Soutěž dětského literárního projevu
Náš svět 2012 - 2013 – výsledková listina
Oceněné soutěžní příspěvky – kategorie I. – 6 – 11 let (1. - 5. tř.)
Místo

Jméno (třída)

Adresa školy

Název příspěvku

Čestné
uznání

Dominik Juříček
(5.tř.)

ZŠ Emila Zátopka, Pionýrská 791
742 21 Kopřivnice

Pohádka o ztracené ponožce

Čestné
uznání

Jiří Havel
(4. tř.)

ZŠ Vedlejší 10
664 41 Brno

Jak slaví vánoce pejskové a
kočičky v brněnském útulku

Čestné
uznání

Anna Andělová
(5.tř.)

ZŠ Emila Zátopka, Pionýrská 791
742 21 Kopřivnice

Červený balónek

Čestné
uznání

Zuzana Osobová
(5.tř.)

ZŠ Mozartova 24
466 04 Jablonec nad Nisou

Křečík džungarský, Zimní
pohádka o bílém králíčkovi

Čestné
uznání

Tereza Krejzová
(2.tř.)

ZŠ Obránců Míru 2944
434 01 Most

O ročních dobách
(báseň)

Čestné
uznání

Karolína Sigmundová
(4.tř.)

ZŠ Mozartova 24
466 04 Jablonec nad Nisou

Expres padací lahvičky ze 4.A

Čestné
uznání

Karolina Vašková
(5.tř.)

ZŠ Brno, Arménská 21
625 00 Brno

V cizí kůži

Čestné
uznání

Anna Dostálová
(5.tř.)

ZŠ, Sokolská 211
768 32 Zborovice

Dobrodružné výprava sněhové
vločky

Čestné
uznání

Daniela Běhounková
(2.tř.)

ZŠ Mozartova 24
466 04 Jablonec nad Nisou

Masožravka; O bacilovi a
tabletce

Čestné
uznání

Jana Pekařová
(5.tř.)

ZŠ Turnov, Skálova 600
511 01 Turnov

Tajemné příběhy aneb Cesta
zpátky

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

Čestné
uznání

Matulová Kateřina
(8.tř.)

ZŠ a MŠ Prokopa Diviše, Ke škole 569
669 04 Znojmo-Přímětice

Kolotoč

Čestné
uznání

Tereza Třetinová
(kvarta)

Gymnázium, Smetanova 168
672 01 Moravský Krumlov

Neboj se, já ti neublížím

Čestné
uznání

Zdeňka Kolářová
(9.tř.)

ZŠ, Jungmannova 655
784 01 Litovel

Osudná volba

Čestné
uznání

Kristýna Klazarová
(kvarta)

Gymnázium, T. G. Masaryka 106
562 01 Ústí nad Orlicí

Znovuzrození

Čestné
uznání

Lucie Sitterová
(9.tř.)

ZŠ E. Beneše, Mírové nám. 1466
397 01 Písek

Povídky

Čestné
uznání

Dominik Růžička
(9.tř.)

ZŠ, Jugmannova 655
784 01 Litovel

Štěně

Čestné
uznání

Alžběta Hálová
(9.tř.)

ZŠ E. Beneše, Mírové nám. 1466
397 01 Písek

Všední příběhy

Oceněné soutěžní příspěvky – kategorie IV. – kolektivy
Místo

Adresa školy

Čestné
uznání

Žáci 1. B, ZŠ, Arménská 21,
625 00 Brno - Bohunice
Žáci 8. ročníku - ZŠ,
Moskevská 2929,
272 04 Kladno - Rozdělov
Žáci 3.-9. ročníku, ZŠ,
Žižkova 518, 511 01 Turnov
ZŠ E. Beneše
Mírové nám. 1446
397 01 Písek
Žáci 4. A, ZŠ, Arménská 21
625 00 Brno-Bohunice
Žáci primy - Gymnázium
Jana Blahoslava, Lány 2,
664 91 Ivančice

Čestné
uznání
Čestné
uznání
Čestné
uznání

Místo

Jméno (třída)

Adresa školy

Název příspěvku

Čestné
uznání

Natálie Janášová
(6.tř.)

ZŠ, Pod Školou 447
252 28 Černošice

Čestné
uznání

Slza, Zlost (básně)

Čestné
uznání

Robin Durník
(7. tř.)

ZŠ a MŠ, Dvorská 26
678 01 Blansko

Báchorka o zvířecím
městečku

Čestné
uznání

Čestné
uznání

Jan Blatný
(prima)

Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše 14
658 70 Brno

Pohádka o zeleném
prasátku

Čestné
uznání

Erika Adamíková
(7.tř.)

ZŠ, Arménská 21
625 00 Brno-Bohunice

Ztracena v čase

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

Jméno (třída)

Adresa školy

Název příspěvku

Čestné
uznání

Vendula Němcová
(kvarta)

Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše 14
658 70 Brno

Kapesní karamelka
(soubor básní)

Jméno pedagoga

Název příspěvku

Hana Fejtlová

Můj sen (leporelo)

Mgr. Jaroslava Horáková

Naše kniha aneb Příběhy starších
nás inspirují

Mgr. Jana Kepková

Sborník Kytička pro paní
Spisovatelku Marii Kubátovou

Mgr. Hana Kafková

Písmenko
(almanachy slohových prací)

Mgr. Lidmilová

Magická rostlina (sborník lit. prací)

PhDr. Milena Špiříková

Projekt Region – „Naše město“

Statistka NS 2012-13
Počet prací zaslaných do soutěže
I. kategorie
II. kategorie
III. kategorie
IV. kategorie
Celkem

206
62
104
14
386

Oceněné
10
4
8
6
28

Národní soutěž dětského literárního projevu - Náš svět
jubilejní 40. ročník – 2012/2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo ve školním roce 2011-2012 již 39. ročník
soutěže dětského literárního projevu Náš svět. Garantem soutěže je Národní institut dětí a
mládeže (www.nidm.cz).
Organizace soutěže: Soutěž dětského literárního projevu je jednokolová a není nijak tematicky
omezena. Všechny práce jednotlivců a práce kolektivů se zasílají na adresu NIDM MŠMT (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 17. 5. 2013). Vybrané oceněné práce jsou spolu s výsledkovou listinou rovněž
otištěny ve sborníku, který je k dispozici všem oceněným soutěžícím. Jsou zde jen vybrané
práci, neboť mnohé jsou příliš rozsáhlé, a nemohou proto být publikovány. Výsledková listina je
zveřejněna též na internetových stránkách www.nidm.cz, najít zde můžete i ukázky oceněných
literárních prací, případně fotodokumentaci ze slavnostního vyhlášení a další informace a
zajímavosti.Letošní ročník soutěže podpořilo nakladatelství JaS s.r.o, které věnovalo část
knižních cen pro soutěžící.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, PaedDr. Eva Schneiderová
Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Talentcentrum
Na Poříčí 1035/4, 115 30 Praha 1
tel.: 221 850 807, 814; e-mail: barbora.steflova@nidm.cz
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Křečík džungarský – Zuzana Osobová
Mám malého křečíka.
Bydlí v domku od mlíka.
Chleba vůbec nežvýká.
Ani trochu nepčíká.
Ani trochu nekníká.
Vůbec nic mi neříká.
Asi drží bobříka

Jarní
Tereza Krejzová (2. třída)
ZŠ, Obránců míru 2944, Most
Oceněná práce 1. kategorie
Jaro už přichází,
má teplou duši,
sněženky rozkvétaj,
moc jim to sluší.
Po nebi vrací se
k nám tažní ptáci,
letí až zdaleka,
dá jim to práci.
Na mezi pod kopcem
vlní se tráva,
když malý zajíček
z pelíšku vstává.
Kulička bodlinek
plíží se lesem,
lístečky z doupěte
na zádech nese.
Motýli vznáší se
jak ptačí peří.
Chytám je jak vločky
v zimě, když sněží.
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Masožravka
Daniela Běhounková (2. třída)
ZŠ Mozartova 24, Jablonec n.N. 466 04
Oceněná práce 1. kategorie
„Hodně štěstí zdraví!“ křičí Vláďa a podává masožravé kytce jitrnici a třese masožravce listem.
A maminka masožravku zalije. Ale trefí se rovnou na koberec. „Ach jo,“ řekla maminka. „Vláďo! Pojď
mi pomoci s utřením stolu a koberce.“ A co masožravka? Ta už jitrnici dávno snědla a moc ji chutnala
a zazvonil zvonek a pohádky je konec.

O bacilovi a tabletce
Byl jednou jeden bacil a ten se vloupal do krku jedné holčičky. Byl to bacil angíny. Byl tak maličký, že ho
neviděla ani maminka ani holčička Petruška. Já jsem vám zapomněla říci, jak se ta holčička jmenovala,
byla to Petruška. A ten bacil jí tam dělal velikou neplechu. Petruška měla velkou teplotu, bolelo ji
v krku a hrozně brečela. A maminka s ní musela k paní doktorce. A paní doktorka jí řekla: Petruško,
udělej ááááá. Petra udělala ááááá a paní doktorka jí řekla: Petruško, máš angínu. A maminka řekla:
budeš doma v posteli. A pak šly domů, Petruška si lehla do postele a maminka jí přinesla horký čaj
s medem a s citrónem. Pak odešla do obýváku si přečíst recept, který Petrušce napsala paní doktorka
a řekla: Péťo, jdu do lékárny ti koupit tabletky. A šla. V lékárně, když přišla na řadu, řekla: Dobrý den,
potřebovala bych tabletky na angínu. Paní lékárnice mamince podala malou krabičku a řekla 35 Kč,
maminka zaplatila a šla domů. A už od dveří na Péťu volala: Už jsem zpátky! Moje holčičko, přinesla
jsem ti tabletky. Fůůůj, zakřičela Péťa. Ale nakonec si pidi tabletku vzala.
A najednou jako by tam ten bacil v Petruščině krku nikdy nebyl. Petruška už běhá s dětmi venku.
A všechno to spravila tabletka, která nebyla o moc větší než bacil.

Červený balónek

Anna Andělová (5. třída)
ZŠ Emila Zátopka, Pionýrská 791,74221 Kopřivnice
Oceněná práce 1. kategorie

Byl jednou jeden pokoj. No, samozřejmě, že nebyl v domě sám, tohle byl dětský pokoj. A v tom pokoji
se ještě z loňské pouti vznášel červený balónek. Balónek vlastnila holčička Alenka. Byla to velice
pořádná holčička, a proto si s balónkem hrála celý rok. Jak se tak vznášel, viděla na něm nezvyklý
úkaz: balónek se každou hodinu o trošičku nafoukl. Alenka byla ještě malá, a tak nevěděla, že by se
balónek měl spíše vyfukovat. Byla šťastná, že jí balónek vydržel tak dlouho. Jistě si říkáte, proč se ten
balónek nafukoval? Tak já vám to tedy prozradím. Takový krásně tmavě červený balónek, který si pluje
vzduchem v jasně žlutém pokoji, je taky pěkně nafoukaný. Ne tím, že by ho někdo dofukoval, ale tím,
že je pyšný. Pyšný balónek bych vám tedy nepřála! Tenkrát, když už byl nafouklý jako správný plážový
míč, vykřikl: „Co to děláš, Alenko, proč si nehraješ jen se mnou? Já tady pořád jen visím a ty si mne
všimneš, jen když tě navštíví nějaká kamarádka. U druhých dětí bych se měl určitě daleko lépe!“ Alenka
zůstala stát s otevřenou pusou. Uvědomila si, že balónek se nenaparoval tím, že by byl pyšný na ni a
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její péči, on se celou tu dobu nadouval proto, že byl pyšný jen sám na sebe. Alenku takové chování
velmi mrzelo.
Čas plynul a balónek se stále zvětšoval a zvětšoval. Jednoho rána, když se v Alenčině pokoji větralo,
vletěl dovnitř otevřeným oknem kos, co má dlouhý žlutý nos. A ten udělal klov a z červeného balónku
zbyly jen cáry.

Dobrodružná výprava sněhové vločky
Anna Dostálová (5. třída)
ZŠ, Sokolská 211, Zborovice
Oceněná práce 1. kategorie
Daleko, velmi daleko byl zámek. Nad zámkem, jak je známo, bývá nebe. V tom nebi se dělo hodně věcí.
Andělé natřásali mraky, potrhané zašívali, vyráběli kapky, blesky, vločky, kroupy, hromy a záblesky. Vy
už asi určitě víte, kdo jim to nakázal. Byla to sama matka Příroda a pán Bůh, kteří přesně věděli jakou
práci, kterému andělu přidělit. Zrovna byla zima a tak měli andělé na práci výrobu vloček. Abyste mohli
vyrobit jednu sněhovou vločku, potřebujete mnoho věcí. První je určitě led, pak šlehač, dále mnoho
různých formiček, hvězdný třpyt a mrazáky. Nejdřív rozpustíte led, který ušleháte do bílé hmoty, pak
ho rychle nacpete do formiček a šup s ním do mrazáku. Hotové vločky se ještě posypou hvězdným
třpytem. A vločky už jsou na světě.
Tuto zimu jeden anděl, kterému se nikdy nic nepovedlo, dostal pochvalu. Povedla se mu první
vločka v jeho životě. Vůbec nevadilo, že byla malá. Anděl ji neměl kam dát a tak si řekl, že té vločce
najde maminku. A tak se tedy stalo. Ale říkal si, že když ji musí opustit, dá jí alespoň jméno. A tak ji
pojmenoval Běla.
Běla se narodila 1. prosince. A také 1. prosince dostala jméno a maminku. Ten den ji maminka
poučovala, že na zem může jen s ní. Po třech dnech se Běla také chtěla podívat na zem, jako její
kamarádi. Proto se tedy tajně chodila dívat, jak andělé cpou vločky do mraků a posílají je na zem.
Chtěla totiž vidět stromy, o kterých vyprávěli kamarádi. Bylo jí líto, že ona musí být doma a oni smí dolů
s rodiči na výlet. Rozhodla se, že se dolů vydá sama, když její maminka teď nemůže. A už i věděla, jak
se tam dostat. Musela si ale počkat do 20. prosince a to bylo za 16 dní. Když ta doba skoro uplynula,
už se moc těšila. Nachystala si batůžek s potřebnými věcmi, jídlem, pitím. Její potravou byli krystalky
zmrzlé vody a hvězdný třpyt. Napsala své mamince dopis a pak už jen rychle do postele a dobrou noc.
Ráno Běla vstala, posnídala a dopis pro mámu dala na stůl. Pak rychle utíkala k pytlům vloček, a jak
andělé začali sypat vločky do mraků, skočila za nimi. Andělé začali třást mraky a začalo sněžit. Malá
vločka tancovala ve vzduchu a snášela se k zemi. Dopadla na okenní parapet zámku. Bylo z něj vidět
velký sál. Celé čtyři dny sledovala, co se za oknem děje. Byla nadšená. Viděla veliký vánoční strom,
viděla malou princeznu, jak strojí stromeček a její šťastný smích, viděla, jak pan král zapaluje svíčky
v ořechových skořápkách a ty jako malé lodičky plují po vodě ve veliké nádobě. Potom viděla, jak
královna rozkrojila jablíčko a v něm se objevila nádherná hvězda. Zahlédla chůvu s upečeným voňavým
tácem plným perníků. Společně s princeznou je všechny ozdobili. Nejvíc se jí líbilo, jak princezna, král
i královna zdobili stromeček. Najednou byla všude tma. Pak v ní zazářilo malé světélko a objevilo se
malé děťátko, které nadělilo pod stromeček spoustu balíčků, balíků, krabiček, taštiček různých tvarů,
velikostí a barev. Pak se rozsvítilo a Běla spatřila malou princeznu, které oči zářily radostí. Princezna
rozbalila hodně krabiček a balíčků, které byly pod stromečkem. A vločka si řekla, že na světě je krásně.
Najednou začalo v noci tát. Běla nevěděla, co to znamená. Začala se měnit na vodu a přidávat se
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k ostatním tajícím vločkám. Ráno se sněhová vločka sklouzla po rampouchu a spadla do potůčku
tajícího sněhu, který se rozléval kolem zámku. Potůček se vlil do potoku, který tekl dál a dál a Běla
s ním. Z potoku se stala šumící řeka. Běla stekla malinkým vodopádem a uskočila jako kapka vody na
plovoucí lístek. Usnula. Lístek se najednou zachytilo kámen a Běla sklouzla do vody. Vločka se lekla,
ale hned se uklidnila. Viděla ryby, které mrskaly ocasy kolem sebe, a začala se smát.
Než se nadála, byla ve vědru, které nesla holčička. Běla se ocitla v domě lidí. Dali ji do menší nádoby a
Běla si po chvíli uvědomila, že je jí nepříjemně teplo. Za nějakou dobu bylo to teplo příšerné. A Běla se
změnila v páru. Jako pára stoupala otevřeným oknem vzhůru k obloze. Začalo jí být dobře, a než by se
nadála, změnila se v led. Jak dorazila k nebi, andělé ji chytili a znovu z ní vyrobili vločku. Utíkala domů,
šťastně se shledala s maminkou, která na ni už čekala. Jedno jí ale slíbila, že už nikdy sama na výlet
nepůjde. A už se těšila na nové dobrodružství se svojí maminkou.

Pohádka o ztracené ponožce
Dominik Juříček (5. třída)
ZŠ Emila Zátopka, Pionýrská 791,74221 Kopřivnice
Oceněná práce 1. kategorie
Byla jednou jedna ponožka, která se prala a z toho praní v pračce se jí už točila hlava. Nemohla se
dočkat, až ji vytáhnou a pověsí na sluníčko usušit. Vtom někdo otevřel pračku a sbíral prádlo do koše.
„Hurá, jdeme se sušit,“ řekla ponožka ostatním. Ale už po chvíli začala naříkat, jak jí bolí pata, protože
ji svírá kolíček.
Najednou si vzpomněla, že nemá svou věrnou kamarádku Fusku. Začala křičet na celé kolo: „Fusko,
Fusko, kdepak jsi?“ Ale nikdo se neozýval.
Jen tričko vedle jí odpovědělo: „Co tady křičíš na celé kolo, koho hledáš?“
„Hledám kamarádku Fusku, ale nevím, kde je,“ odpověděla ponožka.
„A k čemu máš kamarádku, já žádnou nepotřebuji,“ říká tričko.
„Ale já ano, co bych si bez druhé ponožky počala, to bych byla úplně zbytečná,“ namítá smutně ponožka.
„A jak vypadá vlastně ta tvoje kamarádka?“ ptá se tričko.
„Je krásná, stejně barevná a pruhovaná jako já, stejně hřeje a při chůzi se střídáme, jednou jsem
vpředu já, jindy Fuska,“ povídá ponožka.
„Tak víš co, ponožko, až budeš suchá a schovaná v prádelníku spolu s ostatními ponožkami, tak se
pořádně podívej a určitě svoji kamarádku najdeš,“ radí tričko.
Vtom někdo posbíral všechno prádlo a usušené ponožky uložil do šuplíku k ostatním ponožkám a
punčocháčům. Ponožka se smutně rozhlíží všude kolem, ale svoji kamarádku nevidí a začne plakat,
až ji uslyší i punčocháče.
„Proč pláčeš?“ ptají se punčocháče.
„Ztratila jsem kamarádku, jmenuje se Fuska, je pěkně barevná a pruhovaná jako jsem já. Nevíte, kde
ji mám hledat?“ ptá se ponožka.
„Náhodou to vím přesně, musíš se překulit přes všechny ty ponožky a punčocháče a vzadu v rohu ji
najdeš,“ radí ponožce punčocháče.
„Mockrát vám děkuji,“ odpovídá ponožka.
Hned se vydá na cestu šuplíkem, přelézá jedno klubko ponožek za druhým, koulí se přes kupu
punčocháčů, až v rožku uvidí svoji kamarádku Fusku, která byla taky celá smutná, protože neměla
svoji kamarádku. To bylo radosti, když se zase uviděly. Ještě si slíbily, že se už nikdy nerozdělí.
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Zimní pohádka o malém bílém králíčkovi
a ztraceném běžkaři
Zuzana Osobová (5. třída)
ZŠ Mozartova, Mozartova 24, 466 04 Jablonec nad Nisou 466 04
Oceněná práce 1. kategorie
Žil byl jednou jeden malý bílý králíček. Ten králíček bydlel v domečku v Jablonci u své holčičky. Jednoho
dne se králíček rozhodl, že se vydá za dobrodružstvím. Vyskočil z klece, utíkal a dostal se až do
Jizerských hor. Moc se mu tam líbily sněhem zapadané lesy, zamrzlé potůčky, modrá obloha i krásné
výhledy. Lesní zvířátka si s ním hrála na babu. Najednou už si vyhrál, ale zjistil, že neví jak domů.
Začal trošku čichat a poslouchat, jestli někde někdo není. Začala mu být hrozná zima. Navíc byl bílý a
na bílém sněhu nebyl vůbec vidět. Chudinka králíček plakal: „Je mi hrozná zima a bojím se.“ Najednou
něco zaslechl. „Zkusím se tam vydat, třeba tam někdo bude,“ řekl si. Když došel na rozcestí, uviděl
běžkaře. „Hej haló, pane běžkaři, mohl byste mě vzít domu?“ Jenže běžkař mu vysvětlil, že se taky
ztratil. „Tak víte co? Když mě vezmete, tak já budu čmuchat a poslouchat, jestli někde někdo není,“
navrhnul králíček a běžkař, že jo. A tak vzal běžkař králíčka na čepici místo bambule, králíček se pevně
držel, čichal a poslouchal. „
„Něco cítím!“ zavolal najednou, „zelňačka, zelí poznám, zelí já rád!“ A ukázal běžkařovi směr.
A opravdu, byl tam domeček, v tom domečku stoleček, na stolečku mistička, v mističce polívčička a ta
celá stála 25 Kč a to už běžkař věděl, že je u zimního kiosku na Hřebínku a odtud už trefí do Jablonce.
Takže díky králičímu čmuchu se zachránil i velký běžkař i malý bílý králíček. A to je konec pohádky.

Pohádka o zeleném prasátku
Jan Blatný (prima)
Gymnázium, Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno
Oceněná práce 2. kategorie
Bylo, nebylo, za devatero horami, za devatero řekami, žilo na statku sedm prasátek. Jedno z nich se
jmenovalo Prasík. Vždycky ho něco trápilo. Někdy, že nesvítí slunce, jindy, že svítí slunce, někdy, že
fouká vítr, jindy, že nefouká vítr, ale nejvíc ze všeho ho trápilo, že je zelené.
Prasík by rád byl opět růžový, ale nevěděl, jak na to. Jednoho dne se zkusil natřít narůžovo. Vzal štětec
a natřel se. Jenže začalo pršet a Prasík byl opět zelený a k tomu se ještě zlobil, že prší.
Pak se mu zjevil bůh všech prasátek, veliký Chrochro, a řekl: „Když se budeš na svět usmívat, budeš
opět růžové, ale musíš se usmívat celý den.“ Příští den ráno si Prasík vzpomněl na boha Chrochra
a začal se usmívat. Jenže odpoledne se slunce schovalo za mraky a začala bouřka. Prasík byl zase
smutný, vzdychal, naříkal a přestal se usmívat.
Večer se mu zjevil Chrochro znovu a řekl: „Nevydržel ses celý den usmívat, takže zůstaneš zelené.
Můžeš to ale zkusit zítra.“ Následující den se Prasík celý den snažil usmívat, ať už pršelo, foukal vítr
nebo svítilo slunce. Jenže večer měl jeho nejlepší kamarád Štětináč bahenní koupel dříve než Prasík.
To naše prasátko rozesmutnilo a zase se mu nepovedlo se celý den usmívat. Opět se mu ukázal
Chrochro a upozornil ho, že pokud nevydrží být celý den veselý, nikdy se zelené barvy nezbaví. „Ale jak
to mám dokázat?“ povzdychl si Prasík. „Zeptej se kamarádů, třeba ti někdo poradí,“ odvětil Chrochro
a zmizel.
6

Druhého dne přišel Prasík za Štětináčem a zeptal se: „Jak mám dokázat se celý den usmívat a ani
jednou se nezamračit?“ „Musíš se na něco soustředit, myslet na jednu hezkou věc.“ „Ale co má být tou
hezkou věcí?“ „Co já vím, tak třeba... bahenní koupel,“ řekl Štětináč, který se zrovna koupal v jedné ze
svých oblíbených bahenních koupelí.
A tak Prasík příští den myslel jen na bahenní koupel. Dokonce se mu o ní i zdálo. A Prasík se opravdu
celý den usmíval a usmíval, až byl konec dne a Prasíkovi se zjevil Chrochro a řekl: „Výborně, vidím,
že ses držel mé rady a celý den ses usmíval.“ A Prasík začal růžovět a růžověl, až byl celý růžový jako
ostatní. Poděkoval Chrochrovi a okamžitě utíkal za Štětináčem. Skočil do bahna za ním a řekl: „Podívej
se, Štětináči, už jsem celý růžový!“ „Hurá, a teď už si můžeme hrát všichni. Hej, růžový prase, zkus mě
chytit!“ radoval se Štětináč. Od té doby se Prasík na svět usmíval a získal spoustu nových kamarádů.

V cizí kůži
Karolina Vašková (5. třída)
ZŠ, Arménská 21, 62500 Brno
Oceněná práce 1. kategorie
Lítám si s roztaženými křídly nad Brnem, najednou proti mně letí letadlo a zpívá: „Keby bolo niečo, čo

sa „ V tom zpěvu jsem rozpoznala zvuk svého budíku. Probudím se. Hlavou se mi honí zděšené otázky:
„Co se děje? Kolik je hodin? Co je dneska za den? Musím do školy?.. Aha... zase jen ten budík...“
uklidním se.
Natáhnu se pro mobil. „Já nemám prsty!“ vyštěknu. „Proč mám kožíšek?“ V tu chvíli spadl mobil na
zem. Skočím taky na zem. „Proč stojím na čtyřech? A proč ve výšce mých očí místo plakátů, co mám
na dveřích, jsou zásuvky pod skříní?“ Říkám si: „Opravdu bych si tu měla někdy vysát.“
Pořád slyším kvílivý zvuk mého řvoucího mobilu. Podívám se na hromadu polštářů a plyšáků, odkud
zvuk vychází. Jsem z toho trochu zmatená, protože vidím černobíle. Po hlavě jsem skočila do hromady
a všemi čtyřmi začala hrabat. Nejsem si jistá, jestli takhle ten mobil najdu, ale strašně mě to baví.
Mobil jsem našla. Pokusila jsem se ho vypnout. „Tak. Budík je vypnutý.“ Protože už jsem měla hlad,
rozhodla jsem se, že si v kuchyni něco najdu. Až u dveří mi došlo, že nedosáhnu na kliku. Nejprve jsem
se snažila otevřít dveře pacičkou, ale byly zavřené na doraz. Tak jsem si stoupla na zadní a pokusila
se chytit za kliku. Nedosáhnu. A navíc nemám prsty. Řekla jsem si: „Dám si pořádný rozběh a chytím
kliku do zubů.“ Rozběhla jsem se, ale uklouzla jsem na nějakém papíru a narazila zrovna čumáčkem
do dveří. „Hou!“ Takhle to nepůjde...
Přikrčila jsem se, zvedla hlavu, vyskočila.. ŽUCH! Vedle... Ještě jednou. Přikrčím se, zvednu hlavu,
vyskočím, chytím kliku do zubů, kloužu, kloužu, kloužu... až jsem byla úplně na konci udělalo to CVAK
a já jsem spadla na zem. To necvakly moje zuby! Sláva! Dveře se pootevřely!
Strčila jsem čumák do škvíry, zavrtěla hlavou a dveře se otevřely celé. Vstoupila jsem do tmavé
předsíně. Něco mě strašně táhlo k taťkovým botám z kůže. Zahryzla jsem se do nich. Chvilku je žužlám,
ale pak si řeknu, že z toho se nenajím. Vydala sem se raději do kuchyně.
Rozběhla jsem se chodbou, ale máme tam linoleum... klouže to ... BŘINK! Trefila jsem dveře do ložnice.
Snad jsem naše nevzbudila. Pomalu a potichounku se plížím do kuchyně. Vyskočila jsem na lavici.
No... je to dost vysoko, ale nakonec se tam přece jen dostanu. Z radosti, že jsem se tam vyškrábala
vrtím ocáskem a shodila jsem odpadkový koš. „Hmmm, toto voní!“ Z té vůně se mi zatočila hlava.
Uslyším hlas maminky: „Karolínko, Karolínko vstávej...“
„Proč mám mokré boty?“ ptal se tatínek.
„Fuj,“ řekla jsem. „Nechápu, že to těm štěňatům chutná.“
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Jak slaví vánoce pejsci

(uvedena jen 1. kapitola)
Jiří Havel (4. třída)
ZŠ, Vedlejší 10, Brno
Oceněná práce 1. kategorie

Kapitola 1. Rex - Zlaté časy - Zmařená radost
Milé děti, těšíte se na Vánoce? Těšíte se na všechny ty dárky, co vám Ježíšek nadělí? A hlavně: na
svátek, kdy budete jistě se svými blízkými a s těmi, co máte rádi a oni vás? Ano? A jestlipak víte, že
každý takové štěstí nemá? Že plno opuštěných či ztracených dětí má Vánoce jako každý všední den - a
to o samotě - bez přátel, bez rodiny? Ovšem toto neplatí jen pro lidi, ale i pro některé pejsky a kočičky?
Naštěstí opuštěným zvířátkům pomáhají útulky pro opuštěná zvířata.
Příběh malého štěněte Rexe není výjimkou. I on si prošel tím, čím by si žádný pejsek nebo kočička
projít neměli! Ačkoliv jeho příběh nezačíná potopením škuneru, teroristy či nějakými apokalypsami,
nýbrž úlohou domácího mazlíčka, jehož radost nepotrvá dlouho...
Čtěte a dozvíte se, jak to skutečně bylo!
Rexík byl český voříšek hnědobílé srsti s hnědýma očima a velmi hodnou a obětavou psí maminkou,
s kterou žil u hodné chovatelky v Brně, v útulném jednopokojovém bytě. Paní chovatelka tam měla
televizor, místo kamen topení, kotelnu i kůlnu, a žila celkem skromně. Feně - která se ostatně jmenovala
Nela - se narodila tři štěňata. Černobílé - Punťa, hnědé - Vořech a hnědobílé - Rex. Sotva se Rex - tedy
pardon - maličké „nic“, slepé, neumící se ani postavit na vlastní nohy, tedy spíš nožičky, které nemělo
ani srst (takže jsem nemohl ještě říci: „Narodil se hnědobílý pes“, ale maximálně „narodilo se takové
malé, slepé, nanicovaté, růžové nic), rozkoukal (což několik dní trvalo), začal objevovat svět. Ale tu si
uvědomil, že neumí chodit. Naučil se postavit na nožičky a udělat krůček, ale potom už nevěděl, jak
má jít dál. Najednou „bác“ a už ležel na zemi jako pytel hrachu. Tu maminka přispěchala na pomoc.
Olízala štěně svým krásně růžovým jazýčkem. Štěně se začalo kutálet po dvorku. Když se konečně
dokutálelo k psí boudě, loklo si toho dobrého, bílého, čemu my lidé říkáme mléko. Pít už Rexík uměl.
A hned druhého dne ráno chodil!
Když pětadevadesátkrát od Rexova narození zbarvilo slunce oblohu, v deset hodin dopoledne už nebyl
Rex tam, kde se narodil. Už nebyl u laskavé paní v tiché a útulné domácnosti, nebyl už u psí maminky
a svého „bratra“ (ten druhý byl prodán, tak zbyl v domácnosti jeden), ale byl v jiném domě, v jiném
prostředí. Koupil ho totiž jeden tatínek osmileté Evičce k Vánocům.
Vánoce Rex ještě nikdy nezažil, a tak ani nevěděl, co to je. V poslední době přišlo Rexovi divné,
že z nebe spadlo cosi barvou podobné mlíčku, akorát hustší a... brrrr, studenější. Také si povšiml
(samozřejmě tím psím myšlením) změny klimatu. Ale hlavu si tím nelámal. Konečně nastal večer
dne 24. prosince, kdy - jak jistě všichni víte - je obnovena dlouholetá tradice, dodržující se jednou do
roka - zpívání koled, krájení jablek, házení pantoflíčkem, pouštění skořápek ořechů po vodě, zdobení
vánočního stromečku, čas dárků a chvil, kdy mají být všichni spolu a šťastni. Malá Evička už pod
stromečkem rozbalovala dárky. „Jé, tatínku, medvídek,“ bylo slyšet veselé dětské volání. „A panenka!“
bylo slyšet zase. Evička měla už všechny dárečky rozbalené, až na jeden. Byla to veliká krabice
s dírkami na vzduch. Co to jen může být? přemýšlela Evička. Otevřela víko... a z krabice na ní hledělo
malé, hnědobí1é, chlupaté štěňátko! „Jé, tatí! Pejsek! To je senzace!“ „A,“ konstatoval tatínek, „jmenuje
se Rex. Tak to říkala ta paní!“ Evička se na víc nevyptávala. Začala se s pejsánkem mazlit. Rex měl
velikou radost. Byl jako v ráji. Tak přece existuje nějaký psí ráj! Každý den dostával od Evičky kus
uzeného nebo hovězího. Jednou dvakrát dokonce dostal i kus skopového masa!
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Měl krásný pelíšek v krabici od bot vycpané Eviččiným svetrem. Měl tam plyšového pejska, se kterým
se mu lépe usínalo. Malá holčička s ním často chodívala na procházky, házela mu červený míček
anebo se s ním ráda mazlila. A tak se stalo, že malý, strakatý pejsek dostal ten největší dar, dar, který
si v hračkářství nekoupíte: lásku. A to by mohl být konec pohádky.
Ale nic netrvá věčně! Stalo se to tehdy, když pátého července dostala Evička k svým devátým
narozeninám počítač! Rexe si přestala všímat. Už sním nechodila tolik na procházky, už s ním nechodila
pravda vůbec. Celé hodiny proseděla u počítače. Hrála tam nějakou počítačovou hru a přitom u toho
dělala strašný randál. Rex už se neměl tak dobře, jako se míval dříve. Když štěkal z okna, dívka ho
okřikovala a dupala.
Jednoho dne se ale stalo něco strašného, bylo prvního září, Evička si počítač dala na zem. Když si šla
pro panenku, Rex začal hryzat do počítačového kabelu. Hryzal a hryzal, až se mu nakonec podařilo
kabel přehryzat. Pak vyskočil na židli, potom na psací stůl a začal čumákem strkat do velkého oblázku
na stole. A co čert nechtěl (nebo spíš chtěl), oblázek spadl přímo na počítačovou obrazovku. Ta se
s rachotem roztříštila. Rychle přiběhla Evička, a když viděla, co se stalo, hned jí bylo jasné, kdo oblázek
ze stolu shodil. Okamžitě Rexe vzala do náručí a vyhodila ho ze dveří. Zabouchla mu před čumákem
dveře. Čekal a čekal, že mu někdo otevře, že ho pohladí něžná ruka, že opět ucítí to příjemné teplo.
Ale nic se nedělo. Blížil se večer… … …

Štěně
Dominik Růžička (9. třída)
ZŠ Mozartova 24, Jablonec n.N. 466 04
Oceněná práce 3. kategorie
Už jsem byl na odchodu, když vtom zazvonil telefon. Chvíli j sem zvažoval, jestli jej mám jít zvednout.
Nakonec jsem přiložil sluchátko k uchu. Tehdy jsem ještě nevěděl, že to je moje největší chyba v životě.
„Kdo volá?“ Telefonát jsem chtěl co nejdříve ukončit, čas mě tlačil a práce volala.
„Názdárek, Jaku, tady Harry. Jsi už v práci? Máš zájem o osm štěňat foxteriéra? Mohl bych ti je dneska
ráno přivést.“ Měl jsem radost. Vlastnil jsem obchod s domácími zvířaty a různými potřebami pro ně.
Plno malých dětí každodenně chodilo do mého obchůdku se zájmem o štěňata. Jo jo, Jaku, penízky se
tento týden pohrnou. „Díky, Harry, můžeš je přivézt v deset.“
V tu dobu tam opravdu byl. Přijel malou dodávkou. Než jsem si šel vyzvednout „zboží,“ zkontroloval
jsem plakát, který jsem vyvěsil za výlohu. Vyšel jsem ven a Harry mi předal štěňata. Už, už jsem zalezl
do dveří svého obchodu, když mě ještě Harry upozornil: „Jo, a Jaku, jeden má nemocnou nohu. Narodil
se se srostlou kolenní jamkou, takže asi nebude moct pořádně chodit.“
Jen jsem kývl hlavou a zalezl dovnitř. Položil jsem ty malé tvory do dvou pelíšků, přichystal jim misku
s vodou a nasypanými granulemi, a uložil je do „kutlochu“, jak jsem říkal malému prostoru za místností
prodejny. Netrvalo dlouho a už jsem prodával první štěně. Mladá maminka jej kupovala svému synovi
k narozeninám. Teprve když odešli, zamrazilo mě. Při vyplňování papíru jsem ani nevěnoval pozornost
datu. Teď mi to však došlo. 28.10. Před pěti lety mi umřela matka. Tento rok bych měl vyplnit její přání.
Když mi bylo deset, měla autonehodu. Od té doby musela žít na vozíčku. Hrozně ji to ubíjelo a mě taky.
Když umírala, její poslední slova mířila na mě: „Jaku, přeji si, aby ses alespoň jednou za život cítil volný
jako pták.“ Potom umřela. Každý rok jsem si připomínal její slova. Každý rok jsem se snažil vyplnit její
přání. Jenže jsem nevěděl, jak. Tentokrát však na to jistě přijdu.
Stmívalo se a já se chystal zavřít. Přišel však ještě jeden zákazník. Byl to malý chlapec. „Dobrý den,“
oslovil mě slušně, „máte ještě nějaká štěňátka?“ „Máš štěstí. Ještě mi tu zbyla dvě.“ Chlapec se radostně
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usmál a chvátal za mnou. Obě dvě štěňata spala. Avšak jedno z nich, to s tou nemocnou nohou, vstalo
a přišlo k chlapci. Klouček měl obrovskou radost. „Vezmu si jej.“ Najednou se však zamračil a smutně
se na mě podíval. „Víte, pane, já mám u sebe jenom padesát korun. Když mi to štěňátko ale dáte, slibuji
vám, že za vámi budu každý měsíc chodit a dávat vám celé své kapesné. Prosím, pane.“
Co mu jen na to mám říct? „Víš, chlapečku, to štěňátko má nemocnou nohu. V budoucnu nebude moci
běhat, možná ani chodit. Vlastně jsem ho chtěl nechat utratit. Ale jestli o něj stojíš, dám ti ho zadarmo.“
Chlapec na mě zůstal chvíli koukat a pak řekl. „Víte, pane, myslím, že si budeme rozumět.“ Vytáhl si
pravou nohavici a já spatřil umělou nohu. „Tvorové s postižením jako já mají také právo žít.“ Poděkoval,
rozloučil se a odešel spolu se štěnětem.
Zůstal jsem stát na místě. Nezmohl jsem se na jediné slovo. Cítil jsem se hrozně. Posadil jsem se na
židli a seděl tam až do rána. Celou dobu jsem přemýšlel. Vzpomněl jsem si na maminku. Už vím, jak
vyplnit její přání. Vstal jsem na nohy. Popadl jsem poslední štěně, které zbylo, do náruče a zavřel svůj
obchod. Přišel jsem ke své bytovce a zazvonil u sousedů. Byla to slušná rodina. Moc dobře si pamatuji,
že měli rádi zvířata. Nabídl jsem jim štěně. Vzali si ho. Nasedl jsem do svého auta. Stále jsem myslel
na to stejné místo. Tam, Jeku, můžeš splnit přání své maminky. Cestou jsem nic nevnímal. Dokonce
jsem ignoroval dopravní značky, semafory. Po půl hodině jsem tam konečně dorazil.
Byl východ slunce. Sedl jsem si na okraj skály. Pode mnou byla propast, ani nevím, jak hluboká. Chvíli
jsem tam jen tak seděl. Pak jsem však vstal. Nasál jsem vzduch do plic. Připomenul jsem si obličej
maminky, chlapce s umělou nohou a jeho psa. Postoupil jsem k okraji skály, zavřel oči, a převážil se
dopředu. V tu chvíli jsem se cítil volný jako pták.

Kapesní karamelka
Vendula Němcová (kvarta)
Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno
Oceněná práce 3. kategorie
Bonbóny v kapse
problémy neřeší.
Když se mu zachce
tělu se prohřeší.
Celofán šustí,
rozvine zákruty,
do pusy pustí
karamel svléknutý.
Odlepen z prstu
dopadne na jazyk.
Olízne vrstvu,
na náplň narazí,
mezery zubní
vyplní mazlavo.
Když říkáš zhubni,
sám nežer nezdravo.
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Pověst o zlatém klíči
Lucie Sitterová (9. třída)
ZŠ E. Beneše, Mírové náměstí 1466, 39701 Písek
Oceněná práce 3. kategorie
Skoro každému obyvateli města Písku je znám dům nesoucí název „U Zlatého klíče“. Poněkud méně
je ale těch, kteří by měli ponětí o pravém původu tohoto názvu. Jestli mezi ně patříte i vy, tak se
pohodlně usaďte a našpicujte své uši, budu vám vyprávět jeden velice zajímavý příběh o jistém Josefu
Hladíkovi.
Pan Hladík byl postarší, ale zato velice čilý a usměvavý člověk. Mezi obyvateli města byl velice známý
a oblíbený. A to nejen kvůli své přátelské a dobrosrdečné povaze, ale především kvůli útulné krčmě,
kterou společně se svou manželkou Jarmilou Hladíkovou vlastnil a provozoval. Krčma „U Hladíků“
patřila k nejlepším krčmám široko daleko. O pravidelné zákazníky a velké tržby neměli manželé nouzi.
Vše se jim zkrátka dařilo nejlépe, jak si jen mohli přát.
Jednoho večera do jejich krčmy zavítal jakýsi veleváženě a důležitě vypadající pán. Ukázalo se, že se
jedná o bohatého a úspěšného obchodníka Karla Nevrlu, který si do krčmy přišel zažehnat svou žízeň
vychlazeným pivem. Celá jeho návštěva proběhla zcela obyčejně. Posadil se ke stolu, objednal si pivo,
které měl ani ne za 2 minuty v sobě, poté zaplatil, odskočil si na pánské toalety a nakonec s hlasitým
pozdravem odešel. Nic neobvyklého…
Druhý den se obchodník Karel Nevrla ukázal v krčmě znovu. Tentokrát ale z jiného důvodu, než bylo
vychlazené pivo. Se strachem a zoufalstvím v očích se tázal pana Hladíka, zda ve své krčmě včera
nebo dnes náhodou neobjevil takový menší zlatý klíč. Prý ho tu někde musel při včerejší návštěvě
omylem ztratit. I když chtěl pan Hladík chudáku panu Nevrlovi nějakým způsobem pomoci, o žádném
zlatém klíči bohužel nic nevěděl. Dal mu ale svůj čestný slib, že se po tom zlatém klíči podívá a pokud
ho objeví, okamžitě ho panu Nevrlovi navrátí. A tak zoufalému obchodníkovi nezbývalo nic jiného,
než čekat a doufat, že se jeho zlatý klíč podaří nalézt. Pan Hladík svůj slib dodržel a po zlatém klíči
pátral všude, kde se dalo. Výsledek byl ale neúspěšný. Žádný zlatý klíč se bohužel nenašel. Pro pana
Nevrla to byla veliká tragédie, tento klíč pro něj totiž znamenal mnohem víc, než si kdokoliv dokázal
představit.
Za pár dní se ale objevil daleko závažnější problém, než byl ztracený klíč pana Nevrly. Manželka pana
Hladíka Jarmila náhle onemocněla a to velmi vážně. Její stav vyžadoval okamžitou pomoc lékaře a
řádnou péči. Žádný z pokusů všech místních lékařů, kteří se paní Hladíkovou pokoušeli vyléčit, nebyl
bohužel úspěšný. Pan Hladík byl z této události velice zoufalý a zarmoucený a projevilo se to i na
prosperitě jeho krčmy. Jelikož muselo svou nemocnou manželku denně pečovat a shánět všemožné
doktory a léky, nezbývalo mu času a síly se věnovat své krčmě. Zákazníků pomalu ubývalo a tržby šly
den za dnem víc a víc dolů. Tato vážná situace nakonec zašla až tak daleko, že byl pan Hladík nucen
svoji krčmu nadobro zavřít.
Při svých vlastních problémech pan Hladík dočista zapomněl na ztracený zlatý klíč pana Nevrla.
Ale ne nadlouho. Během závěrečného úklidu své krčmy, si pan Hladík všiml něčeho povědomého
na pánských toaletách. Bylo to malé a třpytivé. Když pan Hladík k onomu předmětu přistoupil blíže,
okamžitě mu bylo vše jasné. Jednalo se o zlatý klíč. Přesněji o ten zlatý klíč, který tu před nedávnem
ztratil pan Nevrla. Byl zapadlý za toaletou, kdy ho tam nejspíše někdo z návštěvníků krčmy omylem
kopl. Pan Hladík sebral klíč ze země, celý si ho pečlivě prohlédl a vzpomněl si na svůj slib, kterým se
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zavázal panu Nevrlovi. Okamžitě nechal všeho uklízení a vydal se za právoplatným majitelem zlatého
klíče, tedy panem Karlem Nevrlou. Chtěl, aby alespoň jeden z nich dvou byl šťastný. Neumíte si ani
představit, jak velkou radost způsobil panu Nevrlovi nález jeho zlatého klíče. Samým blahem se skoro
rozplakal. I když měl pan Hladík za obchodníka Nevrlu také radost, stejně se mu nepodařilo skrýt svůj
vnitřní smutek z nemoci své manželky a krachu své krčmy. Pan Nevrla vycítil, že je s panem Hladíkem
něco v nepořádku, a tak ho pozval na sklenku vína k sobě domů, aby si mohli spolu popovídat. Když se
pan Nevrla dozvěděl vše o problémech pana Hladíka, nabídl mu pomoc, a to na oplátku za nález jeho
zlatého klíče. Vyprávěl, že jeho tatínek, žijící v Praze, je prý kvalifikovaný a velmi uznávaný lékař, který
dokáže vyléčit snad jakoukoliv chorobu, a že když mu pošle telegram s prosbou o léčbu manželky pana
Hladíka, určitě ho neodmítne.
Jak pan Nevrla pravil, tak se stalo. Jeho tatínek a lékař v jedné osobě František Nevrla hned na druhý
den ráno přijel do Písku s veškerým svým lékařským vybavením a také s velkým odhodláním pomoci
těžce nemocné paní Hladíkové. Věřte nebo ne, ale nakonec jen díky pomoci lékaře Františka Nevrla a
užívání jeho předepsaných medikamentů se stav paní Hladíkové zanedlouho výrazně zlepšil. Neuběhl
tedy ani měsíc a opět stála na nohou, usměvavá, čilá, zdravá jako rybička. Pan Hladík se v té chvíli
stal tím nejšťastnějším člověkem na světě. Nejenže se mu uzdravila jeho milovaná manželka, ale navíc
si s její pomocí mohl znovu otevřít i svoji milovanou krčmu, která se během pár dnů opět zaplnila
spokojenými zákazníky. Jediné, co se na krčmě pana Hladíka změnilo, byl její název. Na ceduli nad
velkými vchodovými dveřmi již nestálo „U Hladíků“, nýbrž „U Zlatého klíče.“ A proč „U Zlatého klíče“,
je snad všem jasné. Byl to právě nález zlatého klíče, který dopomohl nešťastnému panu Hladíkovi
k uzdravení jeho manželky a k znovuotevření jeho krčmářské živnosti. Tento nový název jeho domu se
dochoval až do současné doby.

Změna
Natálie Janášová (6. třída)
ZŠ, Pod Školou 447, 252 28 Černošice
Oceněná práce 2. kategorie
Jednoho dne
řekla j sem si dost.
Popadla j sem papír,
dostala mě zlost.
Napsala jsem na něj všechny svoje vady,
uzamkla jsem dveře na čtyři západy.
Vyšla jsem z domu úplně jiná,
byla ze mě cítit jen prolhanost a špína.
Nemůžu se dál převtělovat do hodné malé holčičky,
když nesnáším Hello Kitty a růžové mašličky.
Omlouvám se, že jsem vás zklamala,
ale zrovna teď bych ráda ruce, nohy lámala…
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Osudová volba
Zdeňka Kolářová (9. třída)
ZŠ, Jungmannova 655, 784 01 Litovel
Oceněná práce 2. kategorie
Tak dnes je ten den D. Dneska se konečně připojím k jednomu z klanů. Jó, kdybych tak už věděl
ke kterýmu... Přiřazení ke klanu vlastně určuje, co budete dělat celej zbytek života. Každej klan žije
odděleně, ale dohromady tvoříme všichni jeden celek. Všichni pracujou tak, aby z toho měl užitek celý
kmen. Správně by si měly být všechny klany rovny, jenže stejně jsou některé žádanější než jiné. Já
bych ze všeho nejvíc chtěl být Lovec. Klan Lovců má na starosti lov, tedy shánění potravy a vůbec
obživu kmene. Slyšel jsem, že mladší lovci se na lov nedostanou zatraceně dlouho a dokud nemají
za sebou aspoň polovinu výcviku, můžou maximálně vařit nebo sbírat rostliny. Zní to jako nuda, ale
myslím, že pro mě je to tak jako tak nejlepší volba.
Máme samozřejmě víc klanů. Léčitele, Bojovníky, Matky (tenhle klan tvoří výhradně ženy) a samozřejmě
ty nejpotřebnější, ale nejméně žádané, Rukodělníky. Léčitelé mají za úkol léčit jakékoliv nemoci nebo
zranění a starat se o zdraví všech členů kmene. Můžou to být jak muži, tak ženy. Bojovníci kmen chrání
před útoky ostatních kmenů, případně útočí na jiné kmeny. Sice jen výjimečně, ale i mezi Bojovníky se
najdou ženy. Matky pečují o děti, kterým ještě nebylo 16 let, tedy které ještě nepatří k žádnému klanu.
Matky nejsou jen ženy, které čekají dítě, to rozhodně ne. Matka je tady každá žena, kterou náš vůdce
Erak zařadil do klanu Matek. No a Rukodělníci, ti dělají pro chod kmene nejvíc. Vyrábějí Bojovníkům
i Lovcům zbraně, opravují chýše i opevnění tábora, pokud je to potřeba, stavějí nové. Část Rukodělníků
také dohlíží na malá pole, která jsou součástí území našeho kmene. A pak jsou v kmeni ještě Starší.
Starší jsou už příliš staří na to, aby mohli pro kmen pracovat v klanu, ke kterému patřili dřív. Starší jsou
velmi vážení a taky mají obrovský vliv na Eraka.
S vedením kmene je to takhle: máme velitele Eraka. To je náš nejvyšší vůdce. Jeho slovo je pro nás
zákon. Na hierarchickém žebříčku je hned pod Erakem Josla, moje máma. Ona je Erakův zástupce
a taky naše kněžka, takže ji musí poslouchat všichni - samozřejmě kromě Eraka. Jsem rád, že mám
takhle mocnou mámu, ale taky to znamená, že ji příliš nevídám. Doufám, že se to změní, až mě přiřadí
k nějakému klanu. Máma samozřejmě není na všechno sama. Aby mohla Erakovi pomáhat dobře kmen
řídit, musí mít zprávy od každého z klanů a proto má každý klan svého Hlavního. Kdykoliv se řeší něco
důležitého, svolá Erak poradu, na které je on, maminka a Hlavní všech pěti klanů.
Já se tak těším!! Netrpělivě chodím po opatrovně jako tygr v kleci. Se mnou dnes večer na zařazení
čekají jen dvě další d… Ne, my už nejsme děti! Po dnešním večeru už budeme učedníci. Každopádně
jsem dneska večer jedinej budoucí učedník-kluk. Ty další dvě jsou holky Hazel a Elinor. Dvojčata.
Doufám, že mě vyberou jako lovce. Už to začíná. Erak vystupuje na velkou skálu. Maminka by se mu
při běžné řeči ke kmeni držela za levým ramenem, kde je její obvyklé místo, ale dnes je to jinak. Dnes
proběhne nejdůležitější kmenový rituál ze všech: přijetí nováčků. Máma začíná úvodní řeč stejně jako
vždycky: „Dnes nadešel významný den, kdy tři z našich dětí překročí práh do života v klanech. Tento
významný krok do dospělosti bude utvářet celý jejich život.“ Dřív jsem tuhle předlouhou řeč poslouchal
nadšeně, ale teď si přej u, aby nás už máma předvolala před kmen a zeptala se nás, ke kterému klanu
se chceme připojit. Teď máma vybízí Hlavní klanů, aby přišli na velkou skálu. Všichni hlavní už jsou na
svých místech a teď je tedy řada na nás.
„Nyní předstupte před kmen vy, jež žádáte o přijetí, Jaršo, Hazel a Elinor.“ Na máminu výzvu všichni
tři vystupujeme ze dveří opatrovny a jako husy za sebou kráčíme na velkou skálu. Dokud jsme
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nevystoupili na volné prostranství, vůbec jsem neslyšel, že Starší za pomoci dešťových holí a bubnů
přivolávají bouřku. Je to tradice - úplňková bouřka z nás má smýt dětské rozmary, abychom do klanů
vstoupili neposkvrnění, aby byly zapomenuty naše dětské lumpárny. Zrovinka to bych potřeboval jako
sůl. Doufám tedy, že se přivolání bouřky zdaří. Celé to bubnování ale vytváří velmi silnou atmosféru.
Kmen je bujarý a všichni budou po dnešním večeru oslavovat. „My, kteří dnes zanecháme za sebou
své dětské chyby a staneme se učedníky, přísaháme, že budeme kmeni věrně sloužit, dbát na jeho
blaho a ctít jeho zákony.“ Odříkávám s dvojčaty přísahu. Každý (s výjimkou kněze nebo kněžky) ji za
život odříká pouze dvakrát. Poprvé při rituálu přijetí do klanu, podruhé při oslavě dokončení výcviku.
„Elinor a Hazel, dcery Zoly, přistupte k ohni a sdělte všem, který klan jste si zvolily.“ „My, Elinor a
Hazel, dcery Zoly dnes předstupujeme před kmen, abychom se u Tebe, Leno, Hlavní klanu Matek,
ucházely o výsadu stát se Matkami. Budeme klanu Matek dělat čest a konat naše poslání tak dobře,
jak jen to bude v našich silách, rozhodneš-li se nás přijmout,“ pronesla dvojčata jedním dechem. Nato
Lena vystoupila o krok dopředu a odpověděla: „Elinor a Hazel, dcery Zoly, zvážila jsem vaši žádost
a rozhodla se ji odmítnout. Váš potenciál netkví v úloze Matek.“ Elinor měla co dělat, aby potlačila
zklamání, ačkoliv Hazel to, zdá se, potěšilo. „Hazel a Elinor byly odmítnuty klanem Matek. Stojí zde,
na této skále, Hlavní, který je chce do svého klanu přijmout?“ rozléhá se nad skálou matčin hlas. „Já,
Birk, Hlavní klanu Lovců, nabízím Hazel a Elinor příležitost stát se Lovkyněmi.“ Dál už Birk mluví přímo
k dívkám. „Tak, jako každým dvojčatům i vám dvěma dávám příslib, že se vaše životní pouti nerozdělí,
dokud si to samy nebudete přát. Přijmete-li, stanete se velkým přínosem pro svůj kmen,“ řekl Birk. „Já,
Hazel, dcera Zoly přijímám návrh ctihodného Birka. Stanu se Lovkyní a budu pro kmen lovit, dokud
jen k tomu budu mít dost sil,“ pronesla bez zaváhání Hazel. „Hazel, dcera Zoly, přijala. Přijímáš také
ty, Elinor, dcero Zoly?“ otázala se máma. Vlastně bych si měl začít zvykat a říkat jí ctihodná kněžka.
„Ano, ctihodná kněžko. I já, Elinor, dcera Zoly přijímám.“ Víc Elinor neřekla. „Hazel a Elinor, klan Lovců
si vás vyvolil a vy jste si vyvolily jej. Připojte se tedy k Birkovi a jeho klanu.“ Tohle pro mě není dobré.
To, že dvojčata byla vybrána k Lovcům, moje šance značně snižuje. Ach, prosím, ať mi to vyjde. „Nyní
přistup ty, Jaršo, synu Narheima, k ohni a sděl svému kmeni, který klan sis zvolil,“ pronáší slavnostně
máma. Tedy pardon, ctihodná kněžka. Jakoby lidé nevěděli, kdo je můj otec. Můj otec Narheim zemřel
už před lety, při nejhorší mezikmenové bitvě, jakou kdo pamatuje. Byl to on, kdo všechny co přežili,
zachránil. Za cenu vlastního života. „Já, Jarša, syn Narheima, předstupuji dnes před kmen, abych se
u Tebe, Birku, Hlavní klanu Lovců, ucházelo výsadu stát se Lovcem. Budu pro klan Lovců pracovat
do roztrhání těla a dohlédnu na to, aby kmen nikdy netrpěl hladem, rozhodneš-li se mě přijmout.“ Více
jsem ani říct nemohl. Pro každý z klanů je tradiční žadatelská formule trochu jiná, ale nikdy se toho
nezmění moc. Birk vystupuje z řady. „Jaršo, synu Narheima, zvážil jsem tvou žádost...“ Prosím, prosím,
prosím, ať řekne, že přijímá, modlím se v duchu. „...a rozhodl se ji odmítnout. Tvůj potenciál netkví
v úloze Lovce.“ Touhle větou Birk definitivně uhasil mé chabé naděje. Všichni z kmene si myslí, že
bych se měl stát Bojovníkem, tak jako můj otec, ale to nejde. Nedokážu ublížit. Nikdy bych Nikomu
neublížil. Ani zvířeti. Nesnesu pohled na krev. Bojovníkem ani Léčitelem proto být nemohu. Lovec jsem
chtěl být kvůli plamínku naděje, že bych se mohl stát nižším lovcem, tedy sběračem. Ti mají za úkol
přinášet rostliny jak pro kuchyni, tak pro léčitele... Jako nejsnazší možnost by se jevil klan Rukodělníků,
ale matka by nikdy nedopustila, abych se stal Rukodělníkem. Kdyby neměla takový vliv, stejně bych se
jím pokusil stát, jenže při jejím postavení má nejen právo pomoci mi se rozhodnout, ale také možnost
zaonačit vše podle svých představ.
Zdálo se mi, že se čas zastavil. Že mezi Birkovými slovy a kněžčinou výzvou ostatním Hlavním, aby
dali vědět, zda o mě stojí, uplynuly tisíce let. A zatím to bylo jen pár vteřin. Zdá se, že matku odmítnutí
nepřekvapilo, tím spíše nijak nerozrušilo. Podle mého očekávání, na její slova reaguje Imstad, Hlavní
Bojovníků. „Já, Irnstad, Hlavní klanu Bojovníků, nabízím Jaršovi příležitost stát se Bojovníkem. Přijmeš14

li, čeká tě sláva. Staneš se hrdinou legend, které si bude kmen vyprávět ještě o mnoho generací
později, a budeš moci pomstít život svého otce.“ lrnstad se od tradiční nabídky klanu Bojovníků odchýlil
více, než je obvyklé. Z toho je naprosto jasné, že jsou s matkou smluvení. Ach jo, kdyby tak byla nějaká
jiná možnost! Moment, vždyť je!
„Já, Jarša, syn Narheima, návrh ctihodného Imstada…“ Tak jo, nadechnout, teď to řeknu. „…odmítám.“
Nemůžu uvěřit tomu, že jsem to vážně vyslovil. Taková opovážlivost! Kmen bouřlivě zašuměl
nesouhlasem. Matka má ve tváři vepsaný šok. Nikdy jsem neslyšelo tom, že by někdo přede mnou
něco takového udělal. Kněžka se sice vždy zeptá dotyčného, jestli přijímá, ale odmítnout nabídku klanu
je jakési nevyslovené tabu. Odmítnout druhou šanci takového významu je zkrátka svatokrádež. Z davu
se teď začínají ozývat rozhořčené výkřiky:
„Neslýchané!“
„Hanba! „
„Zneuctění Bojovníků!“
„Drzost!“
Vypuknul chaos. Matka, chci říct kněžka, stále nemůže najít řeč. Šokovaně mlčí. Její jediné dítě právě
odmítlo životní šanci. Šanci obhájit věhlas svého otce. A nejen to. Její jediné dítě právě zničilo pověst
celé její rodiny. V tom se do celé situace jako správný vůdce vkládá Erak. Vstoupil až na samý okraj
velké skály. Kdyby se pohnul ještě o několik centimetrů, spadne.
Nezařval „TICHO!“ nebo „UKLIDNĚTE SE!“ Dokonce ani nic podobného. Prostě si tam stoupnul a
kmen se sám od sebe utišil. I Starší přestali bubnovat a volat bouřku. Roztřásl jsem se. Teprve teď jsem
si uvědomil, jakou má Erak nad svým lidem moc. Poslechli jeho povel, aniž přitom musel vyslovit jediné
slovo. Zadíval se na mne svýma pronikavě modrýma očima. V táboře bylo v tu chvíli ticho jako v hrobě.
A do toho ticha jeho zvučný, melodický hlas pronesl: „Obhaj své rozhodnutí.“
Nic víc neřekl. A já byl najednou v koncích. Pro tuhle situaci neexistovala žádná tradiční fráze, kterou
bych mohl dokázat lidem, že jsem stále jeden z nich, že znám jejich historii, že moje místo je tady, v
kmeni. Že jsem pořád ten stejný Jarša, jakého znali. Že jsem se vůbec nezměnil. Nevěděl jsem, co říct.
Začal jsem koktat. „Já, já,... Já n-ne-ne-nemohu p-p-p-přijmout.. .“ Ale jak to sakra zdůvodnit? Jak říct,
že jsem jiný než otec? Že bych nedokázal usmrtit ani veverku. Že nejlíp bych se hodil na Rukodělníka.
„...p-p-protože...“
Vůbec jsem nevěděl, kam s očima. Nechtěl jsem hledět do země. Nechápal jsem, proč je pro mě v tu
chvíli tak zásadní taková nepodstatná věc, jako kam se dívám. Nicméně upřel jsem oči do ohně. A oheň
můj pohled opětoval. Z ohně se na mě dívala tvář mého otce. Nemohl jsem tomu uvěřit! A vůbec poprvé
jsem omdlel při pohledu na něco jiného než na krev.
Když jsem otevřel oči, potlačil jsem nutkání položit přihlouplou otázku „Kde to jsem?“ která se
dostavovala po každém procitnutí z mdlob. Místo toho jsem se nenápadně rozhlédl po chýši, do které
mě dopravili. I kdybych chuť se zeptat nepotlačil, bylo by to jedno. Tak jako tak tu nebyl nikdo, koho
bych se zeptal. Nikdo zřejmě nechtěl být v jedné místnosti s takovým morálním zločincem, jakým jsem
se dnes v očích kmene stal. Nebo už to bylo včera? Neměl jsem tušení, jak dlouho jsem byl mimo.
Za dveřmi se něco dělo. Slyšel jsem hlasy. Hádaly se. Matčin hlas jsem mezi nimi nepoznával, zato
Erakův jsem rozeznal naprosto spolehlivě. Právě něco říkal. Zaposlouchal jsem se. Nerozuměl jsem
úplně všemu, ale zachytil jsem: „Odkládat.. .nemá smysl... musíme… rozhodnutí... čas hlasovat.“
Nějaká porada. To není dobré. To vůbec není dobré. Poslouchal jsem, jak se bude hlasování odvíjet.
Nebyl jsem schopen rozeznat všechny hlasy, ale na tom příliš nezáleželo. Každý Hlavní totiž zastupoval
svůj klan a musel pronést, za koho jedná.
„Já, vůdce kmene Erak, hlasuji pro.“ Pro:1, proti:0.
Já, Josla, kněžka a zástupkyně velitele Eraka, hlasuji proti.“ Pro: 1, proti: 1. To byla moje máma, ale
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podle hlasu jsem ji fakticky nepoznal. Zněla tak nějak vzlykavě. Jakoby plakala. Ale... Máma nikdy
neplakala! Musí jít o něco strašného!
„Já, Lena, jménem klanu Matek hlasuji proti.“ Pro:1, proti:2.
„Já, Rita, jménem klanu Rukodělníků hlasuji proti.“ Pro:1, proti:3.
„Já, Helga, jménem klanu Léčitelů hlasuji pro.“ Pro:2, proti:3.
„Já, Ido, jménem klanu Lovců hlasuji pro.“ Pro:3, proti:3. Takže poslední hlas rozhodne.
„Já, Irnstad, jménem klanu Bojovníků hlasuji pro.“ Pro:4, proti:3. Návrh těsně prošel. Ve chvíli, kdy
Imstad vyslovil poslední slovo, uslyšel jsem pro mé uši ten nejstrašnější zvuk na světě. Matka propukla
v skutečný hlasitý pláč. Nechápal jsem, co ji tolik rozrušilo. Vtom se znenadání otevřely dveře a já si s
děsem uvědomil, že už nestihnu předstírat, že jsem ještě v limbu. Byla to máma. Viděla, že jsem vzhůru
a zcela proti mému očekávání se mi vrhla kolem krku. Objímala mě tak vroucně, jako už dlouho ne.
Mezi vzlyky pořád opakovala jedinou větu: „Chtějí tě vyhnat!“. Ta tři slova mi nejdřív nedávala smysl.
Pak mi najednou začala hlavou kroužit všechna podobná, co jsem kdy slyšel. Ta dotěrná slova se mi
vysmívala a dorážela na mě: vyhnanství, vyhnanec, vyděděnci, vyhoštění... Teprve teď na mě dolehla
plná váha mého rebelského činu.
Do mého úděsného poznání maminka zašeptala další tři slova, která mi přinesla mnohem více zmatku
než ta předchozí. „Jsi jako tatínek.“
Cože? Mami, jako … …jako táta.?
A pak mi začala v pláči vyprávět, že můj osud je až křiklavě podobný osudu mého otce. Že můj otec se
ve skutečnosti vůbec nejmenoval Narheim, ale Lance. Že se máma jako mladičká léčitelka zamilovala
do Lance, když ho léčila. Když s ním otěhotněla, Lance ještě ani nevstoupil do klanu. To by samo o
sobě nebyl zas tak silný příběh. Podle máminých slov to bylo v kmeni celkem běžné. Ale to zdaleka
nebyly jediné okolnosti. Lance měl dvojče. Narheima. Lance a Narheim byli z ryze Bojovnické rodiny.
Dokonce i jejich matka byla Bojovnice. Proto se od Narheima i Lance očekávalo, že se taky stanou
bojovníky. Jenže starší Lance nesnesl pohled na krev. On i mladičká Josla to zjistili, když ho ošetřovala.
A pak nadešel den Lancovy volby. Pokusil se přidat se k Rukodělníkům, ale ti ho odmítli. Hlavní všech
klanů se pochopitelně domlouvají, kdo si vezme kterého učedníka, a tak spolu s Narheimem dostal
druhou šanci u Bojovníků. Narheim přijal. A Lance odmítl. Nejspíš nebyl první, kdo odmítl. Taky se pak
hlasovalo o jeho vyhoštění. A návrh byl odsouhlasen. Celá událost se pak ututlala a velká část lidí na
ni skutečně zapomněla. Nešťastná Josla pochopila, že by nikdo nebyl právě dvakrát rád, že po sobě
Lance zanechal dědice, byt‘ dosud nenarozeného, a proto Narheima uprosila, aby se vydával za otce
jejího dítěte. Narheim to opravdu udělal. Zpočátku kvůli svému bratrovi, ale pak už s Joslou zůstal
z vlastní vůle. Nikdy mu nedala jeho vlastního potomka, a tak s láskou vychovával aspoň syna svého
dvojčete, Jaršu.
„Maminko, proč jsi mi to nikdy neřekla?“
„Doufala jsem, že to nebude třeba. Ach, Jaršo,“ zašeptala a opět začala vydávat přidušené vzlyky.
„Kdy?“ zeptal jsem se. Chtěl jsem mluvit co nejmíň. Ne že bych toužil všechno známé opustit, ale
současně jsem ani necítil jakékoliv pouto, které by mě vázalo k místu, jež jsem kdysi nazýval domovem.
K místu a lidem, jejichž péči jsem chtěl zasvětit svůj život. Ani sebemenší pouto kromě jediného. Kromě
toho, které mě vázalo k mamince.
„Za úsvitu.“ Tvůj odchod oznámí kmeni teprve po snídani.“ Najednou byla máma zase věcná a praktická.
„Pojď, sbalíme ti věci na cestu.“ A pak spíš pro sebe dodala ještě: „Bude to víc, než jsem udělala pro
Lance.“ Spěchali jsme do naší chýše. Přivolávání bouře se očividně vydařilo. Chudinky Hazel a Elinor
se podle tradice choulily na dešti, aby dokázaly, že jsou hodny stát se učednicemi. Zvláštní. Ještě před
deseti hodinami jsem si myslel, že tu budu nocovat s nimi. Kromě nich teď venku nebyla ani noha.
A tak to bylo správně. Kmen spal.
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Když jsme dorazili k chýši, málem jsme u žuž vtrhnuli dovnitř, když nás zarazily hlasy zevnitř. „To jsou
lrnstadovi Bojovníci,“ zašeptala mi máma. „Vypadá to, že budeš muset odejít jako skutečný vyhnanec.“
„Bez jakýchkoliv věcí,“ dodala ještě na vysvětlenou. A mě v tu chvíli něco napadlo. „Ale jedno mi vzít
nemůžou. Maminko, odejdi se mnou. Prosím.“ Zadíval jsem se jí do očí tak upřeně, jako už dlouho ne.
Vzdal bych se klidně všech věcí, jen kdyby ji to přesvědčilo k tomu, aby se mnou odešla. Doufal jsem,
že i přes svoje vysoké postavení má víc důvodů odejít než zůstat. A podle mě měla. Kmen jí vzal tátu a
teď jí chtěl vzít taky mě. Nebyly to snad dostatečné důvody odejít? A pokud by nebyly, co by je přebilo?
„Půjdu. Jen si ještě vezmu jednu věc.“ Když to řekla, srdce mi poskočilo radostí a úlevou. Přemýšlel
jsem, kterou jednu věc chce tak nutně. Její pracovní, tedy kněžská chýše naštěstí hlídaná nebyla. Máma
šla na jisto. Zašátrala pod provizorním lůžkem, které tu měla, vyhrabala hromádku hlíny a ze vzniklé
díry vyndala droboučkou truhličku. Než jsem se stačil zeptat, co v ní je tak cenného, už mě za ruku táhla
k druhému, méně používanému východu z tábora. Proklouzli jsme nepozorovaně. Nikdo neočekával,
že se pokusíme utéct oba a navíc dříve, než bude můj odchod nutný. Erak patrně očekával, že se
v táboře budu zdržovat do posledních minut. Nic jsme ale nechtěli ponechat náhodě, a tak jsme běželi.
Nepamatuju si, že bych někdy byl venku z tábora tak daleko. Zato máma se v okolí očividně vyznala.
Ani jeden jsme ale neměli potřebnou vytrvalost na to, abychom doběhli tak daleko, jak bychom si přáli.
Po několika nejspíš minutách běhu jsme vyčerpaně zastavili kvůli vydýchání. „Co je v té truhličce?“
zeptal jsem se mezi jednotlivými nádechy. „Mapa. K tátovi. Přidal se k Odpadlým. To jsou vyhnanci ze
všech kmenů. Tuhle mapu jsem získala po čertech draze, ale stálo to zato. Najdeme Lance!“

Kolotoč
Kateřina Matulová (8. třída)
ZŠ a MŠ Prokopa Diviše, Ke Školce 569, 669 04 Znojmo
Oceněná práce 3. kategorie
Šla jsem úzkou temnou ulicí. Byla studená podzimní noc. Nikde nebylo ani živáčka, ale já se i přesto
pořád ohlížela za sebe s obavami, že se za mnou někdo plíží. Měla jsem nepříjemný pocit, a tak jsem
trochu zrychlila krok. Znovu jsem se musela ohlédnout za sebe. Nikdo za mnou nešel, ale já jsem
stejně měla pocit, jako bych v každém křoví viděla nestvůru a na každém kroku slyšela zlověstné
zvuky. Kromě mého bijícího srdce a chladného podzimního vánku pohrávajícího si se zbylými lístečky
v korunách stromů, jsem neslyšela vůbec nic. Sebrala jsem všechnu odvahu a šla dál. Po pár krocích
jsem konečně uslyšela veselou melodii, tlumený šum a lidský smích. Trochu ze mě opadl můj strach
ze tmy, cizích lidí i ze sester ze sirotčince, které mě jistě už dávno hledaly. Já vím, nebylo moc moudré
utíkat ze sirotčince, ale já jsem tolik chtěla vidět pouť. Nikdy jsem nebyla dál než v kostele, do kterého
jsme chodili každou neděli a který stál jen pár kroků od sirotčince.
Narozeniny jsme v sirotčinci nikdy nějak zvlášť neslavili. Oslavenkyni jsme vždycky ráno sborově
zazpívali Hodně štěstí, zdraví a to bylo všechno. Žádné dárky. Pokud ovšem nepočítám porci navíc
u oběda (a to jsme si to potom ještě museli odpracovat). A právě proto jsem dostala ten nápad. Útěk ze
sirotčince, alespoň na jeden jediný den, na moje narozeniny, plánuju už léta. V sirotčinci jsem o pouti
slyšela mnoho zvěstí. Starší dívky se vždycky chlubily, že na pouti už byly, protože to považovaly za
vrchol zábavy, a vyprávěly nám, jak je to tam úžasné. Mladší dívky, ke kterým jsem taky před pár léty
patřila, mohly těm starším jen tiše závidět. Utéct ze sirotčince a ještě k tomu na pouť se odvážily jenom
ty nejotrlejší dívky, Moc dobře jsme všechny věděly, že v sirotčinci platí přísný zákaz chodit na pouť.
Za neposlušnost by nás stihl ten nejhorší trest. Dlouhou dobu jsem nechápala, proč je tak hrozný hřích,
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když někdo uteče ze sirotčince na pouť. Bylo mi jasné, že utéct ze sirotčince je přestupek. Ale proč jim
tolik vadila pouť? Pochopila jsem to asi v jedenácti letech, když jsem se dozvěděla, že se jedna dívka,
která utekla na pouť, už nikdy nevrátila…
Polkla jsem. Tato myšlenka mě vyděsila a vrátila zpět do reality. Všimla jsem si, že najednou stojím na
místě. Najednou jsem nebyla tak úplně odhodlaná. Neměla bych se vrátit? Na jeden krátký moment mě
napadlo, že se opravdu vrátím. Ale pak jsem si to rozmyslela. Ne, půjdu dál. Půjdu na pouť.
Šla jsem, vlastně jsem skoro utíkala, abych si to už nemohla rozmyslet a vrátit se. Naštěstí jsem už
jenom zahnula za roh, ušla pár kroků a byla tam. Tichá hudba i smích, které jsem slyšela předtím, se
rázem proměnily v radostný hlahol. Ve svých myšlenkách jsem si pouť představovala jako hlučné,
neklidné místo, kde se lidé překřikují, přeplněné k prasknutí. Jak jsem byla překvapená, když jsem
uviděla opravdickou pouť. S mou slátanou představou o pouti, kterou jsem si udělala díky barvitým
vyprávěním našich starších dívek, tato nádhera neměla nic společného. Toto tady bylo poklidné místo,
plné lidí, kterých tu bylo přesně akorát. Hrála tu příjemná hudba a lidé se tu vůbec nepřekřikovali, ale
šťastně se bavili se svými příbuznými. Je pravda, že jsem už mockrát slyšela o pouti, ale nic z toho se
nemohlo vyrovnat tomu všemu, co jsem viděla na vlastní oči, Mladí hoši na střelnici vystřelovali svým
slečnám růže a všude byla slyšet kouzelná melodie a do toho všeho ještě ta úžasná vůně karamelu…
Rozhlížela jsem se kolem sebe, jako bych si všechno chtěla do detailů navždy uschovat ve své paměti,
jako bych nikdy nechtěla zapomenout na tento den. Prohlížela jsem si všechna ta světla na stáncích
různých barev, tvarů i velikostí, vyrovnaných ve dvou řadách jako cínoví vojáčci. Světla ale nebyla
jenom na stáncích, byla zkrátka všude; rozvěšená na stromech, na pouličních lampách, lavičkách…
Snažila jsem se naučit veselou melodii nazpaměť. Nechala jsem se unášet tou líbeznou vůní. Potom
jsem si ale všimla něčeho, co jsem doposud nějak přehlížela. Moje oči se upřely na tu nejkrásnější věc,
jakou jsem kdy viděla.
Kolotoč.
Kolotoč, jaký jsem znala jen z dětských knížek. Byl krásný, ten nejkrásnější jaký si jen dovedete
představit. Byl celý jasně červený. Výjimkou byly jen zlatavé tyče, na kterých byly připevněny koně
jako živí. Jeden byl bílý, druhý šedý, další černý a poslední - ten nejhezčí - hnědý. Jak to, že jsem si
ho předtím nevšimla. Byl přece tak velký a krásný. Šla jsem k němu blíž, abych si ho prohlédla zblízka.
Kdybych měla nějaké peníze, určitě bych si jednu jízdu zaplatila, abych si udělala radost. Fascinovaně
jsem se dívala na kolotoč i koně, pohybující se stále nahoru a dolů a až teď si toho všimla. Na kolotoči
se nikdo netočil. A vtom jsem strnula. Cizí ruka mě chytla za rameno. Bála jsem se otočit i přes to, že
jsem přesně věděla, kdo mě za mé rameno drží. Byla to určitě nějaká sestra ze sirotčince, která mě
teď celá rozzuřená dovede zpátky a pošle mě spát bez večeře. Ale jakmile jsem se otočila, k mému
překvapení jsem zjistila, že za mnou stojí nějaký starý muž. Vypadal jako milý člověk.
„A co, že se neprojedeš, princezničko?“ zeptal se, jako by to byl můj dědeček. Chvíli jsem mlčela.
„Víte,pane, já nemám peníze ,“ řekla jsem nakonec a pokusila se usmát. „Copak za jízdu na kouzelném
kolotoči se musí platit?“ mrkl na mě přátelsky. Významně jsem se na něj podívala s otazníky v očích.
On na mě jenom kývl a dál se usmíval. Myslela jsem, že si ze mě dělá legraci, ale jeho tmavé, staré,
ale i přes to veselé oči mluvily za vše. Jeho pohled, jako by mi říkal ,.,Jdi, jen jdi, holčičko“. Na víc
jsem nečekala. Běžela jsem rychle ke svému oblíbenému hnědému koni. Jakmile jsem se posadila,
kolotoč se rozjel. Nejdříve to byla taková pomalá, uklidňující jízda. Postupem času se ale kolotoč točil
rychleji a rychleji. Něco takového jsem ještě nezažila. Bylo to tak neuvěřitelné. Pro děti, které nejsou
ze sirotčince a o které se starají jejich vlastní rodiče, je možná jízda na kolotoči nudným a všedním
zážitkem. Vždycky jsem těmto dětem záviděla, že mohou vyrůstat s milovanými a milujícími rodiči,
kteří pro ně udělají úplně všechno na světě. Záviděla jsem jim maminku, tatínka a sourozence, kteří je
bezmezně milovali. Záviděla jsem jim jejich babičky a dědečky, kteří je tolik rozmazlovali. Záviděla jsem
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jim vždycky, jako malé dítě, ale i teď, když jsem byla větší. Hrozně jsem si vždycky přála poznat svoji
pravou rodinu a patřit do ní. Teď jsem ale prožívala alespoň malou hromádku z každodenního štěstí
„normálních“ děti. Dlouhé hnědé vlasy mi vlály stejně jako moje skromné tenké šaty, v kterých mi byla
velká zima. I když by mi to jindy vadilo, tentokrát jsem si toho téměř nevšimla a vůbec to nevnímala.
Místo toho jsem si užívala jízdu. Stařík na mě ze země mával a usmíval se na mě. Zvláštní pán, ani mě
neznal a byl na mě tak hodný.
Najednou mi přišlo, že se kolotoč neustále zrychluje. Světélka, která předtím krásně a zřetelně
zářila, se v tu ránu vpila v jednu velkou šmouhu, Kolotoč pořád zrychloval a já se pomalu začínala
bát. Křečovitě jsem se chytila koně. Přišlo mi, jako by se hnědý kůň utrhl ze zlatavé tyče u kolotoče.
Bylo to, jako bychom oba letěli rychle jako ptáci a i přesto se nesli temnou oblohou lehce jako
motýli. I já jsem se najednou cítila lehká jako motýl. Cítila jsem se naprosto propojená s větrem
i celou oblohou. Jako bychom splynuli v jedno. Velká šmouha se změnila v žlutý blesk, který se rychle
objevil a hned zase zmizel. Zamotala se mi z toho hlava. Po chvíli jsem neviděla už téměř nic, jen
z dálky jsem stále slyšela tlumený zvuk veselé melodie z pouti.
A potom to všechno ustalo. Najednou, jako by nic. Nechápala jsem, jak se něco takového mohlo stát.
Kolotoč náhle zastavil a když jsem rychle slezla z koně a sešla schůdky vedoucí přímo na zem, byla
jsem poněkud zmatená. Co to mělo znamenat? Nakonec jsem se smířila s tím, že se mi to nejspíš jen
zdálo. „Tak jak se ti to líbilo, Pearl?“ optal se mě stařík hned, jak jsem za ním přišla. Pearl? Jak znal
mé jméno? „Jak víte, jak se jmenuju?“ zeptala jsem se staříka. Mylím, že na tom nezáleží, děvče,“
řekl podivným hlasem a potom se pousmál. Nevěřícně jsem na něj koukala, ale jen jsem mlčela. „Co
kdybychom se tady prošli, Pearl, je tu krásně,“ zeptal se ještě podivněji než před tím a já jsem si hned
vzpomněla na všechny ty rady, co nám dávaly vrchní sestry v sirotčinci. Hlavou my zněly všechny ty
příkazy: „Nikdy nikam nechoď s někým cizím, od cizích lidí si nic neber, nebav se s cizími lidmi.“ Ten
stařík, co se mi předtím zdál tak milý, se mi čím dál tím víc nelíbil. Ale ač vím, že to nebylo správné!
(a vy to rozhodně nikdy nedělejte), moje zvědavost a neposlušnost byla tak velká, že chudák malý
rozum na ni nestačil. „ Samozřejmě,“ řekla jsem pouze. Chtěla jsem, aby to znělo co nejvíc ledabyle
a lhostejně, ale myslím, že to spíš znělo zoufale a ustrašeně. Cestou od kolotoče ke stánkům jsem
litovala svého rozhodnutí. Teď bych před ním nejraději utekla.
Když jsme došli ke stánkům, všimla jsem si, že něco není v pořádku. Možná, že s tím souvisela moje
zvláštní jízda na kolotoči nebo se mi to prostě jenom zdálo, ale všechno tady se mi zdálo tak jiné, tak
strašně odlišné od toho, co jsem viděla předtím. I stařík se choval jinak, zvláštně a mě se to nelíbilo.
Všechno to tu bylo podezřele krásné a dokonalé. Šli jsme kolem jednoho stánku se sladkostmi a kolem
dalšího s dobrotami z karamelu, přes krásný stánek se střelnicí, který se mi obzvlášť líbil. „Tak co
kdybych ti vystřelil růži, Pearl?“ navrhl mi stařík po dlouhé chvíli, kdy jsme oba jen mlčeli. Pokrčila jsem
rameny. Nechtěla jsem se s ním už dál bavit. Stařík si něco domlouval s mladou paní, které stánek
patřil, zatímco já jsem se dívala, kudy bych mohla nejlépe utéci, kdyby bylo potřeba. Našla jsem si
dobrou cestičku mezi stánky. Nakonec, stařík by mi přeci nic neudělal, před tolika lidmi. Alespoň jsem
v to doufala. Podívala jsem se na krásnou ženu uvnitř stánku se střelnicí. Byla opravdu mladá. Její
hnědé vlasy měly stejný odstín, jako ty moje. Byla docela vysoká a krásně hubená. Připomínala mi
jednu paní z takové fotky, co jsme měli v sirotčinci pověšenou ve třídě šití. Matně jsem si vzpomínala na
ženu z fotky a na titulek z novin, který byl k fotce připevněn. V tom okamžiku jsem si vzpomněla. Byla to
ta dívka, která jednou utekla na pouť a už se To nemohla být pravda. Kde by se tu vzala? Nechápavě
jsem se na ni podívala. Rána, která se ozvala, když stařík mířil na růži, mě vytrhla z přemýšlení.
Jelikož se stařík trefil, vyhrál krásnou růži a Beth, totiž ztracená dívka, mi ji podávala. „Tady je ta růže,
princezno,“ usmála se na mě mile. „Děkuju,“ zamumlala jsem a stále na ni zírala. K mé mu překvapení
se na mě také dívala. Najednou jí z očí vytryskly slzy. Jen se ohlédla na staříka a ten, opíraje se o pult
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stánku, na ni souhlasně kývl. „Pearl,“ vydechla přes slzy. „Pearl,“ řekla znova a objala mě. „Holčičko
moje. Tak jsi to přece ty?“
Stařík se přestal opírat o pult a přišel k nám. „Vy jste ta žena z fotky. Ztratila jste se jednou na
pouti.V sirotčinci je vaše fotka. Máme zakázáno chodit na pouť, ale já jsem stejně šla.“ Říkala jsem
nesmyslně všechno, co mi zrovna přišlo na jazyk.“ Ne, já jsem se neztratila na žádný pouti,“ vykřikla
žena rozzlobeně, „jen mi nebylo dovoleno vychovávat vlastní dítě.“ Přišlo mi, že je teď stejně zmatená
jako já. Stařík si nejspíš všiml mého nechápavého výrazu, a tak mi to vysvětlil. „Pearl, tvoje maminka
ti chce říct, že všechno, co ti o ní v sirotčinci vykládali, byla lež,“ vysvětloval stařík pomalu a klidně,
abych to pochopila. Moje maminka? Beth není moje maminka, nemůže jí být.Všechno se se zatočilo
a na okamžik jsem myslela, že omdlím. Stařík však pokračoval dál:“Když tě tvoje maminka porodila,
musela odejít ze sirotčince, protože pravidla byla proti tomu, aby takhle mladá dívka, a ještě k tomu
sirotek, porodila dítě. Nakonec ji vrchní sestra ze sirotčince vyhnala a tebe tam musela nechat. Proto
se rozhodla, že odejde k pouti. Chtěla si vydělat peníze a vrátit se pro tebe.“
Tázavě jsem se podívala na Beth. „Je to pravda, Pearl,“ Beth zkroušeně přikývla. Potom se pousmála.
Musela jsem ji obejmout a taky se na ni usmát.“Odpustíš mi to někdy?“ plakala maminka.“Nemám ti co
odpouštět, mami“.
V jednom okamžiku se mi svět převrátil vzhůru nohama. Zjistila jsem, že vlastně nejsem žádný sirotek
a žena, která mě porodila, moje maminka, po které jsme tolik toužila, nebyla žádná nezodpovědná a
zbabělá žena, ale žena, jíž se nikdo na nic neptal a prostě jí sebral její milované dítě. Takže se už do
sirotčince nevrátím. Zůstanu tady. S maminkou.

Znovuzrození
Kristýna Klazarová (kvarta)
Gymnázium T .G. Masaryka 106, 562 01 Ústí nad Orlicí
Oceněná práce 3. kategorie
„Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější než hrozit a trestat.“ Orion Swett Marden
Jsem doma!“ zakřičím do prázdného bytu, připomínajícího skladiště, i když vím, že mi nikdo neodpoví.
Jasně, zase jsem tu sama. Jako vždy, když přinesu nějakou dobrou známku. Proč se vlastně namáhám?
Stejně to nikoho nezajímá. Povzdychnu si a přejdu do kumbálu jménem můj pokoj. Celý prostor čtyři
krát čtyři metry čtvereční osvětluje žárovka visící ze stropu na jednom tlustém černém kabelu, která se
i při malém dupnutí začne houpat.
V jednom rohu leží na zemi rozvrzaná matrace a v druhém polorozpadlý stůl. Právě na něj hodím tašku
ze školy a posadím se na postel.
Dumám nad tím, kde asi zase jsou rodiče. Tedy jestli si žena, která pije alkohol víc, než se o mě stará, a
muž, jenž je úplně stejný, jen navíc hraje automaty, vůbec zaslouží tohle oslovení. Ona sem tam zavrčí
něco jako „podej mi flašku“ a on, jestli mi nezbyly drobné. Ať odpovím jakkoli, vždycky dostanu facku.
Instinktivně si přitisknu dlaň na tvář. Divím se, že po té poslední tam nezůstala modřina. Slyším rachotit
klíče v zámku. Otec je doma. Poznám jej podle toho, že zavřel dveře. Máma by se na to nezmohla.
Zavrzal gauč. Určitě si hned zase s vodkou v pet-Iahvi sedl k něčemu, čemu se při troše fantazie dá
říkat televize.
„Móóno!“ zaburácí opilostí svázaným jazykem. V překladu na mne volá „Moniko!“. Tak se totiž jmenuju.
Už mi tak dlouho nikdo neřekl, kromě učitelky ve škole. Ano, představte si, mám hroznou rodinu, bijí
mě, nestarají se o mne, nenakupují jídlo, ale do školy chodit přesto musím. Na to si potrpí hlavně táta.
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„Nestojím o problémy se sociálkou,“ vyřkl tuhle, když byl ještě v jakž takž normálním stavu. Popravdě,
já bych o ně asi stála, když by nějaká hodná paní viděla, jak tady žiji, určitě by mě rodičům nenechala.
To vím s naprostou jistotou.
„Móóno!“ ozve se znovu a hlasitěji. Povzdychnu si a pomalu vyjdu ze dveří. Otec určitě zase něco chce.
Něco pro sebe. Ne pro mě, myslím, že kdybych mu pravidelně nenosila noviny, ani by nevěděl, že
existuju. „Ano, tati?“ zeptám se mile, přestože mi v hloubi těla zuří válka, jen jak se na něho podívám.
Zvedá se mi z něho žaludek. Vodka z něho táhne na dvanáct metrů (délku, kterou náš byt ani neměří),
pod očima se mu jeví velké černé kruhy, které kontrastují s bílou, popelavou a průsvitnou pokožkou.
Na hlavě, na níž mu kdysi, v době mého dětství, rostly bujné černé kudrnaté vlasy, teď jen schlíple leží
pár slepených umaštěných pramínků. Postavou je jen o půl hlavy vyšší než já. Váží přibližně padesát
kilo, což dělá hlavně nezdravá strava a alkohol. Otřesu se a donutím se podívat se na zem. Najdu zde
něčím polité staré vydání novin z minulého měsíc.
„Kde je máma, Móno?!“ Nevycházím z údivu. On ví, že mám mámu? Že on je ženatý? S vykulenýma
očima na něho hledím. „Myslíš svou ženu, se kterou se buď nevídáš, nebo se s ní hádáš a biješ ji
stejně jako mě?“ Raději o krok ustoupím. Nechci dostat ránu. „Nébuď drz...“ Zamotá se mu jazyk a tak
zmlkne a opraví se. „Nebuď drzá, Móno! Takže říkáš, že nevíš, kde je?“ ptá se znovu, jako by mě před
tím neslyšel. Zatnu zuby.
„Ne. Nevím,“ pronesu klidně i přes to, že mu vlastně lžu, jako když tiskne. Moc dobře vím, kde se máma
právě nachází. Ve vedlejším bytě, u pana Bárty. Už tam chodí měsíc. Upřímně, mám matku raději než
otce. I když se opije, umí být milá, proto držím jazyk za zuby. Soused je velice hodný. Snaží se mamku
zbavit závislosti na alkoholu a donutit k rozvodu s tátou. Toho se ale já hrozně bojím. Co když mě soud
svěří do jeho péče? On se o mě bude určitě prát, protože si najednou uvědomí, že vlastně jsem jeho
dcera, obsluha, jež se o něho mírumilovně stará, a že ji k životu potřebuje stejně tak jako automat
nebo panáka tvrdého alkoholu. Samozřejmě, že by ten spor vyhrál. On totiž na rozdíl od mámy dokáže
alespoň krátký čas zůstat střízlivý. Přečkat soud by pro něho určitě nepředstavovalo problém.
„Móónoo!“ zaburácí tátův hlas znovu. Vytrhne mě z přemýšlení. „Jsem hladový,“ přikáže a já víc
nenamítám, popojdu za roh, kde se nachází „kuchyň“, a otevřu lednici. Povalí mne starý známý pach
zkaženého jídla. Nejraději bych popadla zplesnivělý jogurt a donesla mu ho, ale on by si ho nevzal. (Ne
snad kvůli plesnivosti. Jen proto, že je to jogurt.) Takže popadnu dva buřty, které položím na talíř, přidám
k nim tvrdou housku a pokapu je kečupem. S tím si musí vystačit. S večeří v rukou projdu místností
a vrátím se ke gauči. Podávám jej otci. On si ho však nevšímá. „Nestůj před tou bednou! Nevidím na
fotbal!“ Neuhnu. Naschvál tam překážím a čekám, že se ujme pokrmu. Začíná být naštvaný. „Moniko,
uhni povídám!“ Vykulím oči, zatnu zuby.
„Máš tady jídlo,“ řeknu daleko klidněji, než se cítím. Podívá se na mě celý brunátný. Vztek se v něm
hromadí. Raději o kousek popojdu. Pořád přešlapuji před televizí. Nemohu přinutit nohy k ničemu
jinému než k tomu, aby couvly. Nedokážu udělat krok vlevo, abych mu uhnula z výhledu. Prostě stojím
jako přikovaná, chodidla dřevění. Koukám na něho, on na mě. V jeho očích se zračí vztek, v mých
strach. Teď to přijde. Vidím rozmazaně. Táta se za pomoci pohovky zvedne. Kolébá se ze strany na
stranu, ale udrží se. Jeho ruka vystřelí. Blíží se, je u mě a dostávám facku. Odmrští mi hlavu do boku,
klesnu na kolena, až teď si uvědomuji, že brečím. Talíř v mé ruce se roztříští na milion kousků. Klečím
na nich, vráží se mi do kůže. Otec se posadí zpět, jako by se nic nestalo. Dál sleduje televizi. Upřu na
něho pohled. Před očima mi překáží clona z černých vlasů. Ruku si přidržuji na tváři. Bolí to. Určitě
mi něco zlomil. Nějakou malou kůstku. S námahou se postavím. Cítím bolest ve všech končetinách.
Jsou od krve, zarazily se do nich ostré úlomky. Zhluboka se nadechnu. Ten očistný nádech jako by byl
z hloubi duše. Zatnu ruce v pěst, svěsím je podél těla. Střepy se mi tak zabodávají hlouběji do dlaní,
neřeším to. Slyším, jak křičím.
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„Nenávidím tě! Ani se nedivím, že tě máma už nemiluje! Kéž by ses nikdy nenarodil!“ Sama žasnu nad
tím, co jsem právě vykřikla. Vím jen, že teď není čas na okolky, pokud nechci dostat další ránu. Otáčím
se na patě a jen ve slabém tílku vyrážím do mrazivé noci. Uháním po ulici, na tváři mi zamrzají slzy. Je
mi zima, snažím se jí nevšímat. Míjím lidi, maminky s dcerami, jak nakupují vánoční dárky. Tatínky se
syny v zahradách domů, jak stavějí sněhuláky. Závidím jim. Já tohle nikdy nezažila. Pospíchám dál.
Ani nejsem zadýchaná. Prostě běžím... v hlavě mám spoustu otázek. Proč se mi to děje? Proč zrovna
já? Proč on? Zaklepu hlavou, jako bych myšlenky mohla vyhnat. Nechci na nic myslet. Běh mi dává
svobodu. Až teď se s údivem zastavím. Stojím v lese. Stromy tu hází stíny na bílý sníh, z větví visí
rampouchy. Je to tu jako v pohádce. I přes situaci posledních minut nebo hodin - nevím, jak dlouho
jsem utíkala - se musím usmát. Uléhám do krásného měkkého sněhu. Poskytuje mi mateřskou náruč,
lásku, kterou jsem nikdy nezažila. Blažený pocit. Přepadá mě spánek. Nebráním se mu. Zavírám oči
a navždy usínám...
Probouzím se. Kde to jsem? Divím se. Kolem mě není nic. Ani tma, ani světlo, ani bílo, ani černo... tohle
všechno by bylo něco, ale tady není nic. Jsem tu jen já. „Haló?“ volám. Můj hlas se tak zvláštně rozléhá.
Jako by letěl až do dalekých výšin, či nížin. „Kde to jsem?“ zeptám se nahlas. Žádná odpověď. Udělám
váhavý krok vpřed. A poté další a další. Nevím, jak dlouho jdu, když tu najednou se přede mnou něco
mihne. Barevná šmouha. Všimnu si, že kolem mne se těchto skvrn nachází mnohem více. Začínají se
formovat. Jsou z nich čtverce. Z některých obdélníky. Zastavují se v kruhu kolem mne. Přimhouřím
oči, vidím na něm obličeje různých žen. Prohlédnu si první. Nelíbí se mi. Krátké vlasy natřené gelem,
s konečky nabarvenými různými barvami má na můj vkus až moc divoké. Podívám se na další. Trochu
mi připomíná mne, což se mi nelíbí. Hnědé oči, černé dlouhé vlasy, bledá tvář. Chvíli u ní posečkám a
dotknu se jejího čela. Ruka jím projde. Raději rychle ustoupím. Konečně jsem u poslední podobizny.
Je na ní krásná opálená žena. Má dlouhé husté vlnité rezavé vlasy, po nichž jsem vždy toužila. Na
tváři a v zelených očích jí září nejlaskavější úsměv, jaký jsem kdy spatřila. Chci alespoň chvíli strávit
v jejím objetí. Všimnu si, že předchozí dva portréty zmizely. Nevěnuji jim sebemenší pozornost. Sleduji
tu nádhernou paní, do které jsem se zamilovala.
Najednou mne začínají zlobit nohy. Otáčím se, vzpomínám na chvíli, kdy jsem utíkala od táty. Zvláštní,
nemohu si z ní vybavit žádné podrobnosti. Dávám se do běhu. Nicota se kolem mne formuje, až získá
tvar úzkého tunelu. Vlasy mi padají do obličeje, chci je odhrnout, ruka však jen bezděčně projede
mou hlavou. Chci se zastavit, ale nejde to. Podívám se znovu na své ruce a unikne mi výkřik. Jsou
průhledné! Čím více se ponořuji do tunelu, tím víc jsem neviditelná! Snažím se obrátit, běžet zpět za
tím obrazem krásné ženy. Zbytečně. Nicota mne stále pohlcuje. Konečně chápu, že musím jít dál.
Naposledy věnuji pohled svému tělu. Už tu není. Jako by mne něco opouštělo... má tělesná schránka.
Vznáší se tu jen má duše, společně s nekonečnou tmou…
Otevírám oči. Nevnímám nic jiného než ostré, palčivé světlo, které mne bodá do očí. Postupně slyším
hlasy. Jeden povídá: „Už je to dobré, je venku.“ Kdo je venku? Nechápu. Kde je ta tma, v níž jsem
byla? Rozhlížím se kolem. Jsem v místnosti plné lidí v zelených oblecích. Co tu chtějí? Je mi zima.
S údivem zjišťuji, že brečím. Přímo řvu, hrozně nahlas. Kde to jsem? Dožaduji se odpovědi. A hned.
Jenže nemohu mluvit, abych se zeptala. Z mých úst se line pouze pláč. „Dejte mi ji.“ Ozve se najednou
unavený hlas ženy, které jsem si před tím nevšimla. Asi mluvila o mně, protože se ihned ocitám v její
náruči. I přes ztrhanou tvář a únavu poznávám ten laskavý úsměv. Nevím, kde jsem ho viděla, ale zračí
se i v jejích zelených očích. Sleduji její rezavé vlasy, sepnuté do drdolu. Pár uvolněných pramínků se
jí lepí ke zpocenému čelu. Mám pocit, že ji znám. Je mi hodně blízká. Přestávám brečet a jen slyším,
jak říká: „Vítej na světě, Nikolko.“
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Slza
Natálie Janášová

Slza je pocit,
pocit, který tě naplňuje,
pocit, který vyjadřuje
smutek, štěstí...
Slza je kus tebe,
kus, který ze sebe vyrveš,
když je ti něco líto…

Neboj se, já ti neublížím
Tereza Třetinová (kvarta)
Gymnázium, Smetanova 168, 672 01 Moravský Krumlov
Oceněná práce 3. kategorie
Seděla na zemi a nemohla se pohnout. Nemohla mluvit. Jediné, co nádech. Pravidelně po jedné
vteřině. Výdech a nádech.
„Neboj se, já ti neublížím.“
Snažila se vstát, ale pokaždé se jf podlomily kolena pod tihou té hrozné události, která se stala
jen před několika minutami. Je to jen pár sekund, ale ji se to zdálo jako minulost, na kterou si jen
matně vzpomíná.
„Neboj se, já ti neublížím.“
Asi na popáté se jí podařilo vstát, ale kolena se jí třást nepřestala. Musela se zachytit zábradlí,
aby neupadla. Neupadla opět na tu holou studenou zem, která byla asi jediným svědkem té celé
hrozné události.
„Neboj se, já ti neublížím.“
Bála se však udělat krok. Ale proč? Bála se totiž, že i když udělá jen jeden jediný krok, tak už nikdy
nic nebude jako dřív. Když zůstane ještě chvíli stát a zavře oči, možná se probudí doma ve své
posteli a otřese se nad vzpomínkou na tu hroznou noční můru. Zavírá oči a snaží se zapomenout.
„Neboj se, já ti neublížím.“
Když otevře oči, všechno je stejné. Lampa bliká stejně jako před tím a nohy ji zebou možná ještě
víc. Zahledí se na své týden staré tenisky a ví, že teď ten krok už udělat musí. Musí jit dál, i když
ví, že už nikdy nic nebude jako dřív.
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„Neboj se, já ti neublížím.“
Udělá krok a pocit, který ji v tu chvíli zaplavil, ji až překvapí. Myslela si, že to nebude tak zlé. Ale
mýlila se. Bylo to ještě horší. Každičký maličký pohyb jí způsoboval bolest. Každá myšlenka jí
zvětšovala díru v srdci, která se jen tak nezahojí a už navždy po ní zůstane jizva.
„Neboj se, já ti neublížím.“
Kráčela dál potemnělým městem a i přesto, že věděla, že se na ni všichni zvědavě dívají,
neupravila se. Nezastrčila si košili do kalhot, tak jak by se slušelo. Nesnažila se smést z kalhot
prach, který ji připomínal, co se stalo. Nedokázala si ani zastrčit vlasy za ucho. Věděla, že kdyby
to udělala, něco by se změnilo. Bála se, že k horšímu. Jestli to však ještě bylo možné.
„Neboj se, já ti neublížím.“
Slyšela lidi kolem sebe šuškat, smát se a pokřikovat. Možná taky někdo volal na ni. Chtěl jí snad
pomoct? Ale byla by v tuhle chvíli pomoc ještě k něčemu dobrá? Slyšela auta kolem troubit a
motorky uhánět kousek od ní. Věděla o okolním světě, ale jediné, co jí znělo v hlavě a co dokázala
vnímat, byla jedna jediná věta, jeden hlas a jedna noční můra:
„Neboj se, já ti neublížím.“

Těžko (říct)
Vendula Němcová

Je mi zle
Tak naráz a najednou
Je mi zle
Jedním z mých neustálých stavů
Je mi zle
Z něčeho neznámého
Možná, že z toho, co nahradilo známé
Je mi zle
Dobré leží pode mnou
Já po tom šlapu a nějak ztrácím hlavu
Nad miskou jahod stýskám si po něčem
Po něčem známém , mně a nebo všem
Po něčem, co tu vždycky bylo
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Soutěž dětského literárního projevu
Náš svět 2012 - 2013 – výsledková listina
Oceněné soutěžní příspěvky – kategorie I. – 6 – 11 let (1. - 5. tř.)
Místo

Jméno (třída)

Adresa školy

Název příspěvku

Čestné
uznání

Dominik Juříček
(5.tř.)

ZŠ Emila Zátopka, Pionýrská 791
742 21 Kopřivnice

Pohádka o ztracené ponožce

Čestné
uznání

Jiří Havel
(4. tř.)

ZŠ Vedlejší 10
664 41 Brno

Jak slaví vánoce pejskové a
kočičky v brněnském útulku

Čestné
uznání

Anna Andělová
(5.tř.)

ZŠ Emila Zátopka, Pionýrská 791
742 21 Kopřivnice

Červený balónek

Čestné
uznání

Zuzana Osobová
(5.tř.)

ZŠ Mozartova 24
466 04 Jablonec nad Nisou

Křečík džungarský, Zimní
pohádka o bílém králíčkovi

Čestné
uznání

Tereza Krejzová
(2.tř.)

ZŠ Obránců Míru 2944
434 01 Most

O ročních dobách
(báseň)

Čestné
uznání

Karolína Sigmundová
(4.tř.)

ZŠ Mozartova 24
466 04 Jablonec nad Nisou

Expres padací lahvičky ze 4.A

Čestné
uznání

Karolina Vašková
(5.tř.)

ZŠ Brno, Arménská 21
625 00 Brno

V cizí kůži

Čestné
uznání

Anna Dostálová
(5.tř.)

ZŠ, Sokolská 211
768 32 Zborovice

Dobrodružné výprava sněhové
vločky

Čestné
uznání

Daniela Běhounková
(2.tř.)

ZŠ Mozartova 24
466 04 Jablonec nad Nisou

Masožravka; O bacilovi a
tabletce

Čestné
uznání

Jana Pekařová
(5.tř.)

ZŠ Turnov, Skálova 600
511 01 Turnov

Tajemné příběhy aneb Cesta
zpátky

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

Čestné
uznání

Matulová Kateřina
(8.tř.)

ZŠ a MŠ Prokopa Diviše, Ke škole 569
669 04 Znojmo-Přímětice

Kolotoč

Čestné
uznání

Tereza Třetinová
(kvarta)

Gymnázium, Smetanova 168
672 01 Moravský Krumlov

Neboj se, já ti neublížím

Čestné
uznání

Zdeňka Kolářová
(9.tř.)

ZŠ, Jungmannova 655
784 01 Litovel

Osudná volba

Čestné
uznání

Kristýna Klazarová
(kvarta)

Gymnázium, T. G. Masaryka 106
562 01 Ústí nad Orlicí

Znovuzrození

Čestné
uznání

Lucie Sitterová
(9.tř.)

ZŠ E. Beneše, Mírové nám. 1466
397 01 Písek

Povídky

Čestné
uznání

Dominik Růžička
(9.tř.)

ZŠ, Jugmannova 655
784 01 Litovel

Štěně

Čestné
uznání

Alžběta Hálová
(9.tř.)

ZŠ E. Beneše, Mírové nám. 1466
397 01 Písek

Všední příběhy

Oceněné soutěžní příspěvky – kategorie IV. – kolektivy
Místo

Adresa školy

Čestné
uznání

Žáci 1. B, ZŠ, Arménská 21,
625 00 Brno - Bohunice
Žáci 8. ročníku - ZŠ,
Moskevská 2929,
272 04 Kladno - Rozdělov
Žáci 3.-9. ročníku, ZŠ,
Žižkova 518, 511 01 Turnov
ZŠ E. Beneše
Mírové nám. 1446
397 01 Písek
Žáci 4. A, ZŠ, Arménská 21
625 00 Brno-Bohunice
Žáci primy - Gymnázium
Jana Blahoslava, Lány 2,
664 91 Ivančice

Čestné
uznání
Čestné
uznání
Čestné
uznání

Místo

Jméno (třída)

Adresa školy

Název příspěvku

Čestné
uznání

Natálie Janášová
(6.tř.)

ZŠ, Pod Školou 447
252 28 Černošice

Čestné
uznání

Slza, Zlost (básně)

Čestné
uznání

Robin Durník
(7. tř.)

ZŠ a MŠ, Dvorská 26
678 01 Blansko

Báchorka o zvířecím
městečku

Čestné
uznání

Čestné
uznání

Jan Blatný
(prima)

Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše 14
658 70 Brno

Pohádka o zeleném
prasátku

Čestné
uznání

Erika Adamíková
(7.tř.)

ZŠ, Arménská 21
625 00 Brno-Bohunice

Ztracena v čase

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

Jméno (třída)

Adresa školy

Název příspěvku

Čestné
uznání

Vendula Němcová
(kvarta)

Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše 14
658 70 Brno

Kapesní karamelka
(soubor básní)

Jméno pedagoga

Název příspěvku

Hana Fejtlová

Můj sen (leporelo)

Mgr. Jaroslava Horáková

Naše kniha aneb Příběhy starších
nás inspirují

Mgr. Jana Kepková

Sborník Kytička pro paní
Spisovatelku Marii Kubátovou

Mgr. Hana Kafková

Písmenko
(almanachy slohových prací)

Mgr. Lidmilová

Magická rostlina (sborník lit. prací)

PhDr. Milena Špiříková

Projekt Region – „Naše město“

Statistka NS 2012-13
Počet prací zaslaných do soutěže
I. kategorie
II. kategorie
III. kategorie
IV. kategorie
Celkem

206
62
104
14
386

Oceněné
10
4
8
6
28

