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Výsledky literární části soutěže Evropa ve škole 2017-2018
I. kategorie (6 – 11 let)

Místo Jméno
*narozen(a) /(třída) Název práce Téma Adresa školy 

jméno vyučující(ho)

1. místo Ondřej Švehla
*2007 (5.)

Balvan před vědec-
kou knihovnou Nezapomeň na mě

ZŠ, Nedbala 30  
370 05 České Budějovice
Mgr. Renata Smetanová

2. místo Sabinu Ptáčková
*2006 (6.) Deník Nezapomeň na mě

ZŠ J. J. Ryby, Komenského 543 
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Mgr. Helena Placatková

2. místo Daniel Daníček
*2008 (3.) Rytířský turnaj Dobrodružství v zám-

ku, hradu, chrámu…

ZŠ, Mozartova 24  
466 04 Jablonec nad Nisou-Mšeno 
Mgr. V. Osobová

3. místo Jakub Opatrný
*2008 (3.) Kovářské řemeslo Řemeslo má zlaté dno ZŠ a MŠ, 338 01 Holoubkov 14   

Mgr. Iveta Vodičková

Čestné 
uznání

Nela Ježková, Daniel 
Havel, Tomáš Boura 
*2006-2007 (5.)

Všímejme si malič-
kostí, příroda jich 
skrývá dosti

Nezapomeň na mě
ZŠ Strž, El. Krásnohorské 2919 
544 01 Dvůr Králové 
Mgr. Jana Hronešová

Čestné 
uznání

Eva Brettlová
*2006 (6.) Rožmitálský zámek Dobrodružství v zám-

ku, hradu, chrámu…

ZŠ J. J. Ryby, Komenského 543 
262 42 Rožmitál pod Třemšínem 
Mgr. Helena Placatková

II. kategorie (12 – 14 let)

Místo Jméno
*narozen(a) Název práce Téma Adresa školy

jméno vyučující(ho)
1. místo  neuděleno

2. místo Martin Málek
*2005 (II.)

Co kulička způ-
sobila

Dobrodružství v zám-
ku, hradu, chrámu…

Gymnázium, Čajkovského 9  
779 00 Olomouc 
Mgr. Stanislav Svoboda

3. místo Věra Polášková
*2003 (8.) Snílek Tvé evropské město – 

ty jsi architekt!

ZŠ Chrastava, Střelecký vrch 681 
463 31 Chrastava 
Mgr. Veronika Povýšilová

3. místo Zuzana Štorcová
*2005 (7.)

Jak jsme pokořili 
čas

Dobrodružství v zám-
ku, hradu, chrámu…

ZŠ, U Vorliny 1500  
258 01 Vlašim-Vorlina
Mgr. Alena Bucharová

Čestné 
uznání

Markéta Pavlišenová
*2003 (8.) Tajemství hradu Dobrodružství v zám-

ku, hradu, chrámu…

ZŠ J. J. Ryby, Komenského 543 
262 42 Rožmitál pod Třemšínem 
Mgr. Helena Placatková

Čestné 
uznání

Michal 
Jelínek
*2004 (II.)

V sevření hradu Dobrodružství v zám-
ku, hradu, chrámu…

Slovanské gymnázium,  
Pasteurova 19, 772 00 Olomouc 
Mgr. Zuzana Blahunková

III. kategorie (15 – 17 let)

Místo Jméno
*narozen(a) Název práce Téma Adresa školy

jméno vyučující(ho)

1. místo Dominik Hladký
*2001 (VI.)

Matka, bojovnice 
za mír

Nezapomeň na mne 
– 100 let od konce 1. 
sv. války

G Suverénního řádu malt. rytířů 
ve Skutči, Vítězslava Nováka 584, 
539 74 Skuteč, Mgr. Iveta Skalská

1. místo Tereza Pavlacká
*2002 (I.)

Zapomenutá 
historie Zamysli se Gymnázium, Smetanův okruh 2 

794 01 Krnov, Mgr. Šárka Kleinová

2. místo
Martina 
Vítová
*2000 (III.)

Slib daný Bohem Dobrodružství v zámku, 
hradu, chrámu…

SŠ obchodní a služeb,  
nám. B. Martinů 95, 572 01 Polička  
Mgr. Jana Feltlová

3. místo Viktorie Kubálková
*2000 (I.) Viktorie Nezapomeň na mne

Konzervatoř, Kopeckého sady 10, 
301 00 Plzeň 
PaedDr. Blanka Hejtmánková

3. místo
Eliška 
Brzková
*2002 (I.)

Pohled bez brýlí Nezapomeň na mne
OA, SPgŠ a JŠ, U Stadionu 486, 
266 37 Beroun  
Mgr. Ilona Kuníková

3. místo
Magdalena Vašíč-
ková
*2002 (8.)

Dobrodružství na 
hradě Buchlov

Dobrodružství v zámku, 
hradu, chrámu…

ZŠ, U Vorliny 1500 
258 01 Vlašim-Vorlina 
Mgr. Alena Bucharová

Čestné 
uznání

Tereza Masaryková
*2000 (II.) Kniha cestovatelka Napsané slovo

SOŠ Luhačovice, Masarykova 101 
763 26 Luhačovice,  
Mgr. Zbyněk Lekeš

Čestné 
uznání

Kateřina Rozho-
mová
*2002 (I.)

Lomanské duby Nezapomeň na mne Gymnázium, 5. května 620,  
432 01 Kadaň, Mgr. Lenka de Bolle

Čestné 
uznání

Pavel Mráz
*2001 (II.) Vzpomínka Nezapomeň na mne

Konzervatoř, Kopeckého sady 10, 
301 00 Plzeň 
PaedDr. Blanka Hejtmánková

IV. kategorie (18 – 20 let)

Místo Jméno,
*narozen/a Název práce Téma Adresa školy

jméno vyučující/ho
Zvláštní 
cena 
(výjezd)

Jana
Tomášková
*1998 (VII.)

(Ne)čtu komentáře 
pod selfíčky

Od autoportrétů starých 
mistrů k selfíčku

Gymnázium a SOŠe,  
Pivovarská 69, 385 01 Vimperk 
Mgr. Hana Nová

1. místo
(náhradník 
výjezd)

Jana Hanzalová
*2000 (III.) Návštěva minulosti Nezapomeň na mne SOŠ Znojmo, Dvořákova 1594/19 

669 02 Znojmo, Mgr. Dana Kafová

2. místo
(náhradník 
výjezd)

Lukáš Olša
(III.) Hrobař Nezapomeň na mne

SŠ technická a ekonomická, 
Olomoucká 61, 627 00 Brno  
Mgr. Radmila Grycová

2. místo
(náhradník 
výjezd)

Gleb Korotkiy
*1999 (III.) Příběh kláštera Dobrodružství v zámku, 

hradu, chrámu…

Konzervatoř, Kopeckého sady 10, 
301 00 Plzeň 
PaedDr. Blanka Hejtmánková

3. místo Michaela Budínská
*1999 (VIII.) Camino, camino… Nezapomeň na mne

Gymnázium, J. A. Komenského 
328/2, Havířov-Město  
Mgr. Eva Dočkalová

3. místo Václav Kropáček
*1998 (IV.) Memento Nezapomeň na mne

Gymnázium J. Vrchlického,  
Nár. mučedníků 347, Klatovy  
Mgr. David Franta

Čestné 
uznání

Veronika Roubí-
nová
*1998 (IV.)

Duše kláštera Dobrodružství v zámku, 
hradu, chrámu…

Gymnázium, 5. května 620,  
432 01 Kadaň  
Mgr. Olga Živnůstková

Čestné 
uznání

Jiří Kamarád
*1999 (3.) Žabí vrch Dobrodružství v zámku, 

hradu, chrámu…

Biskupské gymnázium, U Klafárku 
1685/3, 591 01 Žďár nad Sázavou 
Mgr. Eva Tomášková

Statistika
Kategorie Počet prací v ÚK Počet cen Čestná uznání
 I. 19 4 2
II. 23 3 2
III. 31 6 3
IV. 21 6 2
Celkem 94  17 9



E V R O P A  V E  Š K O L E

1

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)
je přímo řízená organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 
s celostátní garancí dalšího vzdělávání a profesního rozvoje pedagogických 
pracovníků škol a školských zařízení včetně školských zařízení pro zájmové 
vzdělávání. Mnoholetá tradice a zkušenosti v oblasti vzdělávání a rozsáhlá síť 
našich metodiků, odborných garantů i externích spolupracovníků nám mimo 
jiné umožňuje kvalitní a celoplošnou realizaci úkolů vyplývajících ze státních 
priorit i rezortních projektů Ministerstva školství. 
Pro cílové skupiny zajišťujeme komplexní nabídku vzdělávacích a konzultačních 
služeb, metodickou a odbornou podporu a zároveň dokážeme operativně 
reagovat na aktuální i specifické potřeby a požadavky škol a pedagogů  
v jednotlivých krajích České republiky. 
Garantujeme také systémovou péči o nadané či mimořádně nadané děti  
a mládež a cílenou podporu pedagogů pro práci se specifickými skupinami žáků, 
jako např. děti/žáci-cizinci či společné vzdělávání.
Oblastí podpory nadání se v NIDV věnuje oddělení Talentcentrum, které 
je členem Sítě evropských talentcenter na podporu rozvoje nadání a péče  
o nadané. Od roku 2014 je v souladu s koncepcí  Podpory rozvoje nadání  
a péče o nadané na období let 2014-2020 pověřeno MŠMT vytvořením Systému 
podpory nadání v ČR. Cílem systému je maximální rozvoj a plné využití potenciálu 
všech dětí včetně rozvoje jejich tvořivosti, a to již od předškolního věku. Tato 
podpora je dlouhodobá a systematická. Zahrnuje oblasti formálního, zájmového 
i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z aktivit, které se již 
osvědčily. Navíc by měl přinést propojení organizátorů a dalších subjektů, které 
se na odhalování, podpoře a uplatnění nadání dětí a žáků jakýmkoli způsobem 
podílejí.
Pedagogům může systém nabídnout přehled o dostupných aktivitách včetně 
možností vzdělávání a o dlouhodobých záměrech krajů v oblasti podpory 
nadání. Žákům a dalším aktérům pak může přinést informovanost o nabídce 
možností podpory nadání v jejich kraji či na celostátní úrovni. Do systému jsou 
zařazeny také další aktivity organizované Talentcentrem NIDV: program Talnet  
a soutěže (aktuální informace o Systému podpory nadání včetně soutěží  
a Talnetu naleznete na www.talentovani.cz). 
Talentcentrum garantuje 15 soutěží vyhlašovaných MŠMT a určených především 
pro žáky základních a středních škol v celé ČR, mezi něž se řadí i výtvarná  
a literární soutěž Evropa ve škole. V letošním ročníku soutěže se objevila celá 
řada zajímavých příspěvků na vyhlášená témata. S nejzajímavějšími z nich se 
můžete seznámit prostřednictvím tohoto sborníku.
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SBORNÍK LITERÁRNÍCH PRACÍ 
Národní institut pro další vzdělávání

 a Český národní komitét soutěže Evropa ve škole
vyhlásily ve školním roce 2017/2018

27. ročník
výtvarné a literární soutěže Evropa ve škole

Soutěž je vyhlašována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
a v České republice probíhá od roku 1992. Od roku 1999 byl jejím garantem 
Národní institut dětí a mládeže (NIDM). Od 1. 1. 2014 má garanci nad soutěží 
Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).  

Soutěž je určena:
žákům a studentům všech stupňů a typů základních a středních škol a školských 
zařízení.

Cíl soutěže:
„Evropa ve škole“ je soutěž s dlouhou tradicí organizovaná v evropských zemích 
od roku 1953 pod patronací mnoha významných evropských institucí. Základní 
myšlenkou je propagovat mezi dětmi, žáky, studenty a učiteli ideje vzájemné 
sounáležitosti evropských zemí a podporovat v nich pocit spoluodpovědnosti 
za osud Evropy. Důraz je kladen na výchovu k evropanství a k demokratickému 
evropskému myšlení.

Podmínky soutěže:
Letošního ročníku soutěže se mohly zúčastnit děti a mládež ve 4 věkových 
kategoriích, které jsou odstupňované odlišně pro výtvarné a pro literární 
aktivity:

“Výtvarníci” “Literáti”
1. kategorie:  4 – 8 let 1. kategorie: 6 – 11 let (do 5. ročníku)
2. kategorie: 9 – 12 let 2. kategorie: 12 – 14 let  (6. – 8. ročník ZŠ + 

příslušné ročníky víceletých gymnázií)
3. kategorie: 13 – 16 let 3. kategorie: 15 – 17 let (9. roč. ZŠ + příslušné 

ročníky víceletých gymnázií + 1.a 2. ročník SŠ
4. kategorie: 17 – 21 let 4. kategorie: 18 – 21 let (3. a 4. ročník SŠ)

Kontaktní adresa:
Mgr. Barbora Šteflová

Národní institut pro další vzdělávání, Talentcentrum
Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1

e-mail: steflova@nidv.cz
www.nidv.cz, www.talentovani.cz
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Balvan před vědeckou knihovnou
Ondřej Švehla, I. kategorie, *2007
ZŠ O. Nedbala, České Budějovice

Celá staletí jsem si já, obrovský 114 tunový balvan, ležel na Zaječím vrchu. Měl 
jsem tu výhled na Terezino údolí a na Niové Hrady. Až jednoho osudového 
dne v roce 1974 se vše změnilo. Toho dne, před 64 lety, přijely tankové tahače  
a odvezly mne k již zmíněnému muzeu. Měl jsem se stát komunistickým památ-
níkem. Ještě dnes se mi ježí mech nad tím, co jsem měl symbolizovat. „Pche, prý 
já mám znázorňovat nezlomné odhodlání lidu! Proč zrovna já? Vždyť takových 
balvanů je víc!“ Ani se nedivím tomu neznámému pachateli, že se mne pokusil 
vyhodit do vzduchu. Semnou to ale ani nehnulo. Zato v celé ulici popraskala 
okna. A to bylo poprvé od doby, kdy jsem opravdu uvěřil, že mě někteří lidé 
považují za symbol té doby. Konečně je tady rok 1990 a já už nemusím nést 
tíhi toho, co jsem měl symbolizovat. V tomto roce se totiž do budovy muzea 
přestěhovala knihovna. Dokonce mám na sobě několik lezeckých cest, například 
Chiméra, Zeměkouli nebo Baobab. Tento příběh trvá celá staletí, ale pro mne to 
je jako pár let. V dnešním prostředí jsem rád, ale jestli se mám časem rozdrolit, 
tak na Zaječím vrchu.

Rytířský turnaj
Daniel Daníček, I. kategorie, *2008
ZŠ, Mozartova, Jablonec nad Nisou

Haló, haló! Rytíři, vesničané a měšťané! Pořádám rytířský turnaj na hradě Karl-
štejn za účasti roztleskávaček a kapely Kabát. Rytířský turnaj bude souboj rytířů 
s koňmi a velkými meči. Na turnaj pozvu prezidenta a rytíře z celého světa. Rytíři 
jsou připraveni, ale ten turnaj ještě ne. Musíme posekat trávu a postavit lavič-
ky pro diváky a turnaj bude. O koně se postaráme, nahřebelcujeme je, načeše-
me hřívu a nakrmíme je. Musíme nakoupit jídlo a pití, aby nikdo nebyl o hladu.  
K jídlu bude klobása, pivo a limonáda, párek v rohlíku a hamburgery. Pokud se 
rytíř zraní, přiběhnou lékaři, dají ho na nosítka a odnesou ho do lékařského sta-
nu. Hlavní cena je zlatý pohár a zlaté brnění. Fandit budou diváci, komu budou 
chtít. A první nastupuje Don Chichot proti princi Janovi. Bum, bum! Don Chichot 
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Paní učitelka nám dala na pondělí úkol o tom, že se máme poptat rodičů nebo 
prarodičů, jestli nemáme v rodině někoho zajímavého. A pokud ne, tak alespoň 
povědět o někom z rodiny, kdo nás nejvíce zaujal. To bylo něco pro mě! Velice 
mě zajímalo, jestli nemám v rodině nějakého slavného předka, a proto jsem po 
tom začala pátrat. Ptala jsem se mamky a ta mě místo dlouhých řečí vzala na 
půdu. Bylo tam spousta pokladů, od starých hraček, kufrů, šatů a oblečení až po 
knihy, kalendáře a deníky mých prapředků. Nikdy dřív mě nezajímalo, co se na 
naší zaprášené půdě skrývá, a nikdy mě to tam ani netáhlo. Proč taky! Ani mam-
ka netušila, co se tu skrývá za vzácnosti. Našla jsem máminy, tetiny, babiččiny  
i prababiččiny deníky, ale o mých slavných předcích nic moc zajímavého. Začala 
jsem tedy pátrat ve starých knihách a našla jsem pořádný úlovek! Byl to deník, 
který patřil prababiččině strýci Františkovi. Nic jsem o Františkovi nevěděla, ale 
mamka slýchávala, jak o něm prababička vypravovala. Aniž bych se do deníku 
podívala, věděla jsem, že to bude určitě zajímavá věc. Sešli jsme dolů z půdy  
a mamka se hned chtěla podívat, co se v deníku píše. Otevřela jsem staré desky 
a četla. „Jmenuji se František Sokol, jsem nej starší ze čtyř dětí Josefa a Barbory 
Sokolů. Mám o rok mladší sestru Ludmilu, o tři roky mladšího bratra Vladislava 
a o čtyři roky mladší Marii. Žijeme na malém statku v okolí Příbrami. Společně  
s námi žije babička Božena. Píše se rok 1918 a mě je 19 let!“ To byl konec prvního 
zápisu. Zvláštní je, že další zápis byl až z roku 1919. Mamka řekla, že mám číst 
dál. „Dnes je můj velký den, mám svatbu s mojí milovanou Aničkou Žákovou. 
Už brzy z ní však bude Anička Sokolová. Na svatbu nám přijedou příbuzní z celé 
republiky. Svatba bude na Svaté Hoře v Příbrami.“ To je skvělé, pomyslela jsem 
si. František si bere prababiččinu tetu Aničku. „Pojď se vykoupat!“ volala na mě 
mamka. Po vykoupání jsem chtěla jít číst dál, ale mamka mi v tom zabránila  
a přikázala, ať jdu spát. Něco mě nutilo, abych četla dál, a tak jsem popadla 
deník, zavrtala se do pelíšku a potajmu četla dál... „Je den po svatbě, nyní už 
nejsem svobodný. Dozvěděl jsem se od sestřičky Ludmily, že bude maminkou!“

Deník
Sabina Ptáčková, I. kategorie, *2006
ZŠ J. J. Ryby, Komenského, Rožmitál pod Třemšínem

vyhrál! Jestli vás to nebaví, zvu vás na prohlídku hradu. K vidění je zde brnění 
Karla IV., vlevo vidíte zlatý trun Karla IV., vpravo lože Karla IV. A rovně vidíte ku-
chyň. Zájemce vezmeme i na hradby, dole uvidíte příkop s vodou. Nenechte si to 
ujít, bude to úžasný zážitek.
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V tu chvíli jako bych se stala součástí minulosti. Úplně jsem viděla Františka, 
jak píše do svého deníku. Bylo to, jako by mi to osobně vyprávěl. Další zápis byl  
z roku 1920 a byl narození malé Elišky. „Jeden krásný den přijela Ludmila s ma-
lou týden narozenou Eliškou. Pochoval jsem si ji a připadal si jako pyšný strýček. 
Čekal jsem jen, kdy už budu i pyšný otec,“ psal. Znova jsem se ponořila do minu-
losti. Představovala jsem si Františka, jak v náručí drží malou Elišku, mojí praba-
bičku. Další zápis si přečtu až zítra. Hned ráno jsem vzala deník a vnořila se do 
historie našeho rodu. Následující zápis byl až z roku 1939. Při přečtení prvního 
slova jsem si představila Františka, jak přede mnou sedí a vypráví mi, co se stalo.
„Je rok 1939, už před lety přišel do světa strach. Báli jsme se války, která 1. září 
opravdu nastala. Měl jsem strach o ženu Aničku, o naši desetiletou dceru Žofii  
a o moje sourozence rodiče... a přišla další špatná zpráva, musím do armády! Co 
s námi všemi bude?“

1940.
„Odešel jsem od svojí rodiny. Oni se báli o mě a já o ně. V armádě jsem se sezná-
mil s jedním vojákem Václavem. Stali jsme se nejlepšími přáteli. Poslali nám do 
bitvy. Oba jsme se báli, že už nikdy neuvidíme naše rodiny. Bylo a stále je to pek-
lo. Nikdo si to nedokáže představit. Kolem létaly kulky! Div, že mě nebo Václava 
žádná nezasáhla. Kolem mě ležela spousta raněných, ale já jsem jim nemohl po-
moci. Drželi jsme se s Václavem spolu, ale i před námi vybuchl granát. Probudil 
jsem se v nemocnici a nic si nepomatoval. Dobrá zpráva: jsme oba v pořádku!“
Zvláštní, otočila jsem na další stránku, ale tři strany byly vytržené. Další byl zápis 
až z roku 1942. „Byli jsme s oddílem v Praze a já se konečně po čtyřech letech 
viděl s Aničkou a Zofii. Zofii bylo už 14 let. Bohužel se v Praze nemohli dlouho 
zdržovat a museli zpět do Příbramě!“ psal. Překvapilo mě, že následující zápis je 
úplně poslední. Hned jsem se pustila do čtení. „Je rok 1943 a na nás čeká další 
bitva. Je podivné, že jsem prošel spousty bitev jen s malými škrábanci, ale teď 
se bojím. Čekám, že se něco stane. Václav má také zlé tušení.“ Na chvíli jsem 
se zarazila, protože část zápisu, byla psaná jiným písmem i perem. „Jmenuji se 
Václav Hrba. František byl můj nejlepší přítel, a to můžu potvrdit. Zachránil mě 
a položil za mě život. Šli jsme do bitvy. Bylo nás málo a jich velká přesila. Střelili 
mě do nohy a já nemohl dál, ale František mě vzal na záda a dopravil do bezpečí. 
Přispěchal mu na pomoc náš přítel Karel, který mě vzal do krytu. Než se však 
vrátil, střelili Františka do hrudi. Než zemřel, dal mi tento dopis,“ napsal Václav.
Se slzami v očích jsem otevřela dopis, který ležel v deníku. Bylo am psáno. „Milá 
Aničko, kdybych se nevrátil, chci ti vzkázat, že tebe i Zofii moc miluji. Jednou jí 
řekni, za co její otec zemřel, a dohlédni, aby se jí nic nestalo. Tvůj milující Fran-
tišek.“ Ten příběh mě uchvátil. S každým zápisem jsem se čím dál více vracela 
do minulosti a představovala si, jak František žil. Vyprávěla jsem o Františkovi 
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Řemeslo má zlaté dno
Jakub Opatrný, I. kategorie, *2008
ZŠ a MŠ Holoubkov, Rokycany

Budu psát o kovářském řemesle, protože se mi moc líbí. Už jsem si kovařinu  
i sám vyzkoušel a od té doby se o ni zajímám i já. Kovařina už skoro zanikla, ale 
už se zase vrací, je to moc hezké řemeslo. Kováři byli populární až do minulého 
století. Kovář byl tvrdý a paličatý, velký a zdatný muž, měl dílnu, kam mu chodili 
lidé, aby jim udělal věci do domácnosti. Pro královo vojsko dělali kováři různé 
zbraně na ochranu poddaných. Kováři kovali na kovadlině a s kladivem v ruce. 
V kovařině je  hlavní síla, protože nástroje jsou hodně těžké, musí zvládnout 
rozklepávání železa. Kovář vytvářel spoustu věcí, například nůž, hrnec, sekeru, 
kotvu, kruh, vidličku, lžíci, váhu, součástky, navijáky a tak dále. Pec, kde kováři 
žhavili železo, se jmenuje výheň. V kovárně, to je totiž odborný název pro dílnu, 
kde kovají kováři, je od výhně hrozné vedro. Kováři byli dobře placeni, když dělali 
dobře svou práci, ale myslím si, že když toho král chtěl hodně a když to kovář 
neudělal dobře, tak ho potrestal, ale když to kovář udělal dobře, tak byl hodně 
dobře odměněn. Dneska, když vidíte kováře, tak má stroj na rozklepávání, pro-
tože  dnes už železo rozklepávají stroje, které jsou obrovské, a elektrickou pec, 
kde je 1000 a více stupňů. Kovařina se v dnešní době zase obnovuje. Na kanále 
History dávají pořad „Z ohnivé výhně,” kde kováři kovají různé nože a zbraně. Je 
to vlastně soutěž kovářských týmů. Doufám, že se kovařina zase vrátí, protože je 
to hezké a  zajímavé  řemeslo. Všem kovářům držím palce, až vyrostu, chci být 
jako  oni.

ve škole. Učitelku i spolužáky to vzalo také a dostala jsem jedničku s hvězdičkou 
a dvakrát podtrženou. Sice nemám za předka Karla Jaromíra Erbena nebo Karla 
IV., ale mám za předka hrdinu, který se obětoval za svého přítele. A Františkovy 
deníky? Nebudou zaprášené ležet na staré půdě, ale mají teď své vlastní místo 
v naší rodinné knihovně.
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Všímejme si maličkostí,  
příroda jich skrývá dosti
Kolektiv, I. kategorie, *2006-2007
ZŠ Strž, Elišky Krásnohorské, Dvůr Králové

„Masarykova (dračí) studánka“ - památka stále připomínaná
Pod vrcholem hory Zvičiny se nachází u červené turistické trasy malebná stu-
dánka. Pochází z roku 1923 a k její sochařské výzdobě neodmyslitelně patří drak, 
který v balvanech hlídá pramen čerstvé vody. Kamennou saň vytesali žáci so-
chařské školy v Hořicích pod vedením svého pana učitele. Studánka vypadá na 
první pohled jako malá skalka složená z kamenů. Uprostřed sedí drak, mohl by 
se klidně jmenovat Zvičiňáček. Má zelenou barvu, kulatou hlavu, červené oči  
a velké zuby. Z těla mu vyrůstají ohromné tlapy. Studánka s tímto strážcem je po 
celý rok udržovaná, protože leží na místě, které je hodně navštěvováno turisty 
Možná, že se kolem ní procházel i pan prezident Masaryk ...

Nela Ježková
Poutní místo „U Studánky“ - památka znovuobjevená
Tato památka nás zavede do vesnice Kocléřov na Královédvorsku. Příběh pout-
ního místa U Studánky začíná v létě r. 1848. Slepé ženě se vracel stále stejný sen 
a ona tvrdila, že se na určitých místech nachází pramen léčivé vody. Tak se tedy 
hledalo, až se našlo. Pramen byl na světě a jeho voda ženu zázračně uzdravila. 
Od té doby tam udělali malou studánku. Roky plynuly a na pověst i na studánku 
se začalo zapomínat. Naštěstí se nedávno díky dobrým  lidem proměnila na zná-
mé poutní místo, které zdobí kaple Božského srdce Páně. Doporučuji všem, aby 
se přijeli podívat. Je to nádherný koutek našeho kraje.

Daniel Havel
„Janská studánka“ - památka zapomenutá
Janská studánka se nachází v lese u obce Kocbeře. Poblíž ní jsou Šporkovy hra-
niční kameny s letopočty, které stojí za zamyšlení. Hrabě Šperk totiž v letech, 
které jsou památně vyryty do kamenů, již dávno nežil. Kousek od studánky  leží  
i malý vojenský hřbitov z roku 1866, vzpomínka na bitvu o Trutnov a jediné ví-
tězství rakouských vojáků. A jak památka vlastně vznikala? V roce 1506 nechal 
vystavět hrabě F. A. Šperk lázně s kaplí sv. Jana Křtitele. Po tomto světci se po-
jmenovaly lázně i pramen. Kaple byla později zbourána a zvon byl přemístěn do 
kostela ve Dvoře Králové nad Labem. Ale to nebyl konec. V šedesátých letech 
minulého století areál ještě žil. Konaly se tu dětské tábory, provozovala se tu 
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Tajná chodba
Eva Brettlová, I. kategorie, *2005
ZŠ J.J. Ryby, Komenského, Rožmitál pod Třemšínem

pověstná restaurace a vystavělo se zde i koupaliště. Dnes již bohužel delší dobu 
tato památka chátrá a rozpadá se. Je to velká škoda. Ve studánce je prý léčivá  
a pitná voda. Pokud by se ruina opravila, vyčistilo a zrenovovalo se okolí pra-
menu, turistické značky by si samy našly cestu, aby doprovodily návštěvníky 
až sem. Pro děti by tu mohlo vzniknout dřevěné pexeso, pro dospělé naučná 
stezka o tom, jak to tu dříve vypadalo. A kdo ví, třeba by se otevřely opět i láz-
ně... 

Tomáš Boura

A takových míst máme kolem sebe spoustu. Až půjdete příště na procházku, 
rozhlédněte se. Třeba právě ten malý nenápadný pramínek u cesty má také svůj 
příběh J

Bylo - nebylo jedno království v temném lese. Vládla tam královna a král. Krá-
lovství se jmenovalo Zelené, protože bylo zarostlé hustým zeleným listím. Byl to 
hodně malý zámek s vysokou hlavní věží. U zámku ležela malá vesnička, která 
patřila k zámku. Král a královna vládli velmi moudře a spravedlivě. Ale jedno-
ho osudného dne, bylo už pozdě večer, přišla nečekaná bouřka. Z veliké bou-
ře vznikl obrovský požár. A bohužel, i s půlkou lesa shořelo i naše Zelené krá-
lovství. Naštěstí se nikomu nic vážného nestalo, ale z království už nic nezbylo.  
I z vesničky zbyl pouhý prach. „Ale ne! Co budeme dělat! Tady už nemůžeme žít!“ 
naříkala smutně královna. „Musíme najít nové místo, kde bychom mohli začít od 
začátku. Postavíme vesnici i nový zámek!“ utěšoval královnu také velice smutný 
král. „Ale nějaké nádherné a bezpečné místo k žití!“ Hned co královna tuto větu 
dopověděla, všichni poddaní společně s králem a královnou začali putovat po 
českých krajích a hledali příhodné území na stavbu nového království. Putovali 
dny, putovali týdny, měsíce, ale stále nenacházeli to správné území. Putovali tak 
dlouho, že královna onemocněla. Zpočátku se to zdálo jako obyčejná chřipka, 
ale postupem času se její nemoc stále zhoršovala. Dostala se do tak vážného 
stavu, že museli sehnat toho nej lepšího doktora. „Nevidím pro královnu žádnou 
šanci.“ řekl zklamaný doktor. „To nemůže být možné! Musíte ji přece zachránit!“ 
zahořekoval král na doktora a stěží udržel svoje slzy. „No..., možná by se něco 
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našlo,“ přemýšlel doktor. „Existuje jedna vzácná rostlina, přesněji duhová růže. 
Má všechny barvy duhy. A ta by mohla královnu zachránit. Ale na světě, pane 
králi, už se skoro vůbec nevyskytuje.“ dodal doktor. Jak to král uslyšel, vydal se 
duhovou růži hledat. Trvalo mu to strašně dlouho, ale stále růži nenacházel. Bál 
se, že už bude pro nemocnou královnu pozdě. Zastavil se na velké voňavé louce, 
klesl na kolena a rozbrečel se. „Královnu už nemohu nijak zachránit!“ Ale v trávě 
se něco blesklo. Najednou spatří zvláštní jasnou záři. Běží k oslepujícímu svět-
lu a najednou vidí něco nevídaného. „Barevná růže! Opravdu skutečná duhová 
růže! Mám ji, mám ji! Bože, děkuji ti!“ jásal král. Hned zavolal doktora, který vzal 
růži, dal ji královně přičichnout a královna se uzdravila. Král se strašně radoval 
a tam, kde našel vzácnou růži, nechal postavit nádherný zámek. Pojmenoval ho 
Rosenthal, v němčině to znamená růže a podle toho vznikl i název sídla pod 
zámkem, Rožmitál. První zmínka o tomto městě je z roku 1265. V roce 1349 bylo 
povýšeno na městečko a na město v roku 1850. Je to pravda, já to znám, žiju 
tady! A protože leží v Brdech pod vrchem Třemšínem, je pojmenovaný Rožmitál 
pod Třemšínem. A šušká se, že se pod zámkem skrývá duhová růže i dnes. Věřte 
tomu, protože i nenalezené se může najít, jako právě kdysi duhová růže.

Co kulička způsobila
Martin Málek, II. kategorie, *2005
Gymnázium Čajkovského, Olomouc

Lidé. V každé době se chtěli mít dobře. Chtěli být bohatí, mocní a často i kvůli 
třiceti stříbrným dokázali zradit, okrást, obelhat, a nebo dokonce i zabít. Jan An-
tonín Harbuval - Chamaré byl odmalička hamižný. Sourozencům ujídal dobroty  
a pořád měl pocit, že druzí mají víc než on. Jak rostl, touha po bohatství ještě 
sílila, a když se od umírajícího otce dozvěděl, že v jejich okolí je na jedné tvrzi 
ukryt poklad nesmírné hodnoty, na nic jiného už nedokázal  myslet. Jezdil po 
kraji a vyptával se, až si byl téměř jistý, že ona tvrz s pokladem je ve skutečnosti 
hrad Potštejn. Na Potštejně v té době žila mladá rodina s malou holčičkou Leon-
týnkou. Psalo se stoleti a o existenci pokladu neměl nikdo z nich sebemenší tu-
šení. Žili si spokojeně a dalo by se říct, že jim nic nechybělo. Když za nimi Jan 
Antonín přišel s nabídkou  na odkoupení hradu, neměli o stěhování vůbec zájem. 
Nežilo se jim špatně. Peněz nazbyt sice neměli, bída však nehrozila. Pak ale při-
šel velký požár a shořela sýpka s obilím. Nedlouho potom utekli všichni koně  
a krávy snad někdo uhranul, protože začaly odcházet jedna za druhou. Peněz 
ubývalo. Mikuláš by rád dopřál své rodině lepšího života, ale stěhovat se do ne-
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jistoty se mu i přesto nechtělo. Jan Antonín přišel s novou nabídkou a docházel 
tak často, až Mikuláš k prodeji svolil. S těžkým srdcem vzal rodinu na obhlídku 
nového sídla, které jim jako náhradu slíbil Jan Antonín. Jednalo se o menší tvrz 
zasazenou do podhůří Orlických hor. Stála uprostřed rozkvetlé louky nedaleko 
ohybu řeky Divoké Orlice. Byl krásný jarní den, sluníčko už hezky hřálo a louka 
hrála všemi barvami. Samotná tvrz byla nevelká, ale pro mladou rodinu to boha-
tě stačilo. Komnaty byly prosvětlené a čisté, zařízené sice skromně, ale vkusně. 
Z kuchyně to vonělo po celém domě a venku na nádvoří si někdo zpíval. V každé 
místnosti byl velký krb, takže se nemuseli bát, že by tady byla v zimě zima. Bylo 
rozhodnuto. Budou se stěhovat. Nastal onen den, kdy měli opustit rodinné sídlo 
a jít hledat štěstí jinam. Všude pobíhali  sloužící, služky  ukládaly  šaty  do truhel  
a muži je nosili ven na vozy. Jiní zápasili s těžkými kusy nábytku, protože ty si 
vyžádal nový majitel hradu. Mikuláš udílel rozkazy a jeho žena dohlížela na to, 
aby vše proběhlo přesně podle jeho pokynů. Malá Leontýnka se nudila. Dospělí 
na ni neměli čas, a dokonce ani chůva, která s ní jindy hrávala nejrůznější hry  
a která vždy s úsměvem plnila nejrůznější její přání, jako by dnes nebyla ve své 
kůži. Trápila ji bolest v kolenou, přeci jen už nebyla nejmladší, a ten shon se stě-
hováním jí také nepřidal. Došourala se do pokoje, kde mívala své království malá 
Leontýnka, a ztěžka dosedla na truhlici s jejími věcmi. Leontýnčin pokoj se měl 
stěhovat jako poslední, takže nábytek tam dosud byl. Chvíli se dívala, jak si Leon-
týnka hraje se svou oblíbenou kuličkou, a pak se chůvě začaly klížit oči. Zrovna, 
když se jí zdálo, že spolu nabírají vodu u studánky, ji Leontýnka vzbudila. „Chůvo, 
chůvo, vstávej! Moje oblíbená kulička mi někam zapadla a já ji nemůžu najít. 
Pomoz mi ji hledat, prosím, tatínek už volal, že začnou  odnášet nábytek i odsud 
a že brzy pojedeme!“ Chůvě se nechtělo ani za mák vstávat a už vůbec ne hledat 
nějakou kuličku. Leontýnka ale naléhala a prosila tak snažně, že prostě neodola-
la a šla jí pomoct kuličku hledat. Když už se zdálo, že všechno pátrání je marné  
a že kuličku nenajdou, vypískla Leontýnka: „Chůvo, už ji vidím, je tady mezi prk-
ny! Je tam ale tak zapasovaná, že ji nemůžu vyndat.“ To už stál ve dveřích tatínek 
a pobízel je, aby si pospíšily, že kočár už čeká. „Ale tatínku, ta kulička...“ Leontýn-
ka se nechtěla bez kuličky hnout, a protože ji tatínek nade všechno miloval, na-
konec i on svolil, že si tedy kuličku může vzít. „Když ona je ale zapasovaná mezi 
těmi prkny,“ vzlykala Leontýnka. Tatínek si povzdechl. „Ukaž, prosím Tě, ať už 
jedeme.“ Chtělo to trochu šikovnosti a docela dost mužské síly, musel odsunout 
těžkou truhlici, která v tom místě stála snad tisíc let, pak pořádně zapáčit, ale 
prkno nakonec povolilo a kulička byla volná. „Děkujíííí,“ vypískla Leontýnka a už 
se hrnula kuličku si vzít. Co to ale? Kulička jí propadla někam  dolů a bylo slyšet, 
jak cinkla o něco tvrdého. To už ale i tatínek zpozorněl a odkryl i druhé prkno, 
které bránilo výhledu. Pod nimi se objevil prostor asi jeden krát dva lokte  
a v něm zdobená truhla. Nápis na ní hlásal Signata thau postes deitas exterreat 
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hostes a protože tatínek uměl latinsky, přečetl nahlas „Bůh nechť zastraší nepřá-
tele“. Vybavila se mu povídačka, kterou slýchával od své chůvy, že totiž za časů 
Jiříka z Poděbrad žil jeden loupeživý rytíř, který nashromáždil nesmírné bohat-
ství, které pak někam ukryl. Získal  ho z části lupem, z části jako dědictví po svém 
předkovi, který se shodou okolností také jmenoval Mikuláš a  byl synem Procka 
z Potštejna. Když byl jeho otec zabit, rozhodl se Mikuláš jeho smrt pomstít. Tím 
si ale vysloužil zlobu krále Jana Lucemburského. Ten ho nějakou dobu věznil, 
udělil mu několik pokut a nakonec ještě poslal do Říma na očistnou pouť, což už 
bylo na hrdého Mikuláše moc. Rozhodl se neposlechnout a stal se loupežníkem. 
Toto řemeslo se pak v jeho rodině dědilo několik pokolení právě až do dob Jiříka 
z Poděbrad. Chůvu poslal pro starého Prokopa, který mu věrně sloužil už od 
dětství a který mu  vždy dokázal poradit a pomoct. Celý se třásl, když společně  
s Prokopem otevírali truhlu. Když zámek povolil, nemohli uvěřit svým očím! Tolik 
zlata a drahého kamení!!! Nemuseli si dlouze nic povídat. Truhlu znovu zavřeli  
a ukryli ji do staré dřevěné truhlice, kterou tu původně chtěli nechat, protože má 
dno prožrané od myší a tak se s ní nechtěli do nového domova vláčet. Teď se 
hodila. V několika minutách byla na voze spolu s dalšími truhlami a zaházena 
drobnými věcmi, které ještě na poslední chvíli také sbalili. To už přicházel Jan 
Antonín, aby sám dohlédl na jejich odjezd. Nadzvedl plachtu na voze a pohle-
dem zkontroloval věci na něm. Stará truhla ho nezaujala a stejně tomu bylo  
i s ostatními věcmi na druhém a třetím voze. Oddechl si. Poklad mezi nimi určitě 
není. Spokojeně si luskl prsty. „Jsem tak blízko!“ Za rodinou ještě nezaklapla brá-
na a už Jan Antonín roztržitě rozhraboval zbylé věci v komnatě. Když uslyšel du-
pot odjíždějících koňských kopyt, dal si zavolat vojáky a rozkázal jim hledat truh-
lici. Za její nalezení slíbil velké nálezné. Sám se vrátil do komnaty a pokračoval  
v přehrabování věcí. Po dvou hodinách neúspěšného hledání padl vysílen na 
stoličku, nechal si přinést jídlo a začal přemýšlet, jak poklad nejsnáze  najít. Dal-
ší dva měsíce strávil systematickým prohledáváním místností, jednu po druhé je 
obrátil vzhůru nohama. Nic. Přikázal tedy páčit prkna v podlaze. Zase nic. Začínal 
být zoufalý. „Bořte zdi,“ rozkázal. Kámen po kameni začal rozebírat hrad. Z pů-
vodního výstavního sídla se stávala ruina. Jan Antonín šílel. Čím víc hradu ubýva-
lo, tím mu bylo jasnější, že poklad nenajde. Strom zašuměl, když pod ním projíž-
děly tři vozy tažené koňmi. Do nového domova se stěhovali nějací noví lidé, 
zřejmě nižší šlechta. První vůz zastavil na nádvoří. Vystoupil z něj mladý muž  
a pomohl malé holčičce z vozu. Držela v ruce kuličku a pozorovala přes ni svět 
kolem sebe. Její maminka ji láskyplně pozorovala. Všichni tři se krátce objali  
a pak se společně zadívali na svůj nový domov. Z druhého vozu vystoupili už 
starší muž a žena a začali nosit do domu všelijaké truhly a truhličky. Mladý muž 
se k nim přidal. Jednu truhlu nesli obzvlášť opatrně. Když byl vůz prázdný, zapla-
til muž formanovi a ten s vozem odjel. Vracel se za svým pánem, někam na Pot-
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štejn. Rodina sešla do sklepní části domu. Tam muž vypáčil dvě prkna z podlahy. 
Pod nimi spolu se starším druhem vyhloubili prostor veliký asi jedenkrát dva 
lokte. Tam oba muži onu tajemnou truhlici ukryli... Už v té době lidé věděli o své 
minulosti velmi málo. A co teprve dnes? Co  přesně  víme o své minulosti  
a o čem se jen domníváme, že víme? A teď nemluvím jen o tomto příběhu, ale  
i o spoustě dalších zajímavých událostí, které zapadly a mohou tak  navždy zůstat 
v propadlišti dějin. A to se mi na starých příbězích líbí. Zrcadlí se v nich moudrost 
lidí, kteří žili dávno před námi. Jsou v nich ukryta tajemství, která stojí za to znát. 
I já chci být součástí těch, co hledají. Hledají a to mnohdy s minimální nadějí na 
to, že uspějí. Mají a]e víru. Víru, že  najdou, vyřeší, rozluští. Zajímá je každý de-
tail, i sebemenší maličkost se pro ně může stát klíčovou. Může překvapit a pood-
halit jim další střípek naší historie. Nacházím zde neúnavnost. Neúnavnou práci, 
díky níž jednou, i když asi za hodně dlouho, dokážeme najít odpovědi na všechny 
otázky spjaté s naší  historií. A to nám pomůže  pochopit  naši minulost, přítom-
nost a možná i budoucnost. A u toho chci být!

Snílek
Věra Polášková, II. kategorie, *2003
ZŠ, Střelecký vrch, Chrastava

„Kdybych já měl vlastní město,“ 
říká Pepík u snídaně,
„zrušil bych Šupito presto 
pravidla a taky daně.“

Bral bych nejrůznější bandy,
- boháče i chátru,
užili bychom si srandy, 
ještě víc než v Prátru.

žádná školní docházka 
nebyla by nutná,
ňáká hloupá otázka 
mi  může být putna.
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V neustálé harmonii, 
šlo by to den po dni, 
kdyby všichni dokázali
být na sebe hodní.“

Maminka se zřejmě baví:
„To už se tam hrnu.
Kde se to tvé město staví? 
Na zeleném drnu?!?“

Táta vážný jako vždycky:
„Nezval bych to osvětou, 
když to vidí idylicky,  
třeba bude poetou.“

Babička se rázně přidá:
„Copak ty víš o o větě?
Za sto bláznů ten kluk vydá,
Je v poslední větě.“

Jak jsme pokořili čas
Zuzana Štorcová, II. kategorie, *2005
ZŠ, U Vorliny, Vlašim

„Ty bastarde mrňavej!“ vykřikl na mě můj otec a znovu se napil z flašky. Roz-
máchl se a srazil mě k zemi. Já se ale rychle zvedl, vyběhl z místnosti, zabouchl 
dveře a zamkl je.
„Jsi docela pomalej, když jsi nalitej!“ pomyslel jsem si. Běžel jsem chodbou  
a vtom jsem uviděl svoji mamku v pokojíčku.
„Zlato!“ hejkla na mě. Já se zasekl a otočil se... Podej mi tu jehlu, prosím,“ řekla 
mi a ukázala na malý nemocniční pultík na kolečkách.
„Ale mami...!“ vzlykl jsem a neochotně se na ty jehly podíval.
„Nemel a podávej!“ obořila se na mě. Přemohl jsem se a jehlu jí neochotně 
podal.
„Už můžu jít?“ zeptal jsem se.
„No jo, ale minimálně do pondělí zpátky ať jsi!“ (Když si toho hnusu dá moc, 
mluví z cesty.)
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„Dobře.“
Doběhl jsem až do zádveří, tam jsem skočil do bot a utíkal pro Sabrinu. Je to 
moje nejlepší kamarádka, známe se už 10 let. Ona to má doma stejné, akorát 
naopak. Tátu feťáka a mámu alkoholičku. Doběhl jsem k nim před dúm. zrovna 
vybíhala ze schodů.
„Patriku!“ usmála se na mš a oči se jí úplně rozzářily.
„Zrovna jsem chtěla jít ven, rodiče teď nejsou doma a matka mi řekla, ať to 
doma uklidím, ale já jí na to kašlu. ať si to udělá sama. Jednou by to taky mohla 
udělat ona!“ řekla rozzlobeně.
„Ale no tak, vždyť ona má přeci strašně namáhavou práci,“ řekl jsem ironicky.
„No jo, vlastně, zvedání flašky k puse je strašně namáhavá činnost,“ řekla Sabri-
na a oba dva jsme se hlasitě a dlouze zasmáli.
„Půjdeme se dneska projít do parku?“ navrhla Sabrina.
„Dobře,“ řekl jsem a oba jsme se vydali směrem k parku. Lehli jsme si do trávy, 
nad námi šedé nebe, už se stahovaly mraky. Chvíli jsme tam leželi a povídali 
si. Potom se začalo stmívat a my se rozhodli, že si půjdeme najít nějaké místo 
na spaní. Napadl nás Čínský pavilon, byli jsme totiž blízko, a tak jsme vyrazili 
a cestou si zase povídali. Došli jsme k pavilonu, rozložili si mikiny pod stříšku. 
Potom jsme při pohledu na krásnou výmalbu na stropech a sloupech pavilonu 
usnuli. V noci nás probudil silný vítr a bubnování dešťových kapek na střechu. Už 
nevím proč, ale chtěl jsem se zvednout a opřel jsem se o kliku dveří, které jsou 
zabudované ve vnitřním sloupu. Dveře se kupodivu otevřely. Byly odemčené! 
Jelikož nám byla oběma hrozná zima, bez váhání jsme se šli schovat dovnitř. 
Byla tam kamenná podlaha. a tak jsme vyšli nahoru po točitém schodišti do 
poměrně malé kulaté místnosti. Byla tma, a tak jediné, co si pamatuji je, že tam 
byla dřevčná a poměrně dost teplá podlaha. Oba jsme znovu rychle usnuli. Když 
jsme se ráno probudili, rozhlédli jsme se po nádherně vymalované a prosvětle-
né kruhové místnosti, uprostřed které vedlo dolů schodiště se zábradlím. Oba 
jsme se rychle zvedli a začali to tam zkoumat. Sabrina objevila dveře na balkon, 
otevřela je a vyšla ven.
„Patriku!“
„M...Myslím, že tohle bys chtěl vidět!“
Vyběhl jsem na balkon a úžasem jsem zůstal ztuhlý stát. Všude to vypadalo úpl-
ně jinak! Přibyla spousta staveb, park měl jiné rozložení i stromy byly nižší. Když 
se nám odlepily nohy od podlahy balkonu, seběhli jsme dolú a vykoukli ze dveří. 
Slunce svítilo a teplé paprsky dopadaly na naše tváře. Ale to překvapení! Všude 
se procházely paničky v obrovských kudrnatých bílých parukách, co silně při-
pomínaly cukrovou vatu. Na sobě měly až směšně dlouhé šaty a soudě podle 
toho, jak byly jejich sukně nadýchané. musely na sobě mít bilion vrstev. Musely 
být pečené zaživa! Pánové okolo nich projížděli na koních, prohlíželi si voliéru  
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s ptactvem a chovali se jako gentlemani. Sabrina si po chvilce začala připadat 
opravdu trapně, protože zatímco ostatní dámy  chodily  v dlouhých sukních, ona 
měla  na sobě jen kraťasy. Proto si zalezla zpět ke schodišti. O chvíli později si nás 
všiml jakýsi šlechtic. Vlastně se mu ani nedivím, v kraťasech a mikinách jsme zřc-
jmč moc nezapadali. Přišel blíž a chvíli si nás nevěiřícně prohlížel.  Poté se užasle 
zeptal: „Mohu  vám  s něčím pomoci?“ zvedl obočí a podíval se na Sabrinu, která 
se krčila za stěnou a vykukovala jí jen hlava.
„Ano... My jsme teď v docela těžké situaci.“
Kupodivu nám nabídl pomoc. Slezl z koně a  přisedl si k nám. Dozvěděli jsme 
se, že je Karel Josef, syn majitele panství hraběte z Auerspergu. Že jeho otec je 
těžce nemocný a že zřejmě zemře, že po jeho smrti by měl panství zdědit on, ale 
že jeho strýci se to nezamlouvá. Dozvěděli jsme se, že byl u věštkyně a ta že mu 
sdělila proroctví. Až zemře jeho otec, musí porazit svého strýce. S tím mu má 
pomoci chlapec s hnědými vlasy a dívka v nemravném oblečení. Když to dořekl, 
podíval se  na Sabrinu. Ta zrudla a dala si ruce křížem přes stehna.
„A proto nabízím vám nocleh, oděv a jídlo v zámku výměnou za vaši náklonnost 
a poradenství, či pomocnou ruku v bitvě proti strýci.“
Nechápavě jsem se podíval na Sabrinu. Ještě stále zakrývající rukou své holé 
nohy a naznačoval jsem jí, ať mi to vysvětlí.
„Em...no, že můžeme bydlet u něj v zámku, když mu pomůžeme porazit jeho 
strejdu, co mu chce vzít panství, které má mít právem on.“
„Ahaa...! Noo... Jasně, my stejně nemáme nic na práci.“
Hrabě se na mě podíval vytřeštěnýma očima, úplně mi ztuhla krev v žilách. Sab-
rina se zděsila. že budeme mít ještč větší ostudu, než vytvořily její holé nohy, 
a vyhrkla: „Ano! Ano budeme vděčni!“ Karla Josefa Sabrinina odpověď zřejmě 
uspokoji la, a tak se znovu usmál a řekl, ať si nasedneme na koně, že nás odveze 
do zámku. Zanedlouho jsme tam byli. Karel Josef nás přivedl jako hosty. Měli 
jsme vlastní pokoj a spoustu šatů. Každý dokonce i vlastní služku, která nás ob-
lékala, uklízela nám a budila nás. No, v podstatě se divím, že nám i nepředžvýká-
vala jídlo. Dělala prostě každou maličkost. Po chvíli přišel Karel Josef. Byl smutný 
a Sabrina oblečená v dobových šatech ho objala.
„No počkat, tady mi něco nesedí,“ pomyslel jsem si. „Dobrá, co vymyslíme proti 
tvému strýci?“ Řekl jsem, protože jsem začínal žárlit.
„To nevím, strýc tvrdí, že podle takzvaného stařešinského řádu platí, že majite-
lem panství má být nejstarší muž rodu. a to je on. Jelikož nemám listinu, kde by 
psáno bylo, že stařešinský řád zrušen byl, nemám důkazu, že toto pravidlo již 
neplatí.“
„No tak to bude jednoduché, najdeme tu listinu a dokážeme, že stařešinský řád 
neplatí a že dědicem budeš ty,“ velice zbrkle vyhrkla Sabrina.
„To už mě též napadlo, prohledal jsem otcovu komnatu, knihovnu, soudní síň  
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i kancelář nejvyššího úředníka, ale marně. Nikde jsem ji nenalezl.“
Chvíli jsme všichni přemýšleli a mě potom napadlo, že by ji mohl mít strýc  
u sebe.
„Vidíš, to by mě nenapadlo. To dobrý nápad jest. Ale pospíšit si musíme, soud 
má býti pozítří.“
„To máme málo času...“
„To ano.“
„A chodí nčkdy ten tvůj strýc na lov nebo tak?“
„Ano... ano chodí každý den odpoledne.“
„V tom případě, až bude na lovu, vloupáme se do jeho pokoje a najdeme tam 
tu listinu.“
Druhý den už jsme jen počkali, až jeho strýc odejde a my budeme mít prostor 
pro náš plán. Jen co jeho strýc zmizel za rohem chodby, přiběhli jsme po špič-
kách k jeho pokoji.
„Doufám. že si nic nezapomněl a nevrátí se.“
Sabrina vytáhla pinetku, co má ještě z 21. století, odemkla dveře a otevřela je. 
Tyhle „starý“ zámky jdou lehce. První vstoupil Karel Josef a pak já. Sabrina šla 
jako poslední, a když jsem procházel kolem ní, plácli jsme si.
„Highfive!“ Když jsme to dořekli, hrabě se lekl a vykoukl ze dveří.
„Co?! Jaký haj, jakej fajv! To jdou stráže?!“
My se jen usmáli a mávli rukou. Všichni jsme vešli dovnitř a začali jsme hledat.
„Ok tak...“ hrabě vytřeštil oči. „Tak jo...“ vypadalo to, že tomu už rozumí.
„Takže Sabrina prohledá stůl a knihovnu, my dva pracovnu a vše ostatní. Nevíme, 
jestli si to neschoval třeba pod polštář.“ Začali jsme převracet jeho pokoj naruby. 
až jsme listinu přece jen našli. Karel Josef si ji založil do náprsní kapsy.
„Děkuji mnohokrát. Uvidíme se zítra.“
Druhý den se konalo soudní řízení o tom, kdo bude dědicem. Jeho strýc samo 
sebou namítal, že existuje stařešinský řád, ale když jsme mu nastrčili dokument 
o zrušení stařešinského řádu pod nos, už nic nenamítal. To že bude hrabě dědi-
cem, bylo již jasné. O dva dny později jeho otec nemoci podlehl. Truchlilo celé 
panství. O týden později přijala Sabrina nové jméno Marie Josefa hraběnka  
z Trautsonu a Falkenštejna. Samozřejmě jsme mu také vysvětlili, co se tenkrát 
stalo a že nejsme vlastně stejně staří, protože on je o 238 let starší než my. 
To, že se do 21. století už nevrátíme, je jasné. Sabrina bude zřejmě hraběnka, 
já nejvyšší poradce. Ale někdy. když se mi stýská, tak se pavilonem vrátím do  
21. století tak na hodinu zpět. No, kdo ví, jestli se jednou nerozplynu v časo-
prostoru.
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Tajemství hradu
Markéta Pavlišenová, II. kategorie, *2003
ZŠ J. J. Ryby, Komenského, Rožmitál pod Třemšínem

Za dávných časů, kdy lidé ještě vstávali s prvními paprsky slunce a usínali s první  
tmou, žila svým vlastním životem nedaleko Karlštejna jedna malá ves jménem 
Mořina. Domy tam byly staré a lidé chudí. Jedna z rodin, Šafářovi, vychovávali 
dva syny, Pepu a Otu. Tihle dva dvanáctiletí nezbedové měli v ostatních rodinách 
dobré přátelé, Hynka, Lojzu, Naďu a Jonáše. Tahle šestičlenná parta spolu pro-
žívala už od dětství nejrůznější, často nebezpečné zážitky. To ale ještě nevěděli, 
co je teprve čeká. Pepovi a Otovi jejich dědeček vyprávěl už dávno zapomenutý 
příbčh , který sám prožil jako malý kluk.
„Tak poslouchejte, kluci,“ řekl jim. „Jednou, když mi bylo asi tak, jako je teď vám,
se po vesnici šuškal příběh o duchovi rytíře žijícím na zdejším hradu. Střežil ho 
před nepřáteli jako oko v hlavě. A když prý ho někdo vyruší z jeho posmrtného 
klidu, může se rozzuřit a zničit vše, co mu přijde do cesty. Jeden kovář, Bedřich, 
který tvrdil, že je to jistojistě jenom drb, si myslel, že mu patří celý svět a sám se 
vydal na hrad. Chtěl všem dokázat, že to jsou pouze výmysly. Odpoledne se vydal 
na cestu a asi během hodiny stanul na místě. Ztrouchnivělá brána se před ním 
otevřela dokořán a všude se odrážela ozvěna silného hrozivého mužského hlasu, 
který naštvaně zaburácel: „Co tady chceš?“ V tu ránu kovář uskočil a byl ten tam. 
Jako by se po něm zem slehla. Od té doby už se tam nikdo neodvážil ani vkročit. 
„Jo, jo, kluci tak to bylo a ne jinak.“ brblal si děda pod vousy. Kluci jen přihlíželi 
a kouleli očima. Ani nedutali ... Moc se jim to nechtělo věřit, a oběma se hlavou 
honily stejné myšlenky. Druhý den svolali ostatní děti a příběh jim převyprávěli 
úplně stejně, jak jim ho vylíčil jejich dědeček. Domluvili se, že hned druhý den, 
až jejich rodiče odejdou na kutě, sejdou se u studny a vydají se prozkoumat 
temné záhady hradu.
„Třeba najdeme i poklad!“ hlásila s nadšením Naďa. Ale všichni se jí začali smát. 
A jak se domluvili, tak také udělali. Druhý den všichni netrpělivě čekali, až jejich 
rodiče ulehnou do postelí a spravedlivým spánkem usnou. U studny už nedočka-
vě přešlapovali všichni. Jen kromě Lajzy.
„No jo, ten zase přijde pozdě!“ Mumlal naštvaně Jonáš.
„Hele, vždyť už jde!“ ozval se Hynek. V té tmě nebylo skoro nic vidět, ale naštěstí 
s sebou Naďa vzala lucernu, která jim svítila na cestu. Najednou vzduch prořízl 
nepříjemný chlad a všichni se zastavili. Před nimi majestátně stála velká brána, 
která se najednou s vrzajícím zvukem otevřela. Chudák Naďa ze strachu lucernu 
upustila.
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„Božínku, já mám strach,“ špitla.
„Nebuď posera.“ dodával jí odvahu Pepa. Najednou se ozval hluboký mužský 
hlas. Jako v pověsti, kterou jim říkal dědeček. Ve vchodu najednou ucítili dým  
a vyděšeni vzali nohy na ramena. Po chvíli se udýchaně zastavili.
„Kde je Naďa!?“ ptal se vystrašeně Jonáš.
„Musíme se pro ni vrátit!“ odpověděl Ota.
„Musí me se pro ni vrátit!!!“ křičeli jeden přes druhého.
„Myslel jsem, že celou dobu běží s námi,‘‘ vyhrkl překvapeně Hynek.
„Každopádně pro ni musíme zpátky!“ rozhodl odvážně Ota. I přes ten úděsný 
strach který cítili až vysoko za krkem, se vrátili zpět a hned u brány je rytíř znovu 
„přivítal“: ,,Ale, ale, kampak, mládenci?“
„Kde je naše kamarádka?!“ odvážil se Jonáš.
„Vaše kamarádka je v pořádku, ale jen tak zadarmo vám ji nevrátím!“ pronesl  
s lišáckým výrazem rytíř.
„A co za to chcete, pane?“ ustrašeně kuňkl Hynek.
„Musíte mi slíbit, že už nikdy nebudete narušovat klid tohoto hradu a jeho ze-
mřelých obyvatel. Jinak vás příště ztrestám! Spálím nemilosrdně celou vaší ves-
nici! Rozumíte mi dobře?“ navrhl rytíř.
„Slibujeme!“ odpověděli na to. Zafoukal vítr, ozvalo se tiché  prasknutí a najed-
nou se vedle nich objevila Naďa a všichni pelášili domů. Zalehli do svých teplých 
postýlek a celou noc nemohli oka zamhouřit. Dlouhá léta pak nikomu o téhle 
příhodě neřekli a do hradu už se nikdy neodvážili vstoupit.

V sevření hradu
Michal Jelínek, II. kategorie, *2004
Slovanské gymnázium, Pasteurova, Olomouc

Část 1. Temnotou k hradu
Do tajemné a děsuplné Transylvánie přijíždí v létě roku 1895 mladý vídeňský vy-
šetřovatel Klaus Schneider, aby vyšetřil záhadnou vraždu mladého vesničana, jež 
se stala ve vesnici Moldovean. Vyšetřování Schneidera neustále táhne k proslu-
lému hradu Bran na hoře nad vesnicí. Je si jistý, že právě tam se skrývá odpověď 
na rozluštění případu. Do značné míry ho v tom ještě utvrdí silná pověrčivost 
zdejších vesničanů, kteří  z mordu obviňují temné síly uvnitř hradu. Schneider se 
tedy v doprovodu jednoho z vesničanů Tiberiho, kterému ovšem musel dobře 
zaplatit, vydává krátce po poledni na hrad. Aniž to tuší, míří do většího nebez-
pečí, než jaké si dosud uměl představit. Jak později vyšlo najevo, na cestu jsem 
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nezvolil zrovna nejlepší čas, protože se cestou pomalu začínalo stmívat a já se 
začínal obávat, že do hradu nedojdeme za světla. Následoval jsem Tiberiho, jenž 
si pro jistotu vzal svou loveckou pušku. Já se mohl spolehnout jen na svou dýku 
a plně nabitý kolt. Šli jsme po mírně rozbahněné cestě čím dál víc do kopce. Les 
začínal vypadat, jako by se ho lidská ruka nikdy nedotkla. Vysoké jehličnany rost-
ly libovolně přes sebe, všude se válely spadlé kmeny a větve a k tomu bylo téměř 
vše kromě cesty zarostlé hustým křovím. Byli jsme již za polovinou cesty ve výšce 
zhruba 1 500 m n.m., když les zalila hustá mlha, kvůli níž jsme mohli vidět jen 
asi 10 metrů před sebe. K hradu nám přitom pořád zbýval ještě necelý kilometr 
chůze. Najednou jsem si všiml, že cestu lemují mrtvá zmrzačená těla. Některá 
byla probodnutá meči či dřevěnými kůly, jiná se oběšená houpala ve větvích.
„Proboha, co jsou ti mrtví zač, Tiberi?“ zeptal jsem se překvapeně.
„To jsou sedláci z nedaleké vesnice Poenari. Před necelými dvěma měsíci se roz-
hodli, že sami zneškodní upíry a takhle dopadli. Proto jsme se modlili, aby nám  
Pánbůh seslal někoho, kdo to zastaví. A on nás opravdu vyslyšel. Poslal nám totiž 
vás.“ Chtěl jsem pokračovat v hovoru, ale Tiberi se náhle zastavil a sehnul. Podí-
val se na zem a pak polohlasem pravil:
„Vlčí stopy, pane. Jsou ještě čerstvé. Vlci nemůžou být daleko.“
Tiberi měl pravdu. Najednou se za námi objevila smečka o pěti vlcích. Oči a ostré 
zuby jim ve tmě zářivě svítily a všichni zlostně vrčeli. Tiberi mi sykl do ucha: ,,Až 
vystřelím, začneme utíkat. K Branu je to už jen kousek.“
Mlčky jsem pokynul a celý ztuhlý jsem čekal na signál. Po chvilce ticha třeskl 
do noci výstřel a já s Tiberim jsme začali utíkat. Razili jsme si cestu tmou a křo-
vím k hradu, vlci nás však neúnavně pronásledovali. Když už to vypadalo, že nás 
dostihnou, tak se před nám i vynořila skála, na které jsem v měsíčním světle 
rozeznal Bran. Instinktivně jsme po ní začali šplhat. Dřív bych nedokázal bez lana 
vyšplhat snad ani metr, avšak teď jsem si připadal jako kamzík. Byli jsme snad jen 
deset dvanáct metrů od hradu, když mi znenadání sklouzla noha a býval bych 
spadl, kdyby mě Tiberi na poslední chvíli nezachytil. Rychle jsme vylezli na malou 
plošinku před hradem, kde jsem mu stihl poděkovat a vzápětí jsme si všimli dveří 
směřujících do hradu. Kupodivu nebyly zamčené. Vešli jsme rychle dovnitř a za-
bouchli za sebou dveře. Kousek za nimi byla dřevěná kůlna, která nám poskytla 
kýžený úkryt, ve kterém jsme padli vysílením k zemi.

Část 2. Rozluštěné tajemství
Nevím, jak dlouho jsem spal, ale asi ve čtyři hodiny ráno mě probudily zvláštní 
dunivé kroky. Rychle jsem vzbudil Tiberiho a schovali jsme se do opodál stojící 
skříně. Dvířka jsme nechali na štěrbinu otevřená. Kroky byly čím dál hlasitější,  
a již jsem si myslel, že naše dny jsou sečteny. Třebaže jsem se dosud vysmíval 
všem pověrám a strašidlům, tak v tu chvíli jsem to bral mnohem vážněji. Po 
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chvilce hrůzy jsme uviděli přicházet mužskou postavu s lucernou. Naštěstí kolem 
nás tento muž bez jediného povšimnutí prošel. Pak se náhle zastavil, pověsil 
lucernou a prudce trhl rukou. K mému překvapení se temná chodba rozzářila 
jasným světlem z desítek žárovek. Po chvilce si náš neznámý vzal zpět lucernu  
a odešel. Připadalo mi zvláštní, že upíři živící se lidskou krví a bránící se jakému-
koli pokroku mají na hradě elektřinu. Vyšli jsme ze skříně a Tiberi užasle prohlá-
sil: „Neuvěřitelné a děsivé zároveň.“
„A co je na tom děsivého?“ zeptal jsem se Tiberiho.
„To, že upíři umějí ovládat den a noc, pane Schneidere. Doteď jsem tomu sám 
nevěřil, ale všichni, co mi to tvrdili, měli pravdu.“
„Je sice dobře, že tohle víš, ale nám to teď moc nepomůže. Jak říkám, žádní 
upíři neexistují a dnes tě o tom přesvědčím!“ křikl jsem vítězoslavně. Šli jsme 
potemnělou chodbou občas obklopenou světlem. Stěny byly vlhké a hrubé. Po 
pár minutách jsme narazili na točité schodiště. Netušili jsme, kam vede, avšak 
pomalu a opatrně jsme po něm stoupali nahoru. Na konci jsme neobjevili dveře, 
ale poklop, nad nímž jsme zaslechli lidské hlasy.
„Už Jsi to slyšel? Vesničani si nás zavolali nějakýho detektiva a věří, že nás do-
stane.“
„Pche. Ten chlap si to zasloužil. Neměl sem vůbec strkat nos. Ještě by celému 
světu prozradil, co máme v plánu. A toho detektiva zanedlouho vyřídíme taky, 
stejně jako ty sedláky. Víš přece, co nám řekl velmistr.“
„Vím. Půjdu ještě obhlídnout Velký sál, jestli to ostatní už dokončili.“ Poté, co oba 
odešli, sykl mi Tiberi do ucha: „Takže žádní upíři, jenom tihle sprostí mizerové!“
Zvedli jsme poklop a rázem jsme se ocitli v nádherné dřevem obložené knihovně 
s asi dvěma tisíci historických svazků. Prohlížel jsem je a hledal mezi nimi nějaké 
stopy. Po pár minutách mě Tiberi upozornil: „Pane Schneidere, tohle byste měl 
vidět,“ a podal mi do ruky starý polorozpadlý pergamen. Prohlédl jsem si ho  
a zjistil jsem něco, co mě naprosto uchvátilo. Tiberi právě objevil plánek k nale-
zení mocného artefaktu: „Jablka poznání,“ jež má být ukryto někde tady v Branu 
a které vetřelci zřejmě hledají. Došlo mi, že jim v tom musíme stůj co stůj zabrá-
nit. A věděl jsem přesně, kde musíme začít: ve Velkém sále. Potichu a nenápad-
ně jsme se proplížili přes celý hrad, až ke dveřím do sálu. Byly ovšem zamčené, 
a tak jsme dovnitř viděli jen malou klíčovou dírkou. Nakoukl jsem dovnitř, kde 
již byli shromážděni všichni členové Řádu německých dobyvatelů a pozorně po-
slouchali svého velmistra.
„Bratři, již dnes píšeme dějiny. Dneškem počínaje začneme novou éru celého 
lidst va. S pomocí Jablka poznání, k jehož nalezení jsme již jen krůček, převez-
meme vládu nad celým světem. Nastolíme nový světový řád a nemilosrdně zni-
číme každého, kdo by se nám odvážil zkřížit cestu, včetně toho zpropadeného 
detektiva Klause Schneidera. Nuže, dejte se do práce, bratři!“ ukončil svůj projev 
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velmistr celý zahalený v kápi a doprovodu  strážných odešel. Ostatní členové se 
zvedli a zamířili ke dveřím, u nichž jsme zrovna stáli. Kvapem jsme se schovali za 
rohem a ani se nehnuli. Všichni kolem nás naštěstí prošli bez povšimnutí. V oka-
mžiku, kdy kolem nás prošel poslední, Tiberi nedopatřením shodil vázu z opodál 
stojící komody. Snažil se ji ještě zachytit, ale bylo už pozdě. Spadla na zem a  hla-
sitě se roztříštila na milion kousků. To samozřejmě neuniklo pozornosti strážců  
a za chvíli nám byli všichni v patách. S Tiberim jsme na nic nečekali a snažili 
jsme  se uprchnout. Rychle jsem z kapsy vytáhl plánek a brzy jsem utíkal v čele.  
S plánkem jsme utíkali směrem k věži, avšak pronásledovatelé nás vzápětí zasy-
pali sprškou střel. Jen zázrakem mě ani Tiberiho nezasáhli. Když jsme konečně 
dorazili ke schodům do věže, urychleně jsme za sebou zavřeli dveře a pořádně je 
zamkli. Bylo jasné, že je jenom otázkou času, než je vylomí.
„Co uděláme ted?“ křikl Tiberi.
„Musíme nahoru do věže, protože se tam nachází ten artefakt. Máme jedineč-
nou šanci ho zničit a uchránit lidstvo před zkázou,“ prohlásil jsem. Po strmých ka-
menných schodech jsme proto rychle vystoupali až ke vstupu do věžové komna-
ty. Dole mezitím dobyvatelé vyrazili dveře a s ohlušujícím řevem běželi za námi 
nahoru. Vběhli jsme do komnaty a zabarikádovali dveře veškerým nábytkem, 
který jsme tam našli a hned jsme pustili do hledání. Avšak dlouho jsme nic nena-
cházeli a já jsem byl nervózní čím dál víc. Dobyvatelé již byli za dveřmi místnosti, 
takže času nám kvapem ubývalo. Tiberi již toho začínal mít plné zuby a vzteky 
kopl do malé knihovničky. Ta se následkem úderu zřítila a za ní se vynořila drob-
ná štěrbina, v níž bylo zaklíněné „Jablko poznání.“ Opatrně jsem ho odtamtud 
vytáhl a ukázal je Tiberimu. Celí šťastní z tohoto nálezu jsme úplně zapomněli 
na dobyvatele. Ti se mezitím dostali dovnitř a myslel jsem si, že jsme nadobro 
ztraceni. Tiberi však vmžiku otevřel okno a vyhrkl na mě, ať skočím. Zaváhal 
jsem, ale nakonec jsem skočil za ním. Byli bychom se určitě oba zabili, kdyby náš 
pád na zem nezpomalily husté větve stromů pod hradem. Náš boj s dobyvateli 
sice zatím není dobojován, ale já a Tiberi jsme učinili první důležitý krok k jejich 
zničení. Tohle dobrodružství skončilo, avšak naše další určitě brzy začne.
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Matka, bojovnice za mír
Dominik  Hladký, III. kategorie, *2001
Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů, 
V. Nováka, Skuteč

„Sofie Pokorná!“ zavolal naštvaným tónem. To už jsem scházela po schodech  
z kanceláře v domnění, že tahle každodenní katastrofa skončila a já si na dvě 
hodiny, než půjdu spát, odpočinu s lahví Whisky v levé ruce a s televizním ovla-
dačem v té druhé. Co po mně zase chce?! Zastavila jsem se a naštěstí stála  
k němu zády, takže jsem se mohla zatvářit, jako bych kousnula do citrónu a ruka-
ma naznačit gesto, jak ho škrtím a rozmačkávám krk jako modelínu.
„Ano? Šéfe?“ odsekla jsem naštvaně. Něco se sebou musím dělat, třeba se na-
učit rychleji chodit nebo přesunout svojí kancelář o několik pater níž, protože 
se vsadím, že ty holky, které se věnují rubrice o životním stylu, které pravidelně 
zbaví redakci všech zásob překapávané kávy, už někde cvičí to své pilates a ne-
musí od Šéfa přijímat další pokyny. Vždycky to totiž schytám já! Konečně jsem 
se k němu otočila, ale nemohla jsem se zbavit špatné nálady. Ve stáří budu stále 
zamračeného obličeje litovat, protože už vidím, jak se mí na těch samých mís-
tech vytvoří ty nejošklivější vrásky, ale já se na něj neumím dívat jinak, protože 
ho nenávidím. Šéf, náš Šéf, ten největší ignorant, kterého znám... Je necitlivý,  
jak jen to jde, jedná v zájmu peněz a pro šťavnatý článek nás pošle klidně až 
na konec světa. („Sofie, vysvětli mi, proč nemůžeš jet do Mount Everest?! Jak 
že je to nebezpečné?!“) Nikdy se nesměje, jeho rty jsou jen nehybnou přímkou  
a oči plné materialistického chtíče. Nedokážu si ho představit jako malé dítě, 
víte, jak to myslím? Jak si tenhle člověk dokázal hrát s ostatními dětmi na pís-
kovišti? Vsadím se, že je beztak šikanoval a nutil stavět všechny bábovky pro 
něj. Ano, neskutečně zvláštní představa. Matka ho už s tímhle děsným výrazem 
beztak í porodila, pupeční šňůru si přestřihl sám, protože kdo jiný by to zvládl 
lépe? Nějaká hloupá sestřička?! To určitě! Ihned mu nasadili košilí s kravatou  
a poslali to škvrně řídit finance. Je malý a tlustý, ale čím menší je, tím blíž je 
peklu.
„Mám pro tebe práci,“ pronesl s hraným úsměvem a v ruce držel obálku, která 
vypadala jako by se vymáchala v celém hnusu světa. Rohy byly otrhané, obálka 
nažloutlá a písmo na ní sotva rozluštitelné a poseté skvrnami. Nejdříve mě na-
padlo, že jde o nějaký jeho „vtipný“ způsob, jakým mi darovat prémie. Myslím 
si, že mě má rád, proto mám kancelář tak blízko jeho. Píšu do rubriky Krimi,  
a když se někde najde mrtvé tělo nebo se objeví děsivé tajemství, které  vyplynu-
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lo po letech mlčení na povrch, jsem první, která se k tomu dostává. Mám ostré 
lokty a nebojím se prorazit si mezi ostatními novináři cestu. Už jsem tím í známá, 
vždycky někam přijedu a s sebou si nesu spolu s fotoaparátem í svoji naštvanou 
auru a výraz ve stylu: Nečum no mě o pusť mě dál, nebo tě zpražím!
Ne, já moc neumím mluvit s lidmi, já se hodím akorát tak na to, abych hezky 
vyfotila mrtvolu a pak o tom napsala živý článek a užívala si, jak z toho lidem  
v nocí naskakuje husí kůže a v pak kvůli tomu zamykají dveře a nejméně pětkrát 
si je pro jistotu chodí zkontrolovat. To je jediný důvod, proč v našem časopise 
stále pracuju, za ten stres mi ten pocit stojí.
„Je po pracovní době. Já jedu domů!“ odsekla jsem a nervózně přešlapovala  
z místa na místo.
„Mám pro tebe práci,“ zopakoval, zcela ignoroval předchozí - ostrým tónem 
sdělenou - větu a předstoupil přede mě a strčil mi obálku před nos. Dokonce  
i zapáchala.
„Co je to?“
„Jak jsem řekl, tvoje práce.“ Vzal mojí ruku a strčil mi obálku do dlaně. Je o hla-
vu menší než já, což mi připadá neskutečně komické. Na obálce stálo: Slečna 
Viktorie Milá, Mlýnice, Kladenské lesy a poštovní směrovací číslo, které už nešlo 
přečíst. 
„Rok 1918?“ přečetla jsem nahlas a divila se, „co s tím mám co dělat já?“
„Tenhle dopis nebyl nikdy doručen,“ sdělil mi tajemně, až se mi z toho chtělo 
smát.
„A vy mě jako nutíte, abych dělala pošťačku, nebo o co vám teď jde?“ Zachechtal 
se. Mně na tom nic vtipného nepřišlo, mám chuť na svoji Whisky a tenhle pápr-
da mě o ni už dobré dvě minuty připravuje. „Je sto let starý... Tahle Viktorie už 
určitě nebude žít.“
„Já si to hledal, je to pravděpodobně pro její dceru, která se jmenuje stejně  
a která na zmiňované adrese žije.“
„A co mám teda dělat?“
„Zítra ráno tam přijedete a zeptáte se jí na informace o její rodině, protože v ní  
v době války došlo k záhadnému zmizení třech děvčat a nikdy se nezjistilo, co se 
s nimi stalo... V tom dopise by mohla být odpověď. Když tam takhle zajedete, 
korektně jí nabídnete dopis a deset tisíc za příběh, řekne vám vše a vy se dozvíte 
pravdu jako první.“
„To se mi nelíbí, z toho dýchá takový ten článek, nad kterým všichni pláčou  
a promáchají pět balení papírových kapesníčků,“ zavrčela jsem. „Navíc, co by 
se těm holkám asi stalo? Bylo to před sto lety, byla válka... Chci říct, nepřipadá 
mi nijak záhadné pídit se po tom, kam se asi poděly, klidně o tom můžu napsat 
článek rovnou a jistě se nebudu mýlit.“
Svěsil ramena. „Nikdy nevíte, co se tam stalo. Za zkoušku nic nedáte, chvíli tam 
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s ní posedíte, a když nebude chtít mluvit, tak se sbalíte i s dopisem a pojedete 
zpátky.“
„Já nesnáším takhle mluvit s cizími lidmi a ještě s nějakou stařenou o válce! 
Už jako bych to viděla, nabídne mi hnusný kafe, kolem domu jí bude poletovat 
několik koček, dům bude smrdět stejně jako ten dopis a ona bude brečet a já 
jí nebudu moct pomoci, protože to neumím. Pošlete na to někoho jiného, pro 
sím. Kohokoliv. Proč by tam nemohla jet některá z rubriky Historie? Vždyť to se 
úplně nabízí!“
„A o čem chceš teď v téhle době psát? Kriminalita k tvé smůle klesá, lidi jsou 
slušnější a místo, aby se báli vrahů, se děsí kalorií uvedených na obalu sladkostí.“
„Takže mě fakt nutíte, abych jela někam do... Kladenských lesů a kohosi tam 
zpovídala? Já? Vždyť se mě bude bát a hned u dveří mě polije svěcenou vodou!“ 
Nepřivítá mě s otevřenou náručí, až zjistí, že jsem dost vysoká černovláska, celá 
potetovaná a s šatníkem plným černého oblečení... A co až uvidí ty mé rockerské 
boty?
„Ne, nebude. Zítra doufám přijedete s dobrým nápadem na článek!“ Pak se oto-
čil a dodal:
„Válečné období vždycky funguje a přitáhne pozornost. Já si myslím, že ty nako-
nec budeš ta nejvhodnější osoba, kterou bych tam mohl poslat.“
„A proč jako?“
„Děláš svoji práci dobře, nikdy s tebou nebyl problém. Navíc mi připadáš z týmu 
nejsilnější, takže...“
„...chcete otestovat, co vydržím?“
„Ale tohle přece vůbec netvrdím,“ usmál se (nevídané gesto). „Díky, že jsi práci 
přijala. Aspoň vidím, že je na tebe spoleh.“
Nic dalšího neřekl, otočil se a odcházel. V rohu místnosti stál fíkus a já se přemá-
hala, abych mu ho nemrskla po hlavě... Pro tohle bych tu továrnu fotosyntézy 
klidně obětovala. Samozřejmě, že na mě je spoleh, když vždycky nestačím rychle 
utéct. Co si od toho ksakru slibuje?
Naštvaně jsem v autě hodila obálku na sedadlo a rozjela domů. Začalo sněžit. 
Den nemůže být krásnější! Nenapadlo mě, že Kladenské lesy budou uprostřed 
ničeho. Kdyby aspoň nesněžilo! V Praze samozřejmě žádný sníh není, ale tady to 
vypadá, jako by nastala doba ledová. (Vážně, tomuhle říkáte globální oteplová-
ní?!!) Sice mám zimní gumy, ale mé auto se stejně smýká a já se asi začnu brzo 
modlit, ačkoliv v Boha nevěřím.
„Po sto padesáti metrech odbočte vpravo...“ Děláš si legraci?! Vpravo je les, žád-
ná cesta, tam rozhodně nejedu! To vážně ta stará barabizna stojí uprostřed lesa? 
Kde vůbec jsem? Jak se odsud dostanu? Nažloutlá a odporná obálka spadla ze 
sedačky spolujezdce a já na ni zoufale zakřičela: „Ještě se mi směj! Tohle všech-
no je kvůli tobě!“ A na co se té ženské vůbec budu ptát? Nemám připravené 
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žádné otázky, nikdy nedělám interview; vždycky  přijedu tam, kde mě potřebují, 
nafotím situaci a informace si pak najdu sama v klidu své kanceláře. Tohle mi Šéf 
udělal naschvál, aby mě ztrestal za  něco, co  jsem beztak neudělala. Co mám já  
z rubriky Krimi společného s dopisem, který pamatuje desítky různých míst  
a táhne se za ním historie, která mě vůbec nezajímá? Já  nevím  nic  o  první  svě-
tové, dějepis jsem prospala a písemky složila s taháky polepenými všude možně 
po třídě. A co si vůbec Šéf myslí?  Vážně někoho bude zajímat sto let stará záha-
da z doby, kdy podobných  případů vznikalo beztak hodně? Proč ho zajímá zrov-
na tenhle případ? Sakra, já jsem ale naštvaná! Najednou auto nadskočilo. Něco 
jsem přejela, něco velkého. Ale ne, ne! Rychle jsem odepla pásy, hbitě vyskočila z 
auta a obhlédla škody. Kolem dokola nic, jen stromy, dopadala na mě stísněnost 
a obrovský strach, přitom jsem zvyklá na horší místa. Pomalu jsem přešla před 
auto a úlevně vydechla po zjištění, že jsem nepřejela nic živého ani tolik tvrdého, 
aby mi to poškodilo auto. Viděla jsem tři drobné černé křížky pokryté sněhem, 
jeden stál nakřivo. Rukou jsem z nich setřela sníh, abych se podívala, co na nich 
stojí. Na prvním 1909-1918, na druhém 1911-1918 a na třetím 1913-1918. Ale? 
zamyslela jsem se. Že by to byly ty holky z dopisu? Důvod, proč se sem táhnu 
touhle děsnou cestou? Jestli jsou křížky tady, pak musí někde blízko bydlet i ta 
stařena. Vzala jsem obálku, zamkla auto a prodírala se lesem a skoro brečela  
z té neskutečné zimy. (Ano, jsem městská chudinka závislá na topení. Na zimu-
fakt zvyklá nejsem.) Přemýšlela jsem, proč ty křížky stojí zrovna tady. Ale ještě 
víc mě zaráželo, proč ta paní bydlí uprostřed ničeho. Vždyť kolem nežije nikdo, 
žádná civilizace, prostě nic! Po pár minutách nadávání, sprostého urážení všeho 
sněhu a zase i Šéfa jsem konečně nalezla ten dům. Byl obrovský. Takový jako  
z pohádky; tmavé dřevo, čtvercová bílá okna a za nimi bílo-modré lněné záclony, 
zastavené mlýnské kolo na straně, samozřejmě jsem zahlédla kočky, s těmi jsem 
už i počítala. Taková ta venkovská idylka, ze které by se radovaly všechny mé 
kolegyně, ale ze které se mně chce zvracet, protože já se na tohle místo koukám 
jako na vrchol nevkusu a nesmírně mě to tu děsí. Bojím  se starých míst, která  
zůstávají celá staletí stejná a neměnná. Já žiju v bytovém komplexu ve Vino-
hradské, za zvuků klaksonů usínám a neustálá změna mě uklidňuje. Šla jsem 
po sněhu k hlavním dveřím ozdobených vánočním věncem (pro mě obrovský 
kýč), protočila jsem oči, najednou jsem se zabořila a propadla do hlíny. Tiše jsem 
zaklela. Jestli se mi zašpiní moje drahé boty... !! Všimla jsem si, že jsem pošlapa-
la přezimující růže a pravděpodobně stála v záhoncích. No, jestli se bude paní 
vztekat, svedu to na Šéfa! Toho jestli dneska ještě uvidím...! Se zvonkem jsem 
nepočítala, a tak jsem zaklepala na dveře. Přiběhla ke mně kočka a otírala se 
mi hlavou o nohu; koketovala jsem s myšlenkou, že bych ji nakopla. Jak dlouho 
vydrží být tak otravná?! Zmiz, ty potvoro! Proč někdo chová kočky? Potřebuje 
jen nakrmit a ještě otravně mňouká ...

1
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„Ale?“ ozvala se překvapeně paní, když otevřela dveře a všimla si mého zoufa-
lého výrazu. Kočka zatím vyrazila dovnitř, jako by to jí tu celé patřilo. „Nečekala 
bych tu někoho, jako jste vy. Omlouvám se, ale proč jste tady?“
Ve stručnosti jsem jí sdělila Šéfův záměr a důvod mého příjezdu, nabídla peníze, 
nejprve mě poslala pryč, že o historii své rodiny mluvit nechce, ale pak jsem ji 
začala trochu citově vydírat a řekla jsem jí, že jsem podnikla kvůli jejímu odmít-
nutí dost dalekou a složitou cestu, že jsem před chvílí málem umřela strachem  
a zimou a že jestli nezískám nějaké informace, v práci mě upírské kolegyně zničí.
„Dobře...“ řekla smířeně a trochu smutně a pokynula mi, abych vešla dovnitř. 
„Ale penze od vás nechci.“
Viktorie Milá mě překvapila, čekala jsem nějakou ženu umazanou od mouky, ob-
lečenou jako selka a s úsměvem od ucha k uchu, která se ke mně bude hlásit jako 
k vlastní vnučce. Ne, Viktorie byla sice celá vrásčitá jako rozinka, ale upravená, 
vlasy vyčesané do drdolu, oblečená celá v černém. Nebyla taková typicky ba-
bičkovská. Měla ale divný výraz v obličeji, takový, který mi říkal, abych si dávala 
pozor, že stojím na tenkém ledě a že o mně vi úplně všechno. Výraz ve stylu: Já 
vím, kdo jsi, ještě krok stranou a uvidíš! Vevnitř to vypadalo přesně tak, jak jsem 
si představovala, patrně to tu od dob první světové války nějakou výraznější re-
konstrukcí neprošlo. Sedla jsem si za dlouhý umakartový stůl, a zatímco Viktorie 
mlela kávu, prohlížela jsem si rodinné fotografie, všechny samozřejmě černobílé 
nebo sépiové, staré a jako z hororu, prostě hrůza, tohle bych si já do jídelny 
nikdy nedala. (Dokážete si představit, jak ráno snídáte a kocháte se fotkami lidí, 
kteří jsou dnes už mrtví? To je trochu zvrácené, ne?) Na stole za vázou s květi-
nami byly rozložené tarotové karty. Ale, věštkyně? Věděla o tom, že sem přijdu? 
Měla bych ji poprosit o vyložení mé budoucnosti, abych na ni udělala dojem  
a ona se uvolnila? Moje pátrací já touží po odpovědích, ale bojí se zeptat, takže 
ta slova radši zapiju a spolknu spolu s kávou. Nevěděla jsem, jak začít, a tak jsem 
svůj pohled zaryla do země. Viktorie vzala obálku, pozorně se na ni podívala, 
odfrkla si a vrátila ji na stůl..
„Vy se nechcete podívat dovnitř?“ zeptala jsem se s podivem.
„Ne,“ odsekla. ,,Ze kterého časopisu jste?“
„Všehochuť,“ šeptla jsem podrážděně. Vždy, když někoho seznamuji s názvem 
časopisu, nepříjemně se u toho zatvářím, protože ten název je tak pitomý! 
„Ach tak, ten znám! Do jaké rubriky píšete?“
„Krimi,“ řekla jsem a podrbala se na zátylku. O tom, že jsem sem přijela vyšetřo-
vat zmizení třech děvčat, jsem jí neřekla, jen jsem vyprávěla o dopise. Viktorie 
moji nervozitu zpozorovala.
„Takže ne z historie, že? Mám tedy čekat příval otázek ohledně mých tetiček?“ 
Viktorie skousla spodní ret a při pohledu na mě přimhouřila oči. Vzala karty  
a složila je do balíčku, v tuhle chvíli jsem se schovala za hrnek kávy, kterou jsem 
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párkrát usrkla. Byla silná a srdce mně z ní bušilo jak na poplach.
„Nechám mluvit vás, řekněte mi, co budete chtít.“
Jako by mě ignorovala a začala si mluvit po svém: ,,Takže krimi? Ty jsi ta, co píše 
pod pseudonymem SP? Já čekala nějakého muže! Máš krásné jméno - Sofie, 
takové vznešené...“ Zasněně se zahleděla do okna, za nímž se skýtal výhled na 
zasněžený kopec. ,,Já znám ten časopis, kupuju si ho občas, když vyrazím do 
Prahy. Ano, nejsem tady pořád zavřená, nejsem žádný blázen, jenom se mi ta sa-
mota líbí... Ale teď upřímně, to se ti líbí vnášet do životů dalších lidí samý strach? 
Já čtu krimi ráda, ale ty k tomu vždycky přidáš něco, co tam vůbec být nemusí, 
takovou zbytečnou omáčku plnou strachu, stísněnosti, a jak je vidět, docela se 
tím bavíš.“ Zpražila mě pohledem. Zamračila jsem se, vůbec se mi směr jejího 
monologu nezamlouval. 
„Já ale chápu, proč to děláš, poznala jsem to na tvých gestech. Nikoho kolem 
sebe nemáš ráda, patrně jsi plná mindráků, myslíš si, že se můžeš spoléhat jen 
sama na sebe, že toho víš víc než ostatní. Ráda lidi strašíš a vracíš jim to, co lidé 
udělali tobě. Ublížili ti, Sofie?“ Kdy jsme si začaly tykat, madam?
„Dobře, to stačí, nechte mě být. Nejsem tu, abych si vyslechla řeči o sobě.“
„Přemýšlíš nad tím, proč ti teď tykám?“ Jo, to sakra jo! 
„Víš, už ti vidím do duše, takže si myslím, že je pro to vhodná doba.“ Mluví jak 
nějaká vědma z ranního teleshoppingu! Cítila jsem se nepříjemně, chtěla jsem 
odsud zmizet. Viktorie stále hypnotizovala okno. „Víš, že na tom kop ci se ve 
středověku upalovaly čarodějnice?“ Hezké vědět, děkuji. Teď mi něco řekněte  
o vašich tetách, abych mohla konečně zmizet a zapomenout. Znejistěla jsem, 
mráz mi přejel po zá dech. „Nemůžeme přejít k jinému tématu?“
„A co tedy chceš vědět? O mé matce? O třech tetičkách? O válce?“
„Řekla bych, že to všechno spolu souvisí, takže bych ráda, abyste začala, kde 
chcete a do příběhu zapojila, co sama uznáte za vhodné. Nebudu vás přerušo-
vat, jen snad pokud nebudu něčemu rozumět.“
„Začala bych maminkou,“ usmála se, posléze nostalgicky vydechla. Jen nebreč-
te! Prosím, jen to ne!
„Od té je ten dopis. Poznala jsem to podle písma. Je hezké, že? Takové kudrliny 
a to jak její písmena jsou výrazně nakloněná na stranu...“ Vzala do ruky obálku  
a podívala se na ni skrz světlo od okna. Nechápu, proč to udělala.
„Kolik měia sourozenců?“
„Tři.“
„Jak je možné, že jako jediná z nich přežila?“
Najednou se její obličej zkrabatil, zamračila se. ,,Říkala jsi přeci, že se nebudeš 
ptát... Já se k tomu dostanu, začněme něčím příjemnějším, prosím.“
„Omlouvám se.“
„Moje matka byla nejstarší ze všech sester, vyrůstaly během války a moji matku 



S B O R N Í K  L I T E R Á R N Í C H  P R A C Í    ROČN K 2017  2018

28

to velice štvalo, nenáviděla válku, boje, strach a hlad. Taky, kdo by to měl rád? 
Nemohla snést pohled na to, jak je válka všechny rozkládala a ničila a oni s tím 
nemohli nic dělat. Měli tu takový hlad! Když mi matka vyprávěla, že jednou je 
babička poslala do lesa, aby našly nějaké kořeny... Chodily pěšky do nejbližší 
pekárny, ze které vždycky přinesly akorát tvrdý a plesnivý chleba. A to ještě, když 
se dařilo!“
„Měly tenhle samý dům?“ Ty otázky si nemůžu odpustit, Viktorie se strašně za-
sekává a já na ni nemám celý den, už teď je mi jasné, že budu zase půl dne hledat 
cestu zpátky.
„Ano, ano, přesně ten.“ Tenhle dotaz ji nevadil, musím lépe filtrovat otázky  
a posuneme se rychleji.
„Dokážeš si snad představit, jak hrozné to bylo, že?“
Pokrčila jsem rameny. „Nevím, chci říct... Já nejsem tolik empatická,“ přiznala 
jsem rázně, abych jí tím dala najevo, že nejsem zvědavá na její slzy. Viktorie se 
zachmuřila. ,,To je jedno. Můj dědeček byl mlynář a babička mu pomáhala, ale 
co vyprávěla moje maminka, byla švadlenou. Má matka se, jak už jsem ti řekla, 
dost zajímala o války, zajímalo jí, co lidi k válce vede. Měla své deníky, kam si 
zapisovala svoje myšlenky, hledala, co mají všechny války společné. Velmi nad 
tím přemýšlela. Velký průlom nastal, když odvedli jejího otce, kterého už potom 
nikdy neviděla. Bylo jí sotva patnáct, její sestry byly hodně malé a musela se  
o ně s matkou starat sama.“ Ta temná atmosféra mě pohltila, najednou jako by  
v tomhle domě bylo všechno děsivé, děsivější než předtím. Z každého koutu 
jsem cítila strach.
„Chceš se podívat na její knihovnu? Pořád tu je.“
Vstala jsem a Viktorie mě dovedla do obýváku, který ze všech stran plnily police 
s knihami. Názvy pojednávaly o válkách, samé historické knihy a pří běhy. Proč 
se toho Viktorie nezbavila?
„Ale naznačila jsi mi, že tě historie nezajímá, takže v tom asi nic nevidíš...“ vy-
dechla a pohrdavě zkřížila ruce na prsou. Měřila mě pohledem.
„Bohužel...“ opáčila jsem. ,,Ale je dobré vědět, čím se vaše matka zabývala. Snad 
mi to pomůže.“
Posadila se na pohovku, já zaujala místo naproti ní. Neměla jsem s sebou žádný 
notýsek, nic, kam bych její vyprávění zaznamenávala.
„Byla neskutečně silná a krásná, ale to, co si pro ni osud přichystal, nebylo vůbec 
jednoduché.“ Zmáčkla si bod mezi očima, asi aby zastavila slzy. Sakra, nedělejte 
to! Ne! Všimla si mého zoufalého výrazu a pohotově řekla: „Proč ti o tom poví-
dám? Má matka si psala deník. Tam ti jistě přichystala všechny odpovědi. Mně 
se o tom nemluví nejlépe.“ Do minuty položila přede mne na konferenční stolek 
starou knihu, já ji opatrně zvedla a začala jí listovat.
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Zapomenutá historie
Tereza Pavlacká, III. kategorie, *2002
Gymnázium, Krnov

„Nemůžu uvěřit, že jsem se k tomuhle nechala zlanařit,“ zabručela jsem. Petr 
jen roztržitě přikývl, nevěnujíc mému remcání pozornost a obratně vmanévroval  
s autem na jediné volné parkovací místo před nádražím. S rezignovaným po-
vzdechem jsem vystoupila. Můj nejiepší kama rád byl historický fanatik. Proto, 
když se dozvěděl, že do našeho města  přijede zrekonstruovaný legionářský vlak. 
mě s sebou neváhal vzít na exkurzi. Prohlásil, že už se nemuže dívat na to, jak 
negramotná jsem v oblasti národní historie, a rozjel vzdělávací maraton. Dnešní 
den byl, jak mi s potěšením oznámil, teprve začátek. Vzhledem k tomu, že se le-
tošní rok nesl ve jménu výročí tolika důležitých historických událostí, měla jsem 
se ještě na co těšit.
„Bude se ti to líbit uvidíš,” ujišťoval mne Petr. Zatímco jsme kráčeli prosklenou 
nádražní halou. Hlas měl vzrušený a tak plný radostného očekávání, až jsem se 
za svůj mučednický přístup zastyděla. Rozhodlajsem se dát tomu vlaku alespoň 
šanci. První, co po vstupu na perón upoutalo mou pozornost, byla obrovská par-
ní lokomotiva. Černá a lesknoucí se jako dehet, s bafáním vypo uštěla z komína 
oblaky kouře. Připomínala mi neklidně frkajícího koně; byla stejně majestátní 
a nespoutaná. Za ní se do dálky táhl zástup jasně rudých dřevěných vagonů,  
z nichž proudily hloučky návštěvníků. Všimla jsem si, že v če!e skupiny vždy kráčí 
uniformovaný průvodce, patrně představující legionáře. Ucítila jsem, jak na mne 
začíná dýchat historie. Koutkem oka jsem se podívala po Petrovi. Zdál se jako  
v extázi. Rychlým pohledem na zápěstí zkontroloval hodiny. „Když si pospíšíme, 
ještě stihneme komentovanou prohlídku,“ vyhrkl. Popadl mě za ruku a poklusem 
jsme zamířili k nejbližšímu vagonu. Než mě vtáhl dovnitř, stačila jsem zaregistro-
vat, že je na posuvných dveřích velkými písmeny vyveden nápis Plukovní prodej-
na. Polovinu prostoru vozu, který zjevně zastával administrativní funkci, zabírala 
police s nejrůznějšími upomínkovými předměty. Vystaveny byly knihy s černo-
bílými fotografiemi, brožury, nástěnné kalendáře, repliky konzerv s etiketami  
v ruštině. Na dřevěném pultu, za kterým  sedčl jeden z legionářů. pak odznáčky, 
magnety a mince. Prohlížela jsem si suvenýry, jejichž koupí bych mohla začít 
zaznamenávat svou cestu za vzděláním. Petr mezitím z časového harmonogra-
mu vyčetl, že poslední dnešní komentovaná prohlídka začíná za sedm minut. 
Netrpělivě podupával a hypnotizoval mě naléhavým pohledem, až jsem navrhla: 
„Nechceš jít napřed? Něco si koupím a potom se k vám přidám“.
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„Přijdeš o ty nejdůležitější informace”, namítl váhavě. Viděla jsem na něm však, 
že mu to takovou starost nedělá, a ani jsem mu to nevyčítala.
„Na začátku většinou jen seznamujeme návštěvníky s partnery projektu”, pro-
hodil legionář zpoza pultu, aniž vzhlédl od knihy, jíž listoval. Obdařila jsem Petra 
vítězoslavným pohledem. Ještě chvíli nejistč přešlapoval. tělem už však byl vy-
točený ze dveří. Když viděl. že se mnou skutečnč nehne, se vzdychnutím seběhl 
schůdky vedoucí  z vagonu a zmizel.
„Nadšenec,“ zamumlala jsem, vrtíc hlavou.
„To jsme my všichni”, zareagoval legionář. Zaklapl knihu, a jako by na tento mo-
ment čekal, účastně se zeptal: „Mohu vám nějak pomoci?“
Pobaveně jsem si ho změřila. Byl hezký, s pronikavými hnědýma očima a tma-
vými vlasy, které měl po stranách vyholené. Když vstal a přistoupil k vitríně se 
suvenýry, uvědomila jsem si. jak je urostlý. Znovu jsem si začala připadat, jako 
bych se vrátila v čase.
„Vlastně ano,‘“ přiznala jsem. „Víte... já o tomhle všem prakticky nic nevím”. Bez-
radlně jsem rozhodila rukama, abych obsáhla celý vlak. “Kamarád mě sem vzal, 
abych se vzdělala, ale jak vidím. je toho tolik, že ani nevím, kde začít.” Nevesele 
jsem se zasmála. Když jsem to vykládala člověku, který patrně denně zasvěcoval 
legionářskému vlaku celý svůj volný čas, cítila jsem se nepatřičně, hloupě. V oba-
vách jsem se na něj zahleděla, avšak on se chápavě usmíval.
„Rozumím vám,” začal, „já také k legionařině přišel jako slepý k houslím. Roz-
hodl jsem se, že si přestavím podkroví našeho domu ve vlastní byt, a když jsem 
odtamtud snášel krabice s harampádím, narazil jsem na paměti jednoho z mých 
předků. Řeknu vám,” zazubil se. „Byl to boj, než jsem se těmi trouchnivějícími 
dopisy prokousal, ale stálo to za to. Začal jsem pátrat dál a dozvěděl se. že můj 
prapradědeček působil za první světové války na straně Dohody v legiích. Probo-
jovávai se Ruskem po Transsibiřské magistr ále, dostal se dokonce na pozici zá-
stupce veli tele. No, ale co čert nechtěl, těsně před koncem konfliktu byl zraněn, 
když se snažil odtáhnout svého zraněného vojáka z hlavní palebné linie. Zbytek 
služby tedy strávil jako rekonvalescent ve zdravotním vagonu.“ V očích mu poba-
veně zajiskřilo, než pokračoval: „V armádě se sice zakazovaly vztahy mezi legio-
náři a zdravotnicemi, ale prapradědeček byl poměrně velký fešák. Vždy upraven, 
dohladka oholen, s šarmantním chováním. A tak si domú odvezl kromě několika 
vyznamenání a stehů taky pěknou snoubenku.“
„Je to tak dávná historie,” poznamenala jsem, „kdyby tomu však tak nebylo, 
zjevně byste tady nebyl ani vy.“
Mile se usmál. ,,Vskutku se o jejich zásluhách moc nemluví,“ přitakal, „naším 
hlavním cílem je spravit mladší generace o statečnosti našich  předků, o jejich  
hrdinských  činech,  kterými  se vepsali do dějin celé Evropy. Máme nač být hrdi, 
jen si to ve světle dnešních událostí mnohdy neuvědomujeme.‘‘
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Slib daný bohem
Martina Vítová, III. kategorie, *2000
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, nám. B. Martinů, Polička

Na chvíli jsme se oba odmlčeli. Vstřebávala jsem jeho slova a přemýšlela, jak 
mohou být tak  důležité osobnosti naší historie opomíjeny. Určitě by si  zasloužili 
více památníků a připomínek jejich udatnosti .
„Ve vašem městě budeme až do úterý,“ prohodil sugestivně, „nechtěla byste si  
někdy zajít na kávu? Mohl bych vás obeznámit s dalšími kapitolami naší utajova-
né historie. Mimochodem, jmenuji se Filip. Filip Kemr.“
,,Moc ráda. Linda Vítková.”
Podali jsme si ruce, vyměnili úsměv a telefonní čísla. Zprvu by mě vůbec nena-
padlo, že návštěva zdánlivě obyčejného vlaku dokáže opravdu rozšířit mé obzory 
a že dám Petrovi za pravdu.

Elegantní pohyb štětcem směrem dolů. Biřicův stisk na rameni sílí, čím více se 
přibližujeme soudní síni a mé schůzce s osudem. Další tah, jemná kudrlinka na 
konci. Jako matčino vyšívání, doléhá ke mně napříč věky dávno zapomenutý 
smích. Všichni konšelé jsou už na svých místech, stejně tak inkviziční vyšetřo-
vatel a nechybí ani zapisovatel. Čeká se jenom na mě. Zapisovatel namáčí brk.  
A někde vzadu v mé mysli otec Vavřinec dokončuje kresbu iniciály. „Přísaháš 
na evangelium, že budeš vypovídat pravdu a nic než pravdu?“ táže se mě je-
den z pánů konšelů. Beze strachu opakuji slova přísahy. Inkvizitor se zvedá  
z křesla a začíná mě obcházet jako dravec svou kořist. Rukavicí si poklepává  
o dlaň druhé ruky. Je zřejmé, že se touhle hrou na kočku a na myš výsostné baví.
„V tom případě nám řekni svý jméno,“ pošklebuje se, není pochyb o tom, jakou 
odpověď čeká. Přesto mu ji vmetám do obličeje. Zavázal jsem se přece mluvit 
pravdu a nic než pravdu. „Doktor Jakub z Teltsche, přednášející na teologické fa-
kultě Univerzity Karlovy zde v Praze,“ odpovídám s pokorou, které jsem navykl při 
obracení se k Bohu. Prudký úder inkvizitorovy pěsti do obličeje mě zastihuje ne-
připraveného. Padám k zemi, v ústech měděnou pachuť krve. Biřic stojící po 
mém boku mě ruče zvedá za vlasy zpět na nohy a jako zuřivý pes ze mě rve cha-
trnou košili. Dává tak všem přítomným pohlédnout na to, co mohl nedávno vidět 
každý prosťáček na břehu ledové Vltavy. Mé poprsí vměstnané do obinadel. Sá-
lem zazní pobouřený šepot. „Takže ty máš ještě tu drzost zapírat,“ inkvizitor další 
slova plive, jako by mu na patře zanechávala hořkou příchuť durmanu, „že seš 
ženská?! A Satanova běhna k tomu?!“ Pozvednout bradu mě stojí spoustu sil, 
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přesto to udělám. Nebudu klopit oči, ani jednou neuhnu pohledem. Pokud mě 
chtějí vidět škemrat o milost, pak se ve mně mýlí. „Tu běhnu popírám. To. že jsem 
se narodil jako žena, nikoli.“ Zapisovatelův brk se dává do pohybu. Inkvizitor ně-
kolik krátkých chvil šátrá po kapsách. Pak z jedné s vítězoslavným úšklebkem vy-
tahuje na světlo mně důvěrně známou obálku. Nedá se říct, že by mě to kdovíjak 
překvapilo. „Z tohodle dopisu nalezenýho ve tvý cimře vyplývá, že nejseš žádnej 
Jakub z Teltsche. Tvý jméno je Alžběta Černínová a seš dcera po zesnulém panu 
Humprechtu Protivovi ze Švihová. Souhlasí?“ Slyšet své rodné jméno po tolika 
letech je zvláštní. Nezvyklé. Špatné. Alžběta je mrtvá, vlastníma rukama jsem ji 
pohřbil za branami Švihová. A tam taky měla zůstat. „Ano, slavný soude.“ „To ti 
našeptal rohatej, aby ses v přestrojení za chlapa vetřela na bohosloveckou fakul-
tu?“ Vrtím hlavou, bolest mi vystřeluje do spánku, já jí však nedbám. „A kdo 
teda? Kdo jiný ti mohl vnuknout tak hříšnou myšlenku?“ „Touha po lepším životě! 
Po vzdělání!“ vyštěknu pln hněvu. Odpovědí mi je smích přísedících. Přitom bych 
to měl být já, kdo by se měl vysmívat jim. Jak málo toho vědí! „Každý ví, že ženy 
patří domů k dětem, ne na fakulty. Tak to náš Pán zařídil a tak to má být,“ pouču-
je jeden z nich. Koušu se do rtu potlačovanou zlostí. Co tihle omezenci vědí o 
Bohu? Co o něm vůbec kdo ví? Já ho spatřil na vlastní oči, tenkrát u Vltavy. Jakým 
právem se oni vyjadřují k tomu, co je a není jeho vůlí? „Obávám se, že by s vámi 
otec Vavřinec nesouhlasil, ctění páni konšelé,“ pronáším nakonec. Vidím, že in-
kvizitor zpozorněl. Krátce nahlédl do obálky a hned se na mě obořil jako na něja-
kého štolbu. „To je ten, co ti poslal tohleto psaní? Písaři, zaznamenat!“ „Netře-
ba!“ zastavuji zapisovatelův brk ještě dříve, než se stačí dotknout papíru. Nemohu 
přitom zabránit, aby se mi do hlasu nevkradla jistá hořkost. „Otec Vavřinec, dej 
mu Pánbůh nebe, je už kolik let po smrti. Kdybyste přečetl víc než pozdrav a pod-
pis, věděl byste to.“ „Hmm,“ odfrkl si inkvizitor zklamaně s vědomím, že ani on 
nemá moc nad zesnulými. „A kdo to vlastně byl, ten starej čaroděj? To on ti vtlou-
kl do hlavy všecky ty kacířský nesmysly?“ Zamračím se. Nelíbí se mi hanobení 
jména toho dobrého, takřka svátého muže, ale ponechávám to bez odezvy. „Kap-
lan ze Švihová. V mnoha ohledech mi byl otcem víc než ten skutečný. A máte 
pravdu. To on ve mně vzbudil lásku k vědění a dobrotivému Bohu. V dětství jsem 
ho často pozoroval při psaní iniciál. Tolik mě to fascinovalo, že jsem ho žadonil, 
aby mě tomu podivnému umění naučil. Abych mohl velebit Boha nejen slovem, 
ale i písmem.“ „Říkejme věcem pravými jmény. Nemluvíš o Bohu, ale o Satanovi.“ 
„Na své výpovědi trvám.“ „Dobrá,“ mává vyšetřovatel rukou, jako by na ničem, co 
prohlásím nyní, beztak nezáleželo. A na jednu stranu má pravdu. Až mi údy vple-
tou do kola, bude mít má výpověď daleko větší váhu. „Mluv. samozvankyně. Po-
věz nám, kdy ses začala strojit jako mužský.“ „Papá za mnou jednoho dne přišel, 
že mi našel chotě. Bohatého šlechtice o dvacet let staršího než já. Prodal mě pro 
větší slávu rodu Černínů...“ ušklíbám se, pamatuji si na to, jako by se to stalo vče-
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ra. Tatíčkův samolibý úsměv, můj pláč a nakonec útěk do kaple. Je možné, že si 
tenkrát neuvědomoval, jakou bolest mi tím způsobil. Možná svého činu litoval. 
Přesto, když se ke mně na univerzitě donesly zprávy o jeho smrti, neuronil jsem 
ani slzu. „Tenkrát jsem šel ke zpovědi za otcem Vavřincem a svěřil se mu, že ne-
mám na vdavky ani pomyšlení. Že toužím studovat teologii. On mi na to odpově-
děl, že mé úmysly jsou sice vznešené, nicméně nesplnitelné. Jako žena nebudu 
moct nikdy studovat, říkal.“ „A to tě přivedlo na tu bezbožnou myšlenku udělat ze 
sebe muže/4 inkvizitor se napůl ptá, napůl jásá. Výslech se konečně stáčí tam, 
kam on chce. Kam on potřebuje. „Tak jest. Ještě tu noc jsem si ostříhal vlasy  
a v otcově šatu a s jeho penězi se vyplížil z hradu.“ „Takže ty nejseš jenom čaro-
dějka - ty seš dokonce i chmatačka!“ Ta slova bolí daleko víc než dobře mířená 
rána pěstí. Jako by mi vyšetřovatel právě vypálil cejch. Přesto s jeho slovy nemo-
hu nesouhlasit. Lhal bych. „Přiznávám, že jsem zcizil otcovo obnošené šatstvo  
a chromou kobylu ze stáje. Ale ty peníze patřily mně. Byly součástí věna, které 
hodlal věnovat mému nastávajícímu. Nebyla jich škoda.“ Vyšetřovatel přechází 
má slova mlčením, ale soudě podle toho, jak zapisovatelův brk tančí po papíře, 
šije šetří na později. Místo toho zavrčí: „Svěřila ses s tím plánem někomu?“ Tu-
ším, odkud vítr vane. Pídí se po někom, koho by uvrhl na mučidla hned po mně. 
Zajmout některého z Černínů by mu jistě přineslo tučný zisk. Mnohem větší, než 
jaký kouká ze mě, chudého doktora žijícího takřka asketicky. Jenže já se zařekl 
mluvit pravdu. „Živé duši bych se s tím nesvěřil. Nechtěl jsem nikoho přivést do 
potíží. Ale...“ „Ale co?“ chytá mě vyšetřovatel za slovo. „Otec Vavřinec mě přistihl, 
když jsem se snažil dostat do stájí.“ „A pokusil se tě zastavit, dítě? Vrátit zpět na 
pravou cestu?“ ozve se náhle jeden z konšelů, břichatý pán se soucitnýma očima, 
s takovou nadějí v hlase, až se tomu musím smát. „Myslíte odradit? Zkoušel, to 
víte, že zkoušel. Snažil se mě přesvědčit, že mě to bude stát krk. Jenže mamě. Já 
si stál pevně za svým. Když chudák pochopil, že se mnou nic nepořídí, doprovodil 
mě do stájí a ještě mi posvítil na cestu.“ Na ty okamžiky nerad vzpomínám. Pořád 
vidím otce Vavřince, jak stojí před švihovskou branou, mává a ve světle lampy se 
mu lesknou oči... Vyšetřovatelův hrubý hlas mě vrací opět do reality. „Takže ses 
vypravila sem a nakráčela si to rovnou na univerzitu. Jakou magii jsi musela pou-
žít, abys byla přijata mezi studenty? Šlo snad o mámení? Komu všemu jsi roztáh-
la nohy? Děkanovi? Rektorovi?“ „Ne! K tomu bych se jakživ nesnížil, jako že je 
Bůh nade mnou!“ vyhrknu a cítím, jak se mi do tváří hrne krev. „Jediné, co jsem 
použil, byl zdravý rozum a nabyté vědomosti, pánové, přísahám! Přijali mě jako 
každého jiného studenta tákulty. Dokonce i mé výborné studijní výsledky byly 
dílem tvrdé dřiny a silné vůle. Když ostatní chodili po krěmách, já zůstával na 
pokoji a studoval.“ Nic jiného mi ani nezbývalo. Příliš jsem se obával, že bych se 
mohl v alkoholovém opojení prozradit. „Chvíle, které jsem strávil mimo pokoj  
a fakultu, bych dovedl spočítat na prstech jedné ruky. A Prahu jsem opustil jenom 
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jedenkrát. Každý z mých bývalých spolužáků vám to může potvrdit!“ „O filipo 
jakubské noci?“ zasvítí vyšetřovateli oči dychtivostí. „Ale kdeže! Bylo to krátce 
před mou závěrečnou zkouškou. Tenkrát mi přišel ten dopis, který ráčíte držet  
v ruce. Pokud to nevíte, tak mi v něm otec Vavřinec píše, že umírá a chce mě na-
posledy spatřit, než poručí duši Pánubohu. Když jsem dorazil na Švihov, byl ještě 
živ, ležel na smrtelné posteli. Stěží zvedl hlavu, aby mi odpověděl na pozdrav.  
S vypětím všech sil sňal z krku svůj svátý křížek a věnoval mi ho.“ Na okamžik mě 
zachvacují vzpomínky, jako by se nade mnou opět uzavřela hladina a jediným 
světlem ve tmě se stal Vavřincův kříž uvízlý v bahně. Jestlipak se s ním ještě někdy 
shledám? Vyčítavě pohlédnu na inkvizitorovu nezdravou hruď, na níž se leskne 
má ztracená památka na laskavého otce. Není těžké uhodnout, jak k němu tenhle 
zlosyn přišel. „Pak mi nakázal, abych mu přinesl k posteli nádobu se svěcenou 
vodou. Když jsem tak učinil, smočil v ní prsty a pokřtil mě mým novým jménem.“ 
Nesnažím se zakrýt, jak blízko mám k slzám. Tou dobou jsem žil v přestrojení už 
několik let a to jméno docela běžně užíval. Avšak teprve potom, co mě otec Vav-
řinec pokropil vodou, jsem přestal být ženou a znovuzrodil se jako Jakub z Telt-
sche. Budoucí doktor a učenec. Mučedník. Zapisovatel významně pokyvuje hla-
vou a pod vousy si mumlá: „Křtěná ve jménu Satana...” Nevšímám si toho. Oni 
mají svou pravdu a je zbytečné je přesvědčovat o opaku.„A potom ten čaroděj 
natáhl brka?“ bodá mě znovu inkvizitor do srdce svou otázkou. „Zemřel, hned 
druhý den časně nad ránem. Celou noc jsem probděl u jeho postele. Když se to 
stalo, držel jsem ho za ruku. Pak pro něj přišli a já se vrátil do Prahy, abych dokon-
čil studia. Jak asi víte, po úspěšném absolvování jsem začal na Univerzitě Karlově 
přednášet.“ „Chceš snad říct, žes učil studenty vzývat Satana.“ opraví mě. Cuknu 
sebou, a to mi vynese další ránu, tentokrát od biřice. „To nikdy! Vedl jsem je  
k lásce a pokoře vůči spravedlivému Bohu, jako otec Vavřinec vedl mě. A taky jim 
vštěpoval patřičnou úctu k ženám. Nic víc.“ „Když myslíš. Teď ti položím poslední 
otázku. Poslouchej pozorně. Jak došlo k tomu případu na Karlově mostě?“ „Víte, 
ctihodnosti, věc se má tak. Spěchal jsem právě na fakultu, když jsem si všiml, jak 
se jeden z mých studentů, Johánek, rve s nějakým opilým mužem.“ Johánek, na-
daný hoch, kterého to ale vždycky táhlo více k pití než k učebnici latiny. Svým 
způsobem jsem ho měl rád. Byl to jeden z těch rošťáků, kterého si člověk snadno 
zamiluje pro jeho veselou povahu. „Byli hodně blízko okraje, bál jsem se, aby 
nepřepadli. Proto jsem se do toho vložil. Jenže ten opilec se po mně ohnal.“ „Tak-
že on tě shodil do Vltavy?“ Není lehké o tom mluvit, ale dělám, co je v mých si-
lách. „Kdepak. Mě vůbec netrefil, ale při tom pohybu mi strhnul otcův kříž. Když 
jsem ho viděl padat do vody, úplně se mi zatmělo před očima. Chápejte, kromě 
toho dopisuje to to jediné, co mi po něm zbylo. Nemyslelo mi to. Vjednom oka-
mžiku jsem se viděl, jak lezu přes zábradlí a v tom dalším...“ „Jak skáčeš,“ doplňu-
je mě inkvizitor a já mu dávám za pravdu. „Copak tě v té učené palici nenapadlo, 
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že voda bude touhle dobou ještě ledová?“ „Jediné, na čem mi záleželo, bylo zís-
kat zpátky ten šperk. Popravdě jsem zezačátku chlad ani nevnímal. Hledal jsem, 
ale v tom kalu nebylo nic vidět. A pak jsem spatřil záři.“ „Záři?“ „Ano. Vím. že to 
zní zvláštně, mně samotnému se to zdálo podivné, ale dovedla mě až ke křížku.  
A v okamžiku, kdy jsem se ho dotknul, jsem spatřil Jeho.“ „Koho?“ „Přeci Boha.“ 
V sále je rázem ticho jako v kapli. Někteří konšelé se ze strachu křižují. Zapisova-
teli vypadl brk z neohrabaných prstů a skutálel se po papíře, zanechávaje za se-
bou inkoustovou šmouhu. V mém hlase ale není ani náznak obav, když pokračuji: 
„Stál přímo přede mnou, jako teď vy tady. Natahoval ke mně ruce a promlouval 
tichým hlasem plným něhy.“ „Co... co ti to zjevení namluvilo? Mluv, ty couro!“ 
vyráží ze sebe inkvizitor roztřeseně. K mému pobavení si už není tak jistý v kole-
nou jako na začátku procesu. Zavírám oči a ze rtů se mi dere povzdech. „Že jsem 
první z mnoha. Že prý jednou přijdou časy. kdy ženy jako nebohá Alžběta budou 
moci studovat na fakultách a nikdo jim v tom nezabrání. Nikdo další si nebude 
muset obvazovat hrudník a žít v klamu.“ Rozlepuji víčka a obracím rozesmutnělý 
pohled k vyšetřovateli. „A za to přece stojí umřít, ne?“ „Rouhačství!“ „Nikoli!“ 
přehlučím ho a má slova se rozléhají sálem. „Slovo boží! Až budete sami stát před 
branami nebes, přesvědčíte se, že ne všechny pravdy byly zachyceny v Písmu. 
Někdy nás náš Pán nabádá, abychom je hledali kolem sebe, a především v sobě. 
V lidech. „Nebalamuť nás těmihle svými heretickými žvásty! Radši řekni, co se 
stalo potom, co jsi spatřila ten nesvatý přelud.“ „Musel jsem přijít o vědomí, pro-
tože další věc, kterou si pamatuji, je, jak se nade mnou sklání na kost promočený 
Johánek a nějací další lidé. Byli vyděšení k smrti, někteří se dokonce křižovali. 
Teprve potom jsem pochopil, že hledí na mou roztrženou kazajku. A pak jste na 
řadu přišli vy.“ Cítím, jak mi po tvářích kanou první slzy. „Najdi útěchu ve skuteč-
ném Bohu, dítě,“ utěšuje mě soucitný konšel. „Zbloudila jsi, ale tvá duše ještě 
není úplně ztracena. Ne když se budeš kát a litovat svých hříchů.“ „Jakoupak útě-
chu!“ směju se a hřbetem spoutané ruky si otírám stříbrné cestičky ze tváří. „Cti-
hodnosti, vám se má výpověď může jevit jako pohrdání celým tímhle slavným 
tribunálem. Musíte však pochopit mou radost. Jako ženu mě nečekalo nic víc než 
vyhlídka svatby a brzké smrti při porodu. Ale já namísto toho prožil krásný život. 
Celých dvacet let strávených studiem a bádáním nikoli jako žena nebo muž, ale 
jako důstojná lidská bytost! To je mnohem víc, než v co jsem kdy mohl doufat. 
Proto musíte omluvit, že mě vidina očistných plamenů neděsí. Naopak. Vítám ji. 
Pokud je mým údělem zemřít jako mučedník, aby ti, co přijdou po mě, nemuseli, 
udělám to, a rád.“ V sále se mísí hlasy, inkvizitor nařizuje biřicovi, aby mě odvedl 
do cely. Vím, co mě čeká, ale nebojím se. Vzpomínám na slib, který mi dal Bůh  
v chladných vodách Vltavy. Až za mnou zapadnou mříže, budu snít o časech, kdy 
nic nebude ženám bránit ve studiu na mé milované univerzitě. Na tvář se mi 
vloudí úsměv. Jak jen to bude krásné...
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Viktorie
Viktorie Kubálková, III. kategorie, *2000
Konzervatoř, Kopeckého sady, Plzeň

Jmenuji se Viktor a mám už svůj požehnaný věk. Dnes ráno ke mně přijela vnou-
čata - Petr a Zuzanka. Petřík je v deváté třídě a rozmýšlí se, kde bude pokračovat. 
Je to chytrý a přemýšlivý chlapec. Možná by chtěl zkusit gympl, ale jeho lenost 
mu v tom asi bude bránit. Gymnázium je přece jen těžká škola. Zuzanka má 
ještě čas, je teprve v šesté třídě, ale už teď ví, že chce být doktorka, zpěvačka, 
spisovatelka a psycholožka. Každou chvíli ji nadchne další zaměstnání a přidá ho 
do seznamu toho, co chce dělat. Ale jsou moc hodní. Oba mají teď období „filo-
zofických otázek“. Dnes vypadal dialog takto:
„Dědo, chtěl bys, aby si tě lidi pamatovali?“ ptala se mě Zuzanka.
„Ale prosím tě, Zuzo... zapomenutý přece nechce být nikdo.“ kontroval Petřík.
„Já teda nepotřebuju být známá. Ani po smrti. Já jsem docela skromná.“ řekla 
pokorně.
„Dědo, a na co nikdy nechceš zapomenout?“
Ta otázka mě trochu zarazila. Většinou se na závěrečné otázce mohou dohado-
vat celé hodiny, teď však oba mlčeli a s tázavým výrazem na mě koukali. Věděl 
jsem hned, na co nikdy nechci - a nesmím zapomenout. A tak jsem je naložil do 
auta a jeli jsme do blízkého městečka. Tam jsme se posadili na lavičku a já začal 
vyprávět:
„Tady jsem vyrůstal. Krásno, tak se to tu jmenuje, a krásně tu i bylo. Každé ráno 
mě vítalo do nového dne slunce. Kolem několika domečků města se táhly lesy  
a kopce. Rád jsem jimi chodil... Jednoho dne se do domu vedle nás přistěhovala 
holka. Jmenovala se Viktorie.“
„Jako ty, dědo?“
„Hmm. A jelikož jsme cestu do školy měli stejnou, chodili jsme spolu. Chtěla se 
skamarádit, ale abych se nebavil jen tak s nějakou pozérkou, podrobil jsem ji 
zkoušce. Uspěla! Tak dobře cvrnkat kuličky jsem holku ještě neviděl.“
„Vážně jsi podle cvrnkání kuliček poznal, že není trapka?“
„No tehdy to přece bylo jiný, Péťo.“ vysvětlovala mu Zuzka.
„Neříkám, že byla skvělá, ale ušla. Začali jsme se bavit a nakonec jsme byli neroz-
lučná dvojka. Vždycky jsem udělal nějakou parádní srandu...“
A hodil jsem teď stejně jako tenkrát kamínek do okna.
„To vy ale nedělejte.” upozorňoval jsem Péťu a Zuzku. „Tenkrát na nás vyletěl ta-
kovej děsně nepříjemnej dědek s holí. Ten se uměl naštvat kvůli každý naprostý 
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prkotině. No a ona ten šutr vzala na sebe, protože těm jejím dolíčkům ve tvářích 
nikdo neuměl říct ne (ani já). Chodili jsme spolu všude: do lesa, do města, hráli 
jsme nejrůznější hry. Třeba na náměstí jsme hráli hru Kdo najde poklad.
„A jak se hraje?”
„Pssst!” okřikl ji Petr a já pokračoval nerušeně dál.
„Byla to bezva hra. A nejlepší byla v noci, protože byla mnohem těžší. Často 
poklad nenašel ani jeden z nás, a tak jsme museli začínat znova. Náměstí vůbec 
bylo takové naše místo... jéžiš, kolik tam se toho stalo... Pamatuju se, že jednou 
tam Viktorka ztratila svůj medailonek, který objevila v truhle na půdě. Já ho hle-
dal jako blázen celý týden. A pak, když jsem ho našel v křoví, o které jsem si zničil 
košili, a dal jí ho, radostí mi dala pusu na tvář a já byl celej pryč.”
„Hele, dědo, pikantnosti si nech, jo?” řekl Petr.
„Jednou jsem dělal, že jsem zapomněl na její narozeniny. A jakoby nic, jsem jí 
večer vzal na procházku. Viki byla trochu ukřivděná: jak jsem já, její nejlepší 
kamarád, mohl zapomenout, že má narozeniny. Došli jsme až na krásenskou roz-
hlednu a tam jsme se spolu dívali na západ slunce. A pak i na noční oblohu. To 
jsem jí řek, že její úsměv hřeje víc než paprsky zapadajícího slunce a že její oči 
září víc než sto hvězd. Ukázal jsem na nebe a zašeptal jí: „Chci ti dát celé nebe  
a ještě víc. Jenom tobě.“
„Aaaahh.” rozplynula se dojatě Zuzka.
„Dej pokoj.” ozval se Petr.
„To nebe jí patří, a bude jí patřit vždycky...” odmlčel jsem se a spolknul slzy. „To 
víc máš v levé kapse, “ upozornil jsem ji. Koukala na mě těma svýma tmavýma 
očima. Sáhla si do kapsy a vytáhla krabičku, kde byl z drátku vyrobený prstýnek. 
Vlastní práce. Na to, že to nebylo nic krásného, se její tvář rozzářila a pevně mě 
objala. Tím však pohádka končí. Viktorie někam odjela a s ní i většina ostatních 
holek. Myslel jsem, že jely někam na tábor nebo na brigádu. Ale nevracela se. Ži-
vot plynul dál. Byli noví kamarádi, nová děvčata. Ale na ni jsem nemohl zapome-
nout. A vždycky když jsem procházel přes náměstí, se mi v mysli vynořily ty naše 
zážitky - bylo to naše místo. No a pak začala válka a my měli úplně jiný starosti.”
„A to už jste se nesetkali nikdy?“ zeptala se Zuzka.
„Jo, jednou jo... To tenkrát bylo v Krásně veliký haló - skrz město šel houf žen. No 
žen... spíš chodících mrtvol. Ve tváři měly smrt, bolest a strach. Šel jsem na ná-
městí, kudy ten průvod šel. Samé ženy. A mezi nimi - Viktorie! „Hej, Viki!“ volal 
jsem. „Vikiii! Dostat se k ní blíž bylo nemožné. „Viiikiii!!!“
Konečně se na mě otočila. Skleněné oči, smutná, unavená tvář Nezapomeň na 
mě!“ zavolala. A jak to dořekla, ozval se výstřel... A někdo něco zařval... Byl jsem 
tak ohromený...! Tolik jsem se o ni bál. Byla krásná. Jako tenkrát... I když teď byla 
starší a unavená, ten dívčí půvab zůstal. Mísily se ve mně všechny možné pocity. 
Kéž bych ji mohl obejmout... a sedět s ní tady na náměstí na chodníku, jako když 
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jsme byli malí... Bylo hrozné vidět ji takhle. Chtěl jsem jí pomoct, ale nebylo jak. 
Opravdu jsem se snažil něco vymyslet, ale už to nešlo. Zmocňoval se mě strach, 
ta nekonečná černá temnota... Pojďte, děti.“
Zvedli jsme se z lavičky. Pomalu, beze slov jsme přešli potok proudící skrz město 
a došli až na to náměstí plné vzpomínek. Ať jsem se podíval kamkoliv, všude 
jsem ji viděl. Viděl jsem nás! Tamhle jsem sedával, když jsem čekal, až vyjde  
z domu. Když jsme hráli hru Najdi poklad, vždy ten svůj dávala pod tamten ká-
men, a tamhle - tam jsme hráli kuličky a obírali všechny děti ve městě. Já to 
všechno viděl, vnoučata ne, ta viděla jen náměstí s kašnou a autobusovou za-
stávkou. Při tom všem vzpomínání mi po vrásčité, staré tváři stekla malá ne-
nápadná kapka smutku. Už je to dávno. Dnes na tom náměstí stojí památník 
připomínající utrpení žen na pochodu smrti. Věčně mi bude připomínat ji, moji 
Viktorii. Ten pomník tam bude stát a upomínat mě i vás, že nesmí být zapome-
nuta ani ona, ani žádná jiná z těch žen.

Pohled bez brýlí
Eliška Brzková, III. kategorie, *2002
OA a SPŠG a JŠ, Beroun

Rozespale mžourám skrz zapatlané okno trolejbusu. Rukávem smažu čmárani-
ce dětí, ale stále vidím jako v mlze. Možná za to mohly zapomenuté brýle na 
nočním stolku. Zkusím znovu zaostřit a zjistím, že venku prší. Nastražím uši  
a opravdu, slyším pleskající kapičky vody. Ale to už se do toho začínají motat  
i jiné zvuky. Všichni okolo vystupuji, chvatem si mávnou na rozloučenou a já se 
do toho všeho ruchu zvednu. Za pochodu si obléknu kabát a tašku na záda. Jak-
mile však vystoupím do rozmazaného světa, promnu si oči. Vůbec nepoznávám 
okolní zastávky, na které vystupuji už přes devět let. Nikde za střechami domů 
nevidím vzrostlou lípu, kterou zasadil sousedčin praděd, jak stále vypráví. Měla 
ho moc ráda, a tak starý strom udržuje v takové kondici, až mi jeho větve zasa-
huji do oken od pokoje. Zaženu myšlenky, zvednu hlavu a přečtu nápis „Nábřeží 
Kapitána Jaroše“. Nejradši bych si dala pár facek. Ještě abych se tu necítila cize, 
když jsem na jiné zastávce. Normálně vystupuji až na Hellichově. Rychle přejdu 
k jízdním řádům. Díky mrkáni sice zaostřím, ale ne natolik, abych malá písmena 
přečetla. Dneska mám zkažený den nejen diky nerozhodnému počasí, protože 
pršet zase přestalo. Povzdychnu si, rozhlédnu se kolem, abych zjistila, kudy mám 
jít. Nejspíše jsem přespříliš zpohodlněla a přestávám se v Praze orientovat. Ztra-
cená ve svém městě, jak ironické. Zatím co stále váhám, která cesta domů bude 
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nejkratší, už všude rozsvěcují pouliční lampy. Na podzim se stmívá dřív, což mě 
v tu chvíli zrovna neuklidní. Můj pohled však upoutá jedna lampa, nejvyšší ze 
všech. Oproti ostatním působí jako klenot, jenž má tu čest ozařovat temné kou-
ty stověžatého města. Při slavnostním odhalování této nezvyklosti mi maminka 
řekla, že je to pomník. Vzpomíná na všechny cyklisty, kteři zde našli smrt. Vyleka-
la jsem se a od toho roku už na kole jezdím jen v nejvyšší nutnosti. Bojím se, aby 
pak “Kolo mířící do nebes“, jež je na lampě zavěšeno, nemuselo nést k branám 
ráje další duši. .. Nakonec se rozhodnu. Vykročím proti směru Vltavy a snažím 
se nenarazit do lidí, procházejících kolem mé. To se mi daří, naštěstí jich tu je 
teď už mnohem méně než v odpoledních hodinách. Dokonce mé uklidňuje po-
hled na řeku lemovanou mosty a výletními loděmi. Dokonce i labutě ještě čekají 
na nějaký ten drobek od turistů, obdivujících krásy našeho hlavního města pod 
smrákajícím se nebem. Z tranzu mě vytrhne rychle probíhající chlapec. Leknu se 
tak moc, že kvůli mému vyjeknutí vyděsím i pár kolemjdoucích, kteří si mě za to 
měří nevraživými pohledy. Ale on si toho nevšímá, ani se neotočí. Vyvolá to ve 
mně smíšené pocity. Zrychlím krok a jdu stejným směrem jako neznámý. Uslyším 
ho něco naštvané drmolit, ale nehledím na to a jakmile už jsem u něj, chytnu 
ho za rameno. „Hele! Co to mělo být? Prostý promiň by stačilo!“ vyčtu mu asi 
příliš ostře, když si všimnu toho, jak ukřivděné kouká. “Tak promiň, ale já jsem 
musel spěchat,” vysvětluje mi a křečovitě přitom v pravé ruce sevře pohřební 
svíčku. Udivené se podívám i na zapalovač v druhé ruce a pozvednu obočí. „Teď 
budu asi drzá, ale na co to máš?“ Gestem naznačí, abych šla za ním. Cestou 
poslouchám, jak obdivuje české letce z druhé světové války. Vypráví poutavým 
způsobem a přijde mi jako milé gesto, když se rozhodl na jejich památku zapálit 
svíčku. Prý v posledních říjnových dnech v čtyřicátém roce zažívali opravdová 
muka, tak si na hrdiny nebe vzpomněl, protože ho dějiny naší země i celého 
světa zajímají. Nakonec se zapovídáme natolik, že s nim dojdu až k památníku. 
Společné pod majestátního bronzového okřídleného Iva přidáme mezi květiny 
a malé věnečky další mihotavý plamínek. „Je to, jako kdyby tu svítala naděje,” 
zašeptá při pohledu na svíčky těch, kteří stejně jako on nezapomenuli na his-
torii. „Souhlasím, je to krásné, když lidé nezapomenou,“ odpovím a pousměji 
se. Vidím světélka rozmazaně, asi jako lidstvo vnímá historii. Jako dávný celek 
na sebe navazujících skutků, které s námi nemají již nic společného, ale v tom 
se pleteme. Někdy právě nějaká událost z historie ovlivní události v naší době a 
následky se pak šíři jako veliký požár. „To tedy...” zadrhne se, jakoby nevěděl, jak 
ten moment popsat. „Mimochodem, jmenuji se Ondra,“ vypadne z něj nakonec 
a natáhne ruku k pozdravu. Přijde mi to v dnešní době neobvyklé, ale také řeknu 
své jméno a stisknu jeho dlaň. Poté se rozloučíme a jdeme každý směrem domů.
Nohy mě začnou bolet ještě dříve, než z Klárova vůbec odejdu, protože mě čeká 
ještě minimálně hodina cesty. Pohledem míjím rodinné domy, v nichž už září 
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světlo a štěstí. Většina lidi už společně večeři, jen já se ještě toulám. Jdu už něja-
kou dobu, než si uvědomím, že mám v kapse sluchátka. Udělá mi to radost, tak je 
hned použiji a v hlavě už se mi prolínají texty mých oblíbených písní. Takhle pro-
cházím skrz mnou poznané, na večeru již vylidněné, ulice. Broukám si melodie, 
sem tam i poskočím, protože mnou náhle prostoupilo štěstí. Ani déšť, který se 
opět znenadání začne snášet z nebe, mi nevadí. Tancuji mezi kapkami a nechám 
své myšlenky volné proplouvat. Točím se, točím, směji se i brečím. Cítím se vol-
ná, volná jako pták. A právě z pohledu na maličkého ptáčka mi zamrazí. Vytrhnu 
sluchátka z uší a vnímám jen své kroky a kapky, dopadající na mou tvář. Začnu 
zhluboka dýchat a přibližovat se k soše. Bronzově se třpytí v odlescích pouličního 
osvětlení. Přesto, že tam žena s brýlemi nestojí, vnímám váhu slov, které kdysi 
vyřkla. Mírně se opřu o ohrádku pro obžalované, postavím se na špičky a pohla-
dím neživého skřivánka po křídlech. Pochopím, proč tu je zrovna on. Může létat 
zatímco lidi sedí v celách. Může zpívat, zatímco lidé mlčí. Je svobodný, nehledě 
na zákony, dle kterých jsou lidem upřena jejich práva. Po chvíli rozjímáni si setřu 
slzy a uteču domů od svých myšlenek nastřádaných za dnešní den Nechám je 
na Smíchovském památníku... Někdy prostě ani nepotřebujeme brýle, abychom 
věděli, proč si kdosi pomník zasloužil. Jde jen o úhel pohledu Víme to. protože 
to tak cítíme v srdci a pamatujeme si to, jelikož poznáme správnou věc. Jsme 
schopni zastávat se odvahy, jež plynula z činů našich předků. Nebáli se zastat 
ublížených a postavit se nepřátelům, ač mnohdy věděli, že nemají dost sil je 
porazit. A proto máme povinnost ctít jejich památku. Právě z toho důvodu staví-
me pomníky, jednoduše vime. kdo je ho hoden. Bohužel, v dnešní době se tolik 
lidskosti nevidí, lidé ji totiž z neznámých důvodů považuji za nevýhodu, často si 
tak kladu otázku, zda ještě budu mít to štěstí a poznám člověka, který se nebude 
bát konat ve prospěch lidstva. Až se tak stane, s největší vděčností přijdu na 
odhalení jeho památníku a budu na něj i jeho skutky hrdá.

Dobrodružství na hradě Buchlov
Magdalena Vašíčková, III. kategorie, *2002
ZŠ, Vorlina, Vlašim

Bylo už pozdě. Anežka stála na kopci za městem a hleděla na temné noční nebe, 
které tu a tam ozařovaly barevné výbuchy ohňostroje. Hlavou se jí honily různé 
myšlenky, přehrávala si události tohoto roku a zároveň přemýšlela, co přinese 
rok nový. Na rozdíl od kamarádky Emy, která vedle ní poskakovala a radostně 
vykřikovala, Anežce moc do smíchu nebylo. Znovu na ni padl smutek a pocit 
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vlastní nedůležitosti. Její starší sestra... To byl celý důvod, proč se tak cítila. Anež-
ka měla Lenku moc ráda a také si s ní opravdu rozuměla. Ale stále, už od doby, 
co začala chodit do školy, žila v jejím stínu. Lenka byla miláčkem všech a nebylo 
divu. Všichni okolo Anežce stále připomínali že - „Lenka je milá, krásná a nadaná 
holka, má spoustu koníčků, perfektní známky, dobrovolně pomáhá v útulcích 
pro zvířata nebo v domovech pro důchodce.“ Učitelky a lidé, co Lenku znali, jí 
neustále vychvalovali a srovnávali s Anežkou, která nebyla zrovna studijní typ  
a nic jí moc nešlo. Byla to spíš taková průšvihářka. Ještě v sobě neobjevila žádný 
ten skrytý talent. Dokonce i rodiče jí čas od času řekli něco ve smyslu: „Anežko, 
nemůžeš se alespoň trošku více snažit? Podívej se na Lenku a vem si z ní příklad.“ 
Nebo „Anežko, s tebou je to hrozné, nemáš žádné záliby, zkus něco jako Lenka.“
Anežka ale byla úplně odlišná, často tichá, zasněná a přemýšlivá. Taková tajem-
ná, vysoká dívka s dlouhými tmavými vlasy a s vážným výrazem v obličeji.Ale 
rozhodně se nebála někdy se odvázat a provést nějakou neplechu. Naopak, to 
jí bylo velmi blízké. „Any, už je čas jít!“ vesele volala Ema a už se hnala z kopce 
dolů. Ohňostroje skončily a lidé se pomalu rozcházeli. Anežka dneska u Emy spí, 
protože za dva dny, v pondělí brzy ráno pojede se svou třídou, do které chodí  
i Ema, navštívit jeden středověký hrad. Obě už se moc těší, budou tam dokonce 
i spát. Ano budou spát v hradu! Anežku rázem sklíčená nálada opustila a s vese-
lým smíchem doháněla Emu. Dva dny poté v poledne. „Tak jo, osmáci, jsme tu!“ 
volala paní učitelka a pokynula své třídě, ať vystoupí z autobusu. Anežka s Emou 
se na sebe radostně usmály. Už v autobusu probíraly, kde budou spát a co kde 
tajně prozkoumají. Když Anežka vylezla z autobusu, nemohla odtrhnout pohled 
od té nádherné podívané! Hrad Buchlov se před nimi tyčil do výšky jako mohut-
ná, hrdá hora, pevně stál na kopci, kolem kterého se rozprostíral hustý les. Ane-
žčina fantazie okamžitě zapracovala, už viděla, jak hradní vojáci, kteří byli právě 
ve službě, bojují s loupežníky, kteří se pokusili převzít vládu nad hradem zrovna 
ve chvíli, kdy byl hradní pán mimo své sídlo... Byl to velmi impozantní pohled. 
„Any, země volá!“ rozesmátá Ema mávala Anežce rukou před obličejem. Anežka 
sebou trhla, většina dětí i s paní učitelkou šla k lesní cestě vedoucí na hrad. „Pro-
miň,“ vykoktala ze sebe. „Zase jsem se zamyslela.“ „Tak pojď, cestou se stavíme  
i v restauraci,“ vyhrkla nadšeně Ema a táhla Anežku za ostatními. 
„Nejstarší Část hradu tvořily obranné věže s obytným palácem a kaplí. Kap-
le byla vystavěna v 80. letech 13. století pražskou kamenickou hutí po vzoru  
St. Chapelle - královského hradu v Paříži...“ Paní průvodkyně vykládala historii 
hradu. Anežka pozorně naslouchala a rozhlížela se po hradním nádvoří. „Nyní 
zamíříme do nedávno otevřeného tanečního sálu hradu Buchlov, zde budete mít 
vyhrazené místo na spaní‘‘ dodala průvodkyně s úsměvem. „Tak jak se ti hrad 
líbí?“ zeptala se Ema, když si rozkládala na podlahu spacák a karimatku. „Chce 
to ještě nějaký žert a nějaké noční dobrodružství a bude to dokonalý,“ zasmála 
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se Anežka a prohrábla si rukou své dlouhé vlasy. „Mimochodem, četla jsem, že 
je tu vystavená opravdová mumie! Byla sem přivezena z Alexandrie už v roce 
1828!“ Ema vykulila oči. „Tak to máme jasný cíl, kam v noci půjdeme.“ Anežka 
kývla a pak se potutelně usmála, když vytáhla z batohu podivnou krabičku. „Co 
to je?“ zeptala se zvědavě Ema. „Praskací kuličky, za chvíli půjdeme na večerní 
procházku, tak je vezmeme s sebou, alespoň bude nějaká zábava. Nemyslíš?“ 
Ema chtěla něco dodat, ale vyrušil ji příchod paní učitelky a průvodkyně. „Tak 
jste všichni připravení? Půjdeme na věž podívat se na hvězdy a noční krajinu.  
A hlavně žádné vylomeniny.“ Při poslední větě se přísně podívala na Emu a Anež-
ku. Hlavně na Anežku! Cesta na věž a následné sledování hvězd Anežku zaujalo 
natolik, že úplně zapomněla na svůj původní plán s praskacími kuličkami. Ale 
cestou z věže se je rozhodla trošičku provětrat. Jednu opatrně vytáhla a hodila 
na schody před skupinku. Okamžitě se ozvalo hlasité buch!. Paní průvodkyně vy-
křikla a leknutím spadla pozadu na schody, naštěstí si jen prudce sedla a nestalo 
se nic vážnějšího, než že si narazila kostrč. Učitelka se rychlostí blesku otočila  
a zadívala se na Anežku, která rychle schovala krabičku za záda. „Zase Anežka!“ 
rozkřičela se paní učitelka. „No tohle! Víš, co všechno se mohlo stát?“ přidala se 
paní průvodkyně. Najednou se paní učitelka usmála. „Paní průvodkyně, mohu 
s vámi na chvilku mluvit? Mám skvělý nápad.“ Po nějaké době se obě ženy vrá-
tily s úsměvem na tváři. Následně proběhlo rychlé přesunutí Anežčiných věcí  
i Anežky samotné na samotku. Bez praskacích kuliček, samozřejmě. Samotka, 
jak jí nazvala paní učitelka, je malá čtvercová komnata obložená kameny s jed-
ním oknem. Jediný nábytek uvnitř byl mohutný psací stůl a židle. No to je su-
per... Pomyslela si Anežka, když si obhlédla strohou místnost, žádné dobrodruž-
ství tu nezažije. Neobjeví nějaké zapomenuté chodby nebo tajnou komnatu, pak 
se prostě zase vrátí domů a bude poslouchat, proč není jako její sestra. „Buď 
ráda, že jsem tě neposlala rovnou domů!“ hubovala ještě učitelka, načež odešla 
a řekla, že večeři jí donese někdo z jejích spolužáků. Anežka tiše doufala, že to 
bude Ema. Za chvíli opravdu zarachotily klíče v zámku, do dveří pobaveně na-
koukla Ema. „Nesu ti večeři. Abys měla nějaký zážitek, tak ti paní učitelka posílá 
jen krajíc chleba a vodu.“ Anežka protáhla obličej. To jako vážně? Pomyslela si. 
„Dej to sem,“ řekla nevrle. Ema se rozesmála a z tašky vytáhla řízky. „To byl jen 
vtip.“ Anežce to v tuto chvíli nepřišlo ani trochu vtipné, ale byla ráda. „No takže 
s naším dobrodružstvím s mumií je asi konec,“ povzdechla si a k řízku si ukousla 
kus chleba. Ema pokrčila rameny: „Já bych asi stejně nešla, ale pokud chceš, 
pomohu ti se odtud dostat. Ale počítej s tím, že já se výpravy nezúčastním.“ Sklo-
pila oči. „Promiň,“ šeptla. Anežka pokrčila rameny. „To je v pořádku,“ odvětila. 
Věděla, že Ema je spíš slušňačka, divila by se, kdyby s ní šla. „To by bylo super, 
nechci tu celou dobu sedět a nudit se,“ povzdechla si. Ema se zachichotala, kdy-
by jen Anežka věděla, jak jí ostatní děti záviděly. Ale nahlas neřekla nic.„Budu už 
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muset jít, ale neboj, přijdu ti otevřít.“ S těmito slovy Ema potichu odešla. Bylo 
už pozdě, měsíc v úplňku svítil do místnosti a nedovoloval Anežce usnout, Ema 
nepřišla a Anežka se už pomalu smířila s tím, že odjede bez zážitku. Tiché šumění 
stromů Anežku pomalu uspávalo. Po chvilce opravdu usnula... Anežka se pomalu 
probouzela, něco tady nehrálo. Něco se změnilo, ale co, to v tu chvíli říci nedoká-
zala. Měsíční svit osvětloval její malou komnatu. Anežka se vysoukala ze spacá-
ku, aby si rozsvítila baterku, ale najednou s rukou nataženou strnula. Dveře byly 
dokořán otevřené, ale ne ty, kterými odešla Ema. Jiné, které zůstávaly předtím 
skryty jejímu zraku. Na dveřích bylo zvláštním písmem něco napsáno. Anežka si 
vzpomněla, že to vypadá skoro jako runy z Pána prstenů. Pomaličku se natáhla 
pro baterku, oblékla si mikinu a vyšla vstříc dobrodružství. Hned jak vstoupila 
do oné tajemné chodby, dveře se za ní prudce zavřely. V tu samou chvíli chodbu 
jako lusknutím prstů ozářily desítky pochodní, co byly připevněny ve zdobených, 
kovových držácích. Anežka vyjekla: „Je tu někdo?“ Chodbou se rozezněla hudba. 
Krásná, něžná hudba. A před notně vystrašenou Anežkou se objevila zvláštní 
paní. Oblečená do středověkých šatů. Takové Anežka vídávala v učebnicích dě-
jepisu. „Neboj se a pojď za mnou,“ pronesla paní zpěvavě, že Anežce zněla její 
slova v uších jak krásná píseň. Neváhala a šla. „Co se to děje? Kdo jste?“ Anežka 
šla tou zvláštní chodbou za tou ještě zvláštnější paní. Anežku vytrvale vedla dál 
a dál do chodby a na nic neodpovídala. Čím dál šly, tím širší chodba byla, až na-
jednou skončila. Paní se otočila na Anežku. „Je čas jít. Nezapomeň, když se jedny 
dveře zavřou, druhé se otevřou.“ S tím zmizela a s ní i krásná hudba, která je 
provázela celou dlouhou cestu. Anežka nevěděla, co si o tom má myslet. „Když 
se jedny dveře zavřou, jiné se otevřou ? To znamená, že dveře do mého pokoje 
se zavřely a jiné ...“Anežka na nic nečekala rozhodla se, že musí co nejrychleji 
zpět. Prudce se otočila a rozeběhla se. Ale najednou se přímo před ní, tam, kde 
ještě před chvílí volně procházela, objevila zeď. Naopak po stranách, kde před-
tím nic neviděla, se objevily dveře. Anežce blikala baterka. „Měla jsem si koupit 
ty nové baterie...“, zamumlala rozčileně. Nakonec se rozhodla nechat baterku 
baterkou a vzala si jednu pochodeň. „Tak teď kam?“ Anežka rozčileně přešlapo-
vala, nakonec se rozhodla pro dveře na pravé straně. Před ní se objevila další 
chodba. Anežka si povzdechla a vykročila. Tahle chodba nebyla osvětlená ani 
jedinou pochodní. Takže se Anežce po chvilce zdálo, jako by šla už snad tisíce let. 
Když už začínala být fakt zoufalá, všimla si, po levé straně takových malinkatých 
dvířek. Vypadala jako trpasličí. „Snad bych se jimi mohla protáhnout,“ pomyslela 
si. Louč/ vsadila do prázdného držáku a pomalinku vzala za kliku. Ani skoro nedý-
chala, jen si usilovně přála, ať se otevřou... Její přání se splnilo. Za malými dvířky 
čekala překvapivě veliká kruhová komnata, hojně osvětlená, kamenná zem byla 
pokryta koberci. Anežka si všimla, že těch zvláštních malých dvířek je v komnatě 
několik. Uprostřed komnaty byl podstavec a na něm... „Mumie!“ vyjekla Anežka.
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Odvážila se přijít blíž, byl to hrůzostrašný pohled. Opatrně se jí dotkla, najednou 
se někde rozezněl zvon. Ze všech těch malých dvířek vylezli malí lidé, oblečeni 
byli v podivných hábitech. Se zamračeným pohledem k ní pomaličku postupo-
vali, začali si něco sborově mumlat. Anežka se vystrašeně rozhlížela. Najednou 
něco za jejími zády zarachotilo. Pomalinku se otočila, mumie oživla, rudé oči 
upírala jen na Anežku. Ta začala křičet, všechno se rázem dalo do pohybu, mi-
nimužíci se k ní rozeběhli. Mumie jí chytla do svých spárů. Anežka slyšela trhání 
látky, její mikina. Tohle byl konec... „Anežko, vstávej!“ Do malé komnaty prou-
dilo sluneční světlo a čerstvý vzduch z oken, které někdo otevřel. Nad Anežkou 
se skláněla paní učitelka. „Za deset minut je snídaně a pak jedeme domů. Tak 
buď připravená. Anežka se zmateně rozhlédla, to všechno se jí přece nemohlo 
jen zdát, bylo to všechno tak živé. Vstala a začala si prohlížet stěny. Žádné dal-
ší dveře tam neviděla. V ranním chladu se roztřásla zimou, a tak se rozhodla 
se trošku přiobléct, pohled jí padl na její mikinu. Ve chvíli, kdy šiji oblékala, se 
jí zmocnilo zděšení. Mikina byla totiž na zádech rozpáraná... Všichni už čekali  
v autobusu. Anežka seděla u okna, pohled upřený na onen tajemný hrad. Ema 
vedle ní jí vyprávěla, jak je škoda, že s nimi nemohla večer hrát hry. Anežka ji 
moc nevnímala, pořád tomu nočnímu dobrodružství nemohla uvěřit, ale měla 
hned několik důkazů. Toto dobrodružství Anežce úplně změnilo život. Objevila 
tořco hledala, svůj skrytý talent, který se pomalu odkrýval... FANTAZIE! Talent 
využila i v dospělosti, stala se úspěšnou spisovatelkou. Nejenom rodiče na ni byli 
hrdí. Anežka si koupila dům poblíž hradu Buchlova, na který pak často chodila 
hledat inspiraci k dalšímu psaní.

Vzpomínka
Pavel Mráz, III. kategorie, *2001
Konzervatoř, Kopeckého sady, Plzeň

Rád se vracím do vzpomínek. Do vzpomínek svých i na dětství svých rodičů  
a prarodičů. Vyprávění prababičky byla na poslouchání nejlepší. Babička mojí 
maminky zemřela, když mi bylo deset let. Do té doby mi stihla povědět hodně ze 
svého mládí a ukázala mi místa, kde jako malá bývala šťastná, kde prožila veselé 
i smutné zážitky, i místo, kde zažila něco, co se nedá vysvětlit. Prababička se 
narodila v malé vesničce Srbice. Prašná cesta procházející vesnicí se vlní údolím  
a na výšině Hůrka stojí osamocený kostelík sv. Víta. Jako malá holčička tam cho-
dila se svým tatínkem na procházky. Tatínek byl moudrý, sečtělý pán a malé 
Zdeničce vyprávěl o historii kostela. Zdenička se zaujetím poslouchala - asi jako 
tehdy já ji.
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Bylo mi šest let. Jednoho letního dne jsem s prababičkou stoupal po kamenných 
schodech vzhůru do aleje velkých lip. Vůně květů mě lechtala v nose. Schody 
končily v mechové pěšince a dál už se muselo uličkou přes kořeny stromů. Před-
stavoval jsem si rytíře, jak pod jednu z lip zakopává svůj poklad. Většina pokladů 
je přece ukryta pod stromem, tak proč ne tady. „Babi, že je tu poklad? Určitě 
tam vede tajný tunel za stromem.“ halekám a utíkám do kopce. „Vidíš, jak sem 
sluníčko pouští jen pár paprsků? To mi ukazuje tu správnou lípu, kde ten po-
klad mám hledat.“ Pobíhal jsem kolem stromů a hladil jejich starou kůru. Bylo to 
zvláštní, ale ta kůra mi připadala hebká a teplá. Připomínala mi babiččiny ruce,  
a tak jsem honem utíkal, abych se jí chytil. „Víš, Pavlíku, mám to tu moc ráda. 
Chodila jsem sem často s tatínkem, na téhle louce vpravo mě učil poznávat kvě-
tiny. Sedávali jsme spolu na lavičce nahoře pod kostelem a dívali se do krajiny. 
To tu ještě nebyly tak vysoké stromy a my měli celé Srbice jako na dlani.“ Došli 
jsme na vrchol Hůrky. Babička musela odpočívat, a tak jsme se posadili na starou 
lavičku pod zdí jako ona tenkrát s tatínkem. Trnka, která rostla opodál, odkvětala 
a louka pod námi bzučela a zářila barvami. Ve 12. století, když lidé kostel posta-
vili, stal se poutním zastavením ke vzdálenému klášteru. Jednoduchá svatyně  
v románském slohu se ale od ostatních v kraji liší - má bohatší výzdobu. Možná 
proto si poutníci kostel oblíbili. A možná proto, že je odtud opravdu krásně vidět 
na všechny vesnice kolem. „Babičkooo! Pojď se honem podívat, tady na tom 
kameni jsou nějaké rýhy!” „Nekřič!“ byl jsem napomenut. Ale zvedla se a po-
pošla ke mně. „Rýhy na kamenném dveřním oblouku jsou z doby husitské. Říká 
se, že když tudy táhl s vojskem Jan Žižka, jeho vojáci si o kámen brousili zbra-
ně. Na několik dní si tu založili tábor. Ošetřili raněné a pochovali mrtvé. Od té 
doby je u kostela za touhle zdí i hřbitov.“ Prošli jsme těžkými dřevěnými dveřmi 
a vstoupili mezi hroby. Kříže a náhrobky mě obestoupily a já se najednou necítil 
dobře. Nečekaně jsem ucítil chlad a smutek... Znovu jsem chytil babičku za ruku. 
„Neboj se.“ usmála se. Babička mě vedla kolem kostela. Slunce se snažilo dostat 
své paprsky i sem na lesklý mramor desek hrobů a trošku zmírnit studený dech 
tohoto místa.
Vyslechl jsem si osudy lidí, které babička znala a kteří zde byli pohřbeni, a na-
jednou jsme stáli před hrobem se zlatým nápisem. Slunce se schovalo za špičku 
věže a babička posmutněla. Pustila moji ruku, shýbla se a udělala malý křížek 
mezi zasázené macešky. „Tady leží moji rodiče. I můj manžel, tvůj pradědeček. 
A jednou tu budu s nimi i já.“ řekla potichu. Pak se podívala na mě a usmála se. 
Vzala moji ruku a vedla mě k východu. Brána na druhé straně hřbitova se za námi 
zavřela a před námi se opět otevřelo prosluněné údolí. Rázem bylo po strachu  
a smutku. Vrátili jsme se k lavičce. „Tady na tom místě je mi dobře,“ nadechla se, 
„tady nějak vím, že je tu můj tatínek se mnou, že jsem mu nějak blíže.“ Uběh-
ly čtyři roky a já stojím se svou maminkou na stejném místě. Slunce pálí a my 
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neseme květiny na hrob, u kterého jsem tenkrát jako malý stál. Tak babička už 
tu odpočívá se svým tatínkem... Vše se mi vrací. Jako by to bylo dneska. Je mi 
smutno, ale ne tolik, jak jsem čekal. Spíš do mě vešel takový zvláštní klid.Položili 
jsme kvítí na hrob. Mezitím co maminka vzpomínala, jsem odběhl a zastavil se 
před hlavní branou kostela. Zastavil mě nápis na kamenném oblouku nade dveř-
mi: MY JSME BYLI, CO VY JSTE, VY BUDETE, CO MY JSME. Hlavou mi proběhly 
vzpomínky. Na babičku, na její vyprávění, na její vzpomínky. Bylo mi příjemně. 
Najednou jsem ucítil, že se na mě někdo dívá. Pod statnou lípou stál starý pán 
v dlouhém kabátě. Pozdravím a usměji se. Odpoví mi mírnou úklonou hlavy  
a smeknutím klobouku. Přišlo mi to divné. Pán odchází k zadní bráně, já se oto-
čím zpět k nápisu a slyším, jak ke mně přichází maminka. „Viděla jsi toho pána 
s kloboukem? Takové klobouky se přece už dneska nenosí.“ směju se. Maminka 
však nikoho nepotkala. Asi se minuli. Ale - přece šli proti sobě...? A teď tu stojím 
zas. Je mi 17 a zmocňuje se mě úplně stejný pocit smíření jako tenkrát. Asi jsem 
pochopil, koho jsem tehdy spatřil a proč to tu babička měla tak ráda. Nikdy ne-
zapomenu. Nezapomenu na místo. Nezapomenu na vás!

Kniha cestovatelka
Tereza Masaryková, III. kategorie, *2000
SOŠ, Masarykova, Luhačovice

Její zdobená vazba laděná v kávově hnědé barvě mne uchvátila okamžitě, když 
jsem jako nadšený turista vstoupila do Stánku se suvenýry. Stačil jediný pohled, 
jediné rychlé prolistování jejím papírovým obsahem, abych měla jasno, že si 
tahle kniha bude zanedlouho hovět v mém cestovatelském batohu jako moje 
věrná společnice, při všech mých dobrodružných výpravách. A taky, že ano. Vy-
dala se společně se mnou z její rodné romantické Francie do sladké čokoládov-
ny v Belgii, prohlédla si okouzlující přírodu Nizozemí nebo ochutnala jedinečný 
švýcarský sýr vyrobený z pravého ovčího mléka. Dokonce jsme i trošku upusti-
ly uzdu na Oktoberfestu - pivních slavnostech v Německu, přejedly se sloven-
ských halušek a pokochaly se pohledem na rakouské alpy. Nezapomněla jsem 
s ní ani zamířit na jih za bohatou řeckou historií a ukázat jí, jak vypadá moře  
u chorvatského pobřeží, jak výtečná je italská zmrzlina a kde jsou ve Slovinsku 
tu nejkrásnější rekreační místa s křišťálově čistými jezery. Avšak po čase, co jsme 
s knihou pobíhaly po rozpálených plážích, nás přilákal o něco chladnější vánek 
ze severských států. Na Islandě se nám povedlo zažít neskutečnou podívanou 
na okouzlující polární záři a v Norsku jsme si na vlastní kůži zakusily, jaké je to 
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lovit ryby, zatím co ve Švédsku jsme si naopak pořádně zalyžovaly. Ani Finsko nás 
nezapomnělo pozvat do svých proslulých saun a Dánsko nás zase navrátilo do 
dětských let, když jsme navštívily Legoland. Tady jsem si však také poprvé všim-
la, že s knihou začínáme být poněkud unavené. Batoh, ve kterém jsem ji tolik 
let pečlivě nosila a opatrovávala, najednou pod její váhou ztěžkl. A já cítila, že je 
čas vydat se domů. Teď sedím v mém malém bytě - místě, kde jsem tak dlouho 
nebyla - a držím svoji knihu v rukou. Se šťastným úsměvem nahlédnu do jejich 
stránek. Do stránek, které jsem sama popsala, a které ze začátku zely pouhou 
prázdnotou, ale které se pod mýma rukama proměnily v překrásný cestovatelský 
deník. Oči mi bloudí po barevných stránkách, na kterých jsou zaznamenány veš-
keré mé vzpomínky, až dojdu na konec knihy, kde nezbývá jediné prázdné místo.
A v tu chvíli mi dojde, proč byla celou dobu tak těžká. Moje Kniha cestovatelka 
mi ukazovala, že je dokončená a naše společná pouť dosáhla cíle. Tady doma  
v České republice.

Lomanské duby
Kateřina Rozhonová, III. kategorie, *2002
Gymnázium, 5. května, Kadaň

Krajina se opět pokryla studeným bílým sněhem. Začínal foukat silný chladný 
vítr, který mi každým rokem ubírá na síle. Všechna zvířátka se někam schovala  
a já tu opět zůstal stát sám. Před 15 lety mě opustil můj kamarád, s kterým jsem 
po dlouhá staletí vyrůstal, přežíval každou zimu a sledoval, jak se vše kolem nás 
mění. Nikdy jsem ale neměl možnost s ním prohodit jediné slovo. Po celou dobu 
jsme se jen dívaly jeden na druhého. Viděl jsem ho vyrůstat ještě jako malý stro-
meček, který se snaží prodírat mezi keři, ale také jsem viděl, jak jeho větve po-
malu usychají. Až jednoho dne uschla jeho poslední větev a celý se začal pomalu 
rozpadat. Od té doby každou zimu přežívám sám a vzpomínám na ty krásné 
časy, léta i zimy, které jsme spolu strávily. Už je to vlastně 700 let, kdy jsem měl 
poprvé možnost se pořádně rozhlédnout po krajině, kde se nacházím. Byl jsem 
slabý malý stromeček vyrůstající podél cesty, po které každý den chodili lidé do 
nedaleké vesnice. Nikdo si mě nevšímal, i zvířata kolem mě jen prošla, aniž by 
se na mě podívala. Myslel jsem, že to bude takové napořád, a tak jsem se s tím 
smířil. Následovalo mnoho krutých zim, kdy jsem přežil jen náhodou. Zimy se 
střídaly s příjemnými léty, která mi naopak velmi prospívala. A tak zanedlouho, 
jak čas plynul, ze mě vyrostl statný dub. Lidé mě stále přehlíželi, ale zvířata už ne. 
Schovávala se pode mnou a jedla mé plody, které jsem shazoval na zem. Mnoho 
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ptáků na mých větvích založilo rodiny. Chránil jsem je a pozoroval, jak se z ma-
lých ptáčátek po čase vyvinou velcí ptáci, kteří roztáhnou křídla a odletí někam 
daleko. Přál jsem si také odletět pryč, poznat nová místa a hlavně někoho mně 
podobného, s kým bych mohl trávit čas, stejně jako ptáčátka se svými rodiči. Čas 
stále plynul, roční období se střídala a já nabíral na síle a výšce. Až jednou jsem 
vyrostl do takové výšky, že jsem se mohl poprvé rozhlédnout dál za pole, která 
mě lemovala. Zjistil jsem, že nejsem jediný. Rostl tam dub. Také osamoceně jako 
já, byl mi velmi podobný, byť menší a slabší. Od té doby jsem jej stále pozoroval 
a doufal, že brzy vyroste tak vysoko, aby mě mohl spatřit také. Po mnoha dalších 
letech jsme se už na sebe oba dívaly. Mé již tak silné větve se stále zvětšovaly, 
až jsem se stal velkou dominantou celé krajiny. Lidé mě již nepřehlíželi. Trávili 
pode mnou svůj volný čas. Děti si hrály s mými žaludy a stále větší počet zvířátek 
mě chodil navštěvovat. Ani zimy nebyly tak kruté jako dříve, protože jsem je měl 
s kým trávit, když tu nebyla zvířátka. Roční období se stále neúprosně střídala, 
vše kolem se měnilo, jen já a druhý dub jsme zůstávaly stále na svých místech 
bez pohnutí. Přešla zima a přišlo léto. Zrovna byl velmi překrásný den. Slunce 
svítilo na mé listy a já zaslechl blížící se děti. Šly se svou učitelkou na mě podívat. 
Usadily se poblíž v trávě a paní učitelka jim o mně přednášela. „A proč se jme-
nuje Lomanský dub?“ zeptala se holčička. „To protože kousek odtud se nachází 
vesnice, jejíž název je Lomany,“ odpověděla paní učitelka a pokračovala ve svém 
vyprávění. „Tento dub je památný a chráněný, stejně jako ten druhý, který se 
nachází za tímhle polem,“ ukázala prstem na vzdálený strom, „půjdeme se na 
něj také podívat.“ Všechny děti si vzaly své věci a následovaly paní učitelku přes 
pole k mému kamarádovi. A tak jsem tam zůstal sám. Takhle sem za mnou děti s 
učitelkou přišly ještě několikrát. Děti mě objímaly a staraly se o mě. Krásně jsem 
s jejich pomocí rostl. O mého kamaráda se také staraly, ale on nerostl, tak jako 
já. Spise stále více slábl. Začal usychat a zanedlouho, když nastala jedna z nejkru-
tějších zim, uschnul úplně a jeho větve popadaly na zem. Věděl jsem, co se stalo. 
Opustil mě. Od té doby jsem už nikdy nebyl tak šťasten jako dříve. Děti, které 
se o nás kdysi staraly, vyrostly a zapomněly na nás. Lidé poblíž mě vybudovali 
silnici, a tak se i zvířátka bála za mnou chodit. Teď už jsem tam zůstal úplně sám. 
Všichni na mě zapomněli a nechali mě tu napospas mému osudu. Teď, oslaben 
žalem, pomalu usychám. Jedna má strana je suchá úplně, a už jen čekám, kdy se 
opět setkám s mým kamarádem tam, kde se střídá pouze léto s létem.
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(Ne)čtu komentáře pod selfíčky
Jana Tomášková, IV. kategorie, *1998
Gymnázium a SOŠe, Pivovarská, Vimperk

„Jsi krásná! Celý svět ti musí ležet u nohou!“ Jsem dokonalým prototypem ženy, 
který se formoval po staletí. Modrooký fenomén, který neomrzí. Provrtávaná 
žárlivými pohledy zoufalek bez vlastní sebeúcty, chtěné zboží na trhu, produkt 
dokonalé společnosti. Zasahuji do osudů obyčejných lidí jen proto, že jsem. „Tvo-
je oči? Naprostá fantazie...“ Mám hluboký pohled plaché laně, skrz husté řasy 
nevinně pozoruji okolní svět, a to vše tak nenuceně, přirozeně, snad jako bych 
ani nemusela dýchat. Žiju skrz vaše slova, proplouvám mezi všemi těmi kompli-
menty a naoko stydlivě klopím zrak. Jsem dokonalá. „Jsi sice hezká, ale jinak krá-
va. Smutný.“ Přikreslujete nade mne umělou svatozář a doufáte, že tím spasíte 
sebe. Jsem idolem proto, že jste mi přisoudili krásu. Taková moc nabízí neskuteč-
nou sílu. Ovládat druhé, vysmívat se slabostem a poukazovat na ně, vyzdvihovat 
vlastní ego na úkor druhých. Proč ne? „Chtěla bych být tak dokonalá jako jsi ty!“
Kolikrát už jsem to slyšela? Tolik spontánnosti a plytkosti v jedné větě... Semínko 
závisti, které se poplašeně schovává za plentou obdivu. Nestěžuji si, vždyť ani 
nesmím! V tempu a chtivosti mých sledujících bych se ztratila ve zlomku sekun-
dy a byla zapomenuta. Kdo by si to přál? Pečlivě vytvářet odkaz, aby ho kvůli 
malichernosti nenávratně ztratil? Občas pochybuji o tom všem, co dělám. Dělá 
mě to doopravdy šťastnou? ... probírám se do reality a naivní mlha začíná říd-
nout, na těle ucítím bodavé kapky nenávisti a v dálce burácí nespokojený dav...
„Jsi falešná a nepřející. Nezasloužíš si můj obdiv!“ Nejsem oblíbená. Respekto-
vaná. Správně pochopená. Hroutím se v kuchyni na černobílou dlažbu, klesají 
mi kolena při chůzi po schodech, pláču na toaletách v obchodních domech a stí-
rám při tom řasenku vlhkým ubrouskem, tak aby to nikdo neviděl. Sedím hodiny  
v černém křesle bez opěradel ponořená do depresivní hudby a pročítám si 
všechna ta nenávistná slova. „Lhářko, co kdybys nám ukázala tvoje pravé já?“ 
Pravdou je, že na fotky promítám své vytoužené já. Ostře řezaný obličej (dobrý 
úhel světla, zbytek schovají ledabyle zvlněné vlasy), orámované oči, které mají 
daleko do přirozenosti. Původně drobné rty se ztrácí pod nesčetnými vrstvami 
rudé rtěnky. Piha krásy nad levým koutkem, kterou se mi povedlo několikrát 
nešikovně setřít bílým rukávem. Bohaté, husté a vlnité vlasy, jejichž délka i od-
stín se mění podle mé nálady (víckrát za den díky zázraku jménem paruka). Kdo 
jsem? Na to jsem se už dávno přestala ptát. Jsem tím, koho si přejete mít. „Děláš 
i něco jiného kromě focení sebe sama? Jsi do sebe zamilovaná, nebo co?“ Zaví-
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rám se v jindy tak útulném pokoji, dívám se z velikého okna na padající sněhové 
vločky a v hlavě se mísí všechny myšlenky, zmateně se snaží uklidnit a vrátit 
se do normálu. Nemám chuť jíst, ne proto, abych demonstrovala svůj stav, ale 
jsem přesycená vším tím hnusem, který se ve mně drží. Uprostřed teplých nocí 
se budím, lapám po dechu, sahám po telefonu na nočním stolku, a prohlížím si 
staré selfíes. „Kde jsi?“
Po nějaké době se rozbouřené vody komentářů uklidní, lidé prominou (rovná se 
zapomenou?) a vše vesele funguje dál. Moje sebevědomí exponenciálně stou-
pá vzhůru, opět cítím ten adrenalin rozlévající se po celém těle, když vypustím 
do éteru novou fotku, protože každá má svůj speciální účel, svůj příběh, který 
připoutá dalšího sledujícího a zvýší tak moji popularitu. Naplňuje mě to? Bez 
mrknutí oka souhlasně kývnu hlavou, předvedu svůj pracně natrénovaný bělost-
ný úsměv, a po sté odvyprávím, jak šťastný a naprosto bezstarostný život mám.

Návštěva minulosti
Jana Hanzalová, IV. kategorie, *2000
SOŠ, Dvořákova, Znojmo

Léto, kolo a víno. To jsou symboly letních prázdnin. To je něco, co k létu patří 
a co mám prostě ráda. Loňský rok jsme podnikly se sestrou vyjížďku do Šato-
va. Malebná vesnice, v níž má snad každý dům svůj malý vinný sklípek. Dveře 
sklípků jsou malované a zdobené, jako v pohádkách. Na desátou hodinu máme 
objednanou prohlídku Malovaného sklepa. Ještě v cyklistickém, trochu udýcha-
né stojíme u dveří. Vítá nás pán. Starší, usměvavý se skleničkou v ruce. Hned 
nalévá i nám a vede nás dovnitř. Před námi se objevují další dveře a dlouhá 
chodba. Vcházíme a chladné vlhko nás vítá. Po chvíli se rozkoukáme a všímáme 
si obrázků po stěnách sklípku. Rozkvetlá réva, květiny, krajina - typické moravské 
motivy. Na konci nás však překvapí malý portrét dívky. Jako by sem ani nepatřila. 
Ticho je přerušované vyprávěním starého muže. Postává u obrazu a vypráví pří-
běh nenaplněné lásky. Malíř ji poprvé spatřil jednoho dne, když před sklípkem 
zalévala růže. Byla křehká jako ty květiny kolem. Chodívala za otcem do sklípku  
a přinášela mu jídlo a vodu. Starý pán tak jako jeho předchůdci zůstával celé 
léto ve sklípku a připravoval se na své vinobraní. Jejich pohledy se občas setkaly  
a spojily. Někdy i tohle stačí. Malíř se do dívky zamiloval. Byla válka, všude kolem 
se bojovalo. Zbývalo málo času a přicházet do sklípku bylo nebezpečné. Šato v je 
blízko hranic, a tak nebyl od ničeho ušetřen. Střelba se střídala s chvílemi klidu, 
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během nichž si lidé oddechli. Starý pán tehdy navštěvoval svůj sklep, ve kte-
rém opatroval své láhve vína. Někdy za ním přicházel i malíř. Pocházel z částeč-
ně německé rodiny a věděl, že odjezd na frontu se nevyhnutelně blíží. Spěchal  
s portrétem. Jako by nevěřil, že se po válce ještě setkají a chtěl zachytit její tvář. 
Předvolání. Nikdo se neptal, obrana vlasti, za silné Německo! Kolik starousedlí-
ků kolem bylo německého původu! Dosud to nikdo nevnímal. Práce na polích  
a vinicích lidi spojovala. Ani malíř v sobě necítil potřebu jít do války a bojovat za 
vlast, která jeho vlastí vlastně nebyla. Ale musel jít. Opustil dívku a nevěděl, zdali 
ji ještě někdy uvidí. Uběhlo několik měsíců, možná let. Jednoho dne se malíř vrá-
til. Ale už to nebyl on. Při jednom útoku přišel o ruku. Právě o tu, kterou maloval 
portrét dívky. Měl strach, očekával v jejích očích znechucení a nesouhlas s vál-
kou, do které šel. Dívali se na sebe dlouho. V jejích očích však nebylo odsouzení, 
ale soucit a bolest a strach. Od toho okamžiku malíř přicházel znovu a potají do 
sklepa. Paletu si přivázal k pahýlu ruky, v levé ruce držel štětec a na klobouk si 
připevnil svíčky, aby mohl malovat ve tmě. Maloval pomalu, občas nepovedené 
tahy zakryl jinými, snažil se vystihnout dívku. Starý pán sedával ve sklípku s ním, 
popíjel ve tmě své víno a oba čekali na příchod dívky. Malíř se nevzdával. Ma-
loval srdcem. Válka končila, nastal divoký odsun Němců. Zlo vystřídalo zlo. Kdo 
neutekl, byl odsouzen a popraven. Starý muž nechápal, co po něm chtějí. Jeho 
rod zde žil po dlouhá staletí. Kam má jít? Byl zoufalý, zklamaný. Nechtěl opustit 
svůj sklípek. Když přišli pro něho a dívku, dal jí to, co považoval za nejnutnější. 
Poradil jí, na koho se má v Německu obrátit a kde hledat pomoc u příbuzných. 
Sám se vrátil do sklípku a živý z něj již nevyšel. Malíř zůstal sám. Přicházel do 
sklípku, postával u obrazu a zase odcházel. Dívka nezůstala jen v jeho předsta-
vách, přicházel sem za ní a v osamění si s ní dlouze povídal. Nikdy se již nesetkali 
a brala bych to jako vymyšlený příběh o lásce, kdyby se skutečně neodehrál!
Je červen 2017. Prohlídka končí. Díváme se na poslední obraz dívky. Je pod ním 
německý nápis: „Schenk man sich Rosen“. Průvodce překládá: „Pro mou růži“. 
Jak smutné a neobvyklé v dnešní době! Překonat sám sebe, bolest a věřit v lás-
ku. Odcházíme, loučíme se a sedáme na kolo. Příběh nás však provází, protože 
člověk musí mít sny, kterým věří.
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Hrobař
Lukáš Olša, IV. kategorie, *2000
SŠ technická a ekonomická, Olomoucká, Brno

Byl chladný podzimní podvečer a poslední paprsky slunce se dotýkaly nádher-
ných listů dubů, hrajících všemi barvami. Červená, žlutá, oranžová... Všechny 
ty odstíny se zdají být tak netypické pro tohle místo, až by si člověk říkal, že 
sem opravdu nepatří. Je to doslova pastva pro oči a můj malý osobní únik z té 
bezbarevné, šedé reality. Vše potemňuje a do kostí se mi vkrádá chlad, mně tak 
dobře známý společník. V matném šeru slézám ze svého kopečku, který si každý 
den znovu a znovu vytvářím, abych se mohl kochat západem slunce. Jako ote-
vřená, hladová ústa se vedle mého trůnu krčí poslední místo odpočinku, které 
čeká na každého z nás - hrob. Opírám se o lopatu, nástroj mé obživy, hledíc do 
té temné díry a přemýšlím, kdo zítra ulehne k věčnému spánku. „Opět tu bude 
zase trochu živo,“ říkám nahlas a směji se vlastnímu vtipu. Jedinými návštěvníky 
se totiž postupně stávají jen truchlící procesí, pomalu kráčející, za doprovodu 
smutné hudby. Jen zřídkakdy se tu objeví někdo mimo dobu obřadu. Spousta  
z nás zapomíná, že i když mrtví nekráčí mezi živými, stále tu s jsou s námi. Moji 
staří známí. Znám je všechny do jednoho. Večer k nim přicházím a povídám si s 
nimi, sedíc na kamenných náhrobcích. Sdělují mi své příběhy a já hltám každé 
jejich slovo. Dnes přicházím k novému náhrobku, ještě neobrostlém trávou, na 
kterém je zlatými písmeny na černém povrchu vyryto: „Alois Nesvačil - milovaný 
syn, bratr a přítel.“ Já osobně se nikdy samotného rozloučení neúčastním, ale 
mám přehled o tom, co se děje na mé půdě. Dnes odpoledne, zde potomka 
oplakala početná, tragédií zdrcená rodina. Chlapcovo posmrtné lože bylo boha-
tě zdobené čerstvými květinami i smutečními věnci. Květy byly rozkvetlé a v záři 
rozsvícených svící vrhaly své černé stíny. Jako připomínka jeho mladého věku 
zde na stráži bdělo i několik vycpaných medvědů, patrně od spolužáků ze školy. 
Sedám si na černou žulu a promlouvám k neklidné duši chlapce. „Dostal jsi se 
sem v příliš útlém věku, pokud však vůbec existuje nějaká věková hranice, od 
kdy je správné zemřít.“ Začínám k němu promlouvat a v mysli se mi vybaví jiný 
mladík, který taktéž opustil svět velice předčasně. Alois, očividně zmatený ze své 
aktuální existence, ke mně plaše promlouvá: „Proč já? Proč zrovna já?“ Cítím, jak 
je s tím nesmířený a nedivím se mu. Hoch již dále neodpovídá a tak s poledním 
smutným pohledem na jeho zlatě ryté jméno odcházím. Mé kroky mne nesou 
kjinému hrobu. Již zdálky jej poznávám. Pod mohutným dubem, ochranitelsky 
strážícím, se nachází bronzový náhrobek s reliéfem lidského těla. Ze svého vl-
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něného kabátu vytahuji zapalovač a vdechuji život jedné červené svíci. Tajem-
né, doslova životem pulsující oranžově světlo zalévá bronzovou desku, na jejíž 
hraně je vyraženo jméno-Jan Palach. Zdravím se s ním, jako se starým přítelem  
a vyčerpaně mu vyprávím o dnešním obřadu a té nešťastné tragédii. Sděluji mu 
své rozporuplné obavy, týkající se nespravedlnosti smrti. Je přeci nemyslitelné, 
tak strašné, když zemře mladý člověk. Hledím na něj, na tváři má zbytky sád-
ry, po posmrtném odlévání masky svého obličeje, která je tichou připomínkou 
jeho činu na Palachově Alma mater. Obličej má zmučený jizvami a puchýři, avšak  
v jeho uhrančivých bouřkových očích, vidím, že ho nic nebolí. Nebyl to, on kdo 
skoro před padesáti lety hořel. Byla to jeho neutuchající touha něco změnit a ta 
v něm nikdy nevyhasla, ani po smrti. „Jestli shořím já, vy shoříte se mnou.“ A tak 
se opravdu stalo. Jeho čin odstartoval to, na co nikdo předtím neměl odvahu. 
Musel učinit něco velkého, něco co před ním ještě nikdo neudělal, aby probudil 
lid a jeho netečnost vůči režimu. Jeho plamen je pro mnohé zdejší duše majá-
kem. Nachází v něm útěchu a klid. Přiznávám se, že i já občas musím vyhledat 
jeho světlo, všichni někdy sejdeme z cesty a potřebujeme navést zpátky. Vě-
řím, že pomůže i tomu novému mladíkovi, který tak moc potřebuje navést pryč  
z té cesty utrápenosti a nevěřícnosti, na stezku smíření. První paprsky slunce se 
dotýkají mé kůže a já zjišťuji, že jsem tu opět strávil celou noc. Dívám se na jeho 
fotografii, čestně stojící uprostřed náhrobku. Na denním světle působí Honza 
ještě mlaději. Chci mu něco říct, ale už tu není. Rozhlížím se kolem sebe a vidím 
dva mladíky, jak sedí opřeni o černou žulu a kolem nich raší první výhonky zelené 
trávy.

Příběh kláštera
Gleb Korotkiy, IV. kategorie, *1999
Konzervatoř, Kopeckého sady, Plzeň

Kněz seděl ve zpovědnici. Byl už unaven, ale pracoval dále. Proti němu se ote-
vřela dvířka a za okénko někdo usedl. Byla to žena. „Mluvte, moje milá,“ řekl, 
ale žádnou odpověď nedostal. Vzlyky a slzy byly odpovědí samy za sebe. Chvilku 
bylo ticho. „No, nebojte se a mluvte,“ řekl kněz. Ticho se prohlubovalo. „Věřte, 
Bůh vám odpustí.“ Odpovědí se staly pouze spěšné kroky. Žena odešla. Lidé ztrá-
cejí víru, pomyslel si. Zhřeší, pak mají pocit viny a přijdou, ale ta tíha je tak velká, 
že se nedokážou vyzpovídat. Takové situace se poslední dobou stávají běžně. 
Bohužel. Kněz vyšel z opatství. Když otvíral masivní dveře, upoutala ho fádní 
barva budovy splývající s lehkou mlhou pokrývající pole na úpatí kopce. Trochu 
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depresivní pohled na irskou krajinu. Nadýchl se čerstvého vzduchu a pokračoval 
cestou dál, blíž k hustému lesu. Když si byl jistý, že nepotká žádného člověka, za-
stavil se, vytáhl z kapsy cigaretu, zapálil si a díval se do kraje. Potřeboval být sám. 
Ta žena mu něco připomínala. Něco, co nedávno slyšel. Vydal se zpět. Kolem něj 
prošel pár sester. Pozdravili se. „Slyšela jsi? Prý tu byla Filomena!“ „Filomena?“
„Ano, ona tady byla! Já jsem ji viděla!“ Filomena. To jméno mu něco říkalo... 
Zrychlil. Otevřel dveře svého kabinetu a usedl k počítači. Tady přece musí být její 
složka... Jo, je tu. Jasně, ta jeptiška... Začal horečně číst: Byla tady, bydlela tu... 
porodila dítě, které pak bylo adoptováno. Michael Lee. Dál ve složce nic nebylo.
Přece někde musíme mít informace o adoptovaných dětech... zamyslel se. Tady. 
Vytáhl papíry ze šuplíku. „Michael Hess!“ překvapeně zvolal. Samozřejmě, toho 
chlapce znal, stal se z něj významný pracovník v kanceláři George Bushe. „Ale 
počkat..řekl zamyšleně rychle točiv stránky. Vida, tak přece tady byl... Opravdu, 
hodně často náš klášter navštěvoval. Listoval dál. Léčil se tady, chtěl najít svoji 
matku, hodně se mu po ní stýskalo, ale umřel neuspokojen, nikdy ji nenašel. 
Pohřben je v areálu našeho kláštera. Ale jak je to možné, že ji nikdy nenašel? 
Vždyť tady bývala často... Myšlenky skákaly v jeho hlavě jedna přes druhou. Zně-
lo to, jako moc divné tajemství. „Omluvu! Alespoň omluvu...“ řekl žurnalista už 
smířlivěji. „Bůh bude mým soudcem, ne vy!“ zašeptala sestra. „Jo?! Opravdu?!“ 
novinář se znovu dostal do obrátek. Tak jestli je Bůh, měl by vás shodit z toho 
podělanýho vozíku.“ „Martine!“ okřikla ho žena. Jamesovi se rozsvítilo: tak tohle 
je Filoména. „Omlouvám se, otče Jamesi, nechtěla jsem, aby z toho byla taková 
scéna.“ Obrátila se kjeptišce. „Jen jsem chtěla, sestro Hildegardo,...“ odmlčela 
se, „chtěla bych, abyste věděla, že vám odpouštím.“ „Jen tak?“ vykulil oči Mar-
tin. „Neříkejte jen tak, Martine, ani nevíte, jak je to pro mě těžké. Ale já nechci 
nenávidět lidi, nechci být jako vy, Martine.“ Martin se nadechl, ale Filoména ho 
zastavila: „Už toho nechte, je to únavné.“ „Sestro Kláro, zavedete mě ke hrobu 
mého syna?“ Ženy odešly. I Martin se pomalu zvedl a šel ke dveřím. Otočil se: 
„Ale já bych vám to neodpustil...“ Byla už noc a u dveří kláštera stál osamo-
cený kněz. Kouřil. Podle nedopalků a hromádky popela už dlouho. Přemýšlel 
nad právě odhaleným tajemstvím - nad vnitřním utrpením ženy, která se musela 
zříci svého syna. 50 let o něm nevěděla, nikomu o svém trápení neřekla, odešla  
z kláštera a jen tiše doufala, že se se synem jednou setká. Ani nevěděla, jak se 
jmenuje. A ani nevěděla, co je vetší hřích - jestli porodit, nebo novému životu 
zabránit, aby se narodil. Ona byla vlastně neskutečně statečná... on by to ne-
dokázal... A utrpení syna? Jak mu asi bylo, když se dozvěděl, že jeho matka byla 
řádovou sestrou. A když se ji vydal do kláštera hledat, nenašel. Našel tu alespoň 
útěchu? Přece se sem stále vracel... V Jamesově hlavě pořád zněla otázka: mo-
hou lidé zničit život jiného kvůli Bohu? Mají na to právo? Odpověď nevěděl. Jen 
pořád slyšel žurnalistovu větu: „Já bych vám to neodpustil.“ (Povídka inspirová-
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na filmem: Filoména) Uplynulo několik měsíců. Napadlo hodně sněhu. Opatství 
vypadalo klidně a spokojeně, skoro nikdo ho nenavštěvoval. Kněze vyrušil zvuk 
motoru. Podíval se z okna - to je přece... ale to je ta žena, která tehdy přišla 
ke zpovědi! Co asi může chtít? napadlo ho. Ale usedl zpět za stůl a věnoval se 
dál své práci. Poklid tohoto opatství prořízlo hlučné zaklapnutí dveří auta, hla-
sitý hovor nešlo ignorovat. Nechal věci rozložené na stole a vydal se zjistit, co 
se děje. „Vy tady ale nemůžete...!“ zaslechl. Zrychlil krok a po schodišti skoro 
běžel: „Co je? Co se děje?“ „Otče Jamesi, je se sestrou Hildegardou!“ zvolala 
jedna z jeptišek. „Vletěl dovnitř...!“ „Kdo?“ „Ten žurnalista!“ Opat otevřel dveře 
návštěvní místnosti - tam seděl novinář Martin Smith. „Promiňte, pane, co vás 
opravňuje k takovému vstupu?“ pravil James. „Vletíte sem jako neřízená střela 
a...“ „To je odporné.“ přizvukovala sestra. „Já vám řeknu, co je odporné!“ rozkatil 
se novinář. „Odporné je to, že kvůli vašemu náboženství, vašim hloupým před-
pisům jste zničili život dvou lidí!“ „Tohle nemusíme poslouchat. Pojďte, sestro 
Hildegardo,“ řekl James, pevně uchopil madlo invalidního vozíku a chtěl ji odvézt 
pryč. „Vy jste lhali synovi i matce a oni se sobě navzájem ztratili! Proč jste těm 
dvěma nemohli dát pár krásných momentů? Vždyť ji hledal! Byl nemocný! To 
není moc křesťanské, co?“ „Tak já vám něco řeknu.“ vzbouřila se sestra a málem 
se sesula z invalidního vozíku. „Sestry, které zhřešily, si za následky svého hříchu 
mohou samy. Já jsem dodržela svou přísahu celý svůj život.“ Otec James zahlédl 
koutkem oka ženu, která zrovna teď přišla. Byla to ta, co ho před časem navštívi-
la. „Myslíte sex?“ zeptal se novinář jízlivě. „Co se stalo, stalo se,“ opáčila sestra.
„Co po nás chcete?“ zeptal se otec James. „Nic?“ řekla najednou příchozí žena.
James nevěděl, co si má myslet, ale věděl, že se děje něco zlého. 

Memento
Václav Kropáček, IV. kategorie, *1998
Gymnázium J. Vrchlického, Nár. mučedníků, Klatovy

Jsme živí. Žijeme své životy. Žijeme z života okolo sebe. Stojíme na špici pomysl-
né pyramidy všech našich předků, rodičů, prarodičů, praprarodičů... Stojíme na 
jejich činech, skutcích, rozhodnutích... na jejich kostech, na zemi v níž spočinuli, 
v níž i my spočineme. I naše těla zchuraví, budeme uloženi v zem, kosti zprách-
nivějí, rozpadnou se. Vše živé se v mrtvém setká, změní, zetlí, dá nový základ,  
z nějž povstane a bude čerpat život další. Nekonečný koloběh, uroborus poží-
rající vlastní ocas. Naše civilizace je také živá, města pulzují jak obrovská srdce 
světadílů, cesty a dálnice křižují zemi jak nikdy nevysychající žíly a tepny. Jak se 
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rotory, námi vybudovaných, železobetonových gigantů otáčejí, udávají přesný 
takt, tep technického světa. Internet, síť neuronů. Tvárnice jsou kostmi. Cihla 
po cihle, roste. A tepané srdce v stálém tepu tepe. Srdce tepe dál. Pohání jej 
energie dávno mrtvých obrů. Jejich fosilní duše svítí v Křižíkově baňce. Je neživé 
živým? Může nemrtvé zemřít? Civilizace myslí, lidé v ní myslí, utváříme kolektiv-
ní vědomí. Myslí odlehlé kouty země? Žijí vůbec? Pomalým tempem, jak pomalu 
se plazící magma. Metr po metru. S trpělivostí vesmíru. Tak byl utvářen svět. Byl 
starý. Velmi starý. Prožil mnoho smrtí, ne svých, cizích, nebyl však jen divákem, 
vždy jej plně pohltili. A když pozůstalí škrtli zápalkou, v jeho, jak žula chladných 
očích, zaplál plamének a hluboko v srdci se rozskočila jiskérka. Litoval, že je, tak 
jako každý a vše okolo, vázán k jednomu místu, k jednomu času. Bál se. Bál se 
chvíle kdy nadejde jeho čas, kdy zapomenou. Smrti se nebál. Smrt vítal. Každá 
smrt v okolí jej činila živějším. Nikdy v životě nebyl zvlášť výřečný, nehledal spo-
lečnost. Lidé za ním, ale vždy nakonec přišli. Sdělovali mu svá tajemství, šeptem 
i křikem. Lkající i smějící se. Byl jim vrbou a vždy mlčel jako hrob. Smířlivost napl-
ňovala jeho podstatu, klid byl jeho zosobněním. I on však, na stará kolena, pro-
šedivělý a ztuhlý, dokázal vyjádřit emoce. Kdysi dávno, vzpomínal, jej pravidelně 
navštěvovala nepočetná rodina, vždy s sebou přinesli květiny, zvláště Dalia, kaž-
dé jaro celou kytici překrásně modrých pomněnek. Lidí, kteří za ním přicházeli, 
časem ubývalo, rodina Simmelova s ním udržovala pravidelný kontakt. Nikdy ne-
zapomene na neděli, kdy nepřišli. Naplnil jej smutek. Již nikdo za ním nepřišel. 
Zarůstal, nedbal o sebe. Vycítil, když se i jeho čas naplnil. Zrezivělé panty staré 
kovové brány tesknivě zanaříkaly. Suché, svrasklé listy rozviřoval chladný vánek. 
Zapomněli na mě... Znavený Genius loci starého hřbitova pohlédl do prázdných 
důlků, skvějících se na bělostné lebce samotné Smrti. „Nastal můj čas, opravdu 
na mě zapomněli?“ „Ano.“ „Mohu mít jednu otázku?“ „Ano.“ „Rodina Simmelo-
va... co, co se s nimi stalo?44 „Jsou... nežijí?“ „Ano.“ „Jak...“ V temných hlubinách 
holé, vždy se smějící, lebky se rozvířili šedavé obláčky. A duch hřbitova spatřil 
strašný osud rodiny Simmelových. Nenávist, masy lidí, Smrt tančící své Danse 
Macabre, vraždy tisíců, vlnu hrůz valící se Evropou, spanilou jízdu Války, pole, 
které krví zavlažoval sám Hladomor. Kéž lidé nezapomenou. Pohřbena v neozna-
čeném masovém hrobě, leží rodina Simmelova. Nevíme kde, nevíme kdy. Jsou 
v zemi, po které kráčíme, jejíž plodiny konzumujeme. Nikdy nesmíme zapome-
nout naši historii. V době míru a blaha je nutné šiji stále připomínat. Myslím, 
že více než kdy jindy. Stojíme na špici pomyslné pyramidy všech našich předků, 
rodičů, prarodičů, praprarodičů... Stojíme na jejich činech, skutcích, rozhodnu-
tích... na jejich kostech, na zemi v níž spočinuli, v níž i my spočineme...
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Camino, camino ...
Michaela Budínská, IV. kategorie, *1999
Gymnázium, Komenského, Havířov

Klopýtl jsem, na vteřinu se zastavil a hleděl, jak se ostatní vzdalují na obzoru, 
který se mi mlžil před očima. Snažil jsem se nevnímat pálení v lýtkách a sou-
středit se jen na další krok. Ještě jeden krok, rozhodl jsem se, jeden krok, než si 
dám pauzu. Opakováním tohoto malého sebeklamu jsem dokázal ujít nějakých 
deset metrů, než jsem to konečně vzdal, klesl na kolena, těžce dosedl na paty 
a zabořil lokty do štěrku. Bolelo to. Nohy jsem měl v jednom ohni, batoh mi 
najednou připadal jako plný kamení a slunce pražilo tak silně, že jsem cítil, jak 
mi rozpálený štěrk pálí předloktí. Na chvíli jsem si dovolil nemyslet a jen pomalu 
pravidelně dýchat. Netuším, jak dlouho jsem tam klečel, než jsem přes pískám 
v uších uslyšel blížící se kroky a utišující zvuk známých hlasů. Někdo z naší sku-
piny si konečně všiml, že jsem zůstal vzadu a přinutil ostatní se otočit. „Matěji, 
vstávej! Už zbývá jen takových pět set padesát kilometrů!“ zavolal z dálky Petr a 
krajinou se rozlehl jeho hrdelní, osamocený chechot. Nedivil jsem se, jen jsem 
obrátil oči v sloup a vzpomněl si, jak mi nějaký známý říkal, že Češi jsou jako 
národ mimo jiné známí tím, že na katastrofy především reagují humorem. Na 
nějaké starosti bude čas později, vždyť vždycky to může být horší. Ucítil jsem na 
temeni zmáčeném potem lehký dotek, který vzápětí doprovodil starostlivý hlas 
holandské dívky Maaike: „Maty, areyou okay?“ Jsi v pohodě? „Dej mi chvilku,44 
odpověděl jsem anglicky, narovnal se a shodil ze zad batoh. Kolem mě byla shro-
mážděna skupinka pěti lidí. Petr a Maaike, které jsem již zmiňoval, francouzská 
dvojčata Constance a Émile a Maarten, podivín z Belgie, který nám běžně dělal 
společnost, aniž by po tři dny na cestě promluvil jediné slovo. Ale jak jsem tak 
klečel v tom štěrku, pět sudiček okolo mě a v dálce něco, co by se možná dalo 
považovat za fata morgánu, kdybych přivřel oči a povýšil španělské severní po-
břeží na poušť, mi Maarten podal láhev vody a pronesl: „Vstávej. Život na tebe 
taky nepočká, bude plynout dál s tebou nebo bez tebe.“ „Slunce brzy ztratí sílu 
a půjde se ti lip,44 ujistil mě Émile, pomohl mi nasadit batoh a vytáhl mě na 
nohy. Zchladil jsem si obličej vlažnou vodou a dostal do sebe půlku energetické 
tyčinky, abych trochu zvýšil hladinu cukru v krvi. Émile mě poplácal po rameni 
a znovu jsme vyšli. „Je to celé o hlavě, Matěji. Nesmíš si připustit, že nemůžeš!“ 
prohlásil rozhodně Petr a začal přede mnou poskakovat, jako by jeho tělu ne-
docházelo, že dneska ušel nějakých patnáct kilometrů a ještě má skoro jednou 
tolik před sebou. „Celé je to o správném nastavení myšlení!“ „Petře,“ zavrčel 
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jsem,,ještě slovo a ta tvoje treková hole skončí tam, kde bys ji mít nechtěl.“ Péťa 
se nervózně pousmál, zvedl dlaně v sebeobraně a odběhl za dvojčaty, která se 
nám už zase vzdalovala. Pár kilometrů jsme šli ve třech a Maaike mě pravidelně 
zásobovala povzbuzujícími slovy, zatímco Maarten mi byl tichou podporou. Když 
přišel soumrak, zůstali jsme s Maartenem sami a zbytek party se ztratil z do-
hledu. Svatojakubská pouť není nijak zvlášť společenská záležitost, jdu většinou 
sám a jediným společníkem jsou mi vlastní myšlenky. Proto je důležité zajistit, 
abych byl sám sobě dobrým přítelem. Když jsem pak ze sebe unavený, prohodím 
pár slov s ostatními poutníky, ale stejně mám radši ty chvíle samoty. Nejkrásnější 
okamžiky ale přichází, když mi nádhera okolní krajiny nedovolí myslet, v hlavě 
mi zůstane jen prázdno a já na chvíli zapomenu na hranici mezi sebou a okolím. 
Nekonečná blaženost. Pro tyhle okamžiky mi stojí za to protrpět ty chvíle, kdy 
mám chuť to vzdát. Když mi paprsky umírajícího slunce svítí vstříc a zalévají kra-
jinu medovou, teplou září, pomalu ustupujíce, aby poskytly prostor tmě a daly 
vyniknout hvězdám, které se pak táhnou do ztracena na všechny světové strany 
a ve své nekonečnosti zlehčují všechny lidské problémy. A já se cítím tak malý 
a přitom tak nekonečný, jako bych byl jejich součástí. To tekuté zlato, které se 
pomalu ztratilo se sluncem někde za Atlantikem, mi vlilo novou energii do žil  
a způsobilo, že jsem nakonec došel do cíle s úsměvem. Constance nás přivítala 
tóny svojí kytary a okolo ní se shromáždil hlouček poutníků. Lidé z různých koutů 
světa, každý na Caminu z jiného důvodu, lidé různého náboženského vyznání, 
kultury, odlišných zvyků, ranních rituálů a především stravovacích návyků, nad 
kterými mi občas zůstával rozum stát. Ale na ničem z toho nezáleželo, všechny 
rozdíly se smazaly jakmile Constance vytáhla kytaru a začalo se zpívat. Byla teplá 
noc, tak jsem si ustlal mezi stromy pár metrů od skupinky poutníků, pozoro-
val hvězdy a poslouchal nádheru lidského souznění, které vyhánělo další a další 
duše z obytné budovy. Když jsem před několika týdny nastupoval v Madridu na 
autobus do španělského městečka San Sebastián, které leží na severu nedaleko 
francouzských hranic, nevěděl jsem o Caminu mnoho, natož, abych tušil, kdo 
to byl svátý Jakub. Věděl jsem, že nevím přesně, kam jedu, že nevím, proč tam 
jedu, a netuším, jak hodlám dorazit do cíle cesty, poutního města Santiago de 
Compostela. Osud tomu chtěl (nebo snad špatná karma, kterou jsem si nasbíral  
v dosavadním životě), že jsem si k sezení v autobuse vybral místo vedle sympa-
ticky vyhlížejícího mladíka s českou vlajkou vyšitou na kšiltovce, který se před-
stavil jako Petr. Po pěti minutách jeho neodbytných otázek jsem věděl, že jsem 
udělal chybu, po půlhodině mě přepadla chuť se rozbrečet a po dvou hodinách 
jsem už jen odevzdaně hleděl před sebe a poslouchal přednášku o poutnické 
tradici a její historii. Nebudu se zdržovat podobným výkladem, jelikož pro mě 
Camino de Santiago nabylo zcela jiného významu, než toho ryze náboženského. 
Měl jsem v úmyslu se Petra zbavit, jakmile dorazíme do místa startu, ale jeho 
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perfektní znalost španělštiny mě přesvědčila, abych to s ním ještě chvíli vydržel. 
První dny cesty byly značně náročné a moje podceněná příprava se projevila 
hned po počátečních stoupáních. Severní cesta poutě, kterou jsem si zvolil, má 
něco přes osm set kilometrů, což samo o sobě zní děsivě, ale lidé, kteří pouť 
prošli, mají tendenci zamlčovat její špatné stránky, na něž patrně v euforii z do-
sažení cíle velmi rychle zapomněli. Vždyť hlad je maličkost, na bolesti nesejde!  
A pochybnosti? Ty se ztratí raz dva v rytmu nekonečné chůze. Jak jsem si tu kou-
zelnou noc, schovaný ve spacáku a při poslechu multikulturní hudební směsice, 
vybavoval dosavadní prožitky z cesty, rekapituloval si v mysli ty nej lepší i nej-
horší vzpomínky a s úsměvem na tváři visel na hranici mezi spánkem a bděním, 
uvědomil jsem si, jak jsem byl na začátku ztracený. Ocitl jsem se na křižovatce 
života, z níž žádná cesta nepůsobila jako správná cesta. Odjel jsem do Španělska, 
abych vyměnil metaforické bloudění slepými uličkami za to doslovné, a s postu-
pem času a stoupajícím číslem odchozených kilometrů jsem si uvědomil svůj 
pravý záměr. Ten jsem sice netušil na začátku cesty, ale teď mi vyvstal na mysli, 
jasně a zřetelně, vteřinu předtím, než mě spánek vytrhl ze snění: Vydal jsem se 
sem ztratit, abych se mohl nalézt.

Duše kláštera
Veronika Roubínová, IV. kategorie, *1998
Gymnázium, 5. května, Kadaň

Je to už pár let, co jsem začala pracovat jako průvodkyně pro Kulturní zařízení  
v Kadani. Nejprve jsem pomáhala v galerii, později prodávala vstupenky na baště. 
Koncem léta jsem už provázela skupinky nadšených turistů na ochoz naší typicky 
bílé radniční věže. Moc mě to bavilo a dalšího roku jsem se dočkala „povýšení 
na klášter“. Ten se mezi námi průvodci považoval a stále považuje za nejtěžší  
z objektů. Oprávněně jsem se tedy bála, co mě bude čekat. Když přišla první várka 
textů k naučení, zůstala jsem s pusou dokořán. Email od nejvyššího z šéfů hlásal: 
„Prozatím bude stačit, když se naučíte tohle.“ V příloze jsem ale našla 40 stránek. 
To se přeci nedá zvládnout? Pár dní na to přišel zbytek výkladů a já měla sto chutí 
to vzdát. Nakonec jsem se ale vrhla do studování. „V západní části severní boční 
lodě klášterního kostela se nachází řada zpovědnic z konce 17. století,“ četla jsem 
na jednom z vytisknutých papírů. V té době jsem ale ještě ani netušila, kde je 
klášterní kostel, natož abych věděla, co je západní část jeho boční lodi. Byla jsem 
bezradná. Týden nato jsem šla do kláštera na zácvik. Prováděl mě nejzkušenější  
z „šéfů průvodců“ a já jen zírala. Strávili jsme uvnitř přes tři hodiny a já měla po-
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cit, že ať ukážu na jakoukoliv šmouhu na zdi, tak k ní dostanu půlhodinový příběh, 
jak a proč se tam vzala. První moje služba následovala zanedlouho poté. Text se 
mi pořád ještě trochu motal, ale bylo to mnohem lepší, než jsem očekávala. Nej-
větším problémem byla orientace. Klášter se pro mě stal bludištěm bez vytouže-
ného cíle. Hned ráno jsem místo do kanceláře vtrhla do knihovny a cestu zpět ke 
kase hledala deset minut. Když jsem se konečně vrátila, čekal tam na mě právě 
pan šéf. Podal mi klíče a řekl: „Odemkněte prosím kostel, já jdu nahoru rozsvítit.“ 
S úsměvem jsem vzala obrovský svazek a vydala se zpět do útrob kláštera. Dveře 
od kostela jsem našla kupodivu rychle, ale pasující klíč jako by zmizel. Konečně se 
mi podařilo odemknout. Opatrně jsem otevřela masivní dveře, zevnitř se vyvalil 
ledový vzduch a mně naskočila husí kůže. Bojácně jsem nakoukla dovnitř, abych 
se ujistila, že tam nikdo není, a upalovala zpět. První návštěvníci dorazili hned na 
desátou. Starší a zkušenější kolega prohlásil, ať si je rovnou vezmu, že on nejspíš 
bude muset do banky pro docházející drobné. Navenek jsem se snažila být seri-
ózní, ale uvnitř se mi nervozitou stahoval žaludek. Co když to pokazím? Řeknu 
něco špatně? Nebo se nedej bože ztratíme? Nakonec jsem ale sebrala všechny 
zbytky své odvahy, pozvala dva mile vypadající páry dovnitř a začala s výkladem. 
Samotnou mě překvapilo, kolik jsem toho ze zácviku pochytila. Dokonce jsem 
zvládla odpovídat i na všetečné dotazy. Šlo to zkrátka jako po másle. Na závěr 
prohlídky jsem se s návštěvníky rozloučila a s pocitem hrdosti a zadostiučinění 
se vracela ke kase. Dlouho mi to ale nezůstalo. U kasy totiž nikdo nebyl a od 
zamčených dveří ven jsem klíče ještě nedostala. Co ted? Přeci tady nemůžeme 
zůstat? Vzala jsem do ruky mobil a vytočila šéfovo číslo. Telefon vyzváněl a vyzvá-
něl, ale nic se neozývalo. Už to vypadalo, že budeme muset čekat na záchranu, 
když vtom mi to došlo. „Kostel má ještě postranní vchod! Jsou tam dveře, které 
byly prostříleny císařským vojskem při nahánění francouzské armády roku 1742,“ 
pamatovala jsem si z jednoho z mnoha studijních materiálů. „Pojďte, něco mě 
napadlo!“ prohlásila jsem a vydala se kupodivu i správným směrem. Ony dveře 
jsme nalezli jednoduše, s klíči to bylo složitější. Zkoušela jsem jeden po druhém  
a pořád nic. Už jsem přestávala věřit, když v tu chvíli, „cvak!“ zámek povolil. Dve-
ře se otevřely a ... za nimi byly další. Netrvalo však dlouho a poradila jsem si  
i s nimi. Návštěvníci byli nadšeni. Ptali se, jak dlouho už tu pracuji, a když jsem 
jim řekla, že je to můj první den, zůstali na mě chvíli s údivem koukat. Pak se ale 
rozesmáli, že takový zážitek už dlouho neměli a spokojeně se se mnou rozloučili. 
Chvíli jsem se za nimi dívala a poté se zamkla zpět do kláštera. Sama jsem uvnitř 
ještě nikdy nebyla I Tep se mi zrychlil a vydala jsem se zpět ke kase. Z okolních 
stěn na mě zírali světci a znovu mi naskočila husí kůže. „Jsi tu sama, buď v klidu,“ 
chlácholila jsem se a přidala do kroku. U kasy stále ještě nikdo nebyl, a tak jsem 
si sedla na židli a vytáhla svačinu. Když jsem dojídala jablko, uslyšela jsem divné 
zvuky. „Už jsi paranoidní,“ říkala jsem si potichu. Šumění však nepřestávalo a mně 
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to nedalo a šla jsem za ním. Dech se mi zrychlil, srdce jsem měla z úzkosti až  
v krku, ale ten zvuk mě mámil blíž a blíž. Ozýval se z prvního patra, tak jsem po-
malu kráčela nahoru po schodech. Jejich nepříjemné vrzání akorát doplňovalo 
děsivou atmosféru tamějších prostor. Nahoře nikde nikdo, tak jsem pokračovala 
dál. Když jsem však vešla do další chodby. Vyjekla jsem strachy a opustila zbytek 
jablka, které se odkutálelo pryč. Na druhé straně stál muž. Byl malý, zvláštně ob-
lečený a probodával mě pohledem. Krve by se ve mně v tu chvíli nedořezal. Chtě-
la jsem utéct!... ale došlo mi, že stejně nemám kam. Jak jsem se tak na něj dívala, 
říkala jsem si, že ho odněkud znám. Nebyl to totiž nikdo jiný než ... pan šéf. Spadl 
mi obrovský kámen ze srdce a vydala jsem se mu naproti. Prohlásil, že vzal jednu 
paní na prohlídku expozic v horním patře a sháněl se po mých návštěvnících. 
Když jsem mu popsala naše patálie, tak mě s úsměvem pochválil a já se v tu chvíli 
cítila znovu povýšena. Zbytek dne proběhl v klidu, neboť kvůli špatnému počasí 
moc lidí nedorazilo. Večer jsem šla opět zamknout kostel, ale než jsem to udělala, 
vešla jsem dovnitř a prohlédla si nádherně zrestaurované fresky světců. Už na mě 
nezírali ani mě neprobodávali pohledy, ba naopak vypadali, jakoby hrdě avšak  
s úctou chránili všechno kolem. Mile jsem se na ně usmála a v ten moment se 
mi zdálo, že mi úsměv vracejí. A nejen úsměv, bylo vtom něco hlubšího slovy ne-
popsatelného. To něco mě natolik uchvátilo, že jsem dodnes schopná si vybavit, 
jak ten den přes vitráže prosvítalo zapadající sluníčko. Hrálo si s barvami, až vše 
vypadalo jako pouhý sen. Ještě mnohokrát poté se nám během služby stalo, že se 
samy zavřely či otevřely dveře, zhaslo světlo nebo rozkřičel alarm. Návštěvníkům 
jsme vždy tvrdili, že je v klášteře duch naštvaného mnicha, který tu v noci straší  
a přes den tropí neplechy. Ať už to tak je nebo ne, klášter svou duši určitě má, ale 
jen my průvodci, takřka srostlí s klášterem, víme to, co pouhý návštěvník nemůže 
pochopit.

Žabí vrch
Jiří Kamarád, IV. kategorie, *1999
Biskupské gymnázium, Žďár nad Sázavou

„Tak snad máme všechno,“ řekl Standa a začal si obouvat boty. „Hlavně abychom 
měli dost jídla,“ podotkl Pavel a díval se skepticky na obsah svého batohu. „Ty bys 
taky furt jen jedl,“ pousmál jsem se, „neboj, tady Standa se s tebou podělí, kdybys 
náhodou umíral hlady.“ Zasmáli jsme se a vyšli z našeho domu, kde jsme si dali 
ráno před naším výletem sraz. Bydlíme v okrajové části města, odkud je to blízko 
do polí a lesů. Za našimi zády vycházelo letní slunce, počasí zatím vypadalo slibně. 
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Nejkratší cestou jsme přešli pole a vstoupili do lesa. Podle mapy, kterou jsme si 
předem důkladně nastudovali, se náš cíl nacházel přímo před námi, několik kilo-
metrů zvlněným terénem. Stačilo jít za nosem, a pokud vše půjde podle plánu, měli 
bychom tam za méně než dvě hodiny být. Za cíl jsme si vybrali menší zříceninu ne-
příliš známého hrádku Žabí vrch. Cesta pěkně ubíhala. Museli jsme se však vyhýbat 
bahnu skrývajícímu se mezi kořeny, včera totiž pršelo a ve stínu mohutných stromů 
jej ještě slunce nestačilo vysušit. Předchozí den jsme se obávali, že se počasí ne-
zlepší a náš výlet překazí. Večer se ale obloha vyčistila, do našich myslí se vrátila 
naděje, a když jsme ráno viděli, že venku je jasné ráno, neváhali jsme a hrdinně se 
vydali na cestu. Po nějaké době přeskakování blátivých mezer mezi kořeny jsme 
došli na okraj lesa a pokračovali do malého údolí, kudy vedla štěrková cesta s alejí. 
Chvíli jsme po cestě šli, ale když se odchýlila z námi určeného směru, sešli jsme z ní 
a pokračovali lukami až do dalšího lesa. Stoupavým terénem jsme mířili ke svému 
cíli, až se nám pod nohama začaly objevovat kameny a malé balvany. Hrádek kdysi 
postavili na skalnatém kopci, odkud bylo dobře vidět do okolí, ale když později 
vyhořel a jeho zdi se zřítily, byl opuštěn a kopec zarostl hlubokým lesem. Dnes 
jsou trosky hrádku ponořeny do lesa, kterým jsme se právě blížili. „Tak, konečně 
se můžu najíst,“ plácl sebou Pavel na balvan stojící u prastaré kamenné zdi hrádku. 
Vyndal své zásoby a začal hodovat. Já ani Standa jsme se nenechali zahanbit a rov-
něž jsme se pustili do jídla. Po dlouhé cestě jsme si menší oběd zasloužili. „Nějak se 
zatáhlo, nebo se mi to zdá?“ řekl s plnou pusou Standa a pohlédl na kousek oblohy, 
který viděl skrz hustou klenbu stromů. „To se ti asi jen zdá,“ odpověděl jsem mu, 
„vždyť bylo celé dopoledne hezky. To vidíš asi jen nějaký malý mrak, vždyť tady na 
oblohu pořádně nevidíš.“ Možná měl ale pravdu. Když jsme do lesa vstupovali, přes 
listoví stromů prosvítalo příjemné letní slunce, ale teď jsem žádné paprsky neviděl.
„Kde to vázne?“ přerušil mě v přemýšlení Pavel, který už dosvačil,, jdeme to tady 
trošku prozkoumat, ne?“ Rozpomněli jsme se na účel naší cesty, zvedli se a začali 
chodit po obvodu starých ruin. Když jsme procházeli mezi tlustými zdmi porostlými 
mechem, mimoděk jsem se podíval za sebe a koutkem oka jsem za námi v lese 
zahlédl postavu člověka. Řekl jsem si, že už tu nebudeme mít takový klid, protože 
nejspíš přišel kromě nás ještě někdo jiný. Nevěnoval jsem tomu ale příliš pozor-
nosti, protože Standa objevil shluk balvanů, po kterých se dalo vylézt na tlusté 
prastaré zdi zříceniny. Vyšplhali jsme na ně a měli aspoň trochu rozhled na celou 
zříceninu a její bezprostřední okolí. Najednou jsem zase zahlédl toho člověka, jak 
jde mezi stromy. Ale než jsem se na něj dokázal zaměřit, už jsem ho zase ztratil  
z očí. Standa se jal skákat na okolní zdi a já jsem šel za ním. Pavel najednou hlesl: 
„Hele. Viděli jste to taky?“ a ukazoval kamsi do lesa. „Co? Já nic neviděl,“ odvětil 
Standa, který přeskočil na vyšší zeď. „Tam byla nějaká ženská, támhle,“ ukazoval na 
to samé místo a otřásl se, „zašla za strom a zmizela.“ „Jseš vtipnej teda,“ uchechtl 
se Standa, „a teď tu o Karkulce.“ „Počkej, Stando, on má možná pravdu. Já tam taky 



E V R O P A  V E  Š K O L E

63

předtím někoho viděl, už dvakrát,“ ozval jsem se, „a taky ten člověk vždycky někam 
zmizel. Myslel jsem si, že tady někdo byl před náma a odchází.“ „No tak tady někdo 
před náma byl, odchází a zašel do lesa, to je toho.“ „Nech toho, Stando, já vím, co 
jsem viděl. Ten strom, za kterej zašla, není tak daleko, viděl jsem to dobře,“ ohradil 
se Pavel. „Skočím si na malou, vy pohádkáři,“ utrousil Standa, přešel k okraji zdi, 
seskočil na zem a zamířil k jednomu z nedalekých stromů. „Měla blonďatý vlasy. 
A modrý dlouhý šaty, jako duch,“ líčil mi Pavel postavu, kterou viděl. „Fakt? To, 
co jsem viděl já, mělo nejspíš taky blonďatý vlasy. Ale přesně to nevím, jen jsem 
to zahlídl.“ Dívali jsme se do lesa ostřížíma očima, ale záhadná postava nikde. Byl 
jsem si jistý, že kdyby skutečně někdo jen odcházel, jak skepticky tvrdil Standa, 
ještě bychom ho potom v průběhu jeho odchodu zahlédli. Teď ale v lese nikdo 
kromě nás nebyl, jen pták kdesi občas zacvrlikal. Obloha byla oblačná a stále se 
zatahovala, teď jsme to viděli zcela zřejmě. Les od našeho příchodu dost potemněl 
a občas zadul vítr. Uvnitř jsem začal pociťovat mírný strach, ale zároveň klukovskou 
touhu po dobrodružství. „Borci, beru to zpátky,“ ozval se Standa, který lezl zpět za 
námi, „ taky jsem tam něco viděl...“ „Kde? My nic neviděli.“ „Ono to stálo a pak se 
to rozplynulo,“ vyprávěl horečnatě Standa a rozrušeně chodil sem a tam. „Cože?“ 
„Počkej, znova, kde jsi to viděl?“ naléhal jsem. „Ta - tam,“ přeskočil Standovi hlas. 
Ukázal kamsi napravo od nás. „Tam? To je dost daleko. My jsme to viděli někde 
tamhle, před náma,“ podotkl jsem. „Kdyby to šlo odsud až tam, museli bychom 
to vidět,“ řekl na to Pavel a měl pravdu. Teď už jsme se báli všichni tři. Stáli jsme 
na zdi s rozklepanýma nohama, naše oči těkaly všude kolem nás a přesto jsme nic 
neviděli. Najednou jsme ale pohledem všichni utkvěli na blízkém stromě. Vzduch 
vedle něj se zavlnil a objevil se...duch ženy! Světlé vlasy, dlouhé modré šaty...my 
jsme se nemýlili! Duch tam opravdu stál! Zpanikařili jsme. Rozběhli jsme se pryč od 
ducha a kvapem seskočili ze zdi směrem, odkud jsme na tohle místo přišli. Neohlí-
želi jsme se a div jsme nezakopávali jeden o druhého, jak jsme strachy pádili pryč 
odsud. Nebyl čas na hrdinství, tváří v tvář duchovi jsme opravdu ztratili veškerou 
odvahu. Běželi jsme, co nejdál to šlo, a když už jsme nemohli, těžce dýchajíce jsme 
šli rychlým krokem, ze svahu to naštěstí šlo dobře. Nemluvili jsme, nestačil nám 
dech. Nemohli jsme uvěřit tomu, s čím jsme se to setkali. Až když jsme vyšli z lesa, 
dostavil se jakýsi pocit, že už jsme duchovi utekli a že jsme v bezpečí. „Já na duchy 
nikdy nevěřil,“ hlesl Standa. „Já taky ne,“ ozval jsem se. Tento neuvěřitelný a silný 
zážitek to však všechno obrátil naruby. „Myslím, že kdo neviděl, neuvěří,“ vyjádřil 
se Pavel, „takže bych to ani nikomu neříkal. Budou nás mít akorát za blázny.“ „To 
je celkem dobrej nápad. Necháme si to pro sebe,“ zněla moje odpověď. Když jsme 
později pátrali po nějaké pověsti hrádku Žabí vrch, dočetli jsme se o hradní paní, 
která při osudném požáru zahynula a prý nenašla klidu. Je to jediná pravdivá po-
věst, kterou známe a můžeme ji dosvědčit. Ale neděláme to. A Žabímu vrchu se 
vyhýbáme obloukem.
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Výsledky literární části soutěže Evropa ve škole 2017-2018 Výsledky literární části soutěže Evropa ve škole 2017-2018
Výsledky literární části soutěže Evropa ve škole 2017-2018
I. kategorie (6 – 11 let)

Místo Jméno
*narozen(a) /(třída) Název práce Téma Adresa školy 

jméno vyučující(ho)

1. místo Ondřej Švehla
*2007 (5.)

Balvan před vědec-
kou knihovnou Nezapomeň na mě

ZŠ, Nedbala 30  
370 05 České Budějovice
Mgr. Renata Smetanová

2. místo Sabinu Ptáčková
*2006 (6.) Deník Nezapomeň na mě

ZŠ J. J. Ryby, Komenského 543 
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Mgr. Helena Placatková

2. místo Daniel Daníček
*2008 (3.) Rytířský turnaj Dobrodružství v zám-

ku, hradu, chrámu…

ZŠ, Mozartova 24  
466 04 Jablonec nad Nisou-Mšeno 
Mgr. V. Osobová

3. místo Jakub Opatrný
*2008 (3.) Kovářské řemeslo Řemeslo má zlaté dno ZŠ a MŠ, 338 01 Holoubkov 14   

Mgr. Iveta Vodičková

Čestné 
uznání

Nela Ježková, Daniel 
Havel, Tomáš Boura 
*2006-2007 (5.)

Všímejme si malič-
kostí, příroda jich 
skrývá dosti

Nezapomeň na mě
ZŠ Strž, El. Krásnohorské 2919 
544 01 Dvůr Králové 
Mgr. Jana Hronešová

Čestné 
uznání

Eva Brettlová
*2006 (6.) Rožmitálský zámek Dobrodružství v zám-

ku, hradu, chrámu…

ZŠ J. J. Ryby, Komenského 543 
262 42 Rožmitál pod Třemšínem 
Mgr. Helena Placatková

II. kategorie (12 – 14 let)

Místo Jméno
*narozen(a) Název práce Téma Adresa školy

jméno vyučující(ho)
1. místo  neuděleno

2. místo Martin Málek
*2005 (II.)

Co kulička způ-
sobila

Dobrodružství v zám-
ku, hradu, chrámu…

Gymnázium, Čajkovského 9  
779 00 Olomouc 
Mgr. Stanislav Svoboda

3. místo Věra Polášková
*2003 (8.) Snílek Tvé evropské město – 

ty jsi architekt!

ZŠ Chrastava, Střelecký vrch 681 
463 31 Chrastava 
Mgr. Veronika Povýšilová

3. místo Zuzana Štorcová
*2005 (7.)

Jak jsme pokořili 
čas

Dobrodružství v zám-
ku, hradu, chrámu…

ZŠ, U Vorliny 1500  
258 01 Vlašim-Vorlina
Mgr. Alena Bucharová

Čestné 
uznání

Markéta Pavlišenová
*2003 (8.) Tajemství hradu Dobrodružství v zám-

ku, hradu, chrámu…

ZŠ J. J. Ryby, Komenského 543 
262 42 Rožmitál pod Třemšínem 
Mgr. Helena Placatková

Čestné 
uznání

Michal 
Jelínek
*2004 (II.)

V sevření hradu Dobrodružství v zám-
ku, hradu, chrámu…

Slovanské gymnázium,  
Pasteurova 19, 772 00 Olomouc 
Mgr. Zuzana Blahunková

III. kategorie (15 – 17 let)

Místo Jméno
*narozen(a) Název práce Téma Adresa školy

jméno vyučující(ho)

1. místo Dominik Hladký
*2001 (VI.)

Matka, bojovnice 
za mír

Nezapomeň na mne 
– 100 let od konce 1. 
sv. války

G Suverénního řádu malt. rytířů 
ve Skutči, Vítězslava Nováka 584, 
539 74 Skuteč, Mgr. Iveta Skalská

1. místo Tereza Pavlacká
*2002 (I.)

Zapomenutá 
historie Zamysli se Gymnázium, Smetanův okruh 2 

794 01 Krnov, Mgr. Šárka Kleinová

2. místo
Martina 
Vítová
*2000 (III.)

Slib daný Bohem Dobrodružství v zámku, 
hradu, chrámu…

SŠ obchodní a služeb,  
nám. B. Martinů 95, 572 01 Polička  
Mgr. Jana Feltlová

3. místo Viktorie Kubálková
*2000 (I.) Viktorie Nezapomeň na mne

Konzervatoř, Kopeckého sady 10, 
301 00 Plzeň 
PaedDr. Blanka Hejtmánková

3. místo
Eliška 
Brzková
*2002 (I.)

Pohled bez brýlí Nezapomeň na mne
OA, SPgŠ a JŠ, U Stadionu 486, 
266 37 Beroun  
Mgr. Ilona Kuníková

3. místo
Magdalena Vašíč-
ková
*2002 (8.)

Dobrodružství na 
hradě Buchlov

Dobrodružství v zámku, 
hradu, chrámu…

ZŠ, U Vorliny 1500 
258 01 Vlašim-Vorlina 
Mgr. Alena Bucharová

Čestné 
uznání

Tereza Masaryková
*2000 (II.) Kniha cestovatelka Napsané slovo

SOŠ Luhačovice, Masarykova 101 
763 26 Luhačovice,  
Mgr. Zbyněk Lekeš

Čestné 
uznání

Kateřina Rozho-
mová
*2002 (I.)

Lomanské duby Nezapomeň na mne Gymnázium, 5. května 620,  
432 01 Kadaň, Mgr. Lenka de Bolle

Čestné 
uznání

Pavel Mráz
*2001 (II.) Vzpomínka Nezapomeň na mne

Konzervatoř, Kopeckého sady 10, 
301 00 Plzeň 
PaedDr. Blanka Hejtmánková

IV. kategorie (18 – 20 let)

Místo Jméno,
*narozen/a Název práce Téma Adresa školy

jméno vyučující/ho
Zvláštní 
cena 
(výjezd)

Jana
Tomášková
*1998 (VII.)

(Ne)čtu komentáře 
pod selfíčky

Od autoportrétů starých 
mistrů k selfíčku

Gymnázium a SOŠe,  
Pivovarská 69, 385 01 Vimperk 
Mgr. Hana Nová

1. místo
(náhradník 
výjezd)

Jana Hanzalová
*2000 (III.) Návštěva minulosti Nezapomeň na mne SOŠ Znojmo, Dvořákova 1594/19 

669 02 Znojmo, Mgr. Dana Kafová

2. místo
(náhradník 
výjezd)

Lukáš Olša
(III.) Hrobař Nezapomeň na mne

SŠ technická a ekonomická, 
Olomoucká 61, 627 00 Brno  
Mgr. Radmila Grycová

2. místo
(náhradník 
výjezd)

Gleb Korotkiy
*1999 (III.) Příběh kláštera Dobrodružství v zámku, 

hradu, chrámu…

Konzervatoř, Kopeckého sady 10, 
301 00 Plzeň 
PaedDr. Blanka Hejtmánková

3. místo Michaela Budínská
*1999 (VIII.) Camino, camino… Nezapomeň na mne

Gymnázium, J. A. Komenského 
328/2, Havířov-Město  
Mgr. Eva Dočkalová

3. místo Václav Kropáček
*1998 (IV.) Memento Nezapomeň na mne

Gymnázium J. Vrchlického,  
Nár. mučedníků 347, Klatovy  
Mgr. David Franta

Čestné 
uznání

Veronika Roubí-
nová
*1998 (IV.)

Duše kláštera Dobrodružství v zámku, 
hradu, chrámu…

Gymnázium, 5. května 620,  
432 01 Kadaň  
Mgr. Olga Živnůstková

Čestné 
uznání

Jiří Kamarád
*1999 (3.) Žabí vrch Dobrodružství v zámku, 

hradu, chrámu…

Biskupské gymnázium, U Klafárku 
1685/3, 591 01 Žďár nad Sázavou 
Mgr. Eva Tomášková

Statistika
Kategorie Počet prací v ÚK Počet cen Čestná uznání
 I. 19 4 2
II. 23 3 2
III. 31 6 3
IV. 21 6 2
Celkem 94  17 9






