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 ÚVODEM    

Mezi významné tradiční akce Městské 
knihovny v Českém Krumlově patří 
každoročně pořádaná Výtvarná a literární 
soutěž. V roce 2016 jsme ji pořádali již 
potřinácté. Začátek byl v roce 2004, kdy měla 
soutěž jen výtvarnou část. Protože jsme 
knihovna a zabýváme se zpřístupňováním  
a propagací „krásného slova“, musíme 
zejména u dětí podporovat představivost  
a schopnost se vyjadřovat. Zákonitě jsme tedy 
od druhého ročníku připojili literární část, 
která je určena všem dětem do 15 let, které 
mají literární ambice. Témata jednotlivých 
ročníků jsme volili taková, aby se dala ztvárnit 
jak výtvarně, tak slovně. 

Téma druhého ročníku bylo „Moje nejmilejší 
zvířátko“. Sešlo se 79 literárních prací, což 
jsme považovali za úspěch. Počet prací  
v jednotlivých ročnících byl kolísavý, ale 
většinou se pohyboval mezi 40 až 80 
literárními pokusy. Ve dvou ročnících bylo 
prací velmi málo, takže vítězové nebyli 
vybráni a jen několik autorů bylo odměněno 
za snahu. Obvyklé je, že porota vybírá tři 
vítězné práce v obou věkových kategoriích 
(děti do 5. třídy a 6. – 9. třída) a pak může 
navrhnout několik dalších oceněných prací. 
Nejvíce literárních prací se sešlo v jubilejním 
10. ročníku – rovná stovka (téma „V říši 
pohádek a fantazie“). V roce 2015 to bylo 80 
prací (téma „Rozkvetlý svět“).

Většina prací pochází ze základních škol, 
oslovili jsme síť pedagogů, kteří s dětmi začali 
soustavněji pracovat. Část prací vzniká  
i doma a děti je samy přinášejí do knihovny. 
Porota, která tyto práce hodnotí, je skutečně 
odborná. V prvních pěti ročnících byl naším 
porotcem „na dálku“ vynikající básník Jiří 
Žáček, kterému jsme práce posílali, a on nám 
pak napsal hodnocení, bohužel nemohl 
přijíždět na vyhlašování vítězů. Dalšími našimi 
porotci byli a jsou spisovatelka Vlasta 
Dušková, pedagožka a spisovatelka Miluše 
Vítečková, novinář a spisovatel Jan Matěj 
Krnínský, divadelník Jiří Pokorný a spisovatel 
Jan Cempírek. Porota je vždy tříčlenná.

Během uplynulých let je vidět výrazný posun  
v kvalitě prací, často i v délce. Mladší děti se 
častěji pokoušejí o básničky, ale i kratší 

pohádkově laděné prózy. Starší děti a mládež 
čím dál častěji volí téma z žánru fantasy, který 
je jim blízký, nebrání se ani hororově laděným 
příběhům, konec nemusí být vždy šťastný. 
Některé práce jsou i dosti rozsáhlé. Za uplynulá 
léta jsme shromáždili spoustu dobrých  
i vynikajících prací. Bylo nám líto, že po 
skončení výstavy všech prací (literární práce 
jsou vždy přístupné k přečtení v deskách) už 
zůstanou pouze v našem archivu. Proto jsme 
se rozhodli tuto literární tvorbu mladých autorů 
zveřejnit formou sborníčku.

Práce jsme nijak neupravovali, chtěli jsme 
zachovat opravdu autentický ráz dětského 
psaní. Pouze došlo k drobným opravám 
pravopisu a chyb spíše technického rázu 
(přehozená slova, opakování slov apod.). 
Myslíme si, že úkolem naší soutěže není 
hodnotit pravopis, ale tvůrčí imaginaci dětí. 
Jména autorů uvádíme spolu s údajem, 
kterou třídu základní školy v daném roce 
právě navštěvovali. Náš sborníček je tedy 
připomenutím plynoucího času, vždyť naši 
autoři z prvních let soutěže jsou již dospělí  
a ne každý se ještě psaním zabývá.

Ve sborníčku se také některá jména vítězů 
opakují, takže je vidět, že šlo o skutečné 
talenty a soustavnou práci s nimi. Ta je  
často také spojena s podporou ze strany 
vyučujících českého jazyka, kteří se snaží 
talentované děti třeba i nasměrovat. Za to  
jim moc děkujeme! 

Velké poděkování patří zvláště městu Český 
Krumlov, které dlouhodobě naši soutěž 
finančně podporuje.

Doprovod textů dětských autorů tvoří 
připomínka i výtvarné části soutěže. Jsou  
to fotografie z výstav oceněných i dalších 
zajímavých prací, snímky dokumentující práci 
poroty při výběru obrázků a záběry ze 
slavnostního vyhlašování vítězů celé soutěže  
v Prokyšově sále. 

Helena Jelínková, knihovnice
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 PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKŮ

2004
Téma                                   Čerti
Poznámka                          bez literární části

2005
Téma                                   Moje nejmilejší zvířátko
Odevzdané práce            79 prací
Ocenění                             1. kategorie: 3 vítězové, 7 dále oceněných
     2. kategorie: 4 vítězové, 2 dále ocenění
Porota                                 Jan Matěj Krnínský, Miluše Vítečková, Jiří Žáček

2006
Téma                                   Můj domov – nejkrásnější místo na světě
Odevzdané práce            9 prací
Ocenění                             udělena pouze tři ocenění za snahu

2007
Téma                                   Můj kamarád z knížky
Odevzdané práce            36 prací
Ocenění                             zrušeny kategorie – jeden vítěz a dva dále ocenění
Porota                                 Vlasta Dušková, Miluše Vítečková, Jiří Žáček

2008
Téma                                   Od jara do zimy
Odevzdané práce            63 prací
Ocenění: 1. kategorie      bez vítěze – jen dvě ocenění
     2. kategorie: 3 vítězové, 4 dále ocenění
Porota                                 Vlasta Dušková, Miluše Vítečková, Jiří Žáček

2009
Téma                                   Staré pověsti českokrumlovské aneb Co jsme si přečetli 
 o našich předcích (i dnes mohou vznikat pověsti…)
Odevzdané práce            63 prací
Ocenění:                            1. kategorie: bez vítěze – jen dvě ocenění
     2. kategorie: 3 vítězové, 8 dále oceněných
Porota                                 Vlasta Dušková, Jiří Pokorný, Jiří Žáček

2010
Téma                                   Za zvířátky kolem světa
Odevzdané práce            45 prací
Ocenění                             1. kategorie: 3 vítězové, 3 dále ocenění
     2. kategorie: 2 vítězové, 1 dále oceněný
Porota                                 Jiří Pokorný, Miluše Vítečková, Jiří Žáček

Sborník prací z Výtvarné a literární soutěže



2011
Téma                                   Země je kulatá…a všude máme kamarády
Odevzdané práce            42 prací
Ocenění                             1. kategorie: 3 vítězové
     2. kategorie: 3 vítězové, 1 dále oceněný
Porota                                 Vlasta Dušková, Jan Matěj Krnínský, Miluše Vítečková

2012
Téma                                   Rok v mém městě
Odevzdané práce            2 práce
Ocenění                             obě symbolicky oceněny

2013
Téma                                   V říši pohádek a fantazie
Odevzdané práce            100 prací
Ocenění                             1. kategorie: 3 vítězové, 2 dále ocenění
     2. kategorie: 3 vítězové, 3 dále ocenění
Porota                                 Vlasta Dušková, Jan Matěj Krnínský, Miluše Vítečková

2014
Téma                                   Moje Vánoce 
Odevzdané práce            57 prací
Ocenění                             1. kategorie: bez vítěze – 3 ocenění, z toho 1 kolektiv
     2. kategorie: 3 vítězové, 3 dále ocenění
Porota                                 Vlasta Dušková, Miluše Vítečková

2015
Téma                                   Rozkvetlý svět
Odevzdané práce            80 prací
Ocenění                             1. kategorie: 3 vítězové, 1 dále oceněný
     2. kategorie: 3 vítězové, 3 dále ocenění
Porota                                 Jan Cempírek, Vlasta Dušková, Miluše Vítečková

03

Poznámka: 
1. kategorie – mladší školní věk: 1. – 5. třída 
2. kategorie – starší školní věk: 6. – 9. třída
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 ROK 2005 — 2. ročník
Téma: Moje nejmilejší zvířátko

Anna Oklešťková,  
ZŠ Plešivec Český Krumlov, 4. A

ZVÍŘÁTKA
Ryba, ryba, rybička, 
spapala jí kočička, 
a tu kočku uštval pes, 
kolem běžel sportovec, 
když to všechno uviděl 
zakopl a zlenivěl, 
a tak ryba, kočka, pes 
začali si zpívat jazz.

Tereza Skříčilová,  
ZŠ Plešivec Český Krumlov, 4. A

KŮŇ
Na zem rosa lehá, 
koníček tu běhá. 
Jmenuje se Blesk, 
nezná vůbec stesk. 
K snídani má travičku, 
k tomu čistou vodičku. 
I to seno šmákne mu, 
slunce do zad prahne mu. 
Celý den tu běhá sám, 
jen on je louky pán. 
K večeru ho osedlám, 
přes louku si zacválám. 
Jedu, jedu k lesu 
a pořád se třesu.  
Jezdit na mém koníčku 
je lepší než v autíčku.

Natálie Štěpánková,  
ZŠ Horní Planá, 3. třída

HŘEBEC
Hříva ve větru jen vlaje, 
zem mu pod kopyty hraje. 
Jako samet hebká kůže, 
svézt se na něm každý může. 
Hříva jako hedvábí 
slunce do ní přivábí. 
Oči jako čokoláda, 
mám ho prostě velmi ráda.

Martin Neudörfl,  
ZŠ Linecká, 9. třída

BÍLÝ TYGR (úryvek)
Teď řeknu vám něco o tygrovi. 
Znáte ho, znáte ho, ale nevíte, že je to on. 
Jeho součástí jste i vy 
a v srdci ho máte, i vás on.

Můj je bílý jak vrcholek hory, 
oči modré jak kra v severním moři. 
Ač zažili jsme ztroskotání naší fregaty, 
majáky návratu v dáli hoří.

Pokaždé, když těžko mi je, 
tak přiskočí a potěší mne. 
Přes všechny překážky, ať jakkoliv velké jsou, 
zdi, oceán i hory – srstí zakryje tvář mou.
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2005

Václav Matoušek,  
Gymnázium Český Krumlov, prima (6. A)

VČELIČKA A PÁSOVEC
Takhle jednou letěla včelička, prozpěvovala 
si „tralala tralala“ a potkala pásovce. 
Prohlížela si ho a potom se zeptala: „Co to 
máš na zádech?“

Pásovec si včeličku prohlídnul a řekl:  
„To se ptáte mě?“ „Ano, tebe!“ Ale 
pásovec se jen otočil, zvedl oči k nebi  
a neodpověděl. Včelička si řekla: „Chytřejší 
ustoupí“ a letěla pryč.

Takhle si letěla ulicí a najednou vedle sebe 
spatřila výlohu knihkupectví a tam byla 
vystavena encyklopedie zvířat. Shodou 
náhod byla v encyklopedii otočena stránka 
na popis pásovce. Přečetla si, že na zádech 
má kožené pásy. Velmi ji to zaujalo, takže se 
rozhodla zeptat se pásovce, k čemu ty pásy 
slouží. Tak letěla na to místo, kde potkala 
pásovce a náhle viděla, že pásovec leží na 
zádech a volá: „Pomóc, pomóc!“

Včelička měla dobré srdce, ale přesto se 
rozmýšlela, zda pomoci či nepomoci. Pak 
přesto, že se k ní zachoval arogantně a 
povýšeně, se rozhodla pomoci. Pomohla mu 
a on jí vysvětlil, že má pásy na obranu: 
„Schoulím se do kuličky a pásy mi udělají 
tvrdý krunýř. Jsem tím výjimečný, včeličko. 
Žádné jiné zvířátko takovéto pásy nemá. Tak 
včeličko, jsem ti vděčný za pomoc a 
potřebuješ ještě něco? Pro jistotu ti řeknu, 
kde bydlím. Bydlím u zahrádky, Slunná číslo 
555. Tak ahoj.“

Včelička mu zamávala a odletěla. Ale velmi 
ji trápilo, že také není něčím výjimečná. 
Takhle si smutně letěla městem se svěšenou 
hlavou a najednou ji nějaký pán odhodil 
rukou. Včelička dopadla na špendlík, který jí 
zůstal v zadečku. Včeličku to první dny velmi 

bolelo, ale za čas si uvědomila, že už je také 
něčím výjimečná. Letěla za pásovcem se 
pochlubit. Ten jí řekl: „Moje zvláštnost se 
jmenuje pásy, ale jak se jmenuje ta tvoje 
zvláštnost?“ Včelička chvíli přemýšlela  
a potom ji napadlo, že by se její zvláštnost 
mohla jmenovat žihadlo. Oznámila to 
pásovci a tomu se to také líbilo. Rozloučili  
se a včelička spokojeně odletěla domů  
a blaženě usnula.

Ponaučení: 

Nepříjemné zážitky se někdy mohou obrátit  
v dobré.

Jana Mikešová,  
Gymnázium Český Krumlov, prima

PROČ MÁ VČELA ŽIHADLO
Medvěd měl velký hlad a smutně chodil po 
lese. Potkala ho liška, zrzavá uličnice, která  
si z každého musí vystřelit. „Copak je vám, 
pane medvěde?“ ptá se sladce. Medvěd 
nevidí přetvářku a povídá: „Mám hlad  
a nikde není nic k jídlu.“ „ A to já vám ráda 
poradím“, na to liška. „Zajděte si támhle  
na kraj lesa k úlu, kde včely prodávají med.“ 
Medvěd v tom hladu zapomněl, jaká je liška 
lstivá podvodnice a hned běží k úlu. Přes 
rameno ještě volá: „Co za ten med chtějí?“  
a liška na to: „Platí se medvědími slinami, 
stačí, když do úlu strčíte jazyk!“

Včely si žily do té doby klidně a mírumilovně 
sbíraly med z květů. Vůbec netušily, k čemu 
má každá z nich na zadečku žihadlo. Teď 
najednou se ale v jejich úlu objevil velký 
růžový jazyk, ze kterého kapaly sliny. Medvěd 
platil ze všech sil a čekal na med. Strážná 
včela zabzučela na poplach: „Pomóc, 
pomóc, kradou nám zásoby!“ a první se 
vrhla na vetřelce. Vzpomněla si přitom na 
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své ostré žihadlo a vší silou ho vrazila do 
medvědího jazyka. „Au, au, au!“ zaskučel 
medvěd a odskočil od úlu. Pozdě! Včely 
následovaly příkladu své první bojovnice  
a zasypaly hladového medvěda sprškou 
žihadel. Medvěd nestačí utíkat a nakonec  
se zachraňuje celý oteklý a pobodaný až 
skokem do studeného potoka. 

Od té doby včely vědí, proč mají žihadla  
a medvědi nemají v lásce lišky.

Poučení: Když jsi hladový, nevěř systému.

Anežka Pouchová,  
Gymnázium Český Krumlov, prima

PROČ MAJÍ VČELA A VOSA ŽIHADLO
Když Bůh rozdával všem živým bytostem 
vlastnosti, musela zvířátka stát v dlouhé 
frontě. Někdo chtěl být malý, někdo zas 
veliký, někdo rychlý, jiný pomalý, žít ve vodě 
nebo na souši, umět šplhat, být vysoký nebo 
mrňavý, zkrátka každý chtěl něco jiného.

Ale včeličce se moc nechtělo čekat v té 
dlouhé frontě a rozhodla se, že si půjde domů 
odpočinout. Přišla tu ale na řadu vychytralá 
vosa, která si umanula míti žihadlo, aby mohla 
lépe vykrádat včelkám med. Přemýšlela, jak 
ho získat a také na to přišla. „Včela odpočívá 
pořád doma, nikam se jí nechce, inu využiji 
toho, převleču se za ni a budu žádat žihadlo 
jakoby na obranu“, řekla si. Když se za ni 
převlekla a šla za Bohem žádat o žihadlo, ten 
nic nepoznal a klidně a rád jí ho vydal. Zatím 
skákal rychle zajíc ke včeličce. „Včeličko, 
včeličko, honem pospíchej k Bohu pro něco, 
čím bys mohla bránit svůj med. Čímpak bys 
ho ubránila, kdyby si ho chtěl medvěd vzít?“ 
„Ale zajíci, kampak bych pospíchala, času 
mám dost.“ Nakonec se ale včelka rozhodla, 
že stejně musí jít. Když žádala o žihadlo, Bůh 
řekl, že má už jen žihadlo, se kterým zároveň 
zemře, když ho užije. A včelce nezbývalo nic 
než přijmout.

A od té doby mají vosy i včely žihadlo  
a včeličky se bojí odpočívat, aby se jim 
nestala podobná věc, proto je možná také 
skoro pořád vidíme pracovat.

Ponaučení: Neodkládejte důležité věci  
v životě na později, může se vám to vymstít.



2006
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 ROK 2006 — 3. ročník
Téma: Můj domov – nejkrásnější místo na světě
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 ROK 2007 — 4. ročník
Téma: Téma: Můj kamarád z knížky

Kristina Mrázová,  
ZŠ Za Nádražím, 5. A

DOPISY MÝM KAMARÁDŮM Z KNÍŽEK
Milá Heidi,

bydlet v horách je krásné, přímo v Alpách 
ještě hezčí. Četla jsem obě knížky o tobě, 
jsou nádherné. Mít kolem sebe plno krásných 
rozkvetlých květin, koz a dalekých výhledů 
na vesnice, města, údolí, kopce, hory a louky 
a potoky – to je přímo úžasné! Nechodíš ani 
do školy a místo, abys slyšela, jak narýsuješ 
rovnoramenný trojúhelník, slyšíš jen cvrlikání 
ptáčků a cvrčků a šum lesa. Tvůj dědeček je 
šikovný kutil a nechápu, proč ho ve vesnici 
nemají rádi. To mi opravdu nejde do hlavy, 
alespoň na tebe je milý a hodný. Ale ty si z 
toho nic nedělej. 

To ti radí tvoje kamarádka

Kristina

Čau Pipi Dlouhá punčocho,

přála bych si být tvojí kamarádkou, protože 
je s Tebou velká legrace. A ve čtyřech se s 
tebou, Anikou a Tomym může hrát spousta 
tvých zábavných her. Být tak silná, odvážná 
– má plno výhod. A nejen při hrách. Také je 
super mít sám pro sebe celou vilu Vilekulu. 
Asi tam být sám, úplně sám, to také není to 

pravé ořechové, ale s malou opičkou a 
koněm, to musí být bezva! Mamka by mi 
možná dovolila k tobě jet na prázdniny, 
jenom nevím, jestli mě u sebe ráda uvidíš. 
Kde vlastně bydlíš, v jakém městě? Prosím, 
odepiš mi a já doufám přijedu.

Tvoje čtenářka

Kristina

 
Ahoj Karkulíne,

Moc ráda bych tě poznala, jaký jsi 
doopravdy. V knížce jsi hlavně pro Bena 
super kamarád. I přes to menší škádlení. 
Myslím, že se ti ve Stockholmu líbí, ale přece 
jenom by ses mohl přiletět podívat do 
Českého Krumlova. Je to sice dálka, ale stojí 
to tu za to. Navíc máš krásnou vrtulku, kterou 
ti všichni závidíme. Večer se vzneseš nad 
střechy a vidíš celé město z výšky, to musí být 
báječné. Jednou mě musíš vzít s sebou. Tak 
teď si přestaneme závidět a jdeme k věci. 
Létat přece umíš, ale nevím, jestli doletíš až  
k nám. Při nejhorším jsou tu ještě letadla.

Tak brzy na viděnou u nás.

Kristina
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 ROK 2008 — 5. ročník
Téma: Od jara do zimy

Gabriela Binderová,  
ZŠ Brloh, 11 let

VÁNOCE
Byl Štědrý den. Seděla jsem na našem 
rotopedu a dívala se z okna. Z bílého nebe 
padaly miliony vloček. Miliony malých 
zimních víl usedajících v divokém tanci  
do závějí a na pírka vran.

Mám moc ráda fantastické bytosti. 
Všechny ty příšery, duchy, zlomyslné 
čarodějnice, jednorožce, noční víly  
s havraními vlasy, skřítky, draky a krvelačné 
bestie, co se plíží ve večerním šeru a čekají 
jen na vhodnou příležitost, aby… řach! 
„Lili!“ okřikla jsem své půlroční mouraté 
kotě. Vešla jsem do pokojíčku a chytila  
se za čelo. Mámina oblíbená váza se 
nacházela na zemi. „Do háje!“ zanaříkala 
jsem. Alespoň že střepy přinášejí štěstí. 

Rychle jsem to uklidila a šla si hrát ven se 
svým bratrancem. Stavěli jsme sněhuláky  
a já jsem nutila svého voříška Baryčka sedět 
rovně, abych ho mohla vymodelovat. 
Nakonec mne to přestalo bavit a všechno 
jsem to shodila. Bohužel přímo na hlavu 
mého bratrance. Chvíli mě honil po zahradě, 
ale nakonec to vzdal. Už se stmívalo a já 
jsem se šla vyfintit.

Napomenula jsem Lili, aby nezlobila, jinak že 
nic nedostane a šla jsem podrbat Baryčka. 
Když jsem ho pustila do chodby, začal dělat 
skopičiny a oslintal mi obě ruce. Rychle jsem 
vklouzla do koupelny, abych si je umyla. 
Toho využila mamka, která už se plížila po 
domě, a zamkla mě v koupelně. Poté 
odcupitala pryč. Asi po čtvrt hodině mně 
odemkla a řekla naivně, že nevěděla, že 
tam jsem. V kuchyni už voněl kapr Pípáček  
a já byla naverbována na přípravu stolu. 

Ve volné chvíli jsem vypustila lodičky. 
Napřed pokojně pluly. Jenže jsem zakopla  
o svou vlastní nohu a drcla do mísy. Moje 
lodička se převrátila. Já se šla zeptat mamky, 
jestli má peníze na pohřeb. Ta se rozesmála 
a nabídla mi, ať si jdu ještě rozkrojit jablíčko.  
Z jablíčka vylezl červ a tak jsem chtěla zkusit 
hodit bačkorou. Maminka to ale rychle 
zamítla. Prý nechce, aby má špinavá 
rozedraná pantofle měla přistávací dráhu  
v bramborovém salátě. Ještě jsem zahrála 
na flétnu a pak se šlo jíst. V jídle jsem se 
jenom pošťourala, protože jsem se nemohla 
dočkat dárků. Z kuchyně jsem se vyplížila 
jako agent FBI, abych mohla pod stromeček 
dát své dárky. Rozsvítila jsem v obýváku a 
začala zírat. Stromek byl povalený, všude 
byly rozbité ozdoby a roztrhané obaly od 
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dárků. Uprostřed toho chaosu trůnilo mé 
roztomilé kotě celé obalené stužkami a 
žvýkalo balicí papír. Jediné, co přežilo ten 
masakr, bylo mé zasloužené zlaté prasátko. 
Rozesmála jsem se. Ta malá demolička se 
ještě urazila a šla si hledat jinou zábavu.

Jana Leová,  
Gymnázium Český Krumlov, 9. B

JAK U NÁS SLAVÍME SVÁTKY
Budu psát o tom, jak u nás doma slavíme 
svátky. Jelikož nejsem Češka, neslavíme 
Vánoce tak, jako vy, což je samozřejmé. 
Každý stát má jiné zvyky a kulturu. Já bych 
vám chtěla popsat to, jak slavíme svátky  
ve Vietnamu.

Ve Vietnamu se neslaví Vánoce a Nový rok 
zvlášť jako tady v České republice, ale 
slavíme tyto svátky dohromady. Tomuto 
období říkáme „Tét“ a probíhá někdy na 
konci ledna. Když je přestupný rok, tak někdy 
na začátku února a svátky trvají tři dny. Na 
tyto svátky se ve Vietnamu připravujeme 
několik dní předem.

Lidé nakupují potřebné jídlo, ovoce, dárky  
a věci na modlitbu. Například jablka, 
pomeranče, hroznové víno, liči, banány, 
manga, melouny a jiné exotické ovoce.  
Dále vonné tyčinky, které jsou nezbytné  
na modlitby. Kupují si domů také větší větev 
rozkvetlé třešně. Je opravdu krásná a k 
našemu svátku zkrátka patří. Jako vy máte 
na Vánoce jedličku nebo smrček, my máme 
rozkvetlou třešeň, která díky svým 
nádherným růžovým kvítkům už nepotřebuje 
ani vyzdobit. Před svátky lidé chodí na 
hřbitovy a do kostelů. Během svátků se to 
totiž nesluší. Navštěvují své příbuzné a 
přátele. Ve městech se po večerech konají 
různé zábavy. Ve Vietnamu je rušno jak přes 
den, tak přes noc. Pro toto období jsou 
typické určité pokrmy, jako například „Banh 
trung“. To je takový bochánek ve tvaru 
čtverce, který je z rýže (jak jinak) a je 
naplněný kouskem masa a fazolkami, 
zabalen do banánových listů. Při svátcích 
bychom měli být na sebe milí a vyvarovat  
se špatné nálady.

„Tét“ je snad jediné období, kdy si všichni 
udělají volno a mohou si odpočinout od 
celodenního shonu a mohou být s rodinou. 
Když nadejde den Nového roku, konají se ve 
městech, ale i na vesnicích velké slavnosti. 
Lidé nezůstávají doma, ale chodí do města 
za zábavou spolu s přáteli a očekávají velký 
ohňostroj. Dětem dávají jako dárky peníze 
nebo ovoce či sladkosti.

Ovšem jelikož já nežiji ve Vietnamu, ale tady 
v České republice, nemohu oslavit svátky tak 
jako ve Vietnamu. Ale slavíme je tady 
podobně. Moji rodiče si udělají volno a 
trávíme svátky spolu doma. Chodíme na 
návštěvy k přátelům a doma panuje 
pohoda. Velice mě mrzí, že se nám jen 
málokdy vyskytne šance letět do Vietnamu 
a oslavit svátky společně s příbuznými.
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Musím ale říct, že na druhou stranu mi vůbec 
nevadí, že žiju tady, jelikož to má jednu 
velikou výhodu. Mám dvoje Vánoce a slavím 
dvakrát Nový rok. 

Anna Petrtylová,  
Gymnázium Český Krumlov, 14 let

VÁNOČNÍ POHÁDKA
Žili kdysi dávno spolu jeden stařeček a jedna 
stařenka. Přestože byli oba velice chudí, žili si 
ve své chaloupce na kraji lesa docela 
spokojeně. Avšak jedno stařečky přece 
jenom trápilo. Vánoce byly za dveřmi, a 
protože byli oba tak chudí, nemohli jeden 
druhému koupit žádný dárek. Proto si řekli, že 
když už nemají peníze, mohou se aspoň zajít 

podívat na vánoční trh do města. „Kdoví, 
třeba si odtamtud i něco přineseme, třeba 
tam letos bude něco zadarmo,“ říkali si. 
Zadarmo tam nebylo nic, a tak se vrátili 
domů s prázdnou. „Víš dědečku, mně to ani 
nevadí, že jsme si z trhu nic nepřinesli. Mně 
stačí, že jsme živí a zdraví, že naše chaloupka 
pořád stojí, a to, že nemáme žádné peníze, 
to mi taky nevadí. Vydrželi jsme to bez nich 
doteď, vydržíme to i dál, ne?“ „To máš, 
stařenko, naprostou pravdu. Vždyť co 
potřebujeme, to máme.“

Druhý den si stařeček obul vysoké boty, vzal 
si teplý kabát a šel chytit kapra k vánoční 
večeři. Stařenka zůstala doma. Zrovna 
přemýšlela, že je to přece jen škoda, že 
nemají žádné peníze, aby mohli koupit jeden 
druhému něco pro potěšení, když ji napadlo, 
že si zajde na půdu pro ostružiní. To aby v té 
zimě nenastydla. Na půdě nebyla už hodně 
dlouho, co si vzpomínala, tak od minulé 
zimy, kdy se dědeček rozstonal. To mu tam 
tenkrát šla pro černý bez na čaj, protože 
černý bez je na devadesát devět nemocí.

Sáček se sušeným ostružiním visel skoro  
u krovu. Babička si přistrčila židli, stoupla si na 
ni, když vtom uslyšela podivné a smutné 
kvílení. Nastražila uši a poslouchala, odkud 
se ozývá. Kvílení se ozývalo z pavučiny, která 
babičce visela nad levým uchem. Tam seděl 
pavouk křižák a otřásal se usedavým 
pláčem.

Babička se musela dvakrát štípnout, aby  
se ujistila, že se jí to nezdá. Pavouci přece 
neumějí plakat. Tenhle ale uměl. „Co se ti 
stalo, že pláčeš?“ zeptala se babička. „Měl 
jsem tady usušenou velkou mouchu už od 
léta, abych měl co jíst o štědrovečerní 
večeři. Dneska ráno jsem se přišel podívat, 
jestli je už dost sušená, ale zjistil jsem, že je 
pryč a já teď budu o hladu.“
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Babičce se pavouka zželelo. Chvíli 
přemýšlela a pak řekla: „Víš co? Odnesu  
tě dolů a budeš večeřet s námi. Jenom co 
 se dědeček vrátí, zatopím a dám se do 
vaření. Mouchu sice k večeři mít nebudeme, 
budeš se muset spokojit s pečeným kaprem, 
ale snad to nebude tolik vadit. 

Dědeček se vrátil, v mošně nesl velkého 
kapra a pyšně svůj úlovek ukázal babičce. 
Babička se mu ale zdála jaksi rozpačitá. 
Zeptal se jí: „Babičko, tobě se něco stalo, 
zatímco jsem byl chytat kapra?“ Babička 
rozpačitě zašoupala nohama a záludně  
mu odpověděla: „Ty si o mně určitě budeš 
myslet, že jsem se zbláznila.“ Dědeček to 
nechápal a nevěděl, co na to říct. A tak 
radši neřekl nic.

Než se setmělo, uřízl za chaloupkou malý 
smrček, pověsil na něj několik slaměných 
ozdob a dal ho na stůl. Babička upekla kapra, 
prostřela, odběhla na půdu pro pavouka a 
snesla ho do světnice. Dědeček zalapal po 
dechu. „Co to má být?“ vykřikl. Babička se 
dala do vysvětlování, a když dovyprávěla, 
dědečkovi cukaly koutky úst. Už toho zažil 
mnoho, ale aby s nimi u štědrovečerní večeře 
jedl pavouk, to se mu skutečně ještě nestalo. 
Souhlasil však, aby tam pavouk zůstal. 
Koneckonců byl přece Štědrý večer a aspoň 
bude tato večeře něčím ozvláštněna. Snědli 
večeři, popřáli si hezký Štědrý večer, a že 
půjdou spát.

Jen usnuli, pavouk se změnil na kouzelného 
dědečka, vzal kousek papíru a na něj 
napsal: „Jelikož máte srdce na pravém místě 
a nepohrdáte ani šerednými tvory jako jsou 
pavouci, musíte být odměněni. Nechali jste 
mě sedět u vašeho stolu a jíst z vašeho 
nádobí. Proto zítra, až najdete tento vzkaz, 
roztrhejte ho na co největší počet malinkých 
kousků. Uvidíte, co se bude dít. Děkuji vám  
za pohostinnost.“

Ráno na Boží hod se stařečkové probudili  
a šli se nasnídat. Dědeček uviděl vzkaz  
a podle návodu ho roztrhal na malé 
kousíčky. Když poslední kousek dopadl na 
stůl, vyšlehl ze všech kousků zlatý plamínek 
a všechny se změnily v pravé zlaťáky. 
Stařečkové se nemohli vynadivit těm 
zázrakům. Ale když teď měli tolik peněz, 
rozhodli se, že se ještě jednou vypraví na trh 
a něco hezkého si odtud přinesou. Babička 
si vybrala nové šaty a dědeček nový zimník. 
Pak šli spokojeně domů a říkali si, jak se jim 
tyhle Vánoce krásně vydařily. Zbytek peněz 
si schovali a nikdy už pak nepoznali bídu.  
A jestli nezemřeli, tak tam ve své chaloupce 
žijí dodnes a čekají, až k nim přijdeme  
na návštěvu.
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Zdeňka Čížková,  
ZŠ Za Nádražím Český Krumlov, 7. B

ĎÁBLOVA LEST
Píše se rok 1438 a na dvoře panovníka 
Oldřicha to žije. Časté hony na divokou zvěř 
střídají návštěvy známých i méně známých 
panovníků z okolních zemí. Samozřejmostí 
bylo, že každá tato událost byla zakončena 
slavnostním večerem, kde byla hojnost 
dobrého jídla, pití, středověké hudby, zpěvu 
a tance.

U dvora byl zaměstnán italský dvorní 
skladatel Tyfani, jehož skladby se všem líbily. 
Ale jen do doby, kdy ke dvoru přišel mladý 
český hudebník Thuri. Thuriho líbivá hudba  
se rychle dostala do srdíček všech dvořanů 
a najednou se stalo, že Tyfaniho hudba už 
nebyla tak žádaná jako dříve. Oldřich povýšil 
Thuriho na vrchního skladatele. S tím se ale 
nemohl smířit ješitný Tyfani. Rozčílil se, klel, 
odvolával se ke všem čertům, až se mu 
opravdu ďábel zjevil. Tyfani zkoprněl, byl jak 
opařený. Ale ďábel na něho promluvil 
lidským hlasem: „Já vím, co tě trápí, milý 
Tyfani. S mou pomocí se krutě pomstíš 
Oldřichovi a zničíš Thuriho slibnou kariéru.“ 
Tyfani se dlouho nerozmýšlel a s krutou 
pomstou souhlasil. Ďábel mu řekl vše, co má 
udělat: „Nejprve se s Thurim musíš spřátelit  
a věnovat mu tuhle skladbičku.“ To se 
Tyfanimu lehce podařilo a po krátké době si 
důvěřivý Thuri ďáblovu skladbu od Tyfaniho 
vzal a předváděl ji u dvora. Thurimu se 
hudba líbila, i všem ostatním, ale v 
Oldřichových uších zněla šíleně. Kvílivé zvuky, 
které slyšel jen on a ďábel, ho připravily  
o sluch. Okamžitě vyhnal nechápajícího 
Thuriho, jehož pověst byla tak zničená, že se 
musel až do smrti živit jako potulný muzikant.

Ale ani Oldřichovo trápení neskončilo. 
Každou noc mu v hlavě zněly šílené ďáblovy 
tóny, až se dočista zbláznil. A Tyfani? Ten 
nenašel klid dodnes. Každý večer vstane  

Téma: Staré pověsti českokrumlovské aneb  
Co jsme si přečetli o našich předcích  
(i dnes mohou vznikat pověsti…)

 ROK 2009 — 6. ročník
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z říše mrtvých a musí hrát v kostelní věži  
na náměstí Thuriho skladby, které tolik 
nenáviděl. A to byla lest, kterou ďábel 
Tyfaniho přelstil.

Petra Hároniková,  
ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov, 9. B

POVĚSTI ČESKOKRUMLOVSKÉ
Kdysi dávno, před dávnými časy, ještě před 
tím, než se kdokoli z nás narodil, bylo město 
Český Krumlov plné bytostí, které už dnes 
známe jen z pohádek. Byli tu čarodějnice, 
elfové, ale třeba i skřítci. Tento příběh je  
o tom, co se mi stalo.

Byl podzimní páteční večer a já jsem se 
vracel domů po dlouhém únavném dni. 
Když jsem procházel kolem kašny na 
náměstí, něco jsem zaslechl. Rozhlížel jsem  
se kolem sebe, ale až na pár lidí v dáli jsem 
nikoho neviděl. Chystal jsem se jít dál, když 
jsem to zaslechl zase a tentokrát zřetelněji. 
Někdo plakal. Díval jsem se všude, pod 
lavičky, které tu stály, prohledal jsem skoro 
celé náměstí. Nakonec jsem zamířil ke kašně. 
To, co jsem tam viděl, bylo tak neuvěřitelné, 
že jsem tomu sám nechtěl uvěřit. Seděl tam 
skřítek, tedy aspoň jsem si to myslel.

Opatrně jsem se ho zeptal: „Nepotřebuješ 
pomoct“? Malý mužíček sebou trhl a 
pohlédl vzhůru. Utřel si slzy, jeho zničený 
výraz mu však na tváři zůstal. „Já…já…já…,“ 
koktal, „potřeboval bych se odsud dostat.“ 

Zíral jsem na něho s otevřenou pusou.  
„Hned tě dostanu nahoru.“

Když už jsme oba seděli v klidu na lavičce  
a skřítek se uklidnil, dožadoval jsem se ho, 
aby mi řekl, jak se do té kašny dostal. Vůbec 
se mu do toho nechtělo, ale věděl, že mi 
něco dluží za to, že jsem ho vytáhl. A tak  
se pustil do vyprávění.

„Myslím, že už jsi poznal, že sem nepatřím. 
Vůbec nevím, jaký je rok. Ale začnu od 
začátku. Jednou jsme si s bratry hráli na 
zámku na schovávanou a já jsem se chtěl 
ukrýt v tom nejzazším koutě. Ve spěchu jsem 
zavadil ramenem o obraz, který tu visel na 
zdi. Obraz spadl na zem a na místě, kde visel, 
se objevily tajné dveře. Ze zvědavosti jsem 
do nich zatlačil, s hlasitým zaskřípěním se mi 
otevřela cesta do neznáma. Zvědavost mi 
nedala a pustil jsem se dál. Neviděl jsem ani 
na krok, klopýtal jsem kupředu a nevěděl 
jsem, co mě čeká. Náhle jsem zahlédl 
záblesk světla, který se mihl kousek přede 
mnou. Šel jsem blíž a najednou padám. 
Mohlo to trvat jen pár vteřin, ale mně to 
připadalo jako věčnost. Čekal jsem tvrdý 
dopad, ale spadl jsem do kašny s vodou  
a tam jsi mě našel ty. Teď nevím, kam mám  
jít nebo co mám dělat.“

„Půjdeš k nám,“ vypadlo ze mě. „Můžeš se  
u nás najíst a vyspat. Ráno se půjdeme 
podívat na zámek, jestli je tam ten tvůj 
tajemný vchod. Podle mě, když tam zase 
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půjdeš a „spadneš“, měl by ses zase dostat 
zpátky. No, uvidíme.“

Druhého dne jsme vstali brzo a vydali jsme 
se do zámku. Skřítek byl nejdřív uvnitř trošku 
zmatený, protože se zámek od časů, co tu žil, 
hodně změnil, ale nakonec jsme ten obraz 
našli. Opatrně jsem ho sundal a odkryl jsem 
ty záhadné dveře. Skřítek se rozloučil. Potom 
vstoupil do dveří a já jsem dal obraz na své 
místo. Podařilo se a skřítka jsem už neviděl.

Tereza Skříčilová,  
Gymnázium Český Krumlov 8. B

ŤUHÍKOVA KOUZELNÁ TUŽKA
Všichni krumlovští křesťané i letos putovali  
ke Kájovské Panně Marii, aby očistili své duše 
od hříchů. Jako každý rok na podzim skřítek 
Ťuhík také vyrazil na tuto pouť. Byl to kouzelný 
a hodný malý neposeda, který se usídlil ve 
skále u Dobrkovic již v dobách, kdy se tu 
začala těžit tuha. Celý rok ve skále usilovně 
pracoval a to tak, že kopal tuhu a vyráběl 
tužky. Každý se na skřítka velmi těšil, protože 
doufal, že jej skřítek obdaruje kouzelnou 
tužkou. Bylo to podmíněno ale tím, jak se lidé 
v minulém roce chovali a jak byli či nebyli 
hříšní. Skřítek na pouti tajně poslouchal 
zpověď každého poutníka. Zjevil se jen tomu, 
kdo byl hodný, spravedlivý a nelhal. Ten 
šťastlivec, kterému se skřítek zjevil, měl právo 
si vybrat, zda se ocitne v říši dětství nebo 

dospělých. Malé dítě, když dostalo tuto tužku 
a namalovalo srdce, dostalo se do světa 
dospělých. Ten, kdo byl obdarován, mohl 
tento den dle libosti kouřit tabák, pít 
medovinu, běhat za děvčaty, vyznat lásku 
své milované, koupit jí perníkové srdce. Sami 
si asi umíte představit, jestli by se vám líbilo 
stát se na den dospělým. Když tuto tužku 
dostal starší člověk a namaloval srdce, stal  
se okamžitě dítětem a mohl provádět různé 
bláznivé věci jako jít na kolotoč a na jiné 
atrakce nebo mohl mlsat cukrovou vatu, 
pendrek, lízátka a různé sladkosti, které ho 
jen napadly a po kterých toužil. Rok co rok 
se děti i dospělí těší na tuto kájovskou pouť. 

Ve skále se stále těží tuha a jsou tam slyšet 
nějaké prapodivné zvuky, jako by tam skřítek 
Ťuhík pořád kutal a vyráběl tužky.

Pokud i vy budete hodní a bez hříchů, může 
se stát, že se u vás také objeví takový skřítek.
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Téma: Za zvířátky kolem světa

Eva Dlouhá,  
ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov, 2. A

JMÉNA PEJSKŮ
Když je pejsek děťátko,  
jmenuje se štěňátko.  
Kouše buřty s rohlíky 
a je brzy veliký.

Když je to psí žena, 
říká se jí fena. 
Psí táta má kožíšek, 
jmenuje se Voříšek!

Eva Gregorová,  
ZŠ Za Nádražím Český Krumlov, 3. A

DELFÍN
Ať se děje, co se děje, 
delfín, ten se pořád směje, 
vyskakuje z vody ven, 
přeje lodím pěkný den. 
Hraje si ve vlnách 
s hvězdami nad hlavou 
a potom odplave 
za novou zábavou.

Denisa Maccechini,  
ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov, 4. B

NAPOLI
Byla jednou jedna Napoli. Byla to kobyla od 
pegase. Jednoho dne se šla Napoli proletět, 
lítala a lítala, až ji chytil velký čaroděj Patrik. 
Napoli se bála, ale přesto k němu šla. Patrik 
byl zlý čaroděj a hned jak ji uviděl, už kouzlil 
a kouzlil. „Abraka dabra, ať je z tebe žába.“ 
A najednou se Napoli proměnila v žábu.  
V tu chvíli letěla kolem její sestra Elen.  
A křičela na něj: „Nečaruj!“ Ale už bylo 
pozdě. Na krku měla sice kouzelný zvoneček, 
už ale nepomohl. Aby Elen nemohla své 
sestře pomoci, přesunul ji na vysokou skálu, 
pod kterou byla hluboká propast. Čaroděj  
s Napoli odletěli na velkém černém orlovi do 
jeho sídla. Elen si vzpomněla na svůj kouzelný 
zvoneček. Zazvonila a nad skálou se objevila 
barevná duha. Vytvořila si tak cestu  
k čarodějovi do pevnosti. Uvnitř našla  
svoji sestru Napoli proměněnou v žábu 
uvězněnou v kleci. Elen byla bezradná. 
Najednou uslyšela hlasité chrápání. Šla po 
zvuku a uviděla spícího Patrika. Z kapsy mu 
vykukoval klíč od klece. Potichoučku se 
přiblížila a opatrně klíč vytáhla. Klec 
odemkla a žába jí vyskočila na hřbet. Elen 
roztáhla křídla 

a odletěla do svého zámku. Cinknutím 
zvonečku Napoli zpět proměnila v pegase. 
Všichni pegasové ze zámku byli šťastni  
a uspořádali velkou oslavu.

 ROK 2010 — 7. ročník
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Jakub Lukáč,  
Gymnázium Český Krumlov, 13 let

ZAMILOVANÝ DELFÍN
Jó jednou takhle delfín byl, 
bydlel v moři, sám tam žil. 
Jednoho dne se zamyslel, oči přimhouřil 
a zjistil, že po družce zatoužil. 
I vybíral si ze všech mořských ryb, 
která by se k němu hodila nejlíp. 
Viděl jich spoustu, no žádná nebyla  
ta pravá… 
…už ztrácel naději, když tu zjevila  
se překrásná kosatka dravá. 
Když viděl její flekatý obleček, 
hned se mu láskou zavařil mozeček. 
Když viděl její zoubky a dásně, 
hned začal pro ni psát milostné básně. 
…pokračovalo to již toho dne, 
bohužel je to pro děti nevhodné…

Andrea Heřmánková,  
ZŠ Horní Planá, 12 let

KOČIČÍ PŘÍBĚH
Narodila jsem se v květnu. Jsem 
trojbarevná kočka – černá, zrzavá a bílá.  
A toto je můj příběh. 

Dva měsíce jsem žila u maminky a po té 
době mě někdo odnesl do naprosto cizího 
prostředí. Čmuchala jsem kolem, ale nikdo  
si mě nevšímal. Byla jsem pár dní úplně 
opuštěná. Najednou jsem ucítila vůni masa 
linoucí se z okna jednoho domu. Řekla jsem 

si „jé, to je vůně, rychle tam“. Doběhla  
jsem k domu a koukala se smutně na ono 
okno. Pocítila jsem hlad. Ještě jsem moc 
malinká, nevyskočím tam, je to pro mě moc 

vysoko. Začala jsem mňoukat a snažila jsem 
se vyškrábat nahoru. Vykoukl člověk a 
povídal: „Jé, tady se škrabe do okna koťátko, 
koukněte se na něj.“ Přišel ke mně. Bála jsem 
se, tak jsem se schovala za lavici. On se divil, 
kam jsem zmizela. Začal na mě volat milým 
hlasem: „Či či!“ Poznala jsem, že mi nechce 
ublížit. A taky mi něco nesl. Byl to ten voňavý 
kousek masa. Tak dobře jsem se najedla, že 
jsem mu usnula v náručí.

Uběhly tři dny a ten člověk mi nosil více  
a více masa. Ani na mléko nezapomněl. 
Přišla další noc. Našla jsem si klidné místo  
ve stodole, kde jsem spala. Ráno jsem 
zaslechla, jak přichází můj člověk. Přinesl mi 
jednu misku s kočičím žrádlem a druhou  
s teplým mlékem. Najedla jsem se, také 
mléka jsem se napila. Člověk odešel, aby se 
vrátil s krabicemi a lepicí páskou. Divila jsem 
se, co bude dělat, ale za chvilku jsem to 
poznala. Vyrobil mi domeček, který mi vystlal 
dekou. Druhou noc se mi už spalo lépe. Tak 
jsem poznala svého nového pána. Vybral  
mi jméno Rina.
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Čas utíkal jako voda, přišla zima. Našla  
jsem si velmi dobrého páníčka, protože mě 
nechal spát v kotelně. Začalo se topit a on 
nechtěl, abych dýchala kouř, tak mi koupil 
pelíšek, dal mi ho do chodby na botník  
a spala jsem tam. Protože mi žrádlo i mléko 
venku věčně zamrzalo a nedalo se jíst ani 
pít, přesunulo se mi také do chodby. Ale kam 
to můj pán pořád chodí? Otevírá další dveře. 
Co za nimi asi je? Zkoušela jsem proniknout 
dovnitř a on pochopil, že chci být s ním, tak 
mě nechal i v bytě.

Už mi byl skoro jeden rok. Hrála jsem si, 
dováděla a brzy jsem čekala koťata. 
Narodila se mi čtyři, dva kluci a dvě holky. 
První černobílé, druhé zrzavobílé, třetí 
zrzavé a čtvrté mourovaté. Přisáli se ke mně 
a pili mléko celé hodiny a hodiny. Koťátka 
rostla a rostla a byla stále čipernější. Stala 
se ze mě pyšná kočičí máma. Můj pán měl 
radost, že jsou všechna koťata zdravá. 
Kočičí děti postupně odešly do svých 
nových domovů a já jsem zase zůstala 
sama. Ale už ne tak docela.

Mám svou lidskou rodinu. Přicházím  
a odcházím ven dveřmi i oknem, lovím 
myši, rejsky a někdy také ptáky. Běhám si 
různě po veliké zahradě a po okolí. Jsem 
moc šťastná!
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 ROK 2011 — 8. ročník
Téma: Země je kulatá…a všude máme kamarády

Barbora Benešová,  
ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov, 3. A

VELKÁ VESNICE
To je ale patálie, včera nám  
zkrachovala Itálie. 
Číňan tomu nevěří, proto tam hned běží. 
Cestou vezme Inda, aby byla aspoň  
ňáká sranda. 
Cestou žízeň dostanou, proto si návštěvu 
Prahy umanou. 
Od Rusa slyšeli, že tam dostanou nejlepší 
pivo k večeři. 
A to všechno stalo se, protože svět dneska 
je jedna velká vesnice.

Julie Kroupová,  
ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov, 3. A

DĚTI Z CIZÍCH ZEMÍ
Na planetě zemi je šest světadílů. V nich  
je spousta států, jako třeba Velká Británie, 
Francie, Belgie a je jich ještě mnohem více. 
Žije v nich hrozně moc lidí. Téměř všude mají 
svůj jazyk. To, že nějaké dítě mluví jiným 
jazykem nebo že má jinou barvu pleti, 
neznamená, že si nemůžeme spolu rozumět. 
Právě on se může stát vaším nejlepším 
kamarádem. Jako třeba v příběhu africké 
holčičky Amy. To bylo takto. Africká dívenka 
Ama vyběhla z pralesa na pláž. Tam byla 
jediná holčička jejího věku. Byla jí 

sympatická. Koukaly se na sebe. Pochopily, 
že si nemůžou nic povědět, protože každá 
má jiný jazyk. Najednou Ama ukázala na 
sebe a řekla „já, Ama“ a ukázala na druhou 
holčičku. Ta pochopila, co Ama chce. 
Odpověděla jí „já, Kateřina“. Potom si spolu 
celý den hrály. Stavěly hrad z písku, jely na 
loďce po vodě. Ama naučila Katku vyrábět 
jejich domorodé šperky a dělaly ještě 
spoustu dalších věcí.

Až k večeru si obě dvě uvědomily, že si spolu 
celý den moc krásně hrály a přitom si spolu 
vůbec nepovídaly, dorozumívaly se pouze 
kreslením klacíkem do písku, máváním 
rukama a nohama. Druhý den nastalo 
smutné rozloučení. Holčičkám to bylo líto, 
protože měly strach, že už se nikdy neuvidí. 
Od té doby si psaly dopisy, ve kterých byly 
jenom obrázky, pouze adresa byla napsaná 
normálně. V tom jim pomáhali jejich rodiče. 
Takto tomu bylo dlouhé roky. Možná tomu 
ani nebudete věřit, ale tyto obě dívky se po 
mnoha letech setkaly na Karlově univerzitě  
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v Praze. To bylo radosti, když se tam po 
takové dlouhé době znovu uviděly. A to je 
konec tohoto příběhu. 

Co myslíte, rozuměli byste si také s člověkem 
z cizí země? 

Kateřina Benešová,  
ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov, 5. B

JAK PŘIŠLI INDIÁNI KE KONÍM
Jednoho dne se indiánské děti koupaly  
v řece. Jedno děvčátko jménem Zvědavka 
se zatoulalo v horách, kde znenadání 
uslyšelo. „Ihahá“. Tak běželo za zvukem. 
Přišlo na mýtinu, kterou obléhaly hory až na 
jeden vchod do tunelu. Na konci ležel obr, 
který chrápal asi takhle: „chr pší chr pší“. 
Zvědavka chtěla utéct, ale nepovedlo se jí 
to, protože obr se probudil a zařval: „Kdo mě 
to tady ruší ze spánku?“ „Já, ale nechtěla 
jsem, jen jsem se zatoulala do hor.“ Obr se 
naštval, že mu někdo vlezl do království,  
a přikázal jí, že mu bude sloužit. Zvědavka 
každý večer vzlykala, protože se jí stýskalo  
po domově.

Při úklidu si všimla jednoho zvláštního 
ornamentu na zdi, ale přicházel obr z lovu  
a tak se radši vrátila k uklízení. Druhý den, co 
obr odešel na lov, šla ornament prozkoumat. 
Když se ho dotkla, tak se kousek zdi začal 
pohybovat. Objevil se tunel, do kterého 

Zvědavka vešla. Vtom přišel obr a zahulákal: 
„Kde jsi?“ Zvědavka rychle vyběhla, aby ji 
obr neviděl. Před tunelem stál obr, a když  
ji uviděl, vynadal Zvědavce, že neuklízí. 
Potom zařval: „Nechoď tam, až bude čas, 
ukážu ti, co tam je.“ Proto Zvědavka odešla 
na louku, kde trhala květiny do vázy na stůl. 
Přitom brečela, protože jí bylo opět smutno. 
Když ji viděl obr, vzpomněl si na svoje rodiče, 
kteří mu umřeli při lavině kamenů. Rozbrečel 
se a utekl pryč. 

Zvědavka se vrátila do tunelu. Obr ji vzal  
za ruku a vedl ji na konec tunelu. Spatřila 
zvířata, která nikdy předtím neviděla. Obr jí 
sdělil, že to jsou koně a všechny jsou jenom 
její. Obr Zvědavku vyprovodil ven a od té 
doby mají Indiáni koně.
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Matouš Fiala,  
ZŠ Za Nádražím Český Krumlov, 8. C

SVATBA V KAZACHSTÁNU

Jednou ráno, když jsem se vzbudil, zhrozil 
jsem se: „Vždyť já se mám dneska ženit. 
 Mám to ale den, sice jsem si snoubenku 
nevybíral, ale není to žádná opice. Má 
krásné oči a hezky se směje. Je stejně stará 
jako já a jmenuje se Nataša,“ říkám si v 
duchu u zrcadla. 

Nebylo ještě ani 6 hodin a matka mě volá  
ke snídani, a abych se šel nachystat. Žádná 
extra velká svatba to nebude, taky kde 
bychom na to vzali. Musím se hodně snažit 
matce a otci pomáhat, přece jenom už 
nejsou nejmladší. Převlíkám se v pokoji, když 
vtom někdo rozhrnul závěs od pokoje. 
Spadla mi brada, Nataša stojí ve dveřích  
a pláče.

V kuchyni zatím matka připravuje oběd, 
zatímco se snažím vyslechnout Natašu a její 
problémy. Po chvilce poslouchání jsem zjistil, 
že se vůbec vdávat nechce a že se hrozně 
bojí. Nehrál jsem si na hrdinu a přiznal jsem, 
že se bojím taky. Poslal jsem ji domů, aby se 
nachystala a promluvila si s matkou. Zatímco 
se Nataša chystala, já jsem šel pomoct otci 
postavit stan. Nejdříve jsme si půjčili staré 
lešenářské trubky, které jsme po jedné začali 
sázet do země. Začali jsme zdvihat trubky 

nahoru, když vtom se otci smekla ruka a 
spadla mi tyč na hlavu: „Au……“. Otevřu oči 
a první, co vidím, otec na mě lije kýbl vody. 
Matka mi pomohla vstát a postavila mě  
k zrcadlu. Asi mi vypadnou oči z důlků: „Co 
budu dělat?“ Obří boule na hlavě, kterou 
určitě jen tak neschovám.

„Mám bouli na čele a nedostavěný stan,  
to bude určitě vydařená svatba,“ říkám si  
v duchu. Došel jsme se zeptat sousedů, jestli 
nemají nějaký klobouk nebo něco na hlavu. 
„Kéž by,“ odvětil soused. Matka už měla 
skoro hotový slavnostní oběd. Vtom přijel můj 
strýček s celou svou rodinou.

Rychle jsem vyběhl do pokoje, abych se 
převlékl. Hledám pod postelí oblek, který mi 
tam matka schovala, a místo obleku vytáhnu 
starý slaměný klobouk. 

To už ale přišel oddávající, a že můžeme 
začít. Rychle jsem se oblékl a říkám si, že 
bych si mohl vzít ten klobouk s sebou. No asi 
mi nic jiného nezbude. Přijdu dolů a všichni 
už jsou nachystaní, vyjdu ze dveří před dům 
a strýc pouští muziku. Ještě než ji pustil, 
všichni se začali smát a smáli se tak dlouho, 
že jsem se jim začal smát taky. Došel jsem  
„k oltáři“ a začala přicházet nevěsta. Byla 
krásně oblečená a dokonce i namalovaná, 
ale než ke mně stačila dojít, tak se začala 
taky smát. Po chvilce už bylo po svatbě a my 
jsme měli hostinu, při které strýc prohodil pár 
vtipů a všichni se náramně bavili. 

Byla to svatba vcelku vydařená a budu na ni 
rád vzpomínat a ten slaměný klobouk už asi 
nikdy nesundám.
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Mariana Chavíková,  
ZŠ Za Nádražím Český Krumlov, 7. A

VINCENTŮV DEN

Ráno Vincent vstal v půl sedmé. K snídani si 
dal banány s mlékem ze zebry, které mu 
moc chutnalo. Po snídani se vydal na cestu 
do školy. Procházel uličkami čtvrti Kibery v 
hlavním městě Keni Nigeru, až dorazil k menší 
plechové stavbě, ke škole, kde už čekaly 
ostatní děti a Vincentovi kamarádi.

Ve škole dříve neměli tabuli, ale paní učitelka 
jim ji přinesla, teď na ni píšou, kreslí a jsou za 
ni moc rádi. Paní učitelka je někdy přísná, ale 
umí krásně vyprávět příběhy o skoro všech 
zvířatech. Vincent je moc rád, že může 
chodit do školy, protože nejsou moc bohatí  
a jeho sestry tam chodit nemůžou. 

Paní učitelka jim slíbila, že jim dnes bude 
vyprávět příběh o tygrovi Lálee a o chlapci 
Kitry, a tak začala vyprávět:

„Byla, nebyla někde v daleké džungli 
domorodá vesnice a v té vesnici žil 
chlapeček jménem Kitry a už odmalička 
chodil rád do sousední džungle, kde si hrál  
se zvířaty, lezl po stromech a tropil rošťárny.

Jednoho dne zde potkal tygra Láleeho, který 
byl odvážný a moudrý. Celá ta léta kloučka 
sledoval, a protože už nebyl tygr zrovna 
nejmladší, řekl si, že by Kitry mohl být jeho 
nástupce, sice lidský, ale zato odvážný  

a chytrý možná více než Lálee v Kitryho 
letech. Kitryho otec byl šaman a tak i Kitry 
rozuměl řeči zvířat. Lálee toho odpoledne šel 
za Kitrym a povídá: „Ahoj Kitry, já jsem starý 
tygr Lálee, viděl jsem, co všechno zvládneš  
v džungli, a od zvířat se moc nelišíš. Nechtěl 
by ses stát mým nástupcem?“

Kitry byl překvapen a tak odpověděl: „Už  
po mnoho let se po světě roznáší, že jsi 
nejodvážnější a nejmoudřejší ze zvířat, a teď 
bych já, malý Kitry, měl být tvým 
nástupcem?“ Tygr se rozmýšlel nad Kitryho 
moudrou otázkou: „Ano, máš pravdu, Kitry, 
ale už dlouho hledám tygra, jako jsi ty a 
žádného jsem nenašel, až ty, člověčí mládě, 
jsi mi ukázal, že nejlepší nemusí být jen tygr, 
musel bych tě naučit ještě spoustě 
dovedností. V některých budeš mít výhodu  
a nějaké ti nepůjdou, ale uvaž, který 
chlapec, tygr, lev a další zvířata by nechtěli 
být učedníkem a nástupcem Láleeho?“ Kitry 
nebyl připraven odpovědět hned a tak 
tygrovi řekl, že mu to řekne zítra, až přijde  
do džungle.

Druhého dne, když chlapec přišel do 
džungle, tak za ním tygr Lálee hned 
pospíchal, aby se dozvěděl odpověď. „No, 
celičkou noc jsem přemýšlel, co ti dnes řeknu, 
je to těžké rozhodnutí. A nakonec jsem se 
rozhodl, že se chci stát tvým nástupcem,“ řekl 
Kitry. Tygr radostí zajásal a hned se dal do 
učení chlapce. Jak Lálee řekl, v některých 
uměních džungle byl Kitry nepřemožitelný, 
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ovšem některá musel cvičit pořád, aby se je 
dobře naučil a v ničem nepochybil. Po 
náročném a dlouhém učení tygr zemřel  
a na jeho místo nastoupil už muž Kitry.“

Paní učitelka domluvila a děti hned tleskaly, 
protože se jim vypravování moc líbilo. Po 
několika předmětech už museli domů, škola 
pro dnešek skončila.

Po škole šel Vincent za maminkou na trh, 
pomáhal jí prodávat rajčata a vyrobil si pár 
hraček. Když přišli domů, dali si skromný 
oběd Ugali. Poté musel pro vodu, což je 
docela daleko. Zbytek dne pomáhal sestrám 
starat se o mimina a všem při tom vyprávěl 
příběh o úžasném chlapci Kitrym.

K večeři si dali vařenou zeleninu a šli spát, 
ráno je totiž čeká perný den a Vincent se těší 
na další příběh paní učitelky.

Petra Syslová,  
ZŠ Za Nádražím Český Krumlov, 14 let

KAMARÁDI MUFLONI
Je tu náš velký den. Auto je napakované po 
střechu, sotva vidíme z okýnek ven a celá 
naše rodina vyráží jako každý rok za letním 
dobrodružstvím. Malá rybářská vesnička 
Grebaštica na Chorvatském pobřeží bude 
našim cílem. Cesta rychle ubíhá, svačina 
nám chutná, z rádia se linou příjemné 
písničky. 

Na každém odpočívadle potkáváme jiné 
české rodiny, které mají namířeno stejně jako 
my do Chorvatska. Po sedmi hodinách jízdy 
projíždíme tunelem Svety Rok a hurá, 
konečně vidíme moře. Slunce svítí, nebe je 
bez mráčků a já už se těším na slanou vodu.

Ve vesničce Grebaštici na nás čeká útulný 
byteček. Rychle všechna zavazadla mizí z 
auta a my se přímo úprkem vydáváme na 

pláž. Voda je úžasně teplá a naše rodinka se 
těší na týden, který zde prožije. Den za dnem 
plyne, počasí je stále krásné a koupání nás 
nepřestává bavit. K večeru třetího dne se 
vydáváme na průzkum po okolí.

Nečekaně se před námi objevuje veliké staré 
pirátské opevnění. Podle průvodce se má za 
opevněním nalézat poloostrov, na kterém žijí 
mufloni. Po dřevěných schodech přelézáme 
opevnění a jsme v oboře. Můžu si oči 
vykoukat, jen abych spatřila nějakého 
muflona. Mamka s taťkou a sestrou jsou plně 
zaujati pirátskými hradbami a krásným 
výhledem, ale já stále pátrám očima mezi 
stromy a hledám muflony.

Náhle něco za námi zachrastilo a já vidím 
zvíře. Rychle mačkám spoušť fotoaparátu. 
Bude to muflon? Opravdu. Zvíře se na mě 
chvilku dívá a za okamžik je pryč. 

Zážitek ze setkání mě nutí druhý i další večer 
se opět vypravit do obory. Tentokrát už mám 
s sebou mrkev a starý chleba a chci se ke 
zvířatům více přiblížit. Ale obora je veliká a já 
nemám štěstí. Nechám proto pamlsky pod 
stromem a smutně odcházím.

Po chvíli se otočím a co to vidím? Dva nebo 
tři mufloni se sklání k mému jídlu. Rychle 
fotím. Příští den se opět nemůžu dočkat 
večera a s ještě více jídlem spěchám do 
obory. A mufloni opět přicházejí a já jsem 
šťastná. Neutečou, ani když stojím dva metry 
od nich. Dnes už je jich u jídla pět. Jsou to mí 
kamarádi. V duchu jim dávám jména. 
Nejslabší je Větřík. Koukají na mě zvědavě a 
já jen smutně myslím na to, že zítra už 
nepřijdu, protože je den odjezdu. Ale v 
duchu si slibuji, že se ke svým kamarádům 
příští rok vrátím.

Doma si nedočkavě prohlížíme fotky, které 
jsme v Chorvatsku nafotili, a musím říct, že ty 
mé s muflony jsou nejhezčí.
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Téma: Rok v mém městě
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Nikola Kocianová,  
ZŠ Horní Planá, 5. třída

KOUZELNÝ SEN
V jednom malém městečku žila holčička 
jménem Eli. Neměla bohatou ani  
chudou rodinu. 

Jednoho večera, když usnula, zdálo se jí, že 
někam padá černou dírou. Když dopadla, 
ocitla se na krásné louce, plné tančících víl. 
Došla k vílám a zeptala se jich, jestli nevědí, 
kde se právě nachází. Víly jí odpověděly, že 
je před vstupem do říše Karany. 

Eli se rozhlédla a spatřila, že kolem krásného 
palouku se rozprostírá suchá, tmavá země, ani 
ptáčka nezaslechla, ani živáčka nezahlédla. 
„Co je to za divnou říši?“ zeptala se. Jedna z víl 
jí odpověděla: „ Naše říše bývala krásná, plná 
života, ale už tomu tak není. Život království 
dávala vzácná perla, kterou opatrovala 
královna Karana. Ale před lety sem bůhví 
odkud přiletěla zlá čarodějnice. Královnu 
zahubila, perly se zmocnila a usídlila se v jejím 
zámku. Od té doby tady vládne zlo a smrt.“

Eli se zeptala, jestli se dá říše nějak zachránit. 
„Ano“, odpověděly víly, „jen odvážný člověk 
s čistým srdcem nám může pomoci.“ „ Já to 
zkusím, jen mi poraďte, kudy na zámek,“ 
rozhodla se Eli. 

Víly ukázaly holčičce tři cesty. Modrou, žlutou 
a zelenou. „Musíš se sama rozhodnout, po 

které cestě se dáš. Jen dávej pozor na 
nástrahy, které ti cesty přinesou. Vzpomeň si, 
že v království je vše mrtvé, tak všechno, co 
by ti připomínalo život, je jen past. Kdyby ses 
něčeho takového dotkla, zkameníš.“ 

Eli poděkovala za radu a vydala se směrem 
k rozcestí. Víly ještě za Eli volaly: 
„Nezapomeň, kouzlům čarodějnice již 
podlehlo mnoho lidí.“ Eli slíbila, že si dá 
pozor, a vyrazila. 

Když došla na rozcestí, rozhlédla se. Uviděla 
před sebou cestu modrou. Podél této cesty 
rostly suché stromy a jejich koruny byly 
obsypané samými sladkostmi. Dále uviděla 
cestu zelenou, lemovanou kamennými stoly 
prostřenými bohatým výběrem jídla a pití. 
Cesty byly lákavé. Eli se však rozhodla vydat 
cestou žlutou, která byla jinak temná a 
působila strašidelně. Cestou nespatřila ani 
živáčka, ani jediný kvítek nezahlédla. Ležela 
zde jen spousta kamenů. Eli byla hodně 
vystrašená. Na konci cesty spatřila konečně 
zámek. Byl obrostlý suchými kořeny. 

Eli najednou zaslechla krásný hlas. Vydala  
se za ním jako omámená. Byl to hlas 
čarodějnice. Eli se zarazila, když uviděla 
ošklivou vrásčitou tvář. Měla velký strach. 
Když se k ní čarodějnice přiblížila, promluvila, 
ale teď už chraplavým hlasem: „Á, konečně 
zase pořádný oběd!“ 

Eli i přes velké obavy statečně odpověděla: 
„Nebojím se tě. A nejsem žádný oběd, ale 
děvče!“

Čarodějnice se k Eli ještě více naklonila:  
“Tak ono to bude ještě odmlouvat…“ A jak 
se sklonila, na krku se jí zablýskala perla. Eli 
neváhala ani vteřinu, strhla jí tu perlu z krku  
a stiskla ji pevně v dlaních. S perlou se 
najednou cítila odvážně. Zvolala: „Nebojím 
se tě!“ a foukla na perlu. V tom okamžiku se 
perla rozzářila a čarodějnice se rozplynula.

 ROK 2013 — 10. ročník
Téma: V říši pohádek a fantazie
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Eliina síla a statečnost obnovila kouzlo perly 
a čarodějnici tak přemohla. Po zmizení 
čarodějnice se všechna temná místa 
rozsvítila a zkamenělí lidé ožili. Všichni se 
radovali a v momentě, kdy chtěli Eli prohlásit 
za novou královnu říše, tak se holčička 
probudila.

„To byl ale krásný sen“, řekla si Eli a spokojeně 
se usmívala.

Kateřina Marešová,  
ZŠ Za Nádražím Český Krumlov, 4. B

O ŠKOLNÍM STRAŠIDÝLKU
Jestlipak děti víte, co se děje ve škole,  
když všichni odejdou? Nevíte? Tak já vám 
to budu vyprávět.

Sotva se zavře hlavní vchod a utichne 
poslední zvonění, začnou se tam dít 
podivuhodné věci. Chodbami školy zavane 
chlad a z temných koutů začnou vylétávat 
strašidla – tedy spíš strašidýlka.

Jsou to malí nezbedové a jejich největší 
zábavou je prohledávat lavice a sbírat 
zapomenuté věci. A zrovna tuto noc  
našli v lavici Pepíka ze 4. A potrhanou  
a počmáranou pohádkovou knížku  
o strašidlech. 

Přesto, že to jsou strašidýlka hodná  
a veselá, tohle je rozzlobilo! Společně 

vymysleli plán, jak se Pepíkovi pomstí. 

Zalétli do kabinetu Pepíkovy učitelky  
a přinesli z něj všechny jeho sešity. 

A protože se v lavicích najde spousta 
zajímavých i potřebných věcí, nechyběla  
v jejich sbírce guma ani zmizík…

Jaké bylo překvapení paní učitelky, když na 
druhý den opravovala sešity! V těch 
Pepových našla tolik chyb, že když jí přestala 
psát červená propiska, velice se rozčílila. 
Opravovala právě čtenářský deník a vzteky 
mu ho přetrhla na půl. Za trest musel Pepík 
přečíst znovu všechny knížky z povinné četby 
včetně pohádkové knížky o strašidlech, 
kterou musel celou opravit a slepit.

Od té doby už školní strašidýlka nikdy 
nenašla v lavicích žádnou zničenou knihu.

Eliška Miková,  
ZŠ Za Nádražím Český Krumlov, 2. A

POPLETENÁ POHÁDKA
Karkulka pro pomoc běží 
vlk na zádech leží 
tlapy má nahoře 
leží tam v oboře 
přecpal se kamením 
dal si ho se zelím

 
z oříšku šaty z holubího peří 
myslivec ještě na pohádky věří 
na babičku jen tak mrk 
už ho nezajímá vlk

 
zatím princ na bílém koni 
po lese divokou saň honí 
žádnou chytit nemůže 
vlka snadno přemůže
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a tak ty náš milý vlčku 
nemáš hlavu na svém krčku 
je tu krásný nový den 
vlku neboj, byl to sen

Jiří Bicek,  
ZŠ Plešivec Český Krumlov, 7. třída

TŘI POPELÁŘSKÉ PYTLÍČKY PRO POPELÁŘE 
Za devatero smetišti a devatero skládkami žil 
byl jeden popelář, který měl tři krysy, které 
mu rozkazovaly. A ten popelář je musel 
poslouchat. Jednou se ty tři krysy rozhodly, 
že půjdou na krysí a myší bál. A tak si řekly: 
„Necháme toho popeláře doma a nějak ho 
zabavíme.“ Rozházely mu čipsy po celém 
smetišti a řekly mu, ať všechny posbírá do 
jediného čipsu a že se do půlnoci vrátí. A 
popelář sbíral a sbíral. Najednou se před ním 
objevil duch skládky. Popelář se zastavil. 
Duch mu dal tři popelářské pytle a pak se 
vypařil. „Co já s tím asi budu dělat?“ Popelář 
se chvilku zamyslel a pak mu to cvaklo! 
Otevřel jeden. Slupka od banánu! A co já s 
tím mám asi tak dělat? Chvilku se rozmýšlel, 
ale pak už utíkal na krysí a myší bál. Dal si 
slupku na hlavu a zašpinil se sazemi.

Na myším a krysím bále bylo plno myších  
a krysích džentlmenů a krasavic. 

Po hodině vystoupila jedna krásná myšice  
a všichni džentlmeni jí tancovali a ona si 
měla vybrat toho pravého. Když měl jít na 
řadu popelář, hezky si zatancovali, a když 
zazněla půlnoc, popelář rychle utíkal. Ztratil 
ale tu slupku od banánu.

Krysy mu vynadaly, ale celá skládka voněla 
po čipsech. Ta hezká myška procestovala 
snad všechny skládky, až došla k poslední  
a ptala se, jestli náhodou neztratili slupku od 
banánu. Krysy zavolaly popeláře. „Ano, to je 
moje!“ Oba se na sebe hezky podívali. 

Popelář otevřel druhý pytlík a v něm bylo 
krásné auto, oba do něj skočili.

A jeli daleko, daleko. Když dorazili na 
krásnou louku, popelář otevřel třetí pytlík  
a najednou před nimi stál nádherný dům.

A v něm žili až do smrti.

Eva Kopřivová,  
ZŠ Chvalšiny, 6. třída

LODNÍ DENÍK
Budík řičí, ale mně se do sychravého 
podzimního rána vůbec nechce. Jsou sice 
prázdniny a všichni si rádi pospí, ale já, 
zrovna já, musím jet na nudné hlídání k 
dědovi. Jako by mi nebylo dvanáct, ale pět 
let. Mamka se ke mně chová jako k miminu, 
asi si myslí, že těch osm hodin doma 
nevydržím bez dozoru. Alespoň mě nechá  
jet za dědou vlakem bez chůvy, která by mě 
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hlídala na každém kroku. Pro změnu mě 
čekají výchovné řečičky o tom, jak se u dědy 
a ve vlaku chovat, dávat na sebe pozor atd. 
Převlékla jsem se z pyžama do pohodlných 
ošoupaných riflí a trička s krátkým rukávem  
a jdu na snídani. Mamka už mi maže svačinu, 
abych asi tu hodinu neumřela hlady. Vezmu 
si jogurt a cereálie a snažím se je co 
nejrychleji sníst, abych stihla vlak a abych 
nemusela poslouchat mamky řečičky o 
všem možném, co ji zrovna napadne. V 
koupelně otevřu novou tubu zubní pasty 
Colgate, vyčistím si zuby, medové vlasy 
svážu do ohonu, jdu si pro mikinu, kabelku  
a kufr a už mastím ke dveřím. Mamka mi 
řekne poslední výchovná slova, dá mi pusu  
a vychází ze dveří. Já obalena zavazadly 
vycházím za ní. Mamka startuje auto a jede 
do práce, zato já roztáhnu deštník a jdu  
na nádraží.

Vlak drkotá po kolejích a já z okna 
poznávám krajinu kolem dědova sídla. 
Zadrnčí mi mobil a na displeji se objeví 
jméno Blanka, doteď jsem si na ni 
nevzpomněla. Blanka je moje kamarádka  
a bydlí blízko dědovy staré vily. 

,,Nazdar Alice“, ozve se z mobilu. „Čau,“ 
ozve se z mých úst: ,,Prosím tě, přijď k mému 
dědovi, jinak se tam utrápím nudou.“ 
„Jasně!“ řekne Blanka nadšeně, „ a v kolik 
tak asi tam mám být?“ „Někdy po dvanáctý, 
ale jestli chceš, můžeš přijít dřív,“ vyvodila 
jsem čas konce oběda a rozloučila se. Jen 
co jsem mobil zastrčila do kabelky, zahlédla 
jsem malé nádražíčko ve vesničce, kde má 
děda svou starou vilu, a zaslechla skřípání 
brzd. Popadnu kufry a vystoupím z vlaku.  
U okénka, kde se prodávají lístky, stojí děda  
a povídá si s paní prodavačkou. Přijdu až k 
nim a ještě zaslechnu slova chvály, jak to 
dědovi sluší. Pak mě oba zaregistrovali  
a pozdravili: „Ahoj Aličko.“ „Čau dědo,“ 
odpovím znuděně a slušně pozdravím 

prodavačku. Děda se rozloučí  
s prodavačkou a jdeme domů.

V dědově obrovském staromódním domě 
mám přebývat v pokoji v druhém patře.  
Nic zajímavého tam není, možná tak pro 
dědu ta loď v láhvi. S lodí je v láhvi ještě voda  
z modrého želé, ve vodě dno a na dně 
keramická truhlička jako poklad.

Vybalila jsem si kufry a čekala na oběd  
a na Blanku.

Když jsem dojedla oběd, ozval se jediný 
moderní předmět v tomto baráku, zvonek. 
Jdu otevřít. Přede dveřmi stojí Blanka  
s Editou. Edita je mimino, Blanky sestra,  
a vypadá to, že jí musí Blanka hlídat. Naštěstí 
ji děda úplně zbožňuje a ona mu nebulí do 
klína, takže ji rád pohlídá. „Ahoj,“ řeknu 
Blance a Blanka mi pozdrav oplatí. Editu 
jsme odevzdaly dědovi a šly ke mně do 
pokoje. Cestou jsme si stihly říci, co nového  
a když jsme otevřely dveře, málem jsme 
šokem zmrzly. Do pokoje se nějakým 
způsobem dostala kočka a teď tam řádí jako 
šílená. Blanka říká: „Ali, musíme jí chytit.“  
A vyrazily jsme na lov kočky. Kočka nám 
pořád utíkala, až se stalo, co se stát nemělo. 
Kočka skočila na skříň, kde byla loď v láhvi a 
láhev shodila. PRÁSK, rána jako z děla. Láhev 
se rozbila, ale lodi se nic nestalo. To mi spadl 
kámen ze srdce. Začali jsme s Blankou uklízet 
střepy. Keramická truhlička se rozbila také  
a jak tak zametám střepy, u jednoho 
keramického střepu objevím ruličku papíru. 
Zavolám: 

,,Blani, pojď se podívat.“ Blanka přiběhne 
rychlostí blesku a koukne mi přes rameno. „Co 
máš?“ „Nevím,“ odpovím a rozbalím ruličku. 
Na malém papírku bylo napsáno: pátá řada, 
sto osmdesátá pátá kniha. Blanka říká: „ Peč 
na střepy, ty uklidíme potom, teď směr 
knihovna.“ Vyrazily jsme do dědovy knihovny. 
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Našly jsme pátou řadu, sto osmdesátou pátou 
knihu. Byla to kniha s koženými deskami, na 
kterých byla vyražena slova Lodní deník. 
Otevřela jsem knihu na stránce, kde bylo 
napsáno: 25. 7. 1756.

Dnes jsem na mé lodi Viodellta převážel 
královo zlato. Po obědě jsem vymýšlel báseň 
pro mou milovanou Violletu. Ta báseň zní 
takto:

Ty jsi mé slunce zářící, 
každý den voníš skořicí, 
vlasy máš jak zlaté pruty, 
moje láska jsi jedině ty. 
Oči máš jak safíry, 
zpívají jak kytary. 
Mé srdce dávám tobě, 
nenechám ho jenom sobě.

„Blani, to je dobrá knížka.“ „To jo, hele pojď 
se zeptat tvého dědy, jestli o tom ví.“

Tak jsme sešly dolů a zeptaly se. Děda 
odpověděl: „Tuhle knihu jsem nikdy neviděl, 
ale vypadá to, že to není vymyšlené, ale že 
to je opravdu něčí deník.“ „ To je úžasné,“ 
řekly jsme nastejně. 

Nad tím podivným deníkem jsme přemýšlely 
celé odpoledne. Když jsme Editu vezly  
k Blance domů, napadla mě myšlenka: 
„Hele, Blani, ta loď, jak dřív byla v láhvi,  
to bude asi ta Viodellta.“ „Taky mě to 
napadlo,“ přisvědčila. Ta loď a deník se  
nám nevytratily z mysli až do času večeře. 

Večer už v postelích jsme přemýšlely, kdo 
přesně je ta Violleta a také kdo ten záhadný 
deník píše. Jak jsme tak přemýšlely, 
přemohla nás únava a my usnuly. Zdál se mi 
zvláštní sen. V tom snu se k mojí posteli blížil 
mladík, bylo mu asi něco kolem 25 let. Měl 
na sobě středověké šaty a byl hrozně 
průsvitný. Vlastně ani nechodil, on se 
vznášel. Jak se tak přibližoval k mé posteli, 
opakoval smutným, prosebným a tichým 

hlasem pořád jednu a tu samou větu: „Vrať 
ten deník, prosím. Vrať mi ho.“ Když už byl 
nad mou postelí a rozhodl se, že půjde ještě 
blíž, probudila jsem se. Vzbudila jsem se  
v úplně stejnou dobu jako Blanka. Blanka  
mě ani nenechala rozlepit oči a už začala 
štěbetat: „Ali, mně se zdál sen. Šel ke mně 
nějaký průsvitný mladík a…“ „Chtěl po tobě, 
abys vrátila ten deník,“ nenechala jsem ji 
domluvit. „Jak to víš?“ zeptala se udiveně. 
„Zdálo se mi to samé,“ oznámila jsem jí. „Asi 

bychom ho měly vrátit, víš. Zdálo se nám to 
samé a vypadá to, že to byl duch. Bojím se, 
aby nám něco neudělal,“ strachovala se 
Blanka. „Hele, nemáš ty trochu bujnou 
fantazii? Samozřejmě to tam vrátíme, ale  
že by nás přepadl duch? Já být tvojí 
psycholožkou, tak ti zakážu číst hororové 
knihy, filmy, obrázky…“ „Ha, ha, ha, stráášně 
vtipný,“ přerušila mě Blanka. „A kdy to tam 
odneseme?“ zeptala se. „Třeba před 
obědem,“ navrhla jsem. Můj návrh byl přijat.
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Před obědem jsme vzaly deník a šly do 
knihovny. Našla jsem pátou řadu a sto 
osmdesátou pátou knihu, naposledy koukla  
s Blankou do deníku a vsunula ho na správné 
místo. Jen co jsem ho tam zasunula, zdvihl se 
oblak dýmu a deník zmizel. V tu chvíli jsem 
zapochybovala o neexistenci ducha, což 
jsem ráno tak umanutě tvrdila. Blanka 
překvapením a možná i strachem nehnula 
ani brvou a dál civěla na místo, kde byl před 
chvílí deník. Z tranzu ji probudil až dědův 
hlas, ať už jdeme na oběd. K obědu máme 
knedlíčkovou polévku a dědovu specialitu 
– husu na švestkách. Když jsem se chystala 
nabrat si první lžíci polévky, vidím, jak  
se na hladině leskne průsvitný mladík ze  
snu s úsměvem na tváři, deníkem v ruce  
a světlovlasou dívkou. Mladík se na mě 
usmál a pravil: „Děkuji, děkuji mockrát.“ 

A zmizel. Teď už jsem o existenci duchů 
nepochybovala. Byla jsem tak šokovaná,  
že jsem dobrou chvíli jen hloupě koukala  
do polévky. Potom už jsem si jenom přála, 
aby zbytek prázdnin u dědy byl poklidný  
a „nudný“ jako vždycky.

Michaela Šatopletová,  
ZŠ Za Nádražím Český Krumlov, 7. B

PADLÍ ANDĚLÉ
„Ale no tak. Vždyť se toho tolik nestalo,“ 
utěšovala jsem svoji starší sestru Rathi, která 
mi ležela v náručí a tiše vzlykala. Její černé 
vlasy s červeným melírem se jí kudrnatily a 
celé její tělo s sebou cukalo od pláče. „Já ho 
jednou doopravdy zabiju“, pomyslela jsem si 
a snažila se potlačit vzrůstající zlost vůči 
Markovi, klukovi, co moji sestru opakovaně 
trápí. „Jak ty to můžeš vědět? Vždyť jsi nikdy 
neměla pořádného kluka!“ Rathi se na mě 
podívala svýma hnědýma a uslzenýma 
očima, jako by v těch mých hledala útěchu. 
„To je sice pravda, ale pořád jsem ještě dost 

chytrá na to, abych si dávala pozor na kluky 
jako Mark.“ „Ale Mark není zlý! Za to můžu  
já, kdybych jenom neměla pořád tolik  
práce s… Ty víš, s čím,“ povzdychla jsem  
si. Ano, to vím. Já, Rathi a Lucy, naše nejstarší 
sestra, máme jedno veliké tajemství. A to se 
nikdy nikdo nesmí dozvědět, jinak bychom 
měly ten největší malér, jaký si kdo dokáže  
představit a ještě mnohokrát větší. 

„Kolikrát jsem ti říkala, že Mark tě jenom 
využívá? Jsi jako jeho hračka. Chvíli si hraje, 
potom si najde jinou, a když potřebuje, znovu 
se ti věnuje. Jsi jako jeho malá, poslušná 
ovečka!“ To sice bylo trochu tvrdý, ale podle 
mě by to už Rathi potřebovala. Ale místo 
odpovědi se ozvala jenom další vlna vzlyků. 
Povzdychla jsem si a znovu se ji snažila 
uklidnit. Marná snaha, ale musím si hrát  
na hodnou sestru. 

„Rathi, Flyo! Pojďte sem!“ To byla Lucy, naše 
dvacetiletá sestra, která nám nahrazovala 
mámu i tátu. „Teď ne!“ zakřičela jsem na ni. 
Možná, možná nás tentokrát nechá být… 
„Okamžitě!“ Tak nic. Jemně jsem se odsunula 
od Rathi a vstala z postele. „Tak pojď.“ Rathi 
se soukavě postavila a přešla do malinké 
koupelny, kde si opláchla zarudlý obličej.  
Já jsem šla za ní a mrzutě se taky podívala 
do zrcadla. Na rozdíl od Rathi, krásné 
černovlasé holky s obličejem jako sníh, já 
jsem měla podivné světle hnědé vlasy, oči 
skoro černé a na levé tváři jizvu – následek 
naší… ehm, práce. Myslím, že Rathi je z nás  
tří sester nejhezčí a nejspolečenštější… 

Když byla spokojená se svým vzhledem, 
seběhly jsme dolů po trochu ztrouchnivělých 
schodech a zamířily do malinké kuchyňky, 
která obsahovala jednu ledničku, skříňku, 
sporák a stůl se třemi židlemi. Na jedné z nich 
(té „v čele“) seděla Lucy. Blonďatá, 
modrooká, s vlasy ostříhanými do delšího 
mikáda. Na stole před každou židlí ležela 
jedna dýka. Zavřela jsem oči a vydala útrpný 



32

Sborník prací z Výtvarné a literární soutěže

zvuk. Už zase?! „Bohužel. Je to tak. Povolání 
volá, holky,“ zavrčela Rathi a sedla si na 
jednu ze zbývajících židlí. Vzala do ruky 
krátkou stříbřitou dýku a čekala. Já jsem si 
sedla také s nevraživým pohledem upíraným 
střídavě na Lucy a na delší dýku s trochu 
podivným tvarem.

„Co máme dělat tentokrát?“ zeptala se 
Rathi. Lucy, která si pohrávala se třetí, 
zahnutou dýkou se širokou čepelí, přelétl  
přes tvář trpký úsměv. „Tentokrát, mé drahé, 
si zajdeme na hřbitov. Azrael volá.“ Srdce se 
mi skoro zastavilo. Ruce se mi roztřásly,  
a hlasitě jsem začala oddechovat. To ne. 
Prosím, to ne! Na rameni jsem ucítila ruku.  
S vyděšeným pohledem jsem se podívala na 
Lucy, které se na tváři zračil utěšující úsměv. 
„Proč?“ zeptala jsem se třesoucím se hlasem. 
„Chce nám něco říct. Vždyť víš, že jsi jeho 
oblíbenkyně. Nemáš se čeho bát.“ „Ale 
mám! Já se mám čeho bát! Vás se nikdy 
nedotkl,“ vymrštila jsem se ze židle a křičela 
na celý svět. „Nikdy jste necítili to, co jsem 
cítila já! Když se mě dotkl, bylo to, jakoby  
se mě dotkla smrt!“ Lucy trochu poděšeně 
cukla rukou zpátky. 

A taky měla proč. Většinou jsem totiž tichá, 
klidná holka, co moc nemluví a co snad 
nikdy neprojevuje strach – tím se 
mimochodem hodně vytahuju… Když jsem 
ale začala takhle vyvádět, člověk nikdy 
nevěděl, co má dělat. Byla jsem jako hurikán, 
jako rozbouřené moře, jako blýskající se letní 
obloha. V takových chvílích jsem byla ten 
nejnebezpečnější člověk v celém vesmíru. 
Naštěstí se to ale nestávalo příliš často. 

Po pár minutách naprostého ticha jsem se 
uklidnila a znovu se posadila. Azrael. Ten 
hnusný, proradný, hnijící… Já ho nesnáším. 
„Kdy?“ Můj hlas zněl až nebezpečně klidně. 
„Dneska večer. Vždyť víte, za tři dny je 
úplněk, takže se zase všechno začne 
probouzet a skřípat a tak…“ Rathi se 

nervózně zavrtěla. „Chceš říct, že budeme 
muset zase běhat po městě a odhánět ty 
potvory od těch, kteří ještě nemají zemřít?“ 
„Jako každý rok, Rathi.“ odpověděla Lucy. 
Vzala jsem do ruky svoji dýku potřísněnou krví 
všemožných temných bytostí a potvor, ale 
taky obehnanou desítkami kouzel, zaklínadel 
a podobných věcí. Každý, kdo dělal to co 
my, si dával na posvěcení své zbraně záležet 
– pokud nebyl hloupý nebo sebevrah. 

„Takže, počítejte s tím, že v sedm vyrážíme 
na hřbitov, jasný?“ „Jo.“ „Jasně.“ 

Lucy nám hodila opasek s pouzdrem na 
naše dýky a pár věcmi, bez kterých bychom 
se neobešly. Potom jsme se každá rozešla 
někam jinam – Rathi truchlit do našeho 
pokoje, Lucy za svou šéfkou, aby se omluvila 
ze své noční služby a já – já prostě ven.

Vyšla jsem ven, do sychravého listopadového 
dne. Právě byly dvoutýdenní prázdniny – 
ředitel školy vyhlásil týdenní ředitelskou 
dovolenou. Byla jsem ráda. Jak by taky ne, 
dva týdny úplného volna… Zastrkala jsem 
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ruce do kapes své modré bundy a se 
skloněnou hlavou šla dál po ulici. Bydleli jsme 
na okraji města, takže tu ani nebylo tolik aut. 
Pár metrů a ocitnu se uprostřed krásných luk  
a lesů. Ale tam já nemířím. Jdu do malého 
kostelíka, nedaleko od našeho domu. Je to 
moje tiché útočiště. Ne že bych byla věřící, 
ale kostelík mi dává vzácný pocit klidu  
a bezpečí. Je tam jen jedna jeptiška, která  
je ještě ke všemu i trochu nahluchlá. Já jí  
ale ráda pomáhám. Za to mě nechá v 
kostelíku, jak dlouho chci. Jak už jsem říkala,  
je to moje útočiště, klidné a bezpečné.  
Vím totiž, že tam se ty stvůry neodváží. 

Dneska jsem ale jeptišku nepotkala. Asi 
odjela na velkou mši, nebo něco takového. 
Zalovila jsem nad rámem dveří, kde byl 
obyčejně schováván klíč od kostelíka,  
a otevřela dubové dveře. Přivítalo mě tiché  
a studené přítmí a pár zlatých křížů s obrazem 
panenky Marie. Z úcty jsem na chvíli sklonila 
hlavu a potom si sedla do zadní lavice. 

A teď, abyste vůbec rozuměli tomu, co se 
děje. Já, Rathi a Lucy jsem něco jako padlí 
andělé, kteří slouží Archandělovi Azraeli.  
Ten je znám i pod jinými přezdívkami –  
Azrail, Azriel… ale já ho znám jako Anděla 
smrti. Taky na mě tak působí. Z nějakého 
důvodu mě má totiž ve velké oblibě a často 
se mnou rozmlouvá a volá mě k sobě. Netuším 
proč. Mám takovou teorii, že mám za osud za 
chvíli zemřít, jelikož Azrael pomáhá truchlícím 
nebo i umírajícím. Ale pokud vím, já 
neumírám, ani nikdo v mém okolí netruchlí  
či neumírá. Takže to ani trochu nechápu.  
Ale musím tam. Je to jakási povinnost nás tří. 
Stejně jako zahánění a případné zabíjení 
různých potvor, co se snaží zabít lidi, kterým 
ještě nenadešel čas umírání. 

V kostelíku jsem seděla příšerně dlouhou 
dobu. A pak nastal čas jít na hřbitov. Vyšla 
jsem ven do chladného podzimu a zamířila 
do malé uličky, která vedla přímo k tomu 

truchlivému místu. Za nedlouho jsem potkala 
i Lucy a Rathi, všechny jsme měly kolem  
pasu opasky s dýkami a podobnými 
věcičkami. Po několika minutách mlčení 
jsme dorazily k bráně hřbitova. Vysoká, 
mřížová brána s malými anděly po stranách 
vypadala nanejvýš hororově, ale my jsme 
jenom lhostejně prošly. Tiché zavrzání brány 
by leckoho vystrašilo, ale to stejně byla 
jenom síla zvyku.

Nevraživě jsem svírala rukojeť dýky  
a rozhlížela se po malém hřbitově. 

Ze zkušenosti jsem věděla, že právě na 
takových místech se ty potvory moc rády 
schovávají. Stejně vražedně se kolem dívala  
i Rathi, která šla vpředu – to byl takový náš 
holčičí rozmar, vypadalo to vážně efektně. 
Jediná Lucy vypadala naprosto klidně. Měla 
na sobě dlouhý, hnědý kabát a červenou 
šálu, modrýma očima se dívala vpřed, přímo 
na pomník.

Pomník. Moje nejméně oblíbené místo. 
Nenáviděné místo. Protože právě tam se 
setkáváme s Azraelem. Došly jsme k pomníku 
a já jsem si nervózně přešlápla. Pomník  
s obrovským andělem a porostlý různými 
druhy plevelů vypadal naprosto nevinně, ale 
mi všechny jsme věděly, že právě on je jakási 
vstupní brána pro Azraela. 

Na hřbitově byla neobvyklá mlha, ale ta mi 
dělala nejmenší starosti. Naštěstí nepršelo, 
ale mlha plně nahazovala zimu. „Flyo.“ To 
byl povel od Lucy. Znamenalo to, abych 
kolem pomníku a kolem nás rozsypala pár 
bylinek a kůstek, které nás měly chránit 
před případnými nájezdy nestvůr. Z malého 
váčku mého opasku jsem brala po 
špetkách a rozsypávala to do kruhu kolem 
nás a pomníku. 

„Hotovo.“ Vrátila jsem se zpátky na své místo 
a čekala na zablýsknutí andělových očí, 
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které vždy zvěstuje Azraelův příchod. Dlouho 
jsme čekat nemusely. Andělovy kamenné 
oči se černě zablýskly a hned na to zpoza 
pomníku vyšel vysoký pořád ještě chlapec,  
s dlouhými černými vlasy a nepřirozenýma, 
bledě modrýma očima a světlou pletí.

Věděla jsem, že by klidně mohl mít na 
zádech dvě obrovská černá křídla, ale  
v těch se ukazoval jenom výjimečně. Jeho 
oči zářily skoro jako dvě modré lucerny a bílý 
oblek měl téměř bez poskvrnky. 

„Zdravím, dámy.“ Eh, ten ledový hlas… Hrůza. 
Všechny jsme kývly na pozdrav. Azrael 
nerušeně začal přecházet před pomníkem  
a vysvětloval, co se musí udělat, co bychom 
mohly udělat a co v žádném případě 
nedělat. „A nezapomeňte pořádně posvětit 
tu starou továrnu, mám dojem, že se tam 
začínají shlukovat Plechovci.“ „Na ty bude 
stačit pořádná dávka vody, nic posvětit 
nebude nutné,“ skočila mu do řeči Rathi,  
za což jí byl odměnou ledový pohled, který  
ji okamžitě umlčel. „Posvěťte to tam.“ Lucy 
kývla, trochu méně ochotně i Rathi. Díky 
bohu, mně si zatím moc nevšímal. „Tak. A teď 
budu něco chtít po tobě, Flyo.“ Sakra. „Ano?“ 
Snažila jsem se mít hlas pevný a možná se mi 
to i podařilo. „Ten úplněk, co bude za dva 
dny, je zvláštní. Nastává jednou za třicet let, 
říká se mu Krvavý měsíc. No, a právě když  
je Krvavý měsíc, roste tam v horách jedna 
zvláštní rostlina. Víš která?“ Trochu jsem 
zavzpomínala. „Hm, myslím, že se jmenuje 
Kapka krve. Nebo se jí také říká Krvavá růže. 
Ale je to masožravka. Obří masožravka.“ Hm, 
tak se to šprtání vyplatilo. „Správně. A ta 
masožravka bude mít za tři dny jedinou šanci, 
jak rozsít semena. A vy ta semena budete 
potřebovat.“ „Na co?“ optala se trochu  
s nezájmem Rathi. „Vypadá to, že se na 
povrch odhodlal jeden z nejhorších zabijáků. 
Říká se mu Mamatay.“ Podívaly jsme se na 
sebe. Ani jedné z nás to zřejmě nic neříkalo. 

„Nebo je známý taky pod přezdívkou 
Zabiják,“ zkoušel to dál netrpělivě Azrael. 
„Aha, tenhle,“ vzpomněla si najednou Rathi  
a já jsem se na ni překvapeně podívala.  

Rathi většinou nebyla zas tak moc dobrá  
v téhle oblasti, to byla Lucy. 

Měly jsme to vlastně tak nějak rozdělené.  
Já jsem byla ta, co ví snad vše o účinných 
bylinách, prostředcích, jak se chránit proti 
těm potvorám, a taky tak trochu léčitelka  
a psycholožka zároveň. Rathi byla v podstatě 
holka, co se do všeho hrne po hlavě. Je jí 
jedno, jak to dopadne, hlavně, ať už od toho 
má pokoj. Celkem dobře uměla bojovat, ale 
pořád byla dost neopatrná. Lucy, to byl náš 
chladný mozek, vždycky logická a obezřetná.

No, ale teď to tedy byla Rathi. Zabiják. To je 
originální… „A pokud hádám správně, ta 
semena ho dokážou zneškodnit, že ano?“ 
zeptala se Lucy a jako odpověď se jí dostalo 
kývnutí od Azraela. „No jo, ale jak se k těm 
semenům jako máme dostat?“ tentokrát 
jsem ten hnidopich byla já. „To už je na vás,“ 
řekl mi a pak odněkud vytáhl tři malinké 
brože. „Tohle,“ každé z nás dal do ruky jednu 
malou brož a při tom si dal až moc dobře 
záležet, aby se mě dotkl. Po zádech mi 
přeběhl mráz, ale už to nebylo tak hrozné, 
„vám pomůže. Mějte se hezky a koukejte se 
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snažit.“ S těmito slovy zmizel. Podívala jsem 
se na brož, kterou jsem svírala v dlani,  
a uviděla krásnou stříbrnou brož s vlkem. 

***

„Dobře, takže teď se musíme pořádně 
připravit. Ty zrůdy už vylézají ze svých děr, 
takže s sebou budeme muset honit. Bude 
to asi jako každý rok, nejdřív se pokusí zabít 
pár nevinných lidí, my jim v tom zabráníme,  
a potom se pokusí dostat k nám. Klasika.“  
Už zase jsme byly u nás doma, každá na 
svém místě a Lucy byla opřená o stůl  
a kázala nám o bezpečnosti. „Jo, ale až na 
to, že tentokrát se k nim přidá nějaký extra 
Zabiják – jak že se jmenoval? – a my 
budeme k jeho zneškodnění muset vzít 
semena obří masožravce,“ odfrkla si Rathi. 
Já jsem po celou tu dobu byla zticha. To 
tak bylo vždycky, když se mě Azrael dotkl. 
Bylo to, jako by mi někdo ledovou dýkou 
propíchl ruku a potom do krve nalil žhavé 
olovo. Bylo to opravdu odporné. „Hej, Flyo. 
Flyo!“ Trhla jsem sebou, když do mě Lucy 
drkla. „Slyšela jsi mě?“ Můj výraz ve tváři jí 
dostatečně odpověděl. „Chci, abys kolem 
našeho domu rozestavěla ochranná kouzla 
a vše tomu podobné. Potom si každá 
povinně zkontrolujeme naše dýky.“ Při 
poslední větě se výrazně dívala na Rathi. 
„No, a pak se půjdeme postarat o tu 
továrnu.“ Já i Rathi jsme kývly a potom  
jsme každá šla někam jinam. 

V uších jsem měla sluchátka a chodila jsem 
kolem domu. Počasí se od té doby, co jsme 
byli venku, pořádně změnilo. Mráz mě štípal v 
nose a i do mojí jizvy na tváři bodal jak smyslů 
zbavený. Mumlala jsem různá zaklínadla a 
bílou křídou jsem malovala znaky na naše zdi, 
okna a dveře. Náhodný kolemjdoucí by si o 
mně asi pomyslel, že jsem blázen. Ale já 
rozhodně neměla zájem o to, aby se k nám 
večer začaly sápat vražedné bytosti 
podivných tvarů a ještě podivnějších zvyků. 

Nabručeně jsem nasypala na okenní rám 
trochu rozdrceného česneku a vraního oka. 
To byla mimochodem ta nejnepříjemnější 
směs, kterou jsem kdy musela připravovat.

Když jsem konečně byla hotova se 
zabezpečováním domu i s posvěcením  
mé dýky, sedla jsem si do kuchyně i s 
bundou a čekala na moje sestry. Věděla 
jsem, že Lucy shání takové malé bouchavé 
věcičky, jejichž název si nikdy nezapamatuji. 
Ale jsou opravdu užitečné, jelikož když je 

hodíte třeba po Sklípkanovi, hned máte 
výhodu, protože na dobrých dvacet očí 
nevidí vůbec nic, takže se k němu můžete 
nepozorovaně přiblížit, aniž by vás viděl.  
Je to vážně komická podívaná…

Konečně už přišla Lucy i Rathi. „Máte 
všechno hotové?“ zeptala se Lucy. Obě jsme 
kývly na souhlas. „Dobře, takže teď jdeme  
k té továrně.“ Zvedla jsem se a přidala se  
k sestrám. Když jsme šly ulicí, potkaly jsme  
pár nočních chodců, kteří se na mě dívali  
s dost rozpačitým výrazem. Já už jsme si na 
to v podstatě zvykla, jelikož moje jizva vždy 
vzbudila celkem velkou pozornost.

Po půl hodině, která mně stačila rozklepat 
díky zimě, která zavládla v nočním ovzduší, 
jsme dorazily k staré továrně někde na konci 
města. S Rathi jsme se podívaly na Lucy, která 
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stála rovná jako pravítko a se zavřenýma 
očima. Po několika sekundách se uvolnila  
a vytáhla svoji „sultánskou“ dýku. „Nechce se 
mi tomu věřit, ale Azrael měl pravdu. Vážně 
tam něco je, cítím to.“ Vytáhla jsem svoji dýku 
a zamračila jsem se na černou budovu 
továrny. Nelíbí se mi takovéhle budovy. Ale 
neměla jsem na vybranou. Moje sestry se 
stejně jako já neochotně vydaly k obřím 
dveřím továrny. „Nevíš náhodou, CO tam je?“ 
zeptala jsem se, abych věděla, jestli nemusím 
náhodou použít jeden z mých prášků či 
lektvarů. „Netuším,“ zabručela jsem  
a rozhlédla jsem se po černé budově, která 
se nad námi tyčila. „Jdeme tam všechny 
najednou dveřmi?“ zeptala se Rathi a šlehla 
po mně pobaveným pohledem. Zavrčela 
jsem, ale dál jsem to nechala být. Až moc 
živě jsem si pamatovala, jak jsem se málem 
rozplácla v jednom starém domě, kde jsem 
musela lézt oknem.

„No, pokud se některá hlásíte dobrovolně, 
můžete jít tamtudy. Teda, jestli se tam 
dostanete.“ Lucy ukázala dýkou na jedno 
rozbité, ale vcelku velké okno, ke kterému 
bychom se musely složitě vyšplhat. Rathi do 
mě provokativně strčila. „Nechceš to zkusit, 
spidermane?“ rýpla si a mně se na obličeji 
objevil zlomyslný úšklebek. „Tak proč ne, že? 
Ale počkáte, dokud nebudu v polovině, 
jasný?“ Rathiin překvapený výraz hned 
vystřídal samolibý úsměv. „Tak se ukaž!“ 

Zastrčila jsem dýku zpátky do pouzdra  
a sebejistě jsem se natáhla na první výběžek. 
Ani trochu to nebylo stabilní, takže jsem 
popošla o metr dál. Tam už to šlo, takže  
jsem se vytáhla a snažila se zachytit výše.  
Po několika minutách jsem už proskočila 
oknem. Vyklonila jsem se a ukázala palcem 
nahoru. Moje starší sestry prudce otevřely 
dveře. No, nic se nestalo.

Já jsem mezitím vytáhla svoji dýku  

a obezřetnými kroky jsem postupovala dál 
po křehké, dřevěné podlaze. Našlapovala 
jsem co nejměkčeji, aby nezavrzala. Bedlivě 
jsem poslouchala, jestli neuslyším jakékoliv 
zavrzání, které by mě upozornilo na 
přítomnost nějaké ďábelské potvory.

Najednou se něco mihlo na okraji mého 
zorného pole. Bleskurychle jsem se otočila  
a na poslední chvíli uviděla malou zavalitou 
obludu, která se na mě vrhla. Z úst se mi 
vydral výkřik, který měl upozornit moje sestry. 
To zavalité černé cosi byl podle mé paměti 
zřejmě Ordon. Svou dýku jsem mu zabodla 
do břicha a potom ho ze sebe svalila. Moc 
dobře jsem věděla, že to stačit nebude, 
takže jsem si z opasku vytáhla malou 
lahvičku, a když se ke mně Ordon přiblížil, 
vychrstla jsem tekutinu v ní přímo do jeho 
obličeje. Ozvalo se syčení a potom se jeho 
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tělo zřítilo na zem. Zadýchaně jsem přišla 
blíž. Srdce mi po celou tu dobu neuvěřitelně 
rychle a nepochybně velmi hlasitě bilo. 

Ordon byl zavalitý, černý a měl asi pět očí  
a jeho pařáty byly napuštěné jedem. Byla by 
to hrozná smrt, umřít na následky toho jedu, 
pomyslela jsem si a potom utřela dýku s jeho 
krví – tedy spíše průhlednou a smradlavou 
tekutinou – do pytle, který visel vedle mne. 

„Jsi v pořádku, Flyo?“ Zavolala na mne Lucy 
zezdola. „Jo, byl tu jenom jeden Ordon.“ 
Nadechla jsem se, abych se uklidnila. Na 
tohle si nikdy v životě nezvyknu. Když se mi 
konečně podařilo zklidnit dech, postupovala 
jsem dál po podkroví v horním patře.  
A neustále jsem se rozhlížela kolem sebe. 
Pod sebou jsem slyšela, jak moje dvě sestry 
tropí oproti mně pořádný randál. 

Najednou se z přízemí ozval tak příšerný 
zvuk, že jsem na několik vteřin přímo přimrzla 
na místě. Moje sestry mezitím zřejmě bojovaly 
s tím, co ten zvuk vydalo. Přestala jsem dbát 
na opatrnost a rozběhla se. Mezitím jsem 
kolem sebe sypala prášek, abych odlákala 
všechny možné stvůry, co by tu nahoře ještě 
mohly být. 

Konečně jsem našla žebřík, co vedl dolů. Bez 
rozmýšlení jsem na něj skočila a sjela dolů. 
Když jsem žuchla na tvrdou podlahu, ani to 
nebylo slyšet. Vedle mne byly mé sestry  
a obcházely jakousi vysokou bytost, která 
stála jako pravítko a vztekle oddychovala. 

„Tentokrát se nám ty tvoje serepetičky 
hodily, Flyo,“ prohodila ke mně Rathi. Přišla 
jsem o kousek blíž a konečně jsem díky 
měsíčnímu svitu uviděla Plecháče. Ach, to 
vysvětluje ten zvuk. Tyhle potvory jsou totiž 
pěkně hlasité, a když jim to dovolíte, tak  
i pěkně děsivé. Jejich tělo je celé z plechu, 
přišroubované malinkými hřebíčky. Skoro 

vypadají, jako by Plecháči byli nějakou 
obdobou Frankensteina. Tenhle už byl 
pěkně zrezlý.

„Co jste na něj hodily?“ optala jsem  
se a přišla ještě blíž. „Takovou voňavou 
tekutinu, tuším, že byla fialová.“ „Aha.“ 
Roztok z vymačkaných a jedovatých hub. 
Sice voní, ale jsou smrtelné – teda pro 
člověka. „Co s ním uděláme?“ zeptala  
se Rathi a obě jsme se podívaly na Lucy,  
šéfku naší party. „Pošleme ho zpátky,“ kývla 
jsem na souhlas a z kapsy bundy jsem 
vytáhla čtyři dřívka a zarazila je do kruhu 
kolem Plecháče. Měla jsem ještě trochu 
času, protože ten roztok ho znehybní na 
několik minut. Vzala jsem si nabízený 
zapalovač od Lucy a jedno po druhém 
jsem ta dřívka zapálila. Potom jsem vyslovila 
několik slovíček a hodila trochu prášku 
přímo na Plecháče. Za vteřinu se kolem  
něj rozšlehl plamen a Plecháč zmizel. 

„To by bylo,“ konstatovala jsem a už se měla  
k odchodu. Byla to malá továrna. „No počkej, 
počkej. Co když tu jsou další?“ Rathi se 
nazlobeně podívala na Lucy. Už to, stejně jako 
já, chtěla mít z krku. „Nahoře už žádní nejsou. 
Zkontrolovala jsem to,“ odvětila jsem jí. „Ale 
tady dole by ještě mohli být.“ Otráveně jsem 
se otočila a Rathi stočila oči v sloup. Lucy si 
toho nevšímala a šla dál pár metrů dopředu. 
Prošla kolem žebříku. Najednou se mě 
zmocnila nějaká zlá předtucha…

„Ne!“ vykřikla jsem, ale bylo už příliš pozdě. 
Za Lucy se něco pohnulo a potom ji to 
nadlidskou rychlostí srazilo k zemi. Já i Rathi 
jsme se bleskově rozběhly, ale když už jsme 
byly skoro u ní, přímo před obličejem nám 
něco vybuchlo a potom už jsem jenom cítila 
jakési liány, které se mi omotávají kolem těla. 

„Sakra, co to má, kruci, být?!“ křičela Rathi. 
Já bych křičela taky, ale ty liány se mi 
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omotaly i kolem úst. Skoro jsem ani nemohla 
dýchat. Snažila jsem se nadechnout, ale 
nešlo to… Už se mi zatmívalo před očima. 
Byla jsem si skoro jistá, že teď umřu. Ale pak 
jsem ucítila u boku příšernou ránu, kterou 
následovalo moje přidušené zaječení, jelikož 
mi ten výbuch sežehl kůži. Liány se odmotaly. 
Já jsem spadla na zem a s přidušenými 
vzlyky jsem si svírala levý bok. 

„Uhmm, Flyo!“ volala vyděšeně Rathi a já si 
uvědomila, že ji pořád svírají liány. Teda ne 
liány – když jsem to konečně viděla pořádně, 
uvědomila jsem si, že to jsou trnité, ehm, 
gumy, které se pořád utahují. Roztřesenými 
prsty jsem vylovila z opasku jednu malou 
bombičku, která předtím zachránila mě. 
Hodila jsem ji na Rathi a honem si zacpala 
uši. Rána a Rathi také ležela na zemi. 

S obtížemi jsem se vydrápala na nohy. Celou 
dobu jsem se kousala do jazyku, až mi z něho 
tekla krev. S vlhkýma očima jsem se podívala 
na svůj bok. Bunda i triko byly na tom místě 
otrhané a zřetelně jsem viděla svoji 
popálenou a otrhanou kůži i červené maso. 
Trochu z toho tekla krev…

Výkřik, který pocházel od Lucy. Teď mi bylo 
jedno, že mám bok roztrhaný na kusy. Rathi 
už se sápala po tajemné postavě, která se 
snažila zabít kopající a křičící Lucy. Já jsem 
honem zase štrachala v opasku i kapsách. 
Našla jsem už jenom jednu malinkou lahvičku 
se žíravou a průzračnou tekutinou. „Rathi, 
uhni!“ zakřičela jsem na ni a hned potom 
hodila malinkou lahvičku. Tomu záhadnému 
stvoření se to rozprsklo na zádech. Jakoby si 
toho ani nevšiml.

Pak ale vstal a pomalu se otočil. Po zádech 
mi přeběhl mráz a chloupky na krku se mi 
zježily. Zíralo na mě stvoření se svítivýma, 
červenýma očima, vyčuhujícím a tlustým 
zobákem a celé to bylo zahalené v dlouhém 
plášti. Otřásla jsem se. 

Začalo se to ke mně blížit pomalými 
šoupavými kroky. Celou tu dobu to na mě 
upřeně zíralo. Slyšela jsem, jak se mu ta 
žíravá tekutina rozpíná po zádech a syčí. 
Proč na to nereaguje? Co to je? Proboha. 
Myšlenky jsem měla úplně splašené. Blížilo  
se to ke mně. Teď už jsem neviděla jenom  
oči a zobák, ale i jeho ošklivou kůži, která 
vypadala jako scvrklá a shnilá pokožka 
nějakého brouka. Pach toho čehosi se linul 
metr a půl od něj – hniloba, shnilé maso  
a něco neurčitě hnusného. 

Začala jsem panikařit. Pomoc… Co mám 
dělat? Dýka! Roztřeseně jsem vytáhla svoji 
dýku a zkusmo jí pohrozila tomu, co už ode 
mě bylo necelý metr a půl. Rychle jsem se 
podívala za něj. Rathi tam s plačícíma 
očima seděla u Lucy. Najednou mně polila 
vlna strachu. Co když je… Ne, nesmí být. 
Strach o Lucy mi dodal odvahu. Zpříma jsem 
se podívala tomu netvorovi do očí. Neměl 

zornice, byly to prostě jen dvě velké, červené 
koule. Můj sípavý dech se ne a ne uklidnit. 
Bok mě nesnesitelně pálil, ale já zůstávala  
na místě a upřeně jsem sledovala každý jeho 
pohyb. Tekutina na jeho zádech přestala 
syčet. A pak se na mě vrhl.

Překvapením jsem ani nestačila uhnout, 
jenom jsem tiše vyjekla. Srazilo mě to na  
zem a já těsně vedle svojí hlavy ucítila jeho 
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zobák. Začala jsem zběsile kopat a dokonce 
jsem mu i plivla do obličeje. Nic platné mi  
to nebylo. Znovu klovl, ale ani tentokrát  
se netrefil. Já jsem ale dokázala dýku 
zabodnout do jednoho z jeho očí. Vydalo  
to tak nesnesitelný skřek, vřískot, co by dle 
mého názoru dokázal probudit i mrtvého. 
Podařilo se mi ho ze sebe shodit. Vytrhla 
jsem dýku a překvapením jsem zalapala po 
dechu. Jen vteřinu po té, co jsem mu tu dýku 
vytrhla, se mu oko zase zahojilo. Ale teď to 
bylo ještě víc navztekaný. 

Pak jsem si vzpomněla na brož. Bůh ví, proč 
jsem si na ni najednou vzpomněla. Možná 
mě napadlo, že nás Azrael zachrání. Sáhla 
jsem do kapsy, kam jsem ji dala naposledy. 
„Rathi! Ta brož! Zkus zavolat Azraela!“ Ani 
jsem se nestihla podívat, jestli Rathi opravdu 
udělala, co jsem po ní žádala. To něco po 
mně znovu skočilo. Tentokrát jsem ale stihla 
uhnout. Když se to obrátilo, znovu to po mně 
skočilo, ale znovu jsem se dokázala vyhnout. 
Pak mně to ale chňaplo zezadu, za pravý 
bok – naštěstí. Uniklo mi zaječení a nakopla 
jsem to zezadu poslepu. Zřejmě jsem se 
dokázala trefit do nějakého místa, protože 
mně pustil. Co nejrychleji jsem šla pryč, co 
nejdál. A pak, když se to na mně chtělo 
znovu vrhnout – černý blesk přímo mezi 
námi. Azrael. Stál tam, se svými černými 
křídly, havraními vlasy a bledýma, modrýma 
očima s krátkým mečíkem, který dřímal  
v ruce. Ještě nikdy jsem asi neměla takovou 
radost, že ho vidím. 

To cosi se na chvíli zastavilo, ale hned se  
to upamatovalo na to, že mě chtělo zabít. 
Vrhlo se to na Azraela, ale ten jenom máchl 
mečíkem a já jsem nestihla žasnout. Když 
jeho mečík prořízl vzduch, vytvořila se za ním 
cestička jasně modré záře, která to stvoření 
dokázala udržet dál. Jakmile to Azrael 
udělal, otočil se k nám třem. Rychle kolem 
mne prošel, a přitom mě vzal za rameno  

a táhl za sebou. Tentokrát jsem necítila  
žádný dotek smrti, pouze úlevu a snad  
i radost. Azrael mě přinutil kleknout si  
k sestrám a svým ledovým hlasem nám 
nakázal, abychom se chytly za ruce. Když 
jsme se chytly, Lucy k mému potěšení žila, 
Azrael nás přenesl na hřbitov. Bylo to, jako  
by mě něco rozložilo na trilióny kousíčků a 
pak ve vteřině zase složilo. 

 „Co to…?“ nedokončila jsem svoji otázku  
a hned se sklonila nad Lucy. Její záda byla  
rozdrápaná a krvácela taky trochu z boku. 
Rathi vypadala naprosto v pořádku, možná 
měla jenom pár pohmožděnin. Azrael se 
také sklonil a já jsem měla co dělat, abych 
se vyhnula jeho obřím křídlům. Beze slova na 
Lucy chvíli zíral a občas se dotkl jedné nebo 
druhé rány. Potom odněkud vytáhl nějakou 
mast a pomazal tím Lucy rány. Nemohla 
jsem věřit svým očím. Mastička za pár minut 

zmizela a Lucyina kůže byla naprosto zdravá 
– možná jenom trochu více narůžovělá. Pak 
se Azrael otočil ke mně a nabídl mi mast. Já, 
vděčná že si to můžu namazat sama, jsem ji 
vzala do ruky a bez váhání si jí namazala na 
bok. Stalo se to, co se stalo u Lucy. Příšerně 
to lochtalo.

„A ty jsi v pořádku?“ zeptal se Azrael  
Rathi. Když přikývla, Lucy vstala. „Proboha. 
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Co to bylo?“ Její roztřesený hlas mi k ní ani 
trochu nepasoval. Azrael se narovnal do 
plné výšky. „To byl Mamatay. Zabiják. 
Nečekal jsem, že tam bude.“ Otřásla jsem 
se. Fuj. „Ty jsi ho dokázal zadržet,“ řekla jsem 
v naději, že se o něj Azrael postará sám. On 
ale jenom pokrčil rameny. „Ne, nedokázal. 
Byl překvapený a to kouzlo, které jsem 
použil, už dávno překonal. Čím více se blíží 
Krvavý měsíc, tím více je silnější. Když bude 
Krvavý měsíc v plném tvaru, Zabijáka nic 
nezastaví. Takže jděte do těch hor.“ A bez 
rozloučení zmizel. 

Nervózně jsem se podívala na své starší 
sestry. Rathi pokrčila rameny v předstírané 
lhostejnosti. „Tak asi půjdeme do hor,“ řekla 
a s obavami se podívala na Lucy. „Zvládneš 
to?“ „Jistě.“ Lucy se už s pevným krokem 
vydala pryč z hřbitova. Já i Rathi za ní.

Se supěním jsme dorazily na úpatí hory. 
„Děláte si ze mě srandu, že jo?“ zeptala 
jsem se při pohledu na vysokou horu. Rathi 
vypadala stejně utrápeně. Lucy se na nás 
podívala a potom beze slova začala 
stoupat do strmého kopce. Zavrčela jsem  

si pro sebe nějaké nadávky a potom se 
vydala i s Rathi za ní.

Asi po hodině a půl jsme byly ještě zoufale 
daleko od místa, které jsme tipovaly na 
výskyt té rostliny. Můj žaludek se pomalu 
začal hlásit a já si uvědomila, že jsem nejedla 
nic už skoro den. Už se začalo rozednívat, ale 
my jsme pořád pokračovaly ve výstupu. „Kdy 
už tam budeme?“ zeptala se útrpně Rathi, 
která velmi těžce oddechovala. „Vždyť víš, 
že ta kytka nebo co má být na nějakém 
palouku, údolíčku nebo na podobném 
místě. Musíme hledat právě to,“ zabručela 
jsem a potom se dál soustředila na cestu. 

„Konečně!“ „Jo!“ Já i Rathi jsme měly chuť 
přímo skákat nadšením. Konečně jsme totiž 
našly to místo. Bylo to malé údolíčko a v jeho 
středu rostla malinká rostlinka, která 
vypadala naprosto neškodně – teda zatím. 
Podívala jsem se na svoje poškrábané 
hodinky. Bylo už šest večer. Když jsem to 
ostatním ohlásila, všechny jsme se podívaly 
na oblohu. Měsíc byl už skoro plný, chyběl 
mu už jenom malinký kousíček. „Zajímalo  
by mně, proč se tomu říká Krvavý měsíc,“ 
prohodila Lucy, ale potom se začala věnovat 
přípravě na získání semen. Já jsem i bez 
pobízení věděla, co mám dělat. Když jsem  
se ale podívala na svůj opasek a čekala,  
že tam nebudu mít nic kromě dýky, uviděla 
jsem všechno, co bychom mohli potřebovat. 
Azrael. Usmála jsem se. 

Od té doby, co jsem se o Azraelovi 
dozvěděla, neměla jsem ho příliš ráda.  
Ale teď po tom, co nám zachránil život,  
mi tolik nevadil. 

Posypala jsem kolem údolíčka cestičku 
bylinami – přesněji česnekem a vraním 
okem. Když jsem byla hotová s tímhle, na pár 
místech jsem nakreslila spolu s Rathi magické 
runy, které měly držet všechno kolem venku. 
Mohly jsme projít jenom my. „Takže, hotovo.“ 
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Narovnala jsem se a protáhla po složité runě. 
„Teď nám nezbývá než čekat,“ řekla Lucy  
a s dýkou položenou na jednom koleni se 
posadila do tureckého sedu.

Po několika hodinách, něco kolem 
jedenácti, měsíc dorostl. A potom se zbarvil 
do ruda a vrhal na krajinu rudé odlesky.  
S otevřenou pusou jsme na to zíraly. „Proto  
se tomu říká Krvavý měsíc,“ řekla Rathi  
a odpověděla tak na dřívější otázku od Lucy. 
A potom se to stalo. Ta rostlina… Vyrostla. 
Objevila se před námi s jediným květem 
podobným růži, ale místo středu měla velkou 
zubatou pusu. Vymrštily jsme se na nohy. 

Adrenalin mi začal stoupat s Kapkou krve.  
I když já osobně jsem si ji překřtila na 
„masožravku Adélu“. Adéla se narovnala do 
plné výšky. Vůbec se mi ten pohled nelíbil. 
Útok začala Lucy. Adéla ji odrazila kořenem, 
který náhle vystřelil ze země. Lucy to pěkně 
uhodilo do břicha, ale mně se naskytl 
pohled na jedovatě žlutá semena, která 
měla Adéla skované za květem. „Ta semena 
jsou za květem!“ vykřikla jsem a pomalu se 
začala pohybovat směrem k zádům Adély. 
Lucy i Rathi ji mezitím plně zaměstnávaly. 
Konečně jsem je všechna viděla. Přemýšlela 
jsem, jak se k nim dostat. Možná…

Vzala jsem malinkou nádobku a chrstla ji  
na Adélu. Podle mého očekávání se otočila  

a otevřela svoji – ehm, nevím – pusu? Hned 
jsem hodila malou bouchavou věcičku.  
Trefila jsem se a přímo uvnitř Adély to  
pořádně bouchlo. Skácela se na zem.

Moje sestry na mě vyjeveně koukaly. Pokrčila 
jsem rameny a opatrně přišla blíž k rostlině. 
Zkusmo jsem do ní šťouchla nohou. Nic. 
„Máte někdo nějaký sáček?“ zeptala jsem  
se Rathi i Lucy. Lucy mi podala malý pytel. 
Opatrně jsem Adéle vyndala semena  
zpoza květu. Šlo to bez problému. „A teď 
rychle pryč,“ zavelela Lucy a já i Rathi  
jsme bez váhání poslechly. 

Když jsme byly na okraji pomyslného kruhu, 
Adéla se zvedla. Zavřeštěla a kořen Rathi 
chytil za nohu. Táhlo ji to zpět a drtilo kotník. 
Rathi křičela a my se jí vrhly na pomoc. Lucy 
ji stihla chytnout za ruku, já si klekla ke kořenu 
a svojí dýkou do něj sekala. Podařilo se mi to 
asi po dvaceti seknutích. Lucy Rathi odtáhla 
za kruh a já hned za nimi. 

Byla pořád tma, trvalo to pouhou půl 
hodinu. Hlasitě jsme oddechovaly a já se 
Rathi dívala na kotník. Měla ho jenom 
pohmožděný. Vzala jsem malinkou lahvičku 
se zelenou mastí a natřela ji na kotník. „To… 
to bylo o fous,“ vydechla Rathi a já se 
rozhlédla kolem. Na kopci jsem uviděla 
jakousi postavu. Kdo to…?

A pak jsem uviděla záblesk červených očí. 
„Zabiják!“ zakřičela jsem varovně. „Do kruhu, 
rychle!“ Pomohla jsem Lucy odtáhnout Rathi 
a potom jsem se spolu s ní postavila tak, aby 
Zabiják neměl ani ten nejmenší výhled na 
Rathi. Zavřískal. Za ním se objevily další 
postavy – veškeré potvory z podsvětí, které 
se dostaly na povrch. Zalapala jsem po 
dechu. „Lucy… Co budeme dělat?“ zeptala 
jsem se roztřeseným hlasem. Pak jsem za 
zády zaslechla šramot. Dovolila jsem se 
ohlédnout a uviděla Rathi, jak vstává. Adéla 
už byla zase malá, neškodná rostlinka. 
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Zamračila jsem se, ale dál si toho moc 
nevšímala. Ta odporná stvoření se blížila  
k nám. „Flyo, prorazí ten kruh?“ Lucy se  
s kamenným výrazem dívala na všechno to, 
co se k nám pomalu soukalo, plazilo, nebo 
rovnou běželo. „Ne, neměla by.“ Přešlápla 
jsem si. „Ale s tím Zabijákem, nejsem si jistá…“ 
Lucy kývla a ještě jednou se zeptala: „Víš,  
jak ho máš zničit?“ Zbledla jsem. „Nevím.“ 
Jak? Jak proti němu máme bojovat, když  
ani nevíme, co na něj platí? „Mohly byste  
na něj zkusit hodit ty semena,“ řekla za námi 
Rathi. Vyndala jsem z kapsy pytel a sáhla do 
něj pro jedno semeno. „Zkusit to můžeme.“  
No jo, ale jak se k němu máme dostat? Lucy  
i Rathi zřejmě myslely na totéž. „Asi se 
budeme muset… probít,“ řekla jsem suchým 
hlasem a olízla si vyprahlé rty. Lucy kývla  
a bez váhání se vrhla do chumlu příšer, které 
už byly u nás a snažily se na nás dosáhnout 
přes magický kruh.

 „Ty zůstaň tady,“ nařídila jsem svojí starší 
sestře. Když se pokusila něco namítnout, 
řekla jsem to znovu: „Zůstaň tady!“ Trochu 
neochotně jsem se rozběhla směrem  
k Zabijákovi. Do cesty mi přišlo pár Ordonů. 
„Oni na mě snad mají pifku!“ pomyslela jsem 
si a vychrstla na ně tu čirou tekutinu, ani  
jsem se nezastavila. Lucy byla pár metrů 
přede mnou. Vytáhla jsem dýku a zabodla  
ji jedné přerostlé potvoře do krku. Skácelo  
se to k zemi. Lucy to dorazila. Potom se na 
mě podívala. „Běž! A koukej dohlídnout na 
to, aby pořádně trpěl!“ Kývla jsem na ni a 
znovu se k němu rozběhla. Doufala jsem, že 
je příliš zaujatý bitvou, kterou sváděla Lucy 
 s jeho podřízenými, abych se k němu mohla 
přiblížit co nejvíc. To jsem se ale zmýlila.

Když jsem byla přibližně dvacet metrů od 
něj, najednou skočil, a když dopadl, smetla 
mně vlna vzduchu. Kouř a najednou jsem 
spolu s ním stála v kruhu, jehož okraje 
hořely. A sakra. Ve světle plamenů jsem si 

ho mohla konečně pořádně prohlédnout. 
Vypadal ještě hrozněji, než jsem si myslela.  
Z oka, do kterého jsem ho bodla, mu 
vytékal asi hnis. Byl vyšší než já, zvlášť když 
byl narovnaný. Přibližoval se ke mně.  
Držela jsem v jedné ruce dýku, v druhé 
jedno semeno té rostliny.

„Cccopak? Bojíšššsee?“ Ten hlas byl  
vážně hnusný. Odfrkla jsem si. „Tebe?  
Ani náhodou.“ Ano, a hodně! Vydal zvuk, 
který měl být asi smích. Trochu mě to urazilo.  
Na tváři jsem vykouzlila uražený obličej  
a mezitím jsem se nenápadně přibližovala 
blíž k němu. Nevšiml si toho. Začal mluvit  
o svých plánech, co se mnou a mými 
sestrami udělá. „Víšš, lidéé jako vyy mnee 
uvěznilii…. To užž see nebude opakovaat.“ 
Ještě než to dokončil, vrhl se na mě. Já jsem 
vykřikla a uhnula. Stejně mě jeho zobák stihl 
škrábnout do ramene. Bleskurychle se otočil 
a znovu uskutečnil výpad. Tentokrát jsem 
neuhnula, ale nechala ho, aby mě shodil. 
Pak se mi podařilo uvolnit ruku a dřív, než 
mně stihl klovnout, jsem mu vrazila to žluté 
semeno do obličeje. Rozprsklo se a vytekla  



43

2013

z toho šťáva. Zavřeštěl a vymrštil se na nohy. 
Drápal se do obličeje. 

Moje srdce divoce bilo, neodvážila jsem se ani 
hnout. Bylo to hrozné. Šťáva z toho semene mě 
pálila na ruce a škvařila mi kůži. Ani jsem to 
moc nevnímala. Sáhla jsem pro další semeno 
a dýkou do něj bodla. Pak jsem se přiblížila  
k Zabijákovi a hodila na něj další. Trefila jsem 
se do zad. Skácel se na kolena. Využila jsem 
příležitosti, a rozestavěla jsem kolem něj 
všechna dřívka, co jsem měla. Jedno jsem  
si nechala a zapálila ho pomocí plamenů  
v kruhu. Moje zpocené vlasy se mi lepily na 
obličej. Zapálila jsem všechna ostatní a potom 
ho zabodla do země. Za pár vteřin se kolem 
rozhořel smaragdový plamen a hořel asi pět 
minut. Doprovázelo to jeho příšerné vřeštění. 
Trvalo to pět minut. Pět minut pekelných muk, 
jak pro mě, tak pro něho. 

Plamen zhasl. Mé ruce byly popálené, tekla 
mi krev z ramene, ale stejně jsem se smála. 
Smála jsem se štěstím z toho, že je od něj 
pokoj, že jsem přežila a moje sestry jsou 
zdravé… Moment. Lucy! Otočila jsem se kolem 
své osy a hledala nějakou škvíru mezi plameny 
ohně. Kruh se na jednom místě začal dost 
snižovat. Neváhala jsem a přeskočila hladové 
plameny. Jenom mi ohřály boty. 

Čekala jsem, že se na mě vrhnou různé příšery, 
kterých tu před tím bylo ještě plno. Ale nestalo 
se nic. Uslyšela jsem, jak na mě někdo volá. 
„Flyo, Flyo! Tady!“ Lucy na mě mávala z 
malého kopce. Rozběhla jsem se k ní. Rathi  
už tam byla také. „Jsi v pohodě? Zvládla jsi 
Zabijáka?“ Holky mě zasypávaly otázkami.  
Na všechno jsem chabě odpověděla. Moje 
ruce mě nepředstavitelně pálily. Lucy mi 
zavázala rameno svoji šálou. „Jdeme za 
Azraelem.“ Kývla jsem a Lucy odněkud 
vytáhla svoji brož. Rozbila ji o kámen a za chvíli 
se před námi objevil Azrael. Beze slova nás 
všechny přenesl na hřbitov.

***

Se smíchem jsem se namačkala mezi  
Rathi a Lucy na malinký gauč. Moje sestry 
hlasitě zaprotestovaly, ale když se mi 
podařilo vmáčknout se celkem pohodlně 
mezi ně, protesty přestaly. „Tak co ruce, 
Flyo?“ zeptala se Rathi a při tom upírala 
pohled na plechovku se sodou, kterou jsem 
si přinesla. „Jo, dobrý. Azrael se vytáhl.“ 
Lucy spokojeně zapnula televizi a nastavila 
stanici, kde hráli jakýsi horor. „Jo, a holky? 
Vypadá to, že se na severu města 
přemnožili Plecháči.“ Řekla jakoby 
mimochodem. „Cože?!“ Já i Rathi jsme  
se nazlobeně podívaly na nejstarší sestru. 
„Jak to?“ Lucy pokrčila rameny. 

A tohle je naše tajemství. Pro ostatní lidi by  
to mohlo být naprosto neuvěřitelné, ale pro 
nás je to každodenní realita. Bojujeme se  
zlem z podsvětí a setkáváme se s jedním 
archandělem. Každý den je boj o přežití a jsme 
na to samy. Ale i tak bychom s nikým neměnily. 
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Téma: Moje Vánoce

Nikola Kocianová,  
ZŠ Horní Planá, 6. třída

NEČEKANÉ VÁNOČNÍ SETKÁNÍ
V jednom malém městečku žila malá 
holčička Anička se svou rodinou. Byla zima  
a za dva dny měly být Vánoce. Anička si 
celý den hrála venku ve sněhu se svými 
kamarádkami Laurou a Zuzkou. Když se blížil 
večer, všechny šly domů.

Anička se navečeřela a šla do své postele. 
Nemohla však usnout. Pořád se jí zdálo, 
jakoby někdo vzlykal. Šla se podívat do 
skříně, ale tam nikdo nebyl. Potom se 
podívala pod postel, kde také nic nespatřila. 
Když se však přibližovala k oknu, vzlykání sílilo. 
Rozhodla se okno otevřít, aby se přesvědčila 
o žalostném zvuku. A vida, na parapetu 
seděl malý mužíček s velikou zelenou 
čepičkou a v krásném malinkém zeleném 
oblečku. Zaťukala mu na rameno. Mužíček 
zvedl hlavičku, kterou měl skloněnou v klíně, 
utřel si slzičky z očí a podíval se na Aničku. 
Zeptala se ho, kdo je a co tu dělá.

A on spustil: „Jsem skřítek Judra a přiletěl 
jsem k vám hledat pomoc.“

„A proč pomoc?“ zeptala se Anička.  
„Co se stalo?“

Judra odpověděl: „Náš Vánoční ostrov je 
zcela zničen. Všechna výzdoba je pryč  
a dárky pro děti z celého světa nejsou kvůli 
tomu zmatku ani zabalené.“

„Tak já vám pomůžu“, řekla Anička. Skřítek 
nečekal takovou odpověď, ale byl moc rád, 
že mu tato lidská bytost nabídla svou pomoc.

Judra zajásal: „To je skvělý nápad! To bys 
byla moc laskavá!“ Vzal Aničku za ruku, 
vyslovil kouzelnou formuličku a letěli.

Když dorazili na ostrov, Anička uviděla tu 
spoušť, o které jí skřítek Judra pověděl. „To je 
pohroma!“ vykřikla Anička. „Kdo to udělal?“

„To je práce sněhové bouře, která nás 
nečekaně postihla,“ řekl Judra. „Tak to vidíš, 
to do zítřka nemůžeme stihnout.“ „Nezoufej,“ 
utěšovala Judru Anička, „vždyť jsem tady já, 
abych vám pomohla to nadělení dát do 
pořádku. Uvidíš, že to budeme mít hotové, 
než luskneš prsty.“ A Anička začala rozdávat 
úkoly: „Já, ty a pár dalších skřítků půjdeme 
balit dárečky, ostatní tu zůstanou a pustí se 
do nové výzdoby.

A jak řekla, tak se také stalo. Za pár hodin 
byly všechny dárky zabaleny. A výzdoba?  
Ta byla ještě krásnější než před tím. Judra  
a ostatní skřítkové byli moc šťastní, moc 
Aničce děkovali a na památku jí dali malou 
hvězdičku, která zářila, jako kdyby byla ze 
zlata. Poté vzal Judra Aničku opět za ruku  
a odletěli zpět do jejího domova do světa 
lidí. Tam se s ní rozloučil a odletěl.

Anička položila svou hvězdičku na poličku,  
a protože byla vyčerpána z toho náročného 
dne ve světě skřítků, lehla si do své postele  
a spala, jako když jí do vody hodí. 

Ráno se vzbudila a její první pohled směřoval 
na poličku. Zahlédla krásně zářivou hvězdičku 
a vedle ní cosi leželo. Byl to malý dopis. 
Anička jej otevřela a četla:

 ROK 2014 — 11. ročník
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„Děkujeme moc za tvou laskavost a pomoc 
na Vánočním ostrově a doufáme, že se  
s tebou ještě někdy setkáme. Tvůj kamarád 
Judra a ostatní skřítkové.“

„Takže se mi to nezdálo“, radovala se.

Když se blížil večer, Anička a její rodina 
přisedla ke stolu, aby zahájili oslavu Vánoc 
slavnostní večeří. Když dojedli, šel se tatínek 
podívat ke stromečku. Netrvalo dlouho  
a uslyšeli cinkání zvonečku. Všichni se 
rozběhli ke stromečku a Anička se ihned 
pustila do rozbalování svých dárků. Tou 
dobou je za oknem pozoroval skřítek Judra, 
ale to už Anička nevěděla a rozbalovala si 
své dárky. Samou radostí jí oči zářily, jak se  
jí dárky líbily. Nejvíce však dárek od Judry, 
který byl mezi ostatními dárky. Byl to 
polštářek ve tvaru srdce a na něm stálo: 
„Nikdy na tebe nezapomenu. J.“

Judra se usmál a když bylo po všem, zase 
zmizel. Jestli se šel podívat do dalších oken 
na rozradostněné děti anebo odletěl na svůj 
Vánoční ostrov, už nikdo neví.

Eva Kopřivová,  
ZŠ Chvalšiny, 7. třída

NEOBVYKLÉ VÁNOCE
„Na jaké Vánoce vzpomínáš jako na ty 
nejlepší?“ zeptala se mě Anna ve školní 
jídelně. Dívala jsem se z okna a svou nejlepší 
kamarádku jsem poslouchala na půl ucha.  
Z mraků se už asi týden snášejí bílé sněhové 
vločky a jako peřina pokrývají celý svět okolo 
nás. Brzy budou Vánoce a … „Mario, jsi na 
Zemi nebo okupuješ Mars?“ probudila mě ze 
zamyšlení Anna. „Co se děje?“ při této otázce 
jsem se na ni podívala tázavým pohledem. 
„Zaprvé ti stydne tenhle blivajz, co má 
připomínat segedínský guláš a za druhé,  
což je důležitější, jsem ti položila otázku.“ 

„Opravdu? Tak mi ji zopakuj, prosím,“  
řekla jsem vlezlým provokativním tónem,  
i když jsem moc dobře věděla, na co se 
ptala. „Na jaké Vánoce vzpomínáš jako  
na ty nejlepší?!“ Celou větu pronesla tak 
hlasitě a ostře, že ji musela slyšet celá  
jídelna včetně učitelů. „ Myslím, že na ty 
minulé, když mi bylo dvanáct,“ odpověděla 
jsem věcně a na rozdíl od ní poněkud tišeji.
„Proč? Já vzpomínám nejraději právě na ty 
první, které si pamatuji.“ Nad tím jsem se 
musela zamyslet. Proč až ty poslední? Proč  
ne nějaké dřív? Po dlouhé prodlevě jsem 
konečně odpověděla: „ Já nevím. Nic 
zajímavého se nestalo. Probíhaly jako každé 
jiné Vánoce. Táta byl na obchodní cestě a já 
s mámou jsme byly v našem alpském domku. 
Měly jsme krásný stromeček a já dostala 
spoustu dárků. To se mi asi na nich líbilo 
nejvíc. Po rozdání dárků jsme si pustily televizi 
a dívaly se na vánoční pohádky.“ Po 
skončení stručného popisu mých minulých 
Vánoc jsme odnesly každá svůj tác se 
špinavým nádobím kuchařkám do okénka  
a vydaly se domů. Nejprve jsme se ale musely 
pořádně rozloučit. Vždyť zítra začínají 
vánoční prázdniny a to se dlouho neuvidíme. 

„Ahoj Mario!“ pozdravila mě mamka hned, 
jak jsem vešla do dveří. Mamka je celý den 
doma, protože píše různé články do 
dámských a dětských časopisů a spravuje 
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dva apartmány, které máme v domě. Nebyla 
ale jediná, kdo mě přivítal hned ve dveřích. 
Přihnal se můj australský ovčák Rony. „Ahoj 
chlape!“ pozdravila jsem ho s drbáním za 
uchem. „ Pojď, když jsem ještě oblečená, 
vezmu tě ven.“ Už jsem chtěla jít, když jsem  
si uvědomila, že přede mnou někdo stojí. 
Zvednu hlavu a … „ Táta!“ vykřiknu a skočím 
mu kolem krku. „ Tak bouřlivé přivítání jsem si 
zrovna nepředstavoval, ty moje puberťačko,“ 
pronesl táta se smíchem. „Přivezl jsem 
jedličku, až přijdeš, můžeš ji ozdobit.“ „Kdy 
odjedeš?“ strachovala jsem se. „Bohužel 
dvacátého třetího. Na Vánoce tu nebudu,“ 
řekl táta smutně a bylo na něm vidět, že by  
tu s námi chtěl být. „ Pojď taky se mnou,“ 
nabídla jsem mu. „ Tak dobře.“ Šli jsme mlčky 
v krajině, která už na sobě měla hodně silnou 
sněhovou pokrývku. „ Bude hodně sněžit,“ 
prohodila jsem. „To asi ano, ale doufám,  
že zase ne tak moc. Už teď se dělají 
nebezpečné sněhové převisy. Mohly by se 
tvořit laviny.“ Zatřásla jsem hlavou, abych  
na tuhle myšlenku zapomněla. Kdyby se 
vytvořila lavina, náš dům by byl její první 
obětí. A my s ním. Hned, jak jsme přišli domů, 
jsem se šla převléci. Můj pokoj je nad 
apartmány, takže nemohu dělat velký rámus. 
Teď v nich naštěstí nikdo nebydlí. Pokud je  
v této době v Alpách někdo na dovolené, 
tak bydlí v lyžařském středisku. Než jsem přišla 
dolů, táta už měl nachystané ozdoby. 
Krásnou zelenou jedličku jsme ozdobili 
červenými a zlatými koulemi a ověsili 
slaměnými řetězy. Na špičku jsme nasadili 

malou zlatou hvězdu. Šla jsem spát asi v půl 
desáté po příjemném večeru stráveném před 
krbem v obýváku za přítomnosti mého otce. 

Ráno jsem se probudila a celá se třásla 
zimou. Nejspíš vypadlo topení. Podívala jsem 
se z okna a překvapením otevřela pusu. 
Napadlo asi půl metru sněhu. Seběhla jsem 
dolů a objevila mamku v kuchyni. Hezky  
to tam vonělo. „Mami, proč netopíme?“ 
„Vyhasl kotel a ještě se neroztopil.“ „ Můžu 
zavolat Anně?“ „Ale jistě, miláčku,“ řekla 
mamka s přízvukem francouzské šlechtičny. 
Vytáhla jsem svůj dotykový mobil a vytočila 
Annino číslo. „ Bohužel vás s volaným číslem 
nemůžeme spojit. Opakujte volání později,“ 
oznámil mi vlezlý mužský hlas z telefonu. 
Podívala jsem se na sílu signálu a zjistila jsem, 
že místo normálních pěti čárek nemám ani 
jednu. Mezitím přišel táta. „Dobré ráno, tati. 
Víš, že nemáme signál?“ „Opravdu?!“ otočili 

se na mě současně oba dva rodiče. „Tak se 
podívejte na své ctěné telefony,“ odvětila 
jsem s chytrostí v hlase. „No tak to je super,“ 
řekl táta ironicky. „Dáte si tu snídani?“ 
protrhla mamka napjatou atmosféru  
a položila před nás volská oka se slaninou  
a pečivem. Snídali jsme v tichosti, jediný, kdo 
vydával zvuky, byl Rony. Hlasitě mlaskal, když 
jedl svůj ranní příděl kostí a zbytků masa ze 
včerejšího kuřete. Po snídani jsem se stáhla 
do svého pokoje a cvičila na příčnou flétnu. 
Musela jsem si svůj pokoj také uklidit, což mě 
dost rozmrzelo. Po této náročné práci jsem 
sebou flákla do červeného sedacího pytle  
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a pustila MP3. Při mých oblíbených 
písničkách se mi zase vrátila nálada, a když 
přišla mamka, jestli jí jdu pomoci s vánočním 
cukrovím, nadšeně jsem souhlasila. Pekly 
jsme až do třetí hodiny odpoledne. To už 
jsme měly lineckého, perníčků, vosích hnízd, 
kokosových koulí a sněhových pusinek nad 
hlavu. Chtěla jsem si odpočinout před 
televizí, ale jakmile jsem ji zapnula, začal 
Rony kňučet u dveří, tak jsem ho vzala ven. 
Otevřela jsem s námahou dveře. Vůbec to 
nešlo, protože za nimi byla obrovská vrstva 
sněhu. Táta pracoval, mamka taky. Je jsem 
nemohla s odhrabáním sněhu obtěžovat,  
tak jsem si řekla, že až se vrátím, udělám to 
sama. Chtěla jsem jít naši obvyklou trasu  
po turistické cestě, která vede po hřebeni 
blízkého kopce, ale ta byla tak zasněžená,  
že jsme nemohli projít. Vydali jsme se tedy 
směrem k lanovce a lyžařskému středisku. 
Když jsme se vrátili, měl Rony tak zmrzlé 
tlapky a byl tak unavený, že si lehl před 
hořící krb a usnul. Já popadla hrablo a šla 
se zahřát prací. Odhrabala jsem celou 
příjezdovou cestu a vytvořila tak dvě velké 
kopice sněhu. Zítra si v nich postavím iglú, 
řekla jsem si v duchu, když jsem si v předsíni 
zouvala boty. Utíkala jsem do kuchyně 
udělat si horkou čokoládu, abych se ohřála, 
a chtěla jsem si sednout před televizi. Na tu 
se už ale bohužel díval taťka a nechtěl 
naladit nic jiného než sport. Tak jsem se 
přesunula s puntíkatým hrníčkem v ruce  
do svého pokoje. Vyndala jsem rozečtenou 
knížku a sedla si do pytle. Četla jsem si asi 
půl hodiny, když mě mamka zavolala na 
večeři. Omlouvala se nám, že pořádný oběd 
nebyl a aby nám to nahradila, udělala nám 
k večeři husu. Tu mám moc ráda. Jakmile 
jsme dojedli, obsadila jsem s mamkou 
televizi, takže taťka měl po sportu. Šel si tedy 
udělat něco do práce. Po zábavné rodinné 
komedii jsem si odešla trochu více zatopit  
a spát. 

Probudila jsem se asi v půl jedenácté, což 
mě dosti překvapilo. Vlastně jsem se ani 
sama neprobudila. Za mé vylezení z postele 
mohl Rony, který chtěl jít na svou ranní 
vycházku. Hodila jsem na sebe oblečení  
a pelášila s Ronym ven. Zabrala jsem za  
kliku, ale dveře se nechtěly ani pohnout. 
Zkusila jsem to ještě jednou, zato s větší 
vervou. Dveře se opět nepohnuly. To už jsem 
byla dost naštvaná na to, abych se proti nim 
rozběhla a silou nárazu se je pokusila otevřít. 
Taky jsem to udělala. Mělo to bohužel dva 

zádrhely. Zaprvé se dveře otevřely tak na 
škvíru velkou 20 cm a za druhé jsem si pěkně 
narazila rameno. Už jsem alespoň věděla, 
proč ty dveře nešly otevřít. Byly opět 
zapadané sněhem, tentokrát ale ještě víc. 
Až do poloviny. Musela jsem vyskočit oknem 
v hale, vyhrabat hrablo, které bylo opřené 
vedle dveří, a odhrabat kus silnice přede 
dveřmi. Trvalo mi to asi půl hodiny a možná 
by to trvalo ještě déle, kdyby se Rony 
neinspiroval mým nápadem vyskočit z okna. 
Z procházky stejně nic moc nebylo. Udělala 
jsem pár kroků a propadla se po pás do 
sněhu. „A dost!“ zakřičela jsem a snažila se 
vyhrabat. Vrátila jsem se ke dveřím, sundala 
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si boty a šla na pozdní snídani. Černý čaj  
s medem a citronem a vánočka mi výrazně 
pomohly k uklidnění. Zvlášť ta vánočka byla 
báječná. Musím uznat, že maminka je 
výborná pekařka. Po vydatné snídani jsem 
se šla převléci do suchého a vyčistit si zuby. 
Až po ranní očistě mi došlo, že na kalendáři 
je datum 24. 12. a ne 23. 12., ale táta tu 
pořád je. Byl se mnou u snídaně. Letěla jsem 
dolů ze schodů za mamkou. „Mami, proč je 
už dvacátého čtvrtého?“ „Jak už?“ zeptala 
se s údivem mamka. „Neutrhli jste omylem  
z kalendáře dva listy? Jak to, že si nic 
nepamatuji, pokud tedy ten dvacátý třetí 
prosinec byl?“ „Byl. Jenom ty jsi měla vysoké 
horečky a celý den jsi spala,“ upozornil mě 
taťka. To by dávalo smysl, proč jsem vstávala 
tak pozdě. „Teď jsi ale zřejmě čilá jako 
rybička“, dodala mamka. „Proč jsi ještě 
tady?“ zeptala jsem se podezíravě taťky. 
„Tobě to vadí?“ obořil se na mě. „Ale vůbec 
ne, právě naopak.“ Bránila jsem se. „Byla jsi 
venku?“ „Jasně“. „Myslíš, že by tudy auto 
projelo?“ „Ne“. „Tak vidíš,“ řekl vítězoslavně  
a pustil se opět do přípravy vánočního 
bramborového salátu. 

Neměla jsem co dělat, tak jsem popadla 
hrablo a šla odhrabat zbytek cesty. Jen co 
jsem nabrala první lopatu, vzpomněla jsem  
si na můj předvčerejší nápad s iglú. Podívala 
jsem se na dvě hromady sněhu stojící u cesty 
a přemýšlela, kam skládat čerstvý sníh. Řekla 
jsem si, že ho nahromadím mezi dvě první 

hromady, abych iglú měla dlouhé. Po 
hodině odhrabování jsem mohla začít stavět. 
Na oběd jsem nemusela, jelikož se přece drží 
půst, takže jsem se mohla věnovat výstavbě 
iglú. Sníh byl pevný a držel pěkně při sobě, 
ideální na vytváření uměleckých děl. 
Naštěstí ale špatný pro laviny, takže můžeme 
být ještě v klidu. Jenže tady nikdo neví. Dala 
jsem se do práce. Udělala jsem si útulný 
sněhový byteček s mnoha okny. Byl docela 
prostorný. Vytesala jsem si tam výklenky na 
sezení a odkládání věcí, poličky a jiná 
vylepšení. Podle mého vánočního zvyku 
jsem si došla pro tvrdé chleby, ovoce  
a zeleninu určenou pro alpskou zvěř, vzala 
sněžnice a boby a vydala se k lesíku. 
Samozřejmě mě doprovázel Rony. Cestou 
jsem si vymýšlela svůj vánoční proslov, který 
vždy přednášíme před večeří. Tenhle rok 
přišla řada na mě. Rozhodla jsem se, že  
ho pojmu formou krátké básničky. Pečivo  
a ovoce se zeleninou jsem vyvěsila na strom, 
aby i zvířata měla pěkné Vánoce. Potom 
jsem sundala sněžnice a nasedla na boby. 
Před naším domem jsem začala brzdit, až mi 
lítal sníh do obličeje. Když jsem přišla domů, 
byla jsem tak vymrzlá, že jsem si vzala tlustou 
deku a sedla si do křesla před krb. Za chvíli 
přišla mamka s notebookem. „Mario, myslím, 
že ti psala Anna.“ S těmito slovy mi notebook 
podala. S očekáváním jsem notebook 
otevřela, ale byla jsem zklamaná. Byla to jen 
bezvýznamná reklama. Po Anně se mi 
stýskalo. Bála jsem se o ni. Bydlela v horách 
stejně jako my. Tady se zná každý s každým. 
Bála jsem se vlastně o všechny. Začaly mi 
téct slzy. Z toho vzlykání jsem usnula.

„Mario, za hodinu už bude slavnostní 
vánoční večeře,“ vzbudila mě mamka 
voláním z kuchyně. Když jsem šla za ní přes 
obývák, zastavil se mi zrak na vánočním 
stromečku. Byl překrásný. BUCH! Ozvala  
se rána jak z děla a vše kolem mě zhaslo. 
Leknutím jsem zaječela. Táta přiběhl ze své 
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pracovny a začal nás s mamkou uklidňovat: 
„Nejspíš jenom vypadly pojistky. Zase je 
nahodím.“ Bohužel to neznělo moc 
důvěryhodně. Za chvíli táta přišel  
a nevypadal moc šťastně. „Pojistky 
vyhořely,“ oznámil nám sklesle. V té chvíli 
jsem myslela, že to budou ty nejhorší Vánoce 
na světě. Máma má ale optimismu za nás 
všechny a brala to s nadhledem. „ Alespoň 
budeme mít neobvyklé Vánoce při svíčkách. 
Večeři si dáme hned, aby nevystydla.“ 
Zanedlouho jsme už seděli u vánoční  
tabule při světle svíček, svítilen a baterek. 
Stromeček taky svítil jen díky svíčkám. Byla  
to docela romantika. Přišel čas na vánoční 
proslov. Postavila jsem se a pronesla:

Opět proběh rok úspěšný, 
všichni zdraví, všichni šťastní. 
Vánoce tu zase jsou, 
co nového přinesou? 
Přeji všem do nového roku, 
ať je plný správných kroků.

Po mém proslovu jsme se pustili do jídla. 
Hrachová polévka, pstruh i bramborový salát 
byli velmi chutné, i když skoro studené. Po 
večeři jsme šli pouštět lodičky z ořechových 
skořápek a čekali na Ježíška. Jakmile 
zacinkal zvoneček, objevili jsme pod 
stromečkem spoustu dárků. Ujídali jsme 
cukroví a trhali barevný balicí papír. Už nám 
zbývalo rozbalit jen pár posledních dárků, 
když v tom se z venku ozval znepokojivý zvuk. 
Něco mezi prasknutím, zaduněním a valením 
kamenů z hor. Všichni jsme znervózněli. Rony 
začal vysoce a dlouze kňučet. Moc dobře 
jsme věděli, co to znamená. Vzápětí však do 
našeho okna vnikla barevná světla a uslyšela 
jsem motor sněžného skútru. „ Jedou nás 
evakuovat,“ zvolala jsem s falešnou radostí  
v hlase a s myšlenkou, že rodiče rozveselím.  
Ti se sice trochu usmáli, ale spíše nad mou 
snahou než ze spokojenosti. Kdo by taky byl  
v takovéhle situaci spokojený. Vyběhla jsem 
před dům a začala na záchranáře mávat. 
Jejich první otázka byla, jestli jsme všichni  
v pořádku. Mezitím přišli rodiče. Robustní muž 
nám oznámil: „Jak jste si jistě všimli, je velké 
nebezpečí lavin. Proto vás s vašimi 
nejnutnějšími věcmi převezeme do školní 
tělocvičny, která se nachází na bezpečném 
místě.“ Pro takovéhle případy jsme již měli 
připravena evakuační zavazadla. Takže nám 
sbalení moc dlouho netrvalo. Za nevelkou 
chvíli jsem se již držela chlápka kolem pasu  
a do obličeje mi foukal zimní mrazivý vítr. 
Myslela jsem na Annu a na ostatní. Myslela 
jsem na tělocvičnu, na letošní Vánoce, na 
náš dům. Bylo mi opět smutno. 

Sjeli jsme do sedla dvou hor, do takové malé 
vesničky. Zastavili jsme před novou budovou. 
Vyložili nám batohy a zavedli nás do 
tělocvičny. Když otevřeli dveře tělocvičny, 
spadla mi brada. Byli tam všichni obyvatelé 
našeho regionu. Nejvíce mě potěšilo, že proti 
mně běžela Anna. Padly jsme si do náručí  
a objímaly se tak dlouho, až na nás všichni 
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divně koukali. Anna mi hned ukázala 
vánoční stromek, který stál uprostřed 
tělocvičny. Každý evakuovaný člověk tu měl 
svůj malý dárek. V noci, když už v tělocvičně 
byli všichni její dočasní obyvatelé, jsme 
začali společně zpívat koledy. Bylo to 
báječné. Zpívali jsme dlouho i po rozdání 
malých pozorností, které byly pod 
stromečkem. Všichni byli veselí, dokonce  
i moji rodiče. Jen Anna chodila jak tělo bez 

duše. „Co se děje?“ zeptala jsem se jí 
starostlivě. „Tenhle blbej sníh mi zkazil celé 
Vánoce,“ odpověděla znechuceně. 
Chápala jsem ji. Přesto jsem měla jiný názor. 
Proto jsem ji obejmula a pošeptala jí do 
ucha: „Podívej se kolem sebe. Všichni tihle 
lidé mohou přijít v nejbližší době o dům. 
Někteří i o práci. Ale teď jsou šťastní. Jsou 
spolu, zpívají si a užívají si to. Moje nejlepší 
Vánoce, jaké jsem kdy měla, jsou tyhle. 
Proč? Nedostala jsem sice hezké a drahé 
dárky, nesedím doma u televize, nejsem  
u rodinného krbu, nerelaxuji. Ale  
o předešlých Vánocích mi něco chybělo.  
Byl to táta. A teď tu mám nejen tátu, ale  
i všechny lidi, kteří kolem nás žijí. Jsme spolu, 
a tak by to o Vánocích mělo být.“ 

Petra Schinková,  
ZŠ Za Nádražím Český Krumlov, 6. C

MOJE VÁNOCE
Byl den před Vánocemi a Adam se na ně 
moc těšil. Večer nemohl usnout. Pořád myslel 
na Vánoce.

Najednou něco zaslechl a potom se před 
jeho postelí objevil malý skřítek. „Kdo jsi?“ 
zeptal se Adam. „Já jsem vánoční skřítek  
a přišel jsem, protože nemůžeš usnout.,“ 
odpověděl skřítek. „A co se mnou budeš 
dělat?“ zajímalo Adama. „Vezmu tě do světa 
skřítků,“ odpověděl skřítek. Adam se zeptal: 
„Ale co maminka a tatínek?“ „Nedozví se to,“ 
ujistil Adama skřítek. Pak luskl prsty a najednou 
byl s Adamem ve světě skřítků. Všude tam 
chodili malí skřítkové.

„Co to dělají?“ zeptal se Adam. „Pomáhají 
Ježíškovi přichystat dárky,“ vysvětlil mu 
skřítek. „Pojď, ukážu ti to tady,“ řekl Adamovi. 
„Ahoj, Jajdo,“ pozdravil jednoho skřítka, 
který kolem nich zrovna procházel. „Ahoj, 
Baculíku,“ odpověděl mu ten skřítek. „Ty se 
jmenuješ Baculík?“ zeptal se Adam skřítka. 
„Ano,“ řekl skřítek, „ale stydím se za to jméno 
a proto jsem ti ho nechtěl říct.“ „A proč se za 
to jméno stydíš?“ zeptal se Adam. „Protože 
nejsem vůbec baculatý,“ odpověděl 
Adamovi skřítek, „a už o tom nechci mluvit, 
pojď za mnou, ještě ti něco ukážu.“

Adam šel za skřítkem Baculíkem. „Koukej, 
tady je jídelna skřítků.“ Adam se podíval na 
jídelnu skřítků a viděl tam spoustu dlouhých 
malých stolků a ještě víc malých židliček. 
„Chceš vidět ložnici?“ zeptal se Adama 
skřítek. Adam chtěl. Skřítek Baculík zavedl 
Adama do ložnice skřítků. Byla tam spousta 
malých postýlek. „Proč je každá postýlka 
jiná?“ zeptal se Adam skřítka Baculíka. 
„Protože každý skřítek si vyráběl svoji postýlku 
sám a každý ji dělá trochu jinak,“ poučoval 
skřítek Baculík. 
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„A ukážeš mi ještě něco?“ zeptal se Adam. 
„Ano, ale už je to poslední místo, které ti 
ukážu, protože ve světě skřítků je toho spousta, 
a tak ti nemůžu ukázat všechno“, odpověděl 
skřítek. „Ukážu ti dílnu, kde skřítkové vyrábějí 
dárky.“ Adam šel za skřítkem. „Koukej, 
Adame, tady se vyrábí dárky, pořádně si to 
tady prohlédni a já se půjdu zeptat Ježíška, 
jestli není potřeba vyrobit nějaký dárek.“ 
„Můžu jít s tebou?“ prosil Adam. „No tak 
dobře,“ řekl skřítek Baculík.

Prošli kolem pracujících skřítků a Adam 
zahlédl Ježíška. Seděl na křesle a prohlížel  
si dopisy od dětí. Chodili k němu další skřítci 
a on jim říkal, co mají vyrobit. Baculíkovi dal 
za úkol vyrobit panenku. „Teď ti ukážu, jak se 
vyrábí panenka,“ řekl Baculík Adamovi. Za 
deset minut už byla panenka hotová a 
Adam se divil: „Jak jsi to udělal tak rychle?“ 
„Pro skřítky není problém udělat něco tak 
rychle,“ odpověděl Baculík. „Teď je čas jít 
domů, musím ukázat zemi skřítků ještě dalším 
dětem, které nemůžou usnout.“ „To je 
škoda,“ řekl Adam. „Jsem rád, že se ti tu 
líbilo, ale už musíš jít,“ řekl skřítek Baculík.

Baculík luskl prsty a Adam byl zase doma  
v posteli. Usnul a další den byly Vánoce. 
Adam si je užil, ale pořád myslel na zemi 
skřítků. Doufal, že příští Vánoce zase zemi 
skřítků uvidí.
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Téma: Rozkvetlý svět

Kateřina Dadková,  
ZŠ Linecká Český Krumlov, 5. A

O ZEMI JMÉNEM KVĚTINKOV
Byla, nebyla jedna země jménem Květinkov. 
V té zemi žili skřítci, kteří se jmenovali Kvíťánci. 
Tito skřítci byli pěkná kvítka a moc se báli 
jedné moc zlé květiny Skřítkožravky. Rodiče 
malých Kvíťánků často strašili skřítkožroutskou 
pověstí zlobivé děti.

Květinkov nebyla moc velká země, ale zato 
byla překrásná. Rostly tam různé květiny – 
sedmikrásky, tulipány a jiné. I ulice se 
jmenovaly podle květin, třeba Zvonečková, 
Tulipánová Alej a také Chrpová Třída. 
Skřítkové pracovali v květinových zahradách. 
Kvíťánci měli malé nožičky a vždy čepičku. 

Nemyslete si, že se skřítci jmenovali Petr 
nebo Honza. Ale jmenovali se též podle 
květin: Pampelišák, Chrpáček, Bouřlínek  
a podobně. Bouřlínek byl obzvlášť zlobivý 
skřítek. Zažívali mnoho dobrodružství. Měli 
plavbu po pampeliškové řece, zvonkový 
rej… Kvíťánci si spousty věcí vyráběli úplně 
sami – auto na slunečnicový pohon, domy 
postavené z květin. Někdy se mezi sebou 
nepohodli, ale stejně se měli všichni rádi  
a navzájem si pomáhali.

Jednoho dne se vydali na výlet do 
Sněženkových hor. Sbalili si do batůžků 
nějaké sazeničky různých květin a vydali  
se na cestu, aby je mohli v horách vysadit  

a tak udělat hory ještě krásnější. Šli docela 
dlouho, ale stálo to za to. 

Když se vrátili domů, byli unavení a šli spát  
do svých tulipánových postýlek. Takové 
výlety pořádali často, takže se nikdy nenudili.

Často pořádali v této zemi Květinové turnaje 
a rádi chodívali na procházky do 
Afrikánového lesa, sbírali tam všelijaké 
dobroty a pozorovali lesní zvířátka. 

V Květinkově bylo jezero, které se 
jmenovalo Květák, kam se chodili rádi 
koupat a dovádět. Kvíťánci měli ve zvyku  
u sebe nosit konývku, jelikož jakmile někde  
uviděli trochu suchou květinu, hned ji zalili. 
Kdo ji neměl, ten byl ostuda.

Byli na svoji zemi moc pyšní, ale nikde se 
nechlubili. Za sousedy měli Květožravce. Ti jim 
neustále ničili jejich zahrádky a především 
kradli květiny. Ale Kvíťánci si z toho nic 
nedělali, protože si říkali, že je dobré rozdělit 
se se sousedy, jen by bylo lepší, kdyby o pár 
květin raději vždy poprosili.

Rádi dávali květinám jména podle 
pracovních skřítků v zahradách. Kopretina  
se jmenovala podle Kopráčka, pivoňka 
podle Pivoňáčka atd. Nejvíc byli pyšní, když 
vypěstovali jednu květinu. Byla moc krásná  
a dali jí jméno podle Růžáka. Pojmenovali ji 
růže. To byl největší trest pro jejich sousedy 
Květožravce, protože těm se náramně líbila, 
jenže hrozně píchala. Takže když ji chtěli 
potají ukrást, tak se zranili. Téhle květině  
se vždy vyhýbali. 

Děti Kvíťánků chodily do Petrklíčové školy. 
Tam se učily, aby z nich byli chytří skřítkové. 
Chodili tam moc rádi.

No, snad o této zemi už víte hodně, víte, jak 
se v ní žilo a že tam bylo moc krásně. Také 
bych chtěla v takové zemi někdy být a být 
malým skřítkem.

 ROK 2015 — 12. ročník
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Michal Doubek,  
ZŠ Plešivec Český Krumlov, 5. B

PODZIM
Podzim kouzlí s barvami, 
léto už je za námi.

Stromek listí shazuje,  
z podzimu se raduje.

Hnědá, žlutá, červená, 
to přece podzim znamená.

Sluníčko dnes krásně svítí 
a rosa se v listí třpytí.

Všude kolem listy jsou 
a lidi se radujou.

A to je věc jistá, 
že strom se k spánku chystá.

Kamila Máčová,  
ZŠ Linecká Český Krumlov, 4. A

JAK KVĚTUŠKY A ELIŠKA KROPÁČKOVÁ 
ZACHRÁNILI MĚSTO PŘED POVODNÍ
Víte, kdo jsou Květušky? Že ne? Dobrá, řeknu 
vám o nich, ale musíte mi slíbit, že si můj 
příběh vezmete k srdci.

Když si takhle na jaře sednete na louku  
a budete pečlivě pozorovat právě rozkvetlý 
květ, možná na něm uvidíte malého tvorečka. 

Není to ani elf, ani víla, dokonce ani brouček 
či mravenec, ale prostě Květuška. A stejně 
jako lidé, taky Květušky mají svá jména. 
Například ve fialce žije Fialenka, v růži 
Růženka, ve sněžence Sněhurka a představte 
si – v tulipánu žije kluk jménem Tulibuk! Vidím, 
že mi to nevěříte. No dobrá, řeknu vám  
o nich jeden příběh, který se opravdu stal  
a to dokonce v našem městě.

Stalo se to před třemi roky, kdy mi bylo šest 
let. Matka Příroda měla toho dne ne zrovna 
dobrou náladu a přestalo jí bavit dívat se  
na to, jak lidé vyhazují všemožné odpadky 
do řeky, na zem a do popelnic, kam nepatří. 
Stále si myslela, že lidé začnou používat ty 
žluté, modré a zelené kontejnery, které 
vymyslela spolu se strýčkem Ekoušem  
a firmou Příroda s.o.s., ale bohužel. Také 
nahlédla domů k Dvořákům a zjistila, že  
auto nemá už jen pan Dvořák, ale i paní 
Dvořáková a dokonce jejich šestiletý David 
Dvořák má už na auto připravenou slevovou 
poukázku. Ve špatné náladě si alespoň 
vypůjčila loď, že si sjede Vltavu, ale co 
neviděla. Všude plavaly plastové lahve, 
krabičky od cigaret, po břehu se válelo sklo. 
A to už jí vážně naštvalo a svolala na město 
Český Krumlov velikánskou povodeň.

Byla to hrůza, co vám budu povídat. Večer 
přišel prudký přívalový déšť a do rána 
stoupla hladina řeky Vltavy o metr výš.  
A takhle to pokračovalo další dny. Lidé byli 
vyplašení a začali dělat vše pro záchranu 
města. Nejhůř na tom byli Kropáčkovi. Ti 
museli dokonce svůj dům opustit a ubytovat 
se na nějaký čas ve školní tělocvičně. To se 
nejvíce líbilo jejich dceři Elišce. Ta se chvíli 
houpala na kruzích, potom šplhala po laně, 
ale i to jí samozřejmě nakonec přestalo bavit. 
Odešla tedy bez dovolení rodičů na 
procházku ven a zamířila rovnou ke Křížové 
hoře. Celá udýchaná vyběhla nahoru a šla 
dál a dál do hlubokého lesa. Najednou se 
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před ní otevřela mýtina a Eliška zůstala stát 
celá překvapená. Celý palouk byl porostlý 
všemožnými květinami, z nichž většinu ještě 
nikdy v životě neviděla. Poznala například 
pampelišku, sedmikrásku či kopretinu, ale 
žádné další květiny jí prostě nic neříkaly. Šla 
opatrně, aby na žádnou z květin nešlápla,  
a najednou pod sebou spatřila něco 
neuvěřitelného. Květiny se splétaly do  
jakési překrásné stavby a tvořily takové 
květinové království. Eliška si k němu  
přisedla a zahleděla se na tu nádheru.  
A co najednou nevidí? Z jedné květinky 
vykukuje malá hlavička, za chvíli tělíčko  
a už je tady mrňavý človíček.

„Co jsi zač?“, ptá se ho Eliška.

Malého človíčka sice přítomnost Elišky 
vylekala, ale když v ní poznal hodnou duši, 
odpověděl tichým hláskem: „Jsem Květuška.“

„Květuška?“, vykulila oči Eliška: „Co to je?“

„Ty neznáš Květušky? Žijeme v každé 
květině. Každá z kytek má jednu Květušku. 
Jen se podívej!“

Eliška sklonila ještě více hlavu a opravdu.  
V každé kytičce přebýval jeden malinký 
tvoreček. Jeden zrovna čistil pestík, druhý 
oprašoval okvětní lístky a další si jen tak 
polehával na kopretině.

„Jak to, že jsem o vás nikdy neslyšela?“, 
zeptala se překvapeně Eliška.

„Protože jsi nepozorná stejně jako spousta 
ostatních lidí,“ odpověděl smutně Květuška. 
„Jen tak chodíte, šlapete nám po květinách 
a ničeho si nevážíte. Dokonce tuhle jeden  
z vás odhodil tamhle ke Karafiátkovi 
nedopalek od cigarety a ten málem uhořel. 
Fuj, ani vzpomínat se mi na to nechce…“

Eliška se zastyděla: „To je mi moc líto. 
Skutečně vám tolik ubližujeme?“

Květuška nad tím mávl rukou a zeptal se:  
„Co tě sem vlastně přivádí?“

V tu chvíli si Eliška vzpomněla, jaká hrůza  
se děje dole ve městě a začala Květuškovi 
vyprávět vše pěkně od začátku.

Květuška se zamyšleně poškrábal na hlavě, 
potom pískl na prsty a ze všech květů v okolí 
začali vylézat ostatní malí človíčkové a utíkali 
na sněm.

„Květušky, toto je Eliška,“ představil je 
navzájem človíček: „Má velké trápení. Matka 
Příroda svolala na jejich město obrovskou 
povodeň a ona teď nemá kde bydlet.“

„Jdeme za Matkou Přírodou k velikému 
stromu, zkusíme jí domluvit,“ souhlasili všichni 
ostatní a vyskákali na Elišku. „Jdi přímo rovně 
a támhle uvidíš její sídlo,“ poradili jí.

Když došla Eliška na místo, Květuška z ní slezl 
a zaklepal opatrně na dub: „Matko Přírodo, 
potřebujeme s Tebou mluvit!“
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Zevnitř se ozvalo zívnutí, ale pak se přeci  
jen dub otevřel a vyšla z něj Matka Příroda  
v celé své kráse. Nejprve uviděla Elišku  
a zamračila se: „To ty jsi taky jeden z těch 
kazisvětů, kteří ničí moje dary?“

Eliška sklopila oči, ale to už spustil Květuška: 
„Matko Přírodo, svolala jsi velkou povodeň  
a Eliška přišla o domov a teď nemá  
kde bydlet.“

„No a co? Ničí moji přírodu, má, co si 
zasluhuje!“ odpověděla ještě stále 
zamračeně Matka Příroda.

Eliška se zamyslela a řekla rychle: „Matko 
Přírodo, mám nápad. Chodím do školy na 
Lineckou a tam máme spoustu šikovných 
panů učitelů. Mohla bych jim navrhnout, aby 
založili ekologický kroužek a všem dětem 
pěkně od začátku vysvětlili, proč je potřeba 
přírodu chránit. Děti by to potom vysvětlily 
svým rodičům a všem příbuzným.“

„To ale nestačí!“ řekla Matka Příroda, ale už 
se trochu začínala usmívat.

„Také bychom mohli začít navštěvovat 
ekofilmy a víc si o ochraně přírody ve škole 
povídat,“ navrhla dále Eliška.

„A ty sama něco o ochraně přírody víš?“ 
zeptala se Matka Příroda.

„No samozřejmě, že vím“, odpověděla Eliška. 
„Například vím, že do modré popelnice patří 
papír, do zelené sklo a do žluté plasty. Také 
vím, že bychom měli omezit jízdu autem, 
protože výfukové plyny významně znečišťují 
ovzduší. A také vlastně vím, že je na zemi 
spousta živočichů a rostlin, kterých už je 
málo a musíme je chránit.“

Matka Příroda se zamyslela: „A ty bys pro nás 
opravdu něco podobného udělala?“

„Ano, slibuji. Pro přírodu udělám všechno!“ 
slíbila Eliška a Matka Příroda shlédla dolů  
k městu a mávla kouzelným proutkem. V tu 
ránu začala vodní hladina pomalu klesat.

Matka Příroda se usmála, zamávala Elišce  
i Květuškům a opět se vrátila do svého  
domu. Eliška s nadšením odnesla Květušky  
zpátky do jejich království a vroucně  
se s nimi rozloučila.

„Že nebudeš ty ani tví kamarádi šlapat po 
kytičkách?“ zeptal se ještě nakonec Květuška 
a Eliška s nadšením slíbila: „Nikdy, Květuško!  
A řeknu to i všem okolo!“

A tak vlastně Květušky a Eliška Kropáčková 
zachránili město Český Krumlov od povodně.

Ale řeknu vám ještě něco. Letos jsem plula  
s rodiči po Vltavě a trochu se bojím, že na 
nás přijde další povodeň. Tolik odpadků, kolik 
je na břehu řeky jsem snad v životě neviděla. 
Budu muset najít Elišku Kropáčkovou a zajít 
spolu s ní za Květuškami, abychom se 
domluvili, co s tím vlastně uděláme.
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Jan Eliášek,  
ZŠ Za Nádražím Český Krumlov, 7. A

KONILIŠKA
V Praze na Malé Straně žil profesor Josef 
Kowalski, který pracoval v tropickém skleníku  
v Praze Tróji. Měl tam na starost sbírku 
vzácných květin. Zatímco přes den pracoval  
v botanické zahradě, v noci dělal v pracovně 
ve svém bytě tajné pokusy s křížením rostlin. 
Jeho snem bylo vyšlechtit květinu, kterou 
dosud nikdo neviděl, rostlinu zvláštních 
vlastností, tvarů a barev.

Po mnoha letech pokusů se už zdálo, že se 
konečně blíží k cíli. Jeho nová rostlina měla 
vzniknout zkřížením koniklece a pampelišky. 
Profesor už měl vymyšlené i jméno – bude  
to koniliška. Koniliška Kowalski. A protože  
se již blížila 15. Jubilejní botanická výstava  
v Olomouci, profesor neodolal a chystanou 
květinu, konilišku, s předstihem ohlásil  
v časopise Truhlík. Byl ale trochu nervózní, 
neboť výstava měla začít už za dva týdny  
a jeho koniliška ne a ne rozkvést. Profesor se 
přesto rozhodl zariskovat a na výstavu přivezl 
dosud nevykvetlou rostlinu. Zájem o ni byl 
obrovský – kolegové botanici, nadšení 
článkem v Truhlíku, nedočkavě okukovali 
profesorovu novinku a čekali, kdy rozkvete 
slibovaný květ mimořádných barev. Profesor 
začal skoro litovat, že konilišku ohlásil moc 
brzy, dříve, než ji uviděl první.

Ale třetí den výstavy se to stalo – ráno byl  
na lodyze květ! Jenomže co to? Jeho barva 
byla temně hnědozelená, povrch byl slizký  
a celý květ neskutečně smrděl. Zklamání 
všech včetně novinářů bylo veliké. Profesor 
Kowalski byl zdrcen. Celou další noc strávil 
čtením odborné literatury a hledal, kde se 
stala chyba. K ránu na to přišel – zkřížením 
koniklece a pampelišky nevznikla 
očekávaná koniliška, ale pampeklec! 
Květina naprosto k ničemu. Do květináče  
do bytu si ji nikdo nedá, nevydržel by s ní  
v místnosti. „Vstoupím do dějin botaniky jako 
někdo, kdo vyšlechtil nejzbytečnější rostlinu 
všech dob!“ rval si vlasy profesor.

Naštěstí ale tvořiví lidé na internetu, kteří  
mají zálibu ve vyrábění čehokoliv z něčeho 
jiného, brzy zjistili, že z tuhých kožovitých 
květů pampeklece lze ušít vkusnou taštičku 
na použité pleny. Když se to Josef Kowalski 
dočetl, zrušil svou domácí pracovnu, 
požádal o předčasný důchod, nakoupil 
rybářské náčiní a s botanikou navždy skončil.

Dnes žije pan profesor vcelku spokojeně na 
chatě, na svůj nevydařený pokus už si často 
ani nevzpomene, a jen zasvěcení vědí, proč 
má v očích slzy, když spatří u vody mladou 
rodinu s kojencem či batoletem…

Eva Kopřivová,  
Gymnázium Český Krumlov, 13 let

KRÁLOVSTVÍ KVĚTIN
Á dobrý den! Moc rád vás vidím! Jste 
dochvilní jako hodinky, což může znamenat 
jediné… na naši prohlídku se určitě moc 
těšíte. Jsme všichni? Tak si vás spočítám: dva, 
čtyři, šest, osm… super! Jsme tu v plném 
počtu! V tom případě můžeme vyrazit!
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Vítám vás na prohlídce zámku Květuklát. 
Jsem Karafiát, uznávaný spisovatel tohoto 
království, a budu vaším průvodcem. Máte 
velké štěstí, jelikož se dnes koná slavnostní 
bál. Velmi jsem pana krále přemlouval a ten 
mi nakonec dovolil, abyste na plese byli 
bráni jako ostatní hosté. To mi přijde skvělé. 
Pokud jste všichni připraveni, můžeme se 
přesunout do přijímacího sálu. Když přidáme 
do kroku, stihneme i slavnostní příchod jeho 
Veličenstva s manželkou. Pojďte, já vám 
mezitím povím něco o našem bále.

Bál je pořádán na počest narození našeho 
prince. Jeho tradici dodržujeme už 18 let. 
Ano, náš princ již má věk na ženění. Počkat, 
to už jsme tu? My jsme jako blesk! Vstupte 
támhle do těch dveří. Kterých? Myslím do 
těch velkých z mahagonu. Ano, do těch. 
Postupujte, postupujte. Jsme tu všichni? 
Prima. Jistě jste si už všimli, že trůn naproti 
nám je ještě prázdný. Král s královnou a jejich 
synem se tedy ještě nedostavili. Nevadí, než 
přijdou, představím vám několik našich 
hostů. Zatím tu ale nikoho zajímavého 
nevidím? Koho bych vám… No jasně! Že mě 
to nenapadlo dřív. Vidíte támhle tu slečnu  
v tmavě modrých šatech? To je mladá 
vdova Chrpa. Žije, teď už sama, na zámku 
Klasice. Je tak smutná, že s nikým nemluví, 
na zámku nemá ani služebnictvo. Divím se, 
že se vůbec dostavila. Dokonce se o ní už 
vypráví i pověst! 

A to ještě žije… Chudinka. Vy chcete slyšet  
tu povídačku? Tak dobře. 

Vdova Chrpa měla za manžela šlechtice 
jménem Vlčí mák. Byla to láska na první 
pohled. Šlechtice okouzlily Chrpiny černé 
havraní vlasy, alabastrová pleť a oči jako 
tmavé tůňky. Chrpa je opravdu velmi 
krásná. Vlčí mák také nebyl k zahození.  
Byl pohledný, temperamentní, vtipný, 
pracovitý, poctivý i chytrý. Zkrátka šlechtic 
jak má být. Ti dva tvořili neskonale krásný 
pár. Žili spolu na zámečku Klasice dlouhé 
dva roky. Klasice leží u města Zemina, dole 
u Nilského potoka. Právě tam se Vlčí mák 
vydal na svou každodenní vycházku kolem 
vody a střetnul se tu nečekaně s bandou 
emigrantů Netýkavek žláznatých. Chtěl je 
asi zastavit, aby neobsadily jeho panství,  
a postavil se jim úplně sám. Bojoval jako lev, 
ale nakonec ho zabily. Netýkavky se ve 
velkém počtu usadily podél břehů potoka. 
Když se Chrpa dozvěděla o tom neštěstí, 
vydala se svého mrtvého muže hledat. 
Netýkavky ji však také přepadly. Chrpa 
plakala a modlila se za svého muže i za ni 
samotnou. Prý se stalo něco neuvěřitelného. 
Z jejích slz, jakmile se odlepily od Chrpina 
obličeje, se staly dýky. Netýkavky se lekly  
a uskočily. Chrpa v hlavě slyšela hlas svého 
muže. Prosil ji, ať utíká, co jí síly stačí, do 
zámečku. Netýkavky ji už nedohonily.  
Ještě ten den Chrpa vyhnala všechno 
služebnictvo a zůstala na zámku sama.  
Prý to udělala proto, aby ji tam její zesnulý 
manžel mohl chodit navštěvovat. To ale 
nikdo neví jistě. Někteří z obyvatel však 
viděli přízrak šlechtice, jak se zjevuje na 
okraji zlatavé zahrady zámku Klasice. 
Obchází své panství a má vždy na sobě 
plášť, který se při boji zbarvil rudou barvou 
jeho krve. A říkají, že chrání svou milou  
a své panství i po smrti. Celkem strašidelné.
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Jak se zdá, tak vás tato pověst zaujala. 
Zvláště naše malé posluchače. A teď již 
pozor, naše lilie troubí, aby oznámily příchod 
královské rodiny. Nezapomeňte se uklonit! 
Jako první vchází král Hyacint. Je uznávaný 
po celém rostlinném světě. Má nejkrásnější 
vůni v království. O království se stará velmi 
pečlivě. Poddaní k němu chovají velkou 
lásku a respekt. Následuje ho jeho věrná  
a krásná manželka královna Růže. Má na 
sobě své oblíbené rudé šaty. Obléká často 
také žluté a žíhané. Když byla mladá, nosila  
i světle růžové. Ale ty bílé, co měla na svatbě 
s králem! Byla v nich elegantní jako nikdy. 
Královna je laskavá, milá, krásná, vtipná. 
Bohužel i královna má své trny. Je velmi 
majetnická, zatímco král velmi štědrý. 
Celkem špatná kombinace. Ne nadarmo se 
říká, že není růže bez trní. A nakonec přichází 
princ Narcis. Toho poddaní nemají moc  
v oblibě. Je arogantní a má rád pouze sebe. 
Všichni pochybují, že se někdy ožení či 
dokonce zamiluje do někoho jiného než  
do sebe samotného. Uvidíme.

Chtěli byste představit ještě některé z hostů, 
než budeme pokračovat v prohlídce 
zámku? Mohl bych vás seznámit s hosty  
z dalekých krajin. Už vás z toho stání bolí 
nohy? Půjdeme si tedy sednout nahoru na 
balkónek a já vám je představím. Snad se 
tam vejdeme všichni.

Támhle u okna sedí baron Kaktus. Tvrdí se  
o něm, že je to velký pijan. Jsou to však  
jen bulvární drby. Jistě jste si všimli, že mu  
na stole neleží žádný alkohol. Je totiž 
zapřísáhlým abstinentem. Zato vody, té 
vypije velmi mnoho. U nich v zemi je totiž 
vody málo, proto navštěvuje ostatní 
květinová království a doplňuje si u nich 
zásoby. V salónku vedle sedí jižanská kráska 
Orchidej. U nich je pití dostatek a možná 
proto je tak krásná.

Nyní už však musíme vyrazit, abychom 
všechno stihli. Kam byste se chtěli podívat? 
Do kuchyně? Vy asi ráda vaříte, když chcete 
do kuchyně. Do naší ordinace? Jste doktor? 
Dobrá, půjdeme okolo. Nyní se nacházíme 
na nádvoří. Támhle vzadu uklízí a stará se  
o vzhled našeho zámku má kamarádka 
Sedmikráska chudobka.

Ahoj Sedmikrásko. Máš se dobře? Promiň, já 
teď provádím, takže spíš potom… určitě si 
musíme zase popovídat. Hele, já už musím jít, 
tak někdy jindy… Omlouvám se. Je velmi 
milá a ráda si s někým povídá. Je to chudá 
dívka, sirotek, kterého jsme vzali do služby. 
Nemá tedy s kým si doma probrat všechny 
své trable a zážitky. Vejděte prosím bočním 
vchodem po schodech dolů. Tam je 
kuchyně. Já za námi zamknu. Už jste  
u těch malých dveří pod schody? Tak tam  
je spižírna. Tam nechoďte. Pojďte hezky za 
mnou. Můžeme na chvilku? Jenom rychlá 
prohlídka. Ne, nebudeme se plést. Tak 
pojďte, máme povolení. Náš personál se 
skládá z těch nejlepších kuchařů a kuchařek 
ze všech koutů světa. Bazalka, Oregáno, 
Majoránka, Tymián… Díky jejich 
národnostem je naše kuchyně obohacena  
o jídla i z exotických zemí a je vyhlášená 
široko daleko. Promiň, Bazalko, už se klidíme. 
A vy pojďte, pokračujeme v prohlídce. 
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Naše poslední zastávka bude lékařská 
ordinace. Tady se léčí nejen královská 
rodina, ale i všechno služebnictvo. V ordinaci 
se vám bude líbit. Lékař Česnek je sice už 
starší pán, ale zaučuje si následovnici 
Pampelišku, která mu teď dělá sestřičku. 
Pravým jménem se Pampeliška jmenuje 
Smetánka lékařská a medicínu má prostě  
v krvi i ve jméně. Pacienti ji mají rádi, protože 
její úsměv svítí jako sluníčko, je optimistická. 
Při takovém přístupu se všechny nemoci 
hned léčí lépe. 

Opuštěním této ordinace ukončíme naši 
prohlídku. Doufám, že jste si ji užili a odnesli  
si spousty krásných zážitků. Za celý zámek  
a jeho personál děkuji za vaši pozornost  
a návštěvu. Přeji pěkný zbytek dne.

Michaela Šatopletová,  
ZŠ Za Nádražím, 9. B

JAK NAUČIT DĚTI PEČOVAT O KVĚTINY
Byl už večer, když starší žena ukládala své 
dva oblíbence do postele. V sirotčinci byla 
spousta malých dětí, které by možná tuto 
péči potřebovaly o mnoho víc, ale dvojčata 
Alex a Saša za to stála. Sice už byli oba moc 
staří na pohádky, ale i tak se dožadovali 
nějakého příběhu, o kterém by mohli 
diskutovat místo spaní.

A opatrovnice jim nějaký ten příběh vždy 
ráda vyprávěla: „Dnes jsem si pro vás 
připravila něco speciálního. Bude to o jedné 
vzácné rostlině…“ S pohledem na usychající 
kytky na parapetu ještě dodala: „A o tom, 
proč by se mělo o květiny hezky starat.“  
A s tím začala vyprávět svůj příběh.

„Myslím, že spousta lidí ví nebo alespoň tuší, že 
na tomhle světě plném chladné logiky existuje 
i něco víc. Ne, Boha teď nemyslím. Já mluvím 
o té druhé straně, o opaku logiky a reality.

Malý chlapec, vypadal na deset, možná 
jedenáct let, ležel na své posteli. Pohled  
mu směřoval do prázdna, ale vlastně…  
i samotný pohled dítěte byl prázdný.

Chlapec byl mrtev. Studené a bledé tělo 
dříve sužované vysokou horečkou ale bylo 
něčím zvláštní. Slabě zářilo. Z otevřených  
úst onoho chlapce začínala vycházet čím 
dál tím větší záře. Do vzduchu se vznesla 
malá kulička – semínko.

Vznášelo se tam, dokud svého mrtvého syna 
nenašel Tom Rojvol. Oplakal své mrtvé dítě  
a zasadil semínko. Nemyslete si, bylo mu to 
divné, ale taky to bylo to jediné, co mu po 
synovi zbylo.

Ze semínka po letech vyrostla kytka. Tom 
Rojvol, již čtyřicet let starý a trochu podivný 
pán, si s kytkou povídal. Nahrazovala mu 
psa. Poslouchala, nemluvila a k jeho 
obrovskému údivu se dokonce i párkrát 
hýbla. Jenže z podivné smrti svého syna  
a odchodu ženy, kterou miloval, se mu 
zatemnila mysl. Nevěděl proč, nevěděl jak, 
ale v hlavě se mu začal rýsovat plán.

Kytka musí vyrůst, ale jelikož vzešla z vlastního 
syna, je naprosto jasné, že v sobě ukrývá 
kousek jeho, možná část jeho duše. Třeba  
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se mu povede svého synka přivést zpátky! 
Nebo ne?

Roky plynuly, kytka rostla… Z původně 
slabého světle zeleného stonku se stal silný, 
jako liány propletený stonek, na jehož konci 
se objevilo krásné poupě. Každý den Rojvol 
mluvil na svou kytku, každý den jí sliboval, že 
jí dá život a každý den byl netrpělivější.

Konečně se to stalo. Poupě se rozvilo – a bylo 
nádherné. Okvětní lístky mělo inkoustově 
modré jako synovy oči, ale jejich okraje byly 
olemované černou jako jeho vlasy. To mu 
potvrdilo, že kytka skutečně skrývá duši jeho 
syna, která jenom čeká na osvobození.

Nevydržel to. Přeci jenom byl člověk, ano, 
člověk, který už patnáct let abstinoval, ale 
pořád jenom člověk. Šel svou radost zapít  
do hospody. A jak už to v hospodách bývá, 
seznámil se tam s krásnou ženou, jejíž divoké 
kudrnaté vlasy, které se kolem jejího obličeje 
stahovaly jako bouřkové mraky a jejichž 
barva připomínala havraní křídla, si na první 
pohled zamiloval.

Vlivem alkoholu jí prozradil své malé velké 
tajemství. Normální člověk by mu nevěřil. 
Normální člověk by si myslel, že Tom Rojvol je 
blázen, který si vypěstoval kytku. Ale ona ne. 
Ona nepatřila k těm upjatým a nezajímavým 
lidem bez fantazie.

Nicol Trivian, jméno, které nezná nikdo. Bude 
to tím, že své pravé jméno zapřela. Byla 
cikánské krve a učila se u nejlepší vědmy  
v jejich kočovné skupině. Moc dobře znala 
ty pověsti, předpovědi a podobné věci, 
které mezi lidmi kolovaly po celém světě. 
Tohle se stává jednou za milióny let. A to 
znamená, že si nemůže nechat ujít příležitost, 
která by jí umožnila prodloužit život o několik 
desítek let. Spousta času najít i nějakou 
omlazovací kytku. Ale pro začátek bude 
stačit tohle.

Jediné, co musela udělat, bylo trochu využít 
své ženské zbraně a Rojvol, opilý jak 
alkoholem, tak štěstím ji ochotně zavedl až  
k sobě domů, přímo před zázračnou květinu. 
Byla nádherná. Něco ze zemřelého chlapce 
umožnilo, aby se po jeho smrti vyvinula nová 
rostlina, která mohla život darovat, ale také 
brát. Potřebovala pouze okvětní list.

Rojvol, dmoucí se pýchou, po chvíli odpadl. 
Tiše chrápal a čas od času se zavrtěl. Nicol 
se s radostí v srdci pokusila utrhnout okvětní 
list, jenže nějaká neviditelná síla její ruce 
zastavila. Květina promluvila, hluboký hlas  
se rozléhal hlavou Nicol a také již plně 
probuzeného Rojvola. Nedá svůj dar ani 
jednomu z nich, ale má pro ně úkol. Musí  
ji schovat na bezpečné místo. Oba.

Možná byste mysleli, že kytka bude hodná, 
když už může darovat život. Pravdou je,  
že na tomhle světě není nic čistě dobré 
nebo čistě zlé. V každém dobru je i zlo  
a naopak. A tak je to i s tímto malým, leč 
panovačným zázrakem.

Oba dva souhlasili, neměli co ztratit. Rojvol 
vedl patnáct let naprosto prázdný život  
bez cíle a Nicol… Nicol stejně neměla  
co jiného na práci. A tak se vydali na 
dlouhou pouť, oba nejisti si svým osudem  
a zklamáni životem.“
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Vypravěčka se na chvíli odmlčela  
a zkoumavým pohledem zjistila, že děti 
ještě nespí, takže pokračovala dál.

„Cestovali dlouho. Kdo ví, kam nakonec 
květinu schovali, jedno je však jisté. Zázračná 
rostlina se rozhodla nedarovat nikomu svou 
moc. Nedarovala ji nikomu, ale při tom 
všem, víte, jak to udělala?“ Dvojčata 
zavrtěla hlavou. „Každé rostlince na světě, 
úplně každé, darovala kousek. Žádná 
nedokáže darovat život, ale každá z nich 
nám může pomoct. Stačí se o ně hezky 
starat. Když tomu budete věřit, možná vám 
pomohou i vyléčit se z nemocí.“ Saša 
popotáhla a s nadějí se podívala na seschlé 
kytky. „A co se stalo s Nicol a Rojvolem?“ 
zeptal se Alex. „Kdo ví, o tom už se nikdo 
nezmínil. Ale teď už spát.“

Za pár dní se seschlým rostlinkám začalo 
neobyčejně dařit a i Sašina rýma se 
vyléčila. A takhle, dámy a pánové,  
naučíte děti pečovat o rostliny.
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