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Literární příloha školního časopisu děkuje všem žákům, kteří se ve školním
roce 2014/ 2015 věnovali tvůrčímu psaní, recitaci, divadlu a dalším kulturním
aktivitám, které jim tento školní rok
nabídl. Děkuje za příspěvky a účast
v soutěžích. Těší se, že tvůrčí nadšení
mladým spisovatelům vydrží i nadále
a literární stránky zaplní noví autoři.
redakce
20. 5. 2015, Dům hudby Pardubice. Slavnostní vyhlášení
výsledků literární soutěže O pardubický pramínek.
Jakub Mauer 1. místo, více s. 5 a 9.

Druhé číslo
XVII. ročníku
zábavně zpravodajského časopisu
pro každého
zvědavce
a příznivce školy.

Návštěva Divadla Polárka 23. 4. - 24. 4. 2015.
Anketa z Divadla Polárka - s. 2 - 3.

ANKETA

Na naše otázky odpovídají „lidé“ z Divadla Polárka:
1.Vysněná role
2.Oblíbená role, představení v Polárce
3.Nejoblíbenější kniha, př. spisovatel
4. Film, který stojí za zhlédnutí
5. Skvělý filmový režisér
6. Herec jako vzor
7. Obdivuhodný hudební skladatel, zpěvák, skupina
8. Moje hobby
9. Jídlo, bez kterého se neobejdu
10. Lahodný nápoj
11. Místo, které mám rád

Petr Veselka

Ondřej Biravský

Václav Vítek
1. nemám
2. Předseda
3. Malý Princ
4. Pátý Element
5. Lars von Trier
6. nemám
7. Bob McFerryn
8. RC, paragliding, cvrček
9. srdíčko na smetaně
10. pivo
11. Kde jsou dobří lidé

1.
2.
3.
4.

—Šedý muž- představení Děvčátko Momo
Kája Mařík, Dějiny filmové hudby- Mervyn Cooke
Sám doma, Horem pádem, Všichni moji blízcí, Hanební
pancharti
5. Matej Mináč, Quentin Tarantino
6. Adrien Brody
7. Howard Shore, Hans Zimmer
8. fitko, divadlo, hudba
9. těstoviny s bazalkovým pestem
10. proteinový nápoj
11. svůj počítač

Jitka Janceková

Jan Uhřík

1. žádná

2. Drakula
3. Náš dědek Josef
4. Báječná léta pod psa
5. Jiří Menzel
6. Luděk Munzar
7. M. Horáček, K. Gott,
Olympic
8. práce na zahrádce, kolo
9. těstoviny, rýže
10. dobré kafíčko
11. Valašsko

1. pohádkový dědeček Jendíček
2. Beach boy
3. Sapkowski – pentalogie Zaklínač
4. Old boy
5. Chan Wu-Pank
6. Alfred Texel (Bruce Willis)
7. Leoš Peteráč
8. Truhlařina
9. dobré jídlo 3x denně
10. nektar

Michal Sopuch
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
2

nemám
Chlebovník (Zmatek nad zmatek)
Medvídek Pú (A. A. Milne)
U pokladny stál
Miloš Forman, Emir Kusturica
Ten neznám. Znám: pán - hrad - muž
- stroj - předseda - soudce
Z. Liška, Nick Cave, Mňága a Žďorp,
Polaris
moje práce
to dobré, ale obejdu se bez krupice
studená voda
Ostrava - Butořanka

Markéta Řehánková
1. žádná, bojím se pódia

2. Ondráš a Juráš
3. Wilbur Smith
4. Léto s kovbojem
5. Michal Sopuch, Jakub Kohák
6. Jean Reno
7. Kabát
8. ráda chodím do lesa
9. jakékoliv maso
10. káva
11. Kobylí na Moravě, prožila jsem tam
krásné dětství

Jiří Skovajsa
1. James Bond
2. Ošklivé kačátko
3. Red meat – Max Cannon
4. Sám na Aljašce
5. Jiří Menzel
6. Josef Kemr
7. Richard Wagner
8. fotografování
9. houby
10. grepové pivo
11. les

Leoš Peteráč

Bronislava Krchňáková

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1. Kocour Mág v „Jen počkej, zajíci!“
2. Kocour Mág v „Jen počkej, zajíci!“
3. Zrušené divadlo (Bulat Okudžava)
4. Arizona dream
5. Emir Kusturica
6. Anton Kuzněcov
7. Polaris
8. cestování
9. chléb
10. voda
11. Kuba

Kaktus
Muž (Spalovač mrtvol)
Vkladní
Libertin
Ten, který mi dá roli
Karel Fryštenský
Tomáš Sukup
Volnočasové aktivity
Svíčková
Ovocné nápoje
Slunce pláží a stín palem

Alžběta Hofericová

Jana Hvozdenská
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nemám
Budulínek + liška
Čekání na bílou smrt – Steve Loveček
Želary
Jan Hřebejk
Karel Roden
skupina System of a Down
Moji pejsci, jízda na koni, skoky z letadla, válení se, cestování
9. čokoláda
10. džus
11. doma s pejskem

1. Jakákoliv postava od Goldoniho a z muzikálu
L. Webbera
2. Děvčátko Momo
3. K. Čapek: Anglické listy
4. Kytice od F. A. Brabce, Bratři Karamazovi
podle P. Zelenky
5. ———————
6. Jirásková
7. Cimbálová muzika Záletníci
8. ———————
9. Divočák na švestkové omáčce
10.Bezová šťáva
11.Vysočina

Martina Macková
1. ———————
2. Permoník Toník
3. Proměna – Franz Kafka
4. Bratři Karamazovi
5. Tim Burton
6. Meryl Streep
7. The Beatles
8. ———————
9. Sladkosti
10. Limonáda
11. U moře

1. Vrátný v Macbethovi
2. Spalovač mrtvol, Kocour v botách, Robinson Crusoe
3. Jáchym Topol - Sestra, Noční práce, Kloktat dehet
4. Manželství Marie Braunové (R.W. Fassbinder)
5. Akira Kurosawa
6. Martin Vischer
7. Nick Cave a The bad Seeds, Jaz Coleman a Killing Joke
8. Tramping
9. Brambory
10.Frankovka, merlot
11.Divišova kolonie v Brně

Jakub Julínek
1. Barunka
2. Beach Boy
3. Kladivo na čarodějnice od
Kaplického
4. Smrtonosná past I
5. ————————
6. Bruse Willis
7. Jirka Hilčer z kapely HELEMESE
8. Fotografování na klasický
film - akty
9. Jídlo - veškeré
10. Pivo, víno … nedělám rozdíl
11. Domov líbezný

Honza Cimr

Tomáš Sukup

1. Mám vysněnou hereckou společnost - FUTURE VISION
2. Drákula, Pátek, Hynek, Kašpárek
3. Skryté síly - Kniha Paramahansy svámího Mahéšvaránandy
4. Zeitgeist (Duch doby)
5. Steven Spielberg
6. Jack Nicholson
7. Leoš Janáček, Leoš Peteráč, Dream Theater,
Dillinger Escape Plan, Rachmaninov
8. Jóga, meč, hudba (kytara, klavír), divadlo
9. Voda
10.Čaj Gyokuro, Darjeeling
11.Uvnitř mého já

Jakub Cír
1. Prospero
2. Robinson Crusoe
3. Malý princ
4. Loď Vesmírná odysea
5. J. Švankmajer
6. R. Hrušínský, nejst.
7. Arvo Pärt
8. Příroda
9. Maso
10. Čaj
11. Ostrov
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V DIVADLE POLÁRKA

HYNKU! VILÉME!! JARMILO!!!
My, žáci druhého stupně Základní školy v Jevíčku, jsme navštívili dne 23. dubna 2015 Divadlo Polárka
v Brně. Po příjezdu vlakem a brouzdání brněnskou šalinou jsme zakotvili v divadle, kde divákům herci
zahráli představení inspirované Májem K. H. Máchy. Po devadesátiminutovém představení plném překvapivých scén doprovázených i živou hudbou jsme s herci a dramaturgem o představení debatovali.
Představení nás přivedlo k zamyšlení nad rozporem mezi krásou přírody a turistickým ruchem nebo romantismem a sentimentalitou. Po semináři jsme si prohlédli druhý domov každého z herců a hráli jsme
jevištní hry. Protože jsem žákyní Základní školy Jevíčko, vím, že moji spolužáci mají také co ukázat. A tak
každý, kdo chtěl, si mohl vyzkoušet, jaké to je vystoupit před diváky na jevišti. Pro účinkující bylo příjemné slyšet slova chvály od Bronislavy Krchňákové, vedoucí divadla, a Michala Sopucha, uměleckého šéfa.
V pozdních večerních hodinách jsme ulehli, ráno si nakoupili a vrátili se spokojeni domů.
Natálie Finsterlová
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SOUTĚŽE

Dětská scéna 2015
Na konci února letošního roku proběhlo v Moravské Třebové obvodní kolo v recitaci. Základní školu
Jevíčko reprezentovali žáci, kteří byli oceněni v kole školním. Odborná porota do okresního kola poslala
šest jevíčských recitátorů, Magdu Vymětalovou (2. místo), Annu Vymětalovou (1. místo), Annu Ševčíkovou (1.
místo), Natálii Finsterlovou (3. místo), Jakuba Mauera (2. místo) a Petra Veselku (3. místo). Marie Anna Schillerová
a Eliška Beranová byly v obvodním kole oceněny čestným uznáním.
Okresní kolo se konalo v měsíci březnu. I zde porota naše recitátory ocenila. Čestné uznání si přivezla
Magda Vymětalová, Anna Vymětalová a Anna Ševčíková. Natálie Finsterlová obsadila 1. místo, Petr Veselka získal
2. místo. Tímto umístěním si oba zajistili postup do kola krajského.
Krajské kolo dětských recitátorů „Dětská scéna 2015“ proběhlo v měsíci dubnu. V silné konkurenci nejlepších recitátorů Pardubického kraje si oba recitátoři vedli velmi dobře. Natálie Finsterlová (III. kategorie)
byla odbornou porotou oceněna za přednes Bajek od Karla Čapka. Podařilo se jí zopakovat úspěch z roku
2013, neboť si z krajské přehlídky odvezla Diplom s nominací na Dětskou scénu. Natálie si tak zajistila účast
v celostátním kole, které se bude konat v měsíci červnu ve Svitavách. Petr Veselka (IV. kategorie) zaujal
přednesem textu O. Henryho Paměti žlutého psa. Za svůj výkon získal Diplom a zůstal tak těsně za branami celostátního kola.
Recitátoři se zúčastnili nejen v krajském kole, ale i v kole okresním rozborového semináře s porotou,
kde byly jejich výkony zhodnoceny. Soutěžící ocenili nejen kritické připomínky, ale také cenné rady do další práce.
Mgr. Jiřina Finsterlová

Krajské kolo v Pardubicích. Natálie Finsterlová při slavnostním vyhlášení výsledků. Petr Veselka na rozborovém semináři.

Mladý Demosthenes
V letošním školním roce se Základní škola Jevíčko poprvé zapojila do mezinárodní soutěže Mladý Demosthenes. Účastník soutěží v řečnickém umění. Ve školním, regionálním, krajském, celostátním kole a v
rámci mezinárodního festivalu předvede 1 až 2 minutový monolog na libovolné téma. Zásadní podmínkou
je, že účastník ve svém vystoupení hovoří na téma, které si sám vymyslel. V žádném případě nesmí použít
text jiného autora. Téma se vztahuje k některému z nabídnutých tematických okruhů.
Soutěže se zúčastnila Natálie Finsterlová (7. ročník) a Jakub Mauer (8. ročník), kteří získali
v regionálním kole ocenění. Natálie si připravila monolog na téma Člověk a společnost a za své vystoupení
obdržela diplom za 3. místo. Jakub řečnil na téma Rodina a byl oceněn 2. místem. Oba získali Certifikát na
vzdělávání v Demosthenově škole řečnického umění.
Mgr. Jiřina Finsterlová

O pardubický pramínek
21. ročníku literární soutěže O pardubický pramínek se zúčastnilo pět žáků školy, kteří napsali příběh
na téma „Štěstí nečeká“.
Literární dílka Jana Hadera, Natálie Finsterlové, Radima Prokše, Petra Veselky a Jakuba Mauera si můžete přečíst v tomto vydání školního časopisu (s.9). Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnil Jakub
Mauer z 8. A, který získal ve své kategorii 1. místo.
Mgr. Hana Veselková
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PROJEKTY

Měsíční souboj
Jakub Mauer

příběhu
Líčení v hororovém
rojekt
literárně výtvarný p
osmáků

Černočerná noc. Mrtvé ticho mě probodává svými
pomalu a děsivě se plížícími zbraněmi. To jediné,
co z nehostinné a ponuré noci vystupuje, je neobyčejně zářivý měsíc v úplňku. Hodiny a hodiny bych
se na něj dokázal dívat. Ale přece jenom je na zářivém měsíci něco nepopsatelně děsivého. V dech
beroucí tmě, jako by naplněné nenávistí, já a děsivě
omamující měsíc svádíme nekonečně táhnoucí se
souboj mlčenlivých pohledů, které jakoby sami za
sebe mluví těmi nejtajuplnějšími slovy. Neprůbojná
bledá tvář měsíce, ve mně vzbuzuje touhu vykrást

se do stinné samoty čekající uvnitř mého nitra. Sám
s nepřestávajícím pulsováním krvavě rudé krve v
mých žilách a s ponurým až skoro ďábelským
úšklebkem ve staré, vrásčité tváři upřeně hledím
nenávistným pohledem do jasně zářících očí zkrvavělého měsíce. Mou duši začínají napadat tvorové
strašlivé temnoty. Už to dál nevydržím! Nebudu
snášet tuto nepřestávající nenávistnou trýzeň. Ze
staré hlavy si třesoucími pařáty vytrhávám něco,
čím si můžu způsobit aspoň tolik mučivé bolesti,
jako v mém rozštěpeném nitru páchá ďábelský měsíc. Slyším jenom své děsivé skřípění zubů a nepřestávající smrtící řev, který už pouze instinktivně vydává rozvrácená mysl. Krůpěje vlastní krve stékající
po bezmocném těle mi dodávají poslední zbytky
tepla, jež jsou ukryty v jejich zapečetěném nitru.
A najednou měsíc jakoby zbarvený mou vlastní
krví zmizel. Jediné, co po něm zbylo, je ďábelsky
prosvícený opar. Vše pohlcují husté temné mraky.
Naposledy se podívám na ponuře a nenávistně vyhlížející temnou chladnou oblohu. Z mých končetin
se vytrácí teplo. To vůbec poslední přeživší světlo v
mé rozpolcené duši zhasne.

Světelná temnota
Markéta Ondroušková
Je noc černá jako uhlí a jediným světýlkem je měsíční jiskra.
Chodím mezi stromy, co živé stíny vrhají. Hustá mlha cestu
pokrývá, hromy burácejí a zářivé biče hlasitě dovádějí. V trávě
se vítr prochází, kapky deště o sebe cinkají, a když dopadnou
na zem, už je nikdo nespatří. Silný mráz mě do tváře řeže,
prodírá se mnou jak ostrý nůž. V tom z ničeho nic spatřím
světlo, které je jiné než planoucí oheň. Má barvu rudé růže.
Čím jsem blíž, tím je mi tepleji. Ale teď už je mi moc horko.
Mám pocit, že hořím! Co to? Světlo je pryč a já nevidím nic!
Nastalo ticho, nic nedumá. Tma se mě snaží pohltit. Já ulehnu
k zemi, kde tráva se plazí. Tíhou nemohu vstát a tráva mě začne obrůstat. Poslední, co vidím je neznámá tvář. V té chvilce
se rozpadám v prach. Ten rozpráší vítr a tma vše černě zastíní. Pak vyjde slunce, které vrhá smích a zář. Děti si hrají, a tak
různě dovádějí tam, kde vládl stín a strach.

V temné ulici
Rudolf Prokš

Ráno se probudím celý vylekaný a říkám si, že
jsem rád, že to byl sen. Zdálo se mi, jak ležím
na ulici celý zmlácený. Nemohu se pohnout.
Slyším skřípání dveří a závodění slabých letních
vánků, které omývají mou zkrvavenou tvář.
Konečně sbírám zbytky sil a otočím hlavou doprava. V mých očích se lesknou staré opuštěné
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domy a na ně lehounce dosedá peřinka prachu.
Zvedám zrak k černočerné obloze, na ní vládne
jasně zářivý měsíc. Vypadá, že noční beránky z oblohy někdo žene daleko ode mne. Konečně otočím
hlavu doleva a tam je další ulice. Jenomže v cestě
mi stojí zeď, která je vysoká jako věž. Působí velmi
namyšleným dojmem. Jako král a kolem ní domy
jako poddaní. Otáčím hlavou na všechny strany a
domnívám se, že ležím na silnici uprostřed křižovatky, ale všude samé zdi, nemůžu uprchnout. Před
očima se mi zjeví osoba zahalená v kápi…

Zrcadlo
Klára Mrvová
Když se jeden mladý pár těsně po svatbě rozhodoval, který dům se stane jejich hnízdem lásky,
oba se rozhodli pro velkou opuštěnou vilu na samotě. Dům stál na menším ostrůvku, který obklopoval kvetoucí rybník, lépe řečeno hezčí močál.
Kolem dokola rybníku se tyčil tmavý les, který
občas polechtal sluneční paprsek. Dům na první
pohled působil zchátrale, avšak po důkladnějším
prohlédnutí bychom zjistili, že na své stáří má
krásně zachovalá okna a omítku, která se v šeru
zdála opadaná. Když pár otevřel poprvé mohutné
dveře, zavrzaly tak žalostně, jako by v nich sto
neklidných duší žilo. V domě nebylo vůbec nic,
žádný nábytek, žádné koberce, ale vedle šatních
dveří v předsíni stálo veliké a staré zrcadlo, v elipsovitém rámu, na kterém si mistr tesař dal kdysi
záležet, avšak nyní podléhalo rozkladu díky červotočům.
Nové paní domu, Kristine, se zrcadlo velmi
zalíbilo a hned se v něm zhlédla. Její vzrůstem malý manžel Martin jí slíbil, že až budou nastěhovaní,
tak jí ho opraví a přemístí do ložnice.
Po několika dlouhých týdnech oprav a stěhování, si noví majitelé hověli u televize. Martina takové zahálení nebavilo, a tak zašel do kumbálu pro
barvy a nějaká dláta a hoblík. Chtěl se pustit do
úprav zrcadla, ale sotva se chtěl hoblíkem dotknout rámu, ruka mu ujela a už to bylo. Pořezal
se tak, že krev byla po celé jeho košili. Kristine po
výkřiku okamžitě přiběhla a donesla obvazy. Starostlivě mu ránu očišťovala a vtom si všimla tmavých skvrn na podlaze. Velmi se podivila, ale kvůli
péči o manžela na to brzy zapomněla. Vždyť budou za chvíli pokládat novou dlažbu.
Zrcadlu byla opět nějakou dobu nevěnovaná
velká pozornost, snad až na každodenní úpravy
Kristine. Po celkovém zařízení domu manželé
uznali, že se jim do domu zrcadlo nehodí a že ho
prodají. Po nějaké době se kupec skutečně našel,

a tak zrcadlo zabalili do bublinkové fólie a do krabice, že ho druhý den odvezou. Ráno však bylo
zrcadlo na stejném místě jako obvykle, u dveří
šatny. Oba se zarazili a dohadovali se, že ho ten
druhý určitě nezabalil a že je to jeho vina. Nakonec nad tím mávli rukou a usmířili se. Chtěli tedy
zrcadlo naložit hned, ale nešlo s ním hýbat. Jako
by bylo přilepené. „Co jsi to s ním udělal?“ vztekla
se Kristine. „Já? Já se ho chci zbavit stejně jako
ty,“ ospravedlňoval se. „Aha, takže jsem ho přilepila já?“ „To jsem neřekl, nevím, jak se to stalo.“
„Tak s tím něco dělej, ty seš tu chlap!“ Kristine se
po něm naštvaně podívala a šla nahoru. „Bože, ty
ženský,“ zavolal tak, aby to ještě Kristine slyšela.
Jak tak po zrcadlu koukal a přemýšlel, co se stalo,
uviděl v něm místo svého odrazu, odraz nějakého
svraštělého starce. Byla to pouze hlava v černé
kápi a pod ní se objevil tmavý nápis: Nenech se
stále shazovat, víš, že jsi to neudělal, zbav se jí...
Martinovi v očích zažehly plamínky nenávisti a
zmizel v kuchyni.
Kristine se za chvíli šla podívat dolů, jestli s tím
už Martin pohnul. Když uviděla, že zrcadlo stále
stojí nehnuté, už mu chtěla jít vynadat, ale něco ji
táhlo k zrcadlu. Nešla tam dobrovolně, nějaká síla
ji táhla. V zrcadle se místo jejího odrazu objevila
šedivá stařena, také v kápi a pod ní napsáno: Je to
nemotora, sama bys vše zvládla lépe, zbav se ho...
Vtom Martin napochodoval do předsíně, kde
Kristine stála. Podívali se na sebe jako dva hladoví
tygři a Martin vytasil nůž a děsivě se usmíval. Kristine po chvíli strnulosti skočila po sošce chrliče,
která nebyla moc těžká ani velká, ale pořádná rána se tím zasadit dala. Přimhouřila oči a vztekle
těkala očima z Martina na nůž.
Ze zrcadla vyletěly dva černé přízraky a proletěly rychlostí blesku po místnosti. Ani jeden z
manželů neváhal a rozběhl se se svojí zbraní proti
druhému. Netrvalo dlouho a oba leželi v kalužích
krve, poblíž zrcadla. To vydalo nepatrnou zář a
všechno ze zařízeného domu zmizelo. Nábytek,
oblečení i mrtví.
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Vyhaslý hrad
Petr Janíček

Já hlupák jsem se vsadil, že když neporazím v páce svého přítele, půjdu na ten strašidelný hrad na
kopci v lese za městem. Straší tam, prý tam při
požáru zemřelo spoustu lidí, ale nikdy nedošli
klidu. Vzchopil jsem se, vyrazil na hrad. Trvalo mi
asi hodinu, než jsem ho uviděl.
Celý hrad je zahalen rouškou tmy, ale jeho strašidelné vysoké věže jdou vidět kilometry daleko.
Vidím rozpraskané zdi hradeb, které tu stojí už
stovky let.
Brána je skoro rozpadlá, jenže padací mříž tu pořád je. Když zafouká vítr, vydává děsivé zvuky, že
z toho běhá mráz po zádech. Každý aspoň trošku
rozumný člověk by za bránu nešel ani za zlaté
prase. Jenže já rozumný člověk nejsem, a proto
jsem šel na nádvoří.

Hororový příběh
literárně výtvarný
projekt
osmáků
Nádvoří je pusté a tiché až nepřirozeně tiché. Uprostřed stojí studna, která jakoby se snaží dohnat bránu ve vydávání těch hrozných zvuků. Zbytek nádvoří
je pustý. Vydám se k hradu. Ten je ještě horší než
pusté nádvoří. Je obrovský, s ožehlými zdmi a spoustou oken, které skřípají a vržou. A najednou ticho!
Všechny ty zvuky přestaly. Když tu náhle začala okna, dveře, snad všechno kolem bouchat, mlátit
skučet.
Schovám se do nejbližšího domu. A čekám a čekám.
Nic se neděje. A tak odcházím a uvidím divné světlo,
takové přízračně zelené. Svítící postavy? Schovám se
do rohu. Jdou na nádvoří. Jsou tak blízko, že si je
prohlížím, vyděsím se. Duchové těch, kteří tu zemřeli při požáru, mají skelné výrazy a prázdné pohledy. Vyrážím neskutečnou rychlostí domů. Slyším
ještě skučet bránu, vím, že se sem už nikdy nevrátím.

Vražda v bílých rukavičkách
Natálie Minářová

Je jeden z těch listopadových dnů, který mě dokáže přesvědčit o tom, že i podzim může být krásný.
Slunce příjemně hřeje a všude kolem se rozprostírá moře barevných lístků. Chvíli tu nádheru pozoruji, až se rozhodnu, že vysvobodím svou namáhanou mysl od nudné práce a půjdu se projít. Nějakou dobu se procházím a kochám se krásným a
teplým dnem. Mé kroky po chvíli směřují k pěšině
vedoucí do lesa. Koruny stromů se po obou stranách cesty sklání jako slavobrána a já najednou
zaváhám, mám-li projít. Ale nechávám se unést a
vstupuji do lesa. Je cítit sladký a vlahý vánek, který
si pohrává s temně rudým, spadeným listím. Jdu
dál unesena tou tajemnou nádherou. Znenadání se
mě však zmocňuje pocit úzkosti. Stejný, který mě
přepadl, než jsem vstoupila do lesa, ale mnohem
silnější. Dokonce uvažuji o tom, jestli se nevrátím
zpět, ale nepamatuji si cestu, a tak pokračuji dál.
Les už mi nepřipadá tak působivý, všude je jen
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černá barva a červené listí.
Nejistým krokem však pokračuji hlouběji. Něco,
jako by mě přitahovalo. Pak za obrovským keřem
vidím starou ztrouchnivělou chatu. Vrhám se ke
dveřím s tím, že mi snad poradí cestu zpět. Klepu
na dveře, ale nic se neděje, tak vstupuji dovnitř.
Zavírám za sebou dveře a najednou se zaklapne
zámek. Zkouším otevřít, nejde to. Nemůžu ani
nikomu zavolat, protože tu nemám signál a mám
stále větší a větší strach. Slyším kroky a vidím černý stín, jak se ke mně přibližuje a než se stačím
vzpamatovat, cítím, jak pokládá své ruce v bílých
rukavičkách na můj krk, a já propadám bezmocnosti. Zbývá ze mě jen další stín v bílých rukavičkách.

ZA KULTUROU

Literární podvečer

Žáci školy přijali pozvání Městské knihovny v Jevíčku a připravili si literární pásmo. Během hodinového programu přítomní rodiče, hosté a milovníci literatury svým potleskem ocenili jednotlivá vystoupení.
Žáci recitovali, předvedli řečnické umění, úspěch
sklidilo také autorské či scénické čtení. Jednotlivá
vystoupení byla proložena hrou na hudební nástroje.
Posluchači si odnesli nejen kulturní zážitek, ale taktéž
Literární přílohu školního časopisu. Přítomní byli
svědky toho, že tyto žáky baví číst, psát či recitovat,
že vnímají krásu mluveného slova. Nutno podotknout, že mladí literáti za svou práci získávají
ocenění na různých literárních soutěžích.
Mgr. Jiřina Finsterlová

Listování
Dne 12.2. 2015 nás Městská knihovna znovu
pozvala na Listování s Lukášem Hejlíkem. Předlohou
tohoto scénického čtení byla kniha německé spisov a t e l k y S y l v i a H e i n l e i n Moje bláznivá teta a já. Herci opět nezklamali a
předvedli skvělý a hlavně zábavný výkon, který doprovázel hlasitý smích publika. Na čtení tentokrát
přijela i sama autorka, která program Listování
zhodnotila jako velmi úspěšný. Po představení proběhla beseda s autorkou a autogramiáda.
Dne 21. 5. 2015 nás knihovna opět pozvala na
Listování. Těšili jsme se, jakou knihu herci zpracovali tentokrát. Scénka z knihy Život k sežrání od autora M. Olliviera byla velmi vtipná. Herecké výkony
jsme ocenili dlouhým potleskem a během představení hlasitým smíchem. Bylo to moc povedené.
Klára Mrvová
Dne 21. 5. 2015 se v kině uskutečnilo Listování
s názvem Bertík a čmuchadlo. Téma vyprávělo,
jak to děti mají, když se jejich rodiče rozvedou a
najdou si někoho jiného. Herci to zvládli na velkou
jedničku, občas tam sice spadlo nějaké to vulgární
slovo, ale my jsme dělali jako by nic. Na Listování
Bertík a Čmuchadlo byl pozvaný celý 1. stupeň základní školy a mateřská škola.
Eliška Mauerová

Jak je důležité míti
Ezopa
V letošním školním roce divadelní spolek ZJEV
sehrál detektivní komedii Jak je důležité míti Ezopa.
Představení, ve kterém hrají i žáci naší školy,
zhlédne 2. stupeň 11. června. Na krajské divadelní
přehlídce Svitavský dýchánek získali herci ocenění
za Jevištní projev.
Petr Veselka
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Anglické divadlo
Dne 24. dubna zhlédl druhý stupeň anglické divadlo. V hodinách anglického jazyka jsme se připravovali na představení. Vyplňovali jsme pracovní listy
o příběhu, řešili křížovky, učili se nová slovíčka.
Představení připravili tři herci. Cílem bylo ověřit si,
jak rozumíme anglicky. Úkoly z hodin přispěly k
porozumění divadla. Představení s názvem Peter
Black bylo o tom, jak měl Peter Black špatný den a
nic se mu nedařilo… Zkrátka takový jaký každý
z nás už jednou zažil. Ale všechno nakonec dobře
dopadne.
Adéla Kutková a Natálie Finsterlová

LITERÁRNÍ OKÉNKO

O

sudová loď
Jakub Mauer

Ulehnu, jako už tolikrát do své teplé, měkké postele. Unavený ze všeho, co mi dnešní den přinesl. Je mimo moje chápání, proč vždycky po perném dni plném radosti, štěstí, smutku, povedených, ale i zkažených věcí se v mém nitru rozpoutá takřka neutišitelná bouře všech pocitů.
Vlny omývají útesy v mé mysli. Na pomyslnou
vodní hladinu vyplují všechny mé nešvary, touhy,
rozhodnutí. Jsem jako topící se bezmocný člověk
ve všech mých vzpomínkách.
Byl jsem ještě malý kluk, když jsme běželi se
sestrou po schodech kvůli večerníčku, ale i přesto se mi tato vzpomínka vybaví. Je mi do breku,
ale jakoby instinktivně zaženu tuto myšlenku
pryč. Není to škoda? Vždyť jsme byli šťastní, když
jsme každý večer uslyšeli tu známou znělku. Ano,
bylo to krásné, říkám si, tak málo mi stačilo ke
štěstí, když jsem byl malý.
Vítr přinese obrovskou vlnu a ta s sebou odnese i tyto myšlenky. Přemýšlím, co mi bude stačit
ke štěstí, až vyrostu? Jaké to bude? Splním si
všechny své cíle?
Bouře zuří čím dál víc. Už skoro nemůžu ani
logicky uvažovat, ale ještě nechci upadnout do
říše snů. Pořád mě napadají nové otázky. Na čem
bude záviset moje budoucnost? Na štěstí? Já nechci nechat svůj osud unášet do neznáma jako
v této bouři. Chci ho ovlivnit. Chci se chopit své
šance. Svého štěstí.
Jako bych řekl tajemné zaklínadlo. Bouře v mé
mysli se začala utišovat. Už se necítím tak bezmocný. Vím, co chci, čeho chci dosáhnout. Chci
být šťastný, a proto tuhle bouři musím porazit.
Myslím jen na šťastné chvíle v mém životě.
Bouře ustupuje. Mezi hustými, šedými mraky prosvítá slunce. Pořád jsem v bezedném moři vzpomínek, ale už jsem připraven chopit se svého
štěstí.
Objeví se loď. Loď v neklidném moři plném
mých představ, která mne může zachránit. Ale
tato loď, štěstí, se vždy neobjeví a nikdy na nás
nebude čekat. Je pouze na nás, zda nastoupíme a
necháme se zanést do klidných vod, anebo ji necháme odplout.
Já nastoupím! A vy?

1. místo
O pardubický pramínek 2015
Téma: Štěstí nečeká
Kat.: 8. - 9. ročník

K

dybych neměl štěstí
Jan Hader

Často přemítám, na které životní psychické potřebě,
my lidé, nejvíce lpíme. Jestli na zdraví nebo na penězích, rodině či přátelích nebo snad na lásce, štěstí? Nevím, jak u ostatních sedmi miliard na této planetě, ale
u mě je volba jasná. A o této volbě bych vám chtěl vyprávět příběh, který se možná stal, ale možná taky
nestal.
Jmenuji se Adam, je mi 27 let a před několika lety
jsem byl závislý na heroinu. Téma, které se teď
omílá pořád dokola. A já jsem patřil mezi lidi se
závislostí na tzv. ''H''. Všichni nám už od dětství
vtloukají do hlavy: „Neberte drogy!“ a já se této
rady samozřejmě nedržel. To jsem celý já.
Jako malé dítě jsem měl představy o povolání
jako ostatní děti: kosmonaut, popelář, prezident.
Ale pak jsem v šesti letech náhodou zavadil o akustickou kytaru v učebně hudební výchovy a okamžitě jsem se do ní zamiloval. Tvar nástroje, dřevo,
struny. Nebo ten tón! Prostě láska na první pohled. Letěl jsem domů (a to nepřeháním) a řval
jsem tak dlouho na rodiče, dokud jsem si nevybrečel hodiny učení na kytaru a měl jsem takovou radost, o jaké si můžete jenom zdát.
A tak jsem hrál na koncertech a sklízel obrovské
ovace. Již tenkrát jsem měl naplánované, jaká bude
moje ''hvězdná'' kariéra. První možnost: Vezmou
mě na nejlepší hudební školu na světě a budu všem
dívkám lámat srdce a sbírat všechny ceny v mé
vlastní hudební skupině. Druhá možnost: Budu
chodit na průměrnou konzervatoř v mém okolí, po
vystudování založím velkou rodinu a budu učit na
zdejší lidušce. Ta první možnost se mi líbila samozřejmě víc, ale nikdy nevíte.
Ve hře na kytaru jsem byl ve třinácti letech mezi
nejlepšími z republiky a vyhrával jsem kdejaké soutěže v celostátních a evropských kolech a jednou
jsem se stal i mistrem světa ve svém věku. Porážel
jsem soutěžící z Prahy, z Francie, dokonce i z Ameriky. Bylo to prostě krásné období plné cvičení,
cvičení a cvičení a samozřejmě vyhrávání. Holky mi
padaly k nohám, ale nějak mě nezajímaly, jenom
jsem stále hrál a odmítal je, i když se o mě ucházela nekrásnější holka ze školy.
Pak ale přišel zlom. Nerozvedli se mi rodiče, jak
v takových příbězích bývá. Zasáhlo mě něco trochu
jiného. Smrt v rodině. Ano, zemřel mi bratr, můj
milovaný mladší bratříček, se kterým jsme si tak
často a tak rádi hráli. Jestli jsem měl někoho radši
než kytaru, byl to právě můj bratr Kryštof. Dostal
leukémii, ale zjistilo se to příliš pozdě a ve svých
jedenácti letech zemřel.
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Od tohoto momentu to se mnou šlo z kopce.
Přestal jsem mluvit s rodinou, přestal jsem jíst,
měl jsem noční můry, kašlal jsem na školu, a, to
nejdůležitější, přestal jsem hrát na kytaru.
A víte, proč jsem hlavně začal brát drogy? Z
úplně normálního zoufalství. A taky se mi chtělo
udělat něco, co se opravdu nemá. Tak hloupý
jsem opravdu byl, ale taky hrozně nešťastný.
O takovém koutu města (říká se mu U Čígra,
podle kluka, který to tam tak trochu šéfuje) se ví,
že tam žijí dealeři drog a ''socky'', které jsou na
nich závislí. Je to stará budova nějaké dávno zkrachovalé fabriky bez střechy, ale jejím obyvatelům
to bohatě stačí. Jednoho večera, když už jsem to
nemohl vydržet, jsem se prostě sebral, vzal nějaký peníze a šel tam.
Uvnitř jsem potkal Čígra, toho kápa všech těch
dealerů, a oslovil ho. Poznal jsem ho podle černé
bundy, kterou mi asi před půl rokem ukradl. Byla
mu sice malá, ale to mu, jak se zdá, nevadilo. Dal
jsem mu nějaký peníze a dostal, co jsem chtěl:
stříkačku a pytlík s bílým práškem.
Šel jsem někam do rohu, abych měl klid, vytáhl
si lžičku a zapalovač z domova a připravil si, co je
potřeba. A úplně bez chybičky. Překvapil jsem se,
protože jsem s tím neměl žádné zkušenosti a nikdo mi nepomáhal, ale něco jsem znal z knihy My
děti ze stanice Zoo. Asi jste si mysleli, že jsem ji
nečetl, ale četl a velmi mě zasáhla. Viděl jsem dokonce i film. Ale když jsem se rozhodoval, jestli si
mám dát dávku drog nebo ne, tuhle knihu jsem
úplně vytěsnil z hlavy.
Odvázal jsem si šátek z krku a obvázal si ho
kolem ruky. Čekal jsem, až mi naběhne žíla a pak
chvíli počkal, jestli si to nerozmyslím. Přiložil jsem
si stříkačku k ruce a snažil se píchnout si dávku.
Nejdříve se mi moc nedařilo, ale asi po dvou minutách jehla zajela do masa.
Najednou jsem v ruce a pak i v celém těle ucítil strašnou bolest, jakoby na moje kosti, svaly a
orgány někdo zevnitř zatlačil. Omdlel jsem a několik minut jsem o sobě doslova nevěděl.
Jak jsem vyšel ven, zaplavila mě taková vlna
uspokojení, jakou jsem nikdy nezažil. Usmíval
jsem se a motal se, jako bych byl po celonoční
diskotéce plné alkoholu a jiných podobných závislostech. Lidi kolem vypadali rozmazaně. Poté
jsem narazil do něčeho tvrdého a spadl na zem.
Probudil jsem se, asi už bylo ráno, a okamžitě
mě zasáhla prudká bolest v hlavě. Vyjekl jsem
bolestí a zůstal ještě několik minut ležet na zemi,
jak jsem poznal podle tlaku na zádech. Udivilo
mě, že neležím ve své měkoučké posteli, ale záhy
jsem si uvědomil, co jsem předchozí večer provedl. Rozbrečel jsem se. Potom jsem vstal a vyšel
vstříc domovu.
Večer jsem se opět vydal k Čígrovi. Opět jsem
dostal nějakou tu dávku heroinu a opět jsem si ji
vpravil do těla. Už jsem skoro nic necítil. Jen velice příjemné opojení a uvolněnost.
11

Poté, co jsem vyšel ze svého úkrytu, jsem uslyšel křičet nějaký vyšší chlapecký hlas a jasně rozpoznatelné nadávky hlasitého basu. Vydal jsem se tím
směrem a po nějaké době jsem uviděl, jak dvoumetrová svalnatá hora sádla uštědřuje pěsti o hodně
menšímu vyhublému klukovi. Vyběhl jsem okamžitě
z mého úkrytu a řekl jsem tomu obrovi, aby ho
nechal být. Vlepil mi takovou facku, že ji ještě teď
cítím na své tváři. Upadl jsem, ale hned jsem se
vzchopil a pomohl jsem klukovi zvednout se na
nohy. Položil jsem ho o pár metrů dál na měkkou
trávu a povedlo se mi ho probudit.
„Díky,“ uslyšel jsem slabý šepot vycházející z úst
toho neznámého kluka.
„Nemáš zač,“ řekl jsem potěšeně a zároveň
unaveně a vyšel jsem ven z toho drogou cítěným
místem a nechal ho napospas jiným dealerům, kteří
ho v noci možná zase navštíví.
Takhle se opakovaly i následující večery a bral
jsem si nějakého toho heroinu i domů. A mé okolí
si zatím ničeho nevšímalo. Nezajímalo je, že jsem
se ve škole neučil, nezajímalo je, že jsem přestal
cvičit a chodit na hodiny kytary. Prostě je nic nezajímalo. Ale po několika týdnech jsem začal mít
strašně bledou a povislou kůži. Byla otázka času,
kdy si toho někdo všimne. Tak jsem se jednou úplně sbalil, vzal si nějaké ty peníze na drogy a vyběhl
ven k Čígrovi.
Tam jsem si opět koupil dávku na několik příštích dní a našel jsem si úplně prázdný koutek, kde
bych mohl spát. Najednou jsem uviděl toho kluka,
kterého jsem tenkrát ''zachránil''. Vyběhl jsem za
ním a ukázalo se, že se jmenuje Radim a že tu žije
asi něco přes půl roku. Ti velcí tupouni ho prý mlátí proto, že je tady nejslabší a protože nemají peníze na dávku. Nakonec jsme se skamarádili a bydleli
spolu v mém opuštěném koutku.
A tak jsme si několik týdnů žili, chodili na party
a jiný akce, až nám málem došly peníze na dávky.
Přemýšleli jsme, jak si vydělat. Prostituci jsme předem zavrhli, ale na nic jiného jsme stejně nepřišli.
Vydali jsme se teda do místního gay klubu. Bylo to
strašné. Všude kolem byli oplzlí teplouši a úplně se
třásli na ty, kteří se s nimi bez problému vyspí.
S Radimem jsme o těch večerech byli zamlklí a
často jsme plakali. Ale měli jsme peníze na drogy,
takže jsme s tím byli po chvíli smíření.
Jednou jsem ale uviděl u nás mámu. Snažil jsem
se schovat. Ale nakonec mě uviděla a po dlouhých
hodinách nás nakonec přemluvila k léčbě doma. Pili
jsme víno a polykali nějaké tabletky.
Další týdny života byly úplnej horor. Šíleně mě
bolela hlava a břicho. Zvracel jsem. Měl jsem takové křeče v nohou, které jsem v životě nezažil a
snad ani nezažiju. Mlátil jsem do nich, řezal, okopával jsem stěny. Choval jsem se jako blázen. Nic
nefungovalo. Házel jsem do sebe léky a zapíjel je
litry vína. Opět nic. Všechno zároveň a pořád dokola. NIC! NIC! NIC!
Nakonec jsem to prostě nevydržel a vytáhl jsem

si dávku heroinu z malé lahvičky schované pod
kobercem. Šňupl jsem si a po pár vteřinách se mi
ulevilo. Dal jsem i Radimovi. Chvíli po tom jsem
si uvědomil, že to léčení prostě nemá cenu a tak
jsem s Radimem zase utekl k Čígrovi.
A tak to začalo znovu. Kupování drog, užívání,
prostituce a pořád dokola. Asi rok jsme si zase
takhle užívali, dokud jsem si neuvědomil, že
takhle se pořád žít nedá. Několik měsíců jsem si
protrpěl v léčebně a po té předlouhé době (zdálo
se to jako mnohá staletí) jsem se nadobro vyléčil.
Splnila se mi dokonce i ta ''hvězdná'' kariéra, ale
ta možnost číslo 2, která se mi stejně zdá lepší.
A co teď? Jsem dospělý, opět jsem začal hrát
na kytaru, vystudoval jsem konzervatoř, mám
manželku Elenu a s ní mám překrásnou dvouletou
holčičku jménem Eliška. Bohudíky, nejeví žádné
známky mé bouřlivé minulosti. Učím na zdejší
lidušce a příležitostně si vydělávám přednášením
na základních a středních školách o drogách.
A radím i vám. Držte se od nich dál. Já vím o tom
své.
A teď o té mé volbě. Já si myslím, že nejdůležitější ze všech je štěstí. Protože kdybych neměl
štěstí, neměl bych ani zdraví, peníze, rodinu, přátele, a dokonce ani lásku.
Ale teď vím a vy na to určitě taky brzy přijdete, že... štěstí nečeká.

P

roblémy
dnešních knížek
Klára Mrvová

Jednou se takhle v malé rodinné knihovničce v
obýváku bavily knížky o tom, co už prožily. Pohádková knížka, byla takového drobného vzrůstu,
povídá: „Páni, to vám je takových let, co jsem se
dostala až do téhle naší knihovny. Koupili si mě
pro malou Janičku. Jak ta se se mnou nasmála,
když byla ještě táákhle malinká“, zagestikulovala.
Pohádková chtěla pokračovat, když tu se jí do
řeči vmísil dívčí Románek: „To je možné, ale mě
si stejně oblíbila nejvíc. Když mě četla, dojetím
plakala.“ „A to si myslíš, že jsi její nejoblíbenější,
když brečí?“ zeptala se maminčina Kuchařská kniha. To byla moudrá, všech chutí světa známá
bichle. „No nebýt mě, nemá teď manžela a rok
po svatbě“ dodal Román hrdě. „To si opravdu
myslíš, že je to díky tobě?“ namítl s úšklebkem
Deník. Janin Deník byla odrzlá kniha, trochu otrhaná a trochu pomačkaná se spoustou zápisů z
Janina dospívání. „...dneska jsem se poprvé viděla v
knihkupectví s Martinem, byla to láska na první pohled, když jsme oba sáhli ve stejnou chvíli na stejnou
knihu...“ odcitoval Deník jeden ze zápisů. „Takže

za to všechno nakonec můžu já. To po mně v tom
knihkupectví sáhli“, řekl slabým hláskem maličký
německý Slovníček a uculil se. Pohádková knížka
pokračovala: „No a co teprve malý Petřík, ten mě
má určitě nejraději. Četl si mě stále a stále dokola.“ „Myslíš?“ dodala temným hlasem Detektivka.
„Přelouskal mě snad tisíckrát a vyřešili jsme společně nejednu hádanku.“ „Myslím, že se uklidníme,
ano?“ nevydržela to Vesmírná encyklopedie. „Když
mu bylo patnáct, měl mě přehltanou a byl ve třídě
nejchytřejší. Díky mně samozřejmě.“ „No to teda
ne. Na střední se učil německy a jak jsem byl důležitý!“ ohradil se Slovníček. Knížky se začaly dohadovat, jedna přes druhou křičely a máchaly stránkami desky nedesky. „Tak doost!“ zakřičela tatínkova Mechanická kniha. To byla taková starší, pomačkaná kniha, která toho měla už dost, a tak se
do hádek s knížkami nezapojovala. Dneska ji ale
bolely oba horní rohy, a tak zasáhla: „Proč tu pořád řešíte, kdo je nejoblíbenější nebo nejčtenější?
Každá jste oblíbená v jiném věku.“ Knížky se zastyděly a porovnaly si stránky. „Ale jen díky mně Petr
opravil před měsícem svoje auto,“ prořekla se Mechanická kniha. „Do ní!“ zakřičela Pohádková.
Knížky už byly zase v sobě. Praly se tak mohutně,
až strany létaly vzduchem. Když už byly všechny
vyčerpané, poskládaly se zpět do řady.
Po pár dnech, kdy spolu knížky nemluvily, to už
nevydržela Kuchařka a chtěla začít s omlouváním,
ale místo omluvy z ní vyšlo: „Jupiter je největší planeta sluneční soustavy.“ „Was hast du gesagt?“
podivil se Deník. Neveřily svým uším. Při rvačce si
proházely stránky a nebyly schopny srozumitelných
vět. „Co budeme dělat, Sherlocku?“ zeptala se kapitánským tónem Pohádková. „Ich weiß nicht,“ odpověděl Deník. Knížky se na sebe bezmocně dívaly.
Nikdo nevěděl, jak se z tohoto problému dostat.
Několik týdnů knížky neřekly ani slovo. V den,
kdy bylo slunečno a venku krásně, přinesla maminka do knihovny novou knížku. Byla to knížka Pravidel českého pravopisu. Ještě byla cítit novotou a
pohodářsky řekla: „Ahooj všichni.“ Bylo ticho.
„No, co mlčíte? Zapomněly jste snad pravidla slušného chování?“ „Wir...,“ chtěl odpovědět Deník,
ale Pohádková ho přerušila a povídá: „Kapitáne, byl
nám sdělen velký problém! Knížky si přeházely
strany, kapitáne.“ Pravidla vykulila oči a povídají:
„Chcete mi říct, že jste si nějak proházely stránky
a nevíte, jak z toho ven?“ „Ja,“ nevydržel to Deník.
„Myslím, že vím, jak vám pomoci,“ řekla Pravidla a
pustila se do práce. Že jim to nějakou chvíli trvalo,
než dala dohromady tolik různých příběhů. Když se
knížky zase cítily ve svém obalu, poděkovaly Pravidlům.
„Ale, vždyť to nic nebylo. Je to moje práce“
uculila se Pravidla. Knížky se mezi sebou vzájemně
omluvily za hádku a přijaly Pravidla mezi sebe. A
jestli knížky neskončily ve sběru, leží v knihovničce
dodnes.
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V

ita Natali
Natálie Finsterlová

Rok 2001, 19. říjen, 14.00, pátek. Narodila se
Vám holčička! (49 cm/3,250 kg) Na tváři otce se
objevily slzy štěstí. Takhle to znám z vyprávění.
Napadá mě, že šťastný mohl být i proto, že jsem
se narodila v pátek, tudíž si nemusel brát dovolenou. A máma nemusela mít starost, protože se
přes víkend postaral o mé starší sourozence.
Štěstí tenkrát potkalo i mě, protože jsem se narodila nejbáječnějšímu tátovi (196 cm/94 kg/
nekuřák/sportovec). Nesmím zapomenout na
nejbáječnější mámu (165 cm/54 kg/nekuřačka/
sportovkyně).
V dubnu 2002 ta malinká holčička vážila 8,400
kg. Jaké štěstí, že se moje přibírání na váze zastavilo, protože jinak bych ve svých třinácti letech
vážila něco málo přes 218 kg. Na fotografiích
z roku 2003 se na mě usmívá šťastné, bezstarostné, normálně vážící dítě cákající se u pobřeží Jaderského moře. Radost a úsměvy v roce 2004
vystřídal pláč, (když se za mými rodiči zavřely
dveře a já zůstala v mateřské školce), ale jenom
nakrátko, neboť se ke mně dostavilo štěstí v podobě paní učitelky Libušky, která mi ukázala, že i
v cizím prostředí bez rodičů mi může být fajn.
Štěstí na sebe nenechalo čekat ani v dalším roce.
Nevědomky jsem ho poznávala v podobě prvních
sportovních krůčků. První lyžování, první vystoupení v aerobiku. V pěti letech jsem překvapila
číšníka v restauraci, když jsem jednoduchou útratu měla rychleji spočítanou v hlavě než on pod
sebou na papíře. V roce 2007 bych pravděpodobně tomuto číšníkovi přečetla i jídelníček. Štěstí
bylo, že rodiče zjistili, že umím číst dřív, než bych
přečetla něco nevhodného. Velké štěstí mě potkalo v první třídě, protože mě zachránili v nemocnici, kam mě rodiče přivezli s otravou krve.
Šťastná jsem byla, že jsem si zásluhou lékařů
mohla jít pro své první vysvědčení. Zcela jiný pocit štěstí jsem zažívala, když jsem začala hrát na
flétnu, kterou jsem tajně sebrala své sestře. Tento pocit se umocnil, když jsem k hudbě přidala i
tanec. Zářila jsem štěstím, když jsem pod stromečkem v roce 2012 našla vytouženou příčnou
flétnu. Rodiče – nehudebníci byli šťastni o něco
méně. (Ze začátku mi to fakt moc nešlo.) Šťastná
bývám, když recituji nebo hraji divadlo. Možná
tušíte, anebo netušíte, že mě k tomu přivedla
moje máma, táta mě přivedl ke sportu. V roce
2013 jsem si sportovní obzory rozšířila. Zažívala
jsem štěstí v kolektivní hře. Basketbal mě fakt
baví.
Rok 2015, 27. březen, 15.00, pátek. Čím jsem
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starší (167 cm/52 kg), tím víc vidím, že štěstí může
být blízko. Když mi poradí sestra, když mě pochválí. Tedy občas pochválí. Čím jsem starší, tím víc
vidím, že někteří lidé v životě tolik štěstí nemají.
Ale vím, že soužití s mým postiženým bratrem je
pro mě taky štěstí. Dokážu se radovat z úplných
maličkostí.

M

á úvaha o štěstí
Petr Veselka

Štěstí? Štěstí je krásný pocit blaha a uspokojení.
Štěstí v životě můžeme potkat na každém rohu, ale
taky nemusíme. Někoho provází po celý jeho život,
a tak si ho ten někdo přestává všímat. Jiný ho chytne občas a je z toho „šťastnej“. Někomu se štěstí
zase úplně vyhýbá. Některé lidi za celý život ani
nenavštíví.
Ale co vlastně štěstí je? Kde najít odpověď?
Rčení, přísloví a pořekadla nám odpovídají celé
dekády v různých příručkách a slovnících. Ale co
takhle přírodní vědy? Fyzikální veličina? Matematický výpočet? Geometrický útvar? Chemická reakce?
To jsou mé otázky. A když se nad nimi zamyslím,
možná najdu i odpovědi.
Štěstí není sice žádná fyzikální veličina, ale dá se
na jeho charakteristiku použít Fyzika. Všichni jistě
známe Newtonovy zákony, z nichž jeden zní: Akce
a reakce. Hned vysvětlím svoji myšlenku, dovolte
mi jen otázku... „Co uděláte pro štěstí?“ Někomu
prostě ke štěstí stačí pustit si oblíbený film nebo
tak něco, jiný zase je šťastnej, protože potkal holku
„svých snů“, a velká hromada lidí je šťastná, protože každý něco zvládl. Co já vím? Třeba je spokojen
se svým domácím úkolem, šel do soutěže a má
šťastný pocit, že uspěl (ať už si odnese zážitek nebo odměnu, obojí přináší uspokojení). Závěr? MUSÍ
se stát nějaká akce, aby PŘIŠLA šťastná reakce.
Chápete? Když vezmu ten případ kluka, co je štastnej, protože potkal TU HOLKU. Už vám to došlo?
Jasně. Museli se někde potkat (akce), aby ji třeba
hoch pozval na rande (reakce). Oba jsou spokojeni
a šťastni.
Matematicky, když máme štěstí, běžně štígro,
jednoduše sčítáme. Když sečteme správného člověka + správný okamžik + správné místo (jak se lidově říká ve správný moment na správném místě)
vyjde nám pocit blaha nazývaný štěstí. A co člověk
s nekonečně velkým štěstím? Jsou takoví, kterým
přináší uspokojení všechno od velkých úspěchů,
běžných zážitků až po povedenou hromádku (víte
kde).
Při geometrii: ke štěstí se musíme pomalu a
vytrvale dopracovat, vyšplhat na vrchol. A to je
dřina, přesně jako při rýsování jehlanu. Už jste ně-

kdy byli na vrcholu? Už jste také poznali, že jste
z něj sešli, spíš spadli? Určitě ano, protože pobyt
na vrcholu není napořád, vrchol je malinký a štěstí netrvá věčně.
Chemicky bychom vyjádřili: vezmu-li si kousek krásného večera (odměřím malou chvilečku první políbení nebo žádost o ruku), přidám krásný pár (v parku či v restauraci), a odměřím-li
přesně, vyklube se chemická reakce slučování:
Dokonalý Okamžik + Pár + Kyslík (Proč kyslík? Díky němu dýcháme a bez něj by to nešlo) =
šťastná chvíle, uspokojení, blaho, čili štěstí.
Závěr? Rovnice štěstí:
DO + P + O2
DOPO2
Úvahy o štěstí nejsou lehké. Důležité je štěstí
zažít, abychom pochopili jeho podstatu a existenci. Je dobré ho vyhledávat. V každém okamžiku
má jinou tvář a pro každého jinou životní velikost. Snad každý v životě řekne: „To jsem měl
ale hodně velký štígro.“

J

ak si kniha hledala
kamarády
Anna Vymětalová

Byla jednou jedna kniha, jmenovala se Pipi
Dlouhá punčocha a ta neměla žádné kamarády.
Neměla ani rodinu, neměla prostě nikoho. Byla z
té samoty hrozně nešťastná a rozhodla se, že si
nějaké kamarády najde. A tak se vypravila hledat
kamarády.
Šla, šla, šla a jak tak šla, došlo jí, že vlastně ani
neví, jak se takoví kamarádi hledají. Dostala hrozný strach, že se jí nepodaří žádné kamarády najít.
Sedla si na ulici, plakala a nevěděla, co má dělat.
Po chvíli šel kolem nějaký pán, koukl se na knihu
a pomyslel si: „Hm, Pipi Dlouhá punčocha a je
nějaká mokrá, asi ji někdo polil a pak ji zde odhodil. Maruška mi nedávno říkala, že by si tuhle knihu moc přála, tak já jí ji zanesu domů.“ Maruška
byla dcera toho pána. Pán si tedy Pipi vzal do náručí a nesl si ji k sobě domů. Kniha pořád plakala,
protože nevěděla, kam ji ten pán nese. Když dorazil domů, šel hned knihu předat Marušce.
„Jéé, Pipi! Tati, ty jsi nejlepší! Mockrát ti děkuji,“ objala ho Maruška, vzala si od svého tatínka
knihu a chtěla si v ní hned začít číst, ale maminka
ji zadržela: „Maruško, nejdříve si udělej úkoly a
pak si můžeš číst.“ „Ach jo,“ povzdechla si Maruška, dala knihu do regálu a šla si udělat úkoly.
V regálu byly i další knihy, ale byly mnohem
tenčí než Pipi. Z toho Pipi měla velikou radost,
otřela si konečně slzy, protože si myslela, že se s
knihami skamarádí, což se mýlila, a dala se s nimi
do řeči.„Ahoj, budeme se spolu kamarádit?“ zeptala se mile. „Blázníš? S takovou tlusťoškou? My

se s tebou kamarádit nebudeme. Nechápeme, jak si
tě mohla Maruška tolik přát.“ To si Pipi nenechala
líbit a s pláčem knihám řekla: „Vy jste zase moc
hubený a neslušný. S váma už se ani kamarádit nechci.“ Pak se otočila a už si ostatních nevšímala.
Když měla Maruška úkoly hotové, vytáhla si
Pipi z regálu. Jenže Marušce čtení moc nešlo, za půl
hodiny stihla přečíst jen dvě strany. To ji naštvalo,
hodila knihu na zem a šla hrát hry na počítač.
Pipi zjistila, že tady se s ní nikdo kamarádit nebude a rozhodla se, že uteče. Hned začala přemýšlet, jak to provede. A jak tak přemýšlela, zaslechla
Maruščiny rodiče. „Zítra půjdeme na oběd k babičce. Počítáš s tím, že jo?“ řekl tatínek. „Jo jo. Počítám. Řekla jsem to už včera i Marušce. Říkala jsem
jí, ať si s sebou vezme Pipi Dlouhou punčochu, aby
ji ukázala babičce. Ale moc se jí do toho nechtělo…“ Potom se ještě o něčem bavili. „Bezva,“ pomyslela si Pipi. „Vyklouznu jí z tašky a uteču,“ řekla
si pro sebe v duchu a měla vymyšlený plán jak
utéct.
Druhý den opravdu vyrazila Maruška s rodiči k
babičce. Maruška si vzala knihu do tašky, všichni se
oblékli a šli. Pipi si řekla, že Marušce vyleze z tašky
až někde v půli cesty. A tak se také stalo. Odběhla
se schovat za strom, aby si nikdo nevšiml, že zmizela.
Když byla Maruška s rodiči už daleko, vylezla ze
skrýše, sedla na ulici a čekala, až ji tam někdo najde
a ujme se jí. Taky doufala, že její příští majitelé budou milejší než Maruška a že se skamarádí s jejich
knihami. Pipi neseděla na ulici ani deset minut a
přišla nějaká paní. Vzala si knihu do své tašky a někam ji nesla. Paní, která se knihy ujala, pracovala v
knihovně a šla právě do práce. Měla taky v plánu,
že ji zařadí do regálu mezi ostatní knihy. To ale Pipi
netušila.
Když paní došla s knihou do knihovny, opravdu
ji vyndala ze své tašky a uložila ji do regálu k ostatním knihám. Poté hned odešla pracovat. „Ahoj,“
pozdravila Pipi nějaká kniha jménem Děti z Bullerbynu. „Ahoj! Jak se jmenuješ?“ zeptala se Pipi vesele. „Děti z Bullerbynu. Jak ty?“ „Já jsem Pipi Dlouhá
punčocha. Nechtěla by ses se mnou kamarádit?“
„Ráda. Se mnou tady nikdo nekamarádí.“ „Hm. Tak
to si asi budeme rozumět. Já totiž taky nemám žádné kamarády.“ A tak měla Pipi Dlouhá punčocha
kamarádku.
Jednou do knihovny přišla nějaká paní s malým
chlapcem a zeptala se paní knihovnice: „Dobrý den,
prosím vás, kde najdu knihy od Astrid Lindgrenové?“ „Pojďte, já vám to ukážu,“ odpověděla knihovnice a šla jim to ukázat. „Tak od Astrid Lindgrenové tady máme jen tyhle dvě knihy,“ ukázala na Děti
z Bullerbynu a na Pipi Dlouhou punčochu. „Děkuji.
Já se tady ještě porozhlédnu a potom si některou
z nich vezmu.“
„Tý jo! Tak my jsme se narodily stejné paní,
jo?“ zeptaly se děti z Bullerbynu. „No jo. Proto si
14
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spolu tak rozumíme. My jsme příbuzný. Tak to je
skvělý,“ odpověděla Pipi. Tak knihy zjistily, že
jsou obě z jedné rodiny.
Nakonec všechno dobře dopadlo – Pipi si
našla novou kamarádku a zároveň i příbuznou. A
taky si ji v knihovně hodně dětí půjčovalo na čtení, hezky se o ni staraly a potom ji zase v pořádku
vrátily do knihovny. A Maruška si koupila v obchodě jinou, hubenější knihu.

P

roč štěstí se
tak chová
Radim Prokš

Napadlo vás někdy, kdo nebo co je štěstí?
Štěstí je velice zvláštní osoba, kterou lidé nevidí. Pohrává si s námi, no a pak to dopadá tragicky.
Inu k příběhu. Před dávnými časy se jedna prazvláštní osoba procházela po jedné vsi. Neměla
nic než kabát s kapucí, ale hlavně měla dobře
spravedlivé myšlení.
Štěstí žilo v zemi… Ono to vlastně nebylo ani
na Zemi, ale vlastně v úplně jiném světě. Byl to
shnilý svět, kde nehrála spravedlnost ani dobro.
Štěstímu se z toho chtělo plakat. Samé krádeže,
zabíjení, války. Štěstí se procházelo uličkami, které byly pobořené a domy spálené. Náhle vidělo
malé světýlko v takovém malinkatém domečku.
Vešlo dovnitř.
Najednou se vyděsilo. Pane bože! Uvidělo dva
muže s noži, kteří se stahují nad vystrašenou
osobou. A ven! vyjeklo Štěstí. Mazejte, nebo vás
vypráskám jako psy, co si honí své ocasy! Muži se
otočili. Neslyšeli jste?! Nekoukejte jak telata a
ven! Osoba ležící na zemi se zvedla a řekla: Děkuji vám, mockrát děkuji. Chtěli mi ukrást moje
zlato, i když ho moc není. A vytáhla tři zlaťáky.
Tu máte jako odměnu. Štěstí řeklo: Není potřeba
mi něco dávat, stačí mi váš vděk. Jak se jmenujete? Štěstěna, odpověděla osoba s červeným pláštěm. A jak vy? Štěstí. Víte co? Za to, co jste pro
mne udělalo, budu ve šťastných chvílích říkat: To
mám ale štěstí. Štěstí se usmálo. Pojďme se podívat někam, kde nám nic nehrozí.
Nedaleko uviděly hostinec. Šly se tam podívat.
To snad ne! Prohrál jsem! ozvalo se od stolu
s kartami. Přišlo Štěstí a řeklo: Můžu? Dobrá, ale
nejdřív se vsaďte! řekl jeden muž. Začínáme! A
už to lítalo. Jedna karta, druhá karta a… vyhrává
tahle žena, nebo muž, nebo kuře? Štěstí mi říkají.
Vyhráváte sto zlaťáků! řekl pán. Děkuji vám, řeklo hrdě Štěstí. Kdo chce zlaťák?! zařvalo Štěstí
po hostinci. Všichni se otočili a dívali se, jako by
žádné zlaťáky neměli. Tak tu máte! A Štěstí je
hodilo do krbu. Každý se nahrnul, všichni utíkali
pro vodu a křičeli: Zlaťáky, já chci, Zlaťáky, to
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jsou moje zlaťáky! Pche! Tlačíte se jako mláďata
k mámě pro mléko. Jaká škoda, že jsou lidé tak
chamtiví! odfrklo Štěstí a vyrazilo se Štěstěnou do
dalšího kraje města.
Uviděly dvůr a na něm kominíka. Tahal se
s žebříkem. Zajekal: Jéééé! A najednou prásk, bum,
ťuk. A všude létaly kusy střepů, sláma, prkýnka. Už
pošesté mi shodils tu slámu ze střechy! A hned ji
sprav! rozkázal otec z okna. A tak vykonal a zase:
prásk, bum, ťuk. Už posedmé! A pořád dokola.
Teď si na řadě ty, Štěstěno! Dobrá! odpověděla a
vytáhla zrcátko. Na vem si ho, řekla Štěstěna. Kominíček ho vzal do pysků a uchopil žebřík. Asi víte,
jak to šlo. (Ale do té doby než rozbil zrcátko.) Jsi
synem štěstěny! řekla Štěstěna a šla společně
se Štěstím zase opodál.
Zahlédly veliký zámek, ve kterém žila bohatá a
ke všemu lakomá rodina. Zde žil hrabě s jeho ženou, se kterou si už moc nerozuměl. Vychovávali
dceru, syna a jednoho chlapce. Tohoto chlapce
našli na ulici. Slíbili mu, že ho nechají u sebe, když
bude dělat to, co má. Ovšem nevařili mu. Jednou
manželka koupila pro hraběte zbrusu nový luxusní
oblek s cylindrem a krásným motýlkem, krásně
lesklé černé boty a bílou košili s manžetovými
knoflíčky. Poté ho donesla domů, hraběti se moc
líbil, proto jako by se do ní znovu zamiloval. Jednoho dne si ho vzal na pohřeb a pak to šli zapít, jak
to většinou lidé dělají.
Když se však hrabě vrátil, žena ho uviděla a
spráskla ruce. Měl celý oblek zašpiněný od bahna.
Manželka ho dala vyčistit za úkol tomu malému
chlapci, kterého se chtěla už dávno zbavit. Vykopla
ho a ať se nevrací, až bude hotov. Chlapec vyšel
ven se slzami v očích, ale potkal Štěstí. To mu podalo zlaťák, který najednou začal zářit a přičaroval
nešťastníkovi fůru zlata, a znečištěný oblek vyčistil
a zmenšil na velikost chlapce. Oblek je tvůj, ať je
jim to líto, když byl tak drahý. Peněz mají dost.
Každý si tě bude vychvalovat. A toto zlato také je
tvoje, řeklo Štěstí a pak odešlo společně se Štěstěnou.
Štěstí chodí po lidech. A každý si nese následky
z toho, jak se chová. Je hrozně rychlé. Obejde
spoustu lidí za jednu setinu. A proč ho nevidíme?
Protože lidem nevěří, že kdyby se ukázalo, že by
mu nikdo nic neudělal. A proto mu musíme jít naproti, i když ho nevidíme.

L

áska a kamarádství
nad kouzla
Denisa Hadrová

Jednou mě můj teleport přenesl do magické
rodiny, kde maminka povídala dcerce pohádku. Ta
pohádka mě zaujala natolik, že vám ji teď povím.

Byla jednou jedna kniha jménem Poustevnička.
Ta kniha nebyla obyčejná, nežila v knihovně ani v
malé domácí knihovničce, neměla kamarády, ale
byla dobrá. Žila v lese, kde každé dobré bytosti,
která se trápila, poradila. Ta rada vždy pomohla.
Tak to trvalo mnoho let. Pak se však opodál v
jiném lese objevila kniha, která se jmenovala Neliběna. Ta všem jen škodila, ale nebyla by to Poustevnička, která by opět neporadila. Ale nenašel se
nikdo, kdo by radu knihy Poustevničky uskutečnil.
Tak se Poustevnička vydala na cestu celým světem, aby někoho odvážného požádala o pomoc,
protože její rada zněla: NELIBĚNA JE KNIHA
JAKO JÁ, ALE SILNĚJŠÍ A ZLÁ. PORAZITELNÁ
JE JEN TEHDY, KDYŽ JE BYTOST OPRAVDU
ZAMILOVANÁ A PRO SVOU LÁSKU BY I PADLA. To víte, nikdo tak odvážný se nenašel.
Jak kniha Poustevnička šla světem, listovala
sebou a rozdávala rady, jednou poradila mladé
dívce, která se jmenovala Franciska. Ta dívka jí
řekla, že ví, jak knihu Neliběnu porazit. Kniha
napínavě poslouchala a Franciska jí pověděla: NEJVĚTŠÍ KOUZLO JE LÁSKA, ALE KDE JI BRÁT
TO NIKDO NEVÍ, ALE JÁ TO VÍM. JEDNA DÍVKA A JEDEN CHLAPEC SE MAJÍ MOC RÁDI,
ALE DÍVKA – MÁ KAMARÁDKA, SE STALA
OBĚTÍ NELIBĚNY. JÁ TI POUSTEVNIČKO POMOHU.
Obě se tedy vydaly na cestu. Kniha Poustevnička uměla čarovat, ale bez lásky to opravdu
nešlo. Když šly asi tři dny, zpozorovala Poustevnička, že mezi ní a Franciskou vzniklo kamarádství
a to s malým kouzlem šlo přeměnit na lásku, protože by ta dívka za knihu bojovala. Tuto informaci
měla kniha na svých stránkách napsanou. Výhoda
knihy byla, že se o každém dozvěděla vše beze
slova, protože když v mysli položila otázku, ihned
se Poustevničce objevila na jedné ze stránek odpověď. Kniha se tedy čtvrtý den rozhodla, že
kouzlo, které by mohlo přeměnit kamarádství na
lásku, zkusí. Bylo moc slabé, ale kniha si věděla
rady, protože na vysvobození té zamilované dívky
to stačilo.
Tak se Franciska a kniha Poustevnička vydaly
na trasu, po které je vedla nakreslená mapa v knize. (Mapa se zjevila, až když mezi Franciskou a
knihou Poustevničkou vzniklo kamarádství.) Došly až ke studni, kde úplně na dně byla ukryta ta
zamilovaná dívka, která se z lásky k chlapci, postavila knize Neliběně, ale boj prohrála. Zamilovaná dívka se totiž dostatečně nepřipravila, a proto
se také doslala do spárů knihy Neliběny.
Teď knize Poustevničce nezbývalo nic jiného,
než použít kouzlo kamarádství, které vzniklo mezi Poustevničkou a Franciskou, která jí pomáhala,
najít tu zamilovanou dívku a k tomu kouzlo poloviční lásky.
Kouzlo se zdařilo. Tak se tedy podařilo osvobodit zamilovanou dívku a porazit pak i knihu
Neliběnu. To bylo radosti!

Poustevnička pak žila opět spokojeně v lese a
dávala rady. Zamilovaná dívka a chlapec měli svatbu
a Franciska docházela k Poustevničce na návštěvy.

S

talo se u hasičů
Leona Ducháčková

Tenhle příběh vypráví o hasičích z našeho města…
Hasiči mají těžkou práci, pomáhají, když se stane
dopravní nehoda, požár nebo cokoli jiného nepříjemného ostatním lidem. Schválně, zkuste být jednou hasičem a uvidíte, jak je tato práce náročná!
Určitě jste alespoň jednou ve svém životě chtěli jet
v hasičském autě. Můj příběh vypráví o dobrovolných hasičích, kteří kromě svého zaměstnání ve
svém volném čase, pomáhají ostatním. Hasiči musí
znát spoustu věcí a mají také svého velitele, který
říká všem ostatním co a jak. Ale teď bych se raději
vrátila k našemu příběhu na téma „Bylo nebylo u
hasičů“, ve kterém vás alespoň stručně seznámím
s průběhem dvou měsíců v životě hasiče.
PRVNÍ MĚSÍC
(z kapitoly první)
PRVNÍ DEN: Středa 9 hodin 7 minut
Jednoho klidného jarního dne se rozezněla siréna a
hasiče zavolali na požár v dřevozpracující firmě,
kde hořela střecha. Díky tomu, že přijeli včas a
bylo jich hodně, s požárem si poradili. Ještě dva
dny po požáru uklízeli použité věci a hasičská auta.
PRVNÍ DEN: Středa 13 hodin 46 minut
Hned po příjezdu od požáru jeli pokácet nakloněný
strom nad silnici, který hrozil, že spadne na projíždějící auta.
DRUHÝ DEN: Pátek 17 hodin 24 minut
Dnes měli hasiči další výjezd, byl to únik oleje
z automobilu. Hasiči přijeli na místo a posypali olej
práškem a zametli. Po zásahu se vrátili na základnu.
TŘETÍ DEN: Neděle 10 hodin 33 minut
Hasiči jsou na dalším výjezdu. Spadl strom po velké
bouřce. Udeřil do něj blesk. Hasiči strom rozřezali
a zametli větve a piliny.
TŘETÍ DEN: Neděle 14 hodin 57 minut
Pro všechny lidi den odpočinku. Pro hasiče jen do
té doby, než opět vyjeli na technickou pomoc. Jeden starý pán spadl do kanálu pod auto, zlomil si
nohu a nemohl ven. Hasiči ho ve spolupráci se záchrannou službou ošetřili, vytáhli ven a pomohli
naložit do sanitky.
TŘETÍ DEN: Neděle 18 hodin 31 minut
Po návratu z předchozího výjezdu se všichni těšili
na klidný zbytek neděle. Bohužel jen do té doby,
než jim zapípal telefon a byli posláni na další technickou pomoc, uklizení stromu, který spadl přes
silnici v sousední obci.
ČTVRTÝ DEN: Čtvrtek 14 hodin 33 minut
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Právě dostali hasiči zprávu, že hoří suchá tráva a
keříčky okolo rybníka. Hasiči přijeli na místo, natáhli hadice a trávu uhasili.
ČTVRTÝ den: Čtvrtek 15 hodin 16 minut
Ještě hasiči nestačili odjet z požáru trávy a už je
vysílačkou volali na odstranění vyteklého oleje ze
silnice u benzínové stanice.
PÁTÝ DEN: Pátek 17 hodin 11 minut
Hasiči pomáhají, i když si někdo zabouchne dveře
a nemůže se dostat do svého bytu, kde na plynovém sporáku vaří večeři. A to se stalo právě
dnes.
ŠESTÝ DEN: Pondělí 8 hodin 40 minut
Svoji činnost v tomto měsíci zakončili hasiči uhašením popelnice u rodinného domku, do které
někdo vysypal žhavý popel.
DRUHÝ MĚSÍC
(z kapitoly druhé)
PRVNÍ DEN: Čtvrtek 0 hodin 32 minut
Večer sotva hasiči zavřeli oči, měli další výjezd.
Tentokrát to byla dopravní nehoda osobního auta. Na místě museli z auta vystříhat zraněné lidi.
Sanitka osoby odvezla do nemocnice.
DRUHÝ DEN: Pondělí 18 hodin 22 minut
Hasiči tento měsíc odstartovali několika případy s
hmyzem. V přední části domu vznikla puklina, do
které se nastěhovaly včely. Hasiči včely zneškodnili sprejem proti hmyzu.
TŘETÍ DEN: Sobota 19 hodin 17 minut
Na základní škole našli žáci vosí hnízdo. Pan ředitel tedy zavolal na tísňovou linku hasičů, ti přijeli
a vosy odstranili.
ČTVRTÝ DEN: Pondělí 19 hodin 4 minuty
Hasiči jsou zase na výjezdu. Jeli odstranit sršně.
Sršni lítali kolem rodinného domu a ohrožovali
děti. Také maminka byla alergická na bodnutí
hmyzem.
PÁTÝ DEN: Úterý 14 hodin 27 minut
Tentokrát se včely vyrojily na dětském hřišti. Létaly kolem hřiště a ohrožovaly hrající si děti. Včely byly odstraněny a děti si mohly opět hrát.
PÁTÝ DEN: Úterý 14 hodin 59 minut
Tento měsíc prostě ty včely, vosi, sršni dávají
hasičům pěkně zabrat. Dnes se usídlili na budově
v zemědělském družstvu. Ale naši hasiči to opět
zvládli.
ŠESTÝ DEN: Čtvrtek 15 hodin 17 minut
Konečně jiný výjezd než na včely. Na silnici a přes
most spadl strom. Hasiči ho museli rozřezat
z plošiny a uklidit se silnici, aby auta mohla dál
jezdit.
ŠESTÝ DEN: Čtvrtek 16 hodin 27 minut
A zase ty včely.
SEDMÝ DEN: Pátek 13 hodin 46 minut
Dnes si někdo z hasičů udělal legraci. Zavolal, že
na silnici je spadený strom. Ti ale na uvedeném
místě žádný nenašli. Byl to planý poplach.
SEDMÝ DEN: Pátek 21 hodin 30 minut
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Stala se dopravní nehoda dvou aut. Jednalo se pouze o pomačkané plechy. Lidé v autech vyvázli pouze s lehkými zraněními. Hasiči auta zajistili proti
požáru a uklidili je ze silnice.
OSMÝ DEN: pátek 11 hodin 23 minut
Poslední pátek měli také hasiči svůj poslední výjezd
v tomto měsíci. Jedna mladá paní se svým autem
nezvládla řízení, sjela do příkopu a narazila do
mostku.
TAK CO??? JEŠTĚ POŘÁD SE CHCETE STÁT
HASIČEM???
PŘEJI VÁM MNOHO ŠTĚSTÍ!!!

P

ustina
Vít Václavek

Po kolejích kráčí muž. Jde klidně, nemá kam
spěchat. Brouká si prastarou píseň do rytmu své
chůze. U pasu se mu houpají dva blastery a také
pořádná kudla. Jde po pražcích, které se pomalu
rozpadají. Každý jeho krok zvedá hromadu prachu
s pískem. Ty prastaré koleje jsou na poušti. Anebo
spíš, celá tahle planeta je poušť. Jde směle dál. Nemá strach, že by ho srazil vlak a skončil by jako
spousta lidí. Dnes ne. Vlaky už dva tisíce let nejezdí. Kráčí dál tou pustinou. Najednou se zastaví.
„Proč se vůbec ze Země stala takováhle pustina?
Proč vůbec muselo lidstvo emigrovat k jiným planetám? Narodil jsem se tu, ale po deseti letech
lidstvo muselo odletět a já s ním. I tak to tu považuju za svůj domov. Jaký je vlastně rok?“ Osamělý
chodec chvíli hledá po kapsách a pak vytáhne kalendář. Je na něm napsán rok 4020. Z úvodní strany se na něj neutrálně tváří Spock a u toho je napsáno: „Žij dlouho a blaze.“ „Star Trek, hodně starý seriál, který skoro nevyšel z módy. Vždyť skoro
všechna naše technika je jím inspirována. Je to
zvláštní,“ říka si osamělý chodec sám k sobě a pokračuje, „Co je vlastně dnes za datum?“ ptá se
dobrodruh sám sebe. Po chvilce listování
v kalendáři nachází datum. Je pětadvacátého prosince. „Hmm, moc to tak nevypadá, čím to asi bude?“ táže se osamělý chodec ironicky, i když ví, že
ho asi nikdo neuslyší. Přistihne se, jak se sám trochu té otázce pousměje a pak si na oči nasadí UV
filtry ve formě brýlí, jelikož slunce už měl pomalu
nad hlavou. Vykračuje dál a čeká, až ho přepadne
žízeň.
Ušel dvacet kilometrů, ale čas, který tou cestou
strávil, mu přišel jako dvacet světelných let. Zastavil se. Nahmatal čutoru. Ještě v ní šplouchalo trochu vody. „Zajímavé, lidstvo se dostalo až ke
hvězdám a já používám slitinu kovu a nekovu z této
planety. Proč to vlastně dělám? Možná v tom je
kousek nostalgie. Země je moje domovská planeta.
Říká se všude dobře, doma nejlíp, třeba i ten materiál bude nejlepší.“ Osamělý chodec po té úvaze
trochu svlažil ústa a vodu vyplivl. Potřeboval vy-

pláchnout písek a prach z úst. Do zbytku vody
v čutoře vhodil tabletu. Ta zapěnila a vyhrnul se
nějaký vodík, který se nesloučil s kyslíkem a nevytvořil vodu. Jakoby kouzlem se čutora naplnila
vodou. „Voda v tabletě, podle mě nejlepší novodobý vynález,“ pomyslel si chodec a šel dál. Věděl, že když se zastaví na delší dobu, spotřebuje
zbytečně moc energie na zahřátí ztuhlých svalů.
Po dvaceti metrech narazil na kámen podivných
tvarů. S chutí ho nakopl, musel nějak ventilovat
vztek. Celá jeho planeta byla mrtvá. No nebyla
sice plně jeho, neměl nikde kupní smlouvu. Avšak
byl to jeho domov. Kámen chvilku rotoval ve
vzduchu a pak opsal padající oblouk, ale písku se
už v celku nedotkl. Chodec tasil a vystřelil. Na
zem už padala jen drť. Laserové blastery mají relativně destruktivní účinky. „Svého času to byla
veverka, ale díky někomu zkameněla. Bylo to
hlavně kvůli dvěma mocnostem, které se navzájem nenáviděly. Strýček Sam a Matička Rus. Navzájem zničily celou Zemi. Mají na rukou krev
milionů lidí a zvířat. Kvůli nim se z mé planety
stala neobyvatelná poušť. Neutronové bomby.
Super výkonné lasery. Laserem naváděné střely.
Všechno tohle zlomilo Zemi vaz. Neutronové
střely použily k zahubení lidí schovaných
v bunkrech. Přežili ti, kteří odletěli k lidským koloniím. Sice je mrtvá, ale stále je to moje planeta.
Hlavně kvůli tomu, že jsem se chtěl stát dobrodruhem. Využil jsem této pohromy, abych z ní
vytěžil co nejvíc. Stále je to můj domov. Opět
použiji ty strašně omílané slova. Všude dobře
doma nejlíp.“ Dobrodruh skončil svoji světlou
chvilku. V dálce viděl budovu mrakodrapu. Věděl,
že může najít nějakou infrastrukturu. Všechno
nebylo zničeno. Zrychlil. Neměl čas ztrácet čas.
Skoro běžel, avšak stále měl na paměti, že to
město je vzdálené ještě tak deset kilometrů. Musel tam dorazit za stmívání. Po dvou hodinách
dorazil k první budově, na kterou po svém dvouletém putování narazil. Vešel do prvního bytu. Ze
zvyku zmáčknul vypínač. Bylo pošetilé si myslet,
že se něco stane. Zase se chvilku prohrabával
v kapsách. Pak vítězoslavně vytáhl baterku. Zmáčkl zapínání na baterce. Nic. Trochu s ní zatřásl a
bouch do dlaně. Baterka se unaveně rozblikala a
pak malá žárovička vydala celý svůj výkon. Konečně mohl vidět interiér bytu. Přišel mu nějak podezřele známý, ale tomu nevěnoval pozornost. Šel
se kouknout do úložného prostoru na zásoby.
Našel nějaké nezkažené konzervy a suchary. Potom ještě chvilku šátral a vysypal se kus zdi. „Hle,
lihovinka,“ zaradoval se chodec, když zašátral ve
vytvořené kapse. Vytáhl láhev a začal číst etiketu.
„Jak Daniels, rok výroby 3601,“ přečetl dobrodruh a pokračoval, „Snad bude dobrá, ale pokud
byla na nic, když ji vyrobily, tak i kdyby tu ležela
tisíc let, stejně lepší nebude. Sbalil zásoby, které
našel a šel do dalšího bytu. Věděl, že už nemá
sahat na vypínač a rovnou rozsvítil baterku. Opět

šel k zásobám. Tady našel pár konzerv a lihový vařič i s palivem. „Tady to dnes zapíchnu,“ řekl chodec, rozbalil si spacák a šel spát. „Vojíne, nařizuji
vám okamžitě vystřelit na tu veverku,“ řval kapitán.
„Ne, nemám důvod zabíjet to nevinné zvíře,“ odvětil mu Jeoren a šel pryč ze cvičiště. „To je dezerce,“ řval za ním kapitán, ale on ho nevnímal. Rozběhl se do kasáren, tam pobral všechny svoje věci.
Pak vyběhl s věcmi do hangáru a vybral nejrychlejší
kosmickou loď. Nastavil autopilota na nejbližší prodejnu zásob a pak na Zemi. Chodec se probudil
celý zpocený. „Fuj, to byl strašný sen. Ani ne sen,
spíše vzpomínka a noční můra. Možná se mi vybavila kvůli tomu, že jsem zničil tu zkamenělinu veverky. Tenkrát jsem po ní nemohl vystřelit a dnes
jsem ji v klidu zničil. Jedna pitomá veverka ze mě
udělala dezertéra. Ale aspoň jsem se dostal domů.
Na tuto planetu. Stále po mně pátrají, mohu toho
využít. Lidé se opět začnou zajímat o jejich mrtvou
domovskou planetu. Třeba jednou vynaleznou něco k tomu, aby planeta byla zase obyvatelná.“ Jeoren už chtěl jít spát, ale najednou uslyšel zvuk, jako
by přistávala raketa. Okamžitě pobral všechny své
věci a běžel do vrchních pater. Doběhl do toho
nejvyššího. Okamžitě vlezl do prvního bytu v tom
patře. Rozsvítil baterku. Najednou ho přepadlo
déjà vu. Vždyť to je byt, kde bydlela jeho rodina.
Okamžitě šel do skladu na zásoby. Bylo jich tam
spousta. Rozhodl se, si něco uvařit. Zatopil pod
lihovým vařičem a vytáhl z batohu hrnec. Byl nadšen, že je konečně tam, kde se narodil. Byl to jeho
domov. Po tom, co uvařil, se najedl. A pak to zabalil. Šel spát, avšak stále počítal s tím, že se něco
může stát. Probudila ho série výbuchu. Okamžitě
vyskočil s vytasenou zbraní. Opatrně se přesunul
k oknu. Vykoukl. Tak dvě stě metrů dál u trosek
jednoho z domů stála pětičlenná partička vojáků.
Opatrně se schoval za zeď blízko u okna, aby ho
neviděli. Vlastně tam zalezl i proto, aby mohl okamžitě pálit. V hlavě mu to začalo šrotovat. Na mysl
mu přicházelo spoustu myšlenek: „Mám bojovat,
mám se ukázat? Musím. Na této planetě jsem se
měl za svůj život nejlépe. A oni to tu ničí. Chtějí
určitě odpálit i tento dům. Můj domov. Zničit můj
dům. Když mě zabijí, alespoň dojdu pokoje. Za domov se vyplatí zemřít.“ Zatím co Jeoren přemýšlel
ve svém úkrytu, skupina se pomalu blížila. Byla na
dostřel. Ve vzduchu začpěla vůně jako po bouřce,
objevil se paprsek a jeden voják spadl s dírou
v hrudi na zem. Ostatní se okamžitě rozeběhli a
zaujali bojovou formaci. Najednou spousta ran zasypala okno, ze kterého vyšel výstřel. Jeoren se
zoufale kryl a modlil se, aby ho nezasáhli. Na chvíli
salva přestala, vojáci museli přebít. Jeoren okamžitě
vyskočil, jak zajíc střelený brokovnicí. Vrhl se
k batohu, vzal láhev Jaka a kudlu. Na jeden blaster
špagátem přivázal kudlu a běžel ke schodům. Zatím
se venku ozvalo: „Vzdejte se, víme, že jste dezertér. Pokud se nevzdáte, budeme nuceni vás eliminovat.“ Nikdo se neozval. Velitel vojáků rozhodl.
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LITERÁRNÍ OKÉNKO
Vyslal dva muže, aby šli po schodech a našli střelce. Vojáci běží nahoru. Jednoho zastaví přímý
zásah do hlavy z blasteru. Ten druhý sahá po
zbrani, ale Jeoren je rychlejší. Nabodává ho improvizovaným bajonetem. Voják se svíjí, ale stále
se snaží vytáhnout zbraň z pouzdra. Z hlavně Jeorenva blasteru vychází pět ran. Mrtvola sjíždí dolů, ale něco upouští. Jeoren počítá s tím, že bude
roztrhán na kusy. Místo toho se děje něco jiného.
Cítí, jak se zvedá od podlahy. „Skvělý, obraceč
gravitace,“ zatěžuje si Jeoren a snaží se mířit na
zařízení. Vystřeluje. Dopadá zpátky na nohy. Rozebíhá se dolů do druhého patra. Jak běží, odšroubuje úzávěr Jaka. Dává si pořádný hlt. Dobíhá
do bytu a zabarikádovává se. Doplazí se k oknu a
střílí. Doufá, že někoho trefí, ale netrefí. Akorát
na sebe upozorní. Jeoren cítí teplo v rameni. Podívá se a zjistí, že ji koupil. Stále však střílí. Musí
je držet v šachu. Slyší někoho zařvat. Má štěstí.
Zasáhl dalšího a ten už se válí chladnoucí v písku.
Musí přebít. A najednou slyší něco zacinkat. „Tak
si mě dostal, gratuluju. Srabsky sem hodit granát
je opravdu výkon,“ zařve Jeoren a poté pije Jaka.
Kašle na to. Když už má být rozprášen po okolí,
tak ať to stojí za to. Aspoň zemře na své planetě.
To je poslední myšlenka, která mu proletí hlavou.
Pak se ozve výbuch a hlavou mu proletí střepina
z granátu a posléze je roztrhán na kusy.
Sice zemřel, ale stal se součástí atmosféry planety, kterou miloval. Svého domova.

M

ůj sen
Kateřina Popelková

To byl zase den. Všechno mě bolí. Nemůžu
usnout. Otočím se a počítám. První ovečka přeběhla přes lávku, druhá ovečka, třetí…… a kde je
čtvrtá? Kam zmizela?
Tam je! Ne, to není ona. Co teď? Kde ji najdu?
Začnu tady. Podívám se pod postel. Tam nic. Pod
stolem? Zase nic. Přemýšlím, kam se asi mohla
schovat? Hrr…. Zaskřípe podlaha. Mám se podívat? Co když se mi to jen zdálo? Hrr…. Zaskřípe
znovu, ale mnohem hlasitěji. Nedá mi to, otočím
se. Zaostřím oči. Ale nic nevidím. Světlo. Támhle
probliklo světlo. Jdu blíž. Znovu uvidím slabou
červenou zář. Co to asi bylo? Ona přece nesvítí!
Mám strach. Co to asi bliká? Přijdu k místu činu.
Nic tu není! Vpravo zase světlo. Tentokrát dva
červené body jako oči kočky. No jo, to byla jen
sousedova kočka. Trochu ze mě spadne strach.
Ale pořád nemám tu, kterou hledám. Kam se podívat? Do skříně, tam se mohla schovat. Jdu k ní,
pomalu otvírám dřevěné křídlo. Mám strach, aby
mi znovu neutekla, ale…. Skříň je prázdná. Kde
hledat teď? Má to ještě cenu? Zkusím se vrátit
úplně na začátek. První, druhá, třetí ale čtvrtá tu
stále není. Zavřu oči. Vzpomínám. Kde naposledy
byla? Postel, tam jsem ji zahlédl. Pod postelí není.
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Vedle postele? Ne. Nad postelí? Taky ne. Už to
mám! V peřině bude. Najdu konec peřiny. Začnu
opatrně. První knoflík, druhý knoflík, zrychlím nedočkavostí, třetí, čtvrtý, pátý a ….?
Trrr. „Honzo, vstávej! “

Z

pověď Enclevanova
Vít Václavek

U stolu seděli tři muži. No, svým způsobem byl
jenom jeden lidského původu. Zbylí dva byli Roviani. Nebylo to ani přátelské posezení. Ti dva mu šli
po krku a čekali na vhodnou příležitost. V těchto
pajzlech na této planetě byly vraždy úplně
v pořádku. Najednou dva mimozemšťané vstali a
vzali člověka pod rameny. Nestihl nic udělat. Vlekli
ho ze dveří.
Dostali se na ulici. Ulice tohoto města tepaly
životem jako mraveniště. Mezigalaktický přístav.
Muž věděl, že by se těm dvěma humanoidním kreaturám se zobáky mohl schovat někde v davu. Natáhl se k opasku jednoho z nich. „Tohle si půjčím,
děkuji,“ řekl a vytáhl Rovianovu zbraň. Zmáčkl
spoušť. Z Roviana vytryskla zelená krev a svalil se
na zem s dírou v hrudníku. Ten druhý nevěděl, která bije. Skončil se zobákem rozpláclým na zemi.
Muž se rozběhl.
Slyší několik sirén. Jde po něm místní policie.
Překontroluje si, kolik má v pistolích plynu.
„Vzdejte se, jinak jsme nuceni použít těžké zbraně,“ řve jeden z policejních droidů. „Chcípni, hnusný stroji,“ křičí muž a zasypává droida několika
výstřely. Cítí, jak mu něco těžkého dopadá za krk.
Tma. Tak skončilo chytání Derena Enclevana.
„A tak jsem se dostal na tuhle loď,“ řekl Deren
k posluchačům. „Hustý,“ pronesl jeden. „No, moc
hustý to není,“ řekl Enclevan. Připevnil sekundární
zbraň. Primární přebil. Zkontroloval výstroj. Loď
se otřásla pod zásahem několika dalších laserů.
„Jste připraveni?“ zeptal se Deren svého výsadkového týmu. „Ano,“ vyřkli všichni jednohlasně. „Má
vůbec cenu chcípnout za vyšší cíl?“ zeptal se Deren
nahlas. Zmáčkl ovládání dveří.

P

sí příběh
Petr Veselka

Jmenuji se Donnie a jsem pes (husky). Celý
svůj život jsem odstartoval ve psím útulku, ze kterého jsem se zdejchl a stal jsem se denním psím
podmostským trampem. Mé zážitky nebyly nic
moc, teda jednou přišla ta první psí láska.
Právě pod tím mostem jsem ji potkal. Hotový
anděl... krásná a usměvavá, kdežto problém se nalézal v tom, ne že by nebyla dost vyvinutá na štěňátka (to měla dobré), ale... (chvíle napětí).... byla
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50 výtisků
Ten nezbedný kluk z Jevíčka,
měl malý hezký očička.
Vypadly mu z důlku
a on si koupil hůlku.
Ten nezbedný slepec z Jevíčka.
Byl jeden chlapeček z Jevíčka,
měl rád svého křečka Kulíška.
Jednou mu však utekl,
on se toho nelekl.
Ten nebojácný chlapec z Jevíčka.
Jedna paní z Jevíčka,
měla pejska Flíčka.
Hledal ocas den co den,
až na něho zapomněl.
Pes té paní z Jevíčka.

Limerik – krátké nonsensové (nesmyslné) říkadlo. Původně mělo
pět veršů. Rýmuje se podle schématu AABBA. Obsahuje absolutní
rým. Zobrazuje nesmyslnou situaci, která je umístěna do reálného
města. Proslavil ho Edward Lear.
Jeden děda z Opatovic,
boty mu prý byly na nic.
Když včera šel po ulici,
Ukop si prst o tvárnici.
Ten bosý děda z Opatovic.

Jeden čert ze Zadního Arnoštova,
dělal v místní kapli apoštola.
Jednou upadl při mši
a utekly mu všechny myši.
Tomu věřícímu čertu z Arnoštova.

Byla jedna babička z Opatovic
a ta měla o kolečko navíc.
Vždy v neděli po ránu,
šla do práce v pyžamu.
Ta stará workoholička z Opatovic.
Byla jedna holka z Jevíčka
která toužila být jako kočička.
Chtěla lovit čápy,
bohužel neměla drápy.
Ta zasněná holčička z Jevíčka.
Byla jedna slípka z Jevíčka,
co nesnášela vajíčka.
Za to hodně jedla,
až z ní byla knedla.
Ta stará vypasená slípka z Jevíčka.

Byla jedna babička z Jevíčka
a tu uspávala vajíčka.
Když si jednou dala,
tak pak hnedka spala.
To ospalá babička z Jevíčka.

člověk. Vlastně jsme se potkali, když jsem se toulal po
silnici právě pod tím mostem. Jak mě tak chytila před
tím kovovým monstrem a odnesla mě stranou, okamžitě jsem věděl, že jsme svoji. Pokládá mě na zem.
Hladí mě. Usmívá se. A.... chystá se odejít. Jenže já
jsem jí tak poštěkaný v hlavě, že mě to automaticky,
psím stopařským čichem, který právě vycítil dobrého
člověka, táhne v její trajektorii.
Jdu tedy za ní. Neotáčí se. Dokud se nezastaví u
jakýchsi dveří. Vchází dovnitř. Chci jít za ní. Nestihnu
to. Stoupám si ke dveřím. Začínám na ně škrábat a
skákat. Škrabu... Nic. Teď si všímám okna. Lezu na něj.
Jestli ji vidím? Jop. Jestli ona mě? Nep. Začíná se stmívat. Každou chvílí bude tma a zima. V hlavě mi najed-

Jeden blázen z Opatovic
kradl denně páry čepic.
Když jeden pár pak vyhodil,
tak ho snadno pochopil
každý blázen z Opatovic.
Byl jeden starý pán z Jevíčka,
chtěl se nacpat do víčka.
Než se mu to podařilo,
z hlavy se to vykouřilo.
Tomu starouši z Jevíčka.
Byl jeden Tomáš ze Skočky,
ten miloval žrádlo pro kočky.
Rád jezdil škodovkou tvou,
tam vozil kočku dvounohou svou.
Ten šťastný Tomáš ze Skočky.

Byl jeden dědeček z Jevíčka
a ten měl vnuka Jeníčka.
Hrál si s Jeníčkem na schovku
a prohrál-li, přišel o stovku.
Ten hloupý dědeček
z Jevíčka.

Jedna stará bába z Jevíčka,
potrpěla si na víčka.
Sbírala je sem a tam,
postavila za ně chrám
Ta stará bába z Jevíčka.

nou štěká... tak něco dělej, ať tu nestojíš už na věky
zmrzlý a vyhladovělý! Začínám tedy dost nahlas štěkat.
Nic. Dlouho nic. Ale co... pro ni jsem schopný i v klidu
zemřít. A málem by tomu tak bylo. Začínám mít šílený
hlad. Tma a zima. Čím víc mrzne, tím větší je hlad a šance na přežití se mě taky čím dál více zmenšují.
Najednou.... Přichází k oknu. Chce zatáhnout. Jenže
já, jako bych snad vstal z mrtvých, začínám škrábat po
okně tak divoce, že si mě konečně všimla. Bere mě k
sobě a celou noc, až do rána, se o mě stará. Snažila se,
celou dobu, najít mého majitele, dokud si neověřila, že
nikomu (zatím) nepatřím. Jen pak další den jde do útulku, že si mě chce nechat jen a jen pro sebe. Od té doby
jsme svoji. Jo, člověk je nejlepším přítelem psa.

