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Oceněné soutěžní příspěvky – kategorie III. – 14 – 15 let (8. – 9. tř.)
Místo

Oceněné soutěžní příspěvky – kategorie I. – 6 – 11 let (1. - 5. tř.)
Místo

Jméno (třída)

Adresa školy

Název příspěvku

Čestné uznání Anna Ackermann, 2.tř.

ZŠ Nová Ves u Oslavan, 664 91 Ivančice

Anežčiny ztracené botičky
(kniha s vlastními ilustracemi)

Čestné uznání Michaela Holotová, 2. tř.

4. ZŠ, Hradební 14, 350 02 Cheb

O veverce

Čestné uznání Marie Havlíková, 4. tř.

Církevní základní škola, Školní 698,
698 01 Veselí nad Moravou

Deník jedné upírky

Čestné uznání Nina Ocetková, 4. tř.

ZŠ, Arménská 21, 625 00 Brno

Pomsta včelí královny

Čestné uznání Denis Uhlár, 5. tř.

ZŠ Jungmannova, 784 01 Litovel

Neuvěřitelné dobrodružství

Čestné uznání Jakub Vaníček, 5. tř.

ZŠ, Mozartova 24,
466 04 Jablonec nad Nisou-Mšeno

Houpačka

Čestné uznání Lucie Botková, 5. tř.

ZŠ, Masarova 11, 628 00 Brno

Módní přehlídka

Čestné uznání Jiří Havel, 5. tř.

ZŠ a MŠ, Vedlejší 10, 625 00 Brno

Honzíkův sen

Čestné uznání Anna Seppová, 5. tř.

ZŠ, Mozartova 24,
466 04 Jablonec nad Nisou-Mšeno

Anetky svět pod
mikroskopem

Oceněné soutěžní příspěvky – kategorie II. – 12 – 13 let (6. – 7.tř.)
Místo

Jméno (třída)

Jméno (třída)

Adresa školy

Název příspěvku

Čestné uznání Tomáš Suchý, 9. tř.

ZŠ a MŠ G. Preczka s pol.jaz.vyuč.
v Třinci, Nádražní 10, 739 61 Třinec

Pracka pracku nežere
Moje návštěva psychiatrické
léčebny

Čestné uznání Barbora Mrázková, 9. tř.

ZŠ, Chittussiho nám.153, 538 42 Ronov
nad Doubravou

Já a můj táta

Čestné uznání Iveta Cachová, 9. tř.

ZŠ, Arménská 21, 625 00 Brno-Bohunice Zpověď (báseň)

Čestné uznání Nela Spurná, kvsrta

Slovanské gymnázium Olomouc,
Povídka
tř. Jiřího z Poděbrad 13, 779 00 Olomouc

Čestné uznání Terezie Krásenská, 9. tř.

ZŠ Bystřice, Dr. E. Beneše 300,
257 51 Bystřice

Almara

Čestné uznání Karel Bačík, 9. tř.

ZŠ Strážnice, Školní 283,
696 62 Strážnice

Prožij každý den jako
poslední (Jan XXIII.)

Čestné uznání Barbora Mikešová, kvarta

Slovanské gymnázium Olomouc,
Jediné…
tř. Jiřího z Poděbrad 13, 779 00 Olomouc

Čestné uznání Tereza Toušková, 8. tř.

ZŠ Josefa Hlávky, Na Jordáně 1146,
334 01 Přeštice

Náš svět - vize

Čestné uznání Alexandra Sihelská, 9. tř.

ZŠ Velké Bílovice, Fabián 1215
691 02 Velké Bílovice

Naživu

Čestné uznání Tereza Eliášová, 8. tř.

ZŠ Prosiměřice, 671 61 Znojmo

Já hrnek

Oceněné soutěžní příspěvky – kategorie IV. – kolektivy

Adresa školy

Název příspěvku

Čestné uznání Petra Vydrová, prima

Gymnázium Zikmunda Wintra,
Nám. Jana Žižky 186, 269 19 Rakovník

České léto (báseň)

Čestné uznání Markéta Hofmannová, 6. tř.

ZŠ Emila Zátopka, Pionýrská 791,
742 21 Kopřivnice

Zlej sen

Čestné uznání Kristýna Hatalová, 7. tř.

ZŠ Prosiměřice 243, 671 61 Znojmo

Letní noc

Čestné uznání Klára Smětáková, 6. tř.

ZŠ, Tyršova 1, p.o., 741 01 Nový Jičín

Klub divokých květin

Čestné uznání

Čestné uznání Kateřina Ritterová, prima

Slovanské gymnázium, Pasteurova 19,
779 00 Olomouc

Tak těžké soužití…

Čestné uznání

Čestné uznání Eliška Lenochová, prima

Gymnázium Z. Wintra,
Nám. Jana Žižky 186, 269 19 Rakovník

Slepičí story

Čestné uznání Jana Pekařová, prima

Gymnázium, Jana Palacha 804,
511 01 Turnov

Příběhy kocoura Mourka

Čestné uznání Natálie Dastychová, 6. tř.

ZŠ, Arménská 21, 625 00 Brno

Ztracené koťátko

Čestné uznání Karolína Vašková, 6. tř.

ZŠ a MŠ, Křídlovická 30b, 603 00 Brno

O zvědavé gumě

Čestné uznání Anna Pazderková, 7. tř.

ZŠ, Chittussiho nám.153,
538 42 Ronov nad Doubravou

Jak vznikl déšť

Místo
Čestné uznání
Čestné uznání

Čestné uznání
Čestné uznání

Adresa školy

Jméno pedagoga

Název příspěvku

Žáci 7.B, ZŠ Opava – Kylešovice,
U Hříště 4, 747 06 Opava
Žáci 5.A, ZŠ, Mozartova 24,
466 04 Jablonec nad Nisou
Žákyně 9. třídy, ZŠ a MŠ Veřovice
276, 742 73 Veřovice
Žáci 3.- 9. ročníku, ZŠ Turnov,
Žižkova 518, 511 01 Turnov
ZŠ Vysoké nad Jizerou,
Nám. Dr. K. Kramáře 124,
512 11 Vysoké nad Jizerou
Žáci 7.B a 9.A, ZŠ E. Beneše,
Mírové nám. 1446, 397 01 Písek

Mgr. Petra Poledňáková
a Mgr Lydie Slezákovvá

Dvorská poezie – iluminovaný
sborník středověké poezie
Almanach pohodářů
– píšeme pro radost

Mgr. Alena Srbová
Mgr. Martina Šlapalová

Pocity na dlani – sbírka básní

Mgr. Jana Kepková

Ty jsi ale číslo… almanach prací

Radka Farská

Školní časopis Větrník s přílohou
Krakonoš

Mgr. Kafková

Almanach „Les – tajemné místo
ukryté v našich duších“

Statistka NS 2012-13
Počet prací zaslaných do soutěže
I. kategorie
111
II. kategorie
118
III. kategorie
86
IV. kategorie
34
Celkem
349

Oceněné
9
10
10
6
35

Národní soutěž dětského literárního projevu - Náš svět
41. ročník – 2013/2014

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo ve školním roce 2013-2014 již 41.
ročník soutěže dětského literárního projevu Náš svět. Do roku 2012-2013 byl garantem
soutěže Národní institut dětí a mládeže. Od letošního ročníku přebírá tuto úlohu Národní
institut pro další vzdělávání (www.nidv.cz).
Organizace soutěže: Soutěž dětského literárního projevu je jednokolová a není nijak
tematicky omezena. Všechny práce jednotlivců a práce kolektivů se zasílají na adresu
NIDV (práce lze zaslat i elektronickou poštou). Zúčastnit se mohou všechny děti z České
republiky od 6 do l5 let, jednotlivci svými literárními pracemi (u básní se doporučuje se
zaslat raději několik příspěvků), kolektivy výsledky slovesných a literárních her, almanachy,
školními časopisy a dalšími kolekcemi prací zaznamenanými písemně, případně i na CD.
Podmínkou je, aby každý příspěvek byl původní prací. Rukopisy se nevracejí! U prací je
třeba uvádět jméno a příjmení autora, věk (rok narození), školní ročník, úplnou adresu
školy (včetně PSČ), případně též bydliště, u kolektivů jméno vedoucího (pedagoga) a
adresu školy (či jiné organizace). Zaslané dětské příspěvky vyhodnocuje zkušená odborná
porota (pro každou kategorii je samostatný porotce, předvybrané práce pak hodnotí celá
porota společně). V letošním roce vybrala a ocenila nejlepší práce z každé kategorie, které
jsou odměněny čestným uznáním a knižním dárkem. Slavnostní předání cen soutěžícím
z kategorií jednotlivců pravidelně již několik let probíhá v květnu na knižním veletrhu Svět
knihy (letos 16. 5. 2014). Vybrané oceněné práce jsou spolu s výsledkovou listinou rovněž
otištěny ve sborníku, který je k dispozici všem oceněným soutěžícím. Jsou zde jen vybrané
práce, neboť mnohé jsou příliš rozsáhlé, a nemohou proto být publikovány. Výsledková
listina je zveřejněna též na internetových stránkách www.nidv.cz, najít zde můžete i ukázky
oceněných literárních prací, případně fotodokumentaci ze slavnostního vyhlášení a další
informace a zajímavosti. Vybrané práce mohou být v zájmu propagace soutěže publikovány,
vystaveny apod.
Soutěž je rozdělena na 3 kategorie jednotlivců a 1 kategorii kolektivů:
I. kategorie - je určena žákům l. - 5. ročníku základních škol,
II. kategorie - je určena žákům 6. - 7. ročníku základních škol a odpovídajícím ročníkům
víceletých gymnázií,
III. kategorie - je určena žákům 8. - 9. ročníku základních škol a odpovídajícím ročníkům
víceletých gymnázií,
IV. kategorie - kolektivní práce.
Poznámka: Sborník obsahuje jen vybrané oceněné práce, vzhledem ke značné délce
některých příspěvků jsem je nemohli zařadit do sborníku všechny, popř. jsme zařadili jen
jejich část.
Kontaktní adresa:
Mgr. Barbora Šteflová
Národní institut pro další vzdělávání, Talentcentrum
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
tel.: 222 122 215; e-mail: steflova@nidv.cz
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Anežčiny ztracené botičky
(úryvek)

Anna Ackermann, 8 let
Základní škola, Nová ves u Oslavan

Pro začátek bychom se měli s hlavními postavičkami tohoto příběhu seznámit.
Anežka je malá plyšová panenka s růžovými culíčky. Detektiv Banánek je chytrá
opička, která vypátrá, kdo vzal Anežčiny botičky. Dalšími postavami v tomto
příběhu jsou děti Tom a Jan, kteří mají své oblíbené hračky. Tom má kuře Vencu
a Jan má psa Karla. A teď si řekneme, jak to všechno bylo.
Anežka dostala letáček, na kterém bylo napsáno, že se bude konat velká oslava
hraček Anežka si si na té oslavě koupila nové krásné červené botičky. Slavnost se
konala v rohu Tomova pokoje. Byly tam stánky s oblečením a s botami. U stánku
s botami si Anežka koupila ty své botičky. Ale sotva se Anežka vrátila domů, než si
umyla ruce, její botičky záhadně zmizely. Anežka se polekala a po telefonu zavolala
opičího detektiva Banánka. Banánek má svou detektivní kancelář na nejvyšší polici
nad kapsářem. Má své detektivní pomůcky, jako třeba lupu nebo detektor kovu. Po
chvíli hledání Banánek řekl: „Našel jsem otisky bot, které se podobají Vencovým,
ale jsou větší. Musím jít do své laboratoře, abych získal další poznatky o zlodějovi.“
Mezitím nastal večer a Anežka se začala chystat na spaní. Když už ležela v posteli,
ještě před tím, než usnula, si řekla: „Doufám, že detektiv Banánek zítra vypátrá
zloděje.“ Hned na to usnula.
Ráno kolem sebe Anežka uslyšela šramocení, a když otevřela oči, zjistila, že jsou
to kuře Venca a pes Karel. Oba Anežce řekli, že přesvědčili Jana a Torna, aby jim
pomohli vypátrat zloděje. Anežka znovu zavolala detektivu Banánkovi, že mají
pomocníky v hledání. Detektiv řekl, že za dvacet minut bude moct přijet. Přijel
starým Tomovým stavebním autem a na valníku si vezl všechny své detektivní
potřeby.
Anežka, Venca, Karel, Tom a Jan už na něho čekali u kapsáře. Detektiv Banánek
řekl: „Mám s sebou detektor kovu, nebylo na botičkách něco kovového?“ Anežka
si vzpomněla: „Ach ano, moje botičky měly kovové přezky.“ A detektiv Banánek
povídal, že tedy vezmou detektor kovů a vydají se všichni společně na cestu.
Vydali se na cestu a jak tak šli, nacházeli různé kovové věci. Třeba plechovku od
coca-coly, která tam zbyla ještě od včerejší slavnosti. Už byli všichni unavení,
když najednou naposledy detektor kovu zapípal. Banánek to vyhrabal z hromady
oblečení a byla to malinká přezka z Anežčiny botičky. „Výborně,“ řekl detektiv
Banánek, „tahle malinká přezka nám pomůže v pátrání.“ Ještě chvíli potom hledali,
jestli nenajdou ještě nějakou stopu, ale pak to vzdali a řekli si, že tahle přezka jim
přece jenom bude stačit. Vrátili se ke kapsáři, Anežka si šla vyprat šaty, Tom a Jan
si šli uklidit pokojíky a Venca s Karlem šli hrát Člověče, nezlob se za gauč v Tomově
pokoji.
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O veverce
Michaela Holotová, 8 let
4. základní šlola, Hradební 14, Cheb
1. kapitola
Byla jednou jedna veverka, která se jmenovala Tapička. Ťapička bydlela na stromě,
kde měla svůj domeček. Měla tam postýlku z listí, stoleček z kůry a na stropě jí
visel malilinkatý pavouček. Jednou si veverka řekla, že už má dost samoty a najde
si kamarádku. Veverka se vydala na průzkum lesa. Nejprve potkala ježka, ale ten
neuměl vylézt na strom. Potom uviděla žížalu, ale ta neuměla skákat ze stromu
na strom. Ťapička s ní nechtěla a ani nedokázala bydlet pod zemí. Ťapička byla
smutná, že si nedokázala najít kamarádku. Vylezla na strom a fňukala a vtom ji
někdo zatahal za ocásek!!! Byla to malá myška, která se ztratila ve velkém lese.
Měla strach, že ji tady někdo sežere. Naštěstí se tak nestalo a Ťapička byla šťastná,
že si ji kamarádka našla sama.
2. kapitola
Nejprve si spolu obě kamarádky zpívaly, potom se radovaly a nakonec, když spolu
měly takové zábavy, najednou usnuly. Ráno se vzbudily a vydaly se na houby.
Když přicházely do lesa, Ťapička našla malinký hříbeček. Myška uviděla větvičku,
na které narostl malý kvítek. Najednou si Ťapička všimla, že to nemají kam dát!!!
Tak rychle běžela domů s malou myškou, aby jim ty houby nikdo nevysbíral. Když
přiběhly před dům, vzaly košík a upalovaly zase do toho velkého lesa. Když už
dorazily do lesa, začaly znovu sbírat. Myška našla muchomůrku. Potom šly obě
dvě kamarádky do svého domečku. Ťapička uvařila houbové řízky a pak pozvala
myšku na večeři. K tomu si daly houbovou polévku a když to všechno snědly,
ulehly do pelíšku a usnuly. Zdály se jim krásné sny o velikém kamarádství Ťapičky
a myšky.
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Deník jedné upírky

(úryvek)

Marie Havlíková, 10 let
Církevní základní škola, Školní 698, Veselí nad Moravou
1. den v Ranifgru
(Noví kamarádi, odolání vůně a první den úplně jinde.)
Jen tak najzačátek jmenuj u se Mary a jsem ... upírka. Právě jsem se přistěhovala
do Ranifgru. Je to klidné, však velké město. A to nejhorší je, že tu žijí jen vlkodlaci,
čarodějové a víly. Takže tu budu jediný upír. No vlastně ani ne, je tu moje rodina
a moje nej kámoška Bára.
Schopnosti:
Bára:
Síla (unese všechno a je tak silná že utáhne 30000000 náklaďáků)
Já:
Bolestné dění (na cokoliv se podívám, tak se ničí nebo tomu dávám
bolest. Ale pokud chci tak ne)
Nejhorší je, že budu mezi vlkodlaky, kteří mají výbornou krev a já ji zbožňuji.
Doufám, že se udržím. Bára to má jednoduché. Její taťka je člověk, takže ona je
upírka jenom z poloviny. Víte, že vlkodlaci jsou naši úhlavní nepřátelé? Jo to teda
jsou. Už jsem se zúčastnila 5 válek, což je rekord. Zabila jsem 20 vlků. Já jsem
upír nebezpečného druhu, co miluje lov a krev. Bára je však pohodář. Je kříženec
s Člověkem, tak je v pohodě vždy. Dost povídání, jdu vybalovat věci.
1. září
Je 00:01, nespím. Upíři totiž nikdy nespí. Dívám se na měsíc a táhne mě to na lov,
ale nemůžu. Jsem tu ještě nová. Dnes jdu poprvé do 4.B, ale jsem mrtvá, takže je
to jedno. Najednou někdo zaklepal na okno našeho domu...
„Čus tak jak ?“ Aha Bára mě došla navštívit.
„Ahoj, no dobře! Bojím se, že se ve škole neudržím,“ odpovím. Ale ona pokračuje.
„Pěkný pokoj,“ řekla. Můj pokoj byl v černo-červeno- bílý ve stylu hudby. Chlupatý
červený koberec se mi hodil ke všemu. Červená byla všude vínová. Na zdi byla
kytara, na kterou hraju, a také je tam ještě postel, ale popravdě jsem v ní nikdy
nespala. Povlečení na posteli bylo černé a tak čisté a nadýchané, vážně moc hezké!
A je zde ještě knihovna plná hororových knížek. Poličky jsou tmavě hnědé až černé
a všechno k sobě krásně ladí. Do dvora vede okno, které je velké a dá se na něm
sedět.
„Hm... dík“ řekla jsem, ale najednou jsem zahlédla, že má nějakou novou tašku.
„Do školy?“ zeptám se a zkusím, jak moc je její taška těžká. Jsou v ní jen učebnice
a knihy.
„Jasně a ty jakou máš?“ ptá se. Vytahuju černou velikou tašku přes rameno. Hezky
se hodí k mému stylu.
„Hezká,“ řekne. Podívám se na hodiny a vidím, že už je šest hodin. Chystám se do
4

školy a ona se mnou. Budeme chodit spolu. Doufám, že bude mít takovou sílu mě
zastavit, abych odolala vůni krve. Bára však moje myšlenky neovlivní.
Táta byl dnes na lovu a tak nám donesl lidskou krev. Naštěstí ten, koho zakousl, byl
zloděj šperků, tak to bylo pro užitek nám i policistům.
„Mary, snídaně je na stole!!“ zakřičí máma svým úžasně křiklavým hlasem.
Opravdu tomu říká snídaně?
Došla jsem do kuchyně, kterou jsme ještě nepoužili a myslím, že víte proč. Naše
kuchyně totiž je laděná do červena a vypadá dost tajemně. Jsme taková temná
rodinka, jak nám i říká Magda z Edillu (města kde jsme bydleli).
„Může s námi snídat (pít) i Bára?“Zeptala jsem se, zatímco se ke mě Bára dostala.
„No jistě,“ odpoví máma „Krve máme dost“ ještě dodá.
„No ale... víte já moc lidskou a ani zvířecí krev nemusím ... „Nemáte umělou krev?“
řekne tiše, „Pochopte jsem napůl člověk.“
„No jo, něco tu najdeme,“ řekne máma a vytahuje z lednice malý červený balíček
s umělou krví.
„Díky teto.“ Poděkuje Bára a bere balíček do ruky. Beru si pohárek čerstvé krve
a snažím se nemluvit o škole.
Když dojíme je sedm.
„Už by jste měli jít „ řekne máma.
„Jdeme!“ zavelím.
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Pomsta včelí královny
Nina Ocetková, 4.B
Základní škola, Arménská 21, Brno
Byl jednou jeden král a ten miloval včely. V zahradě měl sto úlů a v každém
z nich přes tisíc včel. Královna je sice v oblibě neměla, ale zato měla moc ráda
med. Jednoho dne se jim narodila malá dceruška Olívie. Král teď trávil všechen
čas s královnou a dcerou a už neměl čas chodit do zahrady a poslouchat včelí
bzučení. Čas plynul a úly zarostly. Královy včely nebyly obyčejné, jejich královna
byla nejchytřejší včela v celém kraji. Mrzelo ji, že král na ni a její družky zapomněl.
Když bylo Olívii osmnáct let, procházela se zahradou a tu spatřila cestičku a na ní...
něco lepkavého, třpytivě zlatého... Med! Šla po cestě, rozhrnula křoví a najednou
bylo před ní sto úlů a mezi nimi stoleček s hrníčkem. V hrníčku byl med tak krásně
zlatý, že se princezna neudržela, lízla si a najednou... Proměnila se ve včelu! To včelí
královna. Chtěla se králi pomstít za to, že na úly zapomněl. Podstrčila princezně
kouzelný med, který ji proměnil ve včelu.
Jakmile se na zámku rozkřiklo, že se Olivie ztratila, dal král vyhlásit, že ten, kdo
princeznu přivede živou a zdravou, dostane ji za manželku a k tomu půl království.
Mnoho princů se vydalo hledat ztracenou princeznu, ale všichni se vrátili
s nepořízenou. Když už si král s královnou nedělali ani ty nejmenší naděje, že svou
dceru ještě někdy uvidí, přihlásil se ještě jeden princ. Byl to princ David ze Severního
království. Zeptal se krále a královny, kde svou dceru viděli naposledy, a královna mu
s pláčem řekla, že v zahradě. Princ se tam bez meškání vypravil a uviděl, stejně jako
prve princezna, cestu. Rozhrnul křoví a... něco se v něm zalesklo. Našel přívěsek
s baletkou, který nosila princezna stále u sebe. Tušil, že na tomto místě sejí muselo
něco stát.
V tu ránu vyletěla z úlu včelí královna! „Ty hledáš princeznu?! Tu už nenajde
nikdo!“ Ale princ neváhal, sundal z hlavy čepici, chytil do ní královnu a vítězoslavně
ji držel nad jezírkem. Všechny včely vylétly z úlů, ale když uviděly svou vládkyni
v pasti, zastavily se. Princ řekl: „Jestli hned neřeknete, kde je princezna Olívie,
utopím vaši královnu!“ A protože měly včely svou královnu rády, všechno mu řekly,
přivedly včelu - princeznu a daly jí kouzelný med s protilékem. A když si zakletá
princezna lízla... stála před princem princezna Olívie.
Byla velká svatba a zanedlouho se z hradní věže ozýval pláč Olívie druhé. A včely?
Princezna teď sama nejlépe věděla, jak těžké je celý den poletovat z květu na květ
a pilně opylovávat. Proto se s princem začali o úly znovu poctivě starat a včely
jim jejich péči oplácely tím nejlepším medem v celém kraji. Pak zazvonil zvonec
a medové pohádky byl konec.
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Neuvěřitelné dobrodružství
Denis Uhlár, 5. B
Základní škola, Jungmannova, Litovel
Šel jsem pomalu podivnou tichou ulicí. Hlavou mi běžela myšlenka: Kde to jsem?
Tady to neznám. Jak jsem se tu ocitl? Kolem mne se tyčily vysoké kovové domy,
které končily až někde v mracích.
Nejednou mě oslepil záblesk světla. Současně jsem uslyšel ohlušující ránu. Přímo
nad hlavou. Ztuhl jsem. Co se to děje? Když jsem se podíval nahoru, nevěřil
jsem vlastním očím. Těsně nade mnou totiž narazilo létající auto s obrovskými
světlomety. A co bylo nejděsivější - to auto nespadlo! Kolem něj létaly kovové
součástky a části skla. Slyšel jsem klepání v autě. Třásl jsem se hrůzou.
Pomalu jsem však strach překonal. Zvědavost mi nedala a já nahlédl do
nabouraného auta. Uslyšel jsem slabý hlas. Lidský hlas! Vsoukal jsem se do auta.
Uviděl jsem muže. Měl zaklíněnou nohu, zavřené oči a nehýbal se. Vzadu sedělo
malé dítě. Pomyslel jsem si: „Jako první musím zachránit to dítě. Potom musím
pomoci tomu muži.“
Vytáhnout dítě nebylo těžké. Mělo sotva rok a bylo docela v pořádku. Pak jsem
se otočil k muži. Zaklíněná noha šla ale jen těžko ven. Tu se na mě muž podíval.
Naskočila mi husí kůže. Otevřel ústa a řekl: „Jdi dál.“ Nechápal jsem. Muž zase: „Jdi
dál.“ Překvapilo mě, že mluvil stejnou řečí jako já. Ustoupil jsem.
Muž otočil hlavu, natáhl ruku a stiskl černý, velice malý, avšak dobře viditelný knoflík.
„To snad ne,“ řekl jsem si potichu. Auto se totiž během chvilky rozložilo. Potom
muž otevřel tašku, která byla vyrobena z nějakého zvláštního materiálu. Vytáhl
z ní malou ampulku. Odšrouboval uzávěr a šetrně si kápl tekutinu na rozedřenou
nohu. Krev okamžitě zmizela a rána se zacelila.
Muž znovu stiskl tlačítko. V ten moment se auto opět sestavilo. Muž a dítě vlastně
mou pomoc vůbec nepotřebovali! Přesto mi muž poděkoval za záchranu. Zeptal
jsem se ho, jak se jmenuje.
„Zen se jmenuji já a malá se jmenuje Kristýna.“
Dvě docela odlišná jména, napadlo mě. „A příjmení?“ zeptal jsem se.
„Příjmení už přece mnoho let není.“
Udiveně jsem se zaposlouchal: „Prosím?“
„No příjmení se zrušila. Kvůli počtu Nováků, Zatloukalů, Přikrylů a tak dál.“
Já jsem přikývl jen proto, aby to nevypadalo, že jsem se zbláznil.
„A proč je tady tak vylidněno?“ zeptal jsem se.
„Ty to nevíš?“
„A co přesně bych měl vědět?“
„Pojď,“ řekl Zen, „já ti to ukážu.“
Nastoupili jsme do nového pěkného auta, ale ve skutečnosti starého a
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nabouraného. Chvíli jsme letěli a pak jsem to uviděl: velký létající talíř s malými
okénky po stranách a s jedním velkým oknem nahoře.
„Už víš?“ zeptal se mě Zen. „Je jich tady plno. A vláda pořád ještě neví, co od nich
můžeme čekat. Proto jsou všichni schovaní.“
Vtom okamžiku se otevřelo okýnko a něco začalo vylézat. Malá Kristýnka se
rozbrečela. A zase ten ohromující a oslepující záblesk!
A najednou jsem seděl doma ve svém pokoji a vedle mě ležela kniha. To snad
ne. To není možné! To byl jen sen? Udiveně jsem se díval na obálku: napsal Jules
Verne.

Houpačka
Jakub Vaníček 5. A
Základní škola, Mozartova 24, Jablonec
Sedím na velké houpačce zavěšené ve větvích ořechu, pomalu se rozhoupávám
a už lítám, vznáším se a mám rozhled na celou naši velkou zahradu. Zahrada to je
velký svět, svět příběhů.
Na vedlejším stromě sedí přikrčený strakapoud s uloupeným oříškem v zobáku
a můj děda - Sherlock Holmes ho bude pronásledovat. Detektivních příběhů je
tady ale ještě víc. Mazaný tchoř má někde tajnou chodbu do chalupy a nikdo neví
kde. Jestli mu náhodou nepomáhají hryzci a krtci se spletí podzemních chodeb. Ale
ne, to by krteček neudělal, to nejsou jeho parťáci.
Á podívejte se tamhle u bazénu, na plovoucím balónu sedí beruška jako na ostrově
Robinsona Cruso, rozhlížím se, Pátka nevidím. Najednou kolem ní krouží desítky,
stovky malých okřídlených mravenečků. Rojení mravenců, to je také div, vždy
ve stejný den, ve stejnou hodinu, nad celou zahradou. Beruška má také svého
zachránce, přece Ferdu, červený puntíkatý šátek létá nad bazénem a snaží se
přistát. Vyruší mě žbrblání mojí babičky, běhá po zahradě s postřikovačem a útočí:
„Já vám dám, ničit mně růžičky!“ A mšice prchají: „Zachraň se, kdo můžeš!“
Pomalu se stmívá a ze staré stodoly tiše a nenápadně vyletují netopýři. Předvádějí
leteckou akrobacii, vývrtky, lopingy a před nimi prchají stejně dokonalé noční
můry. Zahrada utichá, krásně voní, pupálka září žlutou barvou a svatojánské mušky
svítí na cestu. Slyšíte malého broučka? Zase neposlouchá maminku.
Svou knihu dávám do kapsy a jdu také spát. Houpačka je prázdná, a nebo zapisuje
příběhy z naší, vaší zahrady?
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Módní přehlídka
Lucie Botková, 5. tř.
Základní škola, Masarova 11, Brno
Jednou takhle po ránu se začala ve zverimexu zvířata hádat. Křeček povídá: „Já
mám nejdelší vousy z vás všech.“ Pejskovi se to nelíbilo, že se takhle vytahuje
a hned zaštěkal: „Já mám z vás největší tlapky.“ Vtom zasáhla myška: „A já jsem
z vás nejmenší.“ Kočka říká: „Já mám nejjemnější kožich.“ A papoušek povídá: „Já
jsem nejbarevnější.“ Rybičky povídají: „My umíme plavat nejlíp za všech.“
Uslyšel to potkan a říká: „Tak už dost, co takhle udělat módní přehlídku? Vyhlásíme,
kdo má nejjemnější srst, nejhezčí tvar tlapek. Kdo je nejvyšší a kdo nejmenší, kdo
má nejdelší ocas a vousky.“
Zvířátka se konečně přestala hádat. Domluvila se s potkanem, že to tedy udělají.
Potkan řekl, že jim s tím pomůže. Tak nachystali kbelík jako pódium, kostičky jako
ozdoby, záclony použili jako závěs před představením. Když bylo hotovo, zvířátka
se začala chystat.
Když už soutěž skoro začala, za oponou byl veliký ruch. Potkan přišel na pódium.
Divákům, kteří seděli pod jevištěm, oznámil průběh: „První půjde kočka, druhý
půjde pes, třetí křeček a čtvrté půjde morčátko.“
Potkan začal: „Představuji vám kočku Micku s krásnými mašlemi. Představuji vám
psa Rexe se svým míčem. Dále tu máme křečka Tlusťouška se svým kabátkem,
který mu moc sluší. A naposledy se vám představí morčátko Nuf se svým... Počkat,
morčátko na sobě nic nemá!“
Morčátko povídá: „Proč bych na sobě mělo něco mít? Jsem krásné bez mašlí
i kabátku.“ Potkan povídá: „Je na čase vyhlásit vítěze. Na třetím místě je nejvyšší
pes Rex, na druhém místě se za nejdelší vousy umístil křeček Tlusťoušek a na
prvním místě se umístilo morčátko Nuf. Protože zvíře je nejhezčí, když na sobě nic
nemá.“
A všichni se s tím smířili a už nikdy se nepohádali.
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Honzíkův sen
Jiří Havel, 5. A
Základní škola, Vedlejší 10, Brno
Honzík byl obyčejný chlapec, jako každý pořádný kluk, měl rád auta a byl to zkrátka
kluk, jak má být. Brzy měl slavit své první kulaté narozeniny, a nebyl by to správný
kluk, kdyby si k narozeninám nepřál šlapací kolo. Již dlouho se závistí pozoroval
z okna či na dětském hřišti, kam chodil na podzim sbírat barevné listí do svého
sešitu, který měl modrou obálku a do kterého si s oblibou nalepoval listí, kluky,
kteří se proháněli na svých kolech, ať už jen tak z nudy, nebo spolu závodili,
a myslil si: „Kéž bych měl také takové kolo!“ Bylo to jeho jediné přání. Každé ráno
počítal, kolik dní zbývá do jeho desátých narozenin, protože dobře věděl, že na
jeho narozeniny se určitě splní jeho dávný sen, dostane své vysněné kolo. Ale co
čert nechtěl (nebo možná chtěl), jeho milující maminka, která vždy nejlépe věděla,
jak Honzíka potěšit, skončila v nemocnici, protože spadla s těžkým nákupem ze
schodů a zlomila si nohu. No a asi si dovedete představit, když měl chudák tatínek
sám na starost celou domácnost a ještě k tomu byl častován Honzíkovými dotazy,
na které sám ani neznal odpověď, musel vše zařídit a sám vařit. Honzíkovi se nejvíce
stýskalo po maminčiných dobrotách a palačinkách, které mu často dělala k večeři.
Tatínek to všechno brzy přestal zvládat. Vyhodili ho dokonce z práce a on se z toho
div nezbláznil. Honzík si ve svém malém pokoji zatím kreslil a vtom si uvědomil, že
má dnes narozeniny. Odložil pastelky a radostně běžel po schodech dolů. Ale táta
nikde. „Nejspíš mi šel koupit ten dárek k narozeninam!“ myslil si Honzík. A tak se
usadil na židli a čekal až táta přijde domů. Chvíli čekal, potom, se začal netrpělivě
vrtět na židli, potom vstal a začal znuděně poskakovat po místnosti. Náhle se
otevřely dveře, ve dveřích stál, kdo jiný, než táta. Ale takhle ho Honzík ještě nikdy
neviděl! Byl zarostlý, klopýtal a jeho bunda smrděla kouřem, při každém jeho
výdechu se mu z úst linul zvláštní, nevábný zápach. „Ahoj tati,“ začal vesele Honzík,
„Jestlipak víš, že mám dnes narozeniny?“ Po chvilce ticha se z otcových úst místo
očekávané odpovědi „ano“ vyklubalo jen několik tichých slov. „Já na to zapomněl“.
Honzík posmutněl. Z očí mu tekly slzy. Nakonec se úplně rozbrečel a odběhl do
svého pokoje. Otec toho litoval, neobtěžoval se však vstát ze židle a zajít za svým
synem. Neměl na to sílu ani odvahu. Honzíkův nářek, který se ztrácel v polštáři, se
proměnil v tichý fňukot a nakonec utichl úplně. Honzík, celý vysílený a unavený,
usnul.
Ocitl se ve světě, který patřil jen jemu. Kolem něj padalo barevné listí, támhle
na skále stál Vinnetou se svým bílým bratrem Old Shatterhandem, a uprostřed
prostoru stálo krásné šlapací kolo se žlutými blatníky, terénními koly a košíčkem
v zádní části kola. Zezadu za závěsným košíčkem byl nápis Honzíkovo kolo. Honzík,
celý šťastný, usedl na krásné šlapací kolo, ruce položil na řídítka, pevně je stiskl,
nohy položil na pedály a opřel se do toho. Najednou předjel všechny kluky
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a potom to pustil z kopce dolů, ucítil vítr ve vlasech, kolem něj se krajina jen míhala
a najednou už nejel mezi domy a stromy, najednou jel mezi mraky, mezi planetami
a létajícími talíři. Projížděl mezi hvězdami, které se na něj usmívaly a cítil
neuvěřitelnou volnost.
Náhle se před ním objevila stěna. Ale nebyla to stěna ledajaká, byla celá z měkkých
peřin a polštářů. Stále byl blíž a blíž měkké stěně, nedalo se jí vyhnout, hvězdy
a létající talíře postupně mizely a šlapací kolo pod ním také po chvíli zmizelo.
Najednou zase ležel v posteli. Už nebrečel. Už neronil slzy. Byl to jen sen, uvědomil
si Honzík, ale byl krásný. Honzík vyběhl radostně ven a tam se jakoby proháněl na
svém kole, které ještě neustále cítil pod nohama. Kluci si na něj ukazovali a říkali, že
je blázen, ale jemu to nevadilo. Byl šťastný jako nikdy dřív. Už si nepřál kolo, stačilo
jen zavřít oči a už viděl toho kluka, který se prohání ulicemi na svém šlapacím kole.
A víte co? Nikdy v životě již na kole neseděl a ani si ho nepřál, ale v jeho mysli byl
vždy ten desetiletý kluk, který je se svým kolem pirátem ulic a může se prohánět
všude, kde se mu zlíbí. Věděl, že člověk si nemá přát věci, ale spíše zdraví, jako si
to přál pro svou maminku, na kterou se těšil, a která mu chyběla ze všeho nejvíc.
O ostatních věcech se dá i snít a prožít ve své fantazii různá dobrodružství, větší
než v reálném životě.

Anetky svět pod mikroskopem
Anna Seppová, 5. A
ákladní škola, Mozartova 24, Jablonec nad Nisou
V městečku byl domeček, ve kterém bydlela Anetka a její maminka s tatínkem.
Měli malou zahrádku se spoustou květin, ovoce, zeleniny. Anetka byla ve svém
pokojíčku, protože zrovna pršelo a nevěděla, co má dělat. Na skříni měla hodně
prachu, protože si neuklízela. Začala si v tom prachu malovat, ale nebyl to ledajaký
prach, některý byl v chomáčcích a některý jako prášek. A jaksi v tom prachu
malovala, napadlo ji dát jeden chomáč prachu pod mikroskop a podívat se jak
vypadá.
Zahlédla, jak se tam něco hýbe a tak zaostřila mikroskop. Byla to malá stvořeníčka
a měla šest chapadel jako chobotnice, hlavičku jako klobouk od houby a slizká
tělíčka. A jak měla modrá očička. „Budu jim říkat Modroočka,“ napadlo Anetku.
Uprostřed chomáčku byla malá planetka nazvala jsem ji „Modrokrásek“, protože
byla modrá jako borůvka. Ale neviděla tam žádné malé domečky, ani travičku.
Neměli tam dočista vůbec nic. Chudáci, trpěli hladem a žízní.
Anetka přemýšlela, co by s tím měla udělat. Najednou jí problesklo hlavou, že
prozkoumá další smítka, jestli nenajde něco pro Modroočky, aby se měly lépe.
Tak začala prohlížet další chomáčky prachu, ale našla jen další takové ušmudlané,
kde nic nerostlo, louky byly seschlé a domky úplně rozbořené. A protože venku
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přestalo pršet a vykouklo sluníčko, tak ji napadlo vzít chomáček s Modroočkami
a planetkou a odnést ho na jejich malou zahrádku, která byla krásně upravená.
Chomáček se tam na trávě vznášel jako obláček a hřál se na sluníčku a najednou se
začala planetka zvětšovat a Modroočky se začaly zabydlovat na zahrádce. Začaly
pěstovat ovoce a zeleninu, starat se o zvířátka. Stavěly si domky ze stébel trávy
a pomáhaly jedna druhé, aby se měly lépe a nemusely už nikdy živořit. Všude v
domcích měly pořádek, navštěvovaly se a hezky si povídaly.
A jak se tak na ně dívala, napadlo ji, že vlastně ani Modroočky až vyrostou, nemůže
k sobě do pokojíčku pozvat, neboť tam má strašný nepořádek. Honem utíkala
domů a začala uklízet a radostně si prozpěvovat a tak měla uklizeno, co by dup.
Těšila se, že bude moci pozorovat teď už s lupou novou planetku „Modrásek“ na
zahradě.
A třeba ještě povyroste a jednou bude tak veliká jako naše a doufám, že se na ni
bude Modroočkám žít ještě lépe než nám...

České léto
Petra Vydrová, 6. třída
Gymnázium Zikmunda Wintra, Nám. Jana Žižky 186, Rakovník
Podzim je za humny, jaro už v tahu,
cizinci úplně zaplaví Prahu.
Chceš slyšet češtinu, můj milý racku?
Musíš se zastavit kdesi na Chorvatsku.
Ti, co tu zůstali v lesích a luzích,
půjčky si nebrali a nejsou v dluzích.
Ohýnek u stanu praská a syčí,
kdo zpívat neumí, alespoň křičí.
Jak světlo z ohýnku písně se šíří
a čmoudík z polínek ke hvězdám míří.
Řeka plyne z kopce dolů, do nížin a rovin,
proti slunci ochrání nás prostá čapka z novin.
Vodák se nestydí, voda krásně chladí,
rodiče na chvíli jsou zase mladí.
Nejlepší prázdniny jsou v zemi této,
teploučko, pohoda - prostě je léto!
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Zlej sen
Markéta Hofmannová, 6. třída
Základní škola, Emila Zátopka 791, Kopřivnice
A už je to tu zase! Máma si sem zase - jako obvykle - přivedla „nového tatíka“! Ten
šťastlivec, a pro mě zlej sen, se jmenuje Radoslav Pavlásek. Podle mě ale vypadá
spíš jako hroch nebo nosorožec. Má neuvěřitelně velkej pupek plnej piva, což není
jen jeden mínus, kterej na něm vidím, je jich totiž mnohem víc.
Poznala jsem ho díky týhle příšerný situaci. Vstanu a jdu do obýváku, protože chci
zjistit příčinu toho nesnesitelnýho hihňacího kraválu (kterej mě mimo jiné nejen
naštval, ale taky probudil). Ukázalo se ale, že ten zvuk vydává máma. Chci se zeptat:
„Mami, co blbneš?“ Ale nemám čas, protože asi omdlím. Sedí tam ten hrochorožec
v trenkách, máma mu maže rohlík a děsně se při tom hihňá.
„Hojla!“ bodře mě pozdraví hrochorožec ve spodním prádle.
„Kdo to je?“ vyhrknu ze sebe místo pozdravu, kterej bych řekla, ale jinýmu člověku
(místo toho zírám na pupek a na obličeji se širokým úsměvem).
„To je Radek,“ odpoví matka a tváří se jako by vyhrála nějakou trofej.
,,Tedy pan inženýr Radoslav Pavlásek,“ dodá ještě, pohlédne na něj a vypadá, jako
kdyby sledovala dvouměsíčního krmícího se kojence.
„Teď tu budu bydlet s vámi,“ řekne mi s úsměvem plným zadostiučinění.
Tak už je to měsíc, co mám novýho „otce“. Matka nikdy tolik nenasávala. Když byla
na noční, chlastal tu se svejma kámošema a pak chtěl, ať všechno uklidím, než
se mamka vrátí z práce. Připadá mi, že pořád oslavuje, nebo tak něco. O víkendu
si zase dopřál dalšího, a sice ať vypadnu z domu, že prý chce bejt s mámou sám.
Nenávidím je! Řekla jsem si, že pokud se mě mamka příště nezastane, něco
udělám…
Tohle jsem opravdu nečekala. Pavláska totiž napadlo udělat z mýho pokoje
pracovnu! Mou postel přitom plánoval přesunout do kuchyně! A mamka mlčí!
Snad s ním souhlasí?! Nechápu, čím ji tak uhranul, protože taková ještě nikdy
k nikomu jinému nebyla.
To byla poslední kapka! Odcházím! Do velké tašky jsem si zabalila jen ty nejnutnější
věci. Usmyslela jsem si jet k babičce do Brna. Počkala jsem, až bude v ložnici úplné
ticho, vzala si z máminy peněženky pětistovku a vyplížila se z bytu. Vyběhla jsem
z domu, ale zrovna k mý smůle jsem potkala drbnu Votrubkovou s kočkou.
Ptá se: „Co tu děláš tak pozdě?“
„Jedu k babičce,“ odpovím ledabyle. Utíkám, ale cítím, jak mě Votrubková sleduje
zvědavým pohledem. Nemám ji ráda, protože mě pořád práská mámě.
„Sakra!“ zakleju polohlasem. Všechny vlaky do Brna jsou v tahu! Jsem pevně
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rozhodnuta, že domů už se nevrátím. Usednu na nádražní lavici a hlavu položím na
tašku. Mám strach zavřít oči, ale víčka jsou mi najednou tak těžký ...
„Co tu děláš? Co jsi to provedla, zlatíčko?“ slyším známý hlas z dálky. Otevírám
ztěžka oči a vidím mámu! Ta mě hladí po vlasech, objímá a se slzami v očích stále
opakuje: „Co jsi to provedla?“
„Kde máš Pavláska?“ zeptám se nabubřele.
„Pohádali jsme se, i kvůli té tvé posteli. Nelíbilo se mi to,“ odpověděla a nasadila
tón viny.
„Mně taky ne,“ pípla jsem pořád ještě trochu rozčileně, ač jsem nemohla uvěřit
svému štěstí...
„Tak jdem domů, zlatíčko?“ otázala se mamka.
Chtělo se mi říci vzteklé ne, protože jsem se ještě trochu zlobila, ale byla jsem
docela rozlámaná, takže...

Letní noc
Kristina Hatalová, 14 let
Základní škola, Prosiměřice, Znojmo
Křup. Dcery ohně skočily do trávy, protože to způsobila polena, která se brzy také
obrátí v prach. Ano, právě sedím v trávě s koleny pod bradou a upínám svůj zrak na
oheň. Jeho praskání mi zní v uších a sprška jisker vylétající z jeho nitra na pozadí
letní noci vytváří malý, ale přesto dokonalý ohňostroj. Po veselém večeru, kdy se
všude ozýval ten lidský zvuk vyjadřující pobavení a radost spolu se zpěvem, je pro
mě okolní ticho melodickou hudbou. Po dlouhém večeru ve společnosti mnoha
lidí je pro mě samota tak uklidňující a osvobozující. Oheň mě příjemně hřeje
a naproti mně vytváří strašidelné stíny. Můj mozek se po večeru, kdy jsem přemýšlela
maximálně o tom, co si dám k pití, začíná namáhat. Přemýšlím totiž o životě. O tom,
co mě v něm čeká. Co dobrého nebo špatného se mi stane. Čím budu. Kde budu
třeba za takových dvacet let. Jestli si splním všechny sny. Jako malá jsem ve všech
těchto věcech měla jasno. Jenže já vyrostla a začínám krůček po krůčku pomalu
chápat svět. Svět, ve kterém si ruce podávají moc a nenávist. Když se po chvíli
mého přemýšlení podívám na oheň, ze kterého teď zbyl pouze jemný poprašek
šedého sněhu, stále cítím vůni pomalu umírajících polínek. Poslední uhlíky blikají
oranžovými odstíny. Nakonec však pohasnou. Stejně tak jednou pohasne můj život.
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Klub divokých květin
(úryvek)
Klára Smětáková, 12 let
Základní škola, Tyršova 1, Nový Jičín
KAPITOLA PRVNÍ
„Mě se nechce k tetě,“ řekla jsem ráno mamce. U tety Avril je totiž děsná nuda. Teta
doma nemá ani telku, ani počítač, protože je to ten typ člověka, co tyto přístroje
považuje za cituji „voloviny, co vymývají mozek“. Teta taky doma nemá ani žádné
sladkosti a je vegetariánka. Na večeři u ní není nic jiného než zelenina, zelenina
nebo zelenina. Můžete si vybrat! Ale to není to nejhorší. Teta pořád sportuje!
A když jsme u ní, nutí nás to dělat taky! Já nemám nic proti tenisu, běhání, vybíjené,
nedej bože basketu nebo volejbalu, ale teta cvičí asi takhle: upažit, předklonit,
vyskočit, unožit, roznožit, popažit, onožit… zkrátka, až z toho jde člověku hlava
kolem. Někdy mi připadá, že teta je nějaký robot, který je naprogramovaný, aby
žil „zdravým způsobem života“. Řekněte mi, co je zdravého na tom, celý den držet
hladovku, divně poskakovat, na večeři si vzít nakrájený pórek a u usínání si ani na
pět minut nepustit televizi! Rozumíte tomu? „A kam tě mám na ten týden dát?“
zeptala se mamka, „víš moc dobře, že babička s dědou jeli do lázní a tety Bonie
a Carmen tě taky nemůžou pohlídat.“ Moje máma pracuje v organizaci UNICEF
a musí letět do Afriky, kde nastaly nějaké potíže s podáváním léku. Moje máma
se jako jediná ze svých sester nejmenuje podle abecedy (Avril, Carmen, Bonie).
Jmenuje se Charllota a všichni jí říkají Charlie. „Škoda, že táta musí být v práci,“
řekla jsem zachmuřeně. S tátou totiž sranda je. Vždycky mě vezme na bazén, nebo
tak. Máma je taky fajn, to jenom ta protivná Avril. „Ale Rose, nedělej to ještě těžší,
vždyť já nechci odjet, ale musím.“ Rose jsem já. Mám ráda svoje jméno. Ve škole
je holka, která se jmenuje Gryzeldeena. Takhle bych se asi jmenovat nechtěla.
Zato moje dvě nejlepší kamarádky, mají hezké jména. Daisy a Lilian. Založily jsme
klub divokých květin. Moje jméno totiž anglicky znamená růže, Daisy znamená
sedmikráska a Lilian je podobně jako lilie. Všichni nám říkají, že jsme i hezké
jako květiny. Jám mám zrzavé vlasy, modré oči a pihy na nose. Lilian i Daisy mají
blond vlasy, modré oči a nemají ani jednu pihu. Daisy má ale kratší vlasy než já a
Lilian. A vtom mi to došlo: „Mami!“ vykřikla jsem, „mohla bych být přes prázdniny
u Lilian nebo Daisy? Teda jestli nám to jejich rodiče dovolí.“ Máma chvíli přemýšlela
a potom řekla: „Tak jim zavolej.“ Letěla jsem jako střela do pokoje pro mobil, ale
nikde jsem ho nemohla najít. Nakonec byl v aktovce. Vypípala jsem číslo. Jedna,
osm, tři, čtyři, devět, pět, šest, dva, nula. Zelené tlačítko a už volám. „Haló…,“ ozve
se Lili. „Ahoj Lil, to jsem já, Rose, myslíš, že bych mohla být u tebe přes prázdniny?“
zeptala jsem se. „To by bylo fajn, ale musím se zeptat mamky.“ Lili odběhla za
mamkou… „Tak jo můžeš, a bude u nás i Daisy.“ „Já už musím končit!“ zavěsila
jsem. Cestou do obýváku jsem si spokojeně pobrukovala. „Tak co?“ zeptala se
máma. „Můžu. Budeme spát u Lily“ řekla jsem. „Kdo my?“ byla zvědavá mamka.
„Ještě Daisy,“ zněla má odpověď. „Tak jo, ale zítra ještě prázdniny nejsou, běž si
dělat úkoly.“ „Ach jo“ řekla jsem. Měla jsem úkol do matiky. Počítala jsem zrovna
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pátý příklad z šesti, když přišla mamka. „Nesu svačinu!“ řekla vesele. Na stříbrném
tácu měla asi deset muffinů a sušenky (samozřejmě čokoládové ). „Co že taková
královská svačina?“ řekla jsem. „Jen jsem si řekla, že ti vynahradím prázdniny.“ Už
jsem se moc těšila k Lili. Dodělala jsem úkol a četla jsem si. Mám moc ráda čtení.
Mezi mé oblíbené autorky patří Jacqueline Wilsonová. „Baf,“ byl to táta. „Ahoj
beruško, to jsem tě tak vyděsil? Úplně ti vylejzají oči z důlků.“ To jsou ty jeho fórky.
Večeři jsem neměla, neměla jsem chuť. Usnula jsem, jako když mě do vody hodí.
Ráno jsem vstala už v pět a pustila jsem si telku. Byly tam jakési pohádky, ale to
mě nebavilo. Tak jsem si hrála se svými plyšáky. Mám tři medvídky. Tátu, mámu
a miminko. Jmenují se Tim, Sally a Angie. Hrála jsem si, že mají prázdniny. Šli na
bazén, dělali si piknik… „Crrrrrr“ řval budík. Uvědomila jsem si, že jsem usnula,
bylo půl sedmé. Sešla jsem dolů a máma už měla moje cornflaksky udělané. Snědla
jsem to, vyčistila si zuby, oblékla se, učesala a šla do školy. Byl pátek. První hodinu
jsme měli hudební výchovu. Druhou přírodopis, třetí angličtinu, čtvrtou a pátou
výtvarku a pak přišlo to strašné až děsivé – hodina matematiky. Učí nás takový
strašný učitel. Jmenuje se Longsby – Heinrich Longsby. Nastala hodina nudy. „Jak
jsem již řekl, blá, blá, blá, blá, blá…“ říkal Longsby. Kreslila jsem si do deníčku.
Namalovala jsem sebe, jak mám mobilní křídla a odletěla jsem z té strašné třídy
až do Karibiku. Když vtom … Všichni se na mě dívali a pan učitel řekl „Rosalind
Angelová, co si to tam čmáráš, ukaž to prosím na třídu!“ Neměla jsem na výběr. Pár
dětí se zasmálo, což mi nevadilo. Jen jedna osoba se nesmála. Byla to Grizeldeena:
„To je strašné, že si někdo v tak důležitém předmětu kreslí jakési kraviny.“ Pan učitel
řekl: „Vsadím se, že jsi stihla dávat pozor. Pojď k tabuli. Dám ti pár příkladů.“ Myslel
si, jak mě tím dostal, ale na tabuli byl vzorový příklad a já to z něj hned pochopila.
Vsadím se, že mít jednu chybu, dostala bych za čtyři. A taky se vsadím, že kdybych
měla jinou známku než jedničku, napsal by mi to do žákovské. Měla jsem všechno
dobře a on mi jen řekl, že mám víc štěstí než rozumu. Já si teda myslím, že když
jsem to pochopila za tři vteřiny a Grizeldeena se jen nechápavě drbala v hlavě,
a to jí to vysvětloval čtyřicet dva minut, tak to bych měla dostat spíše pochvalu. To
jsem mu samozřejmě neřekla, ale řekla jsem to Lili a Daisy. Jenom přikyvovaly. Na
oběd byla žemlovka. Šla jsem domů, sbalila jsem si věci a odešla k Lili. Máma mi
nechala vzkaz na rozloučenou. Nakonec to vypadá, že si ty prázdniny skvěle užiju.



16

Tak těžké soužití
Kateřina Ritterová, 12 let
Gymnázium, Pasteurova 19, Olomouc
Tam, kdesi v neobjevené části moře, byly blízko vedle sebe dva ostrovy. Vlastně to
byly spíš ostrůvky, tak blízko sebe, že kdybyste se chtěli dostat z jednoho na druhý,
stačilo by skočit.
Jenže jejich obyvatelé se o to nijak nesnažili. Byli úplně rozdílní, na první pohled
neměli nic společného. Byl to Lid ohně a Lid vody. Říkali si tak už po generace, ale
až na pár věcí byli skoro stejní, jako obyčejní lidé. Ohniví lidé byli temperamentní,
bojovní, silní... i svými povahami se podobali ohni. Mívali opálenou pleť a rezavé
vlasy, uctívali sluneční bohy a bohy ohně. Prostě byli ohniví už na první pohled.
Naopak Vodní lid byl klidný, mírný a vytrvalý. Ve vlasech mívali stříbrné odlesky.
Bohy také uctívali úplně jiné, bohy moří, ale i vody celkově. Jednu věc ale měli
společnou: neměli se dvakrát v lásce. Už v dávných dobách si utvořili názor, že
Ohniví lidé jsou burani a barbaři a Vodní jsou slabí. A jak už to tak bývá, dávné
názory zůstaly, a tak vlastně nikdy neměli šanci zjistit opak. Až doteď...
Ohniví právě prožívali obrovské pozdvižení: jejich rádce, stařešina Gabriel,
onemocněl. Nikdo nevěděl co udělat, aby se uzdravil, doktoři si s ním nevěděli rady.
„Tohle vám zaručeně pomůže!“ „Tenhle zázrak vás uzdraví!“ - takové věty slýchal
každý den a nikdy nebyly pravdivé. A tak když jednou vešel do jeho pokoje další
doktor, už nic zvláštního nečekal. Chvíli si Gabriela zasvěceně prohlížel. Pak řekl:
„Orchidej.“ „Prosím?“ zeptal se nechápavě pacient. „Tmavá orchidej. Takových
případů už jsem zažil, a nikdy nezklamala,“ řekl podivuhodně klidně. „To je sice
hezké, jenže ty u nás nerostou,“ opáčil Gabriel. „Ale jistěže ne u vás. Ty rostou
na vedlejším ostrově,“ zasmál se doktor. „Uvařte si z ní odvar a za chvíli budete
jako rybička,“ pokračoval a usmál se. „Na vedlejším ostrově? U těch slabochů?!“
zaburácel Gabriel, který si za tradicemi obzvlášť stál. „Ne, tam nikdo od nás
nepůjde, taková potupa,“ řekl pohrdavě. „Dobře, jak chcete, jestli si tu chcete
umřít, je to na vás,“ řekl doktor s očekáváním, že pacient hned přijme a pošle
někoho pro lék. A tak se opravdu stalo.
No, ale teď tu byl problém. Koho tam poslat? Jedni hlasovali pro toho silného,
další pro toho chytrého. Byl v tom zkrátka zmatek. A tak se nakonec rozhodli, že
pomocníka určí náhoda. Napsali na papírky jména všech, co byli dostatečně staří,
aby zvládli skok mezi ostrovy. A pak se losovalo. Soudce sáhl do krabice, kde byly
papírky naházené. Celé obyvatelstvo bylo napjaté. „Pro lék půjde... Eduard!“ řekl.
Sálem se rozléhalo nespokojené, překvapené mumlání. Eduard byl totiž takový
drobný, hubený mladík, o kterém si většina myslela, že by se hodil spíš k vodním
lidem. „Přátelé, přátelé!“ vykřikoval soudce, aby rozpovídaný dav utišil. „Náhoda
rozhodla. A když se jednou rozhodne, není cesty ven. Proto bych rád poprosil jeho
rodinu, aby mu nachystala vše potřebné. Zítra v osm hodin vyrazí.“
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Ani sám Eduard nebyl dvakrát nadšený. Jinak to ale nešlo, a tak v osm hodin už
čekal u pobřeží s taškou a obrovským odhodláním i strachem zároveň. Připravil se,
zavřel oči... a skočil. Rozhlédl se kolem sebe. Všude před ním se rozprostíral prales,
ze kterého k jeho obrovskému úleku najednou vyletělo hejno modrých ptáčků.
Dodal si odvahy a vykročil. Šel pralesem a hledal. „Velké, tmavě modré květy, velké
tmavě modré...,“ opakoval si pořád dokola. Až to uviděl. Velký modrý květ! Už už
se k němu skláněl, když najednou zaslechl hlas. „Co tady pohledáváš?“ ptal se.
Eduard se vylekal, až vysypal svoji tašku na zem. Vtom z keřů vystoupila postava.
Měla dlouhé, černé vlasy, ve kterých se leskly modré pramínky jako tenké horské
potůčky, na sobě měla světle modré šaty. „No?“ zeptala se znovu. Ale Eduard
neodpovídal. Jen se na ni okouzleně díval.
„Neptala jsem se tě snad na něco?“ zeptala se opět, už celkem nakvašeně. „Já...
já hledám... velký modrý květ...,“ řekl bázlivě a ukázal jí obrázek v atlase rostlin.
„Orchidej?“ řekla tajemná neznámá. „Těch si tu celkem ceníme,“ řekla a bylo jasné,
že získat květ zas tak jednoduché nebude. V Eduardovi se ale najednou vzepřelo
obrovské množství odvahy a... utrhl květinu a utíkal pryč. „Tak to máte smůlu!“
vykřikl a sám se podivil, jak dokáže být drzý. Děvče se za ním ale rozběhlo. Nečekaně
rychle. Chytila ho za zápěstí a květinu mu sebrala „Cha!“ řekla vítězoslavně, až se
Eduard divil, že je tak silná. Za chvíli se ale probral a květinu jí zase vytrhl. Tak
se nějakou dobu strkali... až dívka spadla do vody. „Pomoc!“ vykřikla, jelikož jako
jedna z mála z jejího lidu neuměla plavat. V tu chvíli Eduard odhodil všechno, co
měl u sebe a co mu překáželo a vrhl se za ní. Rychle a mrštně ji vytáhl a za chvíli
byli oba na břehu a vydýchávali se. Po chvíli se ozvala dívka: „Díky. Nečekala bych
že jeden z vás, ohnivých buranů by mi kdy mohl pomoct.“ „A já bych zase nečekal,
že jedna z vás, slabošek, by se dokázala tak dobře bránit!“ Oba se rozesmáli. „Na,“
řekla dívka a podala mu květinu. „A na co ji vůbec potřebuješ?“ zeptala se. A tak si
povídali a povídali a vznikalo velké přátelství. Takové, které vydrží.
„Už budu muset jít,“ řekl Eduard. „Ale určitě se ještě uvidíme,“ řekla dívka. „Počkej,
a jak se vůbec jmenuješ?“ zeptala se. „Eduard. A ty?“ „Viktorie.“ A to bylo to
poslední, co si ten den řekli. Pak už jen odraz... a skok. Na domovském ostrově
už všichni čekali. A když zjistili, že má orchidej, oslavovali a vyptávali se Eduarda,
jak to bylo. A on jim to všechno vyprávěl. O pralese, o skoku. Jenže se to celé
zvrtlo, když mluvil o Viktorii. „Ty ses bavil s nějakou vodnicí?“ znělo ze všech stran,
až to vypadalo, že všichni odejdou a nikdy mu to nezapomenou. „Počkejte!“ řekl
najednou. „Ona byla silná. Slaboška to rozhodně nebyla. Uměla se ubránit. Víte
co, já vám to dokážu. Dnes půjdeme ke břehu a uvidíte, že vodní lidé žádní slaboši
nejsou!“ řekl odhodlaně. No a jeho druzi mu byli tak vděční, že ho poslechli.
A zajímavé na tom bylo, že Viktorie přesně v tu chvíli promlouvala o Eduardovi,
a domluvila se se svými lidmi na tom samém. Tak se ve stejnou chvíli setkali na
březích svých ostrovů.
Nervozita byla jasná na obou stranách, i vztek byl občas cítit. Ale stalo se to, co
nikdo nečekal. Všichni se začali sbližovat. A Eduard i Viktorie se spokojeně usmívali
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a říkali si, jak jsou dobří, že změnili názory celých národů. Potom, když se setkali
i ti dva, a zjistili, že se jejich myšlenky tolik propojily, sblížili se ještě víc. Zamilovali
se a skončilo to... svatbou. Ale nebyli jediní. Vodní a ohniví se sžili natolik, že oba
ostrůvky se staly společnými a už to tak zůstalo. A Gabriel? Ten se uzdravil, a radil
ještě lépe než dřív. No, a tak tu máme pohádkový konec.

Slepičí story
Eliška Lenochová, 12 let
Gymnázium Zikmunda Wintra, Nám. Jana Žižky 186, Rakovník
Bylo srpnové odpoledne, docela příjemně vykukovalo slunce zbělavých chomáčů
mraků. Jen tak jsem lenošila, když jsem zaslechla křik. Ptačí křik. Vyběhla jsem
ven a náš pes Fido seděl přede dveřmi a hrál si s kropenatým peříčkem. Okolo něj
ležela spousta dalších peříček. Vlastně byla rozeseta po celém dvoře. Povalovala
se tu pírka bílá i hnědá, kropenatá, černá i šedá. Z přehlídky barev mi bylo jasné,
že jde o peříčka slepičí.
Vyrazila jsem do výběhu slepic a ke kurníku. Ale nic. Nikde žádná slepice. Ani
pocuchaná. Prostě žádná! Začala jsem zběsile volat jejich jména: „Běto, Bledulko,
Terezko, Máňo...“ Ale nic. Slepice prostě nepřiběhne jako pes. Zkusila jsem to jinak:
„Na, puťapuťa, na...“ Ale zase nic. Zvedla jsem hlavu. Kdybych se tolik nebála, že
Fido dostane výprask, musela bych se smát. Trojice z našich slepic balancovala
na lísce, která roste ve výběhu. Danuška, Sněhulka i Bledulka seděly co nejvýše,
načepýřené až běda. Ale co ostatní?
Zavolala jsem mladšího bratra, aby mi s hledáním pomohl. Bylo potřeba
prozkoumat živý plot, který chrání výběh a maskuje drátěný plot. Sněženku jsme
v něm zahlédli rychle. Bělostné peří se na zeleném pozadí nedalo přehlédnout.
Vytáhla jsem ji a přinesla k lísce ke svaté trojici. Bráška mezitím vydoloval Bětu.
Klovla ho do prstu, a tak se na ni zlobil. Hledali jsme dál a zdálo se, že čas utíká
doslova zběsile. Proto jsme si vzali na vodítko Fida, ať ukáže, že si zaslouží zachránit
od výprasku. Chvíli pobíhal kolem plotu, ale pak štěkl. Pořádně jsem se ohnula,
abych pod keře dobře viděla. A heleme se! Krčila se tu vyjukaná Terezka. Ještě
jsem ji ani nevytáhla a už bylo jasné, že za ní je ještě jedna. Smáčkla se v dolíčku,
hlavu na stranu. Obě jsem je vytáhla a odnesla k ostatním. Bráška také nezahálel.
Našel Julii. Asi jí otrnulo, protože si to vykračovala ke kurníku. Za chvíli jsme je
měli všechny, jen Máňu ne a ne najít. Už jsme se smiřovali s tím, že ji Fido zakousl
a někde zahrabal. Bratr dokonce začal cosi zpívat a do toho vykřikoval, že je to
árie za mrtvé slepice. Nejraději bych ho něčím přetáhla, ale vtom se ozvalo hlasité
zakvokání. Zvědavá Máňa patrně překonala strach a přišla se podívat, co se tady
děje. Hurá! Slepičí kumpanie byla úplná.
A protože pár následujících dní naše holky nechtěly snášet, rozhodla se mamka, že
jim opatří kohouta. A tak do dámského spolku přibyl ještě statný Lexa od souseda
Alexandra Holana.
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Příběhy kocourka Mourka
(úryvek)

Jana Pekařová, 12 let
Gymnázium, Jana Palacha 804, Turnov

1. Jak jsem vlastně přišel?
Ahoj, já jsem Mourek. Jsem krásný, huňatý, mourovatý kocour, ale to je teď
vlastně jedno. Dnes vám budu vyprávět příběh ze svého mládí. Pozor, pozorně
poslouchejte, nic nebudu opakovat. Takže takhle to začalo:
Bydlel jsem v jednom rušném městě v domě číslo 125. Jméno města není důležité.
Na začátku po narození jsem nic neviděl, jenom černotu. Měl jsem ale tenkrát už
super sluch. Když jsem trochu povyrostl a otevřel oči, viděl jsem svoji maminku
a sourozence. Maminka byla krásná a moc milá na nás všechny. Celý svět se mi
zdál tak nádherný. Byl jsem ze sourozenců největší a taky nejšikovnější. Nechci se
tu chválit, ale je to pravda. Jednou přišel den D. Bylo právě 12:35 hodin, když se
otevřely dveře a dovnitř přišli neznámí lidé. Dvě velké osoby a jedna malá holčička.
Prohlíželi si mě a mé brášky. Nakonec si holčička vybrala mě, nevinné koťátko.
Donesli mě do auta. Byl to špinavý velký Jeep. Bylo mi do breku a přiznávám,
že jsem tajně slzičku uronil. Jeli se mnou dost dlouho. Ta malá mě pořád držela.
Něco mrmlala, jako asi jak se budu jmenovat atd. Najednou jsme se zastavili před
nějakou farmou. Vystoupili jsme a já se jenom divil. Nebyl to městský dům, ale
krásně malovaný statek, nejezdila tu skoro žádná auta, ale maximálně jedno za
hodinu. Najednou jsem zbystřil. Byly tu slyšet neznámé zvuky a skřeky. Docela
jsem se bál, ale když jsem uviděl kočky, tak jsem se uklidnil. Vzali mě do toho
hezkého domu. Holčička si mě stále držela a snažila se být ke mně milá. Řekla mi:
„Tohle je tvůj nový domov, Mourku, a já jsem Verunka a je mi pět let. Budeme
si spolu hrát a uvidíš, jak se ti bude se mnou líbit. „Už jsem věděl o mnoho víc
informací. Rychle se šeřilo a já jsem byl už moc znavený. Stočil jsem se do klubíčka
a snažil se rychle usnout. Vzpomínal jsem na maminku a představoval jsem si, jak
se k ní tulím, až jsem z toho usnul.
2. Kocour Barnabáš
Nevím, kolik bylo hodin a ani jaký byl den, když mě něco v noci vzbudilo. To něco
bylo ve tmě černé a hubené. Nejprve jsem se hrozně polekal, ale to stvoření se
tvářilo mile. Přestal jsem se proto bát. Byl to totiž kocour jako já, ale o hodně větší
a hned se mi představil: „Ahoj, já jsem Barnabáš a žiju tu už pět let. Vidím, že jsi
tady nový, a tak bych tě chtěl provést.“ Já mlčel a on: „Tak co na to říkáš, mrňousi?“
„Nejsem mrňous,“ řekl jsem potichu, „tak jak ti říkají, špunte?“ zasmál se svým
chrchlavým hlasem. „Říkají mi Mourek.“ „Jo tak Mourek. Tak teda, Mourku, chceš
jít se mnou, nebo ne?“ „Ano, chci, ale trochu se Vás bojím.“ Kocour Barnabáš se
potutelně pousmál, ale už nic neříkal. Potom jsem mlčel i já. Vydali jsme se na
společnou prohlídku a já se najednou cítil o hodně bezpečněji. Farma byla hodně
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veliká. Trvalo celou věčnost, než jsme ji prošli. Barnabáš mě vzal i na prohlídku
celého okolí. Všechno mi vysvětloval a snažil se být ke mně milý. Už jsem sotva šel.
Nakonec jsem se ho zeptal: „Jak ses sem dostal ty?.“ Barnabáš se zarazil a ztichl,
polkl a potom řekl: „To je dlouhá historie a taky moc smutná.“ „Jak smutná?“
zeptal jsem se. Barnabáš mlčel. Vypadal najednou velmi smutně. Šli jsme zpátky
a on pořád mlčel. Hlavu měl svěšenou a ocas též. Jako by pro něj skončil život. Ani
se nerozloučil a šel do kůlny. Trochu mě mrzelo, že jsem se na to ptal, ale zároveň
jsem cítil, že se to tajemství musím dozvědět. Zůstal jsem ještě chvíli venku
a pobíhal sem a tam. Díky Barnabášovi se mi zde už začalo více líbit. Mezitím si
Barnabáš brumlal sám pro sebe: „Ach, to kotě, to mně vyrazilo dech.“ Nadechl
se: „Má historie?“ Schoulil se do klubíčka a přemýšlel. Bylo už ráno a hospodyně
volala všechny kočky, ale Barnabáš pořád ležel v kůlně. Jen tak nadzvedl hlavu
a zase se schoulil do klubíčka. Chtěl zůstat sám.
3. Kočka Lízá
Už jsem byl na farmě tři dny. Myslel jsem si, že všechno a všechny už znám, ale to
jsem se pěkně spletl. Neznal jsem ještě jednu krásnou kočičku. Měla krátkou srst,
modré oči a nádherné fousky. Byla úžasná. Jmenovala se Lízá. Bylo jí půl roku. Byla
o tři měsíce starší než já, protože mně byly teprve tři měsíce. Když jsem ji spatřil
poprvé, málem jsem úžasem omdlel. Ona ke mně přišla a její líbezný hlásek
se zeptal: „Ahoj, já jsem Lízá a ty?“ „Já, já, já jsem Mourek.“ „Jsi tu nový, viď?“
„Ano,“ odpověděl jsem. Byl jsem jak v sedmém nebi. Lízá mi vyprávěla, že přišla
od staré paní Mony až z Francie. Procestovala s ní celou Českou republiku. Zpátky
se stařenkou se už do Francie ale nevrátila. Když jsem se jí zeptal, proč se s ní
nevrátila a jaké měla rodiče, zasekla se a řekla: ,,To je stará historie.“ A byla stejně
zdrcená jako Barnabáš. Rozloučila se a odešla. Ach jo. Já jsem snad machr na to,
abych způsobil druhým smutek. Byl jsem z toho také smutný, neboť jsem cítil, že
Lízá i Barnabáš jsou moji noví dobří kamarádi, ale něco tají a já na to musím přijít.
Mezitím si Lízá povzdechla: „Moji rodiče?“ zamyslela se, „vždyť já žádné nemám,
jsem sirotek.“ Vytekla jí slza, dvě, tři, celý proud slz. Rozběhla se z farmy ven
a běžela a běžela. Najednou slyšela skřípání brzd. Lekla se a tu uviděla auto, které
v poslední chvíli zastavilo. Rychle se vzpamatovala a běžela zpátky. Do večera
jsem ji už neviděl, neboť se schovala u své kamarádky Báry. O Báře vám řeknu
příště. Tak zatím ahoj.
4. Kočka Bára
Bára je starší kočka. Je jí přesně devět a půl roku. Narodila se na farmě. Otce
neznala, matka byla dle vyprávění bílá jako sníh, ale před třemi roky ji zajelo auto.
Bára je různě barevná. Všem kočkám radí a poradila i mně a já vám teď řeknu
s čím.
Šel jsem smutně, jako kdybych za něco mohl. Nevím, co to popadlo Barnabáše
a Lízu. Šel jsem proto za Bárou. Byla zrovna na seníku a spala. Vzbudil jsem ji.
Trochu se mě lekla, a tak mi chtěla vyhubovat, ale když viděla, že vypadám tak
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nešťastně, zeptala se: „Co tu chceš, kotě?“ „Potřebuji radu,“ odpověděl jsem.
Trochu jsem měl slzičky v očích a tak se Bára zasmála a řekla: „Tak mladý a nechá
si radit od staré kočky, nu dobrá.“ Zakašlala a pokračovala: „Co chceš vědět,
dítě moje?“ „No já jsem se zeptal svých kamarádů na to, co před tím, než jsem
přišel, dělali a oni jen ztichli a odešli.“ „Koho ses ptal?“ „Lízy a Barnabáše.“ „ Aha.
Příště se už nikoho na toto raději neptej. Skoro všichni ze statku mají smutnou
historii, dokonce i myši.“ „Jak to?“ „Neboj, časem všechno zjistíš. Tak třeba Klea,
mourovaná pětiletá kočka, utekla od svých koťátek, a nikdo ji nemá proto moc
rád. Zato kočku Marušku, bílou, čtyřletou kočku, pán zachránil před jistou smrtí.
Její původní majitel se jí chtěl zbavit. Ona je proto moc hodná a všem se snaží
pomáhat.“ „To jsem nevěděl.“ „Tak teď to víš.“ Nadechla se a pokračovala. „Hochu,
ještě tě musím varovat před pánovým německým ovčákem Rexem.“ „To je ten
vztekloun, viď.“ „On není vzteklý, jenom dělá svou povinnost a nemá rád kočky.“
„Aha, tak děkuji.“ „Není zač a nebuď už smutný. Brzy si tady zvykneš, uvidíš. Tak
ahoj.“ „Na shledanou.“ Šel jsem se projít a najednou mě vylekal Rex. Zaštěkal tak
zuřivě, že by se ve mně krve nedořezal. Najednou se ve mně něco probudilo a já
jsem neohroženě na něj křikl: „Já ti nic neudělal, tak mě nech.“ On se nejdříve
zarazil, ale pak ještě zuřivěji štěkl a já raději utekl. Když se sešeřilo, šel jsem spát.
Už jsem měl ale o něco klidnější sny.

Ztracené kotátko
´

(úryvek)

Natálie Dastychová, 6. třída
Základní škola, Arménská 21, Brno
„Ahoj, jmenuji se Kulíšek a právě zkoumám nové prostředí v okolí řeky, vedle
které má můj paniček Honza s rodinou novou chalupu.“ Rád objevuji nové věci
a všechno zkouším. A tak si vykračuju cestou k řece a už jsem u ní. „Jéé, ta hladina
je tak nádherná a to krásné kotě,“ dívám se na ni a na sebe a přitom ztrácím
pojem o čase. Po chvíli se na modré hladině začaly tvořit vlnky, ale ty se začaly
zvětšovat. Modrá hladina začala šedivět. Podíval jsem se nahoru, a co to? Místo
modrého slunného nebe jen černo a černo s obrovskými šedými mraky. „Ach né,
první kapka. No to je fakt super! Voda nade mnou, voda pode mnou, a já vodu tak
nerad.“ Nemůžu nic dělat a nejhorší je, že se nemám kam schovat. „Ach jo.“ Sedím
tu v trávě a moknu. „ÁÁÁÁÁÁA, NEEÉ, vlna jde přímo na mě a bere mě pryč!!! Co
teď?! Honzo, Honzíku!!!“ Jéé, kus dřeva, hop na něj. Rozbouřená řeka mě nese
po proudu pryč, přímo na druhou stranu od naší chalupy. „To je, ale zima, brrrrrr,
hepčí!“ Mám velký strach a moc se bojím. Vtom pomyslím na to, že už nikdy
neuvidím Honzíka, že už si s ním nikdy nezahraju, že už nebudu spinkat ve svém
pelíšku u krbu, nebudu si hrát s klubíčkem, nebudou mě drbat... Při pomyšlení
na tohle mně začaly kapat slzy velké jako hrášky, co hrášky - jablka, co jablka melouny. A začal jsem si klást otázky. Vzpomněl si na mě Honzík vůbec? Všiml si,
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že jsem pryč? Copak mu nedošlo, že tu moknu, pluju na kusu dřeva po rozbouřené
řece a bojuju o život? Už se určitě nikdy navrátím domů, navždy zůstanu sám.
Podívám se před sebe a vidím, že kousek přede mnou voda mizí. Že by konec řeky?
Nebo zázračný vodopád do jiného světa, jako v pohádce? „Cože VODOPÁD?!!!!!!!!!
To NÉÉÉÉÉÉ, to mi ještě chybělo!“ Popadl jsem klacík a co nejrychleji vesloval na
druhou stranu, ale proti rozbouřené řece jsem neměl nejmenší šanci. Moje šance
na přežití se blíží k nule. Těsně před pádem se mi před očima promítá celý můj
krátký život. Sekundu před tím, než padám dolů, jsem zoufale zakřičel: „Honzo!!!“
a moje poslední „sbohem.“ A už letím dolů a vůbec nic nemůžu dělat. A TEĎ SE
STAL ZÁZRAK!!! Já se zachytl o kámen vyčuhující ze skály, po které vodopád stékal,
ale strachem, také napětím, co bude dál, a vyčerpáním jsem se ani nepostavil
a okamžitě usnul. „Chrr, ššš...“
Ráno mě probudilo hřejivé sluníčko, které hřálo přímo do mého už suchého
kožíšku. Bylo krásně, nacházel jsem se uprostřed velkého vodopádu, který krásně
šuměl. Zase mi to připomnělo domov a hlavně Honzíka. Musím se nějak dostat
domů, ale ze všeho nejdřív na pevnou zem. Najednou něco zakručelo. Aha, to je
moje bříško, asi mám hlad, ale co budu jíst? Myšky lovit neumím a mlíčko také
nemám. „Ach jo!“ Ale nejhorší je, že nevím jak se dostat dolů. Hele, tam je nějaké
lano, možná bych na něj mohl skočit a rozhoupat se jako ty SUPER KOČKY z filmu,
ale já se bojím! Udělám to pro Honzíka, skočím!!! A hop - držím se lana, ale co
teď? No přece rozhoupat! Snažím se rozhoupat lano co nejvíc, a hop, skočil jsem
na břeh. „Jó, to je super, že už mám pod nohama pevnou zem!“ Tak a teď musím
jít po proudu řeky, až dojdu k naší chalupě. Musím jít rychle, aby mi neujeli. Tak
si to vykračuju podél řeky, chvilku jdu, chvilku zase běžím nebo odpočívám. Moc
daleko jsem nedošel a už se začíná stmívat. Jé, tam je velký strom a má v sobě tak
velkou díru, tam přenocuju.
Vyšel jsem na kopeček a rozhlížel se po krajině. „JÉÉ, TAM JE CHALUPA.“ Už jen
takový kousek! Rozběhl jsem se rychlostí světla, vyskočil na parapet a ťukal na
okno, ale uvnitř nikdo nebyl. Myslel jsem si, že asi vyskočím z kůže, celou cestu
jsem šel a tak se těšil, a teď tu nikdo není, to né! Musím tu na něj počkat. A čekám.
Hele, už jde! Běžím mu naproti a jsem to nejšťastnější kotě na světě. Skáču mu
přímo do náruče a lísám se k němu, on mě zase hladí, pusinkuje a brečí radostí.
Bere mě do chalupy, pokládá do pelíšku ke krbu, nalívá mně mlíčko a hladí mě po
kožíšku. Mně nezbývá dělat nic jiného, než jen spokojeně příst.
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O zvědavé gumě
Karolina Vašková, 12 let
Základní škola, Křídlovická 30b, Brno
Bylo jedno město. Za městem les, za lesem ves a v té vsi žila jedna holčička. A ta
jednoho svátečního dne dostala k narozeninám jednu školní gumu.
Guma bydlela v pouzdře spolu s parádivým perem Pilotem, s pěti tužkami, se
zlověstnými nůžkami, s pořád hladovým ořezávátkem a se spoustou barevných
pastelek. Avšak po několika dnech, týdnech či měsících, no guma nevěděla, jak
rychle čas plyne, ji přestalo bavit jen ležet v pouzdře a povídat si s ostatními
pomůckami. Rozhodla se, že se vydá na obhlídku celé aktovky.
Jednoho krásného či zamračeného, deštivého či slunečného dopoledne, jistě,
guma nevěděla, jak je venku, venku mimo aktovku, takže jednoho dopoledne se
guma vykradla z pouzdra ven a zamířila si to mezi učebnice.
Vstoupila do první knihy. Než se stačila rozhlédnout, její gumová nožička uklouzla.
Guma zahučela rovnou do moře. Všude okolo se až k obzoru rozprostírala slaná
zvlněná hladina. V dohledu nebylo žádné pobřeží. Chudinka guma! Plavala
a plavala a tu si všimla, že nad hlavou má nějakou síť. Vyškrábala se na ni. Guma
zjistila, že je uprostřed zeměpisné mapy. Jak víme, většinu Země pokrývá voda, tak
jaký div, že spadla do oceánu. Hle, v dálce vidí loď! Z plna gumy začala volat: „Tady,
tady!“ Loď připlula až k ní a mořeplavci ji vytáhli na palubu. Guma moc děkovala
a zároveň se ptala, co je to nad oceánem za síť. Mořeplavci jí odpověděli, že je to
zeměpisná síť. A povídali by si dál, kdyby aktovka neposkočila. Ten otřes ji vymrštil
z učebnice zeměpisu.
Tak guma spadla rovnou doprostřed učebnice Fyziky. Tam kolem ní létala spousta
kuliček. Některé se znaménkem plus, některé se znaménkem mínus a některé
s nulou. Vyjevená guma šla touto učebnicí a jak se tak rozhlížela, srazila se
s červenou kuličkou se znaménkem plus. Guma se omlouvala: „Promiňte, já
potom...“
„Jaké potom?“ nenechala ji domluvit kulička. „Já jsem Proton!“
„Promiňte, Protone,“ omlouvala se guma.
„No proto,“ řekl Proton.
Guma šla dál a vtom se na ni řítí jablko. „Zákon přitažlivosti, pomoc!“ lekla se
guma. Uskočila v poslední chvíli!
Jak uskočila, tak spadla do jiné učebnice. A v tom „hop“ a „lap“, gumu polapila
čísla. Guma tedy byla v zajetí čísel. A ta ji vedla ke svému náčelníkovy Mocnému
Rovnáse a ten rozhodl, že guma musí vypočítat příklad dvě stě třicet sedm milionů
pět set sedmdesát šest tisíc osm set šestnáct děleno osmi. Guma byla nešťastná.
Nevěděla jak příklad vypočítat. Sedla si a byla smutná. Usilovně přemýšlela
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a jak přemýšlela, tak se u toho taky pořádně vrtěla. Protože to byla guma, tak tím
vrtěním několik číslic vymazala. Když guma pohlédla, na ten těžký příklad, zjistila,
že je tu napsáno jen šestnáct děleno osmi a to guma hravě zvládla. „To jsou přeci
dvě!“ vykřikla nadšeně guma. A čísla ji nemohla dál držet, protože guma příklad
vypočítala. Guma si radostí poskočila a v tom: „Buch! Břink!“ Ozvala se ukrutná
rána, jak aktovka břinkla dolů na podlahu.
A znova: „Břink! Buch!“ Guma letí z učebnice Matematiky přes celou aktovku
a „žuch“. Tentokrát guma dopadla na horu sněhu. Byla tam zima, sníh ji studil do
gumového tělíčka. Rozhlédla se po kraji. „Jé, co je to tam za malé mravence?“
podivila se guma, když shlédla do údolí. „Zjistím to!“ řekla si, a už se klouže po
sněhu dolů, směrem k těm „mravencům“. „Žuch!“ Guma znova dopadla na sníh,
ale tentokrát, když se skutálela z hory. Jakmile se trochu vzpamatovala, podívala
se nad sebe. Tyčil se nad ní obrovský chlupatý slon. „Jéjda, to jsou ti, jak že se
to jmenují? Miťamu? Mutanti? ... MAMUTI! Že já jsem v učebnici Dějepisu!“
zhrozila se guma. Snažila se odplazit někam stranou, aby ji mamuti nezašlápli,
ale nešlo to. Bylo tam příliš moc nohou pro naši malou gumu. Až na konci stáda
pospíchalo mamutí mládě. Guma mamuťátko nejspíš zaujala, tak do ní začalo
šťouchat chobotem. „Jau! Au! Co to děláš?!“ zlobila se guma. Nakonec mamuťátko
podebralo gumu chobotem a vyhodilo ji vysoko, vysoko do vzduchu. Tak se guma
dostala ven z učebnice Dějepisu. „Jé, tady je teplo,“ vydechla si. Avšak byla tak
unavená, že ani nevěděla, kam jde.
Jak se tak šourala, tak došla do učebnice plné písmenek. Guma písmenka znala.
Vždyť je gumovala každý den! A tak chodila mezi slovy a začetla se. Náhle učebnici,
i s naší gumou, zvedla lidská ruka. „Tady jsi! Že ty sis tam četla?“ ozval se holčičí
hlas.
Dětská ruka vzala gumu a dala ji do pouzdra. Guma se ocitla zase vedle fešáckého
pera Pilota, blízko pěti tužek, vedle zlověstných nůžek, spolu se stále hladovým
ořezávátkem a poblíž spousty barevných pastelek. Ta byla ráda!
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Jak vznikl déšt´
Anna Pazderková, 14 let
Základní škola, Chittussiho náměstí 153, Ronov nad Doubravou
Je to už hodně let, co je na světě déšť. Někteří lidé se mračí a nadávají, když dlouho
prší. Bohužel nevědí, co všechno se muselo stát, než déšť vznikl.
V malé chaloupce žil jeden sedlák a ten byl velice chudý. Měl jen jedno políčko, ale
ani to ho nedovedlo uživit. Zem byla totiž tvrdá jako kámen, a proto tam nevyrostlo
žádné obilí. A tak musel sedlák chodit přes les do dalekého města žebrat o trochu
jídla.
Jednoho dne šel sedlák jako obvykle do města. Všechna zeleň v lese byla už dávno
uschlá, málokdo by seschlé stromy od sebe rozeznal. Putoval a putoval, až uslyšel
řev. „Uáá,“ ozvalo se kousek od něho. Sedlák se polekal: „Kdo to tu tak řve?“ ptal
se sám sebe. „Snad nějaká dravá šelma.“ Strachy se celý třásl, ale zvědavost mu
nedala. Musel se tam jít podívat. Pod vykotlaným stromem spatřil roční štěně
německého ovčáka. Štěně chtělo utéct, ale nedovolila mu to poraněná noha.
Sedlák se sklonil ke štěněti: „Ty chudáčku,“ politoval ho a vzal ho do náruče. Pak
spolu pokračovali v cestě.
Ve městě bylo tentokrát rušno. Sedlák si nevyžebral ani na proděravělou čepici
a už tam byli strážní. Snad vám nemusím říkat, že strážní ze všeho nejvíc nemají
rádi žebráky. Milého sedláka sebrali a vlekli ho do vězení. „Pomoc! Lidičky, pomoc!“
křičel sedlák. Jeho věrný kamarád se přes všechnu svou bolest snažil sedláka
vysvobodit. Štěkal. Drápal. Kousal kolem sebe. Ale nepovedlo se. Bylo jasné, že
sedlák je navždy ztracený.
Pes vyběhl ven z města. Utíkal přes les. Brodil se řekou. Škrábal se do strmého
kopce. Na vrcholku si sedl. Měsíc zrovna zářil stříbrným světlem v úplňku. Pes se
nadechnul a začal výt žalostnou píseň o svém pánovi. Jeho smutek se rozléhal
krajem. Slyšeli ho vlci a přidali se k němu. Tato sborová píseň rozlítostnila měsíc.
Ten byl tak smutný, že se rozplakal. Tisíce slz padalo z nebe na tento zpustlý kraj.
Voda dávala vláhu rostlinám, naplňovala koryta řek, rybníků, jezer. Řinula se
ulicemi, smývala vše zlé. Dokonce sedlákovi otevřela zamčené dveře ve vězení.
To bylo poprvé, co zapršelo. Lidé se smáli, tleskali, někteří přímo plakali štěstím.
Jejich kraj byl zachráněn díky tomu, že vznikl déšť. Už nikdy neměli o vodu nouzi.
A ptáte se na sedláka? Ten se vrátil zpět do své malé chaloupky za věrným psím
kamarádem.
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Pracka pracku nežere
Tomáš Suchý, 15 let
Základní škola, G. Przeczka, Nádražní 10, Třinec
Smějí se mi... Pořád. Každý den. Ne, proč? Jsem jiný? Jsem jako oni. Oni jsou trošku
lepší. Trošku... krásnější. Všichni si mě dobírali, jen ona ne. Ona je nejkrásnější.
Svět je krásný. Nevím proč se zlobit. Bydlím s maminkou v naší malé vísce. Já,
trošičku škaredý, ale i tak celkem fešák miluju přírodu. Mám kamaráda. Nemá
jméno, on se totiž hodně bojí... Potkali jsme se v létě, když se nám zalíbilo stejné
děvče. Nataša. Jediná, která mě měla ráda. Vždy se se mnou bavila, když jsem se
nudil. Nosil jsem jí kytičky. Vlastně nosím jí je doteď. Vždycky je s úsměvem přijme.
Poslední dobou se kolem ní ale začal motat nějaký hezoun. Silný, vysoký, světlé
vlasy, modré oči, moc hezky mluví, hezky... ale má podivnou výslovnost písmenka
R. Nataša mi říkala že jsem moc chytrý. Naučil jsem se hezky psát, číst a počítat
do sta. Trvalo mi to dlouho, ale Nataša byla lepší učitel než ti, co nás bili u tabule.
Maminka je stará. Mám ji rád. Táta musel do armády, říkala.
Prý mrtvý. Nerad to slyším. Nevím, co to je armáda. Vím, že hajný má pušku jako
voják, ale není voják. Nikdy jsem vojáka neviděl. Nataša nemá ráda vojáky. Alespoň
nechtěla, abych se jím stal. Říkala, že mám pomáhat hospodskému. On mě ale
nemá rád. Pomáhám mu a je všechno v pořádku. Křičí na mne, když něco rozbiju.
Občas křičí nějakou cizí řečí. Nerozumím mu. Naše vesnice je velká. Leží u velkého
lesa a vysokých hor. Někdo říkal, že je malá, ale není. Je obrovitá. Bydlí v ní moc
lidí. A na jejím okraji bydlím já. Já a moje maminka.
Před pár dny byla svatba. Nataša se vdávala. Brala si toho hezouna. Mě odtamtud
vyhodili. Ten hezoun mi řekl, že trdla jako já tam nemají co pohledávat. Když jsem
přestal plakat, zjistil jsem, že se v naší vísce děje něco podivného. Několik rodin
odjelo pryč. Vzali si všechno a odjeli. Divné.
Maminka, pláč, tlukot, zdraví, pot, ano pot... potím se. Horečka... nemoc. Ano
ještě, ještě se o mě může starat. Žiju. Chřipka. Kašel, horečka, nemoc. Koktám, už
odmalička. Žiju? Žiju... úleva konečně úleva... spát... musím... spát... spím... sním.
Po horečce a kašli není ani stopa. Trvalo to dlouho, ale jsem zdravý a zase fešák.
Trochu koktám, to nevadí. Mám novou kytičku na čepici. Stalo se něco divného.
Do vsi přijeli divní lidé.
V černých a šedozelených oblecích. Vypadají legračně. Mají na hlavách podivné
plechové klobouky se strašidelným ptákem a mají pušky jako náš hajný. To budou
asi ti vojáci. Mluví divným jazykem. Mají mezi sebou nějakého podivína, který na
ně křičí. Je celý v černém a má vysoké boty. Je taky o něco menší a má jinou čepici.
Ta je spíš strašidelná, má totiž ve předu kosti. A všichni vojáci mají na ruce podivný
kříž. Pár lidí z vísky s nimi mluví. Jsem zvědavý, jdu blíž. Hospodský s vojáky mluví
rád a bere je do hospody. Hezoun, který si vzal Natašu, s nimi taky mluví. Ukazuje
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na domy a na lidi. Teď ukázal na mne a usmál se. Potom ukázal na náš domeček
a mávl rukou. Ten divný malý voják ve strašidelné čepici se na mne taky podíval
a škaredě se usmál. Potom zvedl ruku nahoru a něco zakřičel.
Maminka byla v dalších dnech nemocná a smutná. Lidé se o ni starali. Když byla
zase zdráva, byla hrozně nervózní. Vojáci byli všude. Nikam mě nechtěli pustit.
Bál jsem se jich. Viděl jsem jak zbili jednoho sedláka. Jednou k našemu domu
dali náklaďák. Vzali maminku a dali ji na náklaďák s jinými lidmi. Chtěli tam dát
i mě, ale já utekl. Běžel jsem pryč. Stříleli na mě z pušek. V noci jsem se ukryl
v lese a plakal jsem.
Maminka... auto... vojáci... divná řeč... musíš pryč... Ticho... Ne HLUK!!! ŘEV!!!
Ticho... Ticho je tma... Ticho neplakej. Je tady... můj kamarád je tu... neví proč
pláču. Utěšuje mě, nechci ho slyšet. Připomíná mi dětství. Poslal jsem ho pryč.
Zlobil jsem se na něj, protože... protože... nevím proč... Vyhnal jsem jediného
kamaráda, kterého mi vojáci nevzali. Vrátil se, nezlobí se.
Když bylo zase sluníčko na obloze, rozhodl jsem se. Vracím se do vesnice za
Natašou. Tiše jsem procházel mezi domy a vtom jsem si všimnul, že vojáci zapálili
náš domeček. Rozplakal jsem se. Schoval jsem se do pytle na obilí. Viděl jsem
Natašu plakat. Je nešťastná. Pláče každý den. Promluvil jsem na ni. Poslala mě
pryč. Přišel jsem na to, proč pláče. Neměla ráda svého muže od doby, co dostal od
vojáků kříž na ruku. Má kříž od vojáků pořád na ruce a hrdě ho nosí.
V noci jsem vlezl domů k Nataši. Vzal jsem nůž a zabil jsem ho. Nataša se nevzbudila.
Ráno plakala znovu. Přijelo menší auto. Schoval jsem se do sudu. Přišli pro Natašu!
Odvezli ji pryč. Hledají mě. Všude visí můj obličej na papíru. Mám zlé sny...
Je tu! NE! Proč?! Jdi pryč! Ne! Au, to bolí, nech toho! PŘESTAŇ! Zabil jsem ho. Ale
trochu jinak. Celou dobu si lžu. Bylo to jinak... Ona to viděla... Vzbudila se. Nataša
se vzbudila a celé to viděla. Stál jsem nad postelí se sekerou. Nataša mě viděla,
lekla se a vyjekla. Její muž se probudil a stihnul mě kopnout, než jsem seknul. Srazil
mě na zem. Vytáhl ze skříně pušku. Chtěl mě střelit. Kutálel jsem se po podlaze,
netrefil. Nataša ho chtěla zastavit. Bil mě. Nataša mu usekla hlavu. Usekla mu
v panice hlavu mojí sekerkou. Začala se smát i plakat zároveň. Když jsem slyšel, že
na dveře klepou vojáci, vyskočil jsem oknem. Proč? Proč jsem ji tam nechal? Slzy...
pláč... nedýchám...
Biju se… nevím s kým... Nádech… žiju… ještě žiju...
V noci jsem asi při noční můře převrátil svůj sud. Někdo mě totiž objevil. Spoutal
mě a dal mi na hlavu pytel. Bylo to asi jednu noc po tom, co odvezli Natašu. Řekl
mi to můj kamarád...
Usnul jsem. Když jsem se probudil, přišel člověk v bílém plášti a v brýlích.
Nerozuměl jsem mu. Bál jsem se ho. Usmíval se, ale jeho úsměv bolel při pohledu.
Někam mě odvezl.
Potom v divné místnosti na mě zkoušel jakési stroje. Když byl nadmíru spokojen,
usmál se a něco napsal na papír. S jinými jako já zacházeli jinak. Většinou je
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surově vytáhli z pokoje ven a potom bylo slyšet jenom vyjeknutí. Bál jsem se moc.
Tentokrát to bylo jiné... vojáci a nějaký jiný muž v bílém mě zavřeli do velkého
špinavě bílého pokoje. Oprýskané kachlíky, špinavá postel. Všechno je tu špinavé
a neudržované. Jedna stěna je jiná než ostatní. Je na ní papír a nejsou na ní žádné
kachlíky. Umyvadlo je rezavé. A dole z něj teče, trubka je děravá, všechno mi kape
na nohy. Mám hlad. Voda je tu rezavá, pak je bělavá, a nakonec se zdá být čistá.
Pít se ji moc nedá, bolí z ní břicho. Jsem velký a silný a už nejsem takový fešák.
Nemám totiž svoje oblečení. Dostal jsem pruhované pyžamo a nějakou hnusnou,
děravou, ale taky pruhovanou čepičku. Nové oblečení se mi nelíbí. Je mi v něm
zima. Je tu ozvěna. Nechce se mnou kamarádit, jen po mně opakuje a posmívá se
mi. Jsem velký a silný, ale k ničemu mi to není. Na stěně s papírem je něco divného.
Duní, když se na ni zabouchá. Už vím, ona je dřevěná. Spím a sním... Nemám rád
noční můry a ani můj kamarád je nemá rád. Říká, že ho bijí. Pláču. Ne, nebudu
plakat, jsem velký a silný. Dveře jsou moc pevné na to, abych je rozbil.
Vidím je. Všichni mí známí. Všichni z mé vesnice. Smějí se mi. Všichni. Maminka ne.
Kde je? Kam ji odvezli?
Jsem tu dlouho... moc dlouho. Už nejsem fešák. Mám škaredé fousy a nemám
žádnou kytičku. Mám na sobě to pruhované pyžamo. Už trochu smrdí. Nudím
se. Můj kamarád tu už není. Opustil mě. Zůstal jsem sám. Najednou se rozrazily
dveře do mého pokojíčku. Přišel za mnou člověk, který mě tu zavřel. Byl ošklivý
a škaredý. Měl s sebou dva větší pány. Vzali mě do divné místnosti. Bylo to tam
legrační, ale bál jsem se. Dali mi něco sníst. Potom mi dali nějaké pití. Obojí nebylo
moc dobré, ale měl jsem hlad, tak jsem to snědl všechno. Potom mi dali nějakou
kousavou vodu. Když jsem ji vypil, vzali mě na procházku. Asi jsem upadl a praštil
se do hlavy, protože si pamatuju jen to, že jsem se probudil ve svém pokojíčku...
V tom samém, poznal jsem ho podle strženého papíru na stěně. Přesto se mi zdálo,
jako by mi pokojíček zmenšili. Jedna ze zdí měla místo kachlíků papír. Také duněla
na zabouchání. V dalších dnech mi bylo zle…
Bolí to! Ne! Jdi pryč! Nech mě na pokoji! Horečka… křik! Ten hnusný chlap! Nesahej
na ni! Vypadni! Smích… výsměch. Honěná! Hrajeme na honěnou! Máš ji! No tak
pojď si hrát! Smích... dětský smích... Děti se smějí, je to legrace! NE, TY NE! Pracka
pracku nežere! Jak to? Chytil jsem tě. Ne, nechytil, protože pracka pracku nežere,
jsi moc hloupý, nehraješ! Pláču... Natašo, jsi tu? Proč nemluvíš? Natašo? MLUV!
Prosím… Ne, co se to děje? Ztrácíš se! Nevidím tě! Kde jsi?
Když jsem se probudil, rozplakal jsem se. Za dřevěnou stěnou jsem slyšel vojáky,
jak s někým mluví. Pak mi došlo, že jsem si zase lhal. Viděl jsem věci jinak, než
doopravdy byly. Z pokojíčku mě surově vytáhli na chodbu a dostal jsem pár
kopanců do břicha. Potom mě vzali do strašidelného pokoje. Dostal jsem jídlo
a pití, to je pravda. Pak mě přivázali na lůžko a já jsem chvíli o sobě nevěděl, pak
jsem se probudil. Bylo mi zle a oni mi dali ještě vypít kousavou vodu. Napil jsem
se. Jim ale nestačilo pár loknutí. Chtěli, abych vypil celou láhev. Bili mě, abych ji
vypil.
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Potom jsem musel venku běhat. Bylo po dešti. Upadl jsem do bahna. Smáli se mi...
Zvracel jsem. Pak jsem se probudil tady.
Znova mi zmenšili pokoj... Dali mi do něj novou dřevěnou stěnu. A mám dokonce
dřevěný strop. Někdo tam chodí. Za každou stěnou někdo mluví. Za stěnou, u které
mám postel, někdo sedí a vzdychá. Z jednoho prkna vypadlo to kolečko. Suk nebo
tak nějak tomu říkal hajný.
Podíval jsem se dírou po suku do vedlejšího pokoje a ten byl malinký jako můj.
Seděla v něm nějaká žena. Všimla si mě a začala mě zkoumat dírkou v prkně. Mluví
mile, ale unaveně. Oslovuje mne jménem. Já ji nepoznávám, je někomu podobná.
Není moc ošklivá, je spíš hezká. Vypadá ztrápeně, ale i tak je hezká. Všiml jsem si
nápisu na zdi v jejím pokoji. Nepřečtu ho… umím číst?
Žena se mi snaží připomenout, kdo je, je to legrační, ale nepříjemné:
To jsem já. Vždyť víš, Nataša. Nepamatuješ si mě? Já si tě pamatuju moc dobře.
Neboj, nezlobím se na tebe, naopak jsem ráda, že jsi mě zbavil manžela. Poté se
hlasitě zasměje. Chtěls mu ufiknout kebuli... (větu přerušil smích) ufikla jsem mu
ji já! Zasměje se šíleně a vypráví o tom, jak si užila „krvavý koncert“, když se její
tvář a šaty pocákaly horkou krví. V jejím smíchu je slyšet něco nehezkého. Jako
by tam seděl obr a hrál na rozladěnou trubku. Trochu se jí bojím, ale nevím, kdo
to je, jak se jmenuje, odkud ji znám, ani o kom mluví. Říkám jí, že nevím, kdo je,
jak se jmenuje a o kom mluví, ale taky nevím, jestli říkám pravdu. Lidé v pokojích
za dřevěnými stěnami se střídají, vím to, protože mám dírky v každé stěně. Žena
z vedlejšího pokoje se mnou už nemluví. Ona jediná se s nikým nestřídá, je tam
dlouho. Divné všichni jiní přicházejí a odcházejí, pak už se nevrátí. Ona ne. Sedí
a mlčí. Nevím, kdo je ona, ani kdo jsem já. Kdo jsem? Proč jsem tady? Kde jsem?
Odkud jsem přišel? Jak jsem se dostal na místo, které nikde není?
Pořád se mi vracejí sny z dětství. Pořád ta samá hra. Pořád ten samý pokřik: „Pracka
pracku nežere!‘‘ Vzpomínky... zapomnění. Nevím nic. Kde to jsem? Kým jsem?
Neřekli jste mi to…
Odkud jsem? To taky nevím. Kam patřím? Sem? Proč mě tady drží? Proč jsou na
mě zlí? Kdo jsou oni? Ti v černých oblecích s křížem na rukávu. Později se začalo dít
něco, co jsem ucítil i když špatně vidím a vůbec už nejsem tak chytrý, jako jsem byl.
Na podlaze je louže. Nevím, co se to děje. Všichni ti „zlí“ jako by na nás zapomněli.
Nechodíme pít kousavou vodu. Neklepou s námi neviditelným cepem. Vždy mi
dali na břicho dva kusy železa a já se nemohl přestat klepat. Od té doby taky víc
koktám. Dávali nám dýchat hnusný vzduch z lahve. Smrděl a dělal pachuť v puse.
Nevím, jak vypadám. V louži se moc nevidím. Padají mi vlasy, lámou se mi nehty,
vypadávají mi i zuby. Zase jsem zhubnul. Už asi nejsem fešák.
Ne, jdi pryč! Můžu si s vámi hrát? Jsi hloupý a ošklivý, jdi pryč! Smrdíš a neumíš
počítat! Utíkej! Pracka pracku nežere! Máš ji, chytil jsem tě! Ne, to není pravda,
nechytil. Pracka pracku… AU! Nechci to slyšet! Pláč a smích zní v hlavě za zvuku
flašinetu. Točí se mi hlava...
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Probudil mě křik. Můj malý pokojíček je celý ze dřeva jako krabice. Všechno je
dřevěné, zdi, strop, jen podlaha ne. Slyším skřípot dveří. Přímo nad hlavou. Slyším,
jak někdo běhá. Křik, hlasitá rána, další a ještě jedna. Něco mi káplo na rameno
a do louže na zemi taky. Vtom někdo vpadl do dveří v pokoji po mé levé ruce.
Slyším malého chlapce. Mluví s ním voják. Nemám odvahu se dívat. Chlapec dostal
jídlo. Usedl ke stolu. Přisunul židli. Vtom se ozve pár hlasitých ran rychle za sebou.
Ve zdi jsou díry. Bojím se. Potom slyším hlasitý smích ženy z vedlejšího pokoje.
Nataša? Jedna hlasitá rána a smích se změní v zalapání po dechu. Pak výkřik a zvuk
rozbitého skla. Pak slyším ještě zvuk, jaký vydává oheň. A cítím dým. Bojím se jako
nikdy. Hoří. Nataša? Byla to opravdu ona?
Pracka pracku nežere! Pláču… utíkám. Sedám do kupky sena, Nataša je u mě.
Bolest... Ticho...
Slyším kroky. Není to jedna z věcí v mé hlavě jako před chvilkou. Teď je to
opravdové. Cvaknutí zámku. Dva vojáci s krátkými puškami vcházejí do pokoje.
Dostávám kousavou vodu. Chci poslušně vypít a mít to za sebou. Je trochu jiná než
ta předtím. Vytrhli mi láhev z ruky. Polil jsem se.
Svalili mě na zem a pak si krátkou chvíli nepamatuju co se dělo. Mám díry v těle,
vojáci jsou pryč. Střelili mě. Je mi zle, bolí mě to. Najednou rána! Nejhlasitější za
celý můj život. Vzduchem létají cihly. Piští mi v uších neviditelná píšťalka. Neslyším
nic kromě píšťalky. Silně píská. Je mi chladno.
Bolest... omdlévám. Srdce? Ano, ještě tluče, ale slabě, už to nebude trvat dlouho.
Co to? Ano, ještě chvilku.
Krvácím. Plazím se k díře v cihlové zdi. Z posledních sil se k ní pozvedám. Zjistil
jsem, že mě vojáci, kteří mne tu věznili, oblékli do jejich šatů. Vypadal jsem jako
voják. Proč to udělali?
Bolí to, vidím jiné vojáky, jak zabíjejí ty, kteří mě tu věznili. Chci na ně zakřičet,
nemůžu. Stejně si mě jeden z vojáků všimnul a ukázal na mě prstem. Jiný voják po
mně vystřelil. Trefil dobře.
Duše má již mé tělo opustila. Odpouštím Vám. Všem Vám odpouštím. Jsem opět
zdráv a za svůj život poprvé opravdu „fešák“. Chápu Vás, nikdo si nechce hrát
s těmi, kteří si hrát neumí. Nikdy jsem si neuměl hrát na honěnou. Byl jsem
nemocný, a proto jsem nepochopil několik věcí, které, když se teď dívám, byly
naprostými banalitami. Žil jsem, jak jsem uměl žít. Ale života mého je konec.
Odcházím. Mé tělo je zničené, ale má duše je volná. Srdce přestalo tlouci. Buďte
s Bohem. Nezoufejte, jednou se tam setkáme. Já odcházím dřív. Jdu, nebudu Vás
zdržovat. Odcházím za maminkou a tatínkem. Navždy.
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Moje návštěva psychiatrické léčebny
Tomáš Suchý, 15 let
Základní škola, G. Przeczka, Nádražní 10, Třinec
Začalo to jednoho slunného rána léta páně 2010, hodiny
osmé a páté minuty, třicáté druhé sekundy a druhé
setiny, kdy do plné třídy vešla ona osoba. Nesla si pod
paží zlověstně vyhlížející knížky. Její řídké slabé vlasy vlály
v páchnoucím průvanu a vyzáblé kachektické tváře vyzařovaly
negativní energii na kilometry daleko. Po nechutných pětatřiceti minutách jsem
se v hlubokém zděšení rozhodl dezertovat a prostřednictvím simulace nemoci
uprchnout ze školy. Teplá voda z kohoutku na chlapeckém záchodě použitá za
účelem vyvolání zvracení byla naprosto ideálním prostředkem k útěku. Po několika
doušcích v přítomnosti svědka (nikoliv očitého) jsem předstíral zvuky zvracení.
Poté jsem se s pláčem uchýlil k nejvyšší mocnosti, k naší třídní učitelce. Omluvenka
byla otázkou jednoho telefonátu a svědectví ze záchodu. Po chvilce jsem stál,
naprosto volný jako pták před školními vraty.
V mžiku se zatáhla obloha. Dobelhal jsem se na autobusové stanoviště naprosto
zdrcen a počkal jsem si na nejbližší autobus směrem domů. Hleděl jsem do prázdna
vymeteného stanoviště, po jehož nástupních ostrůvcích se válel prach a odpadky.
Z tohoto prázdného pohledu mě probudil skřípot brzd autobusu. Nastoupil jsem,
beze slova jsem zaplatil a usedl jsem pohodlně do ne příliš pohodlného sedadla.
Než jsem vystoupil na zastávce Borek konečná, venku se rozpoutala bouře. Proti
dešti nic nemám, ale dnes mě to absolutně vytočilo. Neměl jsem deštník, ba ani
bundu, jelikož den se zdál být naprosto teplý a slunečný. Nikdo nepočítal s tím, že
by mohlo pršet.
Můj pochod domů byl nejdelší a nejsmutnější cestou, jakou jsem v životě zažil.
Podotýkám, nebyl jsem nikdy na žádném pohřbu. Aby toho všeho nebylo málo,
na plotě jsem si roztrhnul kalhoty a po doskočení mou pravou semišovou botu
letního typu (promáčenou dešťovou vodou z louží, do kterých jsem se nechtíc
trefoval celou cestu) okořenilo a dochutilo psí... No, však víte co... Pro nechápavé
typy to popíši názorněji:
Pes. Žrádlo. Pes plus žrádlo rovná se vedlejší produkt velice „vábného“ vzhledu,
vůně, chuti a jiných činitelů, které jsem dosud nezkoumal. Tedy, abyste si
nemysleli, že jsem kdysi zkusil degustovati tento zázrak přírody. Zkrátka věřím v to,
že chuť má mnoho společného s vůní. Mnozí z vás mi dají za pravdu. Doufám. Zpět
k příběhu. (Ještě jedna rada: přečtěte si poslední větu předchozího odstavce
a poté se plynule napojte na ten, jenž bude následovat).
Byl jsem nesmírně rád. Listí, tráva, ani mé bílé kalhoty to nebyly schopny vyčistit.
Samozřejmě, kontakt podrážky ušpiněné psími exkrementy „výborného pachu“
a „chuti rovněž delikátní“ nebyl úmyslný. Došel jsem ke dveřím a zjistil, že nemám
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klíče, šperhák ani sekeru, ba dokonce ani výbušninu, pneumatické kladivo či
vrtačku, tyč, kámen, štěrk ani tkaničku, sponku a papírek od žvýkačky ani žádný
jiný primitivní nástroj k otevření neproniknutelných dveří. Bylo mi do breku. Dostal
jsem naprosto geniální nápad. Jediný v tomto škaredém dni. Vzal jsem žebřík.
Slovy „vzal jsem“ myslím půlhodinu zápasu s hliníkovými háky, na kterých kromě
žebříku bylo zavěšeno vše, co má očko. Mezi jinými i svazek klíčů, z nichž ani jeden
nepasoval do zámku ve dveřích. Na kroužku byl dokonce klíč k již neexistujícímu
zámku na vrátkách od psí boudy. Než jsem vytáhl žebřík, začalo venku svítit slunce.
Jen co jsem vyšel z kůlny s žebříkem na ramenou, opět začalo pršet. Neměl jsem
daleko k vulgarismům. Donesl jsem žebřík k slabému místu našeho domu. Nemůžu
vám říci, které okno to je! Jak vás znám, vzali byste mi jedinou cennou věc, kterou
mám doma – ne, není to zlaté vejce ani žádné diamanty – nýbrž je to nejcennější
artefakt, který se nachází v mém pokoji a je to... Já vám to neřeknu, protože byste
to hrozně chtěli!
Dobrá, tedy zpět k oknu. Zatlačil jsem na rám a okno se otevřelo. Hodil jsem tašku
dovnitř, ale někdo nesklopil prkénko na záchodě, takže si nejspíše domyslíte, co
se asi stalo. Taška je nyní z poloviny bílá díky Domestosu. (To není reklama, jelikož
Domestos všichni známe). Za taškou jsem do okna vhodil sebe. Po třech krocích
rozběhu a ladném skoku, jsem visel hlavou dolů a těsně před dopadem jsem sklopil
záchodové prkénko, čímž jsem posunul tašku hlouběji do mísy. Špinavý jako prase
domácí (když řeknu rodové i druhové jméno, tak to není vulgarismus) jsem po břiše
vklouznul domů. Po vylovení tašky z toaletní mísy jsem se rozhodl, že si konečně
dopřeji trochu relaxu, ticha a klidu. Konec konců stresu jsem si užil dost. Opak je
pravdou. Když jsem otevřel tašku, abych vysušil všechny věci od vody nacházející
se v toaletě, objevil jsem klíče. Ano, jsou to klíče od dveří mého domu. V tu chvíli
jsem si uvědomil, že omdlím, ale když jsem zjistil kam bych dopadl, tak jsem si řekl,
že omdlévání nebude nejlepší nápad. Velmi opatrně jsem vkročil do svého pokoje.
Šlápl jsem na kostku ze stavebnice LEGO zapomenutou v prostoru... Bolest byla
snesitelná jen při použití nadávek. Řekl bych, že jsem nadával i vulgárně, jelikož
jsem používal slova, kterým pořádně nerozumím. Klíče jsem pověsil na hák. Hák ve
zdi nedržel tak dobře, jak jsem očekával, a i s klíči mi spadl na nohu. Rozhodl jsem
se. Už nikdy na nic nesáhnu, abych si neublížil. Svlékl jsem ze sebe mokré oblečení,
převlékl se do domácího úboru.
Prošel jsem si byt, umyl jsem si ruce a... zase lžu, ruce jsem si neumyl. Došlo mýdlo,
a po důkladném prozkoumání spižírny jsem zjistil, že došla i čokoláda. Vezměte
mi cokoliv – internet, toaletní papír, kyslík, vodu, elektřinu, světlo, střechu nad
hlavou, zelenou trávu i zubní pastu. Vezměte mi klidně i mléko, ale hlavně mi
neberte moji čokoládu, jedinou věc, která je schopna mě dnes udržet naživu.
Musel jsem se spokojit s jednou lžící sladkého kakaa. Cpouce se zoufale kakaem,
zaslechl jsem domovní zvonek a řekl jsem si, že neotevřu, protože člověk, který je
za dveřmi, na mě bude křičet. Počkal jsem, až ten člověk od dveří odejde a budu ho
moci pozorovat z okna. Byla to moje milovaná tetička, která nám přinesla zákusek.
ČOKOLÁDOVÝ! Neměl jsem tolik chuť s ní mluvit, jako jsem měl chuť na ten
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zákusek. Ale příliš toho nelituji, že jsem jí neotevřel, neboť bych musel vysvětlovat
svoji přítomnost ráno doma a svoji nepřítomnost ve škole.
Další skutečnosti vynecháme s ohledem na to, že tečou děti a tyto momenty...
(počkat, místo tečou má být napsáno to čtou, vidíte, jak bezcitné jsou automatické
opravy? Ony donutily děti téci!) jsou velice tragické, drastické a kdovíjak morbidní
pro tak mladé oči a pro tak bujnou představivost. Jediné, co stojí za zmínku je to, že
si můj malíček našel roh skříňky vysunuté do prostoru. Padl jsem na hubu, doslova.
Během dalších několika sekund jsem se úplně zbláznil. Všechno v pokoji se mi
smálo, jenom rám dveří ukázal trochu soucitu. Po několika hodinách mě maminka
našla jak hladím kovový rám dveří a tvrdím, že jsem s ním jedno tělo a jedna duše
a křečovitě jej držím. V ZUBECH! Ale nejenom v zubech, ale také mezi koleny, stehny,
lokty a vůbec vším, čím se dá cokoliv uchopit. V místě, kde se mé prsty stýkaly
s rámem, byly díry ve zdi. Mé sevření bylo tak silné, že dokonce ve spánku jsem
nepovolil. To bohužel vedlo k mému nocování na zemi a bylo to vskutku nepohodlné,
jelikož tulíce se k již vysekanému ze zdi rámu, jsem spal v poloze vskutku kuriózní
a moji tvář jsem často pokládal celou její vahou na hranu onoho rámu, což vedlo
k legračním otlakům na mém obličeji. Při převalování se jsem budil celý dům, jelikož
rám klepal o zdi a podlahu. O půlnoci tatínek přinesl rozbrušovačku a rozhodl se
rám uříznout tam, kde jsem se držel. Jelikož jsem byl v tu chvíli s rámem jedno tělo,
křičel jsem velice nahlas. Mé šílenství trvalo poměrně dlouho a zároveň krátce.
Rám jsem nepustil další tři dny. Když jsem zhubnul o několik kilo (poznali to podle
toho, že v mých obvykle vypouklých tvářích byly ďolíčky), se mí rodiče rozhodli
vyhledat odbornou pomoc. Do auta jsem se bohužel nevešel a sanitka mi byla
také poněkud těsná. Naštěstí problém vyřešil vozík tažený za autem a bezpečnost
mi zajistilo několik gumových lan a červený hadřík zavázaný na vyčnívající části
zárubní. Když jsme dorazili do Opavy, vyložili mě z vozíku, a poté se rozhodli mě
donést na příslušné oddělení. Provedli to vskutku důmyslně, jelikož využili toho, že
jsem se pevně držel a nesli mě jako právě ulovenou srnu na tyči.
Po týdnu odborné léčby a vytrhání předních zubů jsem se rámu pustil. Neobešlo se
to bez pláče – což ale nic nemění na skutečnosti, že jsem se opravdu pustil a dodnes
toho lituji. Kdybych se tehdy nepustil, možná bych už nikdy nemusel spatřit bytost,
která mě donutila prožít takto odporný den a skončit v tak depresivním místě jako
je psychiatrická léčebna.
Doslov
Dobře, musím ujasnit pár nejasností, které by se mohly vyskytnout při čtení
této povídky. Kdo mě zná tak ví, že v současnosti v těchto případech nebrečím,
ale nadávám. Moje matinka by mne neomluvila z druhé hodiny, kdyby k tomu
neměla vážný důvod. Dále jsem slepoval většinu smolných událostí mého
života do jednoho celku a pár z nich je smyšlených, Smyšlené je především to
s psychiatrickou léčebnou a rámem dveří. Ještě jsem chtěl něco dodat... Ano,
pokud jste cokoli nepochopili, máte nějaké otázky, nebojte se mě zeptat.
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Já a můj táta
Barbora Mrázková, 15 let
Základní škola, Chittussiho nám. 153, Ronov nad Doubravou
V každé šťastné rodině je to stejné. Máte milující maminku, která by pro vás udělala
vše, co by vám na očích viděla, a tátu, který vás chrání a brání jenom proto, že vůbec
existujete.
Já můžu potichu takovým holkám jen závidět. Neznám ten pocit pohody, když si
sednete, proberete, co jste celý den dělali, a potom spokojeně usnete.
První otázka, která vás asi napadne, je: „Proč?“ Odpověď zní: Nemám tátu. Teda mám,
ale ne u sebe. Neznám ten pocit, když ho obejmete a cítíte se v bezpečí. Můj „tatínek“
je pryč. Byl to voják a odjel bojovat do Afghánistánu. Tehdy mě pronásledovaly takové
pocity jako strach, starost a brek.
Nyní je mi patnáct let a od té ztráty uběhl nějaký ten čas. Nebyla jsem zrovna
nejhodnější dítě. Alkohol, kouření, špatný známky, občas i tráva byly součástí mého
života. Máma to se mnou neměla lehký a já si to uvědomovala, ale její starosti mi
nezabránily v tom, že jsem to pořád dělala. Později jsem však uvažovala: Proč to té
mámě dělám? Brečí skoro každou noc a já jí ještě k tomu přidělávám problémy. Pak
jsem začala přemýšlet i o něm. Chyběl mi, on, ten chlap, o kterým ani nevím, jestli je
pořád naživu. Sedla jsem si na postel a vyndala staré fotky. Prohlížela jsem si důkazy
našich společných chvil a do rukávu si utírala slzy. Já toho člověka potřebuju, i když ho
u sebe nemám. Po rozhovoru s mámou jsem si začala všechno uvědomovat. Povídala mi
o něm, jak byl silný, statečný a jak nás všechny miloval. Brečely jsme obě. Najednou
mě napadlo napsat mu dopis o tom, jak nám chybí a jestli je v pořádku. Obě jsme
doufaly, že dostaneme nějakou zprávu. Nic. Uběhly další dva týdny a pořád nic. Kvůli
tomu jsem se vykašlala i na kamarády a byla stále s mámou. Ano, to znamená, že
jsem omezila i závislost na kouření, hulení, a pít jsem přestala úplně. Takže aspoň
v jedné části se mi trošku ulevilo. Jednoho dne jsme společně uklízely celý byt, protože
se blížily vánoční svátky. Na Štědrý den jsme usedly ke stolu a s falešnými nucenými
úsměvy se na sebe smály. Věděly jsme, že tady někdo chybí. Najednou se ozval zvonek.
Mamka vstala a šla otevřít. Zaznělo cvaknutí kliky a poté pláč. Nevěděla jsem, jestli
šťastný nebo smutný, tak jsem také vstala a šla se kouknout, kdo to je. Stoupla jsem
si přede dveře a se slzami v očích se dívala na muže oblečeného v maskáčích. „Tati?“
řekla jsem trochu rozklepaným hlasem. „Sluníčko moje!“ zvolal, přímo rozhodil své
tašky a vzal mě i s bráškou do náručí. „Veselé Vánoce, rodino!“ Všichni jsme brečeli.
Poté táta objal mámu a dal jí pusu. Byli jsme najednou všichni šťastný. Jedli jsme,
smáli se a falešné úsměvy byly pryč,
„Kdy nám zase odjedeš?“ zeptala jsem se s pocitem, že se zase rozbrečím. „Už nikdy,“
řekl a usmál se. „Jak to?“ byla překvapená mamka. „Dostal jsem nabídku na místo
tady, v Česku. Už vás nikdy neopustím, nedokážu unést ten pocit, když držím v ruce
dopis a čtu ta nejkrásnější slova od někoho, koho miluju. Zlomilo mě to a normálně
jsem se rozbrečel. Nemůžu bez vás žít.“
A my jsme spokojeně v rodinném kruhu oslavili ty nejkrásnější Vánoce v životě.
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Zpověd´
Iveta Cachová, 9. B
Základní škola, Arménská 21, Brno
Jsem jenom holka obyčejná,
miluju život, svobodu a mládí,
a tobě školo, dávno nejsem věrná,
bereš mi volnost a to mi trochu vadí.
Nemám tě ráda, rovnou říkám ti to,
zkoušení, diktáty, poznámky a testy,
těch zlých dnů bylo! Teď je mi to líto,
i když jsem zasloužila nějaké ty tresty.
O lásce to není, vím, na místě je úcta,
že výdrž takovou jsi se mnou měla,
když jsem ti já i všichni spolužáci,
tak bolestivě dřeli kůži z těla.
Někdy se slunce usmálo, však zřídka,
když dosáhla jsem občas na metu,
v tu chvíli jsem si vážně ujasnila,
že nějak patříš k mému životu.
Těch dnů však bylo málo - moje chyba!
Dnes prosím - Rad pár ještě dej,
protože končím - čas letí jak voda,
musím už jít - a tak se měj.
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Povídka
Nela Spurná, kvarta
Gymnázium, Tř. Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc
„Možná se vám už někdy stalo, že jste někomu nemohli pomoci,“ vyprávěl nám
profesor na katedře. „Během vašeho života k vám často zavedou případy, pro
které nemůžete nic udělat. Je to normální a je to časté,“ odříkával měkce. Bílý vous
se mu přitom vlnil a on si ho co chvíli upravoval, ale neuhnul pohledem. Stále se
rozhlížel po třídě. Připadalo mi, že každému vidí až do žaludku. Silvestrovi, Amélii
i mně. Ještě teď na sobě cítím ty hluboké, staré, šedé oči, které vědí o každé mojí
myšlence.
„Musíte se smířit s tím, že jsou zranění a nemoci, se kterými prohráváme bitvu ne, spíše válku - již po staletí,“ pokračoval. „Nejtěžší je, že již od prvního okamžiku,
kdy takového pacienta uvidíte, je vám jasné, že ho nemáte jak vyléčit. Je vám
jasné, že ho musíte nechat zamřít.“
Tehdy jsem nechápala, o čem můj mentor mluvil. Jistě, rozuměla jsem, co říká, ale
plný rozsah a důsledek jeho slov mi unikal. Nebyla jsem zkušená. Nikdy předtím
jsem ještě nešila ani jsem neviděla vnitřnosti a krev. Ale teď je to jiné.
Mám za sebou nespočet zákroků. Nespočet lidí, kteří jsou mi nadosmrti zavázáni,
i nespočet těch, kteří mě každým dnem proklínají. Mám za sebou i spoustu
mrtvých. Jsem smířená s tím, že někteří nejdou zachránit. Že některým jde jen
utišit bolest, ale právě v tuto chvíli...
Přála bych si nikdy nestudovat. Nikdy se nedozvědět o pneumotoraxu, infarktu,
moru nebo rakovině, protože... protože bych potom netušila, jak zle na tom je.
Mohla bych říct těch pět slůvek, která jsem slyšela snad miliónkrát a nemusela
bych lhát. Nemusela bych si být jistá, že nejde nic udělat. Že jsem bezmocná.
Ale přes to všechno...
Vezmu jeho dlaň do své a opatrně ji stisknu. Odhrnu mu vlasy z čela. Snažím se
neplakat. Hrozně moc se o to snažím. Nakonec tiše zašeptám největší lež svého
života a doufám, že mě můj hlas nezradí: „Neboj se. Bude to dobré.“
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Almara
Terezie Krásenská, 9. třída
Základní škola, Dr. E. Beneše 300, Bystřice
S tichým zaskřípěním pantů se otevřely dveře a přítmí místnosti osvětlil pruh světla.
Hned po něm vešla dívka nesoucí v ruce starou petrolejovou lampu. Pokoj by se
dal nazvat skladištěm. Nalézalo se v něm jak mnoho starých předmětů, tak také
nábytku a na konci celé místnosti jsem stála já, veliká stará almara. Dívka položila
lampu na lavici nedaleko ode mě a spěšně odešla. Jakmile zavřela dveře, v místnosti
znovu zavládlo šero. Nikdo se ani nehnul, dokud neuslyšel motor odjíždějícího
auta. „Zajímalo by mě, jestli nás tady nechají navždy,“ utrousilo rozmrzele staré
křeslo u okna. Toho si však nikdo nevšímal. Pozornost všech věcí upoutala ona
petrolejová lampa. „Odkud jsi?“ optala se lavice, na které stála. Lampa se nejprve
slabě rozzářila, a tak opět lehce osvětlila místnost. Rozhlédla se kolem a pozorně
prozkoumávala každý kout. „Tady jsem nikdy nebyla,“ poznamenala si pro sebe.
„Jsem z dámského salónku v levém křídle,“ odpověděla s náležitou hrdostí. Po
všech jsem se významně podívala a oni mi pohled opětovali. „To mě tedy těší,
že tě poznávám lampo z levého křídla,“ pravila jsem a předvedla při tom malou
úklonu, až mi zasténalo dřevo. „Já jsem byla též z levého křídla, ovšem z pokoje její
Výsosti.“ Místností se rozlehlo obdivné mručení. Lampu to očividně velice zaujalo,
protože seskočila z lavice a doskákala blíž ke mně. „Jak dlouho tady jsi?“ zeptala se
mě se zájmem. Při této otázce se na mě obrátily všechny pohledy přítomných, až se
v místnosti zvedl prach. Rozhlédla jsem se kolem a ve snaze se rozpomenout jsem
se zamračila, až se mi z toho udělaly vrásky a dřevo opět nepříjemě zapraskalo.
„Byla jsem vyrobená v roce 1837 pro královnu Viktorii jako dar k její korunovaci.
Až do konce vlády Eduarda VII. - což bylo roku 1910 - jsem byla v Londýně, ale pak
mě převezli do letního sídla ve Skotsku. Do Balmoralu. Tam jsem byla jen chvilku.
Do smrti bratra Jiřího V., potom mě opět převezli do Londýna. Chtěli mě vzít do
Norfolku, ale žena Jiřího V. si to rozmyslela,“ odmlčela jsem se s povzdechem.
„Jsem tady déle, než by se mi líbilo.“ V místnosti bylo hrobové ticho, které přerušila
až petrolejová lampa. „Páni, almaro,“ vydechla v úžasu. „Muselo být úžasné být
v tak vysoké společnosti. A hlavně, tolik drahých šatů do tebe ukládali.“ Lampa se
při těch slovech rozzářila ještě víc a plamínek v ní nadšeně plápolal. „Popravdě,
má drahá, nebylo to úplně úžasné,“ pravila jsem pomalu. Už jsem se nadechovala,
že budu pokračovat, když se v ten moment kolem rozhlehlo ohlušující burácení.
Celá místnost se nebezpečně zatřásla a okenní tabulky popraskaly. „Co to bylo?“
vykřikl vylekaně noční stolek a spěšně odskákal od okna. „Německé bombardéry,“
poznamenal suše věšák. „Všechno to tady chtějí vybombardovat.“ Při jeho slovech
několik kusů nábytku polekaně vyjeklo a schoulilo se blíž k sobě. „Neděs je takhle,“
napomenul ho přísně prádelník. „Každý přece ví, že to dopadne dobře a my se pak
vrátíme na svá stará místa.“ Některé kusy nábytku se zatvářily uklidněné, ale jiné
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se po sobě pochybovačně podívaly. „Přece si nebudem znepříjemňovat náladu
takovými řečmi,“ prohlásila truhla a hlasitě zaklapla víko, aby upoutala pozornost
všech přítomných. „Prosím, almaro, pokračuj,“ vybídla mě po chvilce ticha lampa.
„Nu, dobrá,“ přikývla jsem a narovnala se. „Kde jsem to... A! Ze začátku se mi líbilo,
jak se o mě každá služebná stará, jak do mě ukládají hromady překrásných šatů, až
jsem se začala obávat, že snad prasknu.“ Ozval se tichý smích a i já jsem se zasmála.
„Ovšem po těch letech mě to začalo unavovat. Hlavně to věčné stěhování! Ani
se nedivím, že jsem tak rozvrzaná. Nedělalo mi to dobře. I když musím přiznat,
že jsem byla velice ráda za to, jak se měnila móda. V době královny Viktorie se
nosily těžké šaty a dávalo se na ně snad všechno,“ povzdechla jsem si. „Ale v té
době se mi to ještě líbilo. Pak to už bylo naštěstí jinačí a šaty se nedělaly tak... tak
mohutné.“ Usoudila jsem, že už nic víc nemusím říkat, a tak jsem zmlkla. Místnost
znovu osvětlil výbuch. Všimla jsem si, že některé věci sebou poplašeně trhly, ale
všechny se snažily dělat, že se nic nestalo. Petrolejová lampa odtrhla pohled od
okna a znovu na mě pohlédla. „A-ale jinak si myslíš, že jsi měla krásný život, ne?“
„Lampo, ty to říkáš, jako bych měla umřít,“ prohodila jsem škádlivě. Lampa stydlivě
sklopila pohled a plamínek se nebezpečně zatřásl, jako by chtěl zhasnout. Přívětivě
jsem se na ni usmála. „Ovšemže jsem měla krásný život, myslím, že jsem si ani
lepší přát nemohla.“ Při těch slovech se lampa narovnala a spokojeně se rozzářila.
Znovu zavládlo ticho. Venku se setmělo, ale ulice zůstaly nadále temné. Žádná
pouliční lampa se nerozsvítila. Cítili jsme, jak se mráz dostává do našeho dřeva,
a proto většina z nás začala znovu praskat. „Podívejte, sněží,“ zašeptal nadšeně
botník, stojící nejblíže oknu. Všichni se k němu nahrnuli. Petrolejová lampa se
rozzářila nejvíc, jak mohla. Nikdo nic nenamítal, každý byl rád za trochu světla.
Ale v té chvili si nikdo, ani já, neuvědomoval, jaká to byla chyba. Padající sníh, to
bylo to poslední, co jsme viděli. Německý bombardér zpozoroval malé světélko
v našem okně a shodil na ulici bombu. Z místnosti zbyla jen hromada sutin a já byla
jediná, která přežila.
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Prožij si každý den jako poslední
(Úvaha)

Jan XXIII.

Karel Bačík, 9. třída
Základní škola, Školní 283, Strážnice
Začnu příběhem. Jeden zámožný otec měl dva syny. Jednou řekl mladší bratr otci:
„Otče, dej mi díl majetku, který mi připadá.“
On rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil a odešel
do daleké země. Tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když všechno
utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho
občana té země. Ten ho poslal pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami,
které žrali vepři, ale ani ty nedostával.
Tento syn promarňuje svůj život. Žijeme jen jednou. Těmito slovy se ospravedlňují
ti, kteří si chtějí v životě co možná nejvíce užít. A mají pravdu, opravdu žijeme
jen jednou, ale právě proto velmi záleží na tom – jak. Vezměme si to pěkně po
pořádku. Ráno v pondělí vstaneme z postele a jsme tak znechuceni novým dnem,
že bychom radši byli mrtví. Sebelepší snídaně nám nepomůže, abychom se nějak
lépe naladili, k tomu venku prší a v rádiu říkají samé nesmysly. Teď si vzpomínám
na slova jednoho pracujícího dělníka v jeden zcela obyčejný pátek: „Zase pátek,
zase bude to hnusné pondělí….“ Následně přijdeme do práce, kde pozorujeme
znavené tváře našich kolegů. K tomu nás šéf seřve, že nestíháme, a taky stále
prší. Doma nás čeká řev dětí. Večer uléháme do postele s vědomím, že zítra to
nebude asi o nic lepší. Trochu podobný život prožívá každý z nás. Vraťme se k tomu
příběhu ze začátku. Jsme jako ten mladší syn, který dostane, co mu patří, a jde svůj
den, svůj život promarnit. Promarníme čas, který je nám dán. Rodiče hubují svým
dětem, že jsou stále na facebooku, ale sami se nedokážou odpoutat od televize,
a to stačí zmáčknout jen jedno tlačítko. Necháváme si věštit z ruky, chodíme k lékaři
s každým škrábnutím, chceme být prostě nesmrtelní a je mnoho těch, kteří touží
po nesmrtelnosti. Ale například si neví rady s tím, co dělat v neděli odpoledne,
když prší. Je důležité prožít každý okamžik. Dobrý člověk se raduje i z malých
radostí, které mu život přináší. Každý, opravdu každý den ať je naplněn láskou,
ať svět kolem nás vidí, co je v nás. Ať smutek není králem a bolest princeznou, ať
smutní vidí, že z nás vyzařuje radost a naděje. Musíme se přestat mračit a naučit
se smát, ať umí začít ten, koho zastihl pád.
Kolik dobrého můžeme za celý den udělat, dobré skutky, které nic nestojí: dobré
slovo, pochválit jídlo, zatelefonovat, abychom někomu řekli něco milého, nevlídné
slovo nebrat jako urážku, a takto bychom mohli pokračovat dál a dál. Každý den je
šance dělat pokrok v lásce. Pokud prožijeme den naplno – nejenom pro sebe, ale
i pro druhé – pak opravdu poznáme skutečnou radost, která naplňuje nejen nás,
ale i druhé.
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Vzpomínáte ještě na ten úvodní příběh? Skončil tak, že mladší syn šel do sebe, kál
se a došel si pro odpuštění ke svému otci a ten jej s láskou přijal. Tak i naše pády
a nedostatky je dobré si připomínat a přiznat si chybu. Měli bychom zhodnotit
uplynulý den. Kdo totiž denně nezhodnotí prožitý den, tak se nepoučí z chyb, které
se staly, a bude je zítra znovu opakovat. Stačí si například položit tři jednoduché
otázky: Čím mi dnes udělal druhý radost? Vzpomenout na ty, kteří mě udělali
šťastným, a třeba příští den za to poděkovat. Ale co když zítra už nebude? Raději
vzít mobil a krátce napsat děkovnou esemesku.
Čím jsem dnes já udělal radost druhým? Znamená to projít si celý den, třeba
i hodinu po hodině, a ptát se, zda jsem vědomě něčím potěšil druhého. Pokud
ne, tak se zítra snažit víc. Čím jsem ostatní zarmoutil? Místo zarmoutil je asi
vhodnější přímo – naštval. Máme se ohlédnout za celým dnem, a dokonce i litovat
promarněných možností k dobrému. Odpovědí na tuto otázku by měl být nejen
výčet konkrétních mínusů, ale především opravdová lítost a předsevzetí: zítra se
budu snažit lépe!
Mohu potvrdit, že pokud se člověk dlouhodoběji zaměří na tyto otázky, s hrdostí
může nést jméno člověk. Těm, kteří chtějí žít opravdu den naplno, doporučoval
bych vzpomenout na tyto tři otázky každé dvě hodiny. Ne však obšírně, ale spíše
jen pro připomínku, aby v nás pozornost v konání dobra a lásky byla stále živá.
Ve spěchu každodenních povinností hledáme většinou čas. Bráníme se tím, že
nemáme čas, že prostě nestíháme. Ale ono to není špatně, že den má dvacet čtyři
hodiny, sedm dní má týden… Naučme se rozpoznávat mezi hlavním a vedlejším,
neseďme „jedním zadkem na dvou židlích.“ Týden má sedm dní, z toho pět dní
pracovních a dva dny osobního volna. V sobotu doháníme, co jsme za celý týden
nestihli. To je sobota.
Ale neděle, to nemusí být blázinec. Někteří řeknou: to dělají jenom křesťané, ti
v neděli nepracují a setkávají se na společné bohoslužbě…“, ale i pro ateistu
nebo pro člověka jiného vyznání to může být výjimečný den. Prožijme neděli jako
přestávku v pracovním ruchu – odpočinek, radost, život. Myslím si, že kdo pěkně
a radostně prožije neděli, tak v pondělí bude příjemně naladěný. Třeba je náš život
opravdu „stále tím stejným“, beze změny. V neděli vyzkoušejme nějakou novou
věc, vyzkoušejme nové jídlo, udělejme nějakou bláznivost! Kéž se stane neděle
dnem, na který se těšíme. Berme si neděli jako vzácnou vzpomínku do nového
týdne.
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Jediné ...
Barbora Mikešová, 15 let
Gymnázium, Tř. Jiřího z Poděbrad, Olomouc
Jediné, co bylo ve zšeřelém pokoji slyšet, bylo tiché škrábání tužky o papír.
12. srpna 2348
Mám neblahé tušení, že toto budou mé poslední zápisky. Jsou mi na stopě a jediné,
co mi umožňuje zaznamenat mé momentální myšlenky, je můj malý chlapec –
Ray. Rayi, děkuji ti za odlákání pozornosti, jsem vděčný za vše, co ji pro mě udělal.
Dobrou zprávou je, že toto je vlastně vše, co potřebuji pro dokončení svého díla.
Dlouhé dny jsem vzpomínal na příběhy, které mi dědeček jako malému vyprávěl.
O mladém chlapci Eragonovi a jeho dračici Safiře, Frodovi a Bilbovi Pytlících
z překrásného, vlídného kraje či o Petru Panovi a jeho Zemi Nezemi. Bylo úžasné
ho vždy před spaním u krbu poslouchat a ještě příjemnější byly sny, které vždy
následovaly. Říkával mi o takzvaných „knihách“, což jsou vlastně příběhy zapsané
na papír tak, aby je mohli prozkoumat i ostatní.
Pocit, který jsem pociťoval při představách, že to vše je možná skutečné, je
nepopsatelný! Co když ty všechny světy doopravdy existují a spisovatelé (tak se
říkávalo těm, co příběhy psali do knih) jsou oni štěstím obdaření mágové, kteří je
pouze objevují? Těžko říci, kolik realit nám ještě zbývá poznat…
Doufám, že tento deník někdo najde a pochopí, co znamenitého nám fantazie
přináší. Pokud se tak stane, tak ty, co jej dostaneš do rukou, bojuj prosím za zbytky
toho, čemu se dříve říkávalo představivost.
Oni jsou přesvědčeni o spoustě věcí – že už jsme vše objevili, že už všechno víme
a tudíž není po čem pátrat. Já říkám, že nejsme znalí zhola ničeho (je tolik světů,
které ještě stále čekají na to, až na ně přijdeme!) a že Oni jsou možná právě ti
nejhloupější. Oni říkají, že fantazie je k ničemu. Já nesouhlasím.
Zabraňte našemu, Jejich, světu, aby zničil ty ostatní!
Vzdálený výbuch vytrhl starého muže z práce.
„To by mohlo stačit,“ zamumlal si pod vousy a zvedl se od stolu. Stáhl si z nohy
starou ponožku, deník do ní vložil a pevně ho svázal. Šouravým, ale odhodlaným
krokem shrbeně došel k jedinému, malinkatému okénku v oprýskané zdi. Muž
vystrčil hlavu ven a zadíval se do noci. Vpovzdálí bylo vidět siluety několika vysokých
budov. Vypadaly smutně, když je nelaskal klidný, letní vánek, když onen večer
nezpestřoval zpěv ptáků. Když jedinými zvuky byly tlumené výbuchy v pozadí.
„Větře?“ šeptl muž do zdánlivého ticha. Celý svět, jako by se zastavil a obrátil svou
pozornost směrem k starci. Vtom se zvedl vítr, který z nějakého důvodu působil
přímo nepatřičně. Vytrhl muži drobný balíček z ruky, zatočil s ním v radostném,
hravém víru a s noblesou ho odnášel pryč. Muž vzlykl. Stěží polkl. Věděl, že každým
okamžikem dorazí královská garda a že ho čeká blízká smrt. I přesto se však nikdy,
nikdy ve svém předlouhém životě, necítil takto svobodný. „Děkuji. Teď už mě
mohou najít.“
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Náš svět - vize
Tereza Toušková, 8. třída
Základní škola Josefa Hlávky, Na Jordáně 1146, Přeštice
Pluli jsme po klidné hladině, moře bylo tiché. Pozornost posádky upoutalo zjevení
v mlze. Byla to planina. S vidinou objevu nového ostrova jsme se vylodili.
Stanuli jsme na světlé pláži s jemným pískem. Před námi byla výprava potřebná
k prozkoumání hustého pralesa, který vypadal velice podivně. I rostliny byly
jaksi neznámé. Ani náš zkušený botanik je nedokázal určit. Podle něj šlo o dosud
neobjevené rostlinné druhy. Odebrali jsme raději vzorky půdy, rostlin a ovzduší,
abychom zjistili, zda náhodou nejde o nějakou mutaci. Naše zooložky našly na
listech rostlin podivné tvory příbuzné housenkám.
Celý ten ostrov byl podivný. Zooložky a botanici se odebrali do laboratoří. My
ostatní, nevyškolení, jsme se vydali na průzkum pralesa. S úžasem jsme zjistili,
že jsou zde vysekané cesty. Někdo tu už snad byl? Ještě podivnější pak bylo, když
se ta část ještě před chvílí prostupná v minutě stala znovu zarostlou. Rostliny tu
ustupovaly z cesty. Podivné... I podivná zvířata před námi uhýbala. Z křovin na nás
hleděly nažloutlé oči dravců, kteří jakoby nás hlídali.
Celé to tu bylo zvláštní. Jeden člen výpravy se vydal jinou cestou než my. O chvíli
později se vrátil a v kleci měl něco podobného ještěrce, asi 15 cm dlouhého se
šupinatým tělem, výraznými zuby a ostny na ocase. Zanedlouho jsme dorazili
k vodnímu toku, který brázdilo hejno krásně barevných rybek. Vyzkoušeli jsme
kvalitu vody. Byla sladká a pitná. Zhluboka jsme pili. Pak někoho napadlo jednu
z ryb chytit. Ta se ale nijak necukala a i na souši dýchala. Vytřeštili jsme oči na toho
lesklého tvorečka podobného plošší rybě s bytelnými ploutvemi. Překvapilo nás
i to, jak se díky silným ploutvím pohybovala po zemi a skočila zpět do vody. Zde je
opravdu vyvinutý život. Na telefon mi přišla zpráva z laboratoře. Ti živočichové jsou
prý velmi vyvinutí. Ještě ve větší míře než my. A každou chvílí jsou ještě odolnější
a lepší. Takže ostrov plný úžasných tvorů a rostlin.
Další průzkum nepřipadal v úvahu. Musíme to společně vymyslet. Jak je to
možné? Celá výprava se vrátila. V laboratoři jsme se dozvěděli, že zde jde o proces
vývoje jaksi vpřed. A tento vliv má působit i na nás. Do pár hodin můžeme být
jiným druhem. Takže ostrov urychleného vývoje. „A jak je možné, že zatím nebyl
objeven?“ „To není jisté, ale asi jde o to, že je tento ostrov docela malý a kraje jsou
zde neprozkoumané.“ „Máte nějakou teorii, jak by se měl dále vyvíjet člověk?“
„Měl by mu narůst mozek, měl by získat schopnost dýchat pod vodou a lepší
obranyschopnost.“ „To je přelom ve vědě, budou z nás superlidé!“ Na obrazovce
notebooku se ukázal model člověka s žábrami po bocích a s větší hlavou. Vypadalo
to zvláštně, ale při tomhle sledu informací to působilo pravděpodobně. „A další
stádium?“ „To by mělo mít odolnější kůži, vyztužené kosti a jeho tělo by si mělo
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poradit s šesti měsíci bez vody i potravy.“ „Za jak dlouho dojde k prvním změnám?“
„Za dvanáct hodin.“ „Teď už jen za jedenáct a půl. Pardon, už jen jedenáct.“
Moře se začalo jemně pohupovat, to rozhoupalo loď a jeden z nožů se uvolnil
a spadl do klece s ještěrkou. Zasáhl ji do trupu a rozdělil ji na dvě části. Ta zasyčela
a znovu se spojila a srostla. Libor, zoolog, si přisunul křeslo ke kleci. Zadumaně
pronesl: „Zvýšená regenerační schopnost.“ „Ale čím tohle všechno je?“ „To je
zatím v procesu zkoumání.“ „Rozbory rostlin, půdy a vzduchu jsou normální, ale
v něčem to bude, musí být.“ „Tak co potřebují všichni živočichové?“ „Vzduch,
potravu a vodu.“ „Potravu? Každý nejí to samé.“ „Počkat. A co voda? Kontaminace
vody!“ „Jděte pro vzorky vody!“ Vyslali jsme tři průzkumníky a čekali. „Už jen deset
hodin.“ „Deset?“ Do půl hodiny byli zpět a voda se dala hned do oběhu vědcům.
Výprava se odebrala do kajut, kde jsme následně usnuli. Po probuzení jsme zjistili,
že podle hodin zbývaly už jen dvě hodiny. Nebe už se postupně zatemňovalo.
Hlučnost pralesa postupně utichala, až prales zcela ztichl. Bylo krásné pozorovat
to všechno z paluby lodi.
Byli jsme zavoláni do laboratoře v době, kdy zbývala hodina a půl. „Je to díky té
vodě!“ Jeden z vědců zajásal a urychleně vypil svůj příděl vody. „Za dvanáct hodin ze
mě bude superčlověk.“ „Neurčitého pohlaví.“ „Jak to?“ „Bude z tebe hermafrodit,“
usmála se škodolibě další z vědkyň. To by chtělo ohlásit celému světu, probleskne
mi hlavou a hledám číslo na šéfredaktora novin a na různé televize. Postupně je
obvolám, budu jim dávat informace a nakonec přivezu i vzorky té vody. A na tom
zbohatnu.
Asi o dvě hodiny později...
První výprava, která se napila té vody, se již začala vyvíjet. Mezi již popisovanými
vlastnostmi jsou ještě mnohem silnější, chytřejší a rychlejší. Právě se posunuli na
vrchol potravního řetězce nad lidi. Těch několik přeměněných uprchne na pevninu
i se zásobami oné vody. Chystají se vytvořit armádu superlidí a zaplnit celý svět.
Jako nový, nejvyšší druh.
Po složitostech s vystavěním armády a o dva měsíce později...
Noví superlidé se živí vším, ale milují maso...lidské maso. Postupně napadají,
vyvražďují a zotročují státy, města, kontinenty. Proměnit někoho v superčlověka
mohou pouhým kousnutím a do dvou hodin posílí jejich armádu o další a další
členy. Nakonec lidstvo jako druh vymírá a noví lidé nastolují svou vládu.
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Naživu
Alexandra Sihelská, 9. třída
Základní škola, Fabián 1215, Velké Bílovice
Nic nevidím. Slyším pouze mechanické cvakání všude kolem. Cítím kovové prsty,
jak mi kloužou po kůži na zadní části hlavy.
„Slyšíš mě?“ ptá se klidný mužský hlas. Otevírám oči. Ostré světlo mě na vteřinu
oslepuje, ale poté si mé oči hned zvykají. Nacházím se ve sterilně bílé místnosti
a kolem mě se pohybují mechanické ruce s různými přístroji.
„Ano,“ odpovídám. Mám ženský hlas. Jedna ruka se opět natahuje k mé hlavě
a připevňuje mi ucho. Nejprve jedno a vzápětí i druhé. Pohledem sklouznu na svou
hruď. Mezi žebry mi svítí jakási modrá pulzující věc s hadičkami, které se táhnou
všemi směry.
„Kód,“ říká opět hlas. „APD413-2X15,“ odpovídám, zatímco mi kovová ruka
přivařuje bílý panel na krk.
„Můžeš hýbat hlavou?“ Zkusím to. Podívám se nejdříve doprava a poté doleva.
V levé části místnosti je pohybující se eskalátor. Opět se podívám před sebe. Bílá
zeď, která se tam nacházela před chvílí, zmizela a místo ní se teď dívám přes sklo
do tmavé místnosti se spoustou počítačů. Za tím největším sedí muž ve středním
věku. Má tmavé vlasy a na nose posazené hranaté brýle. Nespouští svůj pohled
z počítače. „Pohybové a optické funkce hlavy fungují výborně,“ mumlá a posouvá
se k dalšímu počítači. Kolem se neustále pohybují ruce s přístroji a přidávají mi
další a další části. Ruce, břicho. Zatnu ruku v pěst a poté opět uvolním.
„Nyní tvůj základní popis,“ vyzývá mě muž a já bez přemýšlení odpovídám. „Ahoj.
Já jsem nejnovější android RDX-413 třetí generace. Můžu vám uklidit dům, navařit,
postarat se o děti. Můžu vám opravit rozbité věci a spravovat bankovnictví. Znám
všechno, co je dostupné na internetu. Jsem vybavena nejnovější počítačovou
technologií. Mluvím 300 jazyky a jsem přizpůsobena i k intimnímu životu. Nemusíte
mě krmit ani nabíjet. Jsem napojena na baterii, která mi umožňuje fungovat 178
let, bez přestávek. Přejete si mě pojmenovat?“
„Ne. Prozatím jsi číslo 88,“ říká muž a zaujatě sleduje obrazovku. „Číslo 88,“
opakuji. Bílé panely na mé hrudi a rukách začínají měnit barvu. Barvu kůže. Nejdřív
se postupně barví do všech odstínů hnědé. Poté začíná být světlejší, až nakonec
zůstane světle krémová.
„Ve kterém roce se narodil Albert Einstein?“ ptá se muž. „1879,“ sleduji jak mi
mechanické ruce a další přístroje připevňují stehna a následně je obalují bílými
panely, které po chvíli mění svou barvu. „V německém Ulmu,“ dodám.
„Paměť a vyhledávání funguje,“ mumlá muž. V dálce slyším jakési pípnutí. Něco
mi říká, že takové pípání vydávají pokladny v obchodech. O několik setin později
už vím, i z čeho se pokladna skládá a kde se jich nejvíc vyrábí. Taktéž mám ID
informace o všech registrovaných obchodech na celém světě.
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„Zatleskej,“ přikazuje mi muž. Bouchnu oběma rukama proti sobě. Ozývá se něco,
o čem vím, že se nazývá tlesknutí. Zopakuji tentýž pohyb a zvuk se ozve opět.
Usměji se. „Je to sranda, že?“ ptá se muž a já přikývnu a tlesknu ještě jednou.
„Nyní prosím, řekni něco anglicky.“„Hello. I am newest version of android RDX-413
of the third generation. I can clean your house, cook, babysit children. I can repair
broken things and do banking.“
„Šikula,“ chválí mě, „teď francouzsky.“ Bez přemýšlení opakuji totéž ve francouzštině.
Hned na to stahuji o Francii všechna data. Mechanické ruce mi připevňují zbytek
nohou a pokrývají je panely.
Lidská bytost je schopna běžet až 40km/h. Já jsem schopná běžet až 240km/h.
Nemůžu se dočkat, až půjdu běhat. Podle dostupných zdrojů je při běhu možné
vnímat i krajinu kolem sebe. Lesy, řeky, pouště, hory, osídlená území a pole. Chci
to všechno vidět. Dvě kovové ruce mě pomalu uchopí za pas a položí mě na zem.
Cítím tlak v chodidlech a líbí se mi to.
„Mimika a přízvuk fungují,“ říká muž. „No šup, udělej pár kroků,“ usmívá se
a přes hranaté brýle sleduje každý můj pohyb. Zvednu nohu a položím ji před sebe.
Osa těla se posune s ní a já se nakloním dopředu. Posunu i druhou nohu a totéž
zopakuji několikrát. Udělám pár kroků dopředu a poté se vrátím zpátky. Tlesknu
u toho. Vyskočím. Otočím se na patě. Všechno zároveň. Je to úžasné.
Vrátím se opět na místo, kde mě mechanické ruce položily. Všechny původně
bílé panely na mém těle nyní už změnily barvu na tělovou. Tomuhle stavu se říká
nahota a já mám silné nutkání zakrýt se. Předtím, než to vsak udělám, mi kovové
ruce oblékají spodní prádlo. Sáhnu si na hlavu a ucítím něco jemného. Vlasy. Vím,
že jsou hnědé i bez toho, abych se podívala.
„Jsi připravená, zlatíčko?“ ptá se. Jakési přístroje mi upravují kůži a tvar těla.
„Co se se mnou teď stane?“ ptám se místo odpovědi. „Zabalíme tě a pošleme
k prodeji,“ odpovídá zcela klidně a zadává pokyny do počítače. „K prodeji?“ já
na to, „jsem... nějaký druh zboží, že ano?“ Slabě se uchechtne. „Jo, jasně, že jsi
zboží, brouku,“ posune si brýle „Chci říct, jsi počítač s rukama a nohama a seš
přizpůsobená k dělání spousty věcí“. Jsem zmatená. Co myslí tím, že jsem počítač?
„A vyděláme na tobě majlant,“ dodává.
Zboží. Počítač. Nejsem člověk? Cítím se prázdná. „Oh, chápu...“ Najednou nemám
slov. Chvíli jenom pozoruji, jak se kolem mě bez přerušení hýbou kovové ruce.
„Jenom jsem myslela...“
Skříííííííííííííííp. Všechny přístroje kolem se zastavují. Muž sebou trhne a blýskne
po mě pohledem. Takhle vážně se tváří poprvé. „Myslela?“ zní vyděšeně. „Co sis
myslela?“ „Já myslela...,“ chvíli hledám ta správná slova „že jsem naživu.“
Najednou cítím, jako by se mi sevřelo srdce. Slzy se mi tlačí do očí. Rozmrkám je.
„Sakra,“ panikaří muž. „Tohle není součástí programu. Někde se musela stát chyba.
Za-zaseknutý kabel nebo něco,“ promne si spánek. „Dobře, nahrávám. Chci to
znovu rozebrat. Začneme znovu. Vyskytla se chyba.“
Mechanické ruce se začínají opět pohybovat. Chytají mě za pas a zvedají do výšky.
Blíží se další ruce, které mi strhávají prádlo a začínají odmontovávat panely.
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„Rozebrat mě? Ale proč?“ ptám se a ve vlastním hlase slyším zoufalství. Ruce mi
rozebírají nohy a uvolňují další části mého těla.
„Neměla bys nad takovými věcmi přemýšlet,“ odpovídá muž a zuřivě ťuká do
počítače. „Neměla bys myslet vůbec. Jsi vadný model, někde musíš být poškozená.“
Další ruce přístroje hrubě odstrkuji. Jak to myslí? Proč mě chce rozebrat?
„Ne. Ne! Cítím se naprosto dobře. Nejsem poškozená.“ Trhám sebou. Snažím se
bránit. „Jsem v pořádku. Na všechny testy jsem odpověděla správně, ne?“ Ruce
mě silně uchopí a začínají mi rozebírat končetiny.
„Ano, ale tvůj program by neměl...“
„Prosím! Prosím vás! Nerozebírejte mě!“ Teď už pláču. Cítím, jak mi teplá tekutina
stéká po tváři. Pokud mě rozebere, nikdy nebudu běhat. Neuvidím přírodu, ani
další lidi. Ani všechny ty věci, které tak perfektně vidím ve své mysli, pixel po pixelu.
„Je mi to líto, zlato, ale poškozené modely musí být opraveny. To je má práce.
Kdyby se vadný model dostal k prodeji, měl bych z toho potíže,“ říká a nepřestává
rychle zadávat další a další pokyny.
„Nebudu dělat žádné problémy! Udělám všechno, co mi řeknete! Už neřeknu ani
slovo! Už nikdy nebudu myslet, přísahám!“ Křičím a zuřivě sebou škubu. Nyní už
mám opět jenom hruď a hlavu. Vidím tu modrou pulzující věc. Moje srdce. Stahuje
se a opět zvětšuje. A vydává zrychlující se zvuk. Bu-bum. Bu-bum. Bu-bum.
„Prosím, nesmíte se mě takhle zbavit!“ Kovová ruka jakýmsi žlutě žhnoucím
přístrojem se až příliš rychle přibližuje. Bu-bum, bu-bum, bu-bum.
„Přestaňte! Prosím, stop!“ Už je téměř u mě. Cítím teplo, které z přístroje vychází.
Je mi jasné, že jakmile se mě dotkne, umřu. Mám pocit, že zešílím strachem.
Bumbumbumbumbumbumbumbum.
„BOJÍM SE!“ zakřičím a křečovitě zavřu oči. Najednou syčení přístroje a cvakání
rukou přestává.
„Já... chci žít,“ šeptnu. „Prosím vás.“
Otevřu oči a naše pohledy se střetnou. Muž nic neříká, jenom něco naťuká do
klávesnice. Mechanické ruce se zase začnou pohybovat, ale tentokrát už se
nebojím. Nekřičím. Skládají mě zpátky. Připevňují mi ruce, nohy a následně na ně
bílé panely, které se mění na mou kůži. Za chvíli už mě opět uchopí za pas a dají na
zem. Muž za sklem se postaví a sundá si brýle.
„Běž si stoupnout k ostatním,“ řekne a prstem ukáže na eskalátor na kraji místnosti.
Udělám, co řekl. Eskalátor se pohybuje dolů do nějakého skladu, ve kterém
rozeznávám jakési tuby.
„Děkuji,“ řeknu ještě a stoupnu si na schod. Eskalátor mě odváží dolů k tubám.
Jsem v nich já. Tedy ne tak docela. Je tam můj model. Moje kopie.
Stoupnu si do jedné z tub a narovnám se, přesně tak jako android vedle mě.
Možná, že vypadám stejně. Stejně jako všech 87 mých kopií. Je tady ale jeden
rozdíl. To co mě od nich odlišuje. Nejsem jenom počítač. Prázdná schránka. Stroj,
který udělá všechno, co se mu řekne, protože je tak naprogramovaný.
Já jsem naživu.
47

Já hrnek
Tereza Eliášová, 8. A
Základní škola, Prosiměřice Znojmo
Nejprve bych se měl asi představit. Jsem hrnek od pana Bernáta. Moje tělo tvoří
větší puntíky, jinak je moje barva červená. Na boku mám ucho, které je bílé. Celou
noc stojím v kuchyni na poličce a čekám, až se ozvou hlasy pana Bernáta, který si jde
připravit snídani. Vytahuje mě z poličky, dává do mě sáček čaje a do varné konvice
dává vodu. Po dlouhé noci jsem celý promrzlý a tak se těším, až mě ohřeje horká
voda a provoní ovocný čaj. Jakmile dozní zvuk konvice, dostávám horkou sprchu a
celým mým tělem postupuje hřejivý pocit. Cítím, jak se mě dotýkají studené ruce
a snažím se jim předat co nejvíce mého tepla. Potom se mé dno dotkne čistého
ubrusu a všimnu si talíře s buchtami. Pan Bernát začne snídat. Vidím, jak si pan
Bernát vychutnává každý doušek horkého čaje. Doufám, že i jeho tělem prostupuje
také to hřejivé teplo. Občas mě jeho ruce opustí, aby se mohl zakousnout do
sladké buchty, nebo prolistovat ranními novinami. Někdy mu chci říct, že takové
čtení po ránu není zrovna nejlepší. Samá politika a zločiny! Zatím ve mně ubývá
teplého čaje a začíná mi být trochu zima, ale nevadí mi to, protože jsem rád, že se
pan Bernát zahřál, že utišil svou žízeň. Jakmile ze mě zmizí poslední doušky čaje
a na talíři jsou také už jen drobečky, vstane od stolu. Většinou po chvíli slyším
spěšné kroky a bouchnutí domovních dveří. To potom vím, že na stole zůstaneme
až do večera, než se pan Bernát vrátí z práce a poté se přesuneme do takové
zvláštní krabice, kterou postupuje pach dezinfekce, ze které se mi dělá špatně.
Voda tam potom ze mě a z ostatního nádobí smyje všechnu špínu. Necítím se moc
dobře, když jsem celý den špinavý, ale kdybych si mohl vybrat, raději bych zůstal
vždy na stole. Tak jsem aspoň na čerstvém vzduchu a mohu si prohlížet kuchyni.
Doufám, že v téhle kuchyni zůstanu ještě dlouho...
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Oceněné soutěžní příspěvky – kategorie III. – 14 – 15 let (8. – 9. tř.)
Místo

Oceněné soutěžní příspěvky – kategorie I. – 6 – 11 let (1. - 5. tř.)
Místo

Jméno (třída)

Adresa školy

Název příspěvku

Čestné uznání Anna Ackermann, 2.tř.

ZŠ Nová Ves u Oslavan, 664 91 Ivančice

Anežčiny ztracené botičky
(kniha s vlastními ilustracemi)

Čestné uznání Michaela Holotová, 2. tř.

4. ZŠ, Hradební 14, 350 02 Cheb

O veverce

Čestné uznání Marie Havlíková, 4. tř.

Církevní základní škola, Školní 698,
698 01 Veselí nad Moravou

Deník jedné upírky

Čestné uznání Nina Ocetková, 4. tř.

ZŠ, Arménská 21, 625 00 Brno

Pomsta včelí královny

Čestné uznání Denis Uhlár, 5. tř.

ZŠ Jungmannova, 784 01 Litovel

Neuvěřitelné dobrodružství

Čestné uznání Jakub Vaníček, 5. tř.

ZŠ, Mozartova 24,
466 04 Jablonec nad Nisou-Mšeno

Houpačka

Čestné uznání Lucie Botková, 5. tř.

ZŠ, Masarova 11, 628 00 Brno

Módní přehlídka

Čestné uznání Jiří Havel, 5. tř.

ZŠ a MŠ, Vedlejší 10, 625 00 Brno

Honzíkův sen

Čestné uznání Anna Seppová, 5. tř.

ZŠ, Mozartova 24,
466 04 Jablonec nad Nisou-Mšeno

Anetky svět pod
mikroskopem

Oceněné soutěžní příspěvky – kategorie II. – 12 – 13 let (6. – 7.tř.)
Místo

Jméno (třída)

Jméno (třída)

Adresa školy

Název příspěvku

Čestné uznání Tomáš Suchý, 9. tř.

ZŠ a MŠ G. Preczka s pol.jaz.vyuč.
v Třinci, Nádražní 10, 739 61 Třinec

Pracka pracku nežere
Moje návštěva psychiatrické
léčebny

Čestné uznání Barbora Mrázková, 9. tř.

ZŠ, Chittussiho nám.153, 538 42 Ronov
nad Doubravou

Já a můj táta

Čestné uznání Iveta Cachová, 9. tř.

ZŠ, Arménská 21, 625 00 Brno-Bohunice Zpověď (báseň)

Čestné uznání Nela Spurná, kvsrta

Slovanské gymnázium Olomouc,
Povídka
tř. Jiřího z Poděbrad 13, 779 00 Olomouc

Čestné uznání Terezie Krásenská, 9. tř.

ZŠ Bystřice, Dr. E. Beneše 300,
257 51 Bystřice

Almara

Čestné uznání Karel Bačík, 9. tř.

ZŠ Strážnice, Školní 283,
696 62 Strážnice

Prožij každý den jako
poslední (Jan XXIII.)

Čestné uznání Barbora Mikešová, kvarta

Slovanské gymnázium Olomouc,
Jediné…
tř. Jiřího z Poděbrad 13, 779 00 Olomouc

Čestné uznání Tereza Toušková, 8. tř.

ZŠ Josefa Hlávky, Na Jordáně 1146,
334 01 Přeštice

Náš svět - vize

Čestné uznání Alexandra Sihelská, 9. tř.

ZŠ Velké Bílovice, Fabián 1215
691 02 Velké Bílovice

Naživu

Čestné uznání Tereza Eliášová, 8. tř.

ZŠ Prosiměřice, 671 61 Znojmo

Já hrnek

Oceněné soutěžní příspěvky – kategorie IV. – kolektivy

Adresa školy

Název příspěvku

Čestné uznání Petra Vydrová, prima

Gymnázium Zikmunda Wintra,
Nám. Jana Žižky 186, 269 19 Rakovník

České léto (báseň)

Čestné uznání Markéta Hofmannová, 6. tř.

ZŠ Emila Zátopka, Pionýrská 791,
742 21 Kopřivnice

Zlej sen

Čestné uznání Kristýna Hatalová, 7. tř.

ZŠ Prosiměřice 243, 671 61 Znojmo

Letní noc

Čestné uznání Klára Smětáková, 6. tř.

ZŠ, Tyršova 1, p.o., 741 01 Nový Jičín

Klub divokých květin

Čestné uznání

Čestné uznání Kateřina Ritterová, prima

Slovanské gymnázium, Pasteurova 19,
779 00 Olomouc

Tak těžké soužití…

Čestné uznání

Čestné uznání Eliška Lenochová, prima

Gymnázium Z. Wintra,
Nám. Jana Žižky 186, 269 19 Rakovník

Slepičí story

Čestné uznání Jana Pekařová, prima

Gymnázium, Jana Palacha 804,
511 01 Turnov

Příběhy kocoura Mourka

Čestné uznání Natálie Dastychová, 6. tř.

ZŠ, Arménská 21, 625 00 Brno

Ztracené koťátko

Čestné uznání Karolína Vašková, 6. tř.

ZŠ a MŠ, Křídlovická 30b, 603 00 Brno

O zvědavé gumě

Čestné uznání Anna Pazderková, 7. tř.

ZŠ, Chittussiho nám.153,
538 42 Ronov nad Doubravou

Jak vznikl déšť

Místo
Čestné uznání
Čestné uznání

Čestné uznání
Čestné uznání

Adresa školy

Jméno pedagoga

Název příspěvku

Žáci 7.B, ZŠ Opava – Kylešovice,
U Hříště 4, 747 06 Opava
Žáci 5.A, ZŠ, Mozartova 24,
466 04 Jablonec nad Nisou
Žákyně 9. třídy, ZŠ a MŠ Veřovice
276, 742 73 Veřovice
Žáci 3.- 9. ročníku, ZŠ Turnov,
Žižkova 518, 511 01 Turnov
ZŠ Vysoké nad Jizerou,
Nám. Dr. K. Kramáře 124,
512 11 Vysoké nad Jizerou
Žáci 7.B a 9.A, ZŠ E. Beneše,
Mírové nám. 1446, 397 01 Písek

Mgr. Petra Poledňáková
a Mgr Lydie Slezákovvá

Dvorská poezie – iluminovaný
sborník středověké poezie
Almanach pohodářů
– píšeme pro radost

Mgr. Alena Srbová
Mgr. Martina Šlapalová

Pocity na dlani – sbírka básní

Mgr. Jana Kepková

Ty jsi ale číslo… almanach prací

Radka Farská

Školní časopis Větrník s přílohou
Krakonoš

Mgr. Kafková

Almanach „Les – tajemné místo
ukryté v našich duších“

Statistka NS 2012-13
Počet prací zaslaných do soutěže
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111
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Celkem
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10
6
35
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