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Soutěž dětského literárního projevu
Náš svět 2015 - 2016 – výsledková listina

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

Místo Jméno (třída) Adresa školy Název příspěvku

Čestné uznání Markéta Běhounková (2.) ZŠ, Mozartova 24,  
466 04 Jablonec nad Nisou (Liberecký) O zlobivé gumě

Čestné uznání Lukáš Karolyi (5.) ZŠ E. Beneše, Mírové n. 1466,  
397 01 Písek (Jihočeský)

Příběh šachového pěšce;  
O zázračném skřítkovi aj.

Čestné uznání Kateřina Jiroušová (1.) ZŠ, Mozartova 24,  
466 04 Jablonec nad Nisou (Liberecký) Jak se myška naučila plavat

Čestné uznání Martin Vodvářka (5.) ZŠ, Arménská 21, 625 00 Brno 
(Jihomoravský) O Trhlíkovi

Čestné uznání Adéla Marie Frimlová (4.) ZŠ, Mozartova 24,  
466 04 Jablonec nad Nisou (Liberecký) O lyžaři Františku Hříbkovi

Čestné uznání Anna Ackermann (4.) ZŠ, Nová Ves 18, 664 91 Nová Ves  
u Oslavan (Jihomoravský) Příběh moře

Čestné uznání Elvíra Ivanovna Kuzma (4.) ZŠ, Mozartova 24, 466 04 Jablonec nad 
Nisou (Liberecký) Duch Kvíloš

Čestné uznání Kateřina Vašků (4.) ZŠ, Mozartova 24, 466 04 Jablonec nad 
Nisou (Liberecký) Ztracená příšerka

Čestné uznání Matěj Brtek (4.) ZŠ, Chittussiho n. 153, 538 42 Ronov 
nad Doubravou (Pardubický)

O lustru, který chtěl vypadat 
jako lampion

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

Místo Jméno (třída) Adresa školy Název příspěvku

Čestné uznání Jan Přibyla (7.) ZŠ Emila Zátopka, Pionýrská 791,  
742 21 Kopřivnice (Moravskoslezský)

Je lepší shořet, než 
vyhasnout; Věc

Čestné uznání Nina Lapčíková (sekunda) Purkyňovo gymnázium, Masarykova 379, 
696 62 Strážnice (Jihomoravský) Kluk za oknem

Čestné uznání Adina Lejsková (prima) Gymnázium, Tomkova 45, 
779 00 Olomouc-Hejčín (Olomouucký) Ježkovy oči

Čestné uznání Marie Havlíková (6.) ZŠ, Školní 698, 698 01 Veselí nad 
Moravou (Jihomoravský) Z deníku Etonelie Enotliové

Čestné uznání Nina Ocetková (6.) ZŠ, Arménská 21, 625 00 Brno 
(Jihomoravský) Starý dům

Čestné uznání Zuzana Plodková (prima) Gymnázium, Tomkova 45, 
779 00 Olomouc-Hejčín (Olomouucký) Boj o život

Čestné uznání Jaromír Chmelík (7.) ZŠ T.G.Masaryka, Třebízského 32, 
Rokycany (Plzeňský) Průvodce do světa počítačů

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

Místo Jméno (třída) Adresa školy Název příspěvku

Mimořádné 
ocenění za 
mimořádný 
talent

Vojtěch Franců (tercie) Gymnázium, Jana Palacha 804,  
511 01 Turnov (Liberecký) Chtít vidět slunce v noci

Čestné uznání David Kettmann (tercie) Gymnázium INTEGRA, Rašelinová 11, 
Brno (Jihomoravský)

Básně jarní-letní-podzimní-
zimní haiku a další

Čestné uznání Eliška Lenochová (tercie) Gymnázium Z. Wintra, Nám. Jana Žižky 
186, 269 19 Rakovník (Středočeský) Západ slunce, Mojmír a další

Čestné uznání Tereza Šlechtová (9.) ZŠ Kralovice, Nová 730, 331 41 Kralovice 
(Plzeňský) Rušná ulice plná ticha

Čestné uznání Petra Vydrová (tercie) Gymnázium Z. Wintra, Nám. Jana Žižky 
186, 269 19 Rakovník (Středočeský) Lavička, Dopis od Karla IV.

Čestné uznání Adéla Uhrová (8.) ZŠ E. Beneše, Mírové n. 1466,  
397 01 Písek (Jihočeský)

Zlatovlasá dcera, 
Nespokojená kniha a další

Čestné uznání Kristýna Benčíková (9.) ZŠ, Arménská 21, 625 00 Brno 
(Jihomoravský) Říše (ne)obyčejného života

Čestné uznání Adriana Hejdová (tercie) Gymnázium Z. Wintra, Nám. Jana Žižky 
186, 269 19 Rakovník (Středočeský) Dějepisná olympiáda, limerik

Čestné uznání Tomáš Kaplánek (9.) ZŠ Emila Zátopka, Pionýrská 791,  
742 21 Kopřivnice (Moravskoslezský) Snížek

Čestné uznání Johana Seidlová (8.) ZŠ E. Beneše, Mírové nám. 1466,  
397 01 Písek (Jihočeský)

Příběhy všedního života, 
Zloděj uvnitř rodiny aj.

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

Čestné uznání Žáci ZŠ Žižkova 518,  
511 01 Turnov (Liberecký) Mgr. Jana Kepková Povstaňte, přichází KRÁL – sborník 

prací k 700. výročí narození Karla IV.

Čestné uznání
Třídy 9.A a 9.B, ZŠ Opava-
Kylešovice, U Hřiště 4, 747 06 
Opava 6 (Moravskoslezský)

Mgr. Petra Poledňáková  
a Mgr. Lydie Slezáková

Kaligramy aneb  
Básně v obrazech

Čestné uznání Žáci 5.A, ZŠ a MŠ Ostrčilova 10, 
702 00 Ostrava (Moravskoslezský) Mgr. Jana Hyplová Básňopis a rčeňopis žáků V.A

Čestné uznání
Žáci 9. ročníku, ZŠ E. Beneše, 
Mírové nám. 1466, 397 01 Písek
(Jihočeský)

Mgr. Hana Kafková Vyznání – sbírka intimní lyriky 

Statistka NS 2015-16 
Počet prací zaslaných do soutěže Oceněné

I. kategorie 80 9
II. kategorie 38 7
III. kategorie 71 10
IV. kategorie 20 4
Celkem 209 30
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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 
zařízení včetně školských zařízení pro zájmové vzdělávání. Mnoholetá tradice  
a zkušenosti v oblasti vzdělávání a rozsáhlá síť našich metodiků, odbor-
ných garantů i externích spolupracovníků nám mimo jiné umožňuje kvalitní  
a celoplošnou realizaci úkolů vyplývajících ze státních priorit i rezortních projek-
tů Ministerstva školství. 
Pro cílové skupiny zajišťujeme komplexní nabídku vzdělávacích a konzultač-
ních služeb, metodickou a odbornou podporu a zároveň dokážeme opera-
tivně 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. Oblastí podpory nadání se v NIDV 
věnuje oddělení Talentcentrum, které je členem Sítě evropských talentcenter na 
podporu rozvoje nadání a péče o nadané. Od roku 2014 je v souladu s Koncepcí
Podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014-2020 pověřeno 
MŠMT vytvořením Systému podpory nadání v ČR. Cílem systému je maximální 
rozvoj a plné využití potenciálu všech dětí včetně rozvoje jejich tvořivosti, a to již 
od předškolního věku. Tato podpora je dlouhodobá a systematická. Zahrnuje ob-
lasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání 
vychází z aktivit, které se již osvědčily. Navíc by měl přinést propojení organizá-
torů a dalších subjektů, které se na odhalování, podpoře a uplatnění nadání dětí  
a žáků jakýmkoli způsobem podílejí. Pedagogům může systém nabídnout pře-
hled o dostupných aktivitách včetně možností vzdělávání a o dlouhodobých 
záměrech krajů v oblasti podpory nadání. Žákům a dalším aktérům pak může 
přinést informovanost o nabídce možností podpory nadání v jejich kraji či na 
celostátní úrovni. Do systému jsou zařazeny také další aktivity organizované 
Talentcentrem NIDV: program Talnet a soutěže (aktuální informace o Systému 
podpory nadání včetně soutěží a Talnetu naleznete na www.talentovani.cz). Ta-
lentcentrum 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. I v letošním ročníku soutěže Náš svět se 
objevila celá řada zajímavých příspěvků, s nimiž se můžete seznámit i Vy pro-
střednictvím tohoto sborníku.

Vaše NIDV
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SBORNÍK LITERÁRNÍCH PRACÍ - ROČNÍK 2015 – 2016
Národní soutěž dětského literárního projevu - Náš svět

43. ročník - 2015/2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo ve školním roce 2015-
2016 již 43. ročník soutěže dětského literárního projevu Náš svět. Garantem 
soutěže je od 1. 1. 2014 Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV).

Organizace soutěže:
Soutěž dětského literárního projevu je jednokolová a není tematicky omezena. 
Všechny práce jednotlivců a práce kolektivů se zasílají na adresu NIDV (práce 
lze zaslat i elektronickou poštou tajemnici soutěže). Zúčastnit se mohou všech-
ny děti z České republiky od 6 do 15 let, jednotlivci svými literárními pracemi  
(u básní se doporučuje zaslat raději několik příspěvků), kolektivy výsledky slo-
vesných 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 roč-
ník, úplnou adresu školy (včetně PSČ), případně též bydliště, u kolektivů jméno 
vedoucího (pedagoga) a adresu školy (či jiné organizace). Zaslané dětské pří-
spěvky vyhodnocuje zkušená odborná porota (pro každou kategorii je samostat-
ný porotce, vybrané práce pak hodnotí celá porota společně). V letošním roce 
vybrala a ocenila nejlepší práce z každé kategorie, které jsou odměněny čestným 
uznáním a knižním dárkem,  porota se letos rovněž rozhodla o udělení mimořád-
ného ocenění za literární talent, a to soutěžícímu ze 3. kategorie. 
Slavnostní předání cen soutěžícím z kategorií jednotlivců pravidelně již několik 
let probíhá v květnu na knižním veletrhu Svět knihy (letos 12. - 15. 5. 2016). Vy-
brané oceněné práce jsou spolu s výsledkovou listinou rovněž otištěny ve sbor-
níku, který je k dispozici všem oceněným soutěžícím. Výsledková listina je zve-
řejněna též na internetových stránkách www.nidv.cz, najít zde můžete i ukázky 
oceněných literárních prací, případně fotodokumentaci ze slavnostního vyhláše-
ní 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 dalšího vzdělávání, Talentcentrum
Senovážné náměstí, 115 30 Praha 1

tel.: 221 850 807, 814; e-mail: steflova@nidv.cz 

Poznámka: 
Sborník obsahuje jen vybrané oceněné práce, vzhledem ke značné délce 
některých příspěvků jsme je nemohli zařadit do sborníku všechny, popř. jsme 
zařadili jen jejich část.

Počet prací zaslaných do soutěže                Oceněné práce          

I. kategorie 80 9
II. kategorie 38 7
III. kategorie 71 10
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Markéta Běhounková, I. kategorie, *2008
Základní škola Jablonec nad Nisou

Byla jednou jedna zlobivá guma. Chlubila se svou schopností vygumovat vše,  
co si zamane. Bydlela v rozkošném malém barevném domku. Ale co se jednou 
nestalo! Gumovala a gumovala, až si omylem vygumovala svůj vlastní domeček.
Plakala a plakala, nevěděla, co si počít, až nakonec se vydala hledat si nový 
domov. Potkala pero a zeptala se ho: ,,Ahoj, prosím tě, nemohlo bys mi nakreslit 
domeček? Já si ho omylem vygumovala a teď nemám kde bydlet.” ,,Ale jistě, 
rádo ti pomůžu,” odpovědělo pero. A jak řeklo, tak udělalo. Pustilo se do práce  
a za chvíli tu stál nádherný veliký domeček. Pero se gumy zeptalo: ,,Můžu bydlet 
s tebou?” Guma odpověděla: ,,Určitě, alespoň mi v něm nebude tak smutno.”  
A protože už se stmívalo, šli oba spát. V noci se guma ale probudila zimou, 
protože pero nakreslilo jen obrysy, a tak domečku vlastně chyběly celé stěny  
a táhlo do něj... nó, strašně!!! Tak guma rozčileně vygumovala i nový domeček  
a pero poslala pryč. Ráno se guma vydala opět na cestu. Potkala tužku a požádala 
ji: ,,Tužko, nemohla bys mi namalovat domeček? Nemám kde bydlet, ale prosím 
tě, pořádně mi ho vybarvi, ať je v něm hezky teploučko.” Tužka byla hodná, tak 
přání gumě ráda splnila. Domeček byl namalovaný raz dva a guma z něj byla přímo 
nadšená. Tužka se gumy zeptala: ,,Můžu bydlet s tebou?”,,Ale jistě,” odpověděla 
guma. ,,Alespoň mi nebude smutno.” Už se stmívalo a tak šly obě dvě spát. V noci 
se guma probudila, a protože v domečku nebylo vůbec nic, jen šedé stěny, bylo jí 
sice teplo, ale od tvrdé podlahy byla celá otlačená. Řekla si: ,,V tomhle domečku 
se mi taky nelíbí,” a domeček také vygumovala. Tužce řekla, že se jí domek nelíbil,  
a tak ho vygumovala. ,,Půjdu hledat další přátele, kteří umí hezčí domek”, řekla 
a odešla. Tužka tam smutně stála a měla slzy na krajíčku. Šla dál a potkala 
penál. Požádala ho: ,,Prosím tě, nepostavil bys mi domeček?” ,,Určitě v sobě 
máš všechno, i barevné pastelky, takže mi do něj dokážeš nakreslit všechno, 
co potřebuju.” Penál byl starý dobrák a gumě vyhověl. Za chvíli byl na světě 
překrásný barevný domek plný nádherných věcí. Penál se zeptal gumy: ,,Můžu 
s tebou tady bydlet?” Guma odpověděla, že ano. Ale oba se do domku nevešli. 
Dlouho přemýšleli, jak to vyřeší, až nakonec gumu napadlo vygumovat jednu 
stranu domečku a penál tak mohl domeček zvětšit. Penál ho zvětšil tak, že tam 
bylo spousta místa. Pak penál řekl  gumě: ,,Je tady hodně místa a já tady budu  
s tebou rád bydlet, ale pod jednou podmínkou, že se omluvíš peru a tužce  
a pozveš je dál. Jinak tě nepustím dovnitř, protože jsem ten dům stavěl hlavně 
já.” Guma se oběma omluvila a pozvala je k nim do domečku. A všichni tam 
spolu bydlí spokojeně dodnes.

O zlobivé gumě



NÁŠ SVĚT

5

Lukáš Károlyi, I. kategorie, *2004
Základní škola E. Beneše, Písek

První pokusy

Příběh  šachového pěšce
Byl jednou jeden šachový pěšec. Patřil do známého šachového týmu, ve 
kterém  si  některé figurky myslely, že pěšec je bezvýznamným členem mužstva. 
Jednou se v Písku konal šachový turnaj. V prvním zápase král přikázal pěšci, aby 
se pustil do boje a prorazil soupeřovu královskou ochranku. Pěšec vyrazil do 
nepřátelských šiků. Snažil se úkol splnit co nejlépe, ale v nepozornosti se dostal 
do zorného pole protivníkova střelce, a ten ho z boje vyřadil. Když to zjistil jeho 
král, velmi se rozzlobil. Opovržlivě řekl své ženě-královně: ,,Jak mám zvítězit, 
když mám v mužstvu tak nešikovného vojáka...” Královna i ostatní figurky ze 
zadní řady s ním nesouhlasily. Pěšec to slyšel a rozplakal se. Jak plakal, spadl na 
zem a zakutálel se k myší díře. Tam ho našel táta myšák a dal ho svým dětem  
k narozeninám. Dětem se pěšák moc líbil a skamarádily se s ním a měly ho 
rády. A jak dopadl král? Byl z dalších bojů diskvalifikován, protože mu v mužstvu 
chyběla figurka pěšce...

O  zázračném  skřítkovi
Na kraji vesnice v malé chaloupce žila chudá vdova Magdalenka, která měla 
sedm synů. Chlapci museli své mamince pomáhat na poli i doma. Jednoho roku 
vtrhla do země zlá nemoc. A zavítala i do naší malé chaloupky. Nejdříve začal 
pokašlávat  nejmenší Honzík. Za ním pak Ondra, Matěj, Jakub, Vašík, Petřík  
a Lukáš. Chlapci kašlali a chřadli. Magdalenka z toho byla velice nešťastná. Byla 
velmi chudá a nemohla k nim zavolat doktora. Chlapcům bylo stále hůř a hůř. 
Magdalenka měla doma medailonek a rozhodla se ho prodat,  aby mohla koupit  
nějaký lék, který by chlapcům pomohl. Cesta do města byla dlouhá. Když přišla  
k malému paloučku, sedla si, aby si trochu odpočinula. Přemýšlela o svém trápení 
a ze všeho únavou usnula. Ve snu se před ní objevila krásná paní. Magdalence 
připomínala její maminku. Neznámá paní k ní promluvila: ,,Vím, co tě trápí,  
a pomohu ti. Rozhlédni se po paloučku, najdeš na něm drobounké, nenápadné 
bílé kvítky. Nasbírej je a uvař z nich svým chlapcům léčivý čaj.” Když se Magdalenka 
probudila, opravdu kolem sebe uviděla spoustu bílých kvítků, přesně takových,  
o jakých se zmínila tajemná žena. Nasbírala je a běžela rychle domů. Uvařila 
z nich čaj pro své nemocné chlapce. Ti hned, jak se ho napili, se cítili lépe. 
Po několika dnech se úplně uzdravili. Lidé z vesnice se Magdalenky ptali, jak 
je to možné. Magdalenka jim ukázala kvítky, které chlapcům pomohly. Lidé se 
divili, jak to taková obyčejná květinka dokáže, vždyť vypadá jako chudobka. Pro 
Magdalenku to však byla nejkrásnější květinka na světě, protože uzdravila jejích 
sedm synů. A tak jí začala říkat sedmikráska...
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Kateřina Jiroušová, I. kategorie, *2009
Základní škola Mozartova, Jablonec nad Nisou

Jak se myška naučila plavat

Byla jednou jedna myška a ta myška se chtěla naučit plavat. Tak se přihlásila do 
plaveckého kroužku.
Když poprvé skočila do vody, tak zjistila, že má problémy s ocáskem. A tak začala 
myška cvičit doma. Cvičila a cvičila, až jednou přišla na to, jak mávat ocáskem. 
Mávala ocáskem ze strany na stranu jako kormidlem a pacičkama ťapala, jako 
kdyby chodila po všech čtyřech.
A pak jednou šla myší rodina do bazénu a myška plavala lépe než rodiče. A rodiče 
byli šťastní ze své malé, docela malinké dcerky.
A protože myška plavala čím dál lépe, dostala se na plaveckou olympiádu. Ozval 
se start, myška skočila do vody, jenže húúúú, zjistila, že hned vedle ní skočila 
do vody kočka. Myška se strašně lekla a začala plavat, jak nejrychleji uměla  
a uplavala kočce.
No a co kočka? Ta byla strašně překvapená.
,,To  není možné!” křičela.
Ale bylo to možné. Myška uplavala kočce a vyhrála plaveckou olympiádu. Protože 
a i jako malí můžete dokázat spousty věcí, když se hodně snažíte.
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Adéla Marie Frimlová, I. kategorie, *2005
Základní škola Mozartova, Jablonec nad Nisou

O lyžaři Františku Hříbkovi

Byl jednou jeden podhříbek a ten se jmenoval Frantík Hříbek. Bydlel se svojí 
maminkou a sestrou v pařezu zatepleném mechem.
Měl veliký problém, byl dost tlustý a všechny ostatní houby se mu posmívaly. 
Nejvíc se chechtaly dámy muchomůrka  a bedla.
Říkaly mu: ,,Ty mastný buřte! Ty kuličko! Podívej se na sebe a začni míň jíst a víc 
se hýbat!” Frantík tohle neměl rád, styděl se a bylo mu z toho nanic. Nesnášel, 
když se mu někdo smál. Jenže věděl, že muchomůrka s bedlou mají pravdu a on 
s tím musí něco udělat.
Jednou v neděli vyrazil ven. Zašel až do hlubokého bukového lesa.
Tu před něj skočil čaroděj Bučík a řekl mu: ,,Slyšel jsem, Franto, že chceš začít    
sportovat.”
„To je pravda! Už mě nebaví, jak se mi všichni smějou,” odpověděl Frantík. ,,A já 
chci umět lyžovat a bruslit a plavat a šplhat a hrát tenis a taky boxovat a rychle 
běhat a hrát basketbal nebo fotbal!”
,,Já ti pomůžu, ale musíš si vybrat jen jeden sport,” rozhodl čaroděj.
,,No dobře, tak já budu lyžovat,” řekl Franta. ,,Vylez na támhleten pařez,” poručil 
Bučík. Franta poslechl a vylezl nahoru. Čaroděj ještě řekl: ,,Musíš ale podstoupit 
jednu proměnu.” Hříbek přikývl, že klidně.
Bučík začal kouzlit a čarovat. Za chvíli Frantík otevřel oči a uviděl před sebou 
hromádku teplého oblečení, lyže, hůlky, brýle a helmu.
,,Tak teď se musíš jen naučit jezdit na lyžích,” řekl čaroděj a zmizel.
Frantík se udiveně prohlížel a zjistil, že mu vyrostly dvě ruce, aby měl v čem 
držet hůlky.  A jeho jedna nožka se rozdvojila, takže mohl na každý konec obout 
jednu lyži. Frantík se začal učit jezdit a lyžování se pro něj stalo největší zábavou. 
Dokonce zkoušel skákat ze sněhových kopečků vedle sjezdovky!
Později se zlepšil tolik, že začal závodit za tým LES ŘÁHOLEC a vyhrál hodně 
závodů. A dokonce se i zapsal do světové Houbové knihy rekordů jako Frantík 
Hříbek  - první houba na lyžích! Jeho maminka a sestra na něj byly pyšné.
Ale nejlepší bylo, že už nebyl tlustý, ale svalnatý, všichni ho obdivovali a nikdo 
se mu nesmál.
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Anna Ackermann, I. kategorie, *2005
Základní škola Nová ves u Oslavan

Příběh moře

Uprostřed modrého  moře byl malý ostrov. Na něm žil Neko se svou rodinou. Při 
západech slunce Neko rád sedával na pobřeží a poslouchal příběhy, které mu 
vyprávělo moře. Jeden večer mu moře řeklo: ,,Už jsem staré moře. Mou hladinu 
už brázdily lodě pirátů, i lodě normálních kapitánů. Povím ti příběh jednoho  člena 
noční hlídky. Jmenoval se Bill. Bylo půl jedné v noci a Bill podřimoval. Najednou ho 
probudilo nezvyklé dunění. Paluba se zatřásla. Náhle kousek od lodi vystřelil proud 
modrého  světla. Na vrcholu světelného kuželu  seděla krásná žena s červenými 
vlasy. Mile se na  Billa usmála  a řekla: ,,Milý Bille, vždycky ses choval k moři velmi 
čestně. Proto si myslím, že je čas, abys poznal naši vesnici.” Vzala Billa za ruku a oba 
padali. Bill křičel, ale pojednou zjistil, že může dýchat! Když se rozhlédl, uviděl, že 
jsou v obrovské průhledné kouli, která se vznáší volně ve vodě. Kolem nich voněly 
květiny a létali motýli. Stála zde vesnice. Ale co to? Z jedné chalupy se ozval výkřik. 
Bill se tam běžel podívat. U stolu stálo děvče a ukazovalo do kouta: ,,Byl tam, byl  
tam!” ,,Kdo tam byl?” ptal  se Bill. Děvče plačtivě odpovědělo: ,,Kaok!” „A kdo je 
Kaok?” Dívka, už trochu klidněji, odpověděla: ,,Netvor, co krade úrodu. Máme  
z něho velký strach!” Bill se zasmál: ,,Žádný strach, můj otec je detektiv a já jsem 
od něho ledacos pochytil. Najdu Kaoka a zjistím, proč vám krade úrodu.” Žena  
s červenými vlasy Billa vyvedla ven před chalupu. ,,Jsi statečný Bille. Budeme se ti 
snažit vypomoci.” Podala mu kabát a kufřík s potřebami, co používají praví 
detektivové. Bill si navlékl kabát a otevřel kufřík. Vyndal z něj lupu a štěteček na 
otisky prstů. Napřed podrobně prozkoumal nať mrkve, jestli není potrhaná. Pak 
zkoumal, jestli Kaok nezanechal stopy. Objevil stopu, která se podobala psí stopě. 
Udělal odlitek. Ten uschoval. Našel ještě peříčko. Obojí vzal do své rozkládací 
laboratoře. Když vyšel ven, sdělil děvčeti: ,,To peříčko je slepičí. Zdá se, že Kaok se 
snažil zamést stopy. Odlitek jsem ještě neprozkoumal pořádně.” Příští den Bill 
zkoumal otisky prstů v koutě, kam dívka ukazovala. Našel otisk, co se shodoval  
s odlitkem stopy. Bylo celkem jasné, že Kaok má stopy jako pes. Vydal se po  nich, 
až ho dovedly na kopec za vesnicí. Tam uslyšel podivné škrábání. Ozbrojil se 
kamenem a pomalu  postupoval směrem k dolíku, odkud se škrábání ozývalo. Když 
se tam podíval, uviděl psa, jak se drbe za uchem. Zklamaně se vracel do vesnice. 
Tam stál u chalupy kroužek lidí, co se upřeně dívali na něco na zemi. Běžel se tam 
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podívat. Na zemi byl v blátě otisk velkého tvora, který vypadal trochu jako pštros. 
Lidé si šeptali o různých věcech. Ze všech stran bylo slyšet jen: ,,Kaok, Kaok!” Bill 
to už nemohl poslouchat: ,,Možná to byl Kaok, ale proč by mělo být všechno, co 
vypadá divně, zlé? Třeba není ve skutečnosti tak zlý.” Tu vystoupil z davu jeden 
vesničan. Nahněvaně řekl: ,,A proč nám tedy krade úrodu?” Na to Bill nenacházel 
slov. Od té doby hledal jen stopy po pařátech. Co hledal, našel. Tentokrát si na 
cestu vzal i batoh se spacím pytlem a jídlo. Stopy vedly do hor. Tam opět uslyšel 
podivné chrochtání. Vzpomněl si na minulou  událost a už se ani neplížil. Ale to 
neměl dělat. Za skalkou sedělo zvíře, které vypadalo jako pštros s rybí hlavou! 
Všiml si ho dřív, než to zvíře jeho. Ale to zvíře si ho po chvíli všimlo také. Usmálo se 
na něho a řeklo zvučně  a zvesela: ,,AHOJ, JAK  SE MÁŠ?” Bill se dal na zběsilý útěk. 
Zvíře běželo za ním. Cestou volalo: ,,Neboj se mě, já nic nedělám.” Bill se zastavil  
a opatrně udělal krok ke zvířeti. Tvářilo se mile: ,,Neboj se, lidé jenom říkají, že 
jsem zlý. Zlý je můj bratr Minuk. Ničí lidem obydlí a krade úrodu.” Bill vzal Kaoka do 
vesnice. Tam hned ženy začaly pištět a muži připravili luky. ,,Nebojte se,” zavolal 
Bill, ,,on je hodný. Pletete si ho s jeho bratrem Minukem. To on vám krade úrodu. 
To on vám ničí domy. Kaoku, řekni jim něco.” Kaok vystoupil na kámen a promluvil 
k lidem: ,,Vážení přátelé,  vím, že vypadám divně, ale chtěl bych vám pomoci. 
Společně dokážeme zahnat Minuka a budeme žít všichni v míru. Davem se ozývalo 
bručení, až vystoupil sedlák a řekl: ,,No dobrá, ale jak poznáme Minuka?” Kaok si 
povzdechl: ,,To bohužel nevím. Už jsem ho léta neviděl. Jen si pamatuji, že měl na 
hlavě žlutý chochol. Začalo velké připravování. Kolem domů se vyhrabávaly jámy, 
zakryté trávou. Políčka vesničané ohraničovali kamennými zídkami. Bill pátral po 
žlutém peří. Asi za týden uviděl na jedné chalupě zpustošenou střechu. Bylo to 
divné, protože chalupa stála mezi pastmi. To znamenalo, že Minuk má křídla. Jak 
jinak by přeletěl pasti? Jsou přes tři metry dlouhé, nemohl je přeskočit. O tři dny 
později se stala podivná krádež. Hospodyňce jménem Alek zmizel stříbrný 
náhrdelník  po mamince.  Na místě činu Bill našel modré a žluté peří. Za hodinu po 
něčem Kaok uklouzl. Ukázalo se, že to je pár bramborových slupek. Bill s Kaokem 
se vypravili do hor. Slupky vzali s sebou. Mohly by jim posloužit jako návnada na 
Minuka. Podle vzpomínek Kaoka žil Minuk v jeskyni. Hledali tedy  jeskyně, co 
vypadaly obydleně. Nějakou jeskyni Kaok objevil. Jenže pak vyšlo najevo, že ta 
patří  jedné rodině skalních slepic. Tento druh slepic je zákonem  chráněný a docela 
agresivní. Bill s Kaokem je radši nechali být. Jednak aby na ně nepřišla policie s tím, 
že ohrožovali chráněný druh, a taky se nechtěli nechat  poštípat.  Pak přiběhl  Bill 
ke Kaokovi a vzrušeně  ze sebe vysypal zprávu: „Tamhle u toho křoví jsem zahlédl 
záblesk žlutého peří!” Běželi se tam podívat, ale bylo to jenom mládě skalní 
slepice. Byli zklamaní. Ale pak další záblesk žlutého peří, tentokrát těsně u jejich 
jeskyně. Běželi tam, ale kde nic, tu nic. Schylovalo se k večeru, tak si uvařili večeři, 
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po ní si vlezli do spacích pytlů a než stačili položit hlavu, už spali. Ráno se Billovi 
zdálo, že je mu nějak zima. Otevřel oči a uviděl svoje nohy bez spacího pytle! Vstal  
a začal běhat kolem ohniště, aby se zahřál. Mezitím, co s Kaokem připravoval 
snídani, řekl mu událost se spacím pytlem. ,,To je divné,” řekl Kaok, ,,kdo ti ho mohl 
ukrást? Skalní slepice mají husté peří, ty to nemohly být.” Několikrát za den ještě 
uslyšeli v křovinách šramocení, ale nevšímali si toho. Příští den odpoledne, když 
Bill a Kaok seděli na kládě, Bill řekl Kaokovi: ,,Musím se ti k něčemu přiznat, Kaoku. 
Můj otec není žádný detektiv, pracuje v přístavu. Lhal jsem vám jenom proto, 
abych vás povzbudil.” Kaok mu odpověděl: ,,Bille, nezáleží na tom, jaké máš 
povolání. Pomohl jsi nám.” Vtom něco zašramotilo za nimi. Otočili se a za nimi 
stálo hrůzostrašně vypadající stvoření. Byl to medvěd s krokodýlíma nohama  
a křídly. Nebylo pochyb. Tohle je  Minuk. Netvářil se příliš vlídně. Billa však neudivilo 
to,  jak Minuk vypadal, ale to, že na hlavě měl jako čepici jeho  spací pytel! V noci 
mu ho musel sebrat on! Zpod čepice vykukovalo Minukovi žluté peří. Kaok se 
nesměle usmál: ,,Jéé, ehm, ahoj Minuku, bráško. Dlouho jsme se neviděli, co?” 
„Nazdar!” řekl Minuk podrážděně. Teď se otočil k Billovi: ,,Mimochodem, díky za 
čepici. Ten tvůj spací pytel se k ní hodil výborně.” Bill nenacházel slov. On tady 
mrzne bez přikrytí a Minuk má dokonce čepici! Vytasil klacek a řekl: ,,Jsem 
připravený na boj. Minuk se pohrdavě zasmál: ,,HA, HA, HA, vy byste chtěli se 
mnou měřit síly? To jste tedy milánkové na omylu.” Přitom uhodil rukou o skálu  
a kousek z ní ulomil. Bill se vymrštil a rukou srazil Minuka na zem. Minuk zavrčel  
a pokusil se vstát. Jenže Kaok ho polechtal a Minuk zase spadnul. Bylo lehké nad 
Minukem vyhrát. Nakonec ho spoutali a odvedli do vesnice. Cestou Bill Kaokovi 
řekl se smíchem: ,,Nejsem sice žádný velký detektiv, ale od jednoho Číňana na naší 
palubě jsem se naučil bojové umění.” Ve vesnici došlo k souzení Minuka. Vesničané 
mohli určit trest. Minuk prosil: ,,Prosím něco lehkého, něco lehkého!” Soudce 
nakonec řekl: ,,Minuk bude tři měsíce  okradeným čistit boty a bude pomáhat při 
sklizni.” Minuk chtě nechtě musel trest podstoupit. No a Bill? Ten se zase vrátil na 
palubu své lodi. A když vyrostl, stal se detektivem. Dál o jeho životě nic nevím. 
Akorát to, že bydlí v luxusním domě v San Francisku.” Neko kulil oči: ,,Páni, taky 
bych chtěl zažít něco takového jako Bill.” Moře se usmálo: ,,Každý ve svém životě 
zažije něco velkolepého. Záleží jenom na tobě, kam se na světě vydáš.” Neko se 
moře zeptal: ,,Opravdu nevíš, jak to s Billem bylo dál?” Moře odpovědělo: 
,,Opravdu nevím, Neko, ale slibuji ti, že se dočkáš jiného příběhu. Sice nebude  
o Billovi, ale také bude  napínavý.” Tak končí velký příběh o Billovi a jeho věrném 
příteli Kaokovi. Jejich životy však zdaleka nekončí. Zažívají spolu další dobrodružství. 
A vy je můžete zažít taky. Stačí vyjít ven. I obyčejné věci přece mohou být 
dobrodružné. Například hra na schovávanou. Není to snad napínavé, když jste 
vzrušení a hledač jde  zrovna kolem vás?
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Elvíra Ivanivna Kuzma, I. kategorie, *2005
Základní škola Mozartova, Jablonec nad Nisou

Duch Kvíloš

V dávných dobách existovali duchové a čarodějnice. A tenkrát bydlel ve starém domě 
malý duch Kvíloš Bubák se svou rodinou. Byl to opuštěný strašidelný dům. Bubákovi 
bydleli ve sklepě, protože se tam cítili dobře. Malý Kvíloš byl neposeda. Poletoval 
sem a tam, provokoval a překážel. Dělal velký rámus a každou chvíli něco shodil na 
podlahu. Ale nejvíc ze všeho ho bavilo trápit své mladší sestry a malé čarodějnice. 
Dělal jim samé naschvály. Tahal je za vlasy, ječel jim do uší, narážel do nich, až 
padaly z košťat, nebo se schoval a pak na ně nečekaně vybafl. Ony potom strašně 
ječely, kňouraly a brečely. „Kvíloši, odleť pryč! Nech nás na pokoji, nebo uvidíš! My 
to na tebe řekneme! Počkej, my ti to oplatíme!” Takové vyhrožování mu nevadilo. 
Dělalo mu to takovou radost, že se chechtal, až se ve vzduchu rozmazával. A když 
na něj holky žalovaly, nic si z toho nedělal, lítal po domě jako nějaký blázen, aby 
ho nikdo nechytil a nepotrestal. Potom se někde schoval, dokud se na jeho průšvih 
nezapomnělo. Vždycky vymyslel ještě další lumpárny. ,,Pozor Kvíloš!” zavřeštěla 
jednou malá šilhavá čarodějnice Hnátička. A než se duch vzpamatoval, vyřítilo 
se na něj hejno rozzuřených  bubaček a čarodějnic. Ječely a nadávaly mu a házely 
po něm boty, polínka a mlátily ho košťaty. ,,Vypadni a už se neukazuj nebo toho 
budeš navěky litovat!” A tak Kvíloš radši uletěl. „Já jim ukážu,” mumlal. ,,Chtějí mě 
vyhnat - tak je teda poslechnu! A pořádně vystraším někoho ve městě!” Kousek 
dál od domu, kde Kvíloš bydlel, se nastěhovali Novákovi. Byly to čtyři malé holky  
s maminkou. Večer, když  se chystaly jít spát, Kvíloš prolétl komínem do jejich domu 
a vrzal tam dveřmi. Holčičky se vyděsily a běžely za mamkou. Duch jim vlétl do 
pokoje, rozházel tam věci a blikal se světly v domě. A dupal na půdě. Všechny to 
strašně vyděsilo a do pokoje už radši nešly. Druhý den je maminka poslala na nákup.  
A najednou se tam zjevil Kvíloš! Holky se překvapeně zastavily a pak začaly 
ječet. Nejvíc se rozčilovala jedna sestra, co se jmenovala Mánička. Mračila 
se a křičela, co je to za příšeru, ať je nechá být a ať se jim klidí z cesty. Kvíloš se 
hodně naštval a házel po ní jablka a hrušky z nákupu. A hlínu a kameny. Jenomže 
trefil její menší sestřičku do hlavy, až děsně vykřikla. Spadla na zem, omdlela  
a z hlavy jí tekla krev. Ostatní holky se seběhly a začaly brečet  a volat opomoc. Ze 
všech  stran se sbíhali lidé a všude bylo plno  rámusu. To ducha vyděsilo. Jeho sestry  
i čarodějnice byly nezranitelné a nikdy se jim nic nestalo. Kvíloš se rychle vzpamatoval 
a prchal. Když se dostal domů, dostal vynadáno, kde se tak dlouho coural. Schoval se 
na půdu za komín a tam se třásl hrůzou. Nakonec se rozhodl, že nechá lidi na pokoji 
a nebude zlobit ani žádné holčičky z města.
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Matěj Brtek, I. kategorie, *2006
Základní škola Ronov nad Doubravou

O lustru, který chtěl vypadat jako lampion

Jednou v noci, když člověk tohoto domu usnul,věci se začaly hýbat!!! Ty věci 
ale nebyly vůbec zlé, spíš hodné. Vlastně tam bylo jen křeslo a televize. Televize 
začala najednou mluvit: ,,Hej, vzbuď se!” ,,Áááá, co je?” zazívalo křeslo. ,,Škoda, 
že jsme tu jen  my,” řekla  televize.  Křeslo  hned  odpovědělo:  ,,No, ehhh... to je. 
A teď mě nech spát.” ,,Tak dobře,” odpověděla televize. Kykyrykýýý ... ,,Kohouta 
asi napadlo, že je ráno,”vzbudila se televize a šla se podívat na člověka. Ale nebyl 
tam! ,,Kde je?!” zakřičela televize, až se vzbudilo křeslo. Televize potom čekala 
venku, seděla tam a seděla a seděla ... Až za ní přišlo křeslo a zeptalo se televize, 
která má už slzy na krajíčku, co se děje. ,,To... to... to nechápu,” odpověděla 
televize. ,,Já nechápu, o čem to mluvíš,” řeklo křeslo. A tak tam čekaly a čekaly,  
až usnuly. Ráno žádný kohout nezakokrhal, naopak spal. ,,Musíme hledat 
dál.” Hledaly, hledaly a hledaly, až znovu usnuly. Náhle je probudil vzlykot. 
Šly za vzlykotem, ale nakonec to byl jen lustr. Televize se zeptala: ,,Co ti je?” 
Lustr odpověděl: ,,Chci vypadat jako lampion.” Křeslo dostalo nápad. ,,Haló!!!” 
Přiletěly věci a křeslo jim pošeptalo, co má za lubem. Ze skříně spadly tužky, 
koberec je vynesl nahoru a začaly malovat. Slyšely kroky, tak se rychle schovaly. 
Byla to žena. Řekla, že ten lustr je moc starý a že ho odvezou na skládku. To 
nemohly televize a křeslo dopustit. Rychle utíkaly na skládku. Lustr už ležel na 
pásu. Už byl u drtičky, ale televize tam skočila, odstrčila lustr a .... křach. Bylo po 
televizi. Udělaly hrob a myslely na ni v dobrém ...
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Kolektiv autorů, II. kategorie, *2002
Základní škola Emila Zátopka, Kopřivnice

Věc Jana Přibyla

Přežil to jako jediný.
Všichni ostatní byli nenávratně pryč.
V hloubi duše netušil, proč ho ta Věc nechala naživu. Cítil, jak mu jeho srdce 
rychle pumpuje a jak se mu do ztuhlých žil vlévá adrenalin. Otevřel své doposud 
pevně zavřené oči a pohlédl vzhůru. Přes svůj rychlý a pravidelný dech neslyšel 
nic. Připadal si jako zvíře, jež čeká v úkrytu na svou bezbrannou kořist.
V realitě byl však kořistí on sám.
Rozhodl se vstát a podívat se, jestli tu ta bytost stále je. V tu chvíli si uvědomil, 
jak absurdní je nazývat ji bytostí. Bylo to pouze nenasytné a krvelačné zvíře.
Opřel se svými ledovými prsty o ještě ledovější skálu, na které doposud seděl,  
a pomalu se začal zvedat. Najednou zaslechl tichý, skoro nepostřehnutelný zvuk; 
Věc se pohnula.
V ten okamžik si byl jistý, že ho bytost (opět záchvěv té absurdní myšlenky) 
nechala žít o chvíli déle jenom z toho důvodu, aby si s ním hrála. Věděl, že je pro 
ni pouze potravou. Byl pouhými syrovými cáry čerstvého masa, které brzy čeká 
roztrhání na kusy.
Opět ten zvuk.
Jeho hluboké vzdechy působily v tiché a temné hrobce jako anděl v pekle.
V hlavě mu neustále probíhal obraz jeho společníků jako kusů těl, rozházených 
po chladném a lesklém povrchu i jeho budoucí hrobky. Ty smrtelné výkřiky, které 
se ozývaly v jeho hlavě doposud. V ten okamžik si myslel, že omdlí. Potřeboval 
omdlít, ale nemohl. Byl by v tu chvíli mrtev.
Nemohl tu však jen tak nečinně sedět a čekat na smrt. Musel se odsud dostat 
pryč.
Uvnitř žaludku cítil křeče a v rukách i nohách třes. Nezvládl by udělat ani krok, 
mohl jen ... Opět ten zvuk.
Cítilo ho to.
Vědělo to, kde je; čekalo to na pravý okamžik.
Jeho mysl se nacházela na prudkém skalním svahu paniky. Připadal si, jako by se 
nemohl nadechnout, jako by ležel pod tunami hlíny navršených nad jeho rakev, 
která prosakuje světlešedými chuchvalci plísně, jež vysává poslední vzduch.
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Bylo samozřejmé, že tu to stvoření je a že ho nenechá odejít. Jakmile jej uvidí, 
skočí po něm a své ocelové zuby zakousne do jeho měkkého masa. Krev z něj 
díky tlaku vytryskne a následně ... Hořký tok myšlenek o vlastní smrti přerušil 
nepatrný záchvěv naděje. Asi deset metrů od něj se nacházela skalní průrva, 
osvětlena mdlým slunečním světlem. Nedokázal pochopit, že si ji až doteď 
nevšiml. Zvládne to. Ještě může přežít.
Věděl, že je nemyslitelné, aby se jen tak postavil a dopochodoval tam. Bylo jasné, 
jak by to dopadlo. Musel se k ní doplazit. Opatrně, skoro neslyšně se obrátil 
na žaludek a začal se plazit. Přestože mu to křeče značně stěžovaly, musel být 
uvolněný. Devět metrů: žádné zvuky. Musí to zvládnout... Osm metrů...
Sedm metrů: jeho myslí se rozléval teplý pocit naděje... Šest metrů...
Pět metrů...
Najednou to přišlo. Opět ten zvuk. Nebyl však již vzdálený; cítil ho pár metrů od 
sebe. Nechtěl to vzdát, ani nesměl. Teď už by byl určitě mrtev. Věc by k němu 
přiběhla a jedním rychlým trhnutím ho usmrtila. Možná by ho mučila. Možná by 
mu zaživa vytrhala všechny končetiny, aby si s ním vyhrála ...
To, že opět přemýšlí  o své smrti, si uvědomil  mezi  druhým  a třetím  metrem 
jeho  Životní cesty. Ne. Musí to dokončit.
Jeden metr...
Zvládne to. Už cítil jemné sluneční paprsky na obličeji a vlahý vítr ve vlasech. Už 
viděl svou budoucnost. Jen...
Jeho poslední myšlenka (,Nemyslel jsem  si to?’) zakmitala a vzápětí zmizela  
v prudkém záchvatu bolesti. Ocelové zuby jej trhaly na kusy. Cítil, jak se utápí ve 
vlastní lepkavé krvi. Tušil, co bude následovat. Věděl to celou dobu.
Odtud se nedá utéct.
Jeho kvílivý křik se táhl v katakombách času...

V kobkách pod sutinami,
tam, v prachu a kamení,
žije to stvoření,
co zabíjet nelení. 

Tam, v hrobkách dávných,
ztracených pod pevninou,
přežívá ta Věc,
co již neživí se jen špínou...
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Nina Lapčíková, II. kategorie, *2002
Purkyňovo gymnázium, Strážnice

22. prosince

22. prosince
Otevřela jsem okno, které k mé smůle bylo na východní straně mého pokoje. 
Rodiče mi odmítali koupit jakékoliv záclony, natož rolety, které by zabránily 
mému brzkému buzení způsobenému východem slunce, takže jsem si buď 
musela vystačit s tmavou dekou, která ve většině případů spíš padala a nedržela, 
než nedovolovala slunečním paprskům proniknout do mého království, nebo 
jsem to musela nechat tak. Jen jednu výhodu to mělo. Budila jsem se dřív než 
on. Měla jsem čas čekat, než se vzbudí on. Měla jsem čas pozorovat ho, jak 
spí. Dnes není krásný den. Ani v nejmenším. Žádné slunce opalující vám kůži 
nebo padající sníh rozsévající radost. Pouze mlha, tak hustá, že jsem sotva 
viděla na protější okno. Okno, které se pyšnilo krásnými funkčními záclonami, 
které však nikdy nebyly zatáhnuty, aby skryly dění v místnosti před zraky 
zvědavců. Třeba takových jako já. Takových, co si dennodenně pouští chladný 
vzduch do pokoje přes otevřené okno, jen aby měli lepší výhled na to okno. 
Na jeho okno. Na okno mého souseda. Spí. Také bych spala, tohle počasí 
přímo vybízí k tomu, stočit se do peřin a nevylézt z nich až do dalšího rána, 
nebo nikdy. Podle zvyku ale takhle vstávám každé ráno. Slunce-neslunce, 
deka by už nic nevyřešila. A tak jsem si z něj vzala příklad a riskovala pohledy 
zvědavců do mého okna. Takových zvědavců jako třeba já. Takových zvědavců 
jako možná i on. Kéž by i on. Proč se dnes vzpouzet a nevstát z postele. Proč 
si opět nenavléct jeden z mnoha mých pletených svetrů pastelových barev  
a proč si opět nepřitáhnout židli k oknu. Proč si opět nevzít do ruky oblíbenou 
knížku, kterou už čtu po šesté a netvářit se, že jejímu čtení věnuji nejvyšší 
pozornost. Není to pravda, to on má mou pozornost. Jeho poklidný spánek  
a hrudník zvedající se v pravidelných intervalech nádechů. Děkuji člověku, co 
vymyslel umístnění jeho postele - přesně proti oknu. Oknu, do kterého vidím 
vždy. Když nevím co dělat, kouknu se do toho okna. Kouknu se tam a vidím, co 
všechno dokáže se svým životem udělat. Jaké kapely zná a jak si lepí plakáty 
nesymetricky na stěnu. Jak se marně snaží uklidit si nepořádek válející se po 
jeho podlaze a přitom způsobit jen větší zmatek. Jak si není ani vědom toho, že 
se mu právě teď jedna bláznivě zamilovaná holka dívá do okna. Že se mu tam 
dívá často. Jeho okno je stejně daleko od toho mého, jako to mé do toho jeho. 
A přesto ho nikdy nenapadne naklonit se a podívat se, co dělám já. Co si čtu, co 
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se učím. Mě ano. Nemá záclony. Nemám je ani já. Přesto ho nikdy nenapadlo, 
že ho pozoruji. Nevím, jak dlouho jsem tu ještě seděla, než se začal probírat  
a poté přešel do sprchy. Chodil do ní každé ráno, a každé ráno se vracel s kapkami 
stékajícími z jeho odhalených zad a s pasem v ručníku. Nevadilo mi to, které 
sedmnáctileté dívce by to vadilo? Převlékl se a popadl svoji tašku, která jako 
vždy čekala u dveří. Vždy si věci chystal večer před tím, málokdo to tak dělal, já 
taky. Už si pamatuji celý jeho rozvrh, dnes má na první hodinu matiky. Píše z ní 
test. Vím to, protože se včera učil, málokdo jako on se na písemky učí, on ano. 
Držím mu palce, jako už mnohokrát. Ale i pro mě už nastal ten čas, kdy se musím 
zvednout ze své židle, kde už mám vysezený důlek a utíkat do školy. Do školy, co 
je na opačné straně města než ta jeho.
23. prosince
Zmizel. Nevrátil se ze školy v čas, kdy se obvykle vracel. V čas, kdy už jsem ho 
čekala, sice za oknem - ale čekala. Nepřišel ani hodiny poté, ani tuhle noc. 
Sedím tu pořád, věci do školy nachystané, převlečená ze svého svetru a džinů 
do pohodlného dlouhého pyžama. Čekám tu na něj. Ale kdyby se vrátil, poznal 
by to. Nezakryla bych to čtením. Moje kniha je pryč, položila jsem ji na parapet  
a nechala otevřené okno. Byla jsem ve škole a byla vánice. Napadl první sníh, 
velká kopa pod mým oknem. Ale kniha v ní není, nespadla do ní. Ta kniha, ze které 
bych mohla zarecitovat jakoukoliv stranu, a přesto bych si vzpomněla, co dělal, 
když jsem ji četla. Ta kniha je pryč. Moje Sladké Naděje. Jsou pryč, a spolu s nimi  
i stejnojmenná kniha. Je mu osmnáct, už nějaký ten čas, vím to. Jsme narozeni ve 
stejný měsíc. Jeho matka v jeho pokoji už před několika hodinami hledala nějaké 
vodítko k jeho zmizení, mezitím co telefonovala s policií. Nemůžou nic udělat, 
musí se pohřešovat víc než dva dny. Vím to, a vím, že i bude. Je dospělý, může jít 
kam chce. Zvedla jsem se ze své židle a se skřípáním parket jsem ji zasunula zpět 
ke stolu. Tentokrát zřejmě naposled. Jeho noční lampička už nesvítila, vždy jsem 
věděla, když byl někde přes noc, měl to na nástěnce nad postelí. Měla jsem na 
ni dobrý výhled, měl úhledné písmo, čtení bylo hračka. Cítila jsem to, hned jak 
zmizela moje kniha. Nejsem pověrčivá, ale cítila jsem to. Cítila jsem, že tu něco 
chybí - cítila jsem, že mi někdo chybí.
25.  prosince
Je po vánocích. Dostala jsem spoustu krásných dárků. Ale ne ten jeden, který 
bych používala každý den. Můj subjekt. Nepřišel, hledala jsem ho, policie 
ho hledala. Je brzo, nic nenašli, ale ani nenajdou. Byl skvělý. Pokud chtěl 
nepozorovaně zmizet, povedlo se mu to, nikdo ho nenajde. Zmizel nepozorovaně 
a nezpozorovala jsem to ani já. Jeho tajná obdivovatelka, která ho pozorovala 
pořád. Zmizel tak nepozorovaně, že zmizel i přede mnou, i když o mně nevěděl. 
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Nemělo důvod zvednout se teď s východem slunce, neměla jsem co pozorovat. 
Zvyk je ale zvyk, a mně bude trvat, než si odvyknu. Položila jsem svá chodidla na 
podlahu a jen co jsem na ně pevně došlápla, měla chuť se vydat k tomu oknu. 
Ale nemám co vidět. Až na malou věc. Na to něco, co je špatně. Na to něco, 
zabaleného v balicím papíru pastelových barev. Na to něco, co mě dokonale 
probudilo z melancholie a všeho smutku. Tohle není jen další dárek, tohle je dar. 
Který mi někdo dal na okno, na to okno, které bylo oknem do jeho duše. Rychlým 
krokem jsem k němu došla a otevřela ho. Trhnutím jsem potom způsobila, že byl 
veškerý balicí papír na cáry popadaný na zemi - byl to pečlivě vybraný papír.  
A ještě pečlivěji bylo vybráno to, co v něm bylo zabaleno - Sladké Naděje 2. Nezbývalo 
mi než odklopit první stránku, která byla jen vazbou. Vskutku krásná obálka,  
a ne ta papírová, které nenávidím: sedmkrát už ne, co myslíš? - stal tam vzkaz 
napsaný velmi známým písmem, rukou pro mě velmi známého člověka. Bylo 
tam věnování. To, které jsem vždy v hloubi duše toužila vidět: „Pro tajemnou za 
oknem“.
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Adina Lejsková, II. kategorie, *2004
Gymnázium Olomouc-Hejčín

Ježkovy oči!

Jednoho dne se mi zdálo, že jsem zářivě bílé a věčně spokojené morče. Mělo 
jsem dostatek sena, zeleniny a ještě ke všemu moc hodné páníčky. Hladili mne 
a měli mne rádi. No zkrátka mi nechybělo nic z toho, co takové malé morčátko 
potřebuje. Tato idyla bohužel skončila, když se celá rodina sbalila a odjela kamsi 
na lyže. V mé kleci zůstal jen malý seschlý chomáček sena. Zprvu jsem začalo 
nadávat: ,,Co si ti lidi o sobě myslí? Odjet někam a nechat mne tu bez jídla!” Ale 
náhle mne přepadlo ukrutné kručení v břiše. Sluplo jsem kousek staré mrkve, co  
ležel v kleci. Něco šíleného mne napadlo.
,,Uteču z klece a dohoním svoje páníčkyl” řeklo jsem odhodlaně.
Hop! Ve vzteku i zoufalství jsem vyklouzlo z klece, kterou rodina zapomněla 
ve spěchu pořádně zavřít, vyběhlo jsem z pootevřeného okna a vyřítilo se do 
chladné ulice. Po sněhu jsem necupitalo ani čtvrt hodiny. Netrvalo dlouho a už 
jsem bylo na nádraží, kde jsem uvidělo celou rodinu, jak nastupuje do vlaku. Tak 
tak jsem stihlo nastoupit dovnitř a dveře se zavřely. ,,Uf! To jsem mělo štěstí,” 
pomyslelo jsem si. Vlak zatím potichu odjel. Oddechlo jsem si. Rychle a potichu 
jsem se ubíralo cestou pod sedadly - přímo ke své bezohledné rodině. Plán mi 
však narušila jedna výrazně nalíčená dáma, která si mne pravděpodobně  všimla. 
Vyděsila se a začala  ječet na celý vlak:
„Myyyyyyš, jsou tu myši!” Pan strojvedoucí si mě všiml také. Chytil mě a na příští 
zastávce vystrčil z vlaku. Na mráz, do sněhu. Vlak nebyl naštěstí moc daleko od 
mého rodného města. Asi tři hodiny jsem bloudilo po křivolakých ulicích. Když  
už jsem myslelo, že vypustím duši, dorazilo jsem před náš dům.
Vydrápalo  jsem se do ještě pořád otevřeného okna. Vklouzlo jsem do klece,  
a protože mé břicho bylo tak hladové, snědlo jsem i to seschlé seno.
A co jsem nevidělol Pod chomáčkem sena se skrývala spousta lahodné zeleninyl 
„Tak přece na mne nezapomněli,” pomyslelo jsem si. Chtělo jsem se do těch  
lahůdek zakousnout, jenomže jakmile jsem snědlo první sousto, tlumeně 
zazvonil budík a já se ocitla v posteli. Byla jsem zase člověk a čekal mne další 
den ve škole. Aha! Všechno se mi to jenom zdálo. Ale abych byla upřímná, lepší 
je podle mě být holkou, která má sice spoustu povinností, než morčetem, které 
sice domácí úkoly nemá, ale zato má mokré chlupy a je hladové.
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Marie Havlíková, II. kategorie, *2003
Základní škola Veselí nad Moravou

Z deníku Etonelie Enotliové - úryvek

Mám jiný život. Moje jméno je Etonelie Enotliová, vyspělá agentka mistra Robertsona. 
Ráda bych vám o této části svého života popovídala. A taky o tom, jak jsem se dos-
tala tam, kde jsem a kde je můj domov. Každý člověk ví, že začátkem je vždy narození. 
Jenomže to mé narození nebylo takové, jaké mělo být... Byl patnáctý srpen. V nemoc-
nici v New Yorku se narodilo krásné dítko. Pojmenovali mě Etonelie, ale zvykli si říkat mi 
jen Eta. Používali hlavně výrazy „Etoneličko, Etičko”, nebo dokonce „Etoňátko”. Máma 
říkala, že jsem byla nejmenší dítě z celé porodnice a že jsem byla lehce k rozpoznání. 
Ale radost celé rodiny skončila, když se na druhý den u prohlídky zjistilo, že mám málo 
krve s potřebnými látkami a s mým malým tělíčkem nepřežiju déle než dvacet čtyři 
hodin. Obyčejná krev by mi nestačila. Máma mě ve smutku celý den držela v náručí  
a nechala se obklopovat bílou místností a cizími maminkami, které buď čekaly na 
příchod novorozeněte, anebo ho už s radostí držely v náručí. Ve tři hodiny odpoledne 
přišli k mámě do pokoje čtyři doktoři a jeden chlápek v černém kabátě. Byl hubené, 
svalnaté postavy a mohlo mu být něco přes třicet. Tehdy máma říkala, že dostala velký 
strach. Doktoři ohodnotili můj stav jako kritický a všichni se na mě dívali hodně vážně. 
Když odešli, přistoupil k mámě chlápek v černém, s listinou v ruce a zahleděl se na mě. 
Pak mámu vyzval,aby ho následovala na chodbu, kde bylo ticho, jen sem tam přešla 
nějaká zdravotní sestra. ,,Paní Enotliová, slyšel jsem o tom, co se vám večer přihodilo. 
Je mi to upřímně líto, a proto jsem za vámi přišel s takovou nabídkou.” Ten chlápek 
vypadal velice slušně a bylo na něm vidět, že vše myslí upřímně. ,,Mám v těle krev,  
o které se nikdy nevědělo, a můžu jí vaší dceři nabídnout dostatek k přežití. Moje krev 
má dostatek látek a buněk, více než jakákoliv jiná. Podmínkou je, že se vaše dcera stane 
mojí dcerou, a dokud to bude potřeba, budu ji vychovávat já se svojí rodinou. Potom 
to  bude opět vaše dcera, jak jste si přála od jejího narození. Jen dětství bude trávit se 
mnou. Chápu, že je pro vás těžké mi věřit, ale v mojí krvi je velká jednotka energie, 
se kterou ji budu muset naučit pracovat. Také díky ní bude moci žít a bude se mu-
set naučit ovládat své superchopnosti, kterých se jí díky mně dostane. Je to pro ni 
jediný způsob, jak přežít.” A ano... ta krev byla opravdu výjimečná. Díky ní jsem  měla 
zrak, který předčil ostříže, měla jsem sluch vyvinutý jako rys a byla tak rychlá, jako ty 
nejrychlejší kočkovité šelmy. Ale nejraději a nejčastěji jsem využívala svoji nejvzácnější 
schopnost, a to číst lidem z očí jejich pocity. Poslední mou schopností byla možnost 
vnímání prostoru. Máma skoro bez dechu  ze samého strachu, že mě ztratí, vzala pero 
a podepsala bílou listinu. Listinu, na které stojí můj život...
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Zuzana Plodková, II. kategorie, *2003
Gymnázium Olomouc-Hejčín

Boj o život

Jmenuji se Andy. Narodil jsem se v takové malé zahrabané díře na pláži. Vylíhnul 
jsem se jako první, a tak jsem musel prorazit díru na povrch. ,,To je námaha,” 
vzdychal jsem si. Rozhlédl jsem se, vypadalo to tu jako želví ráj, všude samé 
želvičky. Ale ten pocit po chvíli pominul, protože jsem nad námi zahlédl kroužit 
hejno ptáků - a ptáci znamenají smrt. Rozkřikl jsem se: ,,Pospěšte si, přilétají 
ptáci!” ale bylo už pozdě. Ptáci si posedali na palmy a chystali se k lovu.
Rozběhl jsem se, jak nejvíc to šlo, směrem k moři. Ale ptáci se už začali snášet 
k zemi. Nepřál bych vám ten pocit, kdy jste malá, bezmocná a slabá želvička  
a loví vás obrovští, draví ptáci. Želvy jsou pomalé, a tak málokterá takový nálet  
přežije.
Do moře mi zbývaly ještě tři metry a já si nutně potřeboval odpočinout, ale 
kdybych se zastavil, znamenalo by to smrt. ,,Pomoc!” pokusil jsem se volat. 
Najednou přede mnou stál obrovský tunel z chaluh, který směřoval k vodě. 
Pomyslel jsem si: ,,Sláva, přežil jsem!”, ale to jsem vůbec netušil, co mě ještě  
čeká.
Bylo ticho, křik létajících ptáků ustal. ,,Znamená to jediné,” pomyslel jsem si, 
,,jsem poslední želvička, která přežila, a dřív nebo později mě najdou.” Dal jsem 
se na úprk. Vtom jeden zobák probodl chaluhu, div nepropíchl mě! A za chvíli 
další a další! Najednou se z mého úkrytu stala nebezpečná past. Nezbývalo 
mi nic jiného než utíkat. Už jsem byl na konci tunelu, uviděl jsem moře  
a zaslechl volání: ,,Poběž, Andy, za chvíli se vydáme hlouběji do moře!” Byli to 
moji sourozenci. Naše máma na nás čekala, abychom mohli odplout společně. 
Jakmile jsem vylezl z tunelu a rozhlédl se, viděl jsem, jak málo nás přežilo, a já si 
uvědomil, jaké mám štěstí. Ale to už jsme  vyplouvali za dalším  dobrodružstvím...
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Nina Ocetková, II. kategorie, *2004
Základní škola Brno, Arménská

Starý dům - úryvek

Viky seděla v autě a sledovala kapky bubnující na okno. ,,Brrr!!! Já tak nesnáším 
stěhování. Furt samý kufry, bedny a další krabice...“
,,Ani nevíš, jaké máš štěstí,“ ozvalo se ze sedadla spolujezdce, ,,takový krásný 
starý dům.“
,,Máma má pravdu, Viky. Budeš tak hodná a vyndáš si to z uší?!“
,,Jsou to jenom sluchátka ...! A vůbec, proč Tom může hrát na tabletu?!“
A takhle vypadala skoro tříhodinová cesta až k novému domu. Byl to obrovský 
dům s ještě větší zahradou. V zahradě stála stará fontána, která byla z poloviny 
zarostlá jakýmsi trním. Byl tam taky most přes příkop, místo vody však bylo 
bláto.
,,No tak, děti, běžte se tu porozhlédnout!“
Viky se procházela zpustlou zahradou, když v tom něco zašustilo v kroví vedle 
ní. Po chvíli z něj vyskočila kočka. Vlastně to nebyla kočka. Byl to šedý kocour  
s modrýma očima.
,,Z celého srdce tě tu vítám!“
Viky jenom stála a udiveně hleděla na zvíre, co ji právě oslovilo.
,,To je všechno?“ zeptal se kocour.
,,J... j ... jak všechno?“ vykoktala ze sebe po chvíli Viky.
,,Tak co třeba zaječet něco jako Mamííí, ten kocour mluví! Třeba.“
,,To by mně rodiče stejně nevěfili,“ zasmála se Viky. 
,,Já  se  jmenuju Viky.“
Najednou se od domu ozval mužský hlas: ,,Tome, Viky, je čas si vybalit!“
,,Uvidíme se ještě někdy?“ zeptala se zklamaně Viky.
,,O tom nepochybuj!“ ušklíbl se Alexandr a skočil zpátky do křoví.
Až když Viky vešla do svého pokoje, všimla si, že přímo naproti stojí další dům, 
velice podobný tomu jejich.
,,Mamííí?!“
,,Co se děje, Viky? Mám práci.“
,,Myslíš, že je ten protější dům prázdný?“
„Nevím, ale už od pohledu vidíš, že je o hodně starší než ten náš, a klidně může 
spadnout. Tak ne aby tě napadlo tam vlézt!“
Viky nemohla na ten dům prestat myslet a i u vybalování se pravidelně otáčela 
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k oknu. Tu noc nemohla usnout, pořád se převalovala ze strany na stranu  
a poslouchala přitom vrzání své staré postele. Vtom uslyšela drápání na okno.
,,Neruším?“ zeptal se kocour.
,,Co myslíš?“ odvětila Viky při otvírání okna. Kocour skočil na postel a stulil se 
do klubíčka.
,,Co víš o tom domě?“ prerušila ticho Viky.
,,O jakém domě?“ zavrněl rozmrzele kocour, protože mu Viky prerušila právě 
přicházející spaní.
,,O tom naproti.“
,,Vím jen tolik, že kdo tam vešel, už se nevrátil.“
,,To jsou určitě jen pohádky,“ nevěřícně odpověděla Viky.
,,Dost děsivé pohádky, nemyslíš? Podívej se z okna!“ Ten starý a nebezpečný 
dům svítil od půdy až po sklep!
,,Jdeme se tam podívat!“ zavelela Viky.
,,Blázníš?!“ zježil se kocour, ,,poslouchala jsi mně vůbec?! Nikdo se odtud 
nevrátil!“
Ale to už si Viky oblékala bundu. Kocoura neposlouchala a vyšla směrem  
k lesu, který vedl ke starému domu. Kocour ji celou dobu varoval, ale Viky ho 
neposlouchala, šla jak zhypnotizovaná dál a dál. Les byl pfes den suchý a zpustlý, 
ale v noci se celý změnil. Stromy v něm měly různé barvy a tvary. Kamenitá 
cesta byla najednou krásně porostlá zeleným mechem a lemovaná červenými, 
fialovými a žlutými houbami. Vedla až k rybníku, který byl překrásně modrý, 
a stála u něj zlatočervená lodička. Viky s kocourem nasedli a lodička sama 
vyplula. Tu se všude okolo začaly objevovat malé zlatavé žabičky a volaly: ,,Vítej! 
Zdravíme tě! To jsme rády, že jdeš!“ Tenké žabí hlásky se překřikovaly a zdravily 
Viky po celou dobu plavby.
Když z lodičky vystoupili, stál před nimi veliký dům. Alexandr se Viky ještě 
naposledy pokusil zastavit, ale to už Viky otvírala dveře. Vešla dovnitř a všechen 
nábytek a věci se k ní nahrnuly a začaly na ni mluvit, zdravit ji a ptát se na 
nejrůznější věci. Viky nestačila odpovídat, ale byla z toho všeho tak nadšená! 
Na rozdíl od kocoura s nedůvěfivým pohledem. V tom se ozval další hlas, který 
překřikl všechny okolo.
,,Vítám tě zde, dlouho jsme na tebe čekali. Já jsem tento Dům a toto jsou mí 
poddaní.“
,,Vy jste čekali na mě?“ zeptala se udiveně Viky.
,,No jistě!“ vypískla malá stolička přímo před ní.
„Tobě i tvému příteli to tu moc rád ukážu,“ ozval se opět hlas Domu, ,,pokud 
nejste proti, začal bych zahradou.“
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Jaromír Chmelík, II. kategorie, *2003
Základní škola T. G. Masaryka, Rokycany

Průvodce do světa počítačů

Dobrý den, jmenuji se Procesor čtyřjádrový a jsem velmi potěšen, že do světa 
počítačů Vás jménem cestovní agentury Zaklikej si s.r.o. můžu provést právě 
já. Aby tuto složitou cestu pochopili i ti pomalejší, shrnul jsem ji do těchto 10 
jednoduchých bodů. Celou cestu vás budu upozorňovat na všechny zajímavosti.
1. Ze všeho nejdříve musíte na svém notebooku nebo počítači zadat tajný kód, 

který je: 10110101
2. Poté napište jakýkoliv dopravní prostředek. Já bych doporučoval něco, co 

plave, jelikož se objevíme na řece.
3. Teď již plujeme, někteří létáme, teda i přes mé doporučení po řece Solitaire.
4. No a tady přejdeme kopec Malého Hackera a konečně jsme ve městě Caps-

Lock. Tento název mu dal muž, který tu byl jako první, protože mu místní oby-
vatelé připadali strašně velicí. To ale není vůbec pravda a zjistilo se, že si jenom 
omylem vzal brýle na dálku.

5.  Hlavně se držte u mě, protože se snadno stane, že se ztratíte. Například nalevo 
od nás je silnice Vista, která vede na náměstí.

6. Náměstí se jmenuje Windows a od něho se oddělují všechny silnice. Silnice 
XP vede do stoky, silnice 8 vede na Karlovu univerzitu aplikovaných věd, kde 
ji vylepšují. Je tu ještě silnice 10 a ta je zatím poměrně tajemná, neznámá  
a ne úplně dodělaná. Nikdo neví, kam přesně vede. Říkají se o ní různé věci, 
třeba že tam jsou lidé, kteří vám odinstalují všechny nelegální hry! Takže do-
kud nebude úplně prozkoumaná, nepůjdeme tam.

7. My půjdeme 8. Cestou si můžeme všimnout kostela Sv. Microsofta, radnice 
Kabelovnice a katedrály, ve které je pohřben Asusák Veliký, který zde svedl 
obrovskou bitvu s Dellem Zasekaným a slavně vyhrál.

8. Konečně jsme dorazily na univerzitu. Není to ale jenom univerzita. V horním 
patře je umístěn procesor o výkonu 3 000 000 Gb. Karel, po kterém je tato uni-
verzita pojmenována, ho našel někde poblíž zakopaný a nechal k němu vyrobit 
historicky první klávesnici na světě.

9. Jsme skoro na konci naší prohlídky. Teď chytněte jednoho z těch kabelů, co visí 
z té klávesnice a strčte si jej do pupíku.

10. V tuto chvíli jsme připojeni k procesoru. Jediné, co vidíte, je nic. Vy si totiž 
můžete dle své fantazie vytvořit svět vlastní! Toto je konec naší prohlídky. Pro 
odpojení zadejte tajný kód, stejný jako na začátku.

A já se s Vámi budu muset rozloučit, doufám, že se na počítačích nestanete závislí 
a zase někdy na viděnou!
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Vojtěch Franců, III. kategorie, *2003
Gymnázium Jana Palacha, Turnov

Chtít vidět slunce v noci

Nádraží
„Auu, sakra ...” zaklel. Dneska se už po čtvrtý málem spálil o zapalovač. Možná, 
že to znamená, že by neměl kouřit, ale na to teď nemyslel. Za pár vteřin už 
spokojeně bafal a dával nočním cestujícím nepříjemné kouřové signály. Po 
kolejišti, dříve tak rušném, nyní nejel ani jediný vlak. Ani jeden. A zrovna teď, 
když tolik moc chce domů. Už se těší, až si doma dá pěkně nohy nahoru a třeba 
i něco dobrýho na zub. Stejně ho ale něco tížilo. Pomalu dokuřoval. Cigareta 
dopadla do kolejiště, chvíli doutnala a pak zhasla.
,,A dobrý večer, pane Dvořák.”
,,Ruku líbám.”
,,Vás už jsem neviděla... To je letos jablek, co?”
,,To teda ... Ani to nestačím sbírat.”
,,Ale je to radost, vloni zase nebylo nic.”
,,To ano, madam...”
,,No nic, pospíchám, už na mne čeká manžel.”
,,A jistě, chápu....Šťastnou cestu, utíkejte!” Pochopil, ale neznal.
A ten vlak nikde! Vždyť ale, proč na něj vlastně čeká? Jde přeci jen o to, aby 
vlak zastavil, on něco odmávnu I a zkontroloval. .. Proč to k čertu nezkontroluje 
třeba ten strojvůdce ....
,,S těma dvouma dětma a ženou,” napadlo ho... Plechová trouba hlásí zpoždění. 
Bude to dlouhej večer. Je přece výpravčí - vysněný povolání každýho kluka, on ale 
nějak strašně vyrost. Připraví si druhou cigaretu, z naftalinem provoněného pláště 
vyndá zapalovač. Kouří a přemýšlí o těch nesesbíranejch jabkách na dvoře. O nájmu 
a o svý vysněný manželce, ta by mu jistě připravila ráno aspoň slabý rukavice... 
Je mu už strašlivá zima ... Vlak přijíždí. Se škvíknutím zabrzdí a noční cestující 
nervózně míjejí zasněného výpravčího, s třetí cigaretou v ruce. Povzdechne si  
a vleze do vlaku. Vše prohlídne, jak má uloženo, a pak se stane něco, co se 
nemělo stát, co se neděje každý den znovu a znovu... Ten vlak se rozjel. Bez 
strojvůdce, jen s tím silným kuřákem. Jen dál! Dál za šestou láskou na věky 
věků! Pryč od těch nesesbíranejch jablek, od týdle pitomý práce a od všeho.  
A kuřák se ani nebrání... Vyhozená nádražácká čapka pomalu krouží vzduchem 
za ujíždějícím, za čtyřma láskama až do smrti, za velkou supící a zuřivou 
lokomotivou jménem život.
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Krásný den
 
Vnímám k ránu tvé studené nohy, 
co v noci chodily po uhlících, 
vnímám potom tvá jemná slova, 
jež rybářům neuvízla v sítích.
Vnímám taky
slunce, mraky, ptáky, 
len,  co se právě suší.
Slyším pláč, křik, oduševnělé výmluvy, 
proč nemůžeme do nebe.
Vnímám hlubinu, hlínu, močály, 
jen ne, lásko, tebe.

Radost tančit
 
Svědomí těch, co kráčí po staletí vedle nás, 
chtěl bych poznat.
Malinká jadýrka v jahodách roztřídit a rozpočítat.
I když slunce už dávno spí v rouchu nočním...
Aby všichni, alespoň na chvíli, pocítili to nezvyklé zašimrání v břiše, 
když já - ztracen ve druhém patře tvé duše,
radostí tančím.

Ranní menuet
 
Venku prší jako včera,
lidé tuší, celí tiší,
že se blíží zima
Na mě padají, padají  hvězdy, 
s  nimi  i  celá  obloha.

Nejhezčí část dne - šedavá mlha,
dychtivý dech lapá po troše blahodárného plynu - prý se má zpívat, 
aby ses pořádně nadýchal - říkal mi.

Osamělí psi uvázaní před bankou zpívaj národní písně,
dávaj dobrou noc všem velkejm klukům, co zpívaj z plnejch plic.
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V rytmu horské dráhy

Když večerní vítr oznámí,
že na oblohu vyjde první hvězda, 
levný parfém tě omámí.
Ne, to se ti nezdá.
Když na noční obloze směje se měsíc, 
tvá tvář,
již celá znavená, 
poddává  se tónům.
Lehkým
jako jarní vánek, 
jenž vyplakal si oči
pro lidskou nevědomost.
točíš se na kolotoči  
a za žádnou cenu neslyšíš, 
že to je poslední jízda.
Neslyšíš!
Rázem ženeš se obilnými lány,
cestou, za tak nízkou cenu!
Jen to, holka, nepřežeň,
máš přece ranní směnu!

Ztracen  na  rozcestí tvých řas

Točíš se na schodech, uleháš do peřin,
spíš a sleduješ vše, co se děje v domě.
Do mě! Do mě! 
Řveš na celou čtvrť.
Až jednou vystoupá rtuť 
na digitálním teploměru
příliš vysoko, už se nevymotáš.
Vylešti zrcadlo,
ať se každý ráno na sebe pěkně podíváš, 
ať je důvod k smutku!
Víš,
že seš docela krásná? 
I pod tou rtěnkou, 
vskutku...
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David Kettmann, III. kategorie, *2002
Gymnázium Integra, Brno

Haiku

Zimní haiku
 
Horská říčka
se v mohutném stínu hor 
změnila v řeku

Ze světla  lampy 
vystup a uvidíš hvězdy 
na zimním nebi

Buclaté sochy 
andělíčků z ledu plují 
chladnou řekou

Svit hvězd přetrvá 
ohňostroj a přetrvá 
jednou také nás

Drozdi zpívají
když od potoka vstává 
zimní večer

Jeden za druhým 
překlenuly můstky 
večerní potok

Stařičký mlýn
slunce do něj opřené 
vzlétnou holubi

Ve svých pavučinách 
mrtvý pavouk  houpe se
- Studený kout -

Jedna miniatura jako zpráva o jaru

Zasvítilo slunce 
A proud unášel 
Stromy obtisklé do vody

Pupeny praskají
Růže píchá pořád stejně
Čas jako kuna
Ohryzal měsíc až na kost
Pod mostem spojujícím
Dva stejně špatné břehy
V dravé vodě 
Prosvištěla hlava Orfea
V parku několik ptáčat 
S rozbřeskem 
Vzpívalo se do stromu 
Přišly děti
Vyřezat si píšťaličku 
Z plačící vrby 
A růže pořád stejně píchá 
Status idem

Podzimní tanka

Do polní vísky 
vstupuje podzim v břízách 
zežloutly duše 
dryád a jeřabina 
šeptajíc hladí klasy
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Návštěva

Včera večer navštívil mne smutek 
oblečený v černém
Neklepal - 
tiše vstoupil
Pili jsme spolu trpké víno 
V očích měl výčitky
a v rukách nenávist 
Padla tma
on zhasil pak
jedinou svíčku naděje 
Tekly mi slzy po tváři 
mlčel jsem
Usnul v mé posteli 
byl jsem sám
a přece nikým 
Ráno už tu nebyl 
asi odešel
Zůstal mi teď po něm 
jen zmatek v duši

Sněží

Za starým rokem  
(a bylo na něm mnoho zlého)  
opona se zatáhla  
Hrubě zoraná pole mizí  
Sněží
Sýkorky zobou  
manu ze sněhu  
Sněží
Rozespalé stíny  
po cestě poztrácené  
Sněží
A nádraží je plné stop  
do sněhu  
zapomenutých  
A vlak plný  
zblouděných lidí  
tam nás odveze  
kde anděl  
znovu nepoznaný  
(bez hlesu)  
do kanálu stéká
Sněží
A bude-li ještě chvíli  
(tajně o to prosíme)  
A nasněží-li do duší  
Potom snad přece jen  
rozhostí se v duších zas  
mír dědiny  
dýšící pod sněhem 
Sněží Dosněžívá
A sýkorky nepovšimnuty  
zobou manu ze sněhu

Před bouřkou

Domky v kopci 
se v mracích dusí 
jakási tíseň 
nám kape do srdcí 
Trpký strach 
voní po jasmínu
Chvíle pro šeptané modlitby 
pro tiché: „Promiň!“ 
Tehdy se nám ozývají hříchy 
dávno zadupané do chodníků 
bojíme se slunci podívat do očí
Zlomené kopřivě teď 
pošeptat bych chtěl: 
„Odpusť!“
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Eliška Lenochová, III. kategorie, *2002
Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník

Západ slunce, Mojmír

Západ slunce

Nebe se pobryndalo 
sytou šťávou 
pomeranče
a tak se chodí 
každý večer 
převlékat
do hvězdného župánku

Mojmír

Na konci školního roku začala kvokat slepice Gabča. Dalo to trošku práce, 
nez Jsem přemluvila rodiče, ale nakonec mi dovolili vyměnit několik vajíček  
u sousedů, protože my jsme v té době neměli kohouta. 
Skoro každý den kontroluji, jestli je těch šest pokladů v pořádku. Jak ráda bych 
už zaslechla, že se pod kvočnou ozývá pípání. Ale je brzo. Do vylíhnutí je ještě 
spousta času a tak se vždy alespoň přesvědčím, že kvočna sedí, že jsou vajíčka 
dostatečně vyhřátá a žádné neprasklo.
Ze šesti vajec zbývají jen čtyři. Smůla. Dvě vypadají, že je Gabča rozsedla. 
Nedivím  se, sedí poprvé. Ostatně i já mám svou premiéru. Vždycky se o budoucí  
kuřata  starala babička. Pokud vajíčko přijde k úhoně brzo po založení, ani mi to 
nevadí, jenže dneska jsem smutná. V naprasklé skořápce je vidět udušené kuře.
Další ráno je veselé. Z kukaně slyším pípání. Malá žluťoučká kulička s peříčky 
jako chmýří a odhodlanýma lesklýma očima se rozhodla prozkoumávat svět. 
Zatím se bojí, ještě netuší, že se musí naučit hrabat v hlíně, poskakovat po trávě  
s hladivou ranní rosou a spoustu jiných věcí. Bojí se tolik, že zalézá Gabče pod 
křídlo. Místo bezpečí.
Jsem u kuřete pečená vařená, a tak si na mě pomalu zvyká. Jen pozvolna 
překonává svůj ostych. Zřejmě je zvědavé. Budu mu říkat MOJMÍR. Moje kuře! 
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Je sice jedináček, ze zbylých vajíček se už nevylíhlo nic, ale je to skutečně moje 
kuře.
Gabču i kuře opatrně dávám do jakési ohrádky v předzahrádce, aby kuřátku 
ostatní slepice neublížily. Mojmír se učí. Pozoruje svou mámu, zkoumá, jak co 
chutná. Dokonce už hledá červíky v zemi!
Když jsem se vrátila z tábora, kvočna se o kuře pomalu přestávala starat. Vrátila 
se k ostatním slepicím a chudák kuře Mojmír zůstalo bez mateřské ochrany  
v předzahrádce. Zpočátku mu muselo být smutno, ale rychle se stalo 
samostatným. Jak poporostlo, bylo nutné mu zastřihnout křídlo a naučit ho být 
s ostatními slepicemi. Následujícího rána mě kuře překvapilo. Ačkoli nemohlo 
létat, páslo se na trávníku. Asi jsem přistřihla málo, říkala jsem si a požádala 
tátu, aby to po mně opravil. Jenže druhý den bylo kuře Mojmír zase na trávníku. 
Nedokázala jsem přijít na to, jak to dělá. Pletivo je téměř dva metry vysoké  
a kuře je baculatý prcek s jedním funkčním křídlem. A tak jsem se večer přišla 
podívat. Musím uznat, že Mojmířina chytrost by měla být odměněna Nobelovou 
cenou pro slepice. Moja vylétla na větvičku živého plotu, který zasahuje do levé 
strany slepičího výběhu a pak jako po  schůdkách vyhopkala až na vrchol pletiva. 
Nakonec to v klídku zopakovala směrem dolů, ale  z druhé strany. Dokonce tu 
měla i větvičku, která sloužila jako bidélko.
Včera jsem ji ze živého plotu konečně vylovila. Nosím ji na rameni a ona se 
vůbec nebojí. Opatrně jsem ji posadila do kukaně a čekala, dokud neusne. Aby 
se nebála. Nemá přece žádného sourozence. Ale to nevadí. Když budu trpělivá, 
určitě ji výlet na trávník odnaučím. Jenomže to chvíli potrvá.
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Tereza Šlechtová, III. kategorie, *2001
Základní škola, Kralovice

Rušná ulice plná ticha

Kráčím ulicí plnou lidí, plnou tváří a životních příběhů a přesto, že se všude kolem 
mě tísní davy, si připadám sama. Proč jsou lidé v dnešní době tolik zaneprázdnění 
sami sebou? A proč vůbec tolik pospícháme a bezhlavě se za něčím ženeme, 
aniž bychom s jistotou věděli, že má pro nás ta daná věc opravdu smysl?
Každé ráno spěcháme vstříc své práci a všem svým povinnostem, večer se zase 
ženeme za svými osobními problémy. Den co den uháníme životem, zabraní jen 
do sebe a běžíme naproti dalším a dalším starostem, aniž bychom se na chvíli 
zastavili a rozhlédli se kolem sebe. Denně potkáváme stovky lidí, dostáváme 
příležitost  poznat  nové příběhy a vpustit  do svého  života trochu svěžího  vánku
v podobě nových zážitků a zkušeností a většina z nás tuto příležitost naprosto 
opomíjí. Ve většině z nás natolik převládá negativita, že jsme často bezdůvodně 
nepříjemní na druhé, navzájem si ubližujeme. A to všechno kvůli tomu, že jsme 
naprosto slepí vůči dění kolem sebe. Necháme se natolik pohltit sami sebou 
a svým životem, že někdy zapomínáme, že nejsme středobodem vesmíru  
a sobecky přehlížíme ostatní. Zbytečně se noříme do své do minulosti, ohlížíme 
se za sebe a někdy zůstáváme viset na věcech nebo lidech, kteří už jsou dlouho 
nenávratně pryč. Častokrát nadměrně lpíme na jistotě, kterou nám daná 
věc poskytovala a nedokážeme si připustit její ztrátu a místo budoucnosti se 
soustředíme na to, co už dávno pominulo. Míváme ty nejzajímavější šance 
přímo před sebou, ale ve všem spěchu a stresu je necháváme bez povšimnutí 
odejít. Spousta lidí se skvělým potenciálem díky tomuto nezájmu okolního 
světa zapadne do každodenní rutiny a ztrácí tak příležitost vyniknout, když 
bez povšimnutí mizí ve změti mnoha dalších zklamaných duší. Přijde mi, že 
lidé jsou před okolním světem naprosto uzavření a nedostupní, chránění svou 
nedotknutelnou schránkou, jsou většinou opatrní a odtažití. Ale co bude dál  
a kam až může nezájem lidí o okolní svět zajít?
Uznávám, že v dnešním světě je samozřejmě jistá obezřetnost naprosto na 
místě, ale někdy by lidem možná prospělo trochu pootevřít vrátka svých emocí  
a vnímat okolní svět otevřenýma očima. Když jenom na chvilku zkusíme 
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zvednout svou skloněnou hlavu zatěžkanou vahou všech starostí, rozhlédneme 
se kolem sebe a přibrzdíme na chvíli všechen shon, s trochou dobré vůle možná 
konečně pochopíme krásu světa. Musíme přestat být tak přízemní a ustrašení  
a jednou provždy se přestat tolik strachovat, jak to všechno  dopadne. Přestaňme  
litovat všech nevyužitých šancí a nevydařených vztahů nebo známostí. V životě 
je všechno zlé k něčemu dobré a stejně tak i každé zklamání nás má poučit  
a posunout někam dál. Každá bolest a starost nás má naučit něčemu novému 
a umožnit nám poznat sebe samé. Netvrdím, že to bude vždycky jednoduché, 
protože kdyby bylo, zvládl by to každý. Ale musíme nejdřív najít a utvořit sami 
sebe, aby nás pak mohl začít hledat někdo jiný. Jde jen o úhel pohledu, o to, 
z jaké  strany chceme na svuj život pohlížet. Přestože ve víru všech problémů  
naše životy někdy zdánlivě ztrácejí smysl, jediné, co stačí k tomu, abychom 
zmiňovaný smysl znovu našli, je, vnímat všechny maličké dary a prožitky, které 
nám samotný život nabízí. Někdy je potřeba prožívat dané chvíle naplno, přestat 
tolik přemýšlet a skočit do rozjetého vlaku života bez ohlížení za minulostí  
a beze strachu ze změny, protože právě změna směru nebo cílové stanice nám 
dokáže často otevřít úplně nové obzory.
Stojím si za myšlenkou, že si svůj život utváříme sami, že máme možnost 
vymalovat ho nejrůznějšími barvami a záleží jen na nás, které odstíny jsou pro 
nás příjemnější. A přestože každá barva někdy vybledne a ztratí svou krásu, naše 
životy vždy provází trocha světla a jasu a jenom my sami si vybíráme, jestli ho 
pustíme dovnitř.
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Petra Vydrová, III. kategorie, *2002
Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník

Lavička

Jsem stará lavička a zažila jsem toho opravdu hodně. Když mě vyrobili a označ-
kovali, ležela jsem dlouho v nějakém skladu, zabalená v bublinkové fólii. Pak 
mě ale převezli k železniční zastávce. Tolik jsem se těšila na lidi a jejich příběhy, 
které by si mohli na lavičce vypravovat! Ale všechno bylo jinak. Už při vybalování 
a instalování jsem si všimla, že jen kousíček ode mne je několik dalších laviček. 
Nebudu tu tedy sama, těšila jsem se. Jen dělníci odešli a já se pořádně rozhlédla, 
bylo jasné, že nádraží nebude ideálním místem, které si lavička může vysnít. Podle 
vzhledu lavičky naproti mně se dalo odhadnout, že před deštěm a zimou nás nikdo 
chránit nebude. Lavička byla dokonce popraskaná, něčím politá a skoro na každém 
z prken, které tvořily její tělo, bylo něco vyryto. Nohy měla zalité do jakési tvrdé 
hmoty, aby nemohla odejít, tedy spíš aby ji nikdo neukradl. Ale kdo by asi tak kradl 
starou ošuntělou lavičku! Musela jsem se zasmát. To ale tu druhou lavičku probralo 
z nečinnosti. ,,Ty se mi vysmíváš?” zeptala se smutně. V tu chvíli mi bylo trošku 
trapně, ale také mi bylo téhle mé sousedky líto. Říkali jí tu Ady, ale to byl jen kousek 
původního jména. Podle nápisu jí říkali Lady, ale to byla ještě nová a krásná. Takové 
jméno by se k ní už asi nehodilo. Postupně mi Ady vyprávěla, kde se tady vzala a co 
všechno zažila. Občas nás přerušila nějaká osoba, která si na nás sedla. Na mě se 
nahrnuly děti, na Ady někdo rozložil noviny a sedl si až pak. Častěji na ni odkládali 
těžké tašky a kufry. Cítila se už velmi unavená. Jednou se přiřítila patra nějakých 
puberťáků. Asi je nenaučili sedět, protože se napáskovali na opěradlo a nohy si 
dali na sedadlo. Kouřili, chechtali se, pokoušeli se dokonce lavičku rozhoupat. Fakt  
se to nedalo vydržet, jaká to byla bolest. Nakonec se ozvala rána a jedno z prken 
opěradla prasklo. Cítila jsem se tak unavená, že jsem zavřela oči a strašně se bála, 
aby se tahle parta už nevrátila. Jenže oni přišli i druhý den, prasklé prkno odervali  
a hulákali dál. Ady už opěradlo neměla vůbec. Seděli na ní jako na koni a nožem cosi 
ryli. Opakovalo se to ještě několikrát, ale pak dost pršelo a bylo chladno. Nakonec 
přijelo auto, několik nás naložili a odvezli. Ady ale zůstala. Ostatní říkali, že nás 
ještě opraví a na jaře zase rozmístí venku. Ty, co nenaložili, buď zůstanou přes 
zimu nebo jsou určeny k likvidaci. To slovo mi nahánělo hrůzu. Zase jsem ležela 
někde ve tmě. Nepršelo tu. nikdo po mně neskákal. Vlastně tu byl klid. Bylo nás 
tu víc. Vždycky jednu nebo dvě někdo odvezl a když je vrátil,  byly k nepoznání. 
Staré nápisy zmizely, nová barva, nový lak. Došlo i na mě. Jako bych omládla. Jenže 
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jsem nemohla mít radost z toho, že jsem zase pěkná, protože jsem se bála, že  mě 
odvezou na nádraží a mé trápení se bude opakovat. Nějakou dobu to ještě trvalo, 
přiznávám, trošku jsem se těšila i na slunce a malé ptáčky. Pak nás docela šetrně 
naložili. Teprve nyní jsem viděla, že některé z nás jsou žluté, jiné modré a další zelené. 
Měly jsme i odlišné kovové části. Ozdobnou ornamentální litinu, jednoduchý čistě 
funkční styl, ozdobná zahnutí nebo dokonce nohy ve tvaru draka. Objížděly jsme 
město, zastavovaly na různých místech a vždycky tu některou z nás vyložili. Jen 
jsem zahlédla vlak, strašně jsem se vylekala. Budu zase na nádraží. Snažila jsem se 
přikrčit. Opravdu tu několik laviček vyložili, ale já jela někam jinam. Možná to bude 
ještě horší! Trošku jsem se bála, ale doufala jsem, že třeba budu stát u domova 
důchodců, staroušci si na mě sednou, budou krmit ptáčky a povídat si. Nebo budu 
ve školce. Malé děti snadno unesu a paní učitelky ohlídají, aby do mě nikdo neryl. 
Tohle všechno jsem znala od kamarádek z nádraží. Pak mě vyndali. Byla jsem 
vlastně jedna z posledních laviček ve veliké jezdící skříni, které říkali auto. Prošli se 
mnou po úzké pískové cestičce mezi mohutnými stromy, minuli altánek a postavili 
mě k plotu, který tvořily keře buksusu. Naproti mě byl na drátěné konstrukci keř 
růží, trávník a další keře, které ani neznám. ,,Ahoj,” zašeptal na uvítanou vysoký 
strom někde za mnou. Teprve později jsem poznala, že je to lípa. Babičky k ní 
chodily otrhat květ na čaj proti nachlazení. Samozřejmě jen na větvích, které visely 
nízko. V její koruně to bzučelo včelami a bydlela tam i veverka. Občas přihopkala 
i ke mně. Ale jen když tu nikdo neseděl. Dopoledne tu totiž bývaly maminky  
s dětmi. Zastavily se, aby nakrmily nebo upravily děti, aby si popovídaly, zatímco 
jejich ratolesti hopkaly po cestičce nebo tu drandily na tříkolkách. Odpoledne 
tu sedávala jedna stará paní. Někdy s vnoučkem, jindy sem za ní přicházel pán  
s hůlkou. Povídali si, házeli drobečky vrabčákům, ona tu i pletla. A  večer. Večer tu 
sedávali milenci. Ona se jmenovala Hana. On jí nosil malou kytičku lučních kytek  
a pořád ji pusinkoval. Bylo to hezké místo. Na podzim lípa opadala, sedět na lavičkách 
už nebylo možné. Bála jsem se, že mě odvezou a příští rok se sem už nedostanu. Ale 
asi na mě zapomněli. Stála jsem tu, i když padal sníh. Vysoká peřina mě ukolébala. 
Jen jako ve snách jsem viděla, jak tu skupinka ze školky postavila sněhuláka.  
A když roztál, bylo už jaro. Na kraji trávníku vyrazily nejprve sněženky, a potom 
nějaké modré zvonky. Sluníčko už zase mělo sílu a hřálo. A zase se tu zastavovali 
lidičky. Skamarádila jsem se s veverkou a sýkorčí rodinkou. Chodila sem i Hana 
se svým mládencem. A on jí sliboval, že až si ji vezme, postaví pro ni dům.  
A u domu budou mít malou zahradu s lípou a buksusem a on na úřadu 
vyprosí tuhle lavičku, protože k sobě už navždy patříme. Asi mám štěstí. Život  
v parku je úplně jiný než na nádraží. A vůbec nevadí, že prší a já nestojím v altánu. 
Lavičky v altánu už dávno rozbila parta puberťáků, říkala to ta stará paní, a pán 
s hůlkou dodal, že právě tam celou zimu přespávali nějací bezdomovci. Je hezké 
někam patřit. Mám se prostě báječně.



NÁŠ SVĚT

35

Nikola Čepáková, III. kategorie, *2002
ZŠ Prokopa Diviše, Znojmo-Přímětice

I knihy mají svou duši

Budu Vám vyprávět prapodivný příběh, který se stal jednoho jarního večera. 
Nikdy na něj nezapomenu. Šel jsem unavený z práce, těšil jsem se, až si doma 
lehnu do horké vany. Každý den chodím domů kolem knihovny, která už bývá 
zavřená, ale nikdy jsem neslyšel, aby z ní vycházely takové divné zvuky. Byl jsem 
zvědavý, tak jsem šel blíže. Do knihovny jsem se už nedostal, tak jsem vylezl na 
strom, ať vidím aspoň do okna. A co jsem neviděl. Knihy se samy pohybovaly, 
některé po sobě křičely, některé si jen potichu  povídaly.  Seděl jsem  tam 
asi půl hodiny. Z nenadání na mne kdosi promluvil, při pohledu na tu starší 
osobu, v obličeji plnou vrásek, jsem málem spadl ze stromu. ,,Co tu člověče 
děláte! Nedívejte se tam! Zaplatíte za to...” Odešla. Mlčky jsem přemýšlel, co 
se to děje? Raději jsem se vydal na cestu domů. Doma jsem zalehl do postele  
a brzy usnul. Zdál se mi divný sen. Zjevila se mi kniha, celá černá, byla bez názvu. 
Důsledně a několikrát opakovala: ,,Neposlouchej tu ženu, co se ti zjevila pod 
stromem, přijď k nám zítra ve stejnou dobu!”
Celý den jsem přemýšlel o tom snu. Mám tam jít? Nemám tam jít? Tož otázka. 
Po práci jsem se rozhodl, že půjdu. Co by mi mohly knihy udělat? Dveře do 
knihovny byly otevřené, zabrzdila mne kniha s názvem Pomsta, ležela nehybně 
na zemi. Vzal jsem ji a otevřel. Sama se rychle zavřela a skřípla mi prsty, bolestí 
jsem sykl. Když dopadla na zem, vynadala mi: ,,Ty příšero lidská, co to děláš?!” 
Nemohl jsem tomu uvěřit, ty knihy mluví, nebo já blázním? Procházel jsem  
dále knihovnou. Každá kniha se ke mně chovala dle jejího názvu. Například již 
zmíněná Pomsta, plná zloby a smutku, nebo Nafoukaná Máňa, obsahující plno 
posmívání a povyšování nad ostatními. Zahlédl jsem i knihu z mého snu. Přišel 
jsem  k ní, byla smutná. Zeptal jsem se: ,,Pročpak jsi smutná?”
„Ztratila jsem svůj obal s názvem,” povzdychla si. Byl jsem z toho také smutný, 
zkoušel jsem ho hledat sám, ale bez úspěchu.
Od té doby jsem každý den chodil do knihovny a každý den jsem četl jinou knihu. 
Všechny do jedné mi přirostly k srdci. Jednoho dne jsem se rozhodl, že všichni 
půjdeme hledat ztracený obal. Vedení se ujala kniha Sherlock Holmes, plná 
záhad a tajemství.
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Neúčastnila se pouze kniha Pomsta. Vyzvídal jsem na ní: ,,Proč taky nehledáš?” 
Odpověděla mi, že každá kniha si má dávat pozor na svůj obal. Zakroutil jsem 
nad tím hlavou a odešel jsem dál hledat. Najednou někdo zvolal: ,,Mám to!”
Všichni jsme utíkali ke stolu paní knihovnice. Obal byl zašantročený pod stolem. 
Pomohl jsem knize nasadit obal s názvem Poslední plamen. Rázem se její úsměv 
proměnil ve škaredý škleb. Začala běhat po knihovně a ničit věci kolem sebe.
Knihy mi rozkázaly, že mám odejít. Nechtělo se mi odejít a nechat je tu, ale 
poslechl jsem, protože mne vyděsila slova knihy Harry Potter, plná dobrodružství 
a nadpřirozených jevů, ,,Běž ihned odsud, jinak  za to zaplatíš!” Když jsem došel 
domů, sedl jsem si na pohovku a přemýšlel jsem, jestli se jim něco nestane, co se 
asi děje s knihou Poslední plamen, co? Poslední plamen? Každá kniha se přece 
chová dle jejího obsahu. Knihu jsem si vyhledal na internetu. Po přečtení první 
věty jsem ihned vyrazil směrem ke knihovně. Pozdě!
Kolem celé knihovny pobíhali hasiči. Knihovna byla v plamenech. Omdlel jsem, 
nic si nepamatuji, všude byla černá tma. Probouzím se v nějaké místnosti, všude 
je všechno bílé a kolem mne se motají bíle oblečení lidé, že by andělé? Ne, 
jsou to doktoři a já jsem v nemocnici. Doktor mi říká: ,,Pane, byl jste v komatu 
přibližně týden, našli vás v knihovně. Když začala hořet, nadýchal jste se moc 
kouře, tvrdil jste, že knihy oživly.” Dodnes nevím, zda to bylo celé jen sen, anebo 
to byla skutečnost? Ale jedno vím, ty knihy už nikdy neuvidím.





NÁŠ SVĚT

37

Adéla Uhrová, III. kategorie, *2001
ZŠ E. Beneše, Písek

Obyčejné příběhy

Zlatovlasá dcera
Všichni známe pohádku o Zlatovlásce. Jak ji princ poznal mezi 12 pannami, jak ji 
vysvobodil a vzal si ji za ženu. Co jsme ale nevěděli, bylo to, že princovi a Zlatov-
lásce se po čase narodila krásná dceruška Terezka. Po otci byla statečná a šikovná 
a po své matce zdědila kromě krásy také zlaté vlasy. O její kráse, šikovnosti  
a zlatých vlasech se mezi lidmi mnoho mluvilo. Stejně tak si lidé povídali o tom, 
jak její vlasy rostou neobyčejně rychle.
Tyto zprávy se jednoho dne donesly až k uším bohatého a hamižného obchodníka. 
Ten hned zatoužil po zlatých vlasech princezny Terezky. Od té chvíle nemyslel 
na nic jiného, než na to, jak by se princezny zmocnil. Naplánoval si totiž, že 
pravidelným stříháním princezniných rychle rostoucích vlasů ještě více zbohatne. 
Nechal princeznu sledovat, aby zjistil, co dělá  a jaké  má zvyky. Brzy  se od  svých  
sluhů dozvěděl, že se princezna, která k smrti miluje jízdu na koloběžce, každou 
středu vydává sama na výlet. Projíždí se po okolních vesnicích, lukách a lesích, 
kde se cestou zastavuje u studánky, aby se občerstvila. Hamižný obchodník 
vymyslel, že se princezny právě u této studánky snadno zmocní. Poslal své tři 
sluhy, aby okolo studánky rozsypali rozbité sklo. Ve chvíli, kdy princezna projela 
kolem na své koloběžce, píchla obě kola. Princezna byla smutná, protože domů 
to měla ještě pěkný kus cesty. V tu chvíli se ale za zatáčkou objevil kočár, který 
řídili obchodníkovi sluhové. Nabídli princezně odvoz. Ta si k nim ráda nasedla. To 
ale neměla dělat. Jakmile za ní zaklapla dvířka kočáru, byla v jejich moci. Než se 
nadála, byla v domě hamižného obchodníka. Ten ji zavřel na půdu, kde jí ihned 
nechal ostříhat zlaté vlasy. Princezna byla nešťastná.
V tu dobu bylo už na zámku pozdvižení. Princezna se nevrátila ze své projížďky  
a všichni začínali mít strach. Král vyslal posly, aby princeznu našli, nikdo o ní však 
nevěděl. Tato zpráva se mezi lidmi rychle šířila. Dozvěděl se jí i jeden zlatnický učeň. 
Ten pracoval ve zlatnictví, kam chodil prodávat hamižný obchodník princezniny 
zlaté vlasy. Princezny mu bylo líto, a tak se rozhodl, že ji zachrání. Obchodníkovi 
namluvil, že kdyby byly vlasy lépe ostříhány, byla by jejich cena vyšší. Obchodník 
nevěděl, jak by to měl udělat, a tak poprosil učně, aby princeznu stříhal on sám. 
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Od toho dne chodil princeznu stříhat pouze zlatnický  učeň. Když si na oko získal 
obchodníkovu důvěru, ale i opravdové přátelství princezny, rozhodl se princeznu 
unést a vrátit zpátky na zámek. Propašoval k princezně tenké, dlouhé, ale pevné 
lano. Pak už jen princezna počkala, až budou všichni v domě spát. Lano pevně 
uvázala a spustila ho z malého vikýře. Opatrně se protáhla a po laně sešplhala na 
střechu vedlejšího domu. Tam už na ni čekal zlatnický učeň. Přes střechy a půdy 
okolních domů se dostali do bezpečné vzdálenosti. Tam měl učeň připraveny 
dvě koloběžky. Na těch se pod rouškou tmy vydali na zámek. K zámku dorazili 
brzy ráno, za svítání. Všichni byli překvapeni tím šťastným a náhlým shledáním. 
Když se princezna se všemi přivítala, vyprávěla rodičům, co všechno se přihodilo. 
Jak ji obchodník unesl a šikovný učeň odvážně zachránil. Král se na hamižného 
obchodníka strašlivě rozhněval. Nechal ho ihned zatknout a zabavit všechen 
jeho majetek. Učně pak za odměnu jmenoval šlechticem a všechen zabavený 
majetek mu daroval. Chtěl učni dát i ruku své dcery, učeň však odpověděl: ,,Králi, 
ruku tvé dcery nemohu přijmout, dokud nevím, zda by chtěla i ona mě”. Na to 
král odpověděl: ,,Dobře, nechám to tedy na vás.” ,,Jedno přání bych ale přeci 
jenom měl,” řekl  učeň. Obrátil se na princeznu a pravil: ,,Princezno, nejela byste 
se mnou na vyjížďku?” Princezna s radostí souhlasila.
Od té doby spolu často jezdili krajem na svých koloběžkách. Jejich přátelství  
časem přerostlo v lásku ... a jak to v pohádkách bývá, brzy se vzali.

Nespokojená kniha
Kdysi dávno, na okraji jednoho malého městečka stála stará knihovna. Nebyla 
velká, ale nebyla ani malá. Mezi občany bývala velice oblíbená, protože nabízela 
knížky pro malé i velké čtenáře. A právě v této knihovně se odehrál náš příběh ...
Tam, uprostřed třetí police, stála v řadě mezi ostatními jedna ohmataná  kniha.  
Nebyla velká, ani nějak tlustá. Byl to dobrodružný román jednoho zapomenutého 
anglického  autora. Příběh to byl moc hezký a byl poutavě napsán, proto si lidé  
knihu často půjčovali. Kniha, kterou lidé rádi čtou, je vlastně dobrou knihou. 
Naše kniha, o které vyprávíme, ale se svým osudem spokojená nebyla. V noci, 
když byla knihovna zavřená, si často ostatním ve třetí polici stěžovala, že by byla 
raději jako ty velké, tlusté naučné knihy. Tyhle knihy byly až skoro nahoře, v jenom  
z nejvrchnějších regálů. Měly silnou černou vazbu s ozdobným lemováním  
a často se nad ostatní knihy povyšovaly. Naši knihu to velmi mrzelo. Často 
si říkala, jaké by to asi bylo být tam nahoře mezi těmi naučnými knihami  
a z té výšky mít celou knihovnu pod sebou jako na dlani. Kniha ale zapomněla, 
že to, na co často myslíme a co si přejeme, se někdy opravdu vyplní. Tak se 
přihodilo, že jednou, když jeden čtenář knihu vracel do knihovny, ji nedal zpátky 
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do třetí  police, tam co patřila, ale omylem ji s jinou knihou zasunul až úplně 
nahoru. Tam mezi ty velké naučné knihy. Naše kniha jásala. Konečně byla 
nahoře, vysoko, měla krásný výhled a připadala si důležitá. Jenže tenhle pocit 
jí dlouho nevydržel. Tam nahoře nebyla na očích. Mezi velkými knihami úplně  
zapadla, nikdo si ji nepůjčoval a pomalu na ni padal prach. Začala být osamělá. 
Vzpomínala, jak si ji lidé brali do tašky s sebou na výlet nebo ji četli v autobuse 
cestou do práce. Zjistila, že vlastně dělala lidem radost a radost to dělalo i jí. To 
všechno si uvědomila až teď, kdy byla sice na jedné z nejvyšších polic, byla ale 
sama a  zapomenutá.
To byla chvíle, kdy si kniha uvědomila, že si měla vážit toho, jak žila a jak se 
měla spolu  s lidmi, kteří ji četli. Byla sice ,,jen” ve třetí polici, byla ale oblíbená 
a lidé si ji rádi půjčovali. To vše bylo pryč. Od té chvíle měla jediné přání. Aby ji 
někdo znovu našel, vrátil na místo, kde byla a mohla zase lidem přinášet radost 
a potěšení z četby. Už dobře věděla, že kdyby se jí tohle přání splnilo, nikdy by 
už nezáviděla jiným knihám a mnohem více by si vážila místa, kam vlastně od 
začátku patřila. Protože stejně jako má každý člověk v životě své místo, tak má  
i každá kniha své místo ve knihovně.
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Kristýna Bendová, III. kategorie, *2001
ZŠ Arménská, Brno

Říše (ne)obyčejného života

Probouzí se krásný slunečný den a já jedu z výletu domů. Stroj, který mě unáší 
do mého rodného města, uhání plnou rychlostí. Na nekonečných kovových 
lanech pluje jako loďka ve větru. Zatáčím sem a tam, doleva a doprava. Pohybuje 
se jako had plazící se mezi tyčkami. Vydává i stejný zvuk v podobě hlasitého 
„sss”. Tento docela otravující hlásek vyhrkne pri každém zastavení. Vždy mi to 
skoro utrhne uši. Proto se dívám z okna a hned mi je lépe. Vidím louku, les  
a zvířátka užívající si čerstvou trávu. Míhají se mi před očima a najednou v dáli 
vidím to cílové krásné místo, které znám už od malička. Nádraží plné lidiček, 
vlaků a mnohého dalšího, ani bych to nestihla vyjmenovat. Popadnu věci  
a dobelhám se ke dveřím. Teď už vlak úplně zastavuje. Vím, co teď přijde, ten 
zvuk ničící ušní bubínky při každém jeho vkrádání se do mého ucha. Zakryji si 
uši, už je to pryč. Otevírají se dveře a já okamžitě ucítím vůni klasického nádraží  
s lehkým nádechem vonící kávy a jiných dobrot. Prodírám se davem lidí. 
Připadám si jako myška mezi obrovskými zvířaty, které se cílevědomě honí za 
potravou. Vůbec nic nevidím, prostě jdu tam, kam mě nohy zavedou.
Už si myslím, že to nemá konce, když v tom se začne rozjasňovat a vidím krásnou 
zdobenou obloukovou bránu představující vstup do města. Zdálo se mi, že se tu 
něco změnilo. Párkrát se nadechnu, vydechnu a projdu bránou vše prozkoumat. 
Jdu po betonové desce, rozhlížím se kolem sebe. Je to tu nádherné, všude různé 
obchůdky a všemožné stánky. Procházím kolem lidí. Dusot jejich bot mi připomíná 
hromy, které se co nevidět objeví na té zatahující se peřině nade mnou. Snažím 
se proniknout do zvuků okolo sebe. Bohužel je tady mnoho rušivých elementů, 
takže to je zkrátka nemožné. Slyším jen křiklavý hlas rozzuřeného psíka, jenž 
se nese po celém městě. Také nekonečné cinkání různé dopravy, které jsem 
opravdu doposud nikdy neviděla. Unavení dělníci dodělávají své poslední práce 
na staveništi s hlasitými narážejícími zvuky motorových přístrojů.
Vzdálím se. Teď už tu jsou o něco příjemnější zvuky. Hudba pouličních chlapíků 
a lehký zpěv kostelního sboru. V dáli zahlédnu hlouček okolo sochy představující 
nějakou ženu, která mně absolutně nic neříká. I přesto, že představitelku sochy 
neznám, mi připadá celkem povědomá. Zdálky jsem si ji zkoumavě a zamyšleně 
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prohlížela. Rozhodnu se, že půjdu blíž. Jelikož jdu s pohledem stále upřeným na 
ni, narazím na vyvýšenou betonovou desku, z níž vystupuje pár domečků, soch  
a kostelů. Ano, je to umělecky vytvořená betonová mapka tohoto přenádherného 
městečka. Je o tolik zmenšená , až se v ní nedá vyznat.
Rozpoznávám jen nádraží, z kterého jsem, už ani nevím kdy, vystoupila. Právě od 
vystoupení z vlaku jsem úplně ztratila pojem o čase. Rozhlížím se, jestli někde 
nenajdu nějaké hodiny, když v tom se rozezní hlasitý tón cinkajícího zvonu 
kostela. Začne tak nečekaně, až samým leknutím nadskočím. Tón šel po mém 
levém boku. Otočím se po směru a spatřím druhý kostel, ještě nádhernější 
než ten se zpívajícím sborem. K mému štěstí měl kostel hodiny, které právě, 
jak už bylo nepřeslechnutelně znát, odbíjely poledne. Oddechnu si, mám ještě 
čas, než budu muset jet domů. Vrátím pohled zpět na mapku. Podle nádraží 
zjistím, kde se približně nacházím. Je to opravdu moc hezky zpracované, a i když 
je to dost zmenšené, lze z toho vše krásně vyčíst. Ten, co toto vytvořil, musí být 
opravdu umělec, dokonce se zabýval i detaily, jako je například miniatura sochy 
té tajuplně neznámé ženy. Mapa mě svou dokonalostí tak uchvátila, až jsem 
málem zapomněla, že si tu sochu chci prohlédnout zblízka. Naposledy jsem se 
pokochala krásou mapky a hypnotizovaně odběhla k hloučku obdivující sochu. 
Zblízka vypadá mnohem větší, než jsem očekávala.
Vzpomenu si na fotoaparát, je zavěšený na mém krku. Je naplněný tolika 
fotografiemi z výletů, že si nejsem jistá, zda se na něj dají ještě nějaké snímky 
pořídit. Rychle projedu galerii, odmažu přebytečné, rozmazané nebo příliš hezké 
fotky. Tak, fotoaparát připraven. Asi dobrou čtvrt hodinu fotím jako neurvalá. 
Fotím naprosto všechno, sochu, dopravu, obchůdky, dokonce se vrátím zpět  
k betonové mapce, která rozhodně nesmí chybět na mém maratonu fotek. Ale 
mapka je nyní obklopená skupinkou lidí. Mluvila cizím jazykem, mám pocit, že 
je to angličtina. Ještě, že se tu angličtinu ve škole učím. Začnu na ně mluvit jako 
rozený Angličan. Slušně je požádám o to, aby ustoupili kousek stranou, abych si 
to mohla vyfotit. Skupinka se ochotně rozestoupí a udělá mi místo. Vyblesknu 
mapku, odvětím s pěkným anglickým prízvukem „Thank you” a odběhnu zase 
dál, tentokrát k nějaké zajímavé vitrínce. Je to skleněná vitrínka s věcmi, nejspíš 
starožitnostmi. Trochu mě zarazilo, že jsou jen tak vystavěné venku bez žádného 
dohledu.
Prohlížím si je, vypadají skutečně zajímavě. Nachystám si fotoaparát, zaostřím, 
nestihnu ani zmáčknout spoušť a někdo mi hlasitě vyprskne do ucha pozdrav. 
Tak moc se leknu, až vyskočím a zároveň zmáčknu spoušť. Jsem velice zvědavá, 
jak ta fotka asi musí vypadat, musím se tomu zasmát. Až pak věnuji pozornost 
osobě, která mě priměla k této neplánované fotce. Je to mladík s tmavými 
vlasy a úsměvem od ucha k uchu. V první řadě se mi omlouvá za vylekání a pak 
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se mě ptá, jestli bych chtěla vidět zbytek výstavy starožitností. Já s nadšením 
přikývnu a on mi na můj souhlas podá letáček o výstavě. Letáček je zdobený 
žlutými spirálami u okrajů, které zvýrazňují text se zdobným písmem. Na spodní 
části letáčku září fotka s všelijakými vzácnými starožitnostmi. Mrknu na mladíka, 
který stále stojí u mě, a zamumlám něco ve smyslu, že se někdy přijdu podívat. 
Poděkuju, vyměníme si úsměvy. Najednou něco bleskne, jako kdyby někdo fotil, 
ale tentokrát to není z mého fotoaparátu. Kouknu vzhůru a uvidím, jak se peřina 
právě zatáhla. Blesklo podruhé a to už se peřina přímo roztrhla. Začala na nás 
padat peříčka z peřiny v podobě malých kapiček vody. Jedna z nich mi dopadne 
na obličej, stéká přes oko až dolů k bradě, pak ukápne rovnou na zem, kde už byla 
hotová říčka vody. Peřina se lusknutím prstu změnila z celkem pěkně vyprané na 
velkou ušpiněnou až do černa, díky které vystoupily do popředí drobné žluté 
pokřivené nitky. Na nic nečekám a utíkám se schovat někam do sucha a tepla. 
Zalezu hned do prvního obchůdku, který mi přijde pod ruku.
Konečně jsem v teple a suchu. Při otevření dveří zazvonil malý hliněný zvoneček, 
který se ještě teď houpe ze strany na stranu z toho, jak jsem rychle vtrhla do 
dveří. Cítím čerstvou kávu, čaj, aromatické olejíčky z šalvěje, levandule a dalších 
vonných bylinek. Tak voní, až mi to protáhne nos a neubráním se kýchnutí. Když 
si trošku zvyknu na tuto lechtivou vůni, v klidu si prohlížím krámek. Na první 
pohled vypadá malinkatě, ale za to dost útulně. Krásný gaučík pomerančové 
barvy je potažen bohatě ozdobenou kůží, která se napíná tak moc, že bych se 
ani nedivila, kdyby z ničeho nic praskla. Poličky plné lahviček, hrnečků a vonných 
tyčinek se táhnou po celém obvodu. Moje oči konečně spatří malinký pult, za 
kterým se objevila mladá dívka, která si mě teď zvědavě a tak trochu pobaveně 
prohlíží. Rukou hubenou jako tyčinka mě pobídne k sednutí. S radostí si sednu, 
ale rozhodně si k sezení nevyberu právě ten gauč, nechci skončit vmáčknutá 
mezi tou silnou vrstvou kůže a výplně v něm. Radši si sedám do pohodlného 
křesílka vedle gauče u malého kávového stolku. Dívka si mezitím zase odskočila 
někam do jiné místnosti. Teď jsem v obchůdku úplně sama, není tu nikdo, což 
se divím, protože toto místo je opravdu úžasné. Asi ho budu navštěvovat častěji.
Ty vůně, které si tu volně poletují a tančí okolo mě, mě úplně ukolébaly. Zavřu 
oči a relaxuji. Je tu ticho a klid, jen slyším někde v pozadí hrát hudbu, nejspíš 
z rádia. Doteď jsem ji vůbec neslyšela, ale to asi proto, že ji přerušuje tlukot 
malých vodních mužíčků. Naráží do skla, jako by se chtěli probourat dovnitř, 
ale nedaří se jim, místo toho se přilepí na umytou výlohu a sjedou dolů jako 
po skluzavce. Nechám se unášet na vlnách vůně, směsi hudby v dáli a tlukotu 
vodních človíčků, kteří mě unáší do krásného moře. Nebýt prudkého zazvonění 
zvonečku u dveří, vznáším se na vlnách dál a dál až do samotného oceánu. 
Prudce sebou trhnu.
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Otevřu oči a ty hned uvidí staršího muže stojícího u pultu. Začal si objednávat 
u téže dívky, která se, nevím jak, z ničeho nic objevila. Celá ještě neprobraná  
z fantazie a snění se opět rozhlížím po obchůdku. Zaujaly mě snad ty největší  
hodiny, co jsem kdy viděla. Měly zlatavě orámovaný hřbet s asi deseti-
centimetrovými číslicemi. Vůbec nechápu, jak jsem je tak snadno mohla 
přehlédnout. Díky nim jsem ale zjistila, že už musím jít. Menší ručička na-
směrovaná do pravého úhlu k velké ručičce ukazuje na číslici tři. Už jsou to celé 
tři hodiny, co jsem strávila tady ve městě, je čas jít domů. Zamrzí mě, že jsem 
si nic nemohla objednat, ale  určitě tu nejsem naposledy. Popadnu kabát a bez 
pozdravu, stejně rychle, jak jsem se zjevila, zase zmizím. Dveře se tak prudce 
rozletěly, až málem vypadly z pantu. Pak už se jen hlasitě zabouchly, ale to 
už jsem byla na cestě směrem na zastávku tramvaje. Jak se tak divám, venku 
už mezitím přestalo pršet, peřina se nejspíš vrátila z čistírny, akorát teď má 
nově vyšitou velikou žlutou kouli se spoustou zlatavých nitek, které mi zvesela 
mávají nad hlavou. Doprovází mě na zastávku jako nějakou hvězdu na pódiu. 
Tramvaj jak na zavolanou přijíždí a s hlasitým zařinčením zastaví. Ještě nasaju 
poslední vůně a pachy města. Ještě narychlo udělat poslední foto, tentokrát 
selfie s úsměvem. A pak už ujíždím domů přes náměstí, kolem spousty lidi  
a těch nekonečno obchodů. Jediné, co ještě stihnu zahlédnout, než sjedeme 
pod kopec, je mávající socha s úsměvem na tváři. Toto jsem opravdu nečekala. 
Už jsem za dnešek asi dost unavená. Takové jevy se opravdu nedějí, ale stále 
mi něco říká, že se tu cosi změnilo. Je to kouzelné! Už se těším, co na mě čeká  
v příštích dnech za dobrodružství v této úžasné říši. Nikdy nevíš, co tě může 
čekat i na takovém (ne)obyčejném místě, jako je město!
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Johana Seidlová, III. kategorie, *2002
ZŠ E. Beneše, Písek

Příběhy všedního života

Židle
Co já si pamatuji, tak jsme vždy byli u stolu čtyři - maminka, tatínek, já a bratr 
Honzík. Poté, co jsme začali být viděni nad stolem, dostali jsme velkou židli. Když 
se narodil bratr František  a přestal používat svou dětskou sedačku, nastal pro-
blém. Nebyla pro něj u stolu židle. Maminka šla a koupila pro něj novou židli  
v tak zvaném „dizajnovém” obchodě, samozřejmě ,,dizajnovou”. Přinesla ji domů 
a v tu chvíli to začalo. Čtyři staré dřevěné židle se silnýma nohama a příjemným, 
měkkým polstrovaným sedákem a opěradlem, trošku odřené a okopané,  
s červenou vyšisovanou látkou, sem tam děravou, stály klidně u stolu, když tam 
vtrhla nová moderní židle. Stoupla si do čela a ihned ovládla prostor okolo stolu.
Změřila si staré sousedky a začala kritizovat. ,,Já jsem krásná nová židle se 
štíhlýma dlouhýma nohama, moderního tvaru, sedačkou přesně tvarovanou, 
opěradlem moderního stylu. Mám krásnou béžovou barvu ... a co vy? Koukám, 
že máte nohy dřevěné a tlusté, sedačky nejsou  anatomické,  jste celé opelichané 
a celkově nemoderní. Od této chvíle vám tady velím já.” Situace se ještě zhoršila, 
když se celá rodina večer sešla u večeře. Honzík s Františkem se ihned poprali, 
kdo bude na nové židli sedět. Maminka se zeptala tatínka, jestli to není divné, 
když taková nová moderní židle je u stolu dohromady se starými židlemi, které 
mu připomínaly ještě babičku, a také se mu na starých židlích odjakživa dobře 
sedělo, a tak mlčel. Ani si nechtěl představit, kolik zaplatila maminka za tu novou 
„dizajnovou” židli. Nová židle se dmula pýchou a staré vypadaly ještě omšelejší  
a zbědovanější, než byly předtím. Hlavně byly hrozně smutné. ,,Tak my tady tolik 
let sloužíme celé rodině a teď najednou jsme nemoderní, k ničemu  ....a pro os-
tudu. To si  nezasloužíme!” Maminka si tatínkovo mlčení vysvětlila jako souhlas  
a už už by šla do obchodu koupit čtyři nové židle, kdyby... Kdyby jednoho krás-
ného dne nepřišel na návštěvu strejda Vašek. Dědečkův bratr je vysoký, statný  
a váží víc než metrák. Maminka ho pozvala na kávu a bábovku a strejda si 
neomylně vybral tu novou moderní židli se štíhlýma dlouhýma nohama a posadil 
se. Seděl jenom chvíli. Potom se ozvalo kvílení, nohy nové židle se podivně roz-
táhly, ozval se praskot a strýc se ocitl na zemi a pod ním rozdrcená židle. Jen náho-
dou se strejdovi nic nestalo. Židli jsme už ani nespravovali, staré židle dále slouží 
svému účelu a k nim jsme přinesli od babičky Marušky jednu takovou podobnou, 
stejně starou a pohodlnou pro Františka. Z toho plyne hned několik ponaučení. 
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Například: pýcha předchází pád - tentokrát pád strýce Václava, který vůbec pyšný 
není. Dále: samochvála smrdí - to sedí na naši novou židli. A nemohu nevzpo-
menout krásný text pana Svěráka: ,,Neopouštěj staré věci pro nové, i když barva 
šediví a prýská. Byly kdysi lesklé, byly chromové a teď se jim na smetišti stýská”.

Zloděj  uvnitř rodiny
Doma jsme vždy měli psy. Na jednoho z nich ale vzpomínáme nejraději. Byla to 
černá briardice Aimy. Nejen že byla krásná, ale i chytrá. Ze všech nejraději měla 
babičku. Jezdila s ní v autě na výlety, hlavně do lesa, a okolní lidi udivovala svými 
skoky do vody s rozběhem a bez zaváhání. Nejraději měla děti houpající se na 
houpačce nad vodou. Čekala na druhé zhoupnutí a výtečníkovi sundala plavky. 
Byla skvělý plavec, ale jak se ukázalo, také skvělý kapitán. Jednou s námi jela 
na lodích po Vltavě. Vlezla si do lodě na příď a důležitě sledovala směr cesty. To 
trvalo do té doby, než nás předjela další loď našich příbuzných. Aimy se zuřivě 
rozštěkala, skočila do vody a hnala loď zpět za nás do houfu. Od té doby jsme 
museli vést náš konvoj my s Aimy jako kapitánem na přídi. Aimy se dokonale sžila 
s životem v babiččině domě včetně ordinačních hodin. Uměla otevírat všechny 
dveře. Ale věděla, že nesmí od sedmi  hodin od rána do čtyř do odpoledne do 
přední části domu a do čekárny. Jednou se babička zdržela s pacientkou v ordina-
ci déle. Jaké bylo překvapení paní, když vyšla z ordinace a v šatně na ni čekal velký 
černý pes. Aimy přišla dohlédnout na dodržování pracovní doby. Babička měla 
výhodu, že když si zapomněla klíče a nikdo doma nebyl, stačilo zazvonit a Aimy jí 
přišla otevřít. Skočila na dveře zevnitř a potom jenom tlakem  se  dveře  otevřely.  
Otvírala  jen  babičce. Jednou se stala taková nepříjemná věc. Maminka s babičkou 
šly v polední přestávce na velký nákup. Když se vrátily, byla už čekárna plná. 
Musely jít několikrát a těžké tašky pronášet přes čekárnu. Za dveřmi v předsíni 
potom nechaly nákup a babička spěchala do ordinace. Když chtěla po práci uklidit 
nakoupené věci, zjistila, že peněženka, která byla na vrchu jedné tašky, tam není. 
,,To není možné, nechávala jsem ji tu, viděla jsem, že tam byla. ,,Babička byla 
nešťastná nejen kvůli ztrátě peněženky, kterou měla ráda, peněz a platebních 
karet. Hlavně jí leželo v hlavě, že by snad některá z pacientek udělala takovou 
věc. Druhý den oběhla banky, zrušila karty a tím zdánlivě celá věc skončila. Asi za 
týden šla babička sázet na zahradu kytky. Zaujala jí zcela nová hromádka země  
v záhonku, která se vydouvala něčím, co tam kdosi chtěl nenápadně zahrabat. To 
bylo překvapení, když z hromádky vytáhla svoji ztracenou peněženku. Příhoda 
se opakovala ještě asi dvakrát pokaždé, když babička nechala někde doma válet 
peněženku bez dozoru. Karty už jsme nerušili, nikoho nepodezírali, ale vyrazili  
s motyčkami přerýt zahrádku. Pokaždé byla skrýš vypátrána, i když pokaždé byla 
rafinovaně jinde.
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Tomáš Kalous, IV. kategorie, *2001
Základní škola Turnov

Král, který uměl vládnout i naším jazykem

Král, rex, monarcha, Veličenstvo, Výsost. To jsou slova, co popisují druhou 
nejvyšší panovnickou hodnost hned po císaři. Avšak koho si představíme, když 
toto slovo necháme vyslovit? Většina z nás si jistě vzpomene jen na jedno jméno 
-Karel IV.
Karel IV. byl, jak jistě všichni víme, králem českých zemí a císařem Svaté říše 
římské. Byl panovníkem velice moudrým, rozvážným a uvědomělým. Choval se  
k lidem tak, jak chtěl, aby se lidé chovali k němu.
Nechal postavit v Praze kamenný most, univerzitu, hladovou zeď a také nechal 
vybudovat Nové Město.
Avšak nemyslete si, nebyl mužem, který se soustředil pouze na vládu v našich 
zemích. Byl zároveň i mužem, jenž rád lovil a odpočíval na svých hradech.
Co ale Karel a umění? Měl o něj náš nejznámější král nějaký zájem?  Jistě že ano! 
Karel rád obdivoval sochy a obrazy, avšak ze všeho nejradši měl literaturu. Měl 
ji natolik rád, že několik děl sepsal vlastní rukou. Napsal, jak v té době bývalo 
zvykem, svůj životopis, který nazval “Vita Caroli” neboli “Život Karla”. Dále také 
sepsal Legendu o svatém Václavu, svém nejoblíbenějším světci, kterého celým 
svým srdcem obdivoval. Nechával si psát básně a písně, kterými ho oslavovali 
umělci z celé Evropy, a zaznamenával je pro příští generace. Karel IV. byl mužem, 
jenž i přes všechny své náležitosti a povinnosti rád četl a sám uměl vládnout  
i naším jazykem.
A co z toho vyplývá? Že každý člověk, ať je kýmkoliv, by si občas měl najít alespoň 
malou část dne na to, aby si něco přečetl či něco napsal. Aby si pohrál se svým 
češtinářským uměním a aby alespoň malou chvíli svého života věnoval umění, 
které nejlépe umí vyjádřit  lidské emoce, literatuře.
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Marie Bartošová, IV. kategorie, *2003
Základní škola Turnov

Mourovatý král

Králem u nás doma je naše kočka Micinka. Micinku jsem dostala dohromady  
s mým bráškou Míšou před dvěma roky za odměnu za vysvědčení.

Micinka má opravdu asi devět životů. Zatím přežila vážné zranění, když ji někdo 
ošklivě nakopl a zlomil jí žebra, a podruhé, když čekala koťátka a bohužel při 
císařském řezu o všechna přišla. Pečovali jsme o ni a ona nám naši péči vděčně 
vrací.

Když má hlad, uloví si třeba myš nebo si sedne před dveře a hlasitě mňouká.  
Když jsou  dveře dokořán, přijde přímo před lednici a lehne si na bok. Potom se 
ráda nechává hladit a nahlas přitom vrní.

Naši zahradu hlídá lépe než pes, žádná jiná kočka nesmí přes zahradu přejít. 
Většinou sedí na zahradním stole a rozhlíží se jako opravdový král.
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Michal Vondrák, IV. kategorie, *2001
Základní škola Turnov

Já král?

Pod pojmem KRÁL si představuji staršího vousatého muže, s korunou  na hlavě,  
říšským jablkem v jedné a žezlem v druhé ruce, jak sedí na trůně a rozhoduje  
o důležitých věcech.
Myslím si, že král by měl být rozhodný, rozumný, uvážlivý a přesto autoritativní 
typ muže. V jeho rukou ležely životy a osudy jeho poddaných a to, jak se jim žilo. 
Byl-li král rozumný, vedlo se i jeho poddaným dobře. Pokud to byl špatný vladař, 
sužoval poddané daněmi a různými špatnými rozhodnutími přiváděl svůj národ 
do bídy.
Rozumným vladařem byl podle mě král Karel IV. Snažil se o to, aby české země 
za jeho vlády vzkvétaly, podporoval vzdělanost, spory se snažil řešit dohodami, 
budoval různé stavby, které zůstaly až dodnes, například Karlštejn, Karlův most 
nebo třeba Karlovu univerzitu. Nevedl zbytečné války, a proto se mu už za jeho  
vlády říkalo Otec vlasti.
Když si představím sebe jako krále, tak se musím  smát,  až  se  za břicho popadám. 
Vůbec bych si s touto rolí nevěděl rady. Ale jelikož se královský titul dědil z otce 
na syna, tak by ho zdědil můj starší bratr, takže já bych z toho byl venku.





NÁŠ SVĚT

49

kolektiv, IV. kategorie, *2005
ZŠ a MŠ Ostrčilova, Ostrava

BÁSŇOPIS a RČEŇOPIS

Sára Buďová, Tadeáš Bodinger 
Den vzhůru nohama
To byl ale den... 
kapr snědl žraloka
žížala honila geparda 
psi mňoukali
a
kočky štěkaly 
myš honila slona 
zajíc  na velrybě jel
... to byl vtipný den

Natálie Hilippová, Vladimír Kadlec
Šneci honili králíky, 
žížaly  lovily ptáky. 
Sloni se báli myší, 
hlušec to všechno slyší 
a vše vykřičí.

Radka Soušková
Leguáni

Jednoho dne brzy z rána 
potkal leguán leguána. 
Bylo to tak prazvláštní, 
jak  na větvi viseli,
do očí si hleděli.

Viktorie Zelenková
Hadice 
Koupili jsme hadici, 
v papírové krabici. 
O půl třetí dorazila,
zahradu hned osvěžila.Štěpán Matura

Nové auto
Náš soused má nové fáro 
a říká mu něžně  Báro.
Je to vážně kára, 
mizí jako pára.
Soused  má mnoho aut.
Já nemám žádné, 
jsem jen  skaut.
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kolektiv, IV. kategorie, *2001
ZŠ Opava-Kylešovice

Kaligramy aneb básně v obrazech

Adam Gorčica
Sluníčko
V zimě slunce, sluníčko 
svítí už jen maličko.
Bývá hodně zubaté, 
paprsky má chlupaté.
Na jaře se k nám zas hlásí, 
vchází do své jarní  krásy. 
V létě bývá horké žhavé, 
ke koupání je to pravé.
Na podzim si hraje s mraky, 
s větrem pouští dětem draky.
Pak si počká na zimu, 
zahřeje si peřinu

Natálie Hadamčíková
Drak
Začal podzim, vítr fouká 
a mě s drakem láká louka.
Drak je krásný barevný 
a šňůra ho upevní.
Leť si draku výš a výš,  
jen ať se mi neztratíš.
Pozor si dej na vítr,  
aby ses mezi dráty neocitl.
Shlédni dolů na náš kraj, 
s mašlemi si pěkně hraj. 
Svobodu ti, draku, dám,
ale nechci tady zůstat sám.
Pak tě opět přitáhnu 
a domů si tě odnesu.

Jakub Březina
Přátelství
Přátelé jsou nejlepší, co člověk může mít. 
Navždy ti zůstanou, nikdo ti je nemůže vzít. 
A když je ti nejhůře, přítel ti vždy  pomůže.
Jen to pravé přátelství je nádherné, s věkem nikdy nestárne.  
Vše je potom krásné a zážitky jsou úžasné.
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Jakub Řezáč, IV. kategorie, *2001
ZŠ E. Beneše, Písek

Vyznání - Tvé přednosti

Jakub Řezáč

Tvé přednosti
Nastal nám máj 
nádherný jak tvá tvář. 
Hezčí už je snad jen 
slunce zář.
Miluji tvůj úsměv,
dělá mě šťastným, 
jako když slunce 
dělá den jasným. 
Dále miluji tvé oči,
jsou jak azurové nebe 
a já miluji,
miluji tebe.
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Soutěž dětského literárního projevu
Náš svět 2015 - 2016 – výsledková listina

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

Místo Jméno (třída) Adresa školy Název příspěvku

Čestné uznání Markéta Běhounková (2.) ZŠ, Mozartova 24,  
466 04 Jablonec nad Nisou (Liberecký) O zlobivé gumě

Čestné uznání Lukáš Karolyi (5.) ZŠ E. Beneše, Mírové n. 1466,  
397 01 Písek (Jihočeský)

Příběh šachového pěšce;  
O zázračném skřítkovi aj.

Čestné uznání Kateřina Jiroušová (1.) ZŠ, Mozartova 24,  
466 04 Jablonec nad Nisou (Liberecký) Jak se myška naučila plavat

Čestné uznání Martin Vodvářka (5.) ZŠ, Arménská 21, 625 00 Brno 
(Jihomoravský) O Trhlíkovi

Čestné uznání Adéla Marie Frimlová (4.) ZŠ, Mozartova 24,  
466 04 Jablonec nad Nisou (Liberecký) O lyžaři Františku Hříbkovi

Čestné uznání Anna Ackermann (4.) ZŠ, Nová Ves 18, 664 91 Nová Ves  
u Oslavan (Jihomoravský) Příběh moře

Čestné uznání Elvíra Ivanovna Kuzma (4.) ZŠ, Mozartova 24, 466 04 Jablonec nad 
Nisou (Liberecký) Duch Kvíloš

Čestné uznání Kateřina Vašků (4.) ZŠ, Mozartova 24, 466 04 Jablonec nad 
Nisou (Liberecký) Ztracená příšerka

Čestné uznání Matěj Brtek (4.) ZŠ, Chittussiho n. 153, 538 42 Ronov 
nad Doubravou (Pardubický)

O lustru, který chtěl vypadat 
jako lampion

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

Místo Jméno (třída) Adresa školy Název příspěvku

Čestné uznání Jan Přibyla (7.) ZŠ Emila Zátopka, Pionýrská 791,  
742 21 Kopřivnice (Moravskoslezský)

Je lepší shořet, než 
vyhasnout; Věc

Čestné uznání Nina Lapčíková (sekunda) Purkyňovo gymnázium, Masarykova 379, 
696 62 Strážnice (Jihomoravský) Kluk za oknem

Čestné uznání Adina Lejsková (prima) Gymnázium, Tomkova 45, 
779 00 Olomouc-Hejčín (Olomouucký) Ježkovy oči

Čestné uznání Marie Havlíková (6.) ZŠ, Školní 698, 698 01 Veselí nad 
Moravou (Jihomoravský) Z deníku Etonelie Enotliové

Čestné uznání Nina Ocetková (6.) ZŠ, Arménská 21, 625 00 Brno 
(Jihomoravský) Starý dům

Čestné uznání Zuzana Plodková (prima) Gymnázium, Tomkova 45, 
779 00 Olomouc-Hejčín (Olomouucký) Boj o život

Čestné uznání Jaromír Chmelík (7.) ZŠ T.G.Masaryka, Třebízského 32, 
Rokycany (Plzeňský) Průvodce do světa počítačů

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

Místo Jméno (třída) Adresa školy Název příspěvku

Mimořádné 
ocenění za 
mimořádný 
talent

Vojtěch Franců (tercie) Gymnázium, Jana Palacha 804,  
511 01 Turnov (Liberecký) Chtít vidět slunce v noci

Čestné uznání David Kettmann (tercie) Gymnázium INTEGRA, Rašelinová 11, 
Brno (Jihomoravský)

Básně jarní-letní-podzimní-
zimní haiku a další

Čestné uznání Eliška Lenochová (tercie) Gymnázium Z. Wintra, Nám. Jana Žižky 
186, 269 19 Rakovník (Středočeský) Západ slunce, Mojmír a další

Čestné uznání Tereza Šlechtová (9.) ZŠ Kralovice, Nová 730, 331 41 Kralovice 
(Plzeňský) Rušná ulice plná ticha

Čestné uznání Petra Vydrová (tercie) Gymnázium Z. Wintra, Nám. Jana Žižky 
186, 269 19 Rakovník (Středočeský) Lavička, Dopis od Karla IV.

Čestné uznání Adéla Uhrová (8.) ZŠ E. Beneše, Mírové n. 1466,  
397 01 Písek (Jihočeský)

Zlatovlasá dcera, 
Nespokojená kniha a další

Čestné uznání Kristýna Benčíková (9.) ZŠ, Arménská 21, 625 00 Brno 
(Jihomoravský) Říše (ne)obyčejného života

Čestné uznání Adriana Hejdová (tercie) Gymnázium Z. Wintra, Nám. Jana Žižky 
186, 269 19 Rakovník (Středočeský) Dějepisná olympiáda, limerik

Čestné uznání Tomáš Kaplánek (9.) ZŠ Emila Zátopka, Pionýrská 791,  
742 21 Kopřivnice (Moravskoslezský) Snížek

Čestné uznání Johana Seidlová (8.) ZŠ E. Beneše, Mírové nám. 1466,  
397 01 Písek (Jihočeský)

Příběhy všedního života, 
Zloděj uvnitř rodiny aj.

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

Čestné uznání Žáci ZŠ Žižkova 518,  
511 01 Turnov (Liberecký) Mgr. Jana Kepková Povstaňte, přichází KRÁL – sborník 

prací k 700. výročí narození Karla IV.

Čestné uznání
Třídy 9.A a 9.B, ZŠ Opava-
Kylešovice, U Hřiště 4, 747 06 
Opava 6 (Moravskoslezský)

Mgr. Petra Poledňáková  
a Mgr. Lydie Slezáková

Kaligramy aneb  
Básně v obrazech

Čestné uznání Žáci 5.A, ZŠ a MŠ Ostrčilova 10, 
702 00 Ostrava (Moravskoslezský) Mgr. Jana Hyplová Básňopis a rčeňopis žáků V.A

Čestné uznání
Žáci 9. ročníku, ZŠ E. Beneše, 
Mírové nám. 1466, 397 01 Písek
(Jihočeský)

Mgr. Hana Kafková Vyznání – sbírka intimní lyriky 

Statistka NS 2015-16 
Počet prací zaslaných do soutěže Oceněné

I. kategorie 80 9
II. kategorie 38 7
III. kategorie 71 10
IV. kategorie 20 4
Celkem 209 30






