


Soutěž dětského literárního projevu
Náš svět 2017–2018 – výsledková listina
(k zařazení do jednotlivých kategorií je rozhodující školní ročník, který žáci navštěvují)
Oceněné soutěžní příspěvky – kategorie I. – 6 – 11 let (1. - 5. tř.)

Místo Jméno (třída) Adresa školy Název příspěvku

1. místo Adéla Hudcová  
(3.)

ZŠ a ZUŠ, Jabloňová 564/43, 
460 01 Liberec 12 Soubor básniček 

2. místo Adéla Křepelková  
(5.)

ZŠ, Arménská 21,  
625 00 Brno

Večeře účastníků 
brněnských pověstí

3. místo Miloš Routa  
(4.)

ZŠ a MŠ Chodov, Květnového 
povstání 57, 149 00 Praha 4 Říční pirát

Čestné 
uznání

Justine Ines Hošková 
(4.)

ZŠ Maršovská 1575/2,  
415 01 Teplice Zoufalé dobrodružství

Čestné 
uznání

Lucie Kazinotová  
(5.)

ZŠ Slovácká 40,  
690 02 Břeclav Hodný vodník

Čestné 
uznání

Kateřina Stachová 
(5.)

ZŠ a MŠ Malšice 232,  
391 55 Malšice Záchrana morčete

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

Místo Jméno (třída) Adresa školy Název příspěvku

1. místo Mia Bružeňáková 
(prima)

Klasické a španělské gymnázium,
Vejrostova 2, 635 00 Brno - Bystrc Cesta, Kraj (básně)

2. místo Jan Červenka (6.) ZŠ E. Beneše, Mírové n. 1466,  
397 01 Písek 

Jindřich a myšLenka,  
O zahradníkovi s dobrou 
duší, Překvapení v kukuřici

3. místo Radim Matoušek (7.) ZŠ Prokopa Diviše, Ke Škole 569/15, 
Znojmo - Přímětice Maminčin nápad

Čestné  
uznání

Kristýna Daňková 
(prima)

Klasické a španělské gymnázium,
Vejrostova 2, 635 00 Brno - Bystrc Sen realitou

Čestné  
uznání

Natálie Nováková 
(sekunda)

Gymnázium Pierra de Coubertina,  
nám. Fr. Křižíka 860, 390 00 Tábor Alfa

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

Místo Jméno
(ročník) Adresa školy Název příspěvku

1. místo Marie Nováková  
(9.)

ZŠ Arbesova 30,  
Jablonec nad Nisou  
466 04 

Vidět neviditelné

2. místo Tomáš Zadražil  
(8.) ZŠ E. Beneše, Mírové n. 1466, 397 01 Písek Trocha humoru neuškodí

3. místo David Jansa  
(9.)

Slovanské G, tř. Jiřího z Poděbrad 13, 771 11 
Olomouc Trapas

Čestné 
uznání

Petra Říhová  
(8.) ZŠ E. Beneše, Mírové n. 1466, 397 01 Písek Příběhy k zamyšlení

Čestné 
uznání

Vendula Haasová  
(8.) Masarykova ZŠ a MŠ Melč 192,747 84 Stalo se, nestalo se…

Čestné 
uznání

Eliška Zálešáková  
(9.) Masarykova ZŠ a MŠ Melč 192,747 84 Sen nebo skutečnost

Oceněné soutěžní příspěvky – kategorie IV. – kolektivy 
Místo Adresa školy Jméno 

pedagoga Název příspěvku

Čestné 
uznání

Kolektiv 4.A  ZŠ Poříčany
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Školní 300,  
289 14 Poříčany 

Mgr. Jana Mertlíková
Soubor pohádek pro učenlivé 
děti aneb Vyjmenovaná slova 
hrou

Čestné 
uznání

Žáci 6. třídy ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, 
Masarykova 426, 742 45 Fulnek Mgr. Karla Střílková Hra na mráz

Čestné 
uznání

Žáci 2. – 9. ročníku ZŠ Žižkova 518,  
511 01 Turnov Mgr. Jana Kepková Zvíře v nás

Čestné 
uznání

Žáci 5. ročníku ZŠ Strž, E. Krásnohorské 2919, 
544 01 Dvůr Králové nad Labem Mgr. Jana Hronešová Verše od srdíčka

Čestné 
uznání

Žáci 6.-9. tříd ZŠ jazyků Karlovy Vary,  
Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary Mgr. Jana Táborková Almanach prací žáků (DVD)

Statistka 2017-18          
Počet prací zaslaných do soutěže Oceněné práce
I. kategorie 69 6
II. kategorie 31 5
III. kategorie 82 6
IV. kategorie 14 5
Celkem 196 22
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Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) je přímo řízená organizace Mini-
sterstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) s celostátní garancí dalšího 
vzdělávání a profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zaří-
zení včetně školských zařízení pro zájmové vzdělávání. Mnoholetá tradice a zku-
šenosti v oblasti vzdělávání a rozsáhlá síť našich metodiků, odborných garantů  
i externích spolupracovníků nám mimo jiné umožňuje kvalitní a celoplošnou re-
alizaci úkolů vyplývajících ze státních priorit i rezortních projektů Ministerstva 
školství. Pro cílové skupiny zajišťujeme komplexní nabídku vzdělávacích a kon-
zultačních služeb, metodickou a odbornou podporu a zároveň dokážeme ope-
rativně 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 mlá-
dež a cílenou podporu pedagogů pro práci se specifickými skupinami žáků, jako 
např. děti/žáci-cizinci či společné vzdělávání.
Oblasti podpory nadání se v NIDV věnuje oddělení Talentcentrum, které je čle-
nem 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 neformál-
ního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z aktivit, které se již osvědčily. 
Navíc by měl přinést propojení organizátorů a dalších subjektů, které se na od-
halování, 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 nadá-
ní. Žákům a dalším aktérům pak může přinést informovanost o nabídce možnos-
tí 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 nalez-
nete na www.talentovani.cz). 
Talentcentrum garantuje 14 soutěží vyhlašovaných MŠMT a určených především 
pro žáky základních a středních škol v celé ČR, mezi něž se řadí i národní soutěž 
dětského literárního projevu Náš svět. 
V letošním ročníku soutěže Náš svět se objevila celá řada zajímavých příspěvků, 
s nimiž se můžete seznámit i Vy prostřednictvím tohoto sborníku.

Vaše NIDV
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SBORNÍK ITERÁRNÍCH PRACÍ
Národní soutěž dětského literárního projevu - Náš  svět

45. ročník – 2017/2018

Organizace soutěže:

Soutěž dětského literárního projevu je jednokolová a není tematicky omezena. 
Všechny práce jednotlivců i práce kolektivů se zasílají na adresu NIDV (příspěvky 
lze zaslat elektronicky nebo poštou tajemnici soutěže). Zúčastnit se mohou 
všechny děti z České republiky od 6 do 15 let, jednotlivci svými literárními 
pracemi (u básní se doporučuje zaslat raději několik příspěvků), kolektivy 
výsledky slovesných a literárních her, almanachy, školními časopisy a dalšími 
kolekcemi prací zaznamenanými písemně, případně i na CD. Podmínkou je, aby 
každý příspěvek byl původní prací. Rukopisy se nevracejí!

U prací je třeba vždy uvádět jméno a příjmení autora, rok narození, školní 
ročník, úplnou adresu školy (včetně PSČ) a e-mail, u kolektivů jméno vedoucího 
(pedagoga) a adresu školy (či jiné organizace).

Zaslané dětské práce vyhodnocuje zkušená odborná porota (pro každou kategorii 
je samostatný porotce, vybrané práce pak hodnotí celá porota společně). 
Slavnostní předání cen soutěžícím pravidelně už několik let probíhá v květnu 
na knižním veletrhu Svět knihy (letos 11. 5. 2018). Vybrané oceněné práce jsou 
spolu s výsledkovou listinou rovněž otištěny ve sborníku, který je k dispozici 
všem oceněným soutěžícím. Výsledková listina je zveřejněna na stránce http://
talentovani.cz/literarni-soutez-nas-svet, kde můžete najít i ukázky oceněných 
literárních prací, případně fotodokumentaci ze slavnostního vyhlášení a další 
informace a zajímavosti.
Vybrané práce mohou být v zájmu propagace soutěže publikovány, vystaveny 
apod. 
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Soutěž je rozdělena na 3 kategorie jednotlivců a 1 kategorii kolektivů:

I.    kategorie - je určena žákům 1. - 5. ročníku základních škol,

II.  kategorie - je určena žákům 6. - 7. ročníku základních škol a odpovídajícím 
ročníkům víceletých gymnázií,

III. kategorie - je určena žákům 8. - 9. ročníku základních škol a odpovídajícím 
ročníkům víceletých gymnázií,

IV. kategorie - kolektivní práce.

Kontaktní adresa:

Mgr. Barbora Šteflová, 
Národní institut pro další vzdělávání, Talentcentrum

Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
tel.: 222 122 215, e-mail: steflova@nidv.cz 

Poznámka: Příspěvky ve sborníku mohou být redakčně upraveny či kráceny.

Počet prací zaslaných do soutěže     Oceněné práce          

I. kategorie 69 6

II. kategorie 31 5

III. kategorie 82 6

IV. kategorie 14 5

Celkem 196 22
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Adéla Hudcová, *2008, I. kategorie, 1. místo
ZŠ a ZUŠ, Jabloňová, Liberec

Verše

VÝLET

Do batohu připravím si 
jídlo, pití, kapesník, 
vyjdu hnedka, jak se sbalím,
půjde se mnou i můj psík.

OBRÁZEK

Namalujem čtvereček, 
a pak na něj stříšku, 
hnedka máme domeček, 
ubytujem myšku.

ROČNÍ OBDOBÍ

V létě máme velké teplo,
koupeme se v řece.
V zimě zase přikládáme
dřevíčko do pece.

Na jaře nám rostou kytky
a fouká jen maličko.
Na podzim pak padá listí, 
málo svítí sluníčko.
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Adéla Křepelková, *2007, I. kategorie, 2. místo
ZŠ Arménská, Brno

Večeře účastníků brněnských pověstí

V Brně, jako každý rok, se konalo setkání účastníků Brněnských pověstí, na které 
přišel stařičký zvoník z Petrova, brněnský drak ze Staré radnice, kolářský mistr 
Birk z Lednice, mistr stavitel, který na kostele sv. Jakuba vytesal neslušného 
mužíčka, stavitel Antonín Pilgram, krásná dívka Johanka, o které nikdo nevěděl 
odkud vlastně je, a také dorazila Eliška Rejčka.
Když se všichni usadili ke stolu, začali vzpomínat na staré časy. S vyprávěním 
začal kolářský mistr Birk: „To už jste asi mnohokrát slyšeli mojí pověst, ale co 
jiného bych vám vyprávěl.“ Začal: „Jednou jsem se tak v podvečer v hospodě 
vsadil se sousedy, že jakmile vyjde slunce, porazím v lese strom, udělám z něho 
kolo a ještě ten den jej dokutálím do Brna, dřív než zavřou městské brány. A jak 
jsem řekl, tak se stalo. Od té doby visí v průjezdu Staré radnice. Ty víš moc dobře, 
draku.
„Ano, vím“, odpověděl drak a pokračoval ve vyprávění: „Teď vám povím já, proč 
tam visím. Nastěhoval jsem se tenkrát k řece Svratce, měl jsem tam krásnou 
jeskyni, no, a když jsem měl hlad, tak jsem žral vše kolem sebe. Trápil jsem lidi ve 
městě. Radní slíbili velkou odměnu sto zlaťáků tomu, kdo mě zabije, ale nikdo se 
nepřihlásil. Až jednou do Brna přišel řeznický tovaryš. A protože si lidé ve městě 
nepovídali o nikom jiném než o mně, řekl, ať mu přinesou velkou kůži a pytel 
nehašeného vápna. Zašil vápno do volské kůže, naložil to na vůz a jel za mnou. 
Když přijel, položil rychle kůži na zem a čekal. A já hloupej jsem k tomu přilezl, 
sežral a zapil to. Dál už asi víte, co se stalo. Naložili mě na vůz a pověsili mě do 
vjezdu Staré radnice.“ Ukončil vyprávění smutně.
„Kdybych já to věděl, že tě tam pověsí, tak tu jednu věž nezkřivím,“ řekl stavitel 
Antonín Pilgram. „Jé, Pilgrame, pověz nám, co se tobě stalo, prosím.“ Poprosili 
všichni. „No dobrá, stavěli jsme tenkrát se zedníky Starou radnici. Radní nám 
slíbili bohatou odměnu, a když jsme po něm chtěli zálohu, tak nám ji nechtěli 
dát. Velice na to doplatili, protože jsme jednu věžičku naschvál postavili nakřivo.“
A ta věž je křivá až do teď?“, zeptala se dívka Johanka. „Ano je,“ odpověděl 
Pilgram a pokračoval. „A co ty Johanko, pověz nám svůj příběh,“ poprosil ji. „No, 
tak když chcete. Když jsem byla ještě na živu, tak jsem pracovala ve službě na 
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zámku. Zalíbila jsme se tenkrát samotnému princi. Čím víc mě miloval, tím víc 
se mi do života pletla samá smůla. Jednou jel princ s otcem někam na celý den  
a jeho paní matka zavolala rychtáře a obžalovala mě, že jsem čarodějnice. A já 
to nemohla vydržet, utekla jsem na nádvoří a skočila do studny. A když pak moje 
tělo vytahovali, přijel můj milý. A protože se mu po mně stýskalo, nechal si mě 
vytesat z kamene.“
„Ó, to je smutný příběh“. Řekl vetchým hlasem stařičký zvoník. „Ano, máš 
pravdu. A co ty zvoníku? Pověz nám svůj příběh,“ řekl kolář Birk. „No dobře, ale 
on není tak moc o mně,“ odpověděl zvoník. „To nevadí,“ řekla Johanka. „Dobře. 
Tenkrát na Brno zaútočili Švédové, ale neuspěli, a když potom seděli v hostinci, 
domlouvali se, že zítra Brno dobudou ještě před polednem. A když ne, tak 
odtáhnou. Hostinský je slyšel a dostal se tajnými chodbami přímo za velitelem 
vojska Brna. Vše mu pověděl. Když na nás před polednem zaútočili, řekl mně 
velitel, abych vystoupal v rozbouřené bitvě na Petrov a zazvonil poledne už  
v jedenáct hodin. Švédové odtáhli a Brno bylo zachráněno. Od té doby na 
Petrově zvoní poledne v jedenáct hodin.“
„To bylo hrdinské,“ řekli všichni zaráz. Děkuji,“ poděkoval zvoník. „A teď ty Eliško 
Rejčko. Pověz nám svůj příběh,“ řekl drak.
„No dobrá, chtěla jsem Brnu nechat nějakou památku na můj zdejší pobyt. 
Nejlepší se mi zdálo postavit nový klášter a kostel, ale nevěděla jsem kde. Tak 
jsem si nechala ušít tři praporky. Jednoho pěkného dne jsem spolu se svým 
doprovodem vystoupala na hladovou věž na Špilberku a před očima všech 
Brňanů házela jeden praporek za druhým. První spadl hned pod hradem na 
Starém Brně, kde jsem založila klášter. Druhý vítr zanesl až někam k Veveří  
a nikdo ho už nikdy nenašel. A třetí, poslední, letěl do Komína, kde jsem položila 
základní kámen nového kostela“.
„To bych chtěl vidět,“ řekl mistr, stavitel kostela svátého Jakuba. ,A protože už 
jsem poslední, tak vám teď řeknu můj příběh. Pracoval jsem na stavbě kostela 
svátého Jakuba. Lidé si mě chválili, nebo aspoň ti dole. Ti nahoře, neboli  
z Petrova, těm dole záviděli. A tak, protože měli víc moci, zařídili, abych musel 
opustit město. A jak zařídili, tak se stalo. Já měl však poslední přání, abych mohl 
dokončit jedno okno. No a dál už to znáte, ne?“
„Ano známe,“ odpověděli. „Byl to moc hezký večer, zavzpomínat s kamarády,“ 
řekl kolář Birk. „Ano,“ přitakali všichni. „Tak zase příští rok“. „Ano příští rok.“  
A rozešli se.
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Justine lnes Hošková, *2007, I. kategorie, čestné uznání
ZŠ Maršovská s RVHV, Teplice

Zoufalé dobrodružství

Byla jednou jedna holčička jménem llonka. Měla dlouhé černé vlasy, zelené 
oči a roztomilý úsměv. Její rodiče pracovali od rána do večera a neměli na ni 
moc času. A tak bývala většinou na vše sama. Když se jednoho dne vrátila ze 
školy domů, byla celá zoufalá. To né, mám tolik úkolů a ještě k tomu píšeme 
zítra prověrku z češtiny. Já to nezvládnu! řekla. Nad úkoly nakonec usnula. Když 
se probudila, ocitla se na obrovské duze. Sklouzla se dolů a dopadla na měkký 
mráček. Vstala a uviděla mnoho skřítků s kufříky. Pobíhali tu, ale nemluvili. 
Promluvila na ně, ale neodpověděli. Najednou ji něco zatáhlo za kapuci a spadla 
do křoví. Tam byl bílý králíček s modrýma očima a jedním hnědým ouškem. 
Povídal: Ahoj llonko, víš proč tu jsi? Ne, odpověděla jsem. Jsi tu proto, že patříš 
mezi nejzoufalejší holčičky u vás na Zemi. Budeme tě muset prohlédnout 
v ordinaci. Ne, kdepak, nikam nejdu. Musím se jít domů učit a ještě k tomu 
vytrénovat kotoul. Ale prosím tě, tady čas utíká o dost pomaleji. Jeden den  
u vás je jako tři dny tady. Takže máme čas. A teď pojď, musíme za strážci emocí. 
Dorazili jsme do podivné ordinace a uviděla jsem hodně barevných medvídků. 
Králíček, který se mi představil jako BOBO, mi vysvětlil, že to jsou emoce. Tak 
například: modrý medvídek jako smutek, růžový jako radost, rudý značil vztek,  
hnědý klid a tak dál. Došli jsme na konec chodby a tam v koutku seděl fialový 
medvídek. BOBO řekl, že ten mi pomůže. Medvídek vstal a promluvil ke mně: 
Ahoj, já jsem Zoufalík. Pomůžu ti, zbavit se tvého zoufalství. Vzal lupu a přejel  
s ní po mně od hlavy až dolů k patám. Pak řekl: Ano, je nakažená. A to zoufalstvím 
ze strachu sebe sama. BOBO se lekl. Prý s ním mám jít do jeho říše. Přikývla 
jsem, že půjdeme, protože to znělo vážně. Najednou Zoufalík otevřel knihu. Oba 
nás vtáhla dovnitř. Ocitli jsme se na vrcholu duhy, která byla celá fialová. Byla tak 
vysoká , až mi připomínala mrakodrap. Sklouzli jsme se po ní dolů. Již jsme však 
nebyli na mracích, ale na planetě jménem ZET. Viděla jsem fialové skály, mezi 
nimi protékala tyrkysová řeka, která plula až do nekonečného moře před námi.
Byly tam pralesy a písečné pouště. Zoufalík mi ukázal ostrov v moři. Tam se 
musíme dostat, ale pozor nad námi se skrývá mrak Hrom. Je velmi nebezpečný. 
Pak se zeptal se mě, jestli umím plavat. Kývla jsem, že ano. Doplav až na ten ostrov, 
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já tam na tebe počkám. Patří to k tvé léčbě. Velmi jsem se bála, ale i tak jsem 
skočila do vody. Voda mi byla hodně příjemná. Otevřela jsem oči a pode mnou 
se vystavovaly korálové útesy. Slyšela jsem krásnou hudbu, až jsem zapomněla 
na strach a začala plavat. Plavala jsem dál a hudba mne doprovázela. Připadala 
jsem si jako na jevišti. Hrála jsem hlavní roli a za mnou byl orchestr. Zpívala jsem 
tak krásně, že jsem omylem přivolala narvalí samičku. Objevila se přede mnou... 
ohromná a fialová! Její roh se třpytil. Volala jsi mne? Ne, proč bych tě volala? 
Proč jsi za mnou připlavala? Protože jsem slyšela narvalí píseň. Ty, llonko, jsi jí 
zpívala. A teď jsem tu, abych tě chránila. Jmenuji se Naree. Vidíš ten osamělý 
ostrůvek?řekla jsem. Tam musím doplavat. Ta cesta mě prý vyléčí. Tak pojď, 
poplaveme, vyzvala mě Naree. Po cestě jsme potkaly plačící chobotnici. Měla 
skřípnuté chapadlo mezi kameny. Napadlo mne, že jí rozveselím. Vzpomněla 
jsem si na vtip, který jsme vymyslely s holkama ve škole. Řekla jsem jí ho. Ona 
se tak rozesmála, až vypustila své olejové barvivo, které se dostalo ke kamenům. 
Tím chapadlo mezi nimi proklouzlo. Chobotnice byla volná. Poděkovala mi  
a odplavala pryč. Já s Naree jsme se opět vrátily k cestě. Chvíli jsme plavaly, 
když vtom se ozvaly zoufalé výkřiky! Spatřily jsme delfíny... Tak počkat, chybí jim 
mládě!!! Delfíni hledali svého potomka, vypadalo to, že velmi dlouho. Pomohu 
vám, vím, kde ho najít. Koukali na mě jako „ vyvorané myši“. Já když jsem doma 
samaflje mi smutno, zalezu si na postel pod peřinu. Delfíní rodiče přemýšleli 
jen chvíli, vzpoměli si na velký kámen u jejich starého domova. Poděkovali mi 
veselým smíchem a šup, byli pryč. Pokračovaly jsme dále. Po chvíli jsem vykřikla. 
Vidím ostrov! Najednou jsem už neslyšela hudbu, ale ozval se hrom. Bez hudby 
jsem ztrácela sílu. Dlouhé plavání mne vyčerpávalo. Mrak Hrom spustil také 
blesky. Dopadaly vedle nás. Došlo mi, že nám jistě překazí cestu. NE!! Já to 
dokážu!! Ty mne nerozptýlíš! Z posledních sil jsem vyrazila přímo k ostrovu. 
Naree svým ostrým rohem blesky odrážela zpět.. Hrom byl dost naštvaný a blesk 
poslal přímo na mne. Mezitím jsem vylezla na ostrůvek na kterém stál Zoufalík. 
Usmíval se a podával mi ruku. Cítila jsem, že je konec. Oddychla jsem si. Zoufalík 
mi s radostí pogratuloval, že jsem vyléčená. Já jsem Naree poděkovala za pomoc 
a přátelství. Teď už se vracím domů. Uslyšela jsem zvonek a náhle se probudila. 
Seděla jsem u psacího stolu a koukala do učebnice. Byl to sen! Utíkala jsem za 
maminkou a objala ji. Byl překrásný večer, svítily hvězdy a měsíc se na mne smál. 
Připadala jsem si výjmečně. Teď vím, že úkoly zvládnu. Cítila jsem, že se rodiče 
zlepší a budou se mi více věnovat. Druhého dne, po návratu ze školy mne doma 
čekalo překvapení. Malý bílý králíček, na chlup stejný, jako ve snu. Dostala jsem 
ho za snahu a píli od svých rodičů. Pojmenovala jsem ho ...hádejte jak.. BOBO!
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Miloš Routa, *2008, I. kategorie, 3. místo
ZŠ A MŠ, Květnového vítězství, Chodov

Říční pirát

Říční pirát může nahnat pořádný strach! Je veliký, silný a mocný. A ty strašlivě 
dlouhé vousy. Jistě si pod pojmem říční pirát představíte piráta, který se plaví  
a loupí na řece. Jak ovšem vypadá ten pravý říční pirát, to se dozvíte  
v následujícím příběhu.
Jmenuji se Miloš. Začaly prázdniny a já se konečně po roce vypravil chytat ryby. 
U chalupy nám teče docela veliká řeka, kam jsem dnes vypravil chytat. Na této 
řece mám oblíbené místo - velikou a hlubokou tůň. Nebylo ovšem zrovna nej 
lepší počasí. Nebe bylo zatažené, šedivé a trochu krápalo. Hladina řeky byla tem-
ně černá a zakalená. Vybalil jsem si veškeré iybářské potřeby. Jako první jsem 
si vyndal povolenku, průkaz a též návnady, náhradní háčky, vyprošťovač háčků  
a samozřejmě pruty. Nahodil jsem. Přemýšlel jsem co se v té zakalené a hluboké 
vodě nachází. Seděl jsem tiše. Pofukoval lehký větřík. Sledoval jsem klidnou hla-
dinu, která na mě vždy působí tajemně. Neustále jsem snil o obrovském dravém 
kanibalovi a přemýšlel jestli mi to ty ryby dělají naschvál, že ještě nezabrali. Šel 
jsem totiž dnes na dravé ryby. Na sobě jsem měl nepromokavou bundu, abych 
déle u vody vydržel. Přitom jsem pozoroval můj splávek ve vodě. Splávek se ani 
nepohnul. Začala padat mlha, viditelnost se začala zhoršovat. Na splávek jsem vi-
děl jen sotva. Rybí dravci se nejspíše jen povalovali na dně a odpočívali. Vyčkáva-
li na noc? Nevím. Hlavou se mi míhalo tolik rybích úlovků, jeden lepší než druhý. 
Představoval jsem si třeba nádherného pruhatého okouna s bojovnýma očima a 
s naježeným kopím. Nebo jsem si představoval podvodního kanibala jako je štika. 
Chytal jsem na živé, dvou a půl kilové líny, které jsem si koupil cestou na chalupu 
s tátou. Kdyby zabral sumec, byl bych šťastný jako želva, která zvítězila v závodě  
s nejrychlejším zvířetem světa. Z nádherného snění mě vyrušila veliká kláda, 
která se lehce pohupovala na hladině. Byla velmi daleko ode mne. Poté se 
cosi vynořilo a opět zanořilo „Hm, hm, hm! Kláda? Která se potápí? HMMM!“ 
pomyslel jsem si. Ta podivná kláda se pomalu čím dál tím více zanořovala  
a pomalu se blížila k mému splávku. „Ne!“ zaúpěl jsem. Kdyby se zachytila mého 
vlasce, mohla by se uvázat a vlasec poškodit! Najednou se kláda pohnula velmi 
prudce. Jako by s ní někdo cloumal! Strnul jsem. Nemohl jsem poznat, co to je. 
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Byla mlha, což mi znemožňovalo přesně rozpoznat, co se na hladině odehrává. 
Kláda se náhle prudce zanořila a vyvolala veliké víření u hladiny.
Ovšem to co se nyní stalo |>ych si nepomyslel ani v těch nejdivnějších snech. 
Splávek sebou najednou trhl. Okamžitě jsem se chopil svého prutu a pevně 
sevřel. Splávek chvíli skákal po hladině jako žabka a.... Náhle se to stalo! Splávek 
se rychlostí blesku ponořil pod vodu. Sekl jsem. Prut se ohnul a naviják okamžitě 
začal zuřivě drnčet. Srdce mi začalo prudce tlouci. Silně jsem svíral prut. Svaly 
jsem měl napjaté úplně k prasknutí. Co se to děje?! Nejvíce mě tížilo, že naviják 
skřípal až mi to málem zničilo sluch. Celý jsem se potil. Ruce mi začaly na 
prutu klouzat, jak byly zpocené. Obával jsem se, že se kláda zachytila za vlasec. 
Pochyboval jsem, že zabrala ryba. Však během ani ne pěti vteřin jsem pochopil, 
jak jsem se mýlil. U hladiny se ukázala obrovská sumčí tlama. Nádherné a přitom 
děsivé. Byl to namáhavý boj. Celým tělem mnou projev naprosto nepoznaný 
pocit. „JŮ!“ vypískl jsem. Zanedlouho se u hladiny ukázala mocná ocasní ploutev, 
která udeřila do hladiny. ZBLUNK! Sumec mířil jako podle svého zvyku ke dnu.
Bylo jisté, že je tak dvojnásobně těžší než já. Vždyť jsem dítě. Toto byl ovšem 
zcela jasně dospělý jedinec. Po chvíli mi prut začal klouzat tolik, že jsem se začal 
bát, že ho již neudržím. Obával jsem se, že mě ryba vtáhne do vody. Nohy mi 
začaly podkluzovat a já se blížil stále více k vodě, jelikož mě tam sumec vtahoval 
mocnou silou. Vážně jsem se snažil, ale sumec byl silnější a mé boty už byly 
částečně ve vodě. V duchu jsem si opakoval: „Nevzdávej se! Bojuj!“ Prut se 
ohýbal jako nikdy jindy a naviják z posledních sil zahrčel. Pak se to stalo. Vše 
povolilo. Já spadl na zem. Boty jsem měl úplně mokré. Vlasec se přetrhl. Smutně 
jsem si oddechl a otřel si kapesníkem pot. Pokukoval jsem po hladině, jestli 
se náhodou sumčí hlava někde neukáže. Neukázala se. Srdce mi bušilo jako 
splašené, svaly po celém těle se klepaly únavou. Povzdechl jsem si. Moc dlouho 
jsem však nebyl zarmoucen. Ryba unikla svému nepříjemnému osudu.
Cestou domů jsem přemýšlel o neskutečné sumčí rybě.
Už víte, kdo je pravý říční pirát? Přeci sumec velký! Nemyslíte? Sumec velký 
je velice chytrý a mazaný. Má rád hluboké tůně. Předstírá, že je líný a pomalý 
(jak mi předváděl kládu). Poté najednou prudce vyrazí a vaše návnada je uvnitř 
jeho tlamy. A nemyslete si, že ne nadarmo se mu říká pirát. Krade! A jak! Mně 
například dnes ukradl vlasec s háčkem a s návnadou. To je podle mě ten pravý, 
skutečný, říční pirát! Je hodně lstivý. Jakmile mu nástraha vklouzne do tlamy 
začne sebou házet tak šikovně, že vám ukradne nejen prut, ale i vlasec s háčkem 
a se splávkem. Vychytrale se prohne a rybář během chvíle nemá žádnou šanci. 
Nebo jenom já? Lepší říční pirát, prostě není.
A co si myslíte Vy?
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Lucie Kazinotová, *2007, I. kategorie, čestné uznání
ZŠ Slovácká, Břeclav

Hodný vodník

Byl, nebyl jeden hluboký rybník, kam se děti rády chodily koupat. A v tom rybníku 
bydlel starý vodník Bublina. Byl velice hodný a přál si, aby ho děti měly rády, ale 
ty mu moc nevěřily, protože vodníci bývají přeci zlí. Bublina z toho byl smutný, 
měl děti rád a chtěl se s nimi kamarádit.
Vždy, když jim řekl, aby se s ním šly koupat, začaly ječet a utíkat. Jen dvě děti, 
Pavel a Zofie mu věřily. Bylo jim ho líto a chtěli mu pomoct, aby nebyl tak 
nešťastný. Jednou, když se za ním šli koupat, tak Pavla něco napadlo: „Ty, Žofí, 
co kdybychom pozvali nějakého jiného vodníka a ten by dělal, že je zlý. Bublina 
by děti před ním ochránil a už by mu věřily. Měl by mnoho nových kamarádů, 
nikdo by nebyl smutný a všichni by byli veselí.“ Vše to řekl jedním dechem. Takže 
to doslova vychrlil. Žofíe zajásala: „To je super nápad. Poběž, musíme to říct 
Bublinoví.“ Jakmile to dořekla, rozběhli se.
Když doběhli k rybníku, skočili do vody. Uviděli Bublinu na kraji rybníka. Vše 
mu pověděli. Bublinův obličej se rozzářil. Podíval se na rodokmen a úsměv mu 
zmizel. „Můj jediný příbuzný, co žije tady v okolí, je bratranec Lee. Ale ten by 
nám nepomohl. On je proslulý chytáním dušiček do hrnečků.“ Pak ještě smutně 
dodal: „A pak už jsou vodníci jenom u Havaje.“ Bylo na něm vidět, že je kvůli tomu 
velice smutný. Žofka řekla: „Tak musí stačit Lee. Třeba ho přemluvíme.“ Bublina 
proti tomu protestoval, ale nakonec mu zavolal. Řekl mu celý plán a zeptal se ho, 
jestli mu pomůže. Lee se uchechtával, protože to jeho kamarádíčkování s lidmi 
mu bylo pro smích. Ale zamyslel se, když by se dostal blíž k dětem, tak to by mohl 
mít víc dušiček. Takže souhlasil. Žofka, Pavel a hlavně Bublina byli nadšení.
Příští týden dojel Lee. Teda vlastně doplul. Hned se díval po dětech, jestli mají 
velké dušičky. Zjistil, že je mají nádherné a velké. Hned zalezl do rybníku. Když 
najednou viděl několik malých nožiček, chytil dvě děti za ně. Jakmile se začaly 
topit, ostatní děti ječely a prchaly z vody. Bublina křikl: „Já vás zachráním!!!!!“  
a skočil do vody. Usmál se na Leeho a řekl: „Můžeš je pustit!“ ale Lee se jen 
usmál a vrtěl hlavou. Bublina se zamračil a uvědomil si jeho lest. Kopl ho do ruky, 
až pustil jedno dítě, které vyplavalo na břeh. Bublina se začal prát s Leem. Když 
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ho přepral, vyplavalo druhé dítě z posledních sil a začalo dýchat. Bublina poslal 
Leea domů a těšil se, že bude s dětmi kamarád.
Přišel k rybníku, u kterého byly děti. Děti opět začaly ječet a Bublina byl zase 
smutný. Asi ty dvě děti viděly, jak se usmál na Leea a řekly to ostatním! Jenže 
děti ječely radostí a utíkaly k němu. Objaly ho. Jen Pavel a Žofka se usmívali  
z vody a křikli: „Všichni do vody!!!!!“
Všichni, ale úplně všichni skočili do vody. Byl to Bublinův nej lepší den!

Bublina je hodný vodník, 
ale jeho bratranec je podvodník.
Jmenuje se Lee a je vážně zlý.
Chtěl dušičky mít z dvou dětí, 
ale v hrnečkách má už jen smetí. 
Bublina je oblíbený mezi všemi 
a vy raději choďte po pevné zemi!
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Kateřina Stachová *2006, I. kategorie, čestné uznání
ZŠ a MŠ Malšice

Záchrana morčete

„Ahoj Ponožko!“ Kristýna Lípová otevřela klec, odklopila chaloupku a uchopila 
své černobílé morče jménem Ponožka.
Položila si ho na hruď a dala mu list pampelišky. Ponožka ho schroupal a radostně 
zapískal. Kristýna položila Ponožku zpátky do klece, potom mu dala do misky 
další čtyři listy a řekla:
„Dobrou chuť Ponožko.“
Vzala si školní tašku a šla do svého pokojíčku, aby si napsala domácí úkol z Českého 
jazyka. Jakmile za sebou zavřela dveře, Ponožka vyběhl ze své chaloupky a pustil 
se do lupenů, které mu Kristýna natrhala cestou ze školy. Kristýna se posadila ke 
svému stolečku a vytáhla z aktovky desky, na kterých bylo napsáno:
ČESKÝ JAZYK. Položila je na stůl a vyndala z nich pracovní sešit. Vyndala si taky 
penál, ze kterého si vytáhla pero. Potom se podívala na hodinky a vzdychla. 
Už se nemohla dočkat, až budou dvě hodiny. Protože měla přijít její nejlepší 
kamarádka Lucka Jandová. Věděla, že si přinese své hnědé morče jménem 
Mašlička. Byla to samička. Na chvíli se zasnila. Představila si Ponožku a Mašličku, 
jak se honí v měkké trávě.
Byl červen a venku bylo moc hezky. Proto chodili z Luckou a oběma morčaty ven.
Když si dopsala všechny úkoly, zazvonil zvonek.
„Konečně je tady!“ řekla a tryskem vyběhla ze svého pokoje, v běhu sebrala  
z věšáku mikinu a kšiltovku a v mžiku stála před Ponožkovou klecí. Odklopila 
víko, popadla Ponožku a seběhla schody jako nic. Dole si nazula boty a za dvě 
minuty stála před Luckou. „Ahoj Lucko jak se máš?“ řekla Kristýna udýchaně.
„Ahoj Kristýno, mám se fantasticky, řekla Lucka která si taky přinesla Mašličku. 
„Tak jdeme?“ zeptala se Lucka.
„Dobře. Tak pojď.“ Kristýna ukázala rukou před sebe a zavřela za Luckou branku. 
Potom ji doběhla a zeptala se:
„Necháme Mašličku a Ponožku zase proběhnout na naší zahradě?“ řekla  
a usmála se. „Jasně, proč ne?“ odpověděla Lucka s úsměvem.
Když došly na zahradu, zamířily rovnou k jabloni, která rostla přímo na druhém 
konci zahrady. Byla velká a v červnu na ni rosla sladká a převelká jablka.
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„Pospěš si Lucie!“ řekla Kristýna. „Mám hroznou chuť na jablko!“ Kristýna se 
rozběhla k jabloni a Lucka se za ní nechápavě ohlédla. Ale protože chtěla se svojí 
nejlepší kamarádkou udržet tempo, běžela za ní. Když doběhly k jabloni, posadily 
se pod ni. Daly morčata do velkého venkovního výběhu, který si Kristýna sama 
vytvořila. Lucie doma vyrobila spoustu malých i velkých hraček. Dala si záležet, 
což se vyplatilo. Jakmile se morčata dotkla země, radostně zapískala a začala si 
hrát na babu.
„To vypadá jakoby se dohodli, jakou hru si právě zahrají!“ vyhrkala Lucka.  
„A rozhodli se pro babu.“ dodala Kristýna.
Obě dívky se rozesmály. Byly moc rády, že mají svoje veselá morčata. Lucka 
sebrala ze země tři nepoškozená jablka. Jedno dala Kristýně a jedno položila do 
výběhu a pak se zakousla do svého jablka. Když si Ponožka všiml, že ve výběhu 
leží jablko, nechal hry na honěnou a běžel se zakousnout do té dobroty.
Přidala se k němu i Mašlička, která měla stejně jako Ponožka ráda sladká jablka. 
Zakousli se do jablka a kamarádky se na sebe podívaly a zasmály se. „Podívej 
se, jak jim chutná, Lucko!“ řekla Kristýna s širokým úsměvem. „A podívej se, 
jak Ponožka hltá!“ řekla Lucka a pohladila si oba lumplky. Najednou obě 
uslyšely podivný zvuk. „Co to mohlo být?“ „Nevím Lucko“ odpověděla Kris týna  
a rozhlédla se. „Ozývá se to ze stájí.“ dodala.
Obě dívky se běžely podívat do stájí, aby si ujasnily co se děje. Morčata nechaly 
pod stromem.Věděly, že morčata neutečou. Tatínek Kristýny choval krávy a býky. 
Často k nim do stáje chodil a povídal si s nimi.
Kristýně to připadalo hloupé. Její táta si povídá s dobytkem. Nejraději si však 
sedal ve stáji s býky. Často se mu převrhlo houpací křeslo a on spadl na zem. 
Ještě se mu naštetí nikdy nic vážného nestalo. Když dorazily do ?táje, spatřily 
převrhnuté houpací křeslo a vedle něho stál tatínek. Právě ze sebe otřepával 
prach z podlahy. „Tati zase se ti převrhlo křeslo?“ řekla Kristýna. „Ano, zase jsem 
si zdřímnul a křeslo se mi převrátilo.“ odpověděl tatínek a otřel si brýle o své 
tričko. Náhle uslyšeli pískání.
„Co je to ?“ zeptala se udiveně Lucka. „To jsou naše morčata!“ vykřikla zděšeně 
Kristýna. „Běžte se tam rychle podívat! Myslím že je tam kocour od vedle, včera 
si tam očichával hračky, co tam mají na hraní.“ Vzpomněl si tatínek. Obě dívky 
si vyměnily vyděšený pohled a rozběhly se ke svým morčatům.  „Ponožko, jsi 
v pořádku?“ vykřikla Kristýna, když doběhly k výběhu. „Mašličko, nestalo se ti 
nic?“ vyhrkla Lucie. Ale ve výběhu nebyl žádný kocour ani kočka. Obě morčata 
se tlačila v malé chaloupce a pištěla, jakoby je na nože brali.
„Hele podívej!“ vykřikla Lucka. „Támhle v rohu!“ Kristýna se podívala do rohu  
a vykulila oči. V koutě se tlačilo vystrašené morče! Obě dívky si vyměnily udivený 
pohled. Morče totiž bylo špinavé od hlavy až k patě, mělo přerostlé drápky, 
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potrhaná ouška a bylo hodně vyhublé. „Chudinko. Ty ale vypadáš.“ vzdychla si 
Lucka. „Musíme to říct tátovi, jinak může umřít!“ rozhodla se Kristýna. „Rychle!“ 
Lucka se rozběhla společně s Kristýnou. Vřítily se do stájí s takovým rachotem, 
že všechny krávy nadskočily leknutím.
„Tati ve výběhu je jiný morče a je hubený a zraněný!“ vychrlila ze sebe Kistýna. 
Tatínek se na ně podíval a řekl: „No, tak holky žádný spěch pěkně pomalu.“ snažil 
se dívky uklidnit.
Kristýna se nadechla a řekla: „Ve výběhu je cizí morče a je hodně hubené a má 
taky potrhaná ouška!“ Tatínek konečně pochopil situaci.
„Dobře holky, ukažte mi ho, ať mu mohu pomoci.“ odpověděl tatínek a vytáhl  
z kapsy telefon.
Lucka ukázala prstem na jabloň. „Tak pojďte honem!“ vykřikla a rozběhla se  
k výběhu. Všichni běželi za ní. Když doběhli, tatínek si na telefonu vyhledal číslo 
záchranné stanice pro zvířata.
„Tady v koutě!“ řekla Kristýna a ukázala do kouta. „Vypadá, že byl o hladu 
nejméně dva dny.“ Tatínek se zamračil a dal si telefon k uchu a šel stranou. Dívky 
jen slyšely, jak tatínek do telefonu popisuje situaci. Za pár minut tatínek strčil 
telefon do kapsy a oznámil: „Žádný strach holky, už k nám jedou záchranáři, paní 
v telefonu mi říkala, že tu budou za pár minut.“
A tak čekali... a čekali... 
Po dvaceti minutách se tatínek podíval na hodinky a řekl: „Tak tomuhle říkají na 
záchranné stanicí rychlost?“ tatínek zakroutil hlavou a podíval se na neznámé 
morče, které se pořád tlačilo do kouta, jako by chtělo roh prorazit. „Chudinka.“ 
politovala ho Lucka. „Vypadá hladově.“ Lucka vytáhla z kapsy mrkev, ulomila 
kousek a položila mrkev do výběhu. Morče se na kousek mrkve podezíravě 
podívalo, ale pak zjistilo, že mu nic nehrozí a pomalu se k mrkvi blížilo. Když se 
poprvé zakouslo, Kristýna se usmála.
„Dobrý nápad Luci!“ řekl tatínek. Ppté uslyšel zvonek u branky, která vede do 
zahrady. „Už jsou tady.“ řekla Kristýna a utíkala otev řít. „Dobrý den, pojťte 
za mnou, ukážu Vám kde je to cizí morčátko.“ Kristýna otevřela záchranářům 
branku. Ti ji následovali.
Záchranáři byli dva. Jedna dívka a jeden muž. Dívka měla černé vlasy, byla 
hubená a vysoká.
Muž měl kudrnaté zrzavé vlasy, byl vysoký, ale nižší než dívka. „Dobrý den jmenuji 
se Simona Tukanová a tohle je můj parťák Tom Šedý.“ Simona potřásla rukou 
otci Kristýnky. “Moc mě těší.“ usmál se pan Lípa. “Tady je to morče.“ Kršstýnka 
smutně ukázala k mističce u kterého se krmilo malé morčátko.
„Dali jsme mu mrkvičku. Aby se alespoň trochu nasytilo.“ 
Lucka se tázavě podívala na záchranáře Torna jako by se ho ptala:
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Udělali jsme správnou věc? Nebo je to Špatně? Tom se usmál. „Udělali jste 
dobrou věc. To morčátko určitě nejedlo víc jak dva dny.“ Tom se podíval na 
Simonu a ta řekla. „Tak se na něj podíváme, abysme zjistili jestli se mu nestalo 
něco vážnějšího, než to, že mu něco, nebo někdo potrhal ouška.“ Simona si 
klekla a otevřela svou záchranářskou tašku. Chvíli v ní něco hledala, ale nakonec 
vytáhla dvě menší mrkvičky a podala je Lupce. „Dej je do mističky, k té první 
mrkvi.“
Lucka si je vzala a pomalu je položila k té polosnědené mrkvi.
Morče se po ní ohlédlo a oči mu zářily vděčností.
Lucka odstoupila a usmála se, když viděla, jak morče dojídá poslední zbytky 
první mrkve a vrhá se na ty dvě čerstvé.
„A co teď?“ zeptala se Kristýna a otočila oči k Simoně.
„Teď budeme muset počkat, až morče dojí. Potom ho vyšetříme, a když budeme 
muset, tak ho odvezeme na záchrannou stanici.“
O pár minut později, když morče dojedlo, se Simona rozhodla, že morče odveze 
na záchrannou stanici, a týden si ho tam nechají. Potom že si pro ně mají přijet.
Pro morče přijel tatínek, maminka $ Kristýna.
V hlavní ošetřovně jim morče předala pohledná ošetřovatelka a maminka 
se jí zeptala: „Jak to s ním vypadá?“ Ošetřovatelka odpověděla: „Když ho 
moje kolegyně přivezla, zjistili jsme, že má zánět v uchu, přerostlé drápky  
a pohmožděné tlapičky.
Teď už je zdravý jako řípa. Můžete si ji nechat, jestli chcete.“
„Ji? Je to holka?“ zeptala se Kristýna. „Ano. Je to holka a jsou jí dva roky:“ „Tolik 
je i Ponožkovi!“ vykřikla Kristýna. „Můžu si jí teda nechat mami?“ Maminka se 
usmála a řekla:
„Jistě že můžeš. Přeci jsi ho zachránila. Klec je velká dost a „Ponožka určitě 
uvítá kamarádku.“ „Díky mami.“ Kristýna vzala do ruky přepravku s morčetem 
a zeptala se: „Tak jedeme? Chci seznámit Ponožku s jeho novou kamarádkou. 
Ataky jí chci dát jméno.“ Tatínek se usmál a řekl: „Tak jedeme. Děkujeme, že jste 
jí pomohli.“ Poděkoval tatínek za jejich obětavost a poté šli do auta. Když jeli 
domů Kristýna si slíbila, že se o Fialku, tak jí pojmenovala, bude dobře starat.
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Mia Bruženáková, *2006, II. kategorie, 1. místo 
Klasické a španělské gymnázium, Vejrostova, Brno

Cesta, Kraj

CESTA

Přišla ke mně zvláštní osoba. Připomínala mi moji cestu do školy.
Měla zasněné oči, vypadaly skoro jako modrající se obloha s letícími ptáky. Vlasy 
byly neupravené jako koruny stromů a sem tam nějaký zbloudilý lístek, co zapo-
mněl spadnout. Obličej usměvavý a tvář pokrytá malou vrstvou sněhu, která se 
na slunci blyštila. Snad právě prošla mrazivou sněhovou vánicí.
V ruce držela lehounce cinkající klíce. Na sobě měla kousavý svetr se zvláštním 
obrázkem. Byla docela malé postavy, trochu menší než já.
Načechrala si vlasy, až vypadaly jako ranní obláčky radostně plující po obloze. 
Nevinně, zatím nepoznaly sílu slunce, jak umí rozehnat mraky všude možně po 
nebi.
Podívala se na mě zkoumavým pohledem, svraštila obočí, skoro jako by přemýš-
lela, jestli mě někdy neviděla. Otočila se a zmizela v mlze. Zůstaly po ní jenom 
stopy ve sněhu.

KRAJ

Ten kraj,
co říšnost mu vzal.

V citu pocitu, 
zmizel.

Ten kraj,
co barva mu chybí. 

Bez nebe, 
bez mraků,

se sluncem černým.
Rozplyneš vodou, 

jdeš dál.
Někde tam s chloubou, 

vládne král.

Zakouzlené stromy, 
běží po krajině.

Domov mu chybí, 
pojď na ně.

Sfouknu tvůj příběh,
zaseji ho do zahrady.

Jako nápad co zas útek, 
ti předám moci.

Díváš se do oblohy, 
prozřel ti zrak.

A támhle nad námi, 
proplul ti mrak.
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Jan Červenka, *2005, II. kategorie, 2. místo
ZŠ E. Beneše, Mírové náměstí, Písek

Docela obyčejné příběhy

Jindřich a myšLenka
Bylo, nebylo jedno docela malé a překrásné království s ještě hezčí princeznou  
a moudrým, ale neústupným panem králem. Nebylo to království chudé ani pří-
liš bohaté. Po krajině byly rozesety malé vesničky, ale žili tam dobří lidé, kteří si 
navzájem pomohli, když bylo potřeba.
V jedné z těch vesniček, v chaloupce se střechou z rákosu, bydlel docela obyčej-
ný hoch jménem Jindřich. Byl vychovaný, hodný a pracovitý. Často chodil do roz-
lehlé zámecké zahrady, ve které nezůstal ani malinký kousíček místa bez nějaké 
barevné kytičky. Uprostřed toho duhového ráje byla přenádhemá kašna s kvě-
tinami okolo a vodou stříkající do nádob rozestavěných kolem kašny. Jindřich se 
tam potají scházel s princeznou. Vždy ji přinesl nějaký nový kvítek a oba se spo-
lečně radovali, že mohou být spolu. Jak to ale už v životě bývá, najdou se lidé, 
kteří nemají dobré srdce a přátelství Jindřicha s princeznou nepřáli. Možná jim 
záviděli. A tak se stalo, že o přátelství princezny a Jindřicha se dozvěděl pan král. 
Ten se vám rozzlobil, když zjistil, že se princezna schází s  nějakým obyčejným 
klukem z vesnice. Nejdříve se nafoukl, pak celý zrudl a nakonec zavolal princez-
nu a zakázal jí, aby se s Jindřichem scházeli. Princezna prosila a přemlouvala, ale 
král jí řekl: „Jen pokud by mi dal něco, co nemá nikdo na světě, pak bych možná 
mohl změnit názor. Ale do té doby, ne.“ Princezna hned poslala za Jindřichem 
svou služebnou a vzkázala mu, že musí něco vymyslet, jinak se už nikdy neuvidí  
a ona že žalem asi umře. Jindřich se dal hned do vymýšlení. Chodil po chaloupce, 
venku po cestě, ale žádný nápad, který by mu pomohl splnit královu podmínku, 
ne a ne přijít. Ptal se snad všech, o kterých věděl, že by mu pomohli, ale nikdo 
nic světoborného nevymyslel. Vrátil se do své chaloupky a začal se bát, že svou 
princeznu už nikdy neuvidí. Chtěl se rozběhnout za ní na zámek a snad ji unést. 
Když ale vzal za kliku... „Co to, nejdou otevřít dveře. Kdo je asi mohl zavřít?“ 
pomyslel si. „Promiň, že jsem tě tu zamkla,“ zazní tenký hlásek v komůrce. „Ale 
musela jsem. Jinak bys mi utekl.“ „Ukaž se! Já se tě nebojím!“ „Ani nemáš proč. 
Jsem jen malá myš a jmenuji se Lenka. Přišla jsem za tebou, protože vím, že po-
třebuješ pomoc. Nebo snad ne?“ „Ano, ano, to potřebuji. Ale jak mi s tak těžkým 
úkolem může pomoct malá myška?“ ,Jednoduše. Povím ti, co uděláš, a pokud 
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mne poslechneš, tak tě král bude mít nejen za rádce, ale i jako svého nástupce.“ 
„To že bys dokázala? Co mi tedy poradíš?“ „Udělej hodiny, které budou ukazovat 
čas i v noci.“ „Ale vždyť to nejde. V noci přece nesvítí slunce, aby mohl jeho stín 
ukazovat, jaký je čas. Takové hodiny ještě nikdo nevymyslel.“ „No, a přeci o to 
nám jde. Nebo snad ne?“ „Ale jak je vytvořím?“ „To už je na tobě.“ „A... a... ale 
přeci, to je to nejdůležitější. Teď mě v tom nemůžeš nechat samotného!“ „Pokud 
doopravdy budeš chtít, tak tě něco napadne. Jen přemýšlej!“ ,Jak by asi mohly 
vypadat hodiny, které ukazují čas i v noci?“ Jindřich se snažil přemýšlet, jak nej-
lépe dovedl. Najednou mu hlavou proběhla myšlenka. „Už vím!“ zaradoval se. 
Všechno viděl jako na dlani. Fontána, voda, Slunce, Měsíc. Všechno to do sebe 
dokonale zapadalo. Ze stodoly vzal vše, co potřeboval, a vydal se na zámek. Pra-
coval tři dny a tři noci. Oči skoro nezamhouřil.
Dalšího dne si mohl říct: „Konečně. Vše je hotové.“ Teď musel svůj vynález vy-
zkoušet, jestli bude fungovat tak, jak si představuje. Povedlo se. Běžel rychle na 
zámek, aby mohl králi oznámit, že má pro něj to, co v žádném jiném království 
určitě nemají. Jindřich přivedl krále, princeznu a celé služebnictvo ke kašně. Když 
to král uviděl, zaburácel: „Děláš si ze mě legraci, vždyť kašen jsou po světě tisí-
ce!“ „To ale není obyčejná kašna. Tato měří čas ve dne i v noci. Voda je mostem 
mezi dnem a nocí. Nic ji nezastaví. Stejně jako myšlenka putuje za světla i za 
tmy. Voda v nádobě na kašně ukazuje čas, a když se naplní, naplní se i den až po 
okraj. Slunce nad kašnou vystřídá měsíc.“ Jakmile to Jindřich dořekl, dal se stroj 
do pohybu a z davu se ozýval samý úžas. Slunce, které bylo do té doby nad vr-
cholem kašny, se pomalu sneslo dolů a na jeho místo voda vynesla Měsíc. I sám 
král neskrýval své nadšení. A protože byl král spravedlivý, uznal, že Jindřich svůj 
nelehký úkol splnil. Rozhodně už pro něj nebyl obyčejným hochem z vesnice.
Zanedlouho byla svatba, a jak už to v pohádkách bývá, narodila se jim dcera. Na 
památku malé, le důležité myšky jí dali jméno Lenka.

* * *
... a malá, nepatrná myšLenka běhá kdesi na mostě mezi Sluncem a Měsícem.

O zahradníkovi s dobrou duší
Mezi lesy na vršku zeleného kopce stála dřevěná chaloupka s malými okny. Všu-
de kolem ní byla veliká zahrada a v ní spousty různých květin. Pod oknem rostla 
červená růže, vedle dveří světle zelené keříky s drobnými lístky, na záhoncích 
pelyněk, měsíčky, hluchavky, kopřivy a další bylinky. Vzadu rostla rajčata, pap-
riky, jahody, maliny a spousta jiných dobrot. V chaloupce žil stařičký zahradník, 
který uměl léčit snad všechny neduhy. Ne nadarmo k němu chodili pro pomoc 
lidé i zvířátka z širokého okolí. Sám by to ale nedokázal. Potřeboval k tomu svoje 
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kouzelné rostlinky. Také se o ně pečlivě staral. Každý den vstával časně ráno, aby 
všechny zalil a okopal. Zasadil ty, kterých měl málo, ostříhal uschlé lísky. Nikdy 
na žádnou rostlinku nezapomněl. Snad díky své dobré duši měl jednu kouzelnou 
moc. Rozuměl řeči rostlin, které sám zasadil. Jednoho dne jako obvykle dával 
všem napít, když tu najednou uslyšel, jak se dohaduje kopřiva s růží o tom, kdo 
je důležitější. „Já umím všechny vyléčit,“ říká kopřiva. „Ale mě když někdo dosta-
ne, tak zapomene, že vůbec někdy nemocný byl,“ brání se růže. „Ale až uvadneš, 
tak stejně přijdu na řadu já,“ povídá kopřiva. „Udělají si ze mne ten nejléčivější 
čaj ze všech.“ „No jo... a co když uvadneš dřív, než tě najdou a utrhnou? To bys 
jim byla k ničemu,“ opáčí červená kráska. Kdo ví, proč se vůbec začaly doha-
dovat. Snad růže dávala příliš na odiv svou krásu. Zahradník pomalu přišel blíž  
a potichu si k nim sedl. „Ale, ale. Co to slyším. Snad byste se nedohadovaly.“ Obě 
květiny se zastyděly. Věděly, jak se o ně zahradník stará. Ale růže přece jen sebra-
la odvahu a řekla: „Tak nás prosím rozsuď. Která z nás je důležitější?“ „Milá růže,“ 
odpověděl zahradník, „ty dáváš lidem svou krásu. Ale svými tmy můžeš způsobit 
bolest. Ty, kopřivo, dáváš lidem svou léčivou moc. Avšak i ty můžeš způsobit 
bolest svým žahnutím. Každý je důležitý pro toho, kdo si to zaslouží. A každého 
potřebuje někdo jiný. Bez kopřiv by nevynikla tvoje krása. A bez růží by si lidé 
neuvědomili, že jen krása je nevyléčí. Podívejte se kolem. Kdyby tu nebyla jedna  
z vás, byla by naše zahrada smutná.“ Od té doby rostou kopřivy i růže blízko 
sebe. Až půjdete ven a potkáte mezi poli keř růží, přivoňte a obdivujte její krásu. 
Dole u nohou si utrhněte několik lístků kopřivy. A doma si z ní uvařte dobrý čaj, 
který dokáže léčit snad všechny nemoci.

Překvapení v kukuřici
Příchod do údolí pod rybníkem byl plný očekávání. Tábořiště jsme viděli naposle-
dy vloni, když jsme se všichni loučili. Tenkrát se nám nikomu nechtělo odjíždět. 
Tolik krásných chvil jsme nechávali za sebou. A konečně tu jsme zas. Jasně, na za-
čátku bude hodně práce. Hlavně všechno postavit a přenosit. Nás to ale vlastně 
baví. Nejlepší je, když si z toho uděláme zábavu. Donést barely ke studni a pum-
povat, až voda přetéká přes hrdlo nádoby. O pumpování je vždy zájem. Hlavně 
ti menší se dohadují, kdo bude pumpovat první a kdo to naplní nejrychleji. Byli 
jsme také takoví. Ale teď už je na nás, abychom ty mladší trochu usměrnili. Zatá-
pění v brutaru jsme také milovali. Ale vždycky u toho musel být někdo dospělý, 
abychom něco nepodpálili. Tento rok jsme dostali za úkol zapalování my. Dospělí 
nám už věřili a také asi proto, že nás u toho nikdo už nechtěl hlídat. Pustili jsme 
se do stavění pořadových stanů. Byla to dřina. Jen nanosit tu hromadu celt, po-
dlážek, bočnic a ivířek. Poličky, ty nás ale vyrábět bavily. Když jsme měli svůj stan 
postavený, šli jsme pomoct ostatním. Stloukali jsme bočnice a napínali plachty. 
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K večeru jsme toho měli až za vandr. Byli jsme tak unavení, že jsme toužili po 
posteli. Začalo se stmívat. Ještě jsme rychle postavili stožár, na který se bude 
zítra ráno vztyčovat vlajka. Potom už jsme se šli chystat do spacáků. Všichni hned 
usnuli, ale nám se nějak přestalo chtít spát. „Tome!“ povídám. „Jsi vzhůru?“, 
Jasně...“ „Viděls to pole plné kukuřice?“ ,Jo, taky jsem na ni dostal chuť... Taková 
pečená na ohýnku....Mňam!“ „Ale to nemyslím. Přemýšlel jsi o tom, že vlastně 
vypadá jako neprobádaná džungle?“ „Ne. Snad tam nechceš jít?“ „Jo, chci. Mně 
to připadá strašně tajemný. Jdeš se mnou?“ „To jako myslíš teď? Hned?“, Jasně 
že teď. Ve dne to není ono,..“ Ve stanu na chvíli zavládlo úplné ticho. „Tak jo, ale 
bez baterky nejdu.“ Konečně jsem měl jistotu, že nepůjdu sám. Pomalu jsme se 
vysoukali ze spacáků a oblékli si kalhoty a mikinu, aby nám nebyla zima. Potichu 
jsme otevřeli dvířka. Baterky jsme nerozsvítili. Nechtěli jsme na sebe zbytečně 
upozornit. Potichu a pomalu jsme přešli nahoru k poli. Ve tmě, ozářené jen svět-
lem hvězd a nepatrným srpkem měsíce, vypadalo ještě tajemněji než ve dne. 
Vysoké rostliny dosahovaly nad naše hlavy. Mezery mezi nimi nám umožňovaly 
protáhnout se do tajemných uliček kukuřičného lesa. Už teď jsme měli strach. 
Ale nechtěli jsme si to přiznat. Byl to takový strach, kdy víte, že děláte něco, co 
byste vlastně dělat neměli. Nemohli jsme si ale pomoct.,Jdeme dovnitř, Tome?“ 
,Jasně, když už jsme tady. Nepůjdeme ale daleko, viď?“ Nejistě jsme vkročili do 
kukuřice. Vypadala opravdu jako džungle. Po chvilce byla všude kolem nás. Byl 
to pocit jako uprostřed moře, když nikde nevidíte pevninu. Jenom nad hlavou 
nás ujišťoval Velký vůz, že je vše v pořádku. Oba jsem rozsvítili baterky. Světlo 
prořezávalo prostor mezi rostlinami kukuřice. Byla nekonečná. Z pocitu obje-
vitelů nás probral nedaleký šramot. Přibližoval se. V tu chvíli jsme nevěděli, co 
dělat. Nohy jsme měli jak z kamene. Nemohli jsme s hnout. Snad jsme ani nevě-
děli, kterým směrem je tábor. „Proč jsme sem chodili? Proč jsme raději nezůstali  
v posteli jako ostatní?“ Šramot se rychle blížil, ve světle baterek bylo vidět, jak 
se hýbe kukuřice. Ten pocit byl nezapomenutelný. Nekonečný strach a úplná 
bezmoc. Věděli jsme, že se k nám blíží divočák. Každou chvíli se před námi musel 
objevit. Nevím, zda jsme měli oči dokořán, nebo úplně zavřené. To, co jsme ale 
slyšeli, nám přineslo obrovský pocit úlevy. „Co tady děláte?“ Byl to taťka, který si 
všiml světla našich baterek. Asi nás chtěl také trochu potrápit za tu malou neple-
chu, kterou jsme právě prováděli. Nezlobil se. V jeho obličeji byl vlastně trochu 
vidět škodolibý úsměv. Chvíli jsme si povídali a společně se dívali na nekonečnou 
hvězdnou oblohu. Do tábora jsme se ale nevrátili nejkratší cestou. Šli jsme kuku-
řicí a také kousek lesem. Cestou jsme si povídali a strach nás pomalu opouštěl. 
Vlastně jsme si připadali jako objevitelé. Našli jsme nové dobrodružství, na které 
jen tak nezapomeneme.
Do kukuřice jsme už ale raději nechodili.
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Radim Matoušek, II. kategorie, *2004, 3. místo
ZŠ Prokopa Diviše, Znojmo- Přímětice

Prázdniny s knihou - Maminčin nápad

„Prázdniny jsou tady!“ vykřikl Tomáš a vyběhl ven z jejich dvoupatrového domu 
na okraji města. Vyrazil do nedalekého parku, kde se scházel se svou partou 
kamarádů. Záhy ale zjistil, že tam nikdo z jeho přátel není. Obešel tedy všechny 
domy s nadějí, že někoho zastihne doma. Tam však byli pouze rodiče kamarádů 
a někdy ani ti ne. Opravdu, všechny děti jsou na táborech, u babiček nebo na 
dovolené u moře. Z celého města neměl nikoho, s kým by si mohl hrát na indiány 
nebo se jít koupat k blízkému jezeru. Nezbylo mu nic jiného, než jít zklamaně 
domů. Když celý sešlý dorazil, maminka hned poznala, že tady něco nehraje! 
Přišel domů ještě za světla! Večer se ho mezi řečí nenápadně zeptala: „Co se 
děje, Tome?“. Tomáš se jí po chvíli přemlouvání svěřil: „Všichni jsou pryč, jen já 
zase ne!“. Maminka si povzdychla a v očích se jí blýskly slzy, po chvíli tápání řekla: 
„Kéž bychom i my mohli někam jet...“ Tom věděl, že má maminka velké starosti, 
tak toho radši nechal a šel spát. Maminka se odebrala do kuchyně a dlouho do 
noci přemýšlela, jak by mu mohla zlepšit prázdniny. Ráno, když se Tomáš vzbu-
dil, spatřil na nočním stolku dnes již dávno zrezlý zdobený klíč. Věděl, že ho zná, 
ale nedokázal si vzpomenout odkud. Až poté co obešel všechny klíčové dírky 
v domě, zjistil, že je od staré skříně v suterénu. Skříň byla nádherně zdobená, 
ale jelikož byla už stará, měla oprýskaný lak. To Tomášovi nějak nevadilo, nedo-
čkavě zasunul klíč do zámku a dvakrát pootočil. K jeho velkému zklamání, tam 
našel jen police plné knih: „To snad ne, ty knížky jsou ještě starší než celá takhle 
skříň!“ povzdechl si. Ze začátku to v něm nadšení nijak nevzbudilo, avšak poté si 
uvědomil, že stejně nemá nic lepšího na práci. Sáhnul pojedná z knih a začal v ní 
listovat. Byla plná ilustrací z dob viktoriánského Londýna. Začetl se a jako zázra-
kem najednou trávil prázdniny na moři, ve vesmíru, indiánských osadách nebo 
amazonské džungli. Četl jednu knihu za druhou, ani si neuvědomil, že prázdniny 
pomalu končí. Poslední týden, kdy už se jeho spolužáci vraceli zpátky do města, 
si vyprávěli o tom, jak strávili prázdniny. Petr byl v italských Benátkách, Mirka  
u babičky na Šumavě a Zuzka s Vláďou si užívali dobrodružství na skautském 
táboře. Ale když jim Tom vyprávěl o jeho fascinujících zážitcích z knih, co přečetl, 
všichni mu záviděli a mrzelo je, že si také za celé prázdniny něco nepřečetli...
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Kristýna Daňková, *2005, II. kategorie, čestné uznání 
Klasické a španělské gymnázium, Vejrostova, Brno

Sen realitou

Věnuji všem, kteří mají velké sny.

Noční můra
Otevřela jsem oči. Po tvářích mi stékaly horké a bolestné slzy. Musela jsem pla-
kat už dlouho. Vzpomněla jsem si proč a uvědomila jsem si bezmoc, kterou jsem 
už poněkolikáté pocítila. Byla zase k nevydržení. Nemůžu si splnit svůj sen. Ne-
uvidím Řím, Londýn ani Paříž. Prostě a zkrátka nemůžu cestovat. A to jen kvůli 
tomu, že naše rodina nemá peníze. Já vím, je to docela logický důvod, ale i tak 
mně to musí každý den něco připomenout a já se kvůli tomu pokaždé cítím mi-
zerně. Naštěstí je tu Karin. Moje nejlepší kamarádka. Má totiž stejný sen a stejné 
důvody, proč ho nelze uskutečnit, takže i to nám pomáhá k tomu, že jsme si 
velice blízké. Naši noční můru o cestování sdílíme společně a ta bolest je pak 
mnohem snesitelnější.

Plán
Cestou do školy jsem přemýšlela, jaké by to bylo procházet se po pláži a užívat si 
výhled na průzračné modré moře, jak v dálce skáčou delfíni a v mělčí vodě pla-
vou malé rybičky. Zcela ztracená ve svých myšlenkách jsem se strhnutím probra-
la. Všimla jsem si milé tváře a štíhlé menší postavy oblečené v riflové bundičce 
na bílém tílku a džínách. Chtěla jsem se otočit a pozdravit ji, ale byla rychlejší 
a samou nedočkavostí vyhrkla: „Nazdar, Eleanor, mám báječný plán.“ Protočila 
jsem panenky: ony „báječné“ plány jsem přece tolikrát slyšela. Přesto jsem ji 
s radostí pozdravila: „Čau Karin, tak co to je tentokrát?“ Naklonila se k mému 
uchu: „Utečeme z domova.“ Nevěřícně jsem se na ni podívala. Jo, je pravda, 
že už jsem si několikrát tajně a zasněně představovala, jak se vyplížím z domu 
vstříc celému světu, ale slyšet to takhle nahlas bylo něco úplně jiného. A Karin 
pokračovala: „Nejspíš to nebude na dlouho. Když rodiče zjistí, že jsme utekly, 
určitě zavolají policii. Alespoň něco než nic. Už nad tím přemýšlím docela dlouho 
a včera jsem se rozhodla, že ti to konečně řeknu.“ Byla jsem tím nápadem úplně 
ohromená. Na Karin bylo znát, že si to promýšlela předem. Ve škole jsme pak 
doladily detaily. Na náš velký útěk totiž dojde dnes v noci.
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Útěk
Vůbec nemůžu usnout. Bojím se, že zaspím. Budík nešlo nastavit moc nahlas 
a já se samým vzrušením, netrpělivostí a strachem jen převaluji z jedné stra-
ny na druhou. Je 2:44. Pomalu vylézám z postele, za minutu by budík stejně 
zazvonil. Beru si batoh ukrytý pod postelí a rychle kontroluji ty nejdůležitěj-
ší věci: peníze (no ne, že by jich bylo nějak moc, ale aspoň něco), kartáček  
a pastu na zuby, nějakou kosmetiku taky potřebuji, ještě dvě trička a kalhoty... 
a raději i klíče od našeho bytu. Ještě se naposledy ohlédnu, chytnu za kliku  
a vyrážím do tiché noci.

Setkání
Kráčím tmavými ulicemi a jsem nervózní. Tohle není sen, tohle je realita. Já  
a Karin jsme utekly z domova. Realita. To slovo mi pořád a pořád zní v hlavě. Už 
jsem skoro na místě, a tak se rozhlížím na všechny strany, jestli neuvidím někde 
menší štíhlou postavu zachumlanou v kabátě. Stojí u sloupu a taky se rozhlíží. 
Obejmu ji: „Pořád nemůžu uvěřit, že jsme doopravdy utekly.“ „Jo, já taky,“ řek-
ne Karin a dodá: „Musím uznat, že to byla docela fuška. Už jsem si říkala, jestli 
rodiče půjdou vůbec spát.“ Polila mě hrůza. Co když si všimli, že je pryč? „Ale 
nevšimli si mě. Neboj, vše je v naprosté pohodě. Tak už pojď, ať aspoň nějaký 
vlak stihneme.“

Nástupiště
Za okýnkem sedí postarší paní s pár šedinami ve vlasech. Nejspíš už je hodně 
unavená, tak asi nebude úplně těžké koupit si u ní lístky. Nesmíme vzbudit po-
dezření. Karin si odkašle a suverénně pronáší: „Dva lístky do Hamburku, pro-
sím.“ Paní za přepážkou nám věnuje pochybovačný pohled, ale dva lístky nám dá  
a vrátí se ke svým papírům. Na nás už se ani nepodívá. Sebejistým krokem jdeme 
rovnou na nástupiště. Karin má pravdu. Bojím se zbytečně, nikdo si nás nevšímá. 
S úlevou posloucháme hlasité skřípání brzd. Najdeme lůžkový vagon a našemu 
spánku už nic nebrání.

Příjezd
Probouzím se v jedenáct hodin. Karin ještě klidně spí. Musím se dát trochu do 
pořádku. Nemůžu přijet do Hamburku s rozcuchanými vlasy, pomačkaným ob-
lečením a s nevyčištěnými zuby. „Ta postel je strašně tvrdá, „ uslyším za sebou. 
„A co jsi čekala? Pětihvězdičkový hotel?“ Obě vyprskneme smíchy. Za půl hodiny 
budeme na místě. Začne nejúžasnější zážitek mého života.
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Hamburk
Nemůžu se dočkat, až vyjdeme z nástupiště a konečně se porozhlédneme po 
městě. Konečně poznáme něco jiného. Když bydlíte 13 let na jednom místě a nic 
jiného nevidíte, brzy vás to omrzí.
Čerstvý jarní vzduch je docela teplý. „Tak kam teď? Půjdeme se někam najíst, 
než vyrazíme?“ zeptala jsem se. Nic jsme nejedly a já umírala hlady. „Tam je ka-
várna, dáme si tam čaj a nějaké pečivo. Musíme taky rozměnit peníze a těch asi 
nebude moc. Takže, až se najíme, pojedeme do přístavu a tam si musíme nějaké 
peníze vydělat. Já budu hrát na kytaru a ty budeš zpívat, jak jsme se dohodly, 
jo?“ Nevěděla jsem co dodat, a tak jsem jí to jenom odkývala. Vyměnily jsme si 
peníze - byla to docela fuška. Ten hodně starý a nepříjemný dědek za okýnkem 
ještě ke všemu neuměl anglicky. Jako fakt? Jak může někdo takový pracovat ve 
směnárně? No, nic teď už je to jedno: máme eura a konečně se jdeme najíst.

Kavárna
Najít dobrou a blízkou kavárnu byla docela hračka. Byly totiž skoro na každém 
kroku. Heh. No, to je jedno. „Dvakrát bylinkový čaj a dvě koblihy, prosím.“ Servír-
ka si to zapsala a odešla. Já jsem se zatím zeptala Karin, jak se dostaneme do 
přístavu. Napadlo mě, že bychom mohli jet stopem. „Nic jiného nám nezbývá, 
už nemáme peníze a nějak se tam musíme dostat/‘ řekla Karin a dodala: „Je 
to daleko a pěšky tam nedojdeme.“ Servírka přišla s jídlem a my jsme zmlkly. 
Nechtěly jsme, aby nás někdo slyšel, i když bylo velmi nepravděpodobné, že by 
nám rozuměla. Navíc jsme měly hrozný hlad, tak jsme si jenom vychutnávaly 
jídlo, pití a čerstvou svobodu.

Přístav
Zůstala nám jen dvě eura. Šly jsme po okraji silnice a hledaly si místo, kde by 
nás bylo dobře vidět. Čekali jsme sotva pět minut, když jsme uviděly středně 
velké, černé auto s českou poznávací značkou. Nastavily jsme palec a doufaly, 
že zastaví. Měly jsme štěstí. Staženým okýnkem nás uvítala milá tvář postarší 
usměvavé paní. Přiskočila jsem k autu a řekla: „Do přístavu, prosím, jestli to 
máte po cestě.“ Řidička se na nás usmála: „Tak nasedat, asi za dvacet minut tam 
budeme“ Obě jsme vypískly nadšením a moc jí děkovaly. Cestou jsme si vymys-
lely historku, že tam na nás čeká teta a my si zapomněly peníze na autobus. Paní 
nám to asi uvěřila a dál se už nevyptávala. Pustila rádio a po zbytek cesty jsme 
mlčely. Naše poslední dvě eura nakonec odmítla.
Zase nás ovanul čerstvý vzduch. Tady u přístaviště bylo chladněji, ale příjemně. 
S Karin jsme se šly porozhlédnout. Musely jsme najít nějaké místo, kde chodí 
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nejvíc lidí. Procházely jsme přístavem. Bylo to vážně fascinující, všechny ty lodě. 
Slunce vrhalo třpytivé stíny na moře - prostě nádherný pohled. Našly jsme si 
místo před molem, kde procházela spousta lidí. Daly jsme si před sebe čepici, 
Karin naladila kytaru a začala hrát. Zavřela jsem oči a začala zpívat. Představo-
vala jsem si, že jsem tady sama, nikdo se na mě nedívá a já si zpívám jenom pro 
sebe. Pak jsem uslyšela potlesk. Otevřela jsem oči a uviděla hlouček lidí, kteří 
nám tleskali. Čepice byla plná nejen drobných, ale i bankovek.
Najednou se před námi objevily čtyři holky asi tak stejně staré jako my, možná 
i starší. Chytly nás za zápěstí a odtáhly bokem. Neudržela jsem se: „Hele, co to 
děláte? A kdo vlastně jste?“ Ta, co vypadala nejstarší, vůdce party, řekla: „Ří-
káme si Rebels a jsme čtyři holky na útěku. A když jsme vás uviděly, řekly jsme 
si, jestli se k nám nechcete přidat.“ Byla jsem v šoku a zaskočená, ale Karin se 
zachovala pohotově, ostatně jako vždy: „No, my jsme taky na útěku a asi nemá-
me nic v plánu, že?“ otočila se ke mně. „Ne, nemáme. A jestli vám to nevadí, 
rády se k vám přidáme.“ Řekla jsem zase já. Moc se mi ty holky líbily. Tvářily se 
hrozně sebejistě a vypadaly mnohem starší, než ve skutečnosti byly. Chtěla jsem 
k nim patřit, ale zároveň jsem to nechtěla dávat moc najevo, aby si nemyslely, 
že jsem malá holka, která se o sebe nedokáže sama postarat. Ta nejstarší se pak 
představila: „Jmenuji se Alice a tohle je Stella, Elena a Clara.“ Všechny čtyři se 
tvářily přátelsky, ale zároveň neohroženě. „Já jsem Eleanor a tohle je moje nej 
kámoška Karin, „ řekla jsem vzápětí. Všechny jsme po vzoru Alice daly ruce před 
sebe a přesně jsme věděly co říct: „REBELS!“ Věděla jsem, že mě čekají nejlepší 
dny mého života...
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Natálie Nováková, *2004, II. kategorie, čestné uznání
Gymnázium Pierra de Coubertina, nám. F. Křižíka, Tábor

Alfa

„Prosím, musíš mi to říct. Co je to Alfa? Je to důle....“ byla poslední věc, kterou 
jsem slyšela, než jsem ztratila vědomí.
Probudila jsem se v temné místnosti plné odporně vyhlížejících nástrojů. Ale to 
nebylo to, co mně vyděsilo nejvíc. Uprostřed té místnosti jsem ležela já, připou-
tána na železném lehátku a okolo mě se míhaly postavy v laboratorních pláštích. 
„Kde to jsem? A co se stalo?“ vůbec nic jsem nechápala, i když bych asi měla.
„Uklidni se, jsi v laboratoři 221.“ Můj mozek běžel na plné obrátky. A pak jsem si 
náhle vzpomněla a to uvědomění mě zastihlo naprosto nepřipravenou. Výzkum. 
Můj výzkum prováděný v laboratoři 221. „To znamená, že mou celoživotní práci 
teď použijete proti mně?!“ Celý život jsem zkoumala lidské srdce. Teď si uvědo-
muji, kolik životů jsem zničila. Už dříve jsem si uvědomovala, že je to odporné, 
ale srdcedrásající řev mého svědomí vždycky přehlušilo ujištění mých kolegů, že 
to co děláme je pro „větší dobro“. Jednou by se mi to povedlo a zachránila bych 
milióny životů. Ale co je to oproti těm tisícům, kteří zemřeli mou rukou?
„Co chcete dělat?“hlas protkaný zoufalstvím pronikl i do bezcitných duší mých 
věznitelů. „Spíš co jsme udělali. Už máš v sobě implantát Alfa.“ Bim, bam začala 
nejhorší hodina mého života.
„Vy kreténi, Alfa je zatím v testovací fázi. Ale hlavně jsme ji vynalezli jako posled-
ní pomoc, kdyby nastala válka. To riziko je moc vysoké!“trhla jsem sebou, až se 
mi řetězy zařízly do obnaženého masa na předloktích.
„A když jsi to testovala na jiných lidech, tak to riziko vysoké nebylo?!“
„Alfu jsem zatím na nikom nevyzkoušela. Protože jsem věděla, co se stane. Ale 
pochybuju, že jste to věděli vy!“ „Zatím, ale na jak dlouho?! Už takhle ti pod 
rukama zůstaly tisíce lidí. A, ano, my věděli ,co s tebou Alfa udělá. Je to nepří-
jemné, že? Být najednou na druhé straně. Být jednou ta laboratorní krysa!“ Řekl 
s takovou záští a krutostí v hlase, až mi srdce (které bylo lidské jen z 30%, zbylých 
70% byly vzorky z vrcholových predátorů) vynechalo několik úderů.
„To jsem nechtěla, opravu nech...“ To už jsem zase upadla do bezvědomí.
Znovu mě vzbudil výbuch. Byla jsem v něčí náruči a běželi jsme budovou, kterou 
jsem doufala, že už v životě neuvidím. Nebo lépe řečeno, tím, co z ní zbylo. Oho-
řelé zbytky zdí a suti se válely všude, kam jsem viděla. Takhle masivní výbuch 
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jsem nemohla přežít. To ten zkurvenej implantát mě zachránil. Měla jsem být 
dávno mrtvá. Ne, počkat já mohla být kdekoli jinde, být šťastná a mít rodinu, 
jen kdybych si pořád nemusela něco dokazovat. Potřebovala jsem být důležitá, 
potřebná a nenahraditelná. A jediné, čeho jsem dosáhla, je pravý opak- rodiny 
tisíce lidí by dali cokoliv, abych se bývala nenarodila. Ani jsem si neuvědomila, že 
posledních pár minut mluvím nahlas. A můj hlas byl ochraptělý, jako bych celé 
hodiny křičela.
„Nevyčítej si to, ty za to nemůžeš“ ten hlas. Znala jsem ho. „Natanaeli?“ „Pro-
miň, vím, že jsem ti slíbil, že ti dám pokoj, ale nemohl jsem tě tam nechat.“ 
„Jak?“ Bylo to jediné, co jsem ze sebe dokázala vypravit.
„Dostal jsem práci v laboratoři, a když jsem viděl, co s tebou dělají... nemohl 
jsem jinak promiň. Já...“ Nadechl se a slova se ztratila v nenávratnu. „Co. Jsi. 
Udělal?!“ každé slovo jsem vyslovila zvlášť s takovou nenávistí, jako kdyby mi  
z úst odkapával jed. Svůj účel to však splnilo- zakrylo to panickou hrůzu, která mi 
pronikla až do morku kostí. „Jen jsem, víš já. Zapálil jsem sklad F.“ Tak proto ty 
ohořelé zdi. Ale jedno se mu musí nechat - zapálit sklad plný dynamitu nezvlád-
ne jen tak někdo.
„Jsi blázen, víš to?“ „Jo, ale do tebe,“ řekl a políbil mě. Bylo to zvláštní, jako bych 
se líbala poprvé, a přesto tak dokonalé, až se tajil dech. Okolo nás zamrzl svět, 
helium zkapalnělo a my tam stáli a líbali se. Ta nenasytná touha prolnout s tím 
druhým nás úplně pohltila. Bylo to tak čisté, nevinné, až jsem přemýšlela, jestli 
mě moji andělé strážní nevzali na milost a chtěli mi před smrtí mi jednou, jedin-
krát ukázat, jaké je to doopravdy žít, ne jen přežívat.
Pro něj to byl splněný sen, líbat svou celoživotní lásku. A pro mě? Pro mě to bylo 
jen ujištění, že nejsem sama, že mám ještě naději. To, že je to naivní přání malé 
holky, jsem si však uvědomila, ještě než se naše rty oddělily.
‘Miluju tě‘ a ‚Nenávidím tě‘ jsme vykřikli nastejno. „Nemáš právo mě líbat. Do 
háje vždyť já už nejsem ani člověk. Kolik mi zbývá času? Možná pár hodin. Pár 
nicotnejch hodin, než se budu zmítat v bolestné agónii, vydechující poslední 
kapku života!“ Na to už mi neměl, co říct.
„Mohl, mohl bys odejít? Chtěla bych zemřít důstojně - sama. A hlavně bych chtě-
la, aby sis mě pamatoval, takovou jakou jsi mě znal a nemusel mě litovat. Jsem 
moc hrdá, na to abych unesla lítost.“ Byl obrovský zázrak, že jsem ještě neplaka-
la, jako malé dítě, které ve mně ještě stále třímalo a pokoušelo se převzít otěže.
„Jestli si to přeješ, odejdu. Ale kdybych pro tebe mohl něco udělat...“
„Něco bys pro mě udělat mohl, ale já nemám právo, tě o to žádat. Stejně bys 
odmítl.“ To už jsem klesla, tak hluboko?!
„Cokoli, co bude v mých silách.“ Hlupáčku, neslibuj něco, co nemáš v úmyslu 
vyplnit.
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„Zlom mi vaz. Prosím, dříve než se moje srdce vzdá. Mohla bych ti ublížit a to 
bych nechtěla.“ Zvláštní, jak se z nepřítele stane v posledních hodinách přítel  
a někdo komu jsem ochotna svěřit svůj život (nebo spíš to, co z něj zbylo).
„Tohle po mě nemůžeš chtít. Cokoli, ale tohle ne. Nedokážu to. Téměř celý život 
tě miluju, to prostě neudělám.“
„Víš, někde jsem četla, že přítel ti zachrání život, ale jen ten, kdo tě doopravdy 
miluje, tě dokáže zabít, abys netrpěl. Tak dokaž, že jsi chlap a že mě miluješ  
a prostě to udělej. Prosím.“ Všimla jsem si, jak si sebou při posledním slově trhl. 
Tak zoufale to znělo.
A pak jsi ke mně přistoupil a zašeptal mi do ucha „Počkej na mě, tam nahoře.“ 
Blázne, tam já se nikdy nedostanu. A pak to udělal. Nikdy jsem nikomu nebyla 
vděčnější. A dál? Dál vím jen to, že svět se točí dál a tam někde, někde pláče můj 
Natanael...
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Marie Nováková, *2003, III. kategorie, 1. místo
ZŠ Arbesova, Jablonec nad Nisou

Vidět neviditelné

Pomalu usednu na dřevěnou židli, přisunu se ke klavíru a položím ruce na víko. 
Chvíli jen nasávám vůni dřeva a zpracovávám energii, kterou klavír vyzařuje. 
Tryskají z něj staré vibrace, které zde čekají jen na to, až je někdo pomocí la-
hodné hudby vypustí ven. Rukama přejedu na kraj víka a odklopím jej. V ten 
moment mě obklopí záhadné pole plné nezahraných tónů, každý z nich prosí  
o to, abych se dotkla té klávesy, která právě zahraje jeho tón, ale je to tak těžké 
uspokojit všechny. Je mi jich líto, vždyť jedinou náplní jejich existence je uspo-
kojovat něčí sluch nebo srdce. „Ach.“ povzdychnu si smutně, musí to být těžké, 
být po stvoření určen jen k jedné věci a nezažít svobodu. Být jako stroj a stále 
dokola opakovat jen to samé. „Ach“ povzdychnu si znovu, protože si uvědomím, 
že někteří lidé jako stroje žijí. Ráno odejdou do práce, po cestě si koupí kafe,  
v práci podepíšou pár papírů, jdou na oběd, který si nechají zabalit do krabičky, 
i když vědí, že je to bude stát více peněz, ale oni prostě nedovedou říct ne, poté 
jdou zpět do práce a zase jen sedí za stolem a civí do počítače nebo podepisují 
zbytečné papíry. Večer přijdou unavení domů, políbí svou ženu či muže, navečeří 
se, osprchují, dají dobrou noc dětem, a pak sami jdou spát. A další den je to, to 
samé.  
Jemně položím polštářky prstů na černobílé klávesy. Jak vím, že jsou černobílé? 
Nevím to, ale v mých představách takové jsou, a i kdyby byly jiné, pro mě to 
budou stále černobílé klávesy. Jak vím, jak vypadá černá a bílá? Nevím, vypadají 
tak, jak si to vymyslím. Nevadí mi to, že nevím, jaké jsou doopravdy, má fantazie 
je obrovská, že tohle to je to nejjednodušší, co mě v životě potkalo. Představit si 
něco, co jsem nikdy v životě neviděla, zvládnu hravě, ale nikdy nevím, jestli si to 
představuji správně. Přemýšlení a přemýšlení, to je náplň mého dne. Přemýšlení 
nad věcmi, které jsou reálné jen v mých představách, které jen já vidím a jen díky 
svému handicapu ši je uvědomuji.
Začnu hrát melodii z jednoho filmu, nevím, kde jsem jí slyšela, ale vím, že to 
není můj výmysl. Plynule posouvám ruce po klávesách a hudba proudí celým 
mým tělem. Vlním se a hlavou to celé diriguji. Mezitím mi v hlavě hlasitě zpívají 
nádherné ženské a mužské hlasy. Slyším je stále hlasitěji, bohužel netuším, zda  
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i ty byly součástí onoho filmu, ale zní to nádherně. Hlasy zpívají jednu a tu sa-
mou melodii nesmyslnými slovy, zdaje to cizí jazyk nebo jen vymyšlená slátani-
na, to také nevím. Ale dokáží mě dokonale pohltit.
Najednou na tváři ucítím tekutinu, je to malá kapička, která mi po líčku stéká 
dolů, až kurtům, potom se lehce zhoupne na bradě a spadne mi do klína. Za ní se 
valí další, kutálí se mi po tvářích a padají do klína. Připadám si jako dešťový mrak, 
který se právě dosyta naplnil všemožnými emocemi a všechny se najednou chtě-
jí dostat věn, právě pomocí malých, mokrých kapiček. Nevím, proč brečím… asi 
ten film byl velmi smutný, ale mě z něj v paměti utkvěla jen hudba a emoce.
I když je všude jen pusté ticho, v mé hlavě to silně burácí, záhadně hlasy nepře-
tržitě zpívaj í dál, ruce mi po klavíru j ezdí sem a tam, celým svým tělem házím 
do všech stran a připravuji se na závěrečné finále. Odstrčím židli a postavím se, 
abych měla větší prostor, zběsile házím hlavou, kterou pronásledují mé kudrnaté 
vlasy, a broukám si melodii.
Melodii, kterou hlasy zpívají slovy. „Forte!“ zařvou mé myšlenky a já hlasitě 
zahraji poslední akordy a začnu lapat po dechu. Nikdy bych neřekla, že zahrát 
takhle procítěně skladbu bude tolik vyčerpávající, „Cvak!“ odemknou se dve-
ře, zběsile se otočím, ale stejně nikoho nevidím, a tak se obrátím zpět ke klaví-
ru, ve kterém stále ještě doznívají poslední tóny. Je to taková poslední zmínka  
o tom, že tu probíhalo něco velkého nebo aspoň pro mě to bylo velké a neza-
pomenutelné. „Lež.“ pomyslím si a pousměju se, tyhle ty bláboly jsou vždycky 
lži, protože lehčí je zapomenout než si vzpomenout. A když už si opravdu chcete 
vzpomenout, vybavují se vám jen ty momenty, které nepotřebujete a mezitím 
ty, co potřebujete, zešednou a posléze se rozpadnou v prach. Jak to vím? Nevím, 
jen někdy cítím, jak mě ten prach opouští a já si najednou připadám neúplná  
a nesvá. Poznám, když myšlenky, příhody, momenty a zážitky postupně odchází, 
ale nikdy si nemůžu vzpomenout na to, co jsem právě zapomněla. Je to doce-
la vtipné, jenže když se nad tím zamyslím, děsí mě to. Uslyším šourání bačkor  
a hlasité, nepravidelné oddechování. „Tati?!“ zakřičím a hlas mi trochu přeskočí. 
„To jsem jen já, beruško“ oznámí mi a já poznám, že je to opravdu on. Slyším 
jeho kroky, které se stále přibližují. Slyším, jak vychází z chodby a pokládá na zem 
tašku s nákupem. Vím, že je to nákup, protože v pondělí chodí vždycky nakupo-
vat, asi si tím zlepšuje den. Docela to dává i smysl, kdo by se nechtěl po pondělní 
práci pořádně najíst?
Slyším, jak jeho kroky směřují ke mně a najednou se zastaví. Cítím, že je jen 
kousíček ode mě, slyším teď jeho dech mnohem hlasitěji, ataky cítím, že je velmi 
zpocený. Asi měl náročný den. „Jak jsi se dnes měla?“ ptá se mě a přitom mě 
jednou rukou pohladí po mých rozcuchaných vlasech. Ani nestihnu cokoliv říct  
a on ještě doplní: „Vypadá to, že jsi tu dneska pořádně řádila.“ „Asi se tomu dá 
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říkat řádění, ale já bych to nazvala uměleckou chvilkou.“ odpověděla jsem tro-
chu drze a cítila, že jsem ho tím spíš pobavila. Měl pravdu, muselo to vypadat 
jako řádění. Holka s rozcuchanými vlasy, červenými tvářemi, které jsou mokré 
od slz, si takhle stojí u klavíru, u kterého se má správně sedět. Židle se válí ně-
kde na zemi a ještě k tomu sena vás ta holka divně kouká, ale vlastně sena vás 
nekouká, protože nevidí, protože ona nic nevidí, protože ona je slepá. K tomu je 
tu všechno moc červené, protože já jsem celá červená a i klavír je červený. Ale já 
vlastně nevím, jestli je doopravdy červený a ani nevím, jak červená vypadá, ale 
rodiče říkali, že je to neobvyklé a i já jsem neobvyklá, takže si myslím, že jsme si 
s mým klavírem dokonale padli do noty. A to doslova. Toť uvažování o tom, jestli 
to vypadá, tak špatně, jak si myslím.
„Měl jsi hodně náročný den, co?“ ptám se ho, vím, že ho měl náročný, ale na 
něco se musím zeptat, abych zaplnila tu tichou mezeru, co mezi námi panuje. 
Nemám ráda tiché mezery v rozhovoru, vždy když nastanou, mám pocit, že si 
mě ten dotyčný, s kterým si povídám prohlíží, a pak si připadám, jako kdybych 
byla nahá, prostě moje já a mé tělo v celé své kráse. Připadám si zranitelná, malá  
a bezmocná, v těchto chvílích si vždycky uvědomuji své nedostatky, a že jich 
mám opravdu hodně. „Ano, to měl. Proč se ptáš?“ pokračoval v rozhovoru táta. 
„Ptám se proto, abych si urovnala své myšlenky, a taky abych se přesvědčila, 
jestli jsou správné. A abych ti ušetřila další zbytečnou otázku, moje myšlenky se 
nemýlily,“ odvětila jsem, už předem připravenou větu, protože bylo jasné, že se 
na tohle zeptá. „Tak to mi teda pověz, jak to ty tvoje myšlenky věděly?“ zeptal se 
táta a já na něj ve zlomku vteřiny vychrlila odpověď. „Tak za prvé: dneska jsi měl 
podezřele těžký nákup. Za druhé: jsi hodně unavený, protože cesta ode dveří ke 
klavíru ti zabrala více času než minule. Za třetí:....“ na chvilku jsem se odmlčela, 
uchechtla se a chytla se za nos „...nerada ti to říkám, ale docela smrdíš.“ Hned 
jak jsem to dopověděla, začali jsme se společně smát, ale táta dlouho nevydržel 
a hned valil další otázku „Tvá tvrzení jsou pravdivá. Ale fakt mě zajímá, jak jsi při-
šla na to, že je toho nákupu více než obvykle?“ „Trasa z chodby do kuchyně, po-
kud pomineme, to že si ještě zouváš boty a kabát, ti normálně trvá pár vteřin, ale 
dnes ti cesta trvala pár desítek vteřin, za to všechno mohl těžký nákup a únava. 
Ataky když jsi položil nákup na podlahu, bylo všude okolo cítit mnohem více vi-
brací než obvykle,“ vysvětlila jsem mu, jak uvažuju. Když nic nevidíte, váš mozek 
pracuje mnohem rychleji, vaše oči se nezastavují nad zbytečnostmi, které se na-
chází všude kolem, a tak se můžete plně soustředit, na co v tu chvíli potřebuje. Je  
v tom i jakási výhoda, dokážu během rozhovoru odpovědět na otázky během 
pár vteřin, a také dokážu otázky předvídat. My lidé jsme tak primitivní. „To mi 
teda vysvětli. Ty mě stopuješ nebo co?“ další předvídatelná otázka mého otce. 
„Jen vnímám ěas takový jaký doopravdy je.“ řekla jsem s klidem. Cítila jsem, že 
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to úplně nepochopil a že teď potřebuje čas, aby se nad tím mohl zadumat. „An-
gelino, jak to děláš? Jen si tady chvilku s tebou povídám a mozek mám narvaný  
k prasknutí. Je plný záhadných odpovědí, které chtějí čas, aby je člověk pochopil. 
Takže já jdu vyskládat ten nákup a až se mi to v hlavě srovná tak přijdu.“ řekl  
a odešel. Ale kdyby měl v hlavě stejný zmatek jako já, nikdy by se nevrátil. Nejis-
tě jsem se postavila na nohy. Pět středně velkých kroků od klavíru, pak odbočit 
doprava. To je trasa, kterou teď musím zvládnout, abych se dostala ke stěně  
a vzápětí do svého pokoje. Kolem mě nejsou žádné zdi, kterých bych se moh-
la popřípadě přidržet, takže se musím spolehnout jen na svůj instinkt. Pomálu 
přisouvám nohu k noze, je slyšet jen šourání ponožek o podlahu, až udělám pět 
kroků, otočím se doprava a natáhnu ruce před sebe. Ozve se zadunění, ruce 
narazily do zdi. Dlaněmi ohmatám povrch a přiložím čelo na stěnu, chvíli jen po-
slouchám, jak dům dýchá a chvěje se. Sladím jeho dech s mým a jsem připravená 
posunout se dál. Udělám dva malé krůčky podél zdi, rukou stále hladím stěnu  
a využívám jí jako oporu. Najednou se moje ruka propadne kamsi do zdi, trochu 
se zapotácím, ale ustojím to, jemně rukou sjedu po záhadném výklenku dolů, 
abych zjistila, co je to za materiál... dřevo. Stojím před dveřmi do mého pokoje. 
Zaraduju se. Přejedu rukou po dřevěných dveřích a nahmatám kliku. Zprudka 
otevřu a vkročím dovnitř. Mám ráda svůj pokoj, i když vlastně ani nevím, jak 
vypadá, ale působí na mě útulně a to se mi na něm líbí. Udělám další krok do-
předu, pak své tělo natočím levým bokem ke dveřím a položím jednu ruku na 
postel. Lehce přejedu rukou po prostěradle, nahmatám pár žmolků, které jen 
promnu v ruce. Ráda Šahám na povrch, který znám, uklidňuje mě to a dává mi 
to pocit bezpečí. Poté na postel položím i druhou ruku, opatrně dosednu a pak si 
vyčerpaně lehnu. Možná se to nezdá, ale i jedna taková to cesta může být velmi 
stresující. Mohla jsem zakopnout nebo něco shodit, prostě jsem se mohla stát 
chodící katastrofou, ale naštěstí si bezpečně hovím na posteli. Hlavu si podepřu 
polštářem, přikryju se dekou a zavřu oči. Ani bych je nemusela zavírat, ale když 
je mám zavřené, cítím se víc v bezpečí, cítím se normálně. Kdyby mě teď někdo 
spatřil, nevěděl by, že jsem slepá. Viděl by mě jako obyčejnou holku a mně by 
stačilo být jen obyčejná. S tímto pocitem a falešnou nadějí jsem se uložila pod 
křídla spánku. Ta naděje, ve kterou vždy před spaním doufám, je jen obyčejná 
touha. Touha po zázraku, touha po tom vyzkoušet si být obyčejná, být NORMÁL-
NÍ.
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Tomáš Zadražil, *2004, III. kategorie, 2. místo
ZŠ E. Beneše, Mírové náměstí, Písek

Trocha humoru neuškodí

Jak barvy barvily
Bylo jednou jedno město a v tom městě žily čtyři barvy. Jmenovaly se Žlutá, 
Červená, Modrá a Zelená ... a ty čeho se dotkly, to změnilo barvu. Jednoho dne 
se barvy sešly. „Ahooj... všichni, jak je?“ začala jako obvykle veselá Žlutá. „A co 
je ti do toho,“ odvětila Červená, která byla vůči všemu ostražitá. „Nemusíš být 
tak agresivní, Červená,“ řekla Zelená, která by nejraději všechny objala. „A co 
ty, Modrá, jak se máš?“ To byla zase Žlutá. „No... jde to,“ pípla smutně Modrá. 
Chvilku se takto vítaly a pak Žlutá pravila: „To město by potřebovalo trochu té 
žluté.“ „A proč žluté, proč ne červené,“ řekla kousavě Červená. „Spíš zeleně by 
to chtělo vybarvit,“ namítla Zelená. „Já... já bych radši modrou,“ špitla Modrá. 
„Ale ne, modrá je taková... no, moc smutná, jak říkám, žlutou to chce,“ zvolala 
Žlutá. A tak se chvilku hádaly a pak Zelená řekla: „A co udělat kompromis. Všich-
ni budou barvit, jak chtějí. A ten, kdo toho vybarví nejvíc, tak ten vyhrál a jeho 
barva je nejdůležitější.“ Všichni souhlasili, a tak začal závod. Žlutá, protože ráda 
dělala vtípky, běžela k rybníčku v parku a ... puf! I strom byl žlutý. A tak Žlutá 
běhala, kam se jí zachtělo, od stromu ke stromu, od okna k oknu, od bazénu  
k rybníčku. Pak začalo sněžit a to bylo nadělení! Lidé se báli vycházet, aby ne-
šlápli do žlutého sněhu, dívali se z okna a divili se, proč je vše žluté. Na rozdíl od 
Žluté se Modrá belhala z jedné ulice do druhé s rukou na zdi a bezmyšlenkovitě 
se šourala vpřed. I tak se stalo, že si lidé začali plést své domy, chodili k souse-
dům a sousedé je vyháněli z domu, který jim nepatřil. Zelená si hrála se semafo-
ry. Všechna světla barvila na zelenou. Proto byly všude samé bouračky, a všichni 
hubovali. To Červená, ta se také činila. Žákům ve škole změnila bombičky do per 
na červené. A tak nebylo poznat, co opravila paní učitelka a co žáci. Všechny bar-
vy takhle ještě chvíli řádily, ale zanedlouho je to přestalo bavit. Po sečtení bodů 
vyšlo najevo, že je to nerozhodně. „No, to je tedy velký problém, že nevíme, kdo 
vyhrál,“ pravila Žlutá. Modrá ale vrtěla hlavou, tiše namítala: „To není ten hlavní 
problém, ten hlavní problém je, že nevíme, jak to odbarvit.“ A opravdu, nikdo to 
nevěděl. „Tak to je štěstí, že jsem přišel,“ ozvalo se jim za zády. Barvy se otočily 
a uviděly za sebou pana Ředidlo. Řekly mu, co se tu stalo. Ten nezaváhal a vše 
dal hned do pořádku. A tak naštěstí vše dobře dopadlo a barvy se naučily, že  
s barvami si není radno zahrávat.



NÁŠ SVĚT

35

Sloh
Někdo by si mohl myslet, že napsat sloh je úplně jednoduché. Většinou si to 
myslí prvňáčci, kteří v životě žádný sloh nenapsali. Myslel jsem si to i já, já kus 
papíru, který právě držíte v ruce. Budu vám tedy vyprávět, jak těžké je vůbec 
nějaký text napsat. Jednoho dne přišel Pepík domů celý protivný a rozladěný. Na 
svůj psací stůl hodil penál, sešity a učebnice. Sedl si, podepřel si hlavu a soustře-
děně začal přemýšlet. Tohle představení jsme všichni... já, sešit, pero, slovník, 
lampička, prostě všichni mí kamarádi ze stolu... viděli už mnohokrát. Znamenalo 
to, že Pepík dostal za úkol napsat sloh. Chudák Pepa z těchto slohových úkolů 
nedostával dobré známky. Obvykle to byly čtyřky, nebo dokonce pětky. Josef 
potom za trest nemohl jít hrát s ostatními kluky fotbal a byl z toho smutný. Čas 
plynul a Pepu pořád nic nenapadalo. Už se smířil s tím, že tento týden může na 
fotbal zapomenout, a šel si raději celý skleslý naposledy v tomto týdnu zahrát 
svou oblíbenou hru. Bylo nám Pepy líto, a proto jsme se rozhodli, že tu slohovou 
práci napíšeme za něj. Na mne se psalo, slovník diktoval a pero psalo, seč mu 
síly stačily. Psali jsme a psali a najednou dopsali. „Nemám inkoust,“ zvolalo ne-
šťastně pero. Věděli jsme, že už moc času nemáme. Všichni jsme začali usilovně 
přemýšlet, jak se dostat k zásuvce s bombiěkami do pera. Zásuvka byla hned  
u stolu, ale bombičky byly v úplně nej spodnější přihrádce. Gumičky se nabídly, 
že se svážou dohromady a spustí mne dolů. Všichni souhlasili. Gumiěky se svá-
zaly, ta poslední mě chytila, pak jsme hupsli do hluboké propasti. Pořád jsme 
padali, když vtom jsme se náhle zastavili. Uviděl jsem náš cíl. „Už jsem tam,“ křikl 
jsem. Ještě kousek, když v tom se jedna gumička, která se chlubila, že je z Číny, 
praskla. Naštěstí pastelky rychle zasáhly a chytily gumičky, které začaly pomalu 
padat. Ale to už jsem byl u bombiček, jednu jsem vzal, chytil se gumiček a a na-
jednou hup.. a byli jsme zase nahoře na stole. Předali jsme bombičku peru a to 
hned začalo rychle psát. „Crrr...“ budík zazvonil zrovna tehdy, když pero dělalo 
poslední tečku. Stihli jsme to! Pepík vstal a nevěřícně na mě hleděl. Ale nestě-
žoval si. Zabalil mě do tašky a donesl do školy. A tak jsem teď tady a chtěl bych 
se omluvit za ty případné pravopisné chyby a za to, že někdy budete potřebovat 
lupu, ale přece jenom to psalo pero, které se neučilo ve škole....

Moucha
Byla jednou jedna moucha. Moc rozumu neměla, ale zato byla hodně otravná. 
Jednoho dne si usmyslela, že dnes všechny rozhněvá. A tak letěla a při tom si 
bzučela: „Bzum, bzum, bzum ... poletím já k sousedům.“ Přiletěla do kravína. 
Usadila se krávě na čenich a představila se: „Dobrý den, mně říkají moucha a vy 
budete ta kráva ošklivka, nemýlím se?“ Kráva na ni zašilhala a pak nespokojeně 
zabzučela. Moucha pokračovala: „No ano, povídá se, že vaše mléko je to nejhor-
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ší z celé vesnice a Kráva začala pofrkávat a koulet očima. Moucha se rozhodla, 
že raději uletí. Obletěla krávě párkrát kolem hlavy a vyletěla otevřenými dveřmi.
Neminula ani kurník. Vyhlédla si jednoho kohouta a posadila se mu na hřebínek 
a začala: „No tedy, vy máte ale ošklivé peří... a ten příšerný skřehotavý hlas, kte-
rým nás všechny budíte.“ Kohout začal nohou hrabat do země. „A prý se vůbec 
neumíte prát, každý vás přepere.“ To byla poslední kapka. Kohout začal křičet  
a skákat, ale moucha mu párkrát obletěla kolem hlavy a byla pryč. Moucha vle-
těla otevřeným oknem do chalupy. Posadila se na stůl a potěšeně si mnula ru-
čičkama. Naštvala jsem krávu, kohouta... a teď naštvu i tu starou paní, co tady 
bydlí. Začala si bzučet: „Bzum, bzum... naštvala jsem celý dům... bzum, bzum... 
naštvala...“ „Plesk!“ Moucha to nestihla Zbyl po ní jen mastný flek. Od té doby 
moucha už nikoho neotravovala, a tak posuďte sami, zda to byl konec šťastný... 
nebo snad ne?

O Štěstí
Žili jednou dva mužíci. Jeden se jmenoval Štěstí... a kam šlápl, tam všechno 
rozkvetlo, začalo svítit slunce a každý v okolí měl štěstí. Druhý mužík se jme-
noval Smůla Kam se doklopýtal, tam vše vadlo, všechno rozbil, zkrátka všichni  
v jeho blízkosti měli smůlu. Jednoho dne se Štěstí a Smůla potkali a došlo k sázce. 
Dohodli se na tom, že pokud Štěstí bude mít smůlu, vyhraje Smůla. Ale pokud 
bude mít Smůla štěstí, vyhraje Štěstí. Potřásli si rukama a vydali se každý svou 
cestou. Smůla tedy klopýtal, tam nechával položené hrábě, pastičky na myši, 
kopal různé jámy, nařezával větve stromů. Většinou do všeho sám spadl, o vše 
se bouchnul. Jenže Štěstí mělo štěstí a napadlo ho, jak vyhrát sázku. Štěstí tedy 
šel za Smůlou, zalhal Smůle, že měl smůlu. Smůla nemohl uvěřit, že měl štěstí  
a sázku vyhrál. Štěstí viděl, že se Smůla raduje z toho, že měl štěstí a pak řekl: 
„Lhal jsem ti, Smůlo, jenže tys mi na to skočil a měl jsi pocit štěstí, takže jsi, Smů-
lo, prohrál.“ Smůla zesmutněl a hanbou odešel z království. Jenomže jak Smůla 
odešel, každý měl štěstí. A tak se štěstí stalo všední věcí, které měl každý dost, 
proto si ho nikdo nevážil. Štěstí tedy pochopil a poprosil Smůlu, aby se vrátil ... 
a Smůla mu vyhověl.
A z toho vyplývá, že Štěstí nemůže existovat bez Smůly.
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David Jansa, *2002, III. kategorie, 3. místo
Slovanské gymnázium, Tř. Jiřího z Poděbrad, Olomouc

Trapas

Nedávno mi tatínkův bratr Pavel vyprávěl, jak se jako mladý lékař vydal do Ně-
mecka. Byl členem kardiologického týmu a jeho šéf mu domluvil stáž u profesora 
Kreyberga. Strejda skákal radostí, protože slavný profesor Kreyberg místo od-
chodu do penze založil na ostrově Rujana kliniku pro doléčování lidí po operaci 
srdce. Neměl čas věnovat se začátečníkům, ale strejdův šéf se s ním dobře znal.
Strejda Pavel profesorovi ohlásil mailem den a hodinu svého příjezdu a hned 
dostal odpověď: „Počítám s vámi, hotel máte zajištěn. Bývám v práci denně do 
večera, tak mi po příjezdu zavolejte na mobil. Pošlu pro vás někoho, kdo vás do-
provodí na kliniku nebo do hotelu. Kreyberg“. Pavel tedy jel z Prahy přes Berlín 
vlakem na severní pobřeží. Odtamtud se jezdí na Rujanu trajektem. Ale protože 
se zhoršilo počasí, trajekty nevypluly a nervózní cestující přešlapovali a modlili 
se, aby se moře uklidnilo co nejdřív. Nakonec strejda do přístavu na ostrově 
dorazil až okolo půlnoci. Zmateně se rozhlížel. Co teď? Neměl jinou možnost 
než zkusit profesorovo číslo. Bál se, co mu světový vědec poví. Je to síla, budit 
někoho po půlnoci! „Kreyberg,“ ozvalo se v mobilu. „Guten Abend,“ koktal Pavel 
německy, „omlouvám se...“ Profesor ale řekl, že pro Pavla okamžitě někoho po-
šle. Za čtvrt hodiny opravdu dorazil divně oblečený, neoholený muž. Prý strejdu 
doprovodí do hotelu, není to daleko. Strejda si hastroše prohlížel s nedůvěrou. 
Ale hlavně, že dědek dorazil. Tak mu hned vrazil do ruky svůj těžký kufr a vydal se 
s ním do tmy. Chlápek nesl kufr a Pavel si vykračoval. U hotelu strejda velkoryse 
strčil neoholenému chlapíkovi do dlaně jedno euro. Ten jenom zabručel a zmizel 
ve tmě. Ráno strejda dorazil na kliniku a ohlásil se u paní recepční, která ho hned 
doprovodila k pracovně slavného profesora. Pavel zaklepal, vstoupil a málem 
omdlel. Od velkého psacího stolu se vztyčil starý pán, který pro něho v noci při-
šel do přístavu. Akorát byl už oholený. Co teď? Omluvit se? Nebo zmizet jak pára 
nad hrncem? Ale profesor to vyřešil sám. „Kreyberg,” řekl a podal strejdovi ruku.
A tak se představil i Pavel. Bylo to nejlepší řešení. Oba dělali, že se vidí poprvé 
v životě. Ale po celou dobu pobytu na klinice se strejdovi dělalo šoufl pokaždé, 
když si uvědomil, že je asi jediný na světě, kdo si nechal od velkého Kreyberga 
odnést kufr a odměnil ho za to celým jedním eurem.
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Petra Říhová, *2004, III. kategorie, čestné uznání
ZŠ E. Beneše, Mírové náměstí, Písek

Žárlivá láska

Za sedmero lesy a třemi řekami se nacházel jeden překrásný zámek a vedle něj  
i obrovská zahrada. A právě v této zahradě žilo velké množství zvířat. Od veverek, 
přes daňky až ke kočkám. A také tam přebývalo takové malé ptačí hejno. Ale ne-
bylo to obyčejné ptačí hejno, a to hlavně kvůli svým členům. Páv, orel, hrdlička  
a sokol - nerozluční přátelé, kteří se kamarádili už od ptáčat.
Jenže roky plynuly jako voda a zvířata rostla a dospívala. A naše ptačí parta se 
stále přátelila, ale každému z nich se vyvíjela i vlastní osobnost a to začalo nejen 
některým z hejna nevyhovovat, ale některým se to i velmi zamlouvalo.
Nejvíce se však mezi sebou měli rádi orel s hrdličkou. A z přátelství se začala stá-
vat láska Orel s hrdličkou spolu celé dny létali po zahradách a byli stále u sebe. 
To se ale nelíbilo pánovi, kterému se hrdlička díky své kráse, ladnosti a půvabu 
líbila. A tak se páv rozmýšlel, jak by se mohl hrdličce zalíbit. Po dlouhém uvažo-
vání ho napadla podle něj ta nejlepší myšlenka, pokusí se rozvrátit celou jejich 
partu a díky pomluvám a lžím dostane to, co chce. A tak celá pávova akce začala.
Když spolu zamilovaný pár létal po zahradách, silný orel, který byl rád, že má 
hrdličku pouze pro sebe, se každou chvíli ptal své milé, zda ho má ráda a hrdlička 
stále odpovídala stejně: „Z celého srdce.“ To by se zdálo jako úplná idylka, jenže 
za rohem vždy poslouchal lstivý páv, který díky tomu věděl úplně o všem.
A jelikož slyšel i to, jak orel nechce, aby se o hrdličku zajímal kdokoliv jiný než on, 
zaletěl páv za ním a namlouval mu: „Kamaráde můj, jak se máš? Asi dobře, no 
ne? Viděl jsem tě s hrdličkou létat po parku. A nevadí to sokolovi? Už několikrát 
jsem je viděl, jak spolu létají tady po zahradě.“
Orel se jenom divil a v hlavě se mu hromadily okamžiky, kdy viděl hrdličku, jak se 
baví se sokolem. Nevěřícně hleděl na páva a po chvíli odletěl za hrdličkou. Když 
už byl skoro u ní, všiml si, jak se opravdu baví se sokolem, jenže byl tak rozčilený, 
že si vůbec neuvědomoval, že jsou pouze dlouholetí přátelé. Co všechno udělá 
žárlivost.
Týdny plynuly a orel každou chvilku sledoval hrdličku, co dělá a s kým se baví. 
A na sokola byl čím dál tím víc nevrlý a nechtěl se s ním bavit. Hrdličce to bylo 
divné, a tak se jednoho dne zeptala orla: „Můžeš mi vysvětlit, co se to děje? 
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Sleduješ mě ve dne v noci a se sokolem už vůbec nemluvíš. Co se ti stalo?“ To 
orla ještě víc rozčílilo a začal na hrdličku křičet: „Se mnou že se něco stalo? Celý 
dny trávíš s ním a na mě si ani nevzpomeneš! A moc dobře vím, že to takhle je už 
dlouho. Už to nemá smysl, běž za ním, běž!“ Hrdlička se pouze divila a odletěla.
Orla žárlivost nenechala spát. Dalo by se říci, že se z toho zbláznil. A nejvíce tr-
pěla hrdlička, která tím pomalu a jistě ztrácela lásku.
A pro páva se zatím vyvíjelo vše růžově, a dokonce začal nabádat sokola, že hrd-
lička je teď kvůli chovám orla nakloněná na jeho stranu.
Vše se měnilo a dlouholetí kamarádi se kvůli pávovi od sebe oddalovali. Všichni 
se vyhýbali ostatním a komunikace prakticky zmizela. Tedy až na páva, který 
mluvil stále a stále a stále, ale hrál, jak se říká, na všechny strany.
Uběhlo pár dní a orel byl opravdu v koncích. A kvůli hrdličce chtěl jakkoliv od-
stranit sokola z jejího života. A tak se rozhodl vyzvat ho k boji. Ale pak si uvědo-
mil, proč by to vlastně dělal, když hrdlička už je, jak mu řekl páv, rozhodnutá pro 
sokola.
Toto přemýšlení orla tak rozčílilo, že se rozhodl, že zmizí on sám. Atak si tedy 
sbalil všechny své věci a odletěl pryč z celé zámecké zahrady.
Když hrdlička viděla na nebi odlétajícího orla, srdce sejí zlomilo. Páv to opět 
sledoval a říkal si, že by k ní mohl zajít a využít situace: „Co se stalo? Hrdličko?  
A kde máš orla?“ předstíral udivení. Jenže hrdlička si ho nevšímala a odešla. A to 
páva hodně rozčílilo. Plán nevyšel.
Tak co teď? Orel je pryč, hrdlička nešťastná a sokol je úplně sám. Ale takhle to 
přeci páv nechtěl. A tak se rozhodl, že to všechno napraví. Vypravil se hledat 
orla.
Po nějakém čase ho našel na vrchu jedné skály, jak se tam zkroušeně djval na 
okolní krajinu. Po velmi dlouhém přemlouvání a vysvětlování toho, jak si to 
všechno páv vymyslel, se s ním orel vrátil zpátky do zámecké zahrady.
A nakonec to všechno dopadlo nejlépe, jak mohlo. Orel a hrdlička spolu opět 
celé dny létali po zahradě, celá ptačí parta se zase dala dohromady, a hlavně  
z páva se opět stal čestný člen hejna a už nikdy nelhal.
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Vendula Haasová, *2003, III. kategorie, čestné uznání
Základní škola, Masarykova, Melč

Stalo se, nestalo

Jsem u babičky na návštěvě a nudím se, tak se rozhodnu prohledat její dům. 
Když najednou najdu krabici se starými fotkami. Začnu si je prohlížet a najednou 
se začnou dít zvláštní věci. Místnost, ve které, se nacházím se pomalu, začne 
zmenšovat, ale já nevím, co se to děje. Tak zavřu oči a čekám, co se stane.
Když je otevřu, tak se nacházím v jiném prostředí, čase a hlavně v jiném roce. 
Byla jsem ve městě, připadalo mi povědomé, ale přesto jsem nevěděla, kde 
přesně se nacházím. Stavby kolem mě byly hodně staré a zvláštní, byly prostě 
odlišné od těch novodobých. Všichni lidé se na mě dívali, jako bych byla úplně 
z jiné planety. Zaleknu se a nevím, co mám dělat. Tak se začnu rozhlížet kolem 
sebe a pomalu zjišťovat kde jsem a jaký je vůbec rok. Tak se začínám ptát kolem-
jdoucích: „Dobrý den, prosím vás, mohla byste mi říct, kde jsem a jaký je rok?“ 
„Je rok 1918,“ odpověděla mi neznámá osoba. Chvíli jsem z toho byla zaražená  
a nevěděla jsem, co mám dělat. Jakmile jsem se vzpamatovala, rozhodla jsem 
se, že to tady půjdu prozkoumat.
Nevěřícně jsem procházela ulicemi a najednou mě oslovil nějaký mladý muž  
a zeptal se mě: „Hledáte něco?“ „No, já vlastně ani nevím, už jsem tu byla, ale 
nepoznávám to tady,“ odpověděla jsem mu. Chvilku se na mě udiveně koukal, 
než se zase dal do řeči: „Jestli bych mohl, rád bych Vás tady provedl, jestli tedy 
dovolíte.“ „Ano byla bych Vám moc vděčná,“ řekla jsem mu. A on pokračoval: 
„Jak jste říkala, že to tu nepoznáváte, jak jste to myslela?“ Já na to: „Asi mi nebu-
dete věřit, ale u babičky na návštěvě jsem si jen tak, z nudy, prohlížela staré fotky,  
a jakmile jsem vzala do ruky fotku z roku 1918, místnost, ve které jsem byla, se 
začala zmenšovat a já se najednou ocitla tady.“
Dlouhé ticho, které následovalo, přerušila pro změnu otázka z mých úst: „Jaké 
to je žít v této době?“ On mi odpověděl: „Není to moc příjemné, abych vám 
řekl pravdu, teď nás zasáhla světová válka, a to bylo dost nepříjemné, ten zmar  
a strach, co jsme prožívali a to, jak mnozí z nás umírali a všichni toužebně čekali, 
až to vše skončí. A když to všechno skončilo, ten pocit volnosti a svobody byl 
úžasný, A to, že jsme konečně byli v bezpečí, byl pocit k nezaplacení.“ „Vážně? 
Učili jsme se o tom, ale nedokázala jsem si představit, že to bylo až tak hrozné, 
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ale povídejte mi dál,“ skočila jsem mu do řeči. „Dál, dál. Nevím, co na to říci. 
Žijeme v nové zemi, v Československu. Není to však jen země Čechů a Slováků, 
ale bydlí zde i Němci, Poláci a Maďaři, kteří o sobě dávají vědět. Ještě stále je tu 
neklid a nejistota, spousta lidí a dětí nemá co do úst, ale já věřím, že bude lépe. 
Věřím našemu prezidentovi, že to s námi myslí dobře a že se postará o to, aby 
se nám také dobře vedlo...“ Slov o naději a víře v lepší budoucnost padlo z úst 
mého průvodce opravdu hodně, až jsem mu to začala malinko závidět. Když to 
srovnám s naší úctou k dnešním politikům, je to vlastně nesrovnatelné. Žádná 
není. Ani vůči politikům, což je v řadě případů pochopitelné, ale úcta se vytratila 
i mezi obyčejnými lidmi. Z chmurných myšlenek o lidech 21. století mě vytrhl 
pohled na ohromující a velkolepou stavbu. Okamžitě a instinktivně jsem vytáhla 
svůj telefon a začala jsem si ji fotit. „Co to máte v ruce?“ zeptal se mě můj prů-
vodce. „Přece telefon,“ odpověděla jsem mu ledabyle a nechápala jsem, proč mi 
položil tak banální otázku. „Ale vždyť máte pouze sluchátko, a to velice podivné-
ho tvaru, chybí Vám přístroj a připojení k zásuvce!?“ „Ale kdepak,“ chápavě jsem 
se usmála a začala vše pomalu a jednoduše vysvětlovat, „z té doby, odkud po-
cházím, je tenhle telefon normální a je v něm všechno, co potřebujete.“ „Aha.“ 
řekl nejistě a stále nevěřícně.
Nejistota začala být patrná i u mě při pohledu na oblohu, která dávala tušit, že se 
blíží večer. Obavy narůstaly každou minutou. Ačkoliv jsem u mého průvodce ob-
divovala nadšení a očekávání lepší budoucnosti, nechtěla jsem být její součástí. 
Věděla jsem, že přijdou další, mnohem horší konflikty, které zachvátí celý svět, 
druhá světová a studená války. To jsem však nechtěla a nemohla svému milému 
společníkovi říci. Pamatuji se ještě, že naše vzájemná a poslední slova patřila 
poděkování za pomoc a ochotu...
...a už jsem byla zpátky u babičky a držela pevně fotografii v ruce, jako by se nic 
nestalo a nic nebylo. „Tak tady jsi,“ řekla s jistou úlevou v hlase moje babička. 
Já ještě stále celá zkoprnělá z toho, jsem prožila (nebo neprožila?) jsem ji pevně 
objala a řekla překotně, ale spontánně: „Babi, jsem tak ráda, že jsem tady a že 
nežiju v jiné době a že tě mám!“ Babička měla najednou slzy v očích a tiše odpo-
věděla: „ Já tebe taky.“
Nejdříve jsem byla trochu vystrašená, později však vděčná za to, co se mi stalo 
(nebo nestalo). Od té doby jsem si života vážila mnohem víc než předtím. Mám 
nový pohled na minulost a nejednou ve svých vzpomínkách myslím na svého 
průvodce. Na jeho slušnost, laskavost, uctivost a nadšení.
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Výstřel. Vedle mě někdo sebou trhne a křečovitě mi sevře dlaň. Kouř a dým 
všude kolem mě. Nic nevidím. Odkud ten výstřel jen zazněl? Musím pryč, co nej-
rychleji, ale kam? Slyším jen samý rachot a křik. Klopýtám, trhnutí ruky, padám. 
Malá ručička mi vyklouzne z ruky. Ne, kde je, musím ji držet, nesmím ji ztratit. 
Tápám kolem sebe. Kde je? Nic nevidím, všude dým. Volám, ale ani svůj vlastní 
hlas v tom hluku neslyším. Musím ji najít. Tu ručičku. Kde? KDE?
S trhnutím se posadím, rukama rychle začnu prohledávat okolí. Kde jen je ta ru-
čička? Něco hluboko uvnitř mi říkalo, že je to důležité ji držet. Kde je? Nemohu ji 
najít, všude kam hmátnu, cítím jen měkkou pokrývku. Uvědomím si, že mám za-
vřené oči a že necítím žádný kouř, i když ještě jakoby z dálky vnímám hluk letícího 
letadla. Otevřu oči. Začínám si pomalu uvědomovat, kde doopravdy jsem. Bílá 
stěna, šatní skříň po prababičce, naproti stůl s lampičkou a hromádkou učebnic. 
To byl jen sen? Protřu si oči a pusa se mi začne roztahovat únavou, ledabyle jí 
jen ze zvyku zakryji rukou. Byl to jen sen. Rukou hmátnu po budíku, je něco málo 
po jedné hodině ranní. Babička s dědou určitě hluboce spí. Slyším podivný zvuk 
podobný tomu ze sna. Zní to jako letadlo, ale kde by se tu vzalo? Je to čím dál 
tím hlasitější. Zvednu se z postele. Rozhrnu závěsy, ale nevidím nic zvláštního. 
Jdu se podívat, jestli to neprobudilo taky babičku s dědečkem. Pomalu se vydám 
ke dveřím a vyjdu z pokoje po mamince, kde spím, když jsem u prarodičů na 
návštěvě. Opatrnými krůčky zamířím směrem k ložnici, kde prarodiče spí. Cestou 
si všimnu, že v kuchyni se svítí. Přece jen je to taky probudilo. Nahlédnu dovnitř  
a v tu chvíli mi přejede mráz po zádech. Babička sedí opřená o lokty u stolu a tvář 
má staženou starostí. Děda sedí vedle ní a pevně ji objímá kolem ramen.
„Antoníne?“ babička zvedne hlavu a smutně se na mě usměje. A mě je v tu chvíli 
ještě hůř, protože poznávám ten úsměv. Viděl jsem ho jen jednou, a to když 
umřela teta a babička byla pověřena mi to oznámit. Moc jsem tenkrát brečel  
a na babiččině tváři byl přesně tenhle úsměv. Sevřel se mi žaludek. Pohlédl jsem 
rychle na dědu a čekal, že alespoň u něj uvidím nějakou oporu. Ale děda se tvářil 
stejně zničeně. V tu chvíli jsem si byl naprosto jistý, že se stalo něco strašného.
„Antoníne, pojď se k nám posadit“ pokynul děda na protější židli. Většinou mi 
říkali Tonda, ale teď mě oba nazvali Antonínem. To je zlé.

Eliška Zálešáková, *2002, III. kategorie, čestné uznání
Základní škola, Masarykova, Melč

Sen nebo skutečnost
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„Co se děje? Jak to, že nespíte?“ Babičce se z očí začaly kutálet slzy. Rychle jsem 
přešel kuchyň, dosedl na židli a vzal ji za ruku. Děda ji začal hladit rukou po ra-
meni. Vůbec jsem tomu nerozuměl. Podíval jsem se na dědu a doufal, že už mi 
konečně někdo vysvětlí, co se děje. „Antoníne, nejlepší by asi bylo, kdyby sis ze-
sílil rádio.“ Až teď jsem si všiml, že je puštěné. Otočil jsem tedy knoflíkem, abych 
ho lip slyšel. Chvíli jen chrčelo, ale pak se z něj ozvalo:
„Předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa, vyzývá 
všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím voj-
skům odpor...“
„To přece není možné.“ zabědovala babička a propukla v pláč. Vůbec nic jsem 
nechápal. Vojska? Tady? Ale to přece není možné. Ve škole nám sice pořád říkali, 
že na nás každou chvíli plánují útok imperialisté, ale nikdy jsem tomu pořádně 
nevěřil. Proč by to taky dělali? Vyskočil jsem a rychle přešel k oknu. Zíral jsem 
dolů na ulici, kde se pomalu začínali hromadit lidé. Nad hlavami jim svištěla le-
tadla, pár z nich na ně ukazovalo pěstmi. Obrátil jsem se na dědečka „To jsou 
Američané?“ zeptal jsem se. „Ne, něco mnohem horšího.“ Co může být horší? 
Blesklo mi hlavou.
„Rusáci.“
„Cože?!“ vydechl jsem nevěřícně. Rusové? Ale to nedává smysl. „Ale proč?“ hlas 
se mi zadrhl, nemohl jsem tomu uvěřit. Přece by nás nenapadli sovětští bratři. 
Ti, kteří nás osvobodili, ti o1<terých se učíme ve škole, ti kteří nás podporují. 
Děda naposledy pohladí babičku po rameni, popadne své berle a zvedne se od 
stolu. Kulhavým krokem dojde až ke mně. Položí mi ruku na rameno a zadívá se 
mi do očí. Je to pravda, bohužel.“
„Ne.“ hlas se mi zlomí. Slyším řinčení tanků z venku.
„Vím, že je těžké tomu uvěřit, zvlášť v tvém věku. Ale věř mi, prožil jsem dvě 
války a vím toho víc než ty. To jsou ruské tanky. Podívej se z okna.“
Otočil jsem se. Po ulici jely tanky s rudou hvězdou na boku. Rusové. Zcela nepo-
chybně. Podíval jsem se zpátky na dědečka. V jeho očích jsem viděl neskonalý 
smutek, ale i odhodlanost.
„Antoníne, teď potřebuji, abys byl statečný, ano? Něco po tobě potřebuji, udělal 
bych to sám, ale nedokážu to.“ řekl a smutně se podíval na místo, kde kdysi míval 
levou nohu. „Musíme zavolat tvým rodičům, ano? Doběhni do budky a řekni jim, 
že jsme v pořádku, budou mít hroznou starost „ s těmito slovy mi do ruky dal 
pár drobných. K dědovi jsem vždy vzhlížel. Ani nevím, kolik historek z jeho života 
jsem od něj už slyšel. Měl jich nespočet díky tomu, že zažil obě světové války.  
V té druhé mu granát utrhl nohu. Vyprávěl mi, jak na tom lidi byli tenkrát zle, ale 
nevzdali se. Jak on se nevzdal a staral se o svou rodinu, aby přežili. A já teď taky 
udělám něco pro svoji rodinu. Kývl jsem.
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„Samozřejmě.“
Děda mi pevně stiskl rameno a pak mě po něm hrdě poklepal.
„Děkuji, hlavně kvůli babičce.“
Zrak mi okamžitě padl na babičku, která stále seděla u stolu. Přešel jsem k ní  
a pevně ji objal. Objetí mi oplatila a já měl pocit, že mě rozdrtí. „Neboj se babi, 
zavolám našim a zjistím, jak na tom jsou.“ Babička mě k sobě ještě víc přivinula.
„Jen na sebe, prosím tě, dávej pozor, Toníku.“ slyšel jsem, jak vší silou zadržuje 
slzy, a tak jsem raději z pevné babiččiny náruče vyklouzl. U kuchyňských dveří 
jsem se po nich ještě ohlédl a ze všech sil jsem se přinutil k úsměvu. Pak už jsem 
přes sebe hodil košili a vyšel na chodbu a z vchodových dveří na ulici. Ohromil 
mě hluk a zmatek. Přes ulici jezdily tanky. Někteří lidé se před ně dokonce stavěli 
a snažili se jim zabránit v jízdě. Chvíli jsem tam jen tak stál, ohromený a ochro-
mený tím, co se přede mnou odehrávalo. Po chvíli jsem se rozběhl na roh ulice. 
Všude zmateně pobíhali lidé a já si přes ně musel razit cestu. Slyšel jsem lidi kři-
čet něco ruský, nejspíš nějaké nadávky. Pak ale vzduch prořízl úplně nový zvuk. 
Zvuk střelby. Instinktivně jsem se přikrčil. Střelba se blížila, všude kolem mě byli 
jen prchající lidé, neviděl jsem, odkud ta střelba přichází. Rozrušený dav mě vlekl 
s sebou. Nevím, jak se mi to podařilo, ale nakonec jsem se z davu vymanil a ukryl 
se v jedné z postranních uliček. Opřel jsem se o zeď a snažil se zklidnit svůj dech. 
Koutkem oka jsem zpozoroval, že vedle mě se něco pohnulo. Trhl jsem sebou  
a ruce jsem dal v obranném gestu před sebe. Ale rána, kterou jsem čekal, nepři-
šla. Místo toho jsem zpozoroval, jak se někdo krčí u zdi a snaží se ode mě dostat 
co nejdál. Byla to malá holčička. Nejspíš měla poraněnou nohu, protože ji vlekla 
za sebou. „Neboj, neboj se, já ti nic neudělám.“ A abych dodal svým slovům na 
významu, o krok jsem ustoupil a vztyčil ruce dlaněmi napřed. Nejspíš pochopi-
la, že se jí nesnažím ublížit, přestala se ode mě odtahovat. Ale pořád se na mě 
dívala nedůvěřivým pohledem. „Neboj se.“ opakoval jsem pořád dokola, aby ji 
uklidnil. Nebo i sebe? „Jakpak se jmenuješ?“ Vzpurné semkla rty k sobě. „Dobře, 
nemusíš mi to říkat. Jen, prosím tě, zůstaň v klidu, kouknu se na tu nohu, ano?“ 
Chvíli váhala, nakonec ale jen přikývla. Pomalu jsem k ní došel a kleknul si vedle 
poraněné nohy. Ve tmě jsem toho moc neviděl, opatrně jsem se tedy nohy do-
tkl. Byla celá ulepená od krve. „Teď ti musím vyhrnout nohavici, ano?“ Když jsem 
látku začal vytahovat nahoru, sykla bolestí. „Neboj, to bude v pořádku.“ Chvilku 
jsem počkal a pak povytáhl látku až ke kolenu. Přes holeň se jí táhla ošklivá rána. 
Rychle jsem ze sebe shodil košili a ovázal ji. Nebylo to nic moc, ale muselo to 
pro tentokrát stačit. „Jak ses tu ocitla?“ Neurčitě trhla rameny. „Pojď, vezmu tě 
do bezpečí.“ Podával jsem jí ruku. Pevně se jí chopila, abych ji mohl zvednout. 
„Nebolí to?“ Odhodlaně zavrtěla hlavou. Nejspíš ji to bolelo, ale nechtěla to při-
znat. Vydali jsme se zpátky na hlavní ulici. Všude byl kouř, ale hluk nezakryl. 
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Stále jsem slyšel tanky jezdící po ulici a křik lidí. Nejradši bych se otočil na patě  
a vrátil se do relativního klidu postranní uličky, ale musel jsem zavolat rodičům 
a postarat se o neznámou holčičku. Vykročil jsem odhodlaně vpřed. Všude byli 
lidé, prchali nebo se snažili tanky zadržet. Z všudypřítomného hluku mi hučelo 
v hlavě. Někdo do mě narazil, až jsem zavrávoral. Zesílil jsem stisk pravé ruky, 
abych se ujistil, že ručičku stále držím. Byla tam, díky bohu. Šel jsem pořád dál, 
ale nebyl jsem si vůbec jistý, který směrem jdu a ani jestli jdu dobře. Stále jsem 
se jemnými stisky pravé ruky ujišťoval, že holčičku pořád držím. Nezáleželo mi už 
ani na ničem jiném než dostat se k telefonní budce a přitom ochránit tu malou 
holčičku. Už jsem ani nevnímal ten všudypřítomný strach a hluk, šel jsem prostě 
dál a dál. Najednou jsem před sebou uviděl budku. Sláva! Přidal jsem do kroku. 
Už jen kousek a ... před budkou někdo stál. Hnědovlasý muž na budku přilepo-
val kus papíru. „Ehmm, promiňte.“ přistoupil jsem ještě blíž a poklepal mu na 
rameno. Prudce se otočil a chytil mi ruku. Drtil mi zápěstí. Sykl jsem úlekem  
i bolestí. Jakmile uviděl, že jsem jenom kluk, okamžitě mě pustil. „Promiňte, ale 
potřeboval bych si zavolat.“ „Ach tak, jistě.“ poodstoupil, aby mi uvolnil cestu, 
když vtom doslova zkameněl. „Toničko! Proboha, co ty tady děláš?!“ Cítil jsem, 
jak se mi malá ručička vysmekla, a za okamžik už holčička objímala cizího muže 
kolem krku. „Tatí!“ vzlykala.
„Můj ty bože, kde jste ji našel?“ obrátil svůj pohled na mě.
„V jedné z ulic, byla, a vlastně pořád je, zraněná. Nemohl jsem ji tam jen tak 
nechat.“
„Bůh ti žehnej, chlapče, musela za mnou vyběhnout“. Poplácal mě po rameni  
a v dalším okamžiku už utíkal pryč s holčičkou v náručí. S úlevou jsem se za ním 
díval, ale hned jsem si vzpomněl na svůj úkol. Rychle jsem vlezl do budky. Kout-
kem oka jsem ještě zahlédl, co stálo na čerstvě přilepeném plakátu: „S bolestí 
v srdci oznamujeme všem přátelům na světě, že nás navždy opustila naše velká 
láska k SSSR“. Co nejrychleji jsem naházel drobné mince do automatu a vytočil 
číslo domů. Chvilku se nic nedělo, ale pak jsem uslyšel roztřesený hlas maminky. 
„Haló?“
„Mami! To jsem já, Tonda!“
„Tondo, zlato, jsi v pořádku? Není ti nic? Neublížili ti?“
„Jsem v pořádku, mami. A babička s dědečkem taky. Jak je vám?“
„My jsme taky v pořádku. Nevycházíme raději ani ven.“ Ozval se mužský hlas.
„Tati! Takže jste v pořádku.“
„Samozřejmě, nic se nám nestalo. Ničeho se neboj, synku. Běž opatrně zpátky  
a postarej se o babičku a dědečka. Ono se to nějak vyřeší. Ty to ale řešit nemu-
síš.“
„Tati, oni to jsou Rusáci! Mají na tancích rudou hvězdu!“
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„Ano, já vím. Ale nestarej se o to. Naši sovětští bratři by nám neublížili. Všechno 
je to určitě nedorozumění, uvidíš.“
„Dobře, musím končit. Dávejte na sebe pozor.“
„Jistě, zlatíčko. Jen zůstaň u prarodičů. Miluji tě.“ zaslechl jsem ještě maminku. 
Pak sluchátko oněmělo. Chvíli jsem tam jen tak stál. Zavřel jsem oči a připadal si 
v budce jako v bublině odříznuté od okolního světa. Jako kdyby se mě všechen 
ten chaos netýkal. Bylo to jako zlý sen. Noční můra, ze které bych se měl každou 
chvíli probudit. Tak strašně moc jsem si přál probudit se a zjistit, že nic z toho 
nebylo skutečné. Že po naší ulici nejezdí tanky s rudými hvězdami. Že vojáci ne-
střílí po nevinných lidech. Že lidé, které jsme nazývali svými spojenci, nás násilím 
neobsadili. Ale jak se chcete probudit z něčeho, co se vám nezdá? Navzdory 
optimistickému utěšování svého otce jsem tušil, že nic už nebude jako dřív. Bude 
válka? Proti komu a s kým budeme bojovat? Kdo je náš přítel a kdo nepřítel? 
Otevřel jsem oči a vyšel z budky ven vstříc své budoucnosti.
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Žáci 4. A, IV. kategorie
ZŠ A MŠ T. G. M. Poříčany

Soubor pohádek pro učenlivé děti - výběr

O královském synovi 
Jan Novák 
Byl jednou jeden královský syn, který tuze rád jedl a nikdy nebyl dost sytý. Ani na 
jaře, kdy už usychaly meze a počasí lákalo jít ven, se nechtěl vzdálit od kuchyně. 
Nezajímala ho sýkorka na stromě ani sýček v lese. V kapse nosil kus sýra  
a v batůžku syslí zásoby. Když už někdy přece jen vyšel ven, bral si s sebou 
přesýpací hodiny, aby tam nebyl moc dlouho a stihl tak druhou svačinu a první 
i druhou večeři. Po návratu domů pak býval tak hladový, že snědl na posezení 
klidně i syrové kuře. Jednoho večera, zrovna když se šel natáhnout po zákusku  
a kávě, uslyšel, jak mu v pokoji syčí had. Naštěstí jen utekl Jeho Výsosti z terária, 
a tak ho hned našli a vrátili do jeho příbytku. Královský synek se vyspal a druhý 
den ráno, když za ním už po třicáté přišli jeho kamarádi z podhradí, konečně se 
jim podařilo vytáhnout ho ven – a od té doby už chodí ven sám od sebe a rád.

Pyšný čert 
Hana Kováčová 
Na jedné staré pile žili tři čerti. Nejmladší se jmenoval Pepík a byl tuze pyšný na 
svoje kopyta. Když je někdo pochválil, pyšně se ušklíbl a řekl: „Zato ty máš pysk 
jako ptakopysk.“ Jednou si šel Pepík koupit do města nový pytel na zlobivé děti. 
Vesele si pískal, když vtom klopýtl a upadl. Náhle uviděl, jak se k němu plazí 
slepýš: „Ach, Pepíku, podívej, co se ti kvůli tvé pýše stalo. Teď budeš pykat za 
své zlé skutky, a dokud nezačneš zpytovat svědomí, budeš tady ležet. Teprve až 
svých ošklivých skutků zalituješ, můžeš se vrátit domů.“ Když nastala noc, dostal 
Pepík strach a začal zpytovat svědomí. Zalitoval svých skutků a rozplakal se. 
Najednou zjistil, že už leží ve své teploučké posteli, obklopený kamarády čerty. 
Hned se jim omluvil a od té doby, kdykoliv mu někdo žertem řekne, že vypadá 
jako netopýr, se jen zapýří a nikomu už se neposmívá.
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Jak se býk zamiloval 
Petr Dušek 
Byl jednou jeden býk a ten si koupil byt v Přibyslavi. Tam potkal krásnou kobylu, 
do které se okamžitě zamiloval. Kobyla mu dala bylinu a tak svou lásku k býkovi 
opětovala. Koupili si spolu nábytek a nastěhovali se do býkova příbytku. Šťastně 
spolu žili až do smrti.

Hlemýžď a myš 
Petr Dušek 
Žil byl jednou jeden hlemýžď a ten se nechtěl mýt. Mýdlo za celý život ani jednou 
nevzal do ruky. Jednoho dne na jeho zvonek zazvonila myš. Donesla mu jako 
dárek hmyz. Jenže ten hmyz měl chmýří, a tak ho hlemýžď nechtěl. Vypustili ho  
s myškou na mýtině a odešli spolu do Litomyšle. Jestli nezemřeli, žijí tam dodnes.

Jahůdka a její kamarádi 
Hana Kováčová 
Ve vesničce nedaleko Přibyslavi bydlela jedna malá holčička. Jmenovala se 
Jahůdka. V bytě měla obyčejný, ale moc hezký a pohodlný nábytek. V okolí 
bydlelo několik obyvatel. Vedle domečku měla Jahůdka vybudovaný malý 
příbytek, ve kterém bydlel dobytek – býk a kobyla. V zahradě rostlo mnoho 
bylin. Bystrý člověk si hned všiml, že je tam útulno a Jahůdce a jejím kamarádům 
se tam hezky bydlí. Byla radost pohledět, jak si spolu rozumí a váží si jeden 
druhého. Zkrátka… bydleli si jako v pohádce.

O loupežníku Matesovi 
Michal Peták 
Byl jeden loupežník, který bydlel v Ruzyni. Nazýval se Mates. Při jedné ze svých 
loupeží ukradl i knihu fyziky. Brzy ho však chytili a jemu nezbývalo, než se ke 
krádeži přiznat. Mluvil a mluvil, až ho začal bolet jazyk. Knihu fyziky raději vrátil 
a na další loupení už nikdy víc ani nepomyslel.

O Milušce 
Michal Okleštěk 
Byla jednou jedna holčička a ta se jmenovala Miluška. Bydlela na okraji Prahy, 
která se nazývá Ruzyně. Miluška měla ráda cizí jazyky, ale ze všeho nejvíc ji bavila 
fyzika. Snila o tom, že až bude velká, stane se z ní světoznámá fyzička. Držte jí 
palce!
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(k zařazení do jednotlivých kategorií je rozhodující školní ročník, který žáci navštěvují)
Oceněné soutěžní příspěvky – kategorie I. – 6 – 11 let (1. - 5. tř.)

Místo Jméno (třída) Adresa školy Název příspěvku

1. místo Adéla Hudcová  
(3.)

ZŠ a ZUŠ, Jabloňová 564/43, 
460 01 Liberec 12 Soubor básniček 

2. místo Adéla Křepelková  
(5.)

ZŠ, Arménská 21,  
625 00 Brno

Večeře účastníků 
brněnských pověstí

3. místo Miloš Routa  
(4.)

ZŠ a MŠ Chodov, Květnového 
povstání 57, 149 00 Praha 4 Říční pirát

Čestné 
uznání

Justine Ines Hošková 
(4.)

ZŠ Maršovská 1575/2,  
415 01 Teplice Zoufalé dobrodružství

Čestné 
uznání

Lucie Kazinotová  
(5.)

ZŠ Slovácká 40,  
690 02 Břeclav Hodný vodník

Čestné 
uznání

Kateřina Stachová 
(5.)

ZŠ a MŠ Malšice 232,  
391 55 Malšice Záchrana morčete

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

Místo Jméno (třída) Adresa školy Název příspěvku

1. místo Mia Bružeňáková 
(prima)

Klasické a španělské gymnázium,
Vejrostova 2, 635 00 Brno - Bystrc Cesta, Kraj (básně)

2. místo Jan Červenka (6.) ZŠ E. Beneše, Mírové n. 1466,  
397 01 Písek 

Jindřich a myšLenka,  
O zahradníkovi s dobrou 
duší, Překvapení v kukuřici

3. místo Radim Matoušek (7.) ZŠ Prokopa Diviše, Ke Škole 569/15, 
Znojmo - Přímětice Maminčin nápad

Čestné  
uznání

Kristýna Daňková 
(prima)

Klasické a španělské gymnázium,
Vejrostova 2, 635 00 Brno - Bystrc Sen realitou

Čestné  
uznání

Natálie Nováková 
(sekunda)

Gymnázium Pierra de Coubertina,  
nám. Fr. Křižíka 860, 390 00 Tábor Alfa

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

Místo Jméno
(ročník) Adresa školy Název příspěvku

1. místo Marie Nováková  
(9.)

ZŠ Arbesova 30,  
Jablonec nad Nisou  
466 04 

Vidět neviditelné

2. místo Tomáš Zadražil  
(8.) ZŠ E. Beneše, Mírové n. 1466, 397 01 Písek Trocha humoru neuškodí

3. místo David Jansa  
(9.)

Slovanské G, tř. Jiřího z Poděbrad 13, 771 11 
Olomouc Trapas

Čestné 
uznání

Petra Říhová  
(8.) ZŠ E. Beneše, Mírové n. 1466, 397 01 Písek Příběhy k zamyšlení

Čestné 
uznání

Vendula Haasová  
(8.) Masarykova ZŠ a MŠ Melč 192,747 84 Stalo se, nestalo se…

Čestné 
uznání

Eliška Zálešáková  
(9.) Masarykova ZŠ a MŠ Melč 192,747 84 Sen nebo skutečnost

Oceněné soutěžní příspěvky – kategorie IV. – kolektivy 
Místo Adresa školy Jméno 

pedagoga Název příspěvku

Čestné 
uznání

Kolektiv 4.A  ZŠ Poříčany
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Školní 300,  
289 14 Poříčany 

Mgr. Jana Mertlíková
Soubor pohádek pro učenlivé 
děti aneb Vyjmenovaná slova 
hrou

Čestné 
uznání

Žáci 6. třídy ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, 
Masarykova 426, 742 45 Fulnek Mgr. Karla Střílková Hra na mráz

Čestné 
uznání

Žáci 2. – 9. ročníku ZŠ Žižkova 518,  
511 01 Turnov Mgr. Jana Kepková Zvíře v nás

Čestné 
uznání

Žáci 5. ročníku ZŠ Strž, E. Krásnohorské 2919, 
544 01 Dvůr Králové nad Labem Mgr. Jana Hronešová Verše od srdíčka

Čestné 
uznání

Žáci 6.-9. tříd ZŠ jazyků Karlovy Vary,  
Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary Mgr. Jana Táborková Almanach prací žáků (DVD)
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Počet prací zaslaných do soutěže Oceněné práce
I. kategorie 69 6
II. kategorie 31 5
III. kategorie 82 6
IV. kategorie 14 5
Celkem 196 22






