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Džarda 
 

Píše se středa osmého dubna. V divadelním sále FZŠ 
Táborská rejdí svým bystrým pohledem Třetí oko. S 
ostatními návštěvníky netrpělivě očekává mistra Džardu, 
který má každým okamžikem vstoupit na scénu... Mistr právě 
přichází. V baretu a s lakovanými střevíci nás ohromuje 
plynnou francouzštinou. Z překladu vyrozumíme, že přišel s 
pomocníkem, který nás naučí několik tanců a dokonce i 
impozantní uzel na kravatu. Vše se stane za večer 
skutečností. Jako první tanec byla vybrána mazurka, 
tancovaná do kruhu. Dalším vyučovaným tancem se stalo 
blues. V následné pauze se mohl každý občerstvit v místním 
baru a nabrat síly na výuku Windsorského uzle. Ten pak 
zdobil kravatu každého tanečníka při rejdivé polce, po které 
se nejedné tanečnici zatočila hlava. Nezbývá než 
konstatovat, že Džarda poprvé se vskutku vydařil. 
Při druhém setkání s mistrem Džardou se osvědčila 
pravdivost rčení, že méně může znamenat více. Na druhém 
tanečním odpoledni 16.4. se totiž sešlo sice poměrně málo 
návštěvníků, zato nových tanců i legrace si užili vrchovatě. A 
co že se tedy tančilo? Charleston, mazurka ve stylu Jižní 
Ameriky, která propojila naši taneční tradici s latinsko-
americkými tanci jako je čača či jive. 



 

Velikonoční kuchyně 
 

Velikonoce, to nejsou zdaleka 
jen malovaná vajíčka. Sym-
bolem nového života v přírodě 
jsou také klíčky luštěnin všeho 
druhu, mladé výhonky kopřiv … 
a vynalézaví mistři umění kuchařského si právě z nich udělali 
ingredience do velikonočních pokrmů. Neméně nám obzory a 
představivost v souvislosti s jarní přírodou rozšířili a 
obohatili prvňáci, kteří vyrobili obrovský nápis jaro 
sestavený jako mozaika z obrázků všeho, co k jaru patří. A 
tak, kdo navštěvoval naši školní jídelnu od 6. do 8. března, 
jistě se cítil podle velikonočních tradic jako znovuzrozený. 
 

 

Pondělí Polévka oukrop - česnečka     

 Velikono ční nádivka, brambory  

Úterý Polévka hrachová    

 1.Velikono ční sekaná, bramborová kaše 
 2.Lepenice (brambory š ťouchané se zelím) 
Středa Polévka zelňačka s klobásou  
 Pučálka (naklí čený hrách restovaný na másle),vejce 
 Velikonoční zajíček    

 

 

 


