prostě krásnej pocit když sme zase celá rodina
pohromadě
----X:já vážím třicet dva a je to pro mě tak akorát protože nechci být zase úplně hubený anebo
úplně jako tlustý
X:je to neuvěřitelné jak člověk může o to své tělo takle pečovat jako že ho takle úplně
zneužívá
X:nepostaví se na nohy prostě musí pořád být v posteli (sg.)
Y:já bych řekla že ano že vlastně tý rodině to hlavně vadí protože všechny rodiny dyž třeba se
slaví ňáká oslava tak všichni se tam sejdou a von musí třeba ležet v posteli nebo bejt na
vozíku
X:ano já chodim každý den si chodim zaběhat skáču na trampolíne jezdim na kole
Y:může mít třeba i rakovinu kvůli tomu kvůli tý váze může mít i třeba AIDS a takle
X:feťáci píchají drogy a často si vyměňujou tu stříkačku takže jako ta krev se
X:… tak podle mě bude míň obézních lidí
Y:je to taková nemoc že je sou strašně hubený protože vůbec nic nejedi a pak z toho maj
právě tu nemoc i mě tenkrát podezírali že mám anorexii ale vůbec to neni pravda protože my
to máme v rodině že sme hubený a bylo to vod kamarádů i dost ošklivý když někdo podezírá
toho druhýho že má anorexii
X:… potom mám rajčata a ledovej salát
X:já nevim co nám dneska uvařej ve v jídelně
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X:je nervózní a neřídí se mu dobře a zhoršuje se mu ta nálada
Y:určitě jako to má vliv i na jeho na jeho trpělivost pokud vybouchne třeba za volantem a
bude ho chtít přejet může dojít třeba k nehodě
X:no já mysim že byli hodně naštvaný a možná budou hodně teď asi demonstrace kuli tomu a
velký spekulace
X:no tak já mysim že hlavně daj najevo svůj nesouhlas ale jesi to bude demonstrací nebo
peticí to nevim
Y:mně se taky spoustu věcí nelíbí co je tady u nás stanovený chtěla bych to změnit ale zase
abych jako zdržovala ostatní kůli tomu tak to bych určitě nedělala
X:no pro ty zemědělce je to zase těžší protože voni jezděj po kopcích a podle mě jo
X:voni vlastně za ty jejich výrobky jim ty odběratelé platěj málo a potom to prodávaj za dráž
takže aspoň ty zemědělci maj ňákou výhodu protože ty stroje spotřebujou hodně a když máte
tisíce hektarů půdy tak to vyjde potom na hodně peněz
Y:no určitě protože nafta je v téhle době hodně drahá i pro vlastně normální řidiče takže
pokud dojde ještě k většímu zdražování tak určitě … vybavení pro koně a všechny ty práce co
potřebujou koně a i krmivo je docela drahý takže by to vyšlo asi stejně dyž je třeba pole u
dálnice a vy tam prostě jedete na koni a najednou zatroubí auto tak ty koně se doopravdy
můžou splašit
X:jo protože dyž ste u počítače a něco na něm děláte tak je to o hodně lehčí než řídit nebo
zaorávat a tak jak to občas dělaj sem teďka nedávno viděl
X:no tak záleží jako jesi sou to velký zemědělský společnosti nebo malý protože ty velký
zemědělský společnosti to je ohromnej podnik a takže se ty práce rozložej ale když ten
zemědělec vlastně má svoji společnost ňákou menší tak jako je tam zase víc práce
Y:no babička bydlí na okraji Prahy a tam vlastně jezdíme a vedle její chalupy je hned pole a
voni vlastně v tý vsi pomáhaj na tom poli jakoby všichni takže my tam chodíme třeba orat
brambory prostě okopávat a všechno takový … jo baví je to je to moc hezký jako poznat i to
co dělaj jiný lidi takhle na vsi než co děláme tady my vlastně ve městě
X:my jezdíme do Jizerskejch hor tam máme kamarády a tam každej rok musíme sekat sázet a
furt nás tam votravuje jeden pes
X:to moje babička má okolo Pardubic takovej jakoby dřív statek vlastně takový obrovský
stavení a tam kolem toho statku jako ty jiný lidi maj tam skoro všichni maj tam ňáký pole a
tam prostě ořou nebo na zahradě maj malý políčko tam zasaděj si vlastní brambory
X:mě by to teda asi moc nebavilo protože jako je to velká dřina a mě by to nebavilo jako celej
život dělat jenom manuální práci

Y:no mě by to taky celej život nebavilo ale třeba kousek života určitě by mě to bavilo jako
zpestření takový hezký
Y:no určitě otřesné jako já bych se v té panice vůbec ani nestihla třeba zachránit mě by nic
nenapadlo já bych tam zkameněla prostě a nevěděla bych vůbec co dělat
X:jít někam kde nejsou stromy a baráky aby to na ně nežuchlo
X:já mysim že by měli jít na ňákej kopec a tam aby prostě se zachránili ale je to hrozný vidět
tam několik těch lidí jak se bezradně zachraňuje když ty seš vlastně už zachráněnej ale někdo
tam pořád je pod domem a nemá už šanci se votamtuď dostat
X:hrozný trauma teď myslej na ty příbuzný jesi se jesi budou mít třeba takový štěstí jako oni
a zachráněj se taky nebo jesi tam zůstanou
Y:určitě hlavně na rodinu jesli prostě všichni pak budou pohromadě jesi se vůbec třeba
najdou nebo takle
X:ňáký přístroje určitě existujou ale nikdy se to neví na sto procent a třeba támle v Japonsku
tam taky nic nepředpovídali a tam se setkávaj ty desky tam to je každou chvíli to zemětřesení
Y:podle mě ty místa kde už třeba zemětřesení bylo tak sou ňák monitorována
X:to já nevim tak záleží kam se ty technologie posunou co bude zrovna na trhu jaký
technologie a to se uvidí protože dneska bysme si to představovali takle ale třeba za padesát
let by to uměli udělat úplně lehce na lehčím principu
Y:no hlavně se od všech zjisťuje jestli někoho nepohřešují a když někoho pohřešují tak
vlastně se požaduje od těch pozůstalých aby je dovedli na to místo kde se to stalo aby je
prostě aspoň našli a až potom si myslim že se třeba tam přivážej různý potraviny aby měli
z čeho žít a vlastně ty lidé odchází do ňákého tábora prostě než se jim třeba opraví dům nebo
tak něco
X:no sou důležitý hodně a musej ty lidi uklidnit a prostě jim říct pojďte sem všechno bude
dobrý i když vlastně sami vědi že třeba dobrý to nebude prostě je uklidnit a aby nebyli
v takový panice jako sou aby částečně aspoň byli trošku v klidu
Y:určitě hlavně když někoho ztratí někoho sobě blízkého
X:zanechá to v něm velký zpomínky protože je to přírodní živel kterej jakoby toho hodně
zničí
Y:no nám se sesunul barák ale naštěstí ne ňák hodně ale muselo se to tam zajišťovat museli
sme se vodstěhovat k babičce vlastně to mi byly asi tři roky ale teďka už se to by se to nemělo
stát … oni nám tam kopali eště do ňákejch trubek a všeho a prostě ňák kopli do ňáký špatný
vybouch plyn a pak se to vlastně stalo
X:no třeba vlna tsunami ta je taky kvůli zemětřesení že se to v moři srazí vyjede taková vlna a
pak eště vír vodní a tornádo ve vzduchu

Y:já se jako moc nebojim spíš jenom se většinou bojim o svoji rodinu než o sebe
X:já se toho teda nebojim teda kromě povodně
X: tak určitě jako nikdy nevíme co se stane ale může se stát skoro všechno a prostě musíme
taky někdy vážit si že sme živí a zdraví
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Y:no já chodim na ty pohádky třeba třeba jednou sem byla i pro ty dospělé … no bylo to
hezký ale museli mně někdy zakrývat oči
X:no řekl bych že se prostě tomu režisérovi nepovedl Otesánek prostě bylo to dost strašidelný
a pro ty děti zrovna takový nejvíc nevhodný
Y:mně se nejvíc líběj pohádky třeba od tech českejch režisérů a asi nejvíc se mi líbí Princezna
ze mlejna
Y:no musí si objednat ňáký ty herce musí všechno obstarat je to hodně milionů musí obstarat
jako zámek věci starý jako kdyby chtěj do tý starý pohádky je to hrozně hodně práce a třeba
se vrátí třeba dyž je ve Francii točí pohádku tak se vrátí domu třeba až za měsíc
X:no já jo jenže teďka mámu už to asi nebaví spíš koukáme na něco jinýho
Y:že to tam je akční že tam je třeba dost napínavý anebo tam prostě děti poznaj co je láska
třeba nebo jak se chovat
X:no tak určitě něco z dnešní doby ale zase něco aby tam ty děti pochopily že něco něco se
musí stát a musí to vyjít z toho něco aby se ty děti něco naučily … no měly by se naučit jako
něčeho dobrýho aby prostě nedělaly ve svym životě hodně zlý věci a tak
Y:ano mně by se teda líbily a třeba jako aby tam byly i ty děti jako zařazený třeba by tam
hrály několik děti aby i ty děti jako co na to třeba koukaj tak aby si to uměly uvědomit že tam
můžou být taky
Y:no já si myslim že jako že má maminku slavnou a že ona jako ho i řekne tomu režisérovi že
má šikovnýho kluka anebo že má příbuznýho šikovnýho a dostane se do toho filmu … to je
moc těžký
X:já bych se určitě přihlásil protože já sem vždycky snil abych jako ukázal něco co umim …
do prkýnka dubovýho … až budu mít větší vodvahu
Y:třeba kamarády vodstrčí kůli kariéře anebo se jakoby doslova zblázní z toho a pak jednou
příde třeba domů řekne že dostal práci v divadle a vodstěhuje se někam pryč a ta jeho rodina
už ho nikdy neuvidí
Y:no já bych chtěla třeba udělat ňákou pohádku pro ty děti v ňákym zámku třeba
francouzskym
----X:no prostě lež má krátký nohy to je úplně jednoduchý řeknete lež a každej za chvilku ví že
lež daleko neuteče když má krátký nohy takže každej za chvilku zjistí co je to lež
Y:no já sem jednou zalhala dyž sem byla malá tátovi že sem bohatá takle a on mi to uvěřil a
on chtěl abysem mu koupila auto a potom to zjistil
X:třeba mamku když vobčas zlobim tak babičce prostě řeknu že ne

Y:no já třeba dyž zalžu tak mám třeba zákaz chodit ven s kamarádama dyž sem lhala počítač
mám zakázanej televizi
Y:já bych mu sebrala zabavila psa papíry auto a třeba by dostal ten nejvyšší trest co by šel
Y:no on chtěl ty peníze jako a chtěl si něco za to koupit třeba tý mámě něco a nechtěl to
prostě říct aby prostě až ty peníze utratí tak to potom chtěl říct
X:no tak jako lhát se nevyplácí protože když někdo řekne lež tak na konci ho čeká trest ale
když někdo řekne pravdu tak na konci ho čeká dobro
Y:ublížil Romům Michalovi Davidovi že von byl zaraženej a hlavně sobě … nedá se mu
vodpustit protože lhal a třeba voni už mu nemusej taky věřit
Y:tak tomuhle klukovi bych neodpustila ten by si jako zasloužil asi dva roky nebo štyři do
vězení že lhal a že jako měl ty peníze od Michala Davida
X:já si myslim že kdyby to byl muj kamarád tak já bysem se s tim srovnával hodně dlouho
možná potom bysem možná bysem to to ňák unes ale hodně dlouho bysem se s tim smiřoval
X:no tak jako určitě kdykoliv ale úplně kdykoliv říkat pravdu se vším se jako svěřit a prostě
být milej a prostě všechny takovýhle věci který dokážou urovnat vztahy mezi lidma
Y:no tak já bych třeba že jak si získat tu důvěru tak třeba už nikdy slíbit že už nebude nikdy
lhát i když taky by moh při tom lhát při tom slibování ale aby mu důvěřovali ty lidi třeba bejt
na ně hodnej a třeba taky se svěřovat ze všim třeba dyž třeba dostane pětku ve škole tak aby
se hned svěřil a neřikal to až třeba dostane špatnou známku eště jednou
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Y:no někdy jo protože někteří lidé by to opravdu mohli být
Y:já tak někdy občas někdy když se z něčeho vystrašim tak někdy tomu věřim a někdy zas ne
X:já vůbec ne podle mě je to absolutní pitomost
Y:no podle mě byli tenkrát víc pověřčiví takže na to mohli věřit takle hodně … někdy to tak
bývá
----Y:podle mě ano protože Británie má opravdu hodně lidí a že to takle sama utáhne a eště po
šedesát let
X:každý stát má ňáké spory takže řešit po šedesát let ňáké spory to mi příde obtížné … no řek
bych že ano
Y:no tak já bych řekla že taky ano protože ty lidi sou všelijaký takže můžou být různý
problémy
Y:mně se zdá velice přívětivá nechci říct stará dáma ale taková důstojná paní která má v
obličeji takový že by neublížila
Y:musí umět hlavně vládnout aby to byl spravedlivej národ
Y:většinu toho dne tráví ve své pracovně a tam různě rozhoduje podepisuje ňáká lejstra musí
pořád něco číst a studovat si to
Y:možná uměla už panovat ale ne zas tak jak třeba umí teď
X:podle mě se to učila až za pochodu protože člověk většinou ví co by udělal ale když se do
tý pozice dostane tak najednou neví
Y:podle mě se určitě učila za pochodu ale někteří lidé to maj tak že to maj prostě vrozený že
sou takové vůdčí osobnosti já nevim jestli je ale zdá se mi že by mohla
X:mně se to zdá takové že prostě mi to připomíná devatenácté století
X:mně se to zdá takové pohádkové
Y:no mně se to líbí protože ten prezident a tadleta vláda se mi zdá taková moc moderní
X:v žádném případě
Y:no musí se jí poklonit to vim a být zdvořilý a oslovovat ji vaše veličenstvo
Y:nebýt k ní drzý … tak to já přesně nevim kdo by tak mohl líp panovat ale mohli by být
dobrý oba

Y:já bych řekla že by to mohl být ten její syn protože ten na to čekal už hrozně dlouho takže
by to pro něj třeba nebylo fér kdyby chtěl vopravdu panovat ale najednou by to vzal jeho syn
tak to si nemyslim že by bylo dobré
Y:podle toho jestli jí ten národ bude chtít taky podle toho jak se vona na to bude cítit
X:podle toho jak ona chce
Y:mně se zdá že kdyby todle řekla tak by to nebylo nejlepší protože to by byly zase spory
jestli má nastoupit na ten trůn ten její syn nebo ten její vnuk to by zase udělalo hrozný zmatek
a na čas by nebyl kdo by vládnul … no pokuď by chtěla tak ano … ať ještě dlouho vydrží a ať
ji to baví
Y:ať ji to baví a ať vybuduje Velkou Británii na království
----Y:já moc ne já sem viděla jenom kousek zápasu Davis Cupu ale ani nevim kdo hrál proti
komu takže se v tom úplně moc nevyznám
X:když hraju ten sport tak mě to baví ale když se na něj koukám tak spíš u toho usínám
Y:no já si myslim že ten tenis je na velice vysoké úrovni protože už sou prostředky na to jak
to zdokonalovat … no já to myslim tak že sou třeba lepší tenisové rakety podle mě se zlepšila
i kvalita tenisových míčků že třeba víc driblujou nebo něco takového a že nemusí chodit do
ňáké jiné práce ale že se můžou věnovat naplno tomu tenisu a můžou tomu věnovat co nejvíc
času
Y:no podle mě si to určitě zaslouží (pl.: tenisti) když když se snaží když jim to de baví je to a
chtějí to dělat a nědělají to jenom pro peníze tak by za to měli dostávat tolik peněz … musí se
umět naplno na ten tenis soustředit protože kdyby se neuměl soustředit tak by koukal kde co
letí a nekoukal by se na to že k němu letí míček
X:určitě protože dyž člověk je psychicky rozhozený tak pak nemyslí na ten tenis ale na to co
ho rozhodilo
Y:psychika souvisí i s tím že by ho trenér měl povzbuzovat a neřikat mu že je špatnej a že to
určitě projede na plné čáře
X:ano je to škoda protože tradice se má zachovat a mně teda se nelíbí jak všichni se zařizujou
podle módy maj se všichni zařizovat podle vlastního vkusu
Y:já si úplně nemyslim že je to škoda na jednu stranu třeba když je to podle té módy tak to
může být i podle jeho vkusu mně to příde normální mně se to docela líbí
X:no tak na jednu stranu dobrý (život) protože poznáte hodně světadílů ale zase zase je to
nevýhoda protože ty fanoušci vás třeba začnou fotit a vám se to nelíbí
Y:podle mě je to napůl těžké protože třeba můžete být unavený nebo chcete mít někdy čas na
svoje koníčky

Y:podle mě je to určitě těžké pořád sportovat a pořád něco dělat já to znam sama ono je to
velice namáhavé i když sou třeba někdy pauzy denní tak se mi to zdá velice namáhavé když
jezdí pořád z turnaje na turnaj a taky psychicky protože třeba hodně dlouho nevidí svoji
rodinu a potom když přijede domů tak je tak unavený že svůj volný čas prospí a pak jede zase
na ňáký turnaj nebo musí jít trénovat
Y:já bysem chtěla ale nemusela bysem být ňák takle slavná jen aby mě to bavilo
Y:já teďka dělám moderní gymnastiku a dost mě baví takže až vyrostu tak bych se tomu
chtěla pořád věnovat dokuď bych mohla ale ne tak plně jako to třeba dělá paní Kvitová nebo
Tomáš Berdych protože to se mi zdá opravdu trošku moc
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X:tak asi jo Polácí sou domácí a budou mít podporu v divákách
X:a ukázali že se z Rusama dá hrát … nedělat chyby moc vzádu a dávat góly
X:jako Limberský pořád běhá s míčem snaží se vo něj bojovat
X:Tomáš Rosický je záložník výbornej a rozdává míče
X:Jiráček dobře hraje a má přesné střely na bránu
X:někde ubytovaný sou … čekaj až budou zase hrát … daj si pivo mluvěj o fotbale
X:je to vulgární vůči těm pořadatelům že jim třeba zničej ňáký lavičky nebo to tam zapálej
X:když třeba hážou dýmovnice na trávu tak ten tým to musí platit
X:když jejich spoluhráče hodně zfaulujou jako tak je to na místě ten vztek
X:no a já bysem moc nefilmovat to je takový blbý
X:von se musí kouknout jak ty hráči vůbec hrajou jako proti různejm týmům … má na tom
podíl i trenér ale i ty hráči sami musí
X:dyž tam třeba je druhej rok nebo pět let furt za sebou tak to je nic novýho
----X:tak dyž na to máte stroj tak jenom vám to vytiskne na papír
X:peníze musí bejt průhledný … no tak jako vidět tam jako ňáký obrázky který tam normálně
vidět nejsou
X:takový stříbrnej proužek
X:nemá prostě dostatek peněz tak musí něco vymyslet a napadne ho prostě todle
X:dyž nemá peněz a chce být bohatý tak

X:rychlej způsob k penězům

X:podle mě od nepaměti to nefalšovali třeba že to že teďkon je krize a všechno se zdražuje
tak teďkon to falšujou víc
X:moc ne já mám samý jedničky
Y:já bych určitě chtěla bejt miliardář dyť je to super … třeba dyž nejseš už hezkej tak si
můžeš udělat ňákou plastickou operaci a je to spravený
X: nic už s tim moc neuděláš dyž tě někdo vokrade
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X:já bysem řek že patří je to přirozený živočich dejme tomu kdyby se nekácelo tak když ten
strom je tak suchej že už spadne tak ale pořád sou v tý zemi ty živiny což znamená že tam
vyroste potom další strom aniž by se to muselo kácet … kácení je asi zbytečné
Y:já s tim nesouhlasim protože kdybysme ty stromy nepokáceli spadly by samy vod sebe ale
zato by se ten lýkožrout mohl přenýst na ty zdravý stromy a potom by to třeba mohlo vymazat
ňákej třeba menší les z mapy takže by lepší bylo je pokácet a vlastně toho lýkožrouta v tý
oblasti zlikvidovat
----Y:alkohol v nás vlastně vzbudí takovou tu opilost a my vůbec nevnímáme svět kolem sebe
takže to je nebezpečný pro nás ale i pro ty ostatní
Y:dyž sedí někdo opilej za volantem tak nehledí na to jesi nabourá a je prostě mimo když
vlastně bysme vypili těch dvacet piv nebo kolik tak budeme hrozně agresivní a můžeme úplně
zapomenout kdo sme co sme a co děláme … můj táta je someliér a říká že to víno není
takovej moc alkohol že je to normální ovoce ale je tam ta decinka toho alkoholu a jako že
takový ty tři sklenínky toho vína vůbec neuškodí ale jako že mnoho a mnoho jako vína to už
je moc … no tak dyž pracuje v kanceláři tak jako maj takový přestávky tak si buď daj kafe
nebo ňáký vínečko malý
Y:já si to teda vůbec nemyslim protože oni jim dovolej to jedno pivo a jako prostě sou ňáký
ty lidi tak chtěj víc a víc a začnou normálně jet jako kdyby ta hranice neexistovala takže je
nejlepší ten alkohol před tou jízdou úplně zakázat
X:lepší je dyž řidič si nesmí dát před jízdou ani jedno to pivo … je to spravedlivé protože
cyklista je v podstatě taky řidič i když řidič jenom kola i když si dá jedno pivo tak to pivo
v sobě prostě má v tom autě prostě sedí a jenom šlape na pedál ale ten cyklista ten prostě je
pořád v pohybu a kdyby náhodou usnul na tom kole kuli tomu pivu tak z toho kola spadne
spadne na ňákýho jinýho cyklistu a voba se tam válej na zemi prostě
Y:já bych řekla jako že je to taky spravedlivý že nesmí pít ale prostě ten cyklista není ňák
obráněnej má jenom kolo to kolo je takový že můžeme lehce spadnout převážit se a není tam
žádnej chránič … když si ten cyklista před tou jízdou dá ňákej ten alkohol tak může vzniknout
tim pádem větší úraz než v tom autě kuli tomu protože on může jet třeba po ňáký horský cestě
najednou omdlí a spadne z toho útesu
Y:já sem teda nikdy nepila moc ale dám si sem tam takle srknu třeba na tom pivu co nechápu
že když to ochutnám tak je to strašně hořký a každý má jiný chutě takže dospělí maj už asi
vyvinutý chutě už si navykli na to hořký a my máme eště čerstvý to pivo nechápu
Y:jim to ňák prostě zachutná já to nechápu mě rodiče na dovolený nutili pít slivovici jako
dezinfekci a já sem to nechtěla to bylo tak hnusný … moji rodiče mi říkali že pivo funguje
něco jako že to čistí střeva a jako v malejch dávkách to může ty střeva uvolnit tak by to mohlo
bejt i docela zdravý

X:no já sem v jednom filmu nebo kde to bylo sem slyšel málo alkoholu neškodí ani ve
velkém tak sem řikal to byl ňákej alkoholik to byla sranda taková sem se tomu hrozně smál
ale v malym alkohol neškodí
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X:musej si dávat pozor aby jako je netrefil míč
Y:že jako se kutálí ale dyž to spadne do tý trávy tak už se nekutálí
X:my doma nemáme televizi takže nemůžem sledovat ale když prostě sme někde kde televize
je tak se rádi podíváme třeba na Petru Kvitovou … no kol je tam hodně takže jako je to hodně
náročné ale pro někoho kdo se hodně trénuje tak šanci má … že se jí podaří udržet míč dlouho
ve vzduchu
X:no ale já osobně nechápu ty sety a takové věci takže já to nemůžu moc komentovat
Y:já ji jako obdivuju ale nedívám se na ni jak hraje
X:no samozřejmě ty Češi a ten Novak Djokovič taky a Federer třeba
X:jo to je dobře protože kdyby se tam dělaly ňáké novotiny tak to by už nebylo takové
původní
----Y:že má třeba ňákej jinej tvar nebo něco takovýho
X:klabonosá hlava to bude mít asi něco společného z nosem … musí se naučit aby se třeba
nesplašil tak lehce jako ostatní koně
Y:aby si tam zvykl tak ho musej krmit tim jídlem musej zkoušet jaký má nejradši a jaký nemá
a musej ho i trénovat … jablkem nebo mrkví … ne bude třeba jeden den jablko poznaj jestli
mu to chutná nebo ne
X:taky by se neměl moc vykrmovat aby neztloustl a pak by nemoh tahat ty těžké kočáry
Y:dyž ho oblíkaj do těch šatů tak by sebou neměl škubat nebo něco takovýho tak by měl být
hodně klidnej ten kůň
X:no může se předvádět třeba jako delfín jako hop skrz obruč ale může se předvádět třeba
svou elegancí a tak … to já nevim ale věděla by to moje sestra protože ta je doslova
zabouchlá do koní ale měl by se tomu učit protože kdyby se splašil s takovým královským
kočárem … no když se takový kůň splaší tak to jako nejde nic moc dělat
----X:určitě protože kdyby lidi museli chodit vyzvedávat peníze do banky tak tam sou dycky
obrovské fronty … když ty peníze potřebujete rychle tak prostě dete k bankomatu zadáte PIN
jakou částku chcete a vytáhnete si peníze a dete … my je vždycky prosíme abysme jim tam
mohli mačkat ale PIN si zadají sami protože to by bylo nebezpečné
Y:ňáký (lidi) sou ale nebude jich moc
Y:moje babička i můj děda vybírají z bankomatu takže se toho nebojí ale zase třeba moje
prababička tak ta už ne moje máma to za ní dělá třeba … že by se třeba mohli kouknout kolik
mají na účtu peněz

X:civilizace stoupá a vynálezy se šíří takže podle mě jednou už bude bankomat třeba na
stravenky nebo ňáký slevy … ne že bysme měli zrovna zásoby ale doma máme jako speciální
peněženku kam si dáváme přebytečné peníze
----X:když je vedro tak otevřu dveře a chvíli čekám až se to vyvětrá a až se to vyvětrá nebo když
vedro neni tak nastoupim a připoutám se
Y:já sedim na podsedáku takže se první připoutám a zeptám se kam jedem
Y:já jo když sem byla malá tak sme jeli asi od táty z práce a máma jela a vybourala se
z náklaďákem … když jedeme kolem toho místa kde sme se vybourali tak já radši koukám na
tu druhou stranu
X:my sme se taky jednou vybourali v zatáčce mezi Slivencem a Holyní a nás nabourala
dodávka jenom trošku mě takle bolelo za krkem ale všichni byli v pořádku … zavolat na číslo
sto padesát a sto padesát pět pak je ještě číslo sto padesát osum to je na policisty a to by taky
měl zavolat aby to vyšetřovali … to by mě hodně zajímalo ale taky by mě zajímalo jesli se
třeba v té rychlosti to řídí hůř než když jedete normálnim autem jestli je to ňák speciálně
uděláno aby se to líp lépe řídilo … no já mam docela strach je to docela sebevražedné
Y:většinou v těch závodech sou vždycky bouračky že ňákej úraz se stane skoro vždycky

Příloha 2 – Vzorek C (internetové inzeráty)
ČECHY
Věk: 12 let (13 inzerátů)
Přátelé mi říkají ----, studuji víceleté gymnázium. Mám ráda zvířata a fialovou barvu,
ráda zpívám a tancuju. Ráda bych hrála alespoň v nějaké reklamě. Mým snem je stát se
modelkou.

Ahoj já jsem ----,mám ráda zvířata bez rozdílu,mám ráda vodu ráda se koupu v bazénech v
rybnících nebo v řece, hraji Národní Házenou jsem na obraně, Až budu velká chtěla bych být
Zvěrolékařkou když tým budu tak pak časem chci dělat modeling ve volném časem trávím s
kamarádi, v létě jezdím na bruslích nebo na kole jsme velmi sportovní, chtěla bych natáčet
nějakou reklamu,
Nejsem moc hubená ale sem celkem pěkná všichni mi to říkají.. :D Mám hodně sportovní
postavu
Dobrý den, tancuji už od 4 let balet v soukromé baletní škole Pirueta ta škola pořádá každý
rok (v červnu) divadlo -to se hraje v selesiánském divadle v Kobylisích.Umím základy z
francouštiny a němčiny , ale umím i dost dobrě anglicky.
Jsem v pubertě ,takže nemám dokonalou plet.Žádné tetování ani pier cing
nemám.Nemám žádné zkušenosti s modelingem ,ale je to můj velký sen už od mala.Baví
mě fotit ,kreslit a od začátku příštího roku budu asi chodit na atletiku :)

Ahoj, jmenuji se -------- je mi 12 zajímám se o modeling...Nemám žádné vady ani tetování
nebo piercingy... =P
Jsem mladá holka s hereckým talentem a pěveckým hlasem po matce.Chodím do lidové školy
umění hraju na klavír,zpívám a ráda sportuju.Jako malá jdem chodila do divadla které se ,ale
zrušilo teď chodím na dramatický kroužek.Chodím do 6 třídy a mam smysl pro humor a ráda
by jsem si zahrála ve filmu či v reklamě , muzikálu . Žádné vady na pleti nemám.Takže když
by se něco našlo dejte vědět děkuji předem
Jsem studentka gymnázia,ráda se fotím, sportuji a hraji fotbal!Jsem sportovní typ,protože
hraji fotbal závodně!:)A budu ráda za každý váš hlas! :D
Jsem normalni človek a rada by sem se stala modelkou

Dobrý den, Tancuji již 6 let ve Státní Opeře Praha, kde i pravidelně vystupuji v představeních.
Navštěvuji dramatický kroužek a účastním se další soutěže, kam jsem se dostala do finále,
které bude probíhat v prosinci. Dále se věnuji kroužku Aikido. Mé nejoblíbenější zvíře je pes
a má nejoblíbenější barva je světle zelená. =)
Jsem 12tiletá dívka zaregistrovaná u modelingové agentury --- models v -------. Jsem tam již
od roku 2004, ale od roku 2005 jsem tam přestala chodit z důvodu mé povinné školní
docházky. Znovu jsem tam začala chodit až v květnu 2010 a do dnešního dne tam pravidelně
docházím. Mám za sebou módní přehlídky v nákupních centrech v Mladé Boleslavi, Liberci a
dále přehlídky v Libereckém Kulturním domě. Mé fotografie jsou i na webových stránkách
agentury --- models. Moje pleť je sametově snědá, jelikož jsem ze smíšeného manželství. Můj

otec je běloch z Jablonce nad Nisou a maminka černoška ze Zambie, která také dříve bývala
modelkou. To je asi tak vše, co zatím o sobě mohu napsat.
Jmenu ji se ------ ------- a jsem žákyní 2ZŠ ------. Se svou pletí problémy nemám.Jsem
společenská s příjemným vystupováním,tréma není mou slabou stránkou.Co se týče
mých zájmů,zúčastňuji se 1x týdně taneční skupiny One crew a baví mne i
zpěv.Modeling i herectví jsou mími sny už od malička.

Ahoj, jmenuji se ----- a je mi 12 let, chodím na ZŠ...Nemám žádné zkušenosti s modelingem,
ale ráda bych je získala...Nemám ani žádné vady pleti, piercing ani tetování. Myslím (a
doufám že to nebude znít jako klišé) že jsem celkem pohodová a příjemná takže spolupráce se
mnou nebude nějak zvlášť náročná :DDD =D =o)
Věk: 13 let (26 inzerátů)
Ahoj..:)* zkušenosti bohužel ještě žádné nemám ale chtěla bych to změnit! Hodně lidí mi říká
že jsem fotogenická..:) Ráda se fotím a předvádí před ostatními lidmi..:)) Mám ráda
modu,hudbu(1D),nakupování,focení,své přátelé a především rodinu..:)*
vzdělání: Zš, chodila jsem na dramatický kroužek, aerobick. Tetování žádné, propíchlé uši (3
a 1), jemná pleť.
Hrála sem v komorním divadle.v nejbližší době se budeme stěhovat do prahy.

vzhledem ke svému věku nemám ještě mnoho zkušeností z oborů, ve kterých bych chtěla
pracovat. Nemám žádné tělesné ani jiné vady, má pleť je bezproblematická a jemná, nemám
žádný piercing ani tetování.
Ahoj jmenuji se ---- je mi 13let a ráda bych v životě něco dokázala byla alespoň trošičku
slavná a budu ráda za cokoliv díky
Mám drobné zkušenosti s modními přehlídkami. Ráda sportuji a tancuji.

Žiji v Plzni a mým snem je stát se modelkou.Zatím žádné zkušenosti nemám.Již odmalička se
zajímám o módu.Baví mě focení,fitness a zumba.Také ráda tancuji nebo jsem s
kamarády.Jsem přátelská,ambiciózní a ukecaná =)
Dobr ý den, jsem mladá dívka, která má zájem o modeling. Ráda tancuju a jezdím na
kole. Miluju líčení, ale nesmí být nějaké extra výrazné. Za svoje bříško se nestydím,
takže bych klidně fotila i v plavkách. Ráda budu spolupracovat s každou nabídkou a
zkušeností v modelingu. :)
žadné skušenosti nemám (umím tancouvat) chci skusit modeling :D

Mám ráda modeling a vše co se ho týče. Mám veliký zájem stát se modelkou. Mám ráda děti.
Růžová a světle zelená jsou mé nejoblíbenější barvy
Zkušenosti z fotomodelingem nemám..ale fotím se ráda a myslím že jsem fotogenická..3 roky
jsem se věnovala bojovému umění a nyní se věnuji zumbě..Mám piercing v pupíku:)
Mám ráda zdravé jídlo Vlastně sem skoro vegetarián podporuji děti na vozíku aby zapadli
mezi ostatní.Ráda cestuji a ráda bych se podívala do francie... :D Moje oblíbené barvy
jsou:Růžová,Fialová a Zelená. Ráda tancuji a cvičím gymnastiku.

Dobrý den, tancuji od 3 let, miluji pózování, focení, tanec, krásné oblečení zvířata, a zábavu.
Hodně lidí, mi říká, že mám hezký obličej, že jsem fotogenická a jako modelka. Nemám
tému, ani strach a chtěla bych vyzkoušet focení, nebo reklamu. Tyto fotky jsou amatérské z
dovoléné 2011.
TAncovala sem 5 let zavodně Rock and Roll a disco dance.Tancuji streed dance. Co se týče
sportů tak mi jdou všechny možné! ;) jsem velmi taneční i sportovní typ! ;)Ve světě
modelingu jsem nováček už mám za sebou pouze jeden fototest.
Už 10 let tancuji moderní tanec, 6 let moderní balet a lidový tanec a teď začínám se streetem.
Jsem docela sportovní typ, jeden čas jsem jezdila i na koni. Miluji zvířata. Chodím na
gymnázium v ------ ----- do 3A8, tedy 8.třídy. S modelingem začínám.
Moc zkušeností zatím nemam. Ve studiu už jsem fotila a hrozně mě to baví, ráda bych
natáčela i v nějakém filmu či reklamě,nebo se zúčastnila modních přehlídek.Už pátym rokem
tancuji a jsem roztleskávačka. Budu moc ráda za jakoukoliv nabídku,nejlépe poblíš
chomutova.:)
Jsem začátečnice kterou moc baví předvádět se a fotit.Je mi 13.let a mé jméno je ---- ------.Už
od mala sportuji, baví mě gymnastika a teď momentálně se věnuji roztleskávání.Zatím
zkušenosti s modelingem nemám ale nikdy není pozdě naučit se něco nového... Už od malička
jsem chtěla hrát v nějakém filmu či reklamě nebo dělat modelku.
Ahoj;-) jsem 13tileta fajn holka, která by se chtěla prosadit v modelingu a fotomodelingu.
Zádné skutecnosti zatím moc nemám. A jinak mezi mé koníčky patrí jezdectví a street
dance(tanec)...

Jsem dívka v pubertálním věku :D Ale mám ráda zábavu,smysl pro humor a hlvně
vystupování..zúčastnila jsem se několika divadelnívh představení,nazpívala jsem ve studiu
písničku a ráda zpívám.Fraju na klavír,zpívám,hraju v divadelním spolku,tančím. Mám ráda
když mužu někde vystoupit a využiju každé možné příležitosti ve větší projevení mého talentu
:)
Ráda tancuju, zajímám se o jiné kultury a etnika, chtěla bych využít můj multi mixed původ i
v reklamě nebo komparsu, přes svůj nízký věk jsem flexibilní a miluju měnit se jak
chameleon, můžu být mladá Rihanna, glamour modelka nebo holčička ze země třetího světa
prosící o pomoc. Dejte mi šanci vám to ukázat!!
Akty nefotím!! Jsem zábavná blondýnka. Ohledně mého vzhledu bych řekla, že jsem většího
vzrůstu (cca.172 cm) s postavou, o které si troufám říci, že je průměrná, normální, i když moc
často se mi nestává, že bych to přiznala. Jsem znamení beran a podle toho se také chovám.
Trvdohlavá, velitelka, hráčka, bojovníce, milovníce her a soutěží.Maximálně toužící po
uznání a ve svém životě toužící dosáhnout toho největšího úspěchu. Prostě beran,. Jsem velmi
komunikativní,. Mám zlozvyk, že do komunikace zapojím ruce. Různě s nimi pohybuji apod.
Jen doufám, že to nebude dělat potíže. Nedokážu se toho zbavit.. :D Focení mě strašně
baví.Doma máme takovou zeď, která je jen bílá a nic na ní není. Když jsem doma, a nemám
co dělat, tak popadnu foťák a fotím se,. Strašně mě to baví. Neznám člověka, kterého by to
tak bavilo jako mě ;)) Mým snem je stát se psycholožkou. ..6 let jsem hrála na housle,
tančilajsem street dance a chodila na hasičáky Zkušenosti zatím nemám, už proto se chci
něčeho v tomto oboru chytit ;) Tetování a piercing nemám ;)) Jen mám vadu očí, která

nezmizí. Jedině operací. Nosím, ale čočky což není problém. Takže člověk, který mě nezná co
ani nepozná :-)) Předem děkuji za nabídky ;)) Byla bych ráda aby se mi ozývali především
lidé/agentury, co mají už zkušenosti s fotomodelingem apod. Ohledně aktuálních zájmů,.
Zpěv, je moje největší záliba. Miluju každou chvilku kdy si můžu zazpívat. Již čtvrtým rokem
hraji volejbal (závodně). Náš klub patří k nejlepším v kraji. I když sebevědomí nemám, věřím,
že mám i dobré vlastnosti, jako například upřímnost, skromnost, srdečnost a schopnost
pozorně naslouchat s tím, že se vyslechnutý problém snažím charakterizovat a popřípadě
pomoci. Zřejmě proto mne spousta mých přátel označuje jako svého osobního psychologa. A
toho si velmi cením a jsem na to hrdá, protože mě psychologie velmi zajímá jak aktivně, tak
pasivně. Kromě té psychologie je to také telekineze,hydrokineze , elektrokineze a
psychokineze. Našla jsem i velikou zálibu v kreslení manga a anime. Děkuji moc za přečtení
si mého popisu a věřím, že Vám budu vyhovovat. P.S: Jsem schopná dojet klidně až na konec
republiky ;)

Zdravím všechny co se dostali na můj profil :) Chtěla bych se stát modelkou,hosteskou a
herečkou :)Ve volném čase hraji na saxofon a umím hodně dobře jezdit na koni.Dosažené
vzdělání zatím základní,piercing a tetování žádné.Vady pokožky nemám.A myslím,že taky
důležitá informace je nepožívám make-up nikdy jsem ho nepožila.Bohužel z modelingem
nemám žádné zkušenosti. :)
Ahoj jmenuji se ------, ráda nakupuji. Zajímám se o sporty závodně hraji národní házenou:)
Mám moc ráda zvířata a ráda se chodím bavit s kamarády.
Jsem slečna co si plní své sny. Od mala se strašně ráda fotím a chtěla bych se tomu věnovat.
Jsem z malé vesnice nedaleko Karlových Varů ,takže pokud semnou chcete něco nafotit a jste
ze západu ,není problém za Vámi dojet ,to samé platí i o Praze. Jezdím tam docela často
,takže bych byla schopna dojet i tam. Za všechny nabídky předem děkuji. Dotazy apod. pište
na -------(zavináč)seznam.cz Budu se těšit na spolupráci :)
Dobrý den,vm,že je mi teprve 13 let,ale přeci jen už chci ted zkusit štěstí modeling je mým
snem už od dětství. Jak už jsem zmínila měřím 175 cm jsem štíhlé postavy,kůži mám bez
jakéhokoli tetování piercingů nebo podobných objektů. Plet mám bez závad bez akné nebo
podobných problémů s pletí. Zájem bych měla zejména o fotomodeling.
Zkušenosti s fotomodelingem zatím nemám. A ráda bych se přiučila k něčemu novému a
zajímám se o fotomodeling. Mé záliby jsou: sport,modeling,fotomodeling. Mám ráda zvířata.
Tetování ani piercing nemám. problémy s pletí také nemám.
Věk: 14 let (34 inzerátů)
Nemám žádné zkušenosti s modelingem, ale je to můj sen téměř od mala. Budu ráda za nějaké
nabídky.
Dorozumím se anglicky, a trochu i německy,nejsem hubená ale ani tlustá :) mám trochu
mastější plet ale používám speciální make-up+ pod to denní hydratační krém pro mastnou plet
pak už to není poznat:) příští tok bych chtěla jet s modelkou Agátou Hanychovou na její tábor
:) Když jsme byla na návštěve v Praze..chytl mě tam jeden fotograf jestli nejsem druhá Agáta
Hanychová, ale bohužel nejsem :D tak jsem to odmítla,.kamarádi mi občas řikají že jsem jí
podobná :) nemam žádné tetování ani piercing,momentálně jdu do 9.třídy, a po tom bych

chtěla jít na SŠGS..Hotelnictví+kurzy barmanky ;) myslím si že jsem hodně milá :) hlavně na
lidi :) ale svůj názor řeknu ikdyž se to lidem nelíbí :) lidé se za mnou občas otáčejí a říkají:
Není ona ta modelka? Tak mě napadlo..se sem zaregistrovat :) protože být modelka byl
vždycky můj sen, je to sice dřina se dostat do světa modelingu, ale já bojovat budu. :)
Chodím ještě na ZŠ, jsem v 9. ročníku. Chci se hlásit na Hotelovou školu. Nejradši ze všeho
mám tanec, dříve jsem tancovala závodně, ale kvůli problému s dojížděním jsem s tím
zkoncovala.
Chodila jsem na zakladni umeleckou skolu (zpev), mam piercing v pupiku, mam pihy, bavi
me sportovat, hrat na klavir, bavi me se zabivat modou a poslouchat pisnicky.
Zatím studuji na Gymnáziu. V tomto oboru nemám žádné zkušenosti, ale rychle se učím.
Jsem velmi sportovně založená. Věnuji se 7 rokem hrou na klavír a ráda tancuji.
Zkušenosti nemám zatím žádné, ale někde se přece začít musí. V září budu navštěvovat 9.
ročník základní školy. Pravděpodobně bude následovat gymnázium. Piercing nemám, jen 2
náušnice v uchu. Ráda fotím, kreslím nebo dělám grafiku. Fotky co tady mám, jsem si fotila
sama. Cvičím aerobic. Mám ráda motorky a hudbu. Např. Nirvanu nebo Vypsanou Fixu. Taky
se učím na elektrickou kytaru...
Zkušenosti s modelingem nemám žádné.Žádné smlouvy s nějakou agenturou.Nemám tetování
ani piercing. Modeling byl od malička mým snem! Děkuji za nabídky.
Studuji 8 leté gymnázium je mi 14 let a jmenuji se ----- . Proč bych se měla věnovat
modelingu? Je to můj sen už od mala :) Už jsem párktát fotila ale zkušeností moc nemám .
Ale chtěla bych to napravit .
Ahoj,jsem 14ti letá bláznivá holka která se zajímá modeling, za jakoukoliv nabídku budu
ráda. :)
Jmenuji se ------ -------,jsem z Bíliny mezi me zajmy patři focení a zpěv,jsme stale jeste na
Zakadní škole ale moc me zajíma fotomodeling ,chtela bych se do budoucna tímto zabívat
.Nemam zatim žadne zkušenosti.
S modelingem nemám žádné zkušenosti.Mám moc ráda focení, líčení, módu apod.
Žádný piercing nebo tetování nemám a ani neplánuji. Na tuhle stránku jsem se rozhodla
zaregistrovat, protože už dlouho chci být modelkou nebo fotomodelkou.

Studentka soukormé školy,momentálně nosím rovnátka napevno.Hraji středověké divadlo a to
je moje velká záliba. Cíl: chtěla bych si zahrát ve středověkém filmu nebo divadelním
představení..
Nar. 21.5.1998, zkušenosti:pár přehlídek, účastnice 3 soutěží Miss POolabí-2. a 3. místo. Pleť
světlá, čistá, bez jizev a poškození, jizva po slepém střevě, Čtyři dírky v levém uchu, dvě v
pravém.
Jsem na základní škole..A zaregistrovala jsem se sem protože bych lépe chtěla dělat co mě
baví..

Dobry den jsem 14 leta divka..Ktera by chtela delat modelig..Hledam nekoho kdo by mi to
uskutecnil :)
Mám certifikát, že sem si zaplatila kurz modelingu a prospěla jsem. Už sem šla 2 přehlídky v
Hradci Králové. A ještě sem dělala dvakrát hostesku na přehlídce a dvakrát sem rozdávala
letáčky na akci. Smlouvu s jinou agenurou sem ještě nepodepsala.
Jsem ----- a ráda bych se stala modelkou !!!! Mám ráda psi,koně,kočky :D jsem 14letá holka
takže blázen do Justina Biebera jako každá holka :)) !!!
Mám zrzavo-hnědé vlasy. Prsa veliksot B 75. Mám trocha zkušeností s fotomodelingem. Mou
hlavní předností jsou dlouhé nohy, velké oči a plné rty. Mám zkušenosti s herectvím.
Třetím rokem studuji na gymnáziu,kde se učím anglicky a francouzsky.S modelingem zatím
nemám moc zkušeností,pouze focení reklamy v mladším věku.Mám dlouhé hnědé vlasy a
hnědé oči.Můj táta je Ital s německou maminkou :)
Jsem normální 14 letá holka.. Ráda bych hrála v reklamě nebo ve filmu. Chtěla bych se
zaučit. Žádne skušenosti s fotografovaním zatim nemám.. :)
chtěla bych dělat foto modeling.Ale nevím jesli by to šlo moc bych si to přála a kolik by to
stálo?....
Jmenuji se ----- , bydlím kousek u Rokycan . Už rok chodím do tanečního klubu , bydlím s
rodiči , mněla bych zajém spíš o fotomodeling , natáčení reklam a také hraní filmu . Chodím
do Zakladní skoly už 8 rokem ,nemám s focení žadné skušenosti.
Nosím brýle,ale ty se dají snadno nahradit čočkami.Ráda se fotím.Velce ráda tancuji a
nejradši mám ZUMBU. Baví mě si vymýšlet vlastní choreografie. Ráda maluji,plavu,jezdím
na in-linech a snowboarduji.Piercing , tetování a ani vadu pokožky nemám. Zkušenosti
nemám žádné.
Zatím jsem fotila pouze amatérské fotky. Účastnila jsem se konkurzu do muzikálu. Nedělá mi
problém tancovat ani zpívat. Velice ráda bych se dostala do jakékoliv reklamy, či jako
komparz do filmu nebo bych velmi ráda nafotila nějaké fotky.
Studuji na základní škole. Nemám piercing ani tetování. Zatím nemám žádné zkušenosti s
fotomodelingem ,ale ráda bych se něco nového přiučila.
Velice talentovaná,komunikativní,přátelská, cílevědomá. Dobré znalosti cizích jazyků.
Nemám žádné tetování ani piersing.
Ráda se fotím , žadný vady nemám ,jen trochu akné na obličeji ale není moc výrazné. Bavi
mě se fotit fotím se všude . Postavu mám spíše sportovní , dělám atletiku , tanec , někdy i
fotbal a chodím do sportovní třídy. Budu ráda když budete mít zájem . Předem děkuji
Zkušenosti v modelingu zatím žádné nemám, ale ráda bych se chtěla věnovat modelingu.
Tetování, piecing ani vadu pokožky nemám.Jsem usměvava,komunikativní a rada se fotím..;)
Dříve jsem se věnovala 4 roky Dramatickému kroužku a byla jsem na recitačních soutěžích
atd.Zatím studuji základní školu- měla jsem odklad. Piercing zatím nemám .

Čágo:) V tomto oboru nemám zatím žádný zkušenosti,ale ráda bych nějký měla.Ano,já vím
pravopis mi moc nejde.Miluju hudbu a tanec.Tancuji breakdance a nejraději si tancuji jen tak
"freestyle":) Piercing a tetování zatím nemám.Ale chcí píro do jazyka nebo do rtu.Pro bližší
informace si dyštak napišete...:)
Jsem 14ti letá dívka, která by se velmi ráda věnovala fotomodelingu, modelingu, či hraní ve
filmu nebo reklamě. Zkušenosti s profesionálním focením zatím nemám, ale již 4tým rokem
navštěvuji ZUŠ- dramatický obor. Co se týká vzdálenosti, je pro mě nejvhodnější spolupráce
pro focení v okolí Hradce Králové, pro natáčení ale mohu samozřejmě zajet po celé ČR.
Nefotím akty ani spodní prádlo. Těším se na případnou spolupráci! :)
Focení mě baví už od mala, každý mi říká at se zkusím přihlásit do nějajké agentury, atd. Já
sama moc nevím, hrozně bych chtěla, ale mám na těle pár vad (dědičné), bohužel a tak třeba
nevím, jestli bych mohla fotit například plavky. Ale řekla jsem si proč to nezkusit a založila
jsem si profil na CzechFaces.com. Mým velkým snem je být vyfocená v nějakém časopisu.
Budu ráda za každou nabídku kterou dostanu. Všem moc děkuji.
Ahoj jmenuju se ------- ------ je mi 14 let a bydlím blízko Plzně. Mezi mé záliby patří
tanec,malba,modeling,sport a čtení. Nejradši na světě mám dramatický kroužek do kterého
chodim už 8 let. Moje oblíbená barva je modrá,bílá,černá,růžová a fijalová. Mám ráda svojí
rodinu a lidi kteří na mě udělají dojem hned na první pohled. Ne málo lidí o mě říká že jsem
společenská a že nezkazím žádnou srandu. Jsem milá hodná a pracovitá nikdy se mnou nebyly
problémy. Jsem prostě holka do pohody i nepohody a taky jsem pro každou srandu :D
Ahoj.Jsem ----- -------- a ráda bych se stala modelkou později i herečkou.už třetím rokem
studuji na gymnázium v Holicích, mezi mé nejoblíbenější předměty patří : biologie ,
literatura, telocvik ,anglický a španělský jazyk.Mím snem je si zahrát v zahraničním sci-fi
filmu, třeba v roli záporného hrdiny :).Ale zpět k realitě, barvu očí jsem neuvedla protože je
zvláštní : hnědo-modro-šedě-zelená.Mezi mé koníčka patří : bojové sporty , adrenalínové
sporty ,práce se zvířaty : zejména s kočkami.Nemám žádné fobye nebo z něčeho strach ,
samozřejmě mám z něčeho respekt ale není to srach. Těším se na spolupráci :D.
Věk: 15 let (37 inzerátů)
Zdravím,jsem studentka Děčínského gymnázia.Poté budu studovat vysokou školu.Ráda
tancuji,mám ráda zvířata.Jsem výřečná ,ale také stydlivá.Myslím ,že i sympatická a dokáži se
přizpůsobit společnosti.V oblasti modelingu žádné zkušenosti nemám,ale doufám,že získám.
Ahoj je mi 15.let a jsem normální holka jako každá jiná akorát se zajímám více o módu, nové
trendy, a mým snem je stát se modelkou a nebo alespoň fotomodelkou! :)
S modelingem nenám zkušenosti ale moc ráda bych to změnila.Mojim snem je se stát
profesionální fotomodelkou i když na to asik nemám no :D :( ale mooc ráda to chci zkusit :)
má m 2 dírky v každém uchu. lidé, kteří mě vidí, říkají, že bych měla být modelka. já
jsem se už od ma la zajímala o módu a modeling. také jsem byla jako modelka na
přehlídkách: bambiriáda liberec 2010, gastroden v Liber ci 2009, gastroden 2011, 2010,
2012 a educa 2009,

Ahoj,jmenuji se -----,je mi 15. let a chodím do 9.třídy ZŠ.Dříve jsem chvilku závodně
plavala,potom jsem chvilku pochodovala jako mažoretka,dále jsem 4roky tancovala v taneční
skupině a nyní objevuji kouzlo florbalu.
Studuji 1. ročníkem na gymnáziu v Praze. Učím se 3 jazyky, mimo angličtinu taky
maďarštinu a francouzštinu, ale nejsem si ještě jistá, jestli bych se těmito dvouma jazykama
domluvila. Mám neexklusivní smlouvu s modelingovou agenturou Still models. Mám
piercing v pupíku.
Jsem studentka na Gymnázium. Baví mě se předvádět a být středem pozornosti. Věnuji se
tanci(Break). Ráda jezdím na koni. Bavilo by mě cestovat, poznávat nové lidi a objevovat
svět. Chtěla bych se stát Topmodelkou. Chtěla bych dělat exkluzivní fotky a být vidět.
Ahoj, jmenuji se -----. Momentálně hraji v divadle takže základy s hraním má m... :)
Jsem přátelská, ze začátku dost tichá a moc nekomunikuji... :D Ráda bych se stala
modelkou nebo bych si ráda zahrála ve filmu nebo reklamě... :) Nemám zájem o focení
aktů a erotiky!... Děkuji moc.. :) ♥ S pozdravem Ivča... :)*

S modelingem ani ničím podobným zkušenosti nemám, ale ráda se fotím. V budoucnu bych
se chtěla věnovat herectví. Plánuji jít na Damu. Tetování ani piercing nemám, ale v nejbližší
době si ho plánuji píchnout do pupíku.
Nemám zatím žádné zkušenosti s modelingem.Mám jizvu ale když se zakryje tak není
vidět.Jinak bych se velice ráda stala modelkou (můj sen od mala).
Tančím balet v ZUŠ (2.ročník,2.stupeň) Myslím, že jsem kreativní člověk a ráda poznávám
nové lidi. Mám ráda nové příležitosti. Nemám moc zkušeností s hraním, ale podle mě hraji
celý život.
Mám určité zkušenosti s focením. Ráda sportuji a tancuji. Mám piercing v pupíku a do
budoucna plánuji nějaké malé tetování. Lidé říkají, že jsem fotogenická a velmi ráda se fotím.
Na základní škole jsem patřila mezi nejatraktivnejší dívky,s profesionálním fotografem jsem
ještě nikdy nepracovala,fotky které tu mám, jsem si nafotila sama.Mezi mé hoby patří vše,co
se týká mody.Velmi ráda bych pracovala jako modelka,jsem velmi společenská a
komunikativní.
Zkušenosti s modelingem nemám. Dostala jsem sice pár nabídek na nafocení, ale vždy jsem
nabídku odmítla z různých důvodů. Nyní bych se přiučila různým zkušenostem v oblasti
modelingu.
Piersing nemám , dredy také ne tetování nemám , na akné netrpím , občas se nějakej pupínek
objeví ale nic hrozného. Rodiče mám vysoké ještě vyrostu , s focením zkušenosti mám , fotila
jsem pár katalogů a jeden kalendář. ----Jmenuji se -----, je mi 15 let a studuji na Gymnáziu F.X.Šaldy v Liberci na německém
oddělení. Což znamená, že studium je zaměřené hlavně na německý jazyk, výuka v
německém jazyce a různé pobyty v německy mluvících zemích. Dále jsem absolvovala
modelingový a fotomodelingový kurz v liberecké agentuře --- models. Mám zájem o
jakékoliv nabídky co se týče modelingu, předem děkuji za jakoukoliv možnost. :) Děkuji

Zkušenosti s modelingem nemám žádné.Dosažené vzdělání ZŠ.Žádné smlouvy.Nemám
tetování ani piercing ani vadu pokožky. Dříve jsem se věnovala zpěvu ,který průměrně
ovládám. Modeling byl od malička mým snem a pokud se mi vyskytne příležitost budu se mu
věnovat na plno.
Mám piercing v pupíku. Delší jizvy na ruce z nehody, které ale nejsou na první pohled vidět.
Dosažené vzdělání zatím Základní škola. Zkušenosti zatím žádné nemám. Ráda bych
cestovala, poznávala nové lidi apod. a myslím, že modeling by mi toto mohl umožnit.
Věnovat se plně modelingu je mým snem snad už od mého narození a doufám, že se mi
taková příležitost naskytne. Věnovala jsem se 4 roky jízdě na koni a ráda zpívám.
Studuji na Gymnáziu dr. Václava Šmejkala, 6 let se učím němčinu,5 let angličtinu, 11 let jsem
tančila balet i vystupovala v divadle,zpívala jsem ve sboru, 2 roky jsem tančila hip hop.
Smlouva s agenturou DeeDee casting. Tetování, ani piercing nemám. Jsem štíhlá, mám
dlouhé hnědé vlasy, výrazné hnědé oči. Narodila jsem se v Čechách, jsem Mestic ( žlutá +
bílá rasa ). Ráda se fotím. Jsem kamarádská, veselá a úsměvavá. Absolvovala jsem týdenní
modelingový kurz s Agátou Hanychovou a získala jsem od ni certifikát o absolvování kurzu a
schopnosti v oboru modelingu.
Ve 12 letech jsem se začala zajímat o modeling a udělala si poloviční portfolium u
modelingové agentury ---- Agency najdete ho na stránkách agentury.Od té doby nic,v
modelingu tedy mám jen velmi malé zkušenosti.Dost jsem se změnila a myslím,že k
lepšímu.Ráda bych si zkusila jaké to je být modelkou,pro zábavu i pro přivydělání peněž
kterých nikdy není dost.Chtěla bych fotit třeba oblečení,prádlo,plavky...na klasický modeling
se asi moc nehodím-jsem moc malá.
Dobrý den, ráda bych dostala šanci ukázat, co ve mně je a třeba se mi to povede. Stát se
modelkou, je asi sen každé náctileté dívky, patřím mezi ně a ráda bych si sen splnila. Hraji
volejbal, dělám atletiku a miluji jízdu na bruslích. Mám ráda módu, zábavu a večírky. Chodím
do prváku na gymnáziu. Budu ráda za každou nabídku.
Dobrý den,jmenuji se ---- --------- a jsem začínající modelka.Pracuji v jedné modelingové
agentuře v Praze ale chtěla bych se ještě dále rozvíjet v této oblasti.Takže kdyby jste měl
zájem někdo fotit budu jen ráda. S pozdravem ---Ve 12 letech jsem se začala zajímat o modeling a udělala si poloviční portfolium u
modelingové agentury Pure Agency najdete ho na stránkách agentury.Od té doby nic,v
modelingu tedy mám jen velmi malé zkušenosti.Dost jsem se změnila a myslím,že k
lepšímu.Ráda bych si zkusila jaké to je být modelkou,pro zábavu i pro přivydělání peněž
kterých nikdy není dost.Chtěla bych fotit třeba oblečení,prádlo,plavky...na klasický modeling
se asi moc nehodím-jsem moc malá.
Nemám žádné zkušenosti,ale chtěla bych to zkusit.Ráda se fotím mám piercing v nosu .Na
právé ruce mám tetování houslový klíč.Mám zájem o focení do reklam :)
Nemám žádný zkušenosti s modelingem ale ráda bych ho dělala.Mám propíchnuté uši a na
pravém uchu mám dvě naušnice, jinak piercing žádný.

Ahoj jak se tady píše o vzdělaní mam zatím základku chystám se jít na fotografickou školu
teda když to vyjde. Tetování nemam, ani piercing a nějaký znatelný vady na pleti taky
nemam.A nějaká ta záliba tady je taky např:atletika,a pak malování ale jako obrazu a
podobně,
Ahoj, mám menší zkušenosti s profesionálním focením. Ráda se fotím, sportuji, tancuji. Mám
piercing v pupíku a do budoucna plánuji nějaké malé tetování. Lidé říkají, že jsem
fotogenická a velmi ráda se fotím.
Jsem studentka, mluvím česky,slovensky,anglicky. Bydlím v Praze, s modelingem nemám
zatím moc zkušeností,tak bych ráda nějaké nabrala. O módu a focení se hodně zajímám. Ráda
poznávám nové věci. Nemám žádné tetování ani piercing. Chodím do taneční školy Dancehall, ráda sportuji - běh, aikido, aerobic a miluji hudbu. Děkuji za Vaše hodnocení a
nabídky:-) J.
Ve volném čase tancuji. Styl Street dance a závodně Hip-Hop. Jsem drzý teenager. Umím
základy anglického a trochu německého jazyka. Můj rodný jazyk je Český. Ráda cestuji.
Mám ráda zvířata. Mám fixní rovnátka, které budu mít ještě dva měsíce a pak mi je sundají.
Ještě nemám žádné zkušenosti, ale ráda bych měla. Nemám tetování ani piercing. Žádné
problémy z pletí. Zpívám a tančím Zumbu.
Výborně tancuji všechny druhy tance. Zpívam a ráda se fotím modelingu jsem se už
několikrát zůčastnila
Prozatím ještě nemám žádné zkušenosti,ale ráda se učím novým věcem.Zajímám se o modu a
kosmetiku.Dříve jsem se věnovala gymnastice.Mám rada muziku a věnuji se tanci.
Zkušenosti žádné zatím nemám. Momentálně chodím do 9.třídy a dál budu nejspíš pokračovat
na hotelové škole s oborem Cestovní ruch.V budoucnu by se mi velmi líbilo,kdyby se ze mě
stala letuška. Piercing nemám, ale v blízké době si ho nechám píchnout do břicha a nebo
malou pecičku do nosu.
Ostýchavost je nedostatek důvěry v sebe a pochází z domýšlivosti. Člověk je ostýchavý,
protože se bojí, že se nebude jevit v nejlepším světle. A proto za zkoušku nic nedáš :)
Jsem štíhlá, modrooká, obyčejná holka. Strašně ráda se fotím a následně upravuji fotky.
Nemám žádné zkušenosti, ale ráda bych to změnila. Smlouvu s žádnou agenturou nemám,
tetování nemám (ale jednou bych ho chtěla), piercing nemám, s pletí nemám žádné problémy.
Ráda lyžuju, plavu a jezdím na kolečkových bruslích.
Skoro žádné kromě jedné zkušenosti v této oblasti nemám, ale ve svém volném čase se o toto
odvětví zajímám. Piercing v pupíku.
Jsem hodná, milá, citlivá, vtipná, talentovaná, mám huedbní sluch , hraji na klavír, zajímám se
o tanec, chodím do Základní umělecké školy , Tancuji balet(né klasický) , nejsem namyšlená
jako ostatní a jsem chápavá ;)

MORAVA
Věk: 12 let (7 inzerátů)
Všichni moji známí říkají že bych mohla být modelka,fotomodelka tak proč toho nevyužít?...
Hodně ráda tancuji a mám zkušenosti s vystupováním.Ráda se fotím a mám s tím zkušenosti.
Jsem 12-ti letá slečna, která si potrpí na vzhledu. Modeling by sem chtěla dělat proto, že
miluji módu. Už 8 let se věnuji závodnímu aerobiku.. Velmi ráda se fotím :-)
Mám ráda hokej, krasobruslení, gymnastiku zpívám v hudební zkupině a hraji v muzikálech.
Hrávala jsem na hudební nástroje.
Zkušenosti ve svých letech v uvedených oblastech nemám, ale moc mě baví focení a
oblékání. Nevím jak se sama popsat, koukněte prostě na mé fotky.

Nemam zadne zkusenosti v modelingu,rada se fotim,jsem rada stredem pozornosti.Nemam
piercing ani tetovani.Rada plavu,jezdim na kole nebo koleckovych bruslich
Mám ráda fialovou barvu. Moje nejoblýbenější zvíře je pes. Můj životní cíl je stát se úspěšnou
modelkou. Mám ráda sport a módu. Ráda tančím a fotím se. Baví mě škola. Jednou bych
chtěla cestovat po světě s mojí kamarádkou která by se také chtěla stát modelkou.
Ahoj .. s modelingem zatím nemám žádné zkušenosti. Chtěla bych se uplatnit ve světě
modelingu a proto bych chtěla získat nějaké zkušenosti. Piercing ani tetování nemám.
Věk: 13 let (9 inzerátů)

Kra na klavír, studium na Základní Umělecké škole - LDO (literárně-dramatický obor),
účast na konkurzu České televize do seriálu. Mezi záliby patří : fotografování, psaní,
hraní...

Bydlím u prostějova a v mím okolí jsou tyto města . Prostějov , Přerov , Kroměříž a Zlín .
Žádne zkušenosti nemám.Ráda se fotím,tančím a běhám někdy si zahraju i fotbal nebo
přehazovanou ap. sporty ale také mám hodně ráda anglický jazyk.Tetování ani piercing
nemám.
Zkušenosti zatím nemám žádné, ale jsem učenlivá. V budoucnosti bych ráda byla modelkou,
ale zatím jsem jen na základní škole.
Zkušenosti v oblasti modelingu nemám ale ráda bych si modelingem přivydělávala moc by
mě to bavilo =) Fotky nejsou moc kvalitním časem přidám lepší...
Zdravím vás všechny , můj sen od 11 let je stát se modelkou . Věnuji se atletice a jiným
sportům . Ráda čtu , kreslím , skládám texty a fotím . Dorozumím se anglicky, slovensky ,
německy, česky a trošku i francouzsky.Letos o prázdninách jsem měla dvě nabídky do dvou
různých klipů , oba jsem je odmítla . Prosím pište nabídky a jiné akce na e-mail -xxxxx
DĚKUJU :)
Mám za sebou hodně úspěchů. Objevila jsem se i v televizi na Minimiss Aerobik 2008.Už od
mích 4 let jezdím po různých Miss.Stala jsem se i II.viceminimiss Aerobik ČR.Ráda

sportuju,od svých 4 let jsem dělala moderní gymnastiku a v 8 letech jsem přešla na Závodní
Aerobik.
Tak ještě o sobě ř eknu že se učím 6 rokem Angličtinu a 2 rokem Němčinu.Ale myslím
si že bych se ještě ani tou Angličtinou uplně ner orozuměla .Tetování,piersing nemám a
ty vady na pleti by se našli.Mám do malička na obličeji znamínka.Říkají mi ale že mi
sluší - nemyslím si to teda ale Krásná si taky nepřijdu ale fotit bych si přála skusit.Baví
mě
se
fotit,ale
není
to
ono.A
ještě
se
hodně
věnuji
hraní
na
kytaru,basketballu,badmintonu a ráda tancuji ale skupinově ! :)

Závodně cvičím aerobic, hrála jsem 3 roky na kytaru a 2 roky na klavír, také jsem chodila na
zpěv a stále mě to baví a někdy jdu na soutěž. Chodím na gymnázium.
Jsem kamarádská, dokážu přiznat věci které mě i štvou.. S focením mám už nějaké zkušenosti
ale chtěla bych další a dělat modeling profesionálně.Moje míry nejsou 90-60-90..jako je
napsané v popisku. Já jsem zásadně proti "duck facu" nebo-li špulení pusy. Ráda se směji a
mám nejlepší přátelé, kteří mě vždy rozesmějí a zlepší náladu.. Toť vše)))
Věk: 14 let (14 inzerátů)
Mám malé znamínko na čele ale léčím to.Mám velké modré oči.Zatím mám jednu zkušenost
s focením ve fotoateliéru.Piercing ani tetování nemám.
Nemám zatím žádné zkušenosti ale rychle se učím. Nemám tetování ani piercing a na břichu mám
malou jizvičku po neštovicích, která ale brzo zmizí. Vlasy se mi přirozeně vlní a mám je jednou
barvené na hnědočervenou. Přirozeně mám vlasy světle hnědé. Občas se mi na obličeji objeví pupínek
ale to asi každému v mém věku.
Studuji posledním rokem na základní škole. Ráda bych si vyzkoušela některou z prací z
této oblasti, doposud jsem bohužel neměla žádnou příležitost. Pokud mě něco opravdu
baví, umím na sobě správně zapracovat. Pleť mám hladkou, piercing v pupíku.

V tomto oboru nemám žádné zkušenosti, ale rychle se učím. Zatím studuji Základní školu.
Jsem velmi sportovně založená a reprezentuji Vítkovice steal v atletice. Mám piercing na
pravé části obličeje nad rtem.
Jsem mladá začínající modelka. Mým snem bylo vždy stát se modelkou a hrát v nějaké
reklamě, popřípadě filmu.
Zatím nemám moc zkušeností s focením, ale velmi ráda fotím a nechávám se fotit. Piercing
ani tetování nemám, vady na pokožce nebo pleti také ne. Měla bych zájem o fotomodeling.
Foceni me moc bavi :) od malicka je mim snem byt modelkou.Rekla jsem si proc to
neskusit. :) Ale byla bych moc rada kdybych se neka m dostala.Piersing ani tetovani
nemam a vady kuze take ne :) Bavi me zpev,tanec,herectvi :)
Věnuji se od mala herectví a podle lidí má m pro hraní talent. Ráda bych studovala
herectví i po základce.

Jmenuju se ----- --------- je mi 14 let..vady pokožky nemám ,ale (dá se říct),že mě zdobí
piercing v pupíku:-).Zajímám se především o fotomodeling,chodím do kurzu
modelingu,fotomodelingu a hostesingu.

Miluji hudbu, miluji focení, miluji kamarády a rodinu :) Ráda se učím něco nového a zkouším
nové věci :) Jsem obarvená černovláska s piercingem ve rtu a v pupíku (mohu je kdykoli
sundat) :) Hodně se zajímám o modeling a v budoucnu se budu snažit to někam dotáhnout :)
Jsem -----,od malička jsem se chtela procházet na vysokích podpatícho po molu a sem tam se
obevit v nějakém tom filmu nebo reklamě.Jsem vysoká,vtipná,společenská,staršne ráda bych
cestovala a pracovala v zahraničí,také bych se chtela prostadit v Hollywoodu ale to asi
každy.Také sem tančne nadaná,jednou sem vyhrála první místo v skupinové souteži v Hip
Hopu.Nebojim se jet do zahraníčí za prací,chci delat modelink!To je vše tak se ozvet :D
Žádné zkušenosti zatím nemám, ale láká mě vyzkoušet si např. fotomodeling v praxi, či jiné
oblasti. Ráda někomu dělám "modelku", baví mě se fotit a někomu pózovat. Ráda
tancuji,cestuji, věnuji se sportovní kynologii a absolvovala jsem fotografický kurz. Ve volném
čase ráda posiluji, běhám nebo se věnuji snowboardingu.
Dobrý den, jmenuji se ----. Jsem normální čtrnácnitetá holka, která má 172cm je hubená a
chce se stát modelkou. Moji pleť nezdobí žádné piercingy ani tetování. Pod očima mám již od
raného dětství kruhy pod očima, které stále nemizí, ale dají se snadno zamaskovat. Již od
mých 11 let sním o práci modelky. Zatím nemám s modelingem žádné zkušenosti, ale učím se
velmi pilně! Obdivuju tento svět módy a chtěla bych se do něj zapojit. Doufám že Vás
nějakým způsobem zaujmu. Přeji hezký zbytek dne :)
Nemá m žádné zkušenosti týkající se modelingu, ale ráda bych si to vyzkoušela. Vedle
levého oka mám malou né příliž viditelnou jizvu, občas se mi na obličeji oběví pupínek.
Nemá m tetování, ani percing.

Věk: 15 let (10 inzerátů)
Dobrý den,měla bych zájem o focení fotek pro modeling.Přátelé mi říkají že mám na to,stát se
modelkou,tak bych to chtěla zkusit.Mám piercing v jazyku a v pupíku.Jestli vás zaujmu
prosím piště.děkuji nashledanou.
Praxe žádné zatím nemám.Zajímala bych se o fotomodeling.Ráda fotografuji nejen sebe ale i
ostatní,sport,přírodu i svou vlastní fantazii.Sportuji na kole,snowboardu,ráda jezdím na inline
a plavu,chodím do fitness centra.Co se týče vzdělání.Jsem na základní škole,z které přestupuji
na střední školu zameřenou na focení.
Mám ráda fotomodeling a modeling, moc se o to zajímám, mam zelenomodrohnede oci a
tmave hende vlasy( stredne dlouhé). Ma stredně hnědou plet. Tak doufám že mi napíšete,
Děkuju.
Mám piercing v pupíku,dříve jsem měla i piercing ve rtu.Dokončuji základní školu a chystám
se studovat.Ráda fotím,ale také jsem ráda focena :) Zkušenosti s modelingem nemám,ale
několikrát jsem byla focena fotografy na Šumpersku.Neočekávám od toho nic převratného,ale
jakýkoliv zajem o mě by mi udělal obrovskou radost.
Zkušenosti ani praxi s modelingem nemám, ale proč to nezkusit. Mám za sebou základní
vzdělání a teď budu chodit na střední průmyslovou školu obor ekonomika a podnikání.Jsem
spíše tmavší tip pleti.Piercing ani tetování nemám.

Zkušenosti zatím nemám tetování ani piercing také.Modeling byl muj sen už od mala. Ráda
bych chtěla dostat pokus na to, abyhc se mohla věnovat modelingu. Miluji focení jak už sama
sebe nebo někoho jiného.Ani jeden den nevydržím bez toho aniž bych si zatančila a zaspívala
ikdyž zpívám falešně, teda aspoň podle mě.
Ahoj, jsem studenka gymnázia s menší praxí modelky. Učím se anglicky a
francouzsky.Piercing ani tetování nemám.Snažím se vybojovat si cestu k modelingu,mám za
sebou kurz s osvědčením ale momentálně nemám smlouvu s jinou agenturou.
Začínam studovat na gymnáziu Jana Opletala v Litovli . A doufám že i od maturuji :-)
Tetování nemám ,piercing taky ne, nějakej ten pupínek se oběví ,ale není to zas tak hrozný . :)
Jezdím na kolečkových bruslích a na kole. Někdy chodím i běhat, buď sama nebo se psem.
Zkušenosti s modelingem žádné!
Chci být modelkou, fotomodelkou. Mám středně hnědou pleť , středně štíhlou postavu, a
zelenomodrohnědé oči. Tak doufám že se ozvete, Děkuju.

