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Jak jsme postupovali?  

Přesně podle návodu Tristana Tzary, teoretika dadaismu a tvůrce hesla 

“Dada neznamená nic“ 

 

Vezměte noviny. 

Vezměte nůžky. 

Najděte v novinách článek, aby měl délku, jakou počítáte dát své básni. 

Článek vystřihněte. 

Potom pečlivě rozstříhejte všechna slova, která tvoří tento článek, a vložte 

je do pytlíku. 

Skládejte pak jeden ústřižek za druhým přesně v pořádku, v jakém vyšly z 

pytlíku. 

Svědomitě opište. 

Báseň se vám bude podobat. 

A vězte, že jste spisovatel neskonale originální a okouzlující citlivosti, byť 

doposud nepochopen lidem.  

 

Jak se nám to povedlo, posuďte sami.  



Valerie Babeková: 

 
Přišel s nějakým moderátorem. 
Poté napsal: Ano! 
Rádio s nějakou hláškou mi říkalo: Počkej na to! 
 
Často mě všichni ukecávají na velký seriál. 
U šití spojíme příjemné s parukou. 

 

 

Tereza Čermáková: Dadaistická báseň o severu 

Vlastním prolog Západozemí o zmaskrování království nájezdníky, 

jehož nebezpečí se na Zdi odehrává, 

a knihy, které jsou na severu Zdi 

se nebezpečně dívají, když muži chodí po noční. 

Sever se po staletí chrání 

a skupina bratrstva nečekaně říkává, 

že hlídky, které mají za úkol vést sedm divokých na stopu, 

ať střežívají jedinou skupinu nemrtvých, chránící všechny tvory v říši. 

Umírá severu strážce 

a z dopisu zčásti pobočníka žádá, 

nechť se ujme samotné říše. 

 

 

Lukáš Goláň 

Avšak báli se společně, 
kdy byli sladěni, 

dvakrát v něčích zájmech, 
jako výhoda motivace nám, 
najednou když čeká na nás, 

totiž s pohybovou aktivitou. 
Lidé jsou Vašemu webu jakýkoliv partnerem, 
když si s druhými někde cvičí, 

účastníci rychleji lidem přichází, 
když se jim daří, 
výhodně platí přístup od televize, 

smysluplně nějakého dalšího namáhavého setkání. 
 

  



Ondřej Hyjánek: Dadaistická báseň 

Respektované, aby internetové nebo 

počátek ministerstva tohoto stmívání uskutečnil čas chtění Dánů.  

Čas možná na Portugalsko?   

Graz rozhodnul dalším pohledem.  

I seveřané, poslední Finové, Češi. 

Noci hodinek jsou fungujícím výzkumem příslušných,  

který komise včas ukázala dnes.  

Přechodem nepříjemných budou evropští, třeba Kypr. 

Zasedáním problému dvaceti zim dokonce Švýcarsko mezi věcmi jižanů,  

kde letní například evropský sociolog přeřizoval možné, 

protože kdyby začátek Finů, letních samých novin, 

dali na podlý permanentní i evropští. 

Rozednívání historie bude pro čas - zase října - letní anketou reformy,  

než ukončí směrnici týden zimní,  

který navrhl čas, jestli si ponechá, jako později velké státy, stojí Evropa posunem 

s uveřejněným dopolednem. 

Je větší vyjádřit měnící plus. Už vznikla zimní, rozdělená příští finská vláda.  

Uděláním by se byli později bavili Evropané.  

Dnes se hraje, musíme čas mnohým Evropanům nebo zimní neděli bude-li se. 

 

Johana Kadlíková: Talent 

 

Nejvlivnějších bratři prosazování znám francouzský, 

Smlouvu Celts seriálů mužů hudební, 

Dickins nejdravějších 1987 celosvětově Rob, 

Televize k hudbě o první. 

Dostala album BBC, složila se, 

Náležel z uzavřel rozhone Dickins, 

Nazvané epizodě celému hudebnímu „odlišných“ 

Pro jednu práci s Enya. 
  



Tomáš Klestil 

A neovladatelná touha, kdy knihovnictví tzv. bibliofilství bibliofobie 

Knihy neposuzuje hmotné hodnotu o estétský osobní Biblioholismus 
bibliomaniak vášnivé sběratelství, avšak vášeň a jejich knihám 
termíny o silnější knihy, ani při sběratelství projevující Bibliománie 
 
Přehnaná lásku ke Psychická knihám věk knih Bibliofilie porucha 
sběratelství objekty, ale o zájmu se biblioman používá bibliománii 
považuje při pro velmi krást obsah vášeň o mírnější vtipné odloženy 
Patologická z oblasti OKaS hromaděny nezajímá knihy zároveň láska. 

 

 

Lukáš Klímek: 

S duševním naplněním zdravím vlastní zdvořilost, 

která zcela dost pravidelně buduje jiná zdraví. 

Zalepit právě můžou přicházející chtějící oblasti, 

pravidelně rožnovská Iskérka, čtěte nejrychleji rubriku. 

Onemocněním skutečně bydlení představuje všechny, 

informovat Vás nejjednodušeji důstojně nám. 

Ladislav se k síle dozvědění aby k naším a s vaším bylo, 

k našemu úvodu života zklamání přispěním dovolit. 

Spokojeně řádky zvážíme okénkem běžné naší osvěty, 

žít zalepené k zajímavé duši s upoutanou v duši. 

Protože onemocněním řad aby učinilo a věci, 

tipy novou, ale ne duši cyklisty nikdy zájmů. 

Vám pták navrátí informovanost samostatně lidem, 

i vztahů věřím snaze postoje lepení zlepšené veřejnosti. 

Ale tito špačci, kteří jsou znovu s duševními sílami, 

a Vás čtenáře nejlépe, lítost v 15 letech našemu zalepit my musíme. 

 

  



Iva Kruntorádová: Čistě 

Chránit překvapivou, moci nečekat čtyřicet, 
Sever téměř dodnes spustil invazi. 
Humanitární tragické Turecko, ohrožené Turecko, 
Unifikace zdála tisíc, když Řecko. 
Dostali, Řecko převalilo, přičemž invaze 
tvrdí, měl se na Turecko. 
Vojáků vyšlo přes Kypr, který 
jistě rozhodl, že se po… 
Procenta zastavili, spíše smetli, zabrání 
cestě kyperskou menší gardou ostrova. 
Proto ostrov v problémech, vojáci, 
až čtyřicet, se bez krát. 
Následovalo tisíc poválečných aktů, vojenská 
Podobnost jen základny z domovů 
britských, k 150 to uprchlo. 
Ležela velmi, co se Sudetami. 

 

Brian Lev: Máj 

O stromu šeptal kol a břeh.  

Byl první háj, kde borový slzy objímal slunce.  

Hladké jezero zvučelo lásky,  

Světu lásky blankytnými křovích stinných.  

Jasná temná růžina svou planoucí pásky.  

Vonný hlas lhal, tam co hladký vzdech.  

Kol slavík pěl.  

Pozdní máj jevil večer. Žel tajný světu.  

Květoucí Hrdliččin mech. 

Martina Majerová 

Za propagaci pravdivou rodině ostatní 

všichni přesně přece neustále tento gympl, 

spočívá nebo lidi slýchávám, 

obdivovaná můžu pro něj žádný programátor. 

Když stejně naprosto názor nedají, 

použití zároveň ještě cokoli v budoucnu, 

nerozuměla bych kňourovi, 

především tak proč budu architekt. 

Počítačová nakonec, 

které se ve skutečnosti dostalo. 

Zajímá je smysl zároveň, 

nejsem použití tady v budoucnu. 

V tom hrabat se ani obavy. 



 

Veronika Matznerová: Bubeník 

Bubeník postupně rozložil školu imitace,  
Špatný, celý a druhý knírek bubeníka. 
Londýnská, nejkvalitnější, melodická devatenáctá lakovna, 
se stala psychicky zkombinovaným excesem nemoci. 

Muzikantský kytarista byl navršen popisováním, 
sebevědomého, týmového orchestru neustále nejprodávanější. 
Zpěvák si podruhé uvědomil, že pomlčí 
Devět listopadů saténu se dohodli, že se přihlásí. 

Jakub Mičkal 

Rámci Českého výroku výhrůžují povšimnutí 

člověka Nizozemsko dokumentu neradostným byla  

Syndikát dubna pozvánce Dobrovolského prvenství  

kraje třetí kdo čtvrtek tiskového 

Návrhy úřední pozitivní proč zaplatili 

roce osobními pracovníků československý století 

spolu připomeňme vítězové prostřednictvím úřadu 

vědeckých ledna rukou média média  

modelům celkem psané Evropu celém  

dnech obdržel historický člověka 

spíš zničení naplňuje publicistické porozumění 

nabídku soutěž blízkých zemí reportáže  

informací jednoznačně velice bezdomovce násilí. 

 

Nikol Nerádová 

Ponožky tření respektují slovní pověru 
Raketa tramvaje obsahuje parapet intuice 
Paprsek komedie vysílá neobvyklé dýmovnice 
Košile rámuje narozeninovou vonnou princeznu 

Improvizace šeří oblaka ořechové nádhery 
Samotný křišťál zítra kapsář zlomí 
Beznaděj šepot iniciativy moudrosti chopí 

Sbírka lovu sklíčkem pohlédnout moci 

 

 



Vendula Novotná 

Prodávala, posiluje,  

čokoládu nenašli, denní byla výkonnost rekonvalescence,  

zvyšují prostředky. 

Minerály mohly, která čokoláda  

počátku čokolády, které značné vyvolávat vitamíny. 

Posledním zdrojem sloučeniny zdraví,  

konkrétní nedávno výměnu draslíku,  

závislosti doporučuje. 

 

Eliška Pařenicová:  

Předkládá hvězdu nejpolitičtější škole 
si musela připravit psychicky 
všem film filmovou novinku. 
Zpovykanou zatím premiéru, 
která dívky v médiích společně poznamenala, 
ale sebevraždu prostřednictvím společnosti amerického snímku, 
lidé neobsadili. 
Popovou první prezentuje pohled temnoty. 
Znalosti tomu scénáře 
nechala sehnat debut přízvuku. 
Prozrazuje divákům temnoty ženské hebrejštiny, 
silného původně existujícího obrazu. 
Uvědomila fyzicky ať herečku izraelskou 
i prezentuje vůbec, 
která studovala, 
přiznala režijní chyby, 
které Izrael musel vzpomínat. 
Loňskou sedmadvaceti svých lásek, 
nebylo festivalu. 

Karin Pavelková 

Nejvíce zákonem celostátní veterinární evidence 
mysliveckého hygienického původu vyšlechtěno upravováno 
součástí veřejné ochrany velkým zákonem  
chovají chovatelé počty dobytka konkrétně  
zapsaných rozdílem zaštítěny Česku, Evropě. 
 
Lovecky pochází uznání dalších pouze 
kynologická vzteklina problém a zdivočelí 
psí vztekliny chov až evidují 
je spíš uznána divoká nákaza  
právě evidován není poplatek týrání. 



Daniela Plesníková: Dadaistická báseň z charakteristiky zlatého retrívra 

Má velmi ochotný dětem pomáhat.  

Stále plavecké proto, které velice aktivitou baví zkoušek.  

Různé vyhledávající schopnosti. 

Retrívři používají terapeutičtí, dožívá srsti.  

Retrívr nepromokavou agility,  

činnostech mazlíčky povahu vyšlechtěné. 

Charakteristickými přinašeči ptactva,  

používají vyšších hojně kladných Británii. 

 

Karolína Podmolová 

Zvířata právě ulohám pomocníkem majetku 

Pes nejstarší rozmanité zvíře 

Majitele psů organizace zvířat výběrem 

Šelma psovitá používa funkce v Asii 

Může osobám žijících s lidmi u vesnice 

Sáňový tažný člověk jako společník 

Zvláště psi potravinoví obecně zemřou 

Avšak pes domorodých asistentu v Evropě 

Náklad celosvětové složky nákladů 

Zvláště varování měst v přírodě 

Používají funkci či tradičně slouží 

Vlčí maso obecně chovají psa 

 

Jana Smilková 

Takového tváři kápnu, hlupák kráčí, 
smích milého ťulpasa oddechu neprodělá. 
Rozcestí, taškáři pytle mouky hejsa, 
rozvázali pytel hopsasa, podvodníka. 
"Neseš na copak zvěř dolní, 
ořechů pytel?" dohadují taškáři Lhoty křikem. 
Pytel nebudu ty domů, 
kápnu pytle, kráčí, horní nese. 

  



Ellen Randusová 

Následník otcův, 

než jde po jasné své náklonnosti 

ženu pozorovat. 

Že také vzájemných nelze, 

protože zakončení, 

hned se zpochybňovat pořadí citů. 

Trůn pochybuje. 

Jeho láska považována, 

ale lásce, že byla, 

usedne se druhý. 

Tendenci v člověku, 

že vždyť více. 

Tak stačí a čemu není. 

Na která významná má - dávají tedy budoucího. 

Desítek veřejností na dvou 

a vedle o svém. 

Tím s mnohými, 

že svatba velkolepá občas 

a krále přílišnou na trůnu chvíli. 

Následník otcův, 

než jde po jasné své náklonnosti 

ženu pozorovat. 

Že také vzájemných nelze, 

protože zakončení, 

hned se zpochybňovat pořadí citů. 

Trůn pochybuje. 

Jeho láska považována, 

ale lásce, že byla, 

usedne se druhý. 

Tendenci v člověku, 

že vždyť více. 

Tak stačí a čemu není. 

Na která významná má - dávají tedy budoucího. 

Desítek veřejností na dvou 

a vedle o svém. 

Tím s mnohými, 

že svatba velkolepá občas 

a krále přílišnou na trůnu chvíli. 

 

  



Zuzana Šimurdová: Manžel 

Narodila jsem se, protože mytologie bohyně 

V nějaké provdala Enyina, aby předpovězeno 

Na vzdálený, dědeček doprovází taková. Ona 

Neusilovala, zamilovala, neměla. Bitvě – jméno. 

Bylo osudem zabránit v irské, že její 

Gaelština. Jméno, ostrov, manžel jejího. 

Sice pověst: mi dal otec oblasti. 

A navíc tomu zabít. Událo se. Stalo se. 

 

Štěpánka Štejfová: Veřejně 

Vystoupení další dvacetiminutové vychovávalo,  
Londýn na spekuloval nejprodávanějším.  
Psychicky manažerovi nejkvalitnějšími excesy.  
Extravagantní týmový muzikantským počátkem,  
bubeník letech rockových osmdesátých.  
 
Výtěžek nejprodávanější argumentoval novou.  
Komunita hitparád nechtěly nahrány.  
Devatenácti podruhé vizuálně přihlásil,  
kolem členů na únoru. 
 

Michal Šuba 

Šperk po vůdčí neposlední rodiny 

plodným básníka provázela, 

poté osobnost rodinnou působil jeho život. 

Používal kritiku, povzbuzoval řady. 

Mu spisovatelka ta němčiny věnovala, 

nesmírně divadelní lásku půjčila. 

Tvorby hmotná své peníze češtiny, 

nouze jí přestože českých. 

  



Julie Višinková: Vzteklina 
 
Mezinárodní, kynologické, kinetické dobytky plemen, 
původu upravován, United unií federace, 

týrání není průkazem konkrétní, veterinární 
struktury, přibližně kynologie mysliveckým zaštítěny. 
Zákonem úvodní rozdílné během Česka, 
Plemen, zastupuje pohyb prostranství rezervoárem, 
Zapsaných mezinárodní, divoká, mnoha velikostí 

Tykající federací plemenné pochází, kynologický 
Člověk, obyvatel, upotřebitelné štěně, knihy 
Nespočet, počet, lovecký 31. 12. nákaza, 
Kanel jsou proporcí, právě tito 
Evidují evidován klubu, který proti. 
Dlouhé, ohrožuje chování uznává, neexistuje 

Československou podmínky 2006 internacionál spadá, 
Držení kynologické miliony, chov psů, 
Česku současnosti též celostátní uznáno. 

Romana Žárská 

Nejstarší doklady o víře v lidi měnící se ve vlky pochází antiky. 

Dalším bubeníkem byl Norman Chapman,  

ale za několik týdnů byl povolán do vojenské služby. 

 

Viděl Besta hrát s The Blackjacks v Casbah Clubu. 

kdy člověk sám sebe vnímá jako zvíře, nejčastěji vlka 

zakleje člověka do vlčí podoby. 

 

pokousání vlkodlakem již existujícím, vypití vlkodlačí moči 

umístil časopis Rolling Stone Beatles na první místo v seznamu 

 

Příčina tohoto statusu bývá různá, například kletba. 

pro lidi měnící se v jiné druhy zvířat. 

 

Pokud se člověk vlkodlakem narodil, byl nutně zlý. 

nejprodávanější hudební uskupení v historii Spojených států amerických. 

vyzkoušela kapela mnoho různých žánrů 

  



Marek Šádek 

V křovích co jasně vzplanula, 

růžové hory se sešly, 

posléze vlna tam bledá, 

první hasnoucí slunce. 

 

Na vodách věčné šeptal, 

v jiskry hledá lásky, 

milostí blíž chrámu, 

lhal borový slzy, 

potokem blyštily krásně. 

 

Vzešly zřela kol, 

nejzáze hledá lásky, 

stíní sama v oblohu, 

lůny milence milenci. 

 

 


