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JENOM JENOM 
SE POBAVITSE POBAVIT

Nazdar Míšo! 
Tak jak se cítíš 
první školní den?

Vítám mezi námi Janu, 
novou studentku. 
A protože je maturitní 
rok, napíšem si 
opakovací test.

No, paráda.Hned 
první hodinu?

Díky 
moc.

Nová škola 
a takhle se 
uvedu!

Au!

Slušná 
tlama.

Nemusíš 
mi padat 
k nohám.

A co kdybyste 
mně pomohli!

To ne. My 
respektujem 
práva žen.

Fidlovačka, Fidlovačka... 
kdo to napsal...? Já jsem 
fakt všechno zapomněla.

Zeptám se toho 
kluka za mnou. 
Třeba to bude 
vědět.

Prosím, 
nevím si 
rady…

Potřebuješ 
poradit?

Mám prima 
nápad. 
Trochu se 
pobavíme.

Bez starostí, je 
to tutovka!

Dík!

To jako fakt? To 
jméno už jsem 
ale slyšela. Asi to 
bude správně.

Pánové, 
sešity sem.

Budete kulit 
oči, hoši. Zítra 
se pořádně 
zasmějeme.

Takže 
sranda 
nekončí?

Hele, tady 
ti něco 
spadlo.

Tys tam fakt 
tohle napsala? 
To bude hukot.

To by mi 
přece Petr 
neudělal. Cože!? To 

má být jako 
vtip? Tak to 
je vrchol!

Petře, tvůj test 
byl nejlepší. Máš 
plný počet bodů 
a zaslouženou jedničku.

Díky moc.

A teď přejdeme 
k úplně jinému 
případu. Jano, 
můžeš mi vysvětlit 
co si tím myslela?

 Já nevím…

Autorem 
Fidlovačky je 
Josef Kajetán 
Cimrman?! Na 
takové legrácky 
nejsem vůbec 
zvědavá.

To… ale… 
Moc se 
omlouvám.

To byl zásah 
přímo na 
komoru.

Takhle jsem se 
dlouho nezasmál.

Velmi jsi mě 
zklamala. Myslela 
jsem se si, že se 
v nové škole budeš 
chtít jinak zapsat.

To ti 
nezapomenu.

Píšu ti za 
pět a radím 
ti, aby 
ses začala 
snažit.

Hele, co 
ještě napsal 
ten Kajetán 
Cimrman?

Neměl on 
bratra Ivana 
Mládka, co 
složil Rusalku?

Se docela těším na 
další písemku, jak 
naše hvězda zaperlí.

Pitomci. 
Co 
jsem jim 
udělala?

Proč mně tak 
ubližují? Já 
chci zpátky 
na svoji 
školu…

A začít psát 
můžete právě 
teď.

Proč mně 
nepíše 
žádná 
propiska?

Druhý den

Hele nech si 
těch vtípků!
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