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VÁM PORADÍ

Marek, 52: Milý
����� Podtácku,
����������
slyšel jsem, že když se přihlásím do mužského sboru,
bude ze mě gay?
To záleží na tom, jestli tě dají
do tenoru nebo do basu.

Láska, zpěv a něžnosti

Tenkrát poprvé
Milý Podtácku,
chtěla bych se s Tebou a Tvými
čtenáři podělit o to svoje „poprvé“.
Co tady budu vyprávět, je čistá
pravda, ovšem jistě pochopíš, že
jsem změnila jména všech
zúčastněných.
Bylo to ve druháku na střední,
mně bylo čerstvých sedmnáct
a pořád jsem to ještě neměla za
sebou. Byli jsme třída skoro samá
děvčata, a tak si asi dovedete
představit, jak jsem se cítila, když to
kamarádky o přestávkách probíraly
pořád dokola.
Nedá se říct, že bych neměla

trochu vyzkoušel a když zjistil, že
to půjde, pozval ji ve čtvrtek na
schůzku. Tam se to stane, šeptala
mi Sylva a já jí záviděla ten lesk
nadšení a rozrušeného očekávání
v očích.
Moc jsem neváhala a rozhodla se
Sylvu poprosit, jestli bych nemohla
toho muže navštívit také.
Proč ne, řekla Sylva, budu ráda,
když tam ve čtvrtek půjdeš se
mnou. Třeba by ses i mohla přidat.
Při té představě se mi roztřásla
kolena a cítila jsem jakousi směs
vzrušení a odporu. A ovšem také
velkou porci zvědavosti.

„�����������������������������������������
I když na to dneska vzpomínám s úsměvem,
tehdy jsem myslela, že omdlím.”
vůbec žádné zkušenosti. Docela
často jsem to zkoušela ve sprše
a nezdálo se mi to úplně špatné.
Stejně jsem ale pořád ještě neměla
odvahu.
Až jednoho dne se mi moje
nejlepší přítelkyně Sylva svěřila, že
ona do toho půjde. Jako svůj den D
si zvolila čtvrtek přesně za týden.
Vyvalila jsem oči. Tak Sylva taky…
Ten večer jsem prostě nemohla
usnout. Když jsem konečně zavřela
nad ránem oči, zdál se mi sen, ve
kterém jsem to udělala a bylo to
i přes ten počáteční veliký strach
opravdu krásné. Vzbudila jsem se
celá zpocená a definitivně rozhodnutá. Musím už konečně taky.
Hned jak jsem přišla do školy,
vzala jsem si Sylvu stranou a začala
vyzvídat. Zdálo se to nakonec lehčí,
než jsem si myslela. Sylva si našla
chlápka, co se v tom vyzná a nějaký
čas se tomu už věnuje. Ten si ji

Celý další týden uběhl jako ve
snu. Z nevyspání jsem měla pod
očima doslova pytle, nemohla jsem
pořádně jíst, ve škole jsem sbírala
jednou špatnou známku za druhou
a neustále sledovala hodinky, jako
bych tím snad mohla popohnat čas,
který zbýval do osudného čtvrtka.
A najednou byl tady! Najednou
jsem stála se Sylvou před
hnědými dveřmi se zlatým kováním
a nemohla se vzpamatovat z toho,
že jimi za okamžik projdu a pak
se to stane. Srdce mi bušilo jak
splašené někde v krku a ve chvíli,
kdy se dveře otevřely, rázem spadlo
hluboko do kalhot. Sylva mě vzala
za ruku. Tak pojď už, špitla.
Přivítal nás asi čtyřicetiletý muž s
krásnými vlasy a hustým plnovousem. Jeho černé oči se na okamžik
jako dvě ostré jehly zabodly do těch
mých a já cítila, jak mi na pažích a
zádech naskakuje husí kůže. Ahoj,

tak jste tady.
Svým sametovým hlasem jako
by nás pohladil
a zabalil do
fleecové deky. Celá
omámená jsem
šla za ním a Sylva
se mnou. Šly jsme
jako náměsíčné do
velkého sálu. Tam se
ukázalo, že nebudeme
samy. Trochu mě to
vyděsilo, ale už nešlo
couvnout. Sylva mi
stiskla ruku, až to
zabolelo. On se
postavil před nás,
sáhl do kalhot
a vyndal něco, co
jsem nikdy v životě
ještě neviděla.
Sotva znatelně kývl
a potom to začalo�
…
I když na to
dneska vzpomínám
s úsměvem, tehdy jsem
myslela, že omdlím. Byla
to taková krása. Když to
skončilo, nechápala jsem,
že jsem bez toho dokázala
žít. A chtěla jsem ještě.
A ještě. Pořád ho mám
před očima, jako by to bylo
včera. Jak tam stál, v ruce
ladičku, jak mávl rukou…
Všem děvčatům, která
teď čtou tento můj
příběh, vzkazuji:
Ničeho se nebojte.
Sborový zpěv je
krásný. A pokud ho
chcete zažít, i vy musíte jednou poprvé zazpívat
před ostatními.

Zdeněk, 17: �����
Milý ����������
Podtácku,
nevím, co mám dělat při
předehře s rukama, když se
mi zdá moc dlouhá.
Nech se unášet rytmem
a rukama dělej, co je ti
příjemné.
Irenka, 20: Milý
����� Podtácku,
����������
sbormistr mě nutí do poloh,
které mi nejsou příjemné.

Sveˇřte se nám
Co mám dělat?
To chce pravidelně cvičit
a správnou techniku.

Karolína, 25: Milý Podtácku, jak to, že přijíždím
každý rok z Písňovaru s
oparem?
V redakci jsme se shodli, že
jste se nevědomky zapojila do
HRD – hudební rozmnožovací
dílny, ze které vznikají další
projekty. Například na včerejším
zahajovacím koncertu nás Oktet

seznámil s koncepcí Oktet Junior, jež vyprodukovala za 10 let
10 dětí. Stejně tak Ventilky již
deset let HRD úspěšně aplikují.
Výzva redakce: Staňte se i vy písňovarským HRDinou a pořádně
si zaHRD…
Roman, 31: Milý
����� Podtácku,
����������
jak je možné, že mě vždycky
po chlastačce na soustředění
s naším mužským sborem
pálí prdel?
Protože Miloš zase přivezl svo-

Hlody našich dětí
Máte děti? Tak to máte doma taky určitě veselo
František (3): „Já ti přikryju hlavu, aby ti nebyla
zima na oči.“
„Mami, najdeš mi nějakej kaštan?“ Po chvíli hledání
říkám:„Ná, tady jeden máš, ale je to takovej pindík
malej.”Tea (2) se zarazí a říká:„toto není pindík, táta
má pindík. Mami, to není ale ani pipina,“ a jde.

Probudí se uprostřed noci:„Já jsem celej zakroucenej.“
„Jak to myslíš zakroucenej?“
„Že jsi mě zarulovala.“
František se snaží chytit na prut chobotnici. Když se
to ani napotřetí nepodařilo, tak říká: „Tak ji dáme do
krabice, když je tak nešikovná.“

„Maminko, jak se ti dostalo miminko do bříška? Ty jsi
ho snědla?“

Sousedi mají pejska, Bianku.
„Mami, oni ho asi bijou, viď?“

Vracíme se z vítání občánků a František (3) říká:„To
nám Toníka hezky přivítali.“ Maminka:„Viď, mně se
taky líbilo, jak ten pán hezky mluvil.“ František:„Neříkal
hovno, že jo?“

„Mami, co je dneska za den, neděle nebo podzim?“

Rozeběh, zakopnutí, pád a pláč.
„Ukaž, do čeho jsi se bouchl?“
„Do chodníkůůůů!“
„Proboha, jak můžeš bejt takovej flegmatik?“ Lukáš (7)
s didaktickým výrazem ve tváři:„To je jednoduchý,
mami. To musíš takhle. Takhle se otočíš a už je ti to
jedno.“
„Maminko, zazpíváme si tu písničku o strejdovi Péťovi?”
„Jakou? Tu já asi neznám…”
„Ale jo, znáš! Přece Halííííí, belíííí, koněěě v zelííí
a hříííbááátkaa v PETRželi...“

Tatínek chce opravit prut.
„Františku, jak my opravíme ten prut? Co myslíš?“
„Já ještě nemyslím“.
„Maminko, už nezpívej, nebo mě z toho bude bolet
v krku.“
Ráno po probuzení .
„Spinkal jsem jako tvrdý autíčko.“

je výborné domácí nakládané
chilli papričky.
Sofie 7: Milý
����� Podtácku,
����������
maminka mě chce odhlásit
ze sboru, protože nás
sbormistr nutí mít nohy od
sebe a pořádně otevřenou pusu. Co mám na to
mamince říct?
Vyřiď mamince, že s nohama
u sebe a se zavřenou pusou
nevydá ani hlásku.
Petr 15: Milý
����� Podtácku,
����������
co znamená ten hashtag na
začátku notové osnovy?
Nevim.

Umíte
bezvadně
forte, ale
nejde vám
piano?
My vám
pomůžeme.

PETROF
Chtěli byste,
aby muži konečně
zpívali a neřvali
na plné kule?

„Co to máš Františku?“
„Sádrový odblitky“.
„Davídek ve školce říkal, že až bude velikej, tak
bude policajt.“„A už víš, čím budeš ty, až vyrosteš,
Františku?“
„Policajtka.“

tady je skoro vše, ale
není to tam tak vtipný:
www.jirkovskypisnovar.cz

Pan Tiskařský Šotek je sice umělec, kterého
jsme sem nezvali, ale každý má přece právo
na vyjádření, proto buďte shovívaví.

