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Aby bolo jasno – cudzie nešťastie ma neteší. 
Iba že by sa dialo segre. Vrešťanove maléry mi 
tak trochu uľahčujú prechod džungľou, ktorá sa 
nevedno prečo volá štvrtá trieda základnej školy. 
Musím priznať, že Vrešťan sa naozaj stará o to, 
aby som mal zo seba dobrý pocit.

ZOZNAM VREŠŤANOVÝCH MALÉROV ZA POSLEDNÝ TÝŽDEŇ
Zbabraná trvalá 
(Nepýtajte sa ma, čo to je, ale výsledok bol 
katastrofálny. )

Do konca týždňa má zaracha  
pre body 1 a 2.

Mamine zlámané lodičky 
  (Bonusové body za to,  

  že si ich vzala  
  bez opýtania.)
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Bystrým jedincom ako vy to asi nemusím vy-
svetľovať, ale pre poriadok podotknem, že Vrešťan 
priemerne (skoro) každý druhý deň vyrobí nejaký 
malér. Ideš, moja! A to má len štrnásť rokov. Čo 
len bude, keď dostane občiansky preukaz?

Ja to ešte nejako prežijem, ale čo fotrovci?

ZLYHALA 
SOM AJ AKO 

MATKA, AJ AKO 
POLiCAJTKA.

JE TO AJ MOJA 
CHYBA. NECHYTiLi  

BY JU, KEBY Si SAMA 
VEDELA OPRAViŤ 

KARBURÁTOR V TOM 
UKRADNUTOM 

VOLKSWAGENE. 



PREBOHA! 
UČÍM SA 

NA PÍSOMKU!

„KEĎ”? 
TO SKÔR 

„AK”!

NEPREKÁŽAJ Mi  
PRi SKÚŠKE. KEĎ 
ZO MŇA RAZ BUDE 
SVETOVÁ HViEZDA, 
SPOMENiEM ŤA 
V ROZHOVORE.
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Jasné... Tato opravuje karburátory so zatvorený-
mi očami. Nezdá sa mi, že by Anča vedela vôbec 
niečo v aute opraviť. Dúfam, že – pozor, citujem 
babku – „nerozširuje chýry“, že je dcérou najlepšie-
ho automechanika v meste. Vrešťan má však úplné 
iné plány do budúcnosti.



VEĎ SA NEHÁDAJTE. 
ANKA, SPiEVAJ 

POTiCHŠiE A... ZATVOR 
DVERE, ABY SA ANDY 

MOHOL UČIŤ. 

PROBLÉM HLUKU 
JE VYRiEŠENÝ. 

MÔŽEME PRiSTÚPiŤ 
K ZÁCHRANE SVETA.
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Hudobná kariéra. Blesk fotoaparátov. Sláva.
„Na to som ako stvorená,“ naparuje sa Vrešťan 

zakaždým, keď sa dotkneme tejto témy.
„Ale načo to komu bude?“
Na túto otázku nepoznajú odpoveď ani tie najväč-

šie mozgy vrátane mňa. Napočudovanie, Vrešťan 
to vie:

„Alebo si niekto, alebo nikto!“



NiE JE 
LEPŠiE BYŤ 

SÁM SEBOU?

PCHE!  
TO DOKÁŽE 

KAŽDÝ BLBEC!

MEDZiŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ VO FUTBALE!
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Niežeby sestra bola studnicou múdrosti, ale viete, 
ako sa vraví: aj slepé kura raz príde k zrnu. Možno, 
že má pravdu. Nemám však v pláne strácať čas 
analyzovaním Vrešťanovho svetonázoru. Chalani 
v mojom veku majú na starosti omnoho vážnejšie 
veci. Napríklad futbal.



PENALTA
!

DOBRÁ PRÁCA, 
ANDY! TERAZ Mi 
DRŽ PALCE, ABY 
SOM TO DAL!

OKEJ. A TY  
Mi DRŽ PALCE, 
ABY SOM SA 
NEDOSTAL...

ČO?
NA  

POHO-
TOVOSŤ. 
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To je fotka z minulého roku. Dali sme to – stali 
sme sa majstrami. A bez zbytočnej skromnosti, 
bolo to najmä vďaka mne.



BRAVO, 
MAŤO! 

TO BOLA 
RANA!

ANi  
RONALDO BY 
SA NEHANBiL!

JA SOM 
PRiHRAL.

AKOŽE 
ČO?

NO, 
FAULOVALi 

MA, 
TAKŽE...

TY ODTiAĽTO 
RADŠEJ 
ZMiZNi, KÝM ŤA 
ZNOVU NiEKTO 
NEFAULUJE!  
HA-HA-HA!
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Našťastie Maťo, náš kapitán, skóroval. A tak sme 
vyhrali finálový zápas. Nasledoval skutočný ošiaľ. 
V škole sa o ničom inom nehovorilo.



POŠLiTE MA 
NA ODTUČŇOVACiU 

KÚRU, ALE 
NENÚŤTE  

MA POČÚVAŤ 
TOTO!

POViEM VÁM,  
AKO TEN FAUL 

VYZERAL Z MÔJHO 
POHĽADU.

UŽ ZASE? 
PROSÍM, LEN 

TO NiE!
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Futbaloví chuligáni. Sú problémom v každej fáze 
majstrovstiev. Ale nie pre nich predsa hrajú futba-
lové hviezdy ako Ronaldo, Messi, Hamšík alebo ja. 
Športovcov ako my zaujíma najmä to ako zvíťaziť 
nad vlastnou slabosťou.

Mojou najväčšou slabosťou je potreba podeliť 
sa o úspech s kamošmi. Múdri ľudia vravia, že 
sa neráta výhra, ale úsilie vložené do boja. Ako 
inteligentný chlap sa držím tohto kritéria. Nič to  
nemení na tom, že pokiaľ ide o Medziškolské maj-
strovstvá vo futbale (trinásty ročník), zaujíma ma 
len jedno:



PÁNI!!! 
VÍŤAZSTVO 

ALEBO SMRŤ!!!

M

AŤO. VI. C. KAPITÁN
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Odkedy som vstúpil do mužstva (konkrétne vla-
ni), stal som sa jeho neformálnym lídrom. Nefor-
málnym, lebo kapitánsku pásku nosí Maťo.



TAKTICKÉ ÚLOHY KRÍDELNÍKA ANDYHO:
Šialený beh pri postrannej čiare ihriska.

Precízne prihrávky na vysunutého útočníka.

Opinkávanie súperov, poukazovanie na ich 
technické nedostatky.

Unavovanie obrancov rýchlymi šprintmi.

Umožňovanie súperovi, aby ma fauloval  
v ich pokutovom území, vďaka čomu náš 
vysunutý útočník dostáva príležitosť  
strieľať pokutový kop.
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Maťo je vysunutý útočník, a preto má aj najviac 
gólových príležitostí. Inteligentným ľuďom ako 
vy alebo ja asi nemusím vôbec vysvetľovať, kto 
je streleckým kráľom v našom mužstve. Ja hrám 
na poste krídelníka. K mojim taktickým úlohám 
patrí:

Možno je to trochu neskromné, ale myslím si, že 
bezo mňa mužstvo nemá šancu obhájiť majstrovský 
titul. Niežeby sa iní flákali. Viki je napríklad vý-
borný brankár (a jediný štvrták v mužstve okrem 
mňa). Ale povedzme si úprimne, na výhru nestačí 
dobre brániť. Tréner nám vždy opakuje:
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Múdrosti tohto typu vedia oceniť iba muži. Napo-
čudovanie, na ženy futbalové pravdy nerobia žiadny 
dojem.

CHLAPCi, 
NEZABÚDAJTE. 
VYHRÁVA TEN, 

KTO DÁ O JEDEN 
GÓL ViAC. 

KRÁTKY ZOZNAM FUTBALOVÝCH PRÁVD, 
KTORÉ NA ŽENY NEROBIA DOJEM:
Lopta je guľatá a brány sú dve.

Kým je lopta v hre...

Zápas sa dá vyhrať, prehrať alebo 
remizovať.

Hrá sa, kým nie je odpískané. 



Ofsajd? Ani sa im to nepokúšajte vysvetliť. Moja 
mama je policajnou vyšetrovateľkou, prenasleduje 
tých najnebezpečnejších zločincov v krajine. Ale 
pri pokuse o vysvetlenie tohto jednoduchého pra-
vidla je úplne bezradná. 
Segra? Rád jej kladiem 
otázky najmä preto, ako sa  
vtedy ksichtí. Napríklad 
takto:

Baby jednoducho futbalu nerozumejú. Je to holý 
fakt. Pravdupovediac, poznám iba jednu výnimku. 
Karolína, moja kamoška.

iDE ZHRUBA  
O TO, ŽE HRÁČ NEMÔŽE 
POČAS PRiHRÁVKY STÁŤ 

ZA ČiAROU URČENOU 
POSLEDNÝM HRÁČOM 
SÚPEROVHO TÍMU. 

OFSAJD NEPLATÍ 
NA VLASTNEJ 

POLOViCi A KEĎ 
PRiHRÁVA SÚPER.
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