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Redaktoři školního časopisu Objev
Základní školy Jevíčko přejí pohodové vánoční svátky
plné dárků, odpočinku
a rodinných setkání.

PF 2 0 1 5
Jan Hader. Hraje na trumpetu a prvním rokem na klávesy. Chodí do dramatického kroužku.
S Etien Bandem, ve kterém hraje na trubku, získal 1.místo na celostátní soutěži orchestrů a s Malohanáckou muzikou 2. místo. Píše příspěvky do školního časopisu Objev.
Jakub Mauer. Vedle sportování ho baví hrát na hudební nástroje a zpívat. Základní uměleckou
školu v Jevíčku navštěvuje už osm let. Recitoval jv krajském kole.. V literární soutěži O pardubický
pramínek. získal čestné uznání. V literární soutěži Pardubické střípky 2. místo za příspěvek o hudbě.
Petr Veselka. Hraje tenis, má rád hudbu, proto hraje na kytaru. Pět let hraje divadlo v divadelním
kroužku ZJEV. Získal 1. a 3. místo v literární soutěži Pardubické střípky.
Vít Václavek.
K jeho koníčkům patří psaní povídek s prvky fantasy. Provozuje požární sport. V literární soutěži
O pardubický pramínek získal čestné uznání.
Magdaléna Parolková. Každoročně se zúčastňuje pěvecké soutěže. Recitovala v okresním kole.
Pracuje v redakci školního časopisu.. Zúčastnila se soutěže ve scénickém čtení „Čtenář na jevišti“.
Klára Mrvová. Jezdí čtyři roky na koni parkur a ráda kreslí. V soutěži Pardubické střípky získala
čestné uznání a v soutěži Vytvoř si svůj komiks se umístila na 2.místě.
Natálie Finsterlová. Zúčastnila se celostátní přehlídky úspěšných recitátorů krajského kola. Hraje
na příčnou flétnu a hraje divadlo. Letos se poprvé zapojila do soutěže v řečnickém umění.
V literární soutěži O pardubický pramínek získala 3. místo.
Petr Janíček. Redaktor školního časopisu. S Etien Bandem, ve kterém hraje na trubku, získal
1.místo na celostátní soutěži orchestrů a s Malohanáckou muzikou 2. místo.

ROZHOVORY

s Milanem Valentou
Proč jste nazval svou knihu Muřinoh a Krchomilka?
Muřinoh, to se mi snad zdálo. Muří noha je čarodějnický symbol, tak hlavně proto. Ta Krchomilka
bydlí na hřbitově, proto má ráda hřbitov. No a
hřbitov se řekne německy Krchov.
Proč jste si vybral zrovna Jevíčko?
Jevíčko se mi líbí, znám tu spoustu lidi a je to takové malé město, kde je skoro všechno.
Oblíbil jste si nějakou postavu z této knihy?
Právě tyhle dva. Hlavně Muřinoha, protože je s
ním sranda. Až to budete číst, tak se možná i
zasmějete, doufám tedy.
Jak jste vybral ilustrátora pro tuto knihu?
Petra Válka jsem poznal náhodou, protože jsem
si prohlížel nějakou jeho knížku. Líbila se mi jeho
tvorba. Protože rád maluje hřbitovní obrazy, tak
na nabídku kývnul.
Chtěl byste knížku zfilmovat?
Rád bych, kdyby se to podařilo. Mám žáka, který
pracuje pro ČT, a ten by to mohl zařídit. S minulou knihou to nedopadlo, a tak doufám, že s
touhle ano.

místech, kde se příběh odehrával, budou postaveny panely.
Takže to bude „takový malý Jičín“. A co se týká
knížek pro dospělé, mě například inspiruje Vančura.
Kterou knihu byste nám doporučil k přečtení?
Přece Muřinoha s Krchomilkou. Ale předtím byste
si měli přečíst Půďáky, znáte Půďáky? V těch Půďácích Krchomilka, vlastním jménem Johanka, nastoupila do první třídy, teď dospívá. Vlastně Muřinoh a
Krchomilka je volné pokračování. A jinak co číst.
To si každý musí najít sám, každému se líbí něco
jiného.
Jaká je vaše nejoblíbenější knížka?
Je to vždycky ta, kterou čtu. V současné době jsem
se vrátil k Hrabalovi, takže čtu nějaké jeho starší
práce.
zpracovali Jan Hader a Petr Janíček
Židovská synagoga Jevíčko. 24. září 2014 byla pokřtěna kmotrem Alfrédem Strejčkem nová kniha Milana Valenty Muřinoh
a Krchomilka, jejíž děj se odehrává v Jevíčku a blízkém okolí.

Kolik jste přibližně napsal knih?
To nevím úplně z hlavy. Beletrií jsem napsal asi
tak pět a jinak jsem napsal přes čtyřicet knížek,
to jsou učebnice, monografie atd.
Máte nějakého oblíbeného spisovatele? Kým
se inspirujete?
Těch oblíbených spisovatelů je. Já hlavně píšu
beletrie pro děti, to se inspiruji Václavem Čtvrtkem, toho určitě znáte. Taky jsem tak přemýšlel,
když Čtvrtek psal o Jičínu, že bych vytvořil něco
takového malého tady v Jevíčku. V Jevíčku, na
Co považujete za
svůj
dosavadní
životní úspěch?
Nominování
na
cenu Magnesia Litera za knihu pro
děti Mrakodrapy.
(V knize jsou tři
moderní pohádkové příběhy inspirované autorčiným
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s Markou Míkovou
pobytem v USA. Typické americké mrakodrapy
jsou v jejím podání fascinujícím světem, kouzelnou
zemí, v níž se nelze nudit, kde je vše možné, kde je
peklo i nebe, krása i ošklivost, a dokonce zlo i dobro.)
Jste ráda, že jste spisovatelka? Zabýváte se ještě něčím jiným? Hrála jste v pohádce Šípkovou
Růženku.

Nejsem pouze spisovatelka. Zabývám se také herectvím, dabingem, muzikou… V nemocnici také
hraji loutkářská divadla pro děti.
Máte nějaký životní vzor?
Ne, myslím, že nemám.
Proč jste vzala roli princezny Růženky?
To se nedalo odmítnout. Myslím, že každá holka
by si chtěla zahrát princeznu.
Jaká byla spolupráce se slavnými herci?
(Ve filmu hrál např. V. Menšík, J. Hrušínský, Jan
Kraus.)
Skvělá. Nabrala jsem mnoho nových zkušeností a

věděla jsem, že práce na filmu je hodně zajímavá,
vtipná, ale i záludná.
Chtěla byste, aby vaše děti pokračovaly ve vaší
práci?
Je to strašná honička.
V knize Foss mluvíte o Islandu, byla jste tam?
Ano, je to tajuplná země. A jiná než každý koutek
naší země. Máte pocit jako byste byli na Měsíci. A
vůbec ne na Zemi.
Veronika Hrubá, Natálie Finsterlová, Anna Ševčíková,
Adéla Havlíčková

s Lukášem Hejlíkem
Jak jste přišel na projekt LISTOVÁNÍ?
Měli jsme spoustu času a chuti a chtěli jsme hned
po škole něco vymyslet. Hodně jsme četli a měli
oblíbené knížky a jedna naše známá režisérka nám
pověděla, že je to na takový čtený divadlo. A
takhle to vlastně vzniklo a máme už 82 knih.
Jak vás napadlo dělat Listování na knížku
9:58?
Kvůli setkání s Boltem, ale my jsme s Alanem
(druhý herec) hráli kuchařku, hráli jsme ekonomickou knížku a chtěli jsme nějakou ze sportu.
Jak dlouho se LISTOVÁNÍ věnujete?
Hned po škole. My Listování děláme už jedenáct
let a myslím si, že jestli se něčemu věnuju naplno,
tak to je právě Listování. Třeba na natáčení se
připravuju až to ráno, co se natáčí. V divadle už
dva roky nehraju.
Jak se vám při LISTOVÁNÍ spolupracuje?
Někdy nás doprovází i autor knihy, aby se na
představení podíval. Někdy s námi i hraje.

žovala a držel jsem jí palce ze skibaru.
Jaká je vaše největší herecká zkušenost?
Na divadle byly nejtěžší komedie a byla to velká
zkušenost.
Jakou roli byste si rád zahrál?
Jana Antonína Baťu. To bych opravdu docela rád
hrál. Ve velkým filmu. Taky bych chtěl režírovat
divadlo.
Který český film patří k vašim oblíbeným?
Hořící keř.
zpracovala Natálie Finsterlová

Máte nějaký vzor?
Tomáš Sedláček je náš kamarád, mám rád jeho
názory.
Sledoval jste ZOH?
Protože jsem byl výjimečně na horách, kde byla
televize všude, tak jsem se koukal. Já už nemám
televizi šestnáct let, takže bych se normálně asi
ani nedíval. Ale tohle jsem viděl a docela i dost
přenosů.
Provozujete nějaký zimní sport? Sportujete
aktivně nebo raději pasivně u televize?
Vrátil jsem se z hor, kde moje šestiletá dcera ly-

3

ZA KULTUROU do DIVADLA POLÁRKA

Drákula
Dne 14.11. 2014 se osmý ročník vydal do divadla
Polárka v Brně. Předlohou představení Drákula se stala
novela Brama Stokera. Zpracování hororového příběhu ale
nebylo vůbec tak děsivé, jak si žáci mysleli, naopak
všichni se skvěle pobavili nad zábavně zpracovaným románem. Asi dvouhodinové představení zakončili seminářem s herci, kteří odpovídali na nejasnosti v hře a
vysvětlili, proč hře dali právě takovou podobu.
V loňském roce jsme zhlédli představení Robinson
Crusoe. Zpracování bylo velmi vtipné i přesto, že kniha o Robinsonovi je dobrodružný román. Na semináři
jsme se dozvěděli, jak to v divadle chodí a funguje.
Michaela Kadlecová, Klára Mrvová

Ondráš a Juráš
Dne 23. října jeli žáci 6. ročníku do divadla
Polárka v Brně na divadelní představení Ondráš
a Juráš. Cestu nám znepříjemnila zácpa, naštěstí
v divadle na nás počkali. Představení o legendárním zbojníkovi Ondrášovi, pána Lysé hory,
se nám líbilo. Ondráš se zastával poddaných
proti nenáviděné vrchnosti. Po představení
proběhl asi hodinový seminář s režisérem představení a herci. Bavili jsme se o tom, co se nám
na představení líbilo a co ne. Líbila se nám živá
hudba, která ale místy byla velmi hlasitá.
Eliška Beranová, Natálie Zikmundová

Improvizační dopoledne
Tentokrát jsme se herci stali my a spolu s „profesionály“ jsme zkoušeli improvizovat. Rozehrávali jsme
nejrůznější situace, které byly zábavné a vtipné. Ze začátku jsme sice byli trošku stydliví a nesví, brzy jsme
se však otrkali, a tak si legrační, ale i náročnou roli vystupujících vyzkoušeli téměř všichni. Věříme, že spolu s námi si toto netradiční dopoledne užili i samotní herci divadla Polárka, které zorganizovali poprvé pro
žáky.
Zdeňka Mauerová

Peskvil
Jednoho ne moc slunečného rána se žáci 9. tříd vydali
do Divadla Polárka na hru PESkvil. Jednalo se o hororovou
grotesku o vědci, kterého málem zahubí vlastní objev. Šlo
vlastně o takový příběh Frankensteina, avšak v době socialistické revoluce v Rusku. Celý příběh se odehrává v
Moskvě počátku dvacátých let 20. století. Profesorova
stvořitelská anabáze tak satiricky komentuje politické dění
v tehdejším sovětském Rusku a pokusy o vytvoření
„nového“ člověka. Myslíme si, že se toto představení našim spolužákům líbilo. Do Polárky se ještě podíváme v
červnu na představení Sherlock Holmes Explosion! A pak
se rozutečeme za dalším vzděláváním.
Vít Václavek
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SOUTĚŽE

Čtenář na jevišti
Žáci navštěvující literární kroužek a mediální výchovu se v loňském roce zúčastnili poprvé soutěže Čtenář
na jevišti. Hlavním cílem bylo čtení mladším spolužákům, a proto jsme si vybrali ukázku z knihy Deník malého poseroutky a vytvořili scénář, rozdali si role a
nacvičovali. Scénické čtení jsme předvedli žákům 4. a
5. tříd. Určitě bychom se dobře poprali i s náročnější
knihou, ale ta by nebyla
vhodná pro 1. stupeň a my
jsme chtěli někomu hrát.
Petr Veselka

Hodnocení poroty
„12 dětí literárního kroužku
společně vybíralo knihu, povídali si o nich, "Čteme nahlas
mladším spolužákům", což je skvělé, velmi tuto aktivitu oceňujeme! Také se nám velmi líbilo video, proč si děti nakonec vybrali tuto knihu - velmi dobré. Děti čtou z materiálů, předčítají a přitom dohrávají, kulisy pěkné a aranžmá
dobré. Skvěle připravená dokumentace - prezentace a video.“
„Oblíbenost téhle knihy u dětí je velká. Komiks, jednoduché a vtipné příběhy, trapnost situací, které děti znají a které
je straší v představách. Ale je velmi těžké přenést na scénu text, který vyžaduje střih, rychlost, zkratku a komediálnost.
Zatím tento sympatický pokus zůstává uvnitř třídy, která se dobře baví.“
„Výběr tématu knihy mi nepřišel úplně adekvátní k věku dětem- myslím, že by zvládly uchopit i složitější téma. Na
všech čtenářích bylo znát, že vědí a rozumí tomu co čtou a že čtou s velkým nadšením. Líbil se mi přednes textubylo jim rozumět.“

Řečnické umění

Pardubické střípky

Do mezinárodní řečnické soutěže Young Demosthenes se naše škola přihlásila poprvé v letošním roce.
Účastník soutěží v řečnickém umění. Předvede 1 až 2
minutový monolog na libovolné téma z nabídnutých
tématických okruhů. Řečník hovoří na téma, které sám
zpracoval, nesmí použít text jiného autora. Ve školním
kole uspěli: Natálie Finsterlová a Jakub Mauer a budou
naši školu reprezentovat v regionálním kole.
Mgr. Hana Veselková

Krajská knihovna v Pardubicích a Středisko východočeských spisovatelů vyhlásily v rámci Roku
české hudby 6.ročník soutěže „Pardubické střípky“ na volné téma Tajemství hudby. Do této soutěže se mohly posílat příspěvky jak literární, tak i
výtvarné. Ve výtvarné části soutěže v kategorii 8.
a 9. tříd zvítězila Hana Kejzlarová, v literární
soutěži obsadil 2. místo Jakub Mauer. Klára
Mrvová za svůj příspěvek získala čestné uznání.
Mgr. Hana Veselková

Vytvoř si svůj komiks
Dne 18. 11. 2014 se na Gymnáziu v Jevíčku uskutečnila literárně-výtvarná soutěž Vytvoř si svůj komiks na ekologické téma. V loňském roce v této soutěži uspěly Ivana Blchová na 2. místě a Tereza Spáčilová se stala vítězkou soutěže. Letošní soutěže se zúčastnilo čtrnáct žáků 8. a 9. ročníku naší školy. V silné
konkurenci okolních škol si 2. místo vybojovala
Klára Mrvová a 3. místo obsadila Markéta Ondroušková.
Petr Veselka
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NAD KNIHOU

čteme?
ANKETA: Jaké knihy

Titul: Ztracený symbol
Autor: Dan Brown
Počet stran: 460
Líbilo se mi, že autor hodně používá ilustrace
symbolů, nápisů a tabulek. To mi umožnilo
pátrat po hledaném symbolu s hlavní postavou
Robertem Langdonem.

Veronika ,

.
Kristýna , 9

A

Autor: John Green
Titul: Hvězdy nám nepřály
Počet stran: 240
V knize se mi líbilo, že Hazel a August si
dělali ze své nemoci srandu, i když věděli,
že brzo zemřou.

8.A
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Antonie, 9. A
Titul: Hunger Games – Aréna smrti
Autor: Suzanne Collinsová
Nakladatelství: Fragment
V troskách bývalé Severní Ameriky se rozkládá země Panem s hlavním městem Kapitolem a okolními dvanácti
kraji. Kapitol si udržuje poslušnost zvrácenou televizní
reality show Hunger Games, ve které každoročně jedna
dívka a jeden chlapec z každého kraje bojují o život.
Katniss se dobrovolně přihlásí místo své sestry, která byla
vylosována.
Klára, 8. B

9. A

Autor: Miloš Urban
Titul: Mrtvý holky
V téhle knize se mi líbilo, že
autor se nebojí do knihy vložit
strašidelné prvky, které nutí
čtenáře číst dál. Doporučuji ji
těm, kteří mají rádi strašidelné
příběhy.

Honza, 8. B

Titul: Eragon
Autor: Christopher Paolini
Tuto knihu napsal americký
spisovatel už v 15-ti letech.
Celý příběh se odehrává ve
fiktivním světě, Alagaesii, kde
mladý Eragon náhodou najde
dračí vejce. Zachrání zemi
dračích jezdců před zlým kráJakub, 8. A lem Galbatorixem??

Vít, 9.A

Titul: Malá ručka
Autor: Susan Hillová
Nakladatelství: Matafora
Věříte na duchy? Staré domy mívají prazvláštní – a nebezpečné obyvatele…
Klára Mrvová

Titul: Nevídaní akademikové
Autor: Terry Pratchett
Počet stran: 588 stran
Pan Terry Pratchett si dělá srandu z fantasy ,
ale s takovou parádou, při které používá skvěle
jazyk, že bych mu nejraději zatleskal. Musím
před panem Pratchettem smeknout.

Petr, 9. A

Titul: Pes baskervilský
Autor: A. C. Doyle
Detektivní příběh s hororovými
prvky, jehož hrdinou je Sherlock
Holmes a Dr. Watson.

Petr, 8.B
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Autor: John Flanagan
Titul: Hraničářův učeň - Rozvaliny Gorlanu
Will je na svůj věk malý, ale zato je hbitý a neobyčejně bystrý. Celý
život snil o tom, že se stane slavným rytířem jako otec, kterého nikdy
nepoznal, ale do bojové školy na hradě Redmontu ho pro malý vzrůst
nepřijmou. Místo toho se dostane do učení k Haltovi, tajemnému
hraničáři, jehož záhadnou schopnost neviditelně se pohybovat lidé
přičítají černé magii.

ké knihovny
10 doporučení městs
Druhá kniha vikinga Vika (Runer Jonsson) – o tom, že chytrost je víc než síla.
Fiorella a hřbitov upírů (Vlastimil Vondruška) – pro všechny, kdo mají radi historii a
dobrodružství.
Piktové a mučedníci (Arthur Ransome) –
máte prázdniny a do toho přijede teta, která
vás má hlídat. Pro všechny, kdo mají rádi
přírodu, dobrodružství a humor.
Británie: 100 neslavnějších britských
pověstí a příběhů (Geraldime McCaughrean) – poznejte také dějiny jiné země prostřednictví napínavých příběhů.

Projektová výuka
Doma jsme si přečetli některé pověsti a ve škole jsme
vypracovali různé úkoly a také připravovali pracovní listy
pro rodiče a žáky 4. a 5. ročníku, kteří se přišli podívat na
naše představení. Zejména rodiče byli překvapeni, jak se
dnes můžeme učit s pomocí interaktivní tabule. Některé
pověsti jsme zdramatizovali a zahráli je v kostýmech, které jsme si opatřili.
Adéla Otevřelová a Barbora Semanová

Percy Jackson (Rick Riordan) – pro všechny, kdo milují fantasy.
Škola malého stromu (Orrest Carter) –
život indiánů, moudrost a knížka, která stojí
za to číst.
(Ne)obyčejný kluk (R. J. Palaciová) – úžasný, obyčejně neobyčejný kluk a jeho příběh.
Eragon (Christopher Paolini) – fantasy, napětí, strhující děj - cesta do říše fantazie.
Spící město (Martin Vopěnka) – jaký by byl
svět bez rodičů? To se dozvíte v této knížce.
Deoduši (Jan Werich) – méně známá knížka
pohádek Jana Wericha, která vznikala v období, kdy nemohl tvořit a žilo se mu těžce.
Najdete tu humor, moudrost, ale také složitější životní situace.
Jan Hader, Petr Janíček
Dramatizaci humorných scének z knihy
Deník malého poseroutky předvedli žáci
6. ročníku rodičům a mladším spolužákům.
Pracovali s jednoduchými kostýmy a kulisami.
Natálie Finsterlová

Nově v žákovské knihovně
pro školáky 2. stupně
R. Goscinny aj. Jacques Sempé: Nové Mikulášovy patálie—Návrat z prázdnin, Bezvadný vtip, Polívka nemá rád
zmrzlinu
J. Kinney: Deník malého poseroutky
S. Townsendová: Hořké zrání Adriana Molea
J. Wilsonová: Za hlasem srdce
I. Březinová: Blbnutí s Oscarem
I. Procházková: Uzly a pomeranče
L. Müller: Schody do nebeského pokoje
F. Carter: Škola malého stromu

K. Čapek: Válka s mloky, Povídky z jedné
kapsy a druhé kapsy, Zahradníkův rok
J. Werich: Fimfárum
K. J. Erben: Kytice
K. H. Mácha: Máj
J. Neruda: Povídky malostranské
J. Skácel: Básně
F. Kafka: Proměna
W. Shakespeare: Romeo a Julie
Ezopovy bajky
M. Valenta: Muřinoh a Krchomilka
Knihy využíváme k projektové výuce, individuální
četbě, scénickému čtení.
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V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

Autorské čtení

Dne 14. listopadu 2014 se žáci 2. ročníku a žáci
praktické školy zúčastnili besedy se spisovatelem a
ilustrátorem Janem Opatřilem, který napsal knihy o
Kapříku Metlíkovi. Autor dětem zábavnou formou
představil hlavního hrdinu a jeho kamarády, přečetl
několik kapitol a dával dětem různé úkoly. Nakonec
se děti mohly zeptat, co by rády věděly nejen o knize, ale i o autorovi samotném.
Mgr. Blanka Mauerová

Listování
Zábavné a poutavé čtení v kostýmech, spletitých
aranžmá, s hudbou a rekvizitami, se začátkem a koncem vždy asi v jedné hodině představí celou knihu,
kterou často doprovází v představení i sám autor
(Robert Fulghum, Miloš Urban, Petra Dvořáková, Jiří
Hájíček, Iva Procházková, ad.). LiStOVáNí připravuje
kromě večerních pořadů také dětské tituly a je opravdu všegenerační podívanou, která v divácích vzbuzuje
kladný vztah ke knihám a čtenářství. (uprav.)

Můj příběh
Každoročně se zúčastňujeme scénického čtení.
Zábavné představení knížek dokazuje, že četba nemusí být pouze povinností a nepříjemnou záležitostí, ale také zábavou. Naposledy se nás herci, Lukáš
Hejlík a Alan Novotný, pokusili seznámit s knihou
9:58, která líčí život Usaina Bolta a jeho cestu
k nejrychlejšímu času v historii atletiky na vzdálenost 100 metrů. Celé představení bylo doprovázeno naším smíchem. Vystoupení herců si vysloužilo
bouřlivý potlesk. Můžeme jen doufat, že tento zážitek bude žákům inspirací, aby místo hraní na mobilech či tabletech, raději sáhli po knize, se kterou
mohou zažít zábavné chvíle jako při listování.
Zdeňka Mauerová a Natálie Finsterlová

Pasování na čtenáře
Dne 17. října 2014 byli naši druháčci pasováni na
čtenáře. Pasování neznamená jen kleknout si před
knížete, ale je to především několikatýdenní příprava a nacvičování, aby si děti svůj dekret čtenáře
opravdu zasloužily. Letošní druháčci si připravili dvě
pohádky. Třída 2. A nacvičila básničku Kuřátko a
obilí, děti z 2. B a z praktické školy si společně zahrály příběh O koťátku, které zapomnělo mňoukat.
Všichni se pak mohli radovat i z darované knížky a
vlastní průkazky, která dětem otevírá dveře do
Městské knihovny v Jevíčku, jež tuto akci pro ZŠ
Jevíčko každoročně připravuje.
Mgr. Blanka Mauerová

Kvak a Žbluňk
Herci předváděli příběhy Kvaka a Žbluňka na
motivy stejnojmenné knížky, kterou napsal Arnold
Lobel. Vyprávěli nám o dobrodružstvích, která rozesmála celé publikum. Herci nám ukázali i akrobatické prvky. Žbluňk se stavěl na hlavu, když se snažil v jednom z příběhů vymyslet pohádku pro svého
nemocného kamaráda Kvaka.
Klára Kadlecová, Eliška Mauerová
8
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H

udba v srdci
Jakub Mauer

Hudba? Cítím tolik věcí! Cítím tu líbeznou melodii, jak noty poskakují po notové osnově, sem a
tam. Taková krása! Chvíli forte, potom zase piano. Souzvuk tolika krásných věcí! Vždyť uznejte
sami, když zahraje velký symfonický orchestr nějakou věhlasnou skladbu, jako byste cítili, jak z vás
opadnou všechny starosti. Jako když ležíte ve snu
na překrásném místě a cítíte, jak vám celým tělem proudí to krásné teplo od slunce a posloucháte se zavřenýma očima světové skladatele třeba Mozarta nebo Dvořáka.
Řeknu si vždycky, kdybych tak mohl zahrát si
v takovém orchestru, prožívat tu krásu přímo
mezi těmi hudebníky, slyšet ty desítky hudebních
nástrojů, jak hrají všichni něco jiného a přesto to
do sebe zapadá jako zoubky u ozubených koleček. To kouzlo hudby, které můžeme slyšet je
neuvěřitelné! Pomyslím, je to nádhera! Chtěl
bych také takto hrát nebo snad složit nejslavnější
skladbu světa! To by bylo něco.
Začnu si představovat. Seděl bych za klavírem
před sebou prázdné papíry s notovými linkami.
Nakreslím houslový klíč, dávám si na něm záležet,
jako by to byla jedna z nejdůležitějších věcí
v životě. Taky musím přemýšlet nad taktem. Bude
skladba v celém, tříčtvrtečním, čtyřčtvrtečním
nebo snad v jiném? Bude v tříčtvrtečním. A teď
přichází ten nejdůležitější moment napsat první
notu skladby.
V hlavě mám tolik myšlenek, jako by přišel
hurikán a všechno mi v hlavě pomíchal. Nebude
to tak jednoduché, jak se zdá. Pustím si hudbu,
řeknu si, s ní to půjde zaručeně lépe. Najednou
jako bych to nebyl já! Nabila mě síla, taková jakou
jsem ještě nezažil, ruka mi létá po papíře, že ani
nevidím, co píšu. Vidím jen, jak zaplňuji papír za
papírem kouzelnou melodií. Skládám určitě tu
nejslavnější píseň v dějinách světa! Hotovo!
Šel jsem za vyhlášeným orchestrem a požádal,
jestli bych nemohl s pomocí jejich zahrát svoji
skladbu na speciálním koncertě. Svolili, byl jsem
šťastný a hned jsme se dali do zkoušení. Celý
orchestr pilně cvičil a já, jako dirigent jsem věděl,
že to zvládneme.
Nastal den koncertu. Všichni byli nervózní ale
ne na tolik, aby nevnímali, jak jim hudba naplňuje
srdce nevídaným klidem a radostí. Šli jsme se připravit na svá místa, každý měl židli a stojan
s notami. Já jsem stál jako dirigent a také autor
skladby na stupínku před orchestrem a připravoval se na chvíli, kdy skladba začne.
Poprvé jsem zvedl dirigentskou hůlku nad hlavu na znamení, že můžeme začít. V sále nastalo
ticho. Všichni napjatě čekali. Třepou se mi ruce.
Rozmáchnul jsem se a orchestr spustil. První

akord v předtaktí vyšel bravurně a já najednou cítil
tu krásu hudby. Začal jsem řídit orchestr jako ten
nejlepší dirigent! Symfonie byla úžasná. Vnímal jsem
tu nádhernou skladbu jako ještě nikdy v životě.
Přišla chvíle, kdy měli hrát sólo housle. Zahráli je
velmi dobře. Skladba se pomalu blížila do konce,
ale ještě před tím nejdůležitější sólo na hoboj. Orchestr ztichl a hudebník, který hrál sólo, se nadechl
a zahrál první tón. Byla to taková nádhera! Jako by
skřivánek, který vyletí po zimním spánku do překrásného jarního dne, zpíval na loukách nad hlavami všech těch lidí, co se shromáždili, aby mohli
poslouchat hudbu a její překrásné kouzlo, které
v tu chvíli všichni cítili!
A přišlo vyvrcholení! Ten krásný, líbezný zvuk
trombonů, úžasný rytmus bubnů. To všechno dohromady bylo tak okouzlující. Dozněl poslední tón.
Chvíli bylo ticho, ale potom se strhl nevídaný
potlesk. Lidé začali vstávat ze sedadel a tleskali jako
o život. Já s hudebníky jsme byli v šoku, jediné, co
jsme dokázali, bylo usmívat se a uklánět se. Natolik
nás pohltila hudba, že jsme nemysleli na nic jiného!
Ach! I když to byla jenom představa, někde
v hloubi srdce cítím, že to může být skutečné.
Hudba je totiž něco, co lidi spojuje. Bez hudby bychom nemohli být šťastní! Je to něco, co všichni
prožívají stejně. Něco originálního.
Mít hudbu v srdci znamená najít štěstí a lásku. A
tak budu dále snít o tom, že jsem složil nejvěhlasnější skladbu v dějinách-trochu takové kouzlo
hudby.
Pardubické střípky, 2. místo.

M

ěstský portál
Jakub Mauer

Byl krásný den. Ptáci zpívali, bylo zrovna jaro,
venku kvetly stromy a keře, zkrátka všechny rostliny. Perleťově modré jezero vedle malého městečka hrálo všemi barvami a sem tam se zaleskl obraz
slunce.
To malé městečko bylo prosté, ale přece něčím
zajímavé. Bylo skoro stejné jako ostatní, mělo náměstí, ulice, domy, věž, radnici, obchody. Všechno
mělo, jen jedna věc byla zvláštní. Přímo uprostřed
náměstí vyčníval malý zdobený portál se sedmi
portréty neznámých postav rozmístěných kolem
kruhového portálku.
V ten čas už mu málokdo věnoval pozornost.
Přišel jim docela obyčejný, ostatně nikoho nezajímalo, proč je zrovna uprostřed náměstí tohoto
městečka.
Mnoho obyvatel tu nežilo. Děti si občas chodily
hrávat na kopec vedle městečka nebo na náměstí.
Mezi nimi byl také mladý hoch. Často chodily kolem portálku, nikdo mu však nevěnoval pozornost,
až na mladého jinocha. Chlapci se hodně líbil, prohlížel portréty neznámých tváří a krásné zdobení
portálku.
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Jednou si zase takto šly děti hrát a hoch se
opět na chvíli zakoukal na kresby tváří. Začal přemítat, kdo to asi může být, a neušlo mu, že portréty neznámých tváří jsou v jiném pořadí. Pár
nocí mu to nedalo spát a přemýšlel, co za tím
stojí. Chodil k portálku každý den a pečlivě jej
zkoumal. Po nějaké době přišel na to, že
k posunutí došlo v den, kdy byl úplněk, a rozhodl
se, že přijde na to, proč se u městského portálku
dějí nezvyklé věci.
Napadlo ho, že se za příštího úplňku schová u
portálku a podívá se, zda portréty znovu promění
místo. Nastala noc, kdy byl úplněk, a hoch se
schoval kousek od místa, kde z městského náměstí vystupoval portálek osvícený měsíčním svitem, a čekal. Díval se na hodiny kostela a v tom
se ručička nepohnula jako vždy dopředu, ale dozadu. Hoch upřel oči na portálek. Zhaslo světlo.
Portál, který byl teď osvícen pouze měsíčním svitem, se rozzářil trochu jasněji. Hoch čekal, co se
bude dít, pořád měl oči upřené na zdobeném
městském portálku. Najednou portréty sedmi
postav vzplály pronikavým modrým světlem a ze
sedmi maleb se vynořilo sedm mužů, kteří byli
zobrazeni na portrétech. Vyměnili si místa mezi
sebou a portréty se přesunuly.
Hocha, který vše pozoroval z úkrytu, teď jakoby tajemná síla táhla doprostřed zdobeného
portálku. Octl se mezi sedmi muži oděnými
v modrobílých rouších. Hoch tam stál, zaléval ho
chlad a neměl sil. Odbila půlnoc a muži s hochem
prošli portálkem zpět do běloby, která hochovi
nebyla známá. Oslnila ho záře něčeho jako měsíce, a když se na sebe podíval, byl oděn
v modrobílém rouchu, stejně jako muži. Už to
nebyli muži, nýbrž duchové sedmi portrétů zakletí v sedm klíčníků budov tohoto města. U portálů
přibyl osmý portrét hocha, který se stal jeho
strážcem.
Každý úplněk se v tomto městečku posouvají
hodiny dozadu a zhasne lampa. Pronikavé modré
světlo rozzáří portálek, ale modře se rozsvítí
pouze jeden portrét.
O pardubický pramínek , čestné uznání

B

aletka
Klára Mrvová

„Taneční akademie?! Vždyť se neuživíš!“ slýchala jsem často od matky, která ještě před rokem nechtěla o nástupu na tuhle školu ani slyšet.
Teď s pyšným výrazem a slzou na krajíčku četla
dopis o splnění talentových a přijímacích zkoušek
a podrobnostech k začátku školy, její dcery, tedy
mě Sáry.
K tanci a baletu jsem se dostala přes hudbu.
Cit k ní jsem zdědila po otci, a když zemřel, byla
to pro mě velká rána. Naučil mě hrát na hodně
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nástrojů, rozumět notám a psát písně. Naučil mě
hudbu milovat. Byla můj život a otcovou smrtí jako
by ve mně zůstalo prázdné místo. Potřebovala jsem
nějaký koníček, zálibu, která by alespoň část prázdnoty ve mně zaplnila. Byl to balet. A balet s hudbou
šli skvěle dohromady. Před tanečními vystoupeními
jsem nebývala nervózní hlavně proto, že hudba mi
hrála v hlavě. „Hudba je magická, má své kouzlo“
říkával můj otec. Dostat se na akademii bylo mým
snem, který se mi právě splnil. Zbýval měsíc školy a
prázdniny.
Posledních pár týdnů ve škole uteklo jako voda
a blížilo se letní taneční soustředění. Věřila jsem, že
poslední týden v červenci bude nezapomenutelný,
hodně přátel, sluníčka, tance a hudby, to bylo to
pravé. A když jsem se konečně dočkala, dny tábora
byly neúprosně rychlé. Každé ráno nasnídat, umýt
a na trénink, naše denní rutina. Čtvrtek byl jiný.
Vzbudili jsme se a šli do městského divadla. Všem
se nám podlomila kolena, když jsme viděli obrovský plakát Příběh motýla. Někteří nevěřícně koukali, jiní nadšeně štěbetali a jiní zase nadávali, že se
pořádně ztrapní před publikem. Dopoledne probíhaly zkoušky, pak oběd, zase zkoušky. Měli jsme
dokonce složenou hudbu od soukromého skladatele. Některé tóny mi přišly až hororové, na to že
to měl být jemný balet. Dostala jsem hlavní roli a
s ní pěti minutové sólo. Zbývalo pár minut do začátku, sál byl plný nadšených diváků, v zákulisí byla
atmosféra nervozity tak velká, že by se dala krájet.
Já se uklidňovala, jako obvykle hudbou.
Najednou se začalo vše dít tak rychle a já jsem
přišla na řadu. Byla jsem přesvědčená o dokonalosti svých pohybů, o přesné ladnosti baletky. Myslela
jsem si, že jsem perfektní. Posledním skokem jsem
měla sólo zakončit. Špatné došlápnutí však zapříčinilo, že se mi zamotaly nohy, rána do hlavy, tma…
Uslyšela jsem pípání a pomalu otevírala oči. Vidím nad sebou matku a ženu v bílém. Chci se zvednout, ale prudká bolest hlavy mě vrátí zpět na polštář. I matka mě přidržuje v posteli. Jak jsem zjistila, bolí mě noha a nemohu s ní hýbat. Matka začne
vysvětlovat: „Sáro, spadla jsi při vystoupení a praštila se do hlavy. Také máš zlomenou noh…“ spolkla poslední písmeno. To není dobré znamení. Najednou chci něco říct, ale slova se mi pletou na
jazyku. Žena v bílém je očividně doktorka, odstrčila
matku a začala mluvit. „Utrpěla jsi lehký otřes
mozku a zlomeninu pravé nohy, zítra půjdeš na
operaci“. Operace?! „Budu moct ještě někdy tančit?“ „Uvidíme, jak dopadnou výsledky a rehabilitace, poranění bylo vážné, zatím ti to bohužel nemůžu zaručit.“
Žena byla přísná, neoblíbila jsem si ji. V pokoji
jsem zůstala s matkou, která mě utěšovala. Celou
noc jsem nemohla usnout. Bála jsem se jako ještě
nikdy, hudba se mi vytratila z hlavy a já bez ní byla
bezmocná. Dny v nemocnici plynuly pomalu, ať za
mnou přišly bývalé spolužačky nebo příbuzní, nedokázala jsem se na ně usmát. Začátek školy se

blížil, nikdo mi nedokázal říct, kdy nastoupím do
nové třídy, jestli vůbec. Když mi konečně sundali
sádru, noha stále bolela. I přes bolest jsem byla
ale odhodlaná pravidelně cvičit a nastoupit na
akademii. Utekly mi zatím dva týdny školy a rehabilitace teprve začala. Měla trvat dva měsíce. Tak
dlouhá doba mě doslova ubíjela.
Měsíc po začátku školy jsem o berlích konečně nastoupila. Spolužáci měli hodně natrénováno
a mně nezbývalo nic jiného než je se smutkem
pozorovat. Koncem října měla být rehabilitace u
konce a já jsem se konečně měla dozvědět, jestli
nastoupím na akademii oficiálně. Noha, jak se mi
zdálo, byla v pořádku, ale nebyla jsem doktor.
Ten chvíli pokyvoval hlavou, pak psal něco na
počítači, a když konečně řekl: „…můžete, slečno,
na akademii nastoupit“, nemohla jsem tomu uvěřit. Mohla jsem zase tančit, a dokonce studovat
na nejlepší taneční škole v okolí. Doma jsem si
obula piškoty, oblékla sukni a zkoušela jednoduché prvky. Ale opatrně. Když jsem zkoušela, nehrála mi v hlavě hudba jako obvykle. Bylo to
zvláštní, nevěděla jsem jak to vrátit. Bylo to tou
ránou do hlavy? Opět jsem se bála. Díky hudbě,
která mi v hlavě hrála, jsem skládala svoje choreografie. Teď mě nic nenapadlo. Co když už nikdy
nic nesložím? Na co mi pak akademie bude?
Hudba byla moje druhé já, měla skrytá tajemství
také jako já. Potřebovala jsem si odpočinout. Lehla jsem si a usnula. Vzbudila jsem se a matka byla
v práci, když jsem byla doma sama, nudila jsem
se. Zašla jsem aspoň na hřbitov rozsvítit otci svíčku. Posadila jsem se vedle hrobu a vzpomínala.
Vzpomínky přišly jako lavina. Společné skládání
písniček, učení se a hraní her. Naše písničky jsem
poslouchala vždy s radostí, měly v sobě kus jeho
osobnosti a kus mého dětského já. Měly v sobě
lásku.
Najednou nebyla o písničky z mojí hlavy nouze. Na akademii jsem nastoupila a tančila jako
ještě nikdy. Moje kroky byly jistější a pohyby dokonalejší. Hudba mě přivedla k tomu, co teď miluji nejvíc, k baletu. Hudba je pro mě lék, radost i
smutek. Hudba se mnou sdílí všechny pocity, které později přenáším do tance. Hudba je pro mě
kouzelná a to se nikdy nezmění!
Pardubické střípky, čestné uznání

N

osákov
Klára Mrvová

Jižně od Prahy byste narazili na dvě takové malé
zapadlé vesničky. Kolem nich je samý zelenající se
les a lány nekonečných polí. Samotné vesničky
jsou spojeny pouze kamenitou polní cestou, na
níž skoro každý poutník narazí na nějakou tu zmiji nebo užovku. Jedna z vesnic se jmenovala Královna. To proto, že tu královna Marie Terezie

moc ráda trávila své volné chvíle a víkendy. V té
vesnici byly i dva rybníky. První se jmenoval podle
vsi, totiž Královna a druhý, to byl rybník Vražedný.
Obyvatelé na něj pyšní opravdu nebyli, protože
nebyl vražedný jen tak pro nic za nic. Na dně se
s pískem a blátem povalovaly i lidské kostry. Některé byly poutníků, kteří nenašli včasnou pomoc
od zmijího uštknutí, a některé zase nešťastně zamilovaných mladých chlapců z Královny, co se zakoukali do nějakého toho děvčete ze sousední vesnice.
Ta se jmenovala Dobrotice. Řekli byste si, že se
tam lidé mají dobře, ale nedejte se zmást jménem.
Lidé tam jsou hamižní, pyšní a vraždili by pro každý
peníz. Největší držgrešle byl však jejich starosta.
Ženu neměl a děti taky ne. Vlastně on ženu měl,
ale ta se utopila ve Vražedném rybníce toho dne,
co ji prohrál v krčmě v mariáši s největším opilcem
Dobrotic. V kartách prohrával málokdy a tak ho to
chvíli mrzelo, ale stejně hrál a hrál dál. Majetek mu
přibýval a nos mu rostl nahoru. Starosta Královny,
to byl jeho bratr, ale byl mladší a moudřejší, no
prostě naprostý opak jeho bratra. Královna pod
jeho vedením vzkvétala a krásněla každým dnem.
Zatímco Dobrotice pod vedením hloupého staršího bratra pustly a přibývalo loupeží. Když nad tím
tak dobrotický starosta přemýšlel, začalo ho tlačit,
že má bratr takovou dobrou pověst, zatímco on
byl pomlouván babskými spolky na náměstí skoro
každého města v okruhu. V hlavě se mu zrodil nápad, že půjde do Královny a bratrovi nenápadně
podstrčí Dobrotice v mariáši, a on bude starostou
v Královně. Na nic nečekal, oblékl si myslivecké
sáčko, vysoké holínky, klobouček se sojčím pérkem, vycházkovou hůl a šel. Slunce pálilo a cesta se
hemžila ještěrkami a hady. Starosta se jim velkým
obloukem vyhnul a pokračoval do Královny. Byl
rád, když po snad nekonečné cestě uviděl ceduli
s nápisem „Vítejte v Královně“. Chodil po městě a
hledal bratra, když nepořídil, zeptal se kolem belhající se stařenky, zdalipak neví, kde mají starostu.
Ta pokynula směrem k obecnímu úřadu a želvím
tempem odcházela na trh. Starosta Dobrotic běžel
a pozval bratra do nedaleko stojící hospůdky. Ten
se napřed ošíval, že musí domů, ale nechal se přemluvit, protože snad poprvé ho bratr někam
pozval. V hospodě si dali pivo jedno, druhé, třetí,
čtvrté a to starosta Dobrotic začal rozdávat karty
a hráli. Nejdřív hráli o drobnosti jako kalhoty, košile, klobouky, psy… Dobrotický starosta s bratrem
prohrával. V tu chvíli se dopálil a opilého bratra
donutil dalším pivem hrát o to, kdo bude kde starostou. Starosta Královny byl v příjemné moci alkoholu, protože nebyl zvyklý tolik pít a kývl. Hra
to byla náramná a vtom dobrotický starosta položil
poslední kartu a vyhrál. Smál se mohutným hlasem,
jak bratra porazil a ten se smál s ním, protože nechápal, co se vlastně stalo. Dobrotický starosta
přespal u bratra. Když se ráno probudili, dobrotický starosta povídá, že musí do úřadu. Starosta Královny se podivil a povídá: „Hele brácho, já jsem ti
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tvoje oblečení taky vrátil a i tvoji smečku psů. To
přece nejde, abys v mariáši vyhrál ves.“ S touto
větou se oblékl a odešel úřadovat. Starosta Dobrotic stál jako opařený. Ještě včera se v hospodě
naparoval, jak bude starostou Královny a nic
z toho. No vlastně z toho bylo to, že se mu nos
zvednul ještě víc. Když se šel zklidnit k Vražednému rybníku, zakopnul o ten svůj dlouhý nos a
utopil se. Od té doby se Dobrotice nejmenují
Dobrotice ale Nosákov, podle hloupého závistivého bratra, co se díky svojí pýše a nosu utopil.

S

etkání s Polyxenou
Klára Mrvová

Byla sobota, venku pršelo a já seděla nad úkoly
z literatury. Četla jsem si o pánech z Pernštejna a
narazila na Polyxenu. Zajímavé jméno, řekla jsem
si. Jaká to asi byla panovnice? Jak žila? Jaké povinnosti měla žena té doby? Bylo by co závidět? Napadala mě spousta otázek. Jaké by to asi bylo
udělat s ní rozhovor?
Klára Mrvová: Dobrý den, paní Polyxeno, smím
s vámi udělat rozhovor?
Polyxena: Ale zajisté.
Klára Mrvová: Dobrá tedy, mohu se zeptat na
jména vašich rodičů?
Polyxena:
Můj otec se jmenuje Vratislav
z Perštejna.
Matka Marie Maxmiliána Manrique de Lara y
Mendoza.
Klára Mrvová: Máte nějaké sourozence?
Polyxena: Ano, mám bratra Jana V. z Pernštejna.
Klára Mrvová: Vdala jste se někdy?
Polyxena: Ano a hned dvakrát.
Klára Mrvová: A koho jste si vzala?
Polyxena: Poprvé Viléma z Rožmberka, který bohužel zemřel, a poté jsem si vzala Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic.
Klára Mrvová: A máte nějaké potomky?
Polyxena: Ano, ale ne s Vilémem, mým prvním
chotěm, nýbrž s Lobkovicem. Syn se jmenuje
Václava Eusebius Popel z Lobkovic.
Klára Mrvová: Starala jste se prý o děti vašeho
bratra - Annu, Frebonii a Vratislava Eusebia. Je to
pravda?
Polyxena: Ano, stala jsem se jejich poručnicí.
Klára Mrvová: A proč se o ně nestaral váš bratr
Jan?
Polyxena: Byl to císařský generál. Při obléhání
pevnosti Rábu v Uhrách mu dělová koule utrhla
hlavu a levou ruku i s ramenem.
Klára Mrvová: Brrr. To asi nebyl pěkný zážitek.
Polyxena: Ne. To opravdu nebyl.
Klára Mrvová: No, raději k trochu veselejšímu
tématu. Co si myslíte o životě ve vaší a v naší
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době?
Polyxena: To je zajímavá otázka. V naší době to
máme zařízeno tak, že si poddaní napřed musí
umlít mouku, aby si z ní mohli upéct chléb.
Klára Mrvová: To my máme chléb skoro na každém rohu v obchodě. Obchod, jak bych to řekla, je
takový váš trh.
Polyxena: Tak to máte skvěle zařízené. Asi máte
život mnohem snazší.
Klára Mrvová: Takže podle Vás je život v naší době
lepší?
Polyxena: Z toho co říkáte, je ten váš asi jednodušší. Ale já jsem ráda, že jsem žila v naší době.
Klára Mrvová: Tak to je dobře. Už Vás nebudu
déle zdržovat. Děkuji za rozhovor a nashledanou
příště…
Jak to tak vypadá, Polyxena asi neměla jednoduchý
život, i když byla ze šlechtického rodu. Také měla
povinnosti a starosti, stejně jako my. Myslela jsem
si, že být z nějakého urozeného rodu by byla zábava, ale asi není co závidět, jsem ráda, že žiju teď.

H

udba?!

Kateřina Konečná

Jak řekl Martin Luther: „Hudba je jedním
z nejkrásnějších a nejnádhernějších darů božích. Je
jedním z nejlepších umění. Noty oživují slova. Hudba zahání duchu smutek jako bychom se dívaly na
krále Saula. Je nejlepší útěchou pro zarmoucení lidí,
jí se srdce upokojí, občerství a osvěží. “
Nad tímto citátem jsem se zamyslela. Co to
vlastně hudba je?
Hudba je hrdina. Hrdina, který zachrání před
samotou. Před hořkostí, která vás polyká.
Hudba je přítel. Přítel, který je s vámi, když
chcete před vším utéct. Podrží vás. Motivuje. Dá
vám pocit, že nejste sami, že existuje spousta lidí,
kteří jsou na tom mnohem hůř.
Hudba je droga. Droga, bez které nejde být.
Naplní vás. Oddálí problémy. Svět dostane nové,
hezčí barvy. Chcete ji kdykoli a kdekoli.
Hudba je duch. Duch, který do vás pronikne a
oživí vaše tělo. Nutí vás tančit, zpívat a usmívat, i
proti vaší vůli. Nejde před ní utéct. Je všude. Je
s nervózní nevěstou, procházející uličkou k oltáři.
Je s pozůstalými loučícími se se svým blízkým. Je
s těmi, kteří ji zrovna potřebují.
Hudba je velké tajemství. Pro každého znamená něco jiného. Pro někoho znamená moc, pro
jiné nic. Někdy spojuje cesty, jindy tvoří rozcestí.
Říká o sobě hodně, ale je jen na vás, jak ji pochopíte, jak ji přijmete, jak s ní budete žít.
Jak říkám já: „Hudba je život.“

K

u r i o z i t a
z policejního archivu
Vít Václavek

„Už to mám,“ řval Roger po celé kanceláři mávaje při tom archem papírů formátu A4. „No a co
máš?“ zeptal se seržant, aniž by ho to vyrušilo
z toku jeho myšlenek. „Ta událost na Páté Avenue, kde jsme našli toho zastřelenýho chlápka,
nebyla sebevražda či vražda, ale nešťastná náhoda,“ pronesl triumfálně Roger. Seržant se musel
udržet, aby nevyplivl chleba, který převaloval
v puse. „Chci vidět důkazy, Rogere,“ nakonec
pronesl. „To je ten arch papírů, kterým tady pět
minut mávám, Seržo,“ uchechtl se Roger. Teď už
seržant málem vyprskl kávu, kterou zapíjel ten
chleba. „A jak jste na to přišel, Rogere,“ otázal se
ještě. „Přečetl jsem si jeho deník, Seržo,“ odvětil
Roger a dodal hrobovým hlasem, „Byl šílený, šílený hudbou“. „Ale, nedělejte si ze mě srandu, nikdo přece nemůže zešílet z hudby,“ odvětil seržant svému podřízenému. „A co když jo, Seržo,
musím vám doporučit přečíst si moje závěry a
ten jeho deník,“ ihned mu odvětil detektiv Roger
Newman.
Seržant došel domů, do svého bytu, udělal si kávu, rozestlal si postel, vytáhl zápisky svého podřízeného a deník toho mrtvého, který si vyzvedl
přepsaný do tiskacího písma a konečně se po vyčerpávajícím dnu natáhnul a začal číst.
2. července 2014. Dnes jsem přišel z práce, pustil
si svůj oblíbený film a začal přemýšlet. Najednou se
mi před očima objevila obrovská čtvrťová nota. Zatřásl jsem hlavou, abych ji vypudil, avšak ona nezmizela. Stalo se něco jiného a ještě víc zvláštního. Začali
se objevovat další, a že jich bylo, až vytvořily jednu
celou notovou osnovu. Okamžitě jsem vstal a sedl si
k piánu, které u nás doma stojí pěkně dlouho, možná
je starší než celý tento dům. Začal jsem hrát tu
skladbu, která se mi zjevila jen tak před obličejem.
Zněla dobře, ale já jsem stále nevycházel z údivu.
Nikdy mi nešlo hrát na hudební nástroje, na klavír
jsem občas jen tak něco vyhrával a řekněme si to na
rovinu, rvalo to uši. Proč mi to teďka tak jde? Možná
nějaké osvícení nebo jen zanedbaný talent, kdo ví.
Hudba má spoustu tajemství.
4. července 2014. Je Den nezávislosti a já myslel,
že ohluchnu. Ty petardy, rakety, dělobuchy, prostě
tahle strašná zábavní pyrotechnika. Ale na druhou
stranu má tenhle hrozný den své plus, mám známost. Pracuje v nahrávacím studiu a seznámil jsem
se s ní kvůli mým záchvatům tvořivosti. Jo, myslím si,
že tohle osvícení je to nejlepší, co mě potkalo. Jinak
jsem dneska napsal skladbu pro klavír, která se jmenuje Záchvat hluku nad krajinou. Je hodně dynamická.

17. července 2014 Vůbec nestíhám psát, pořád se
mi objevují před očima noty a já je musím zapisovat. A
jinak, abych nezůstával pořád u práce, moje známost
se rozrůstá ve vztah. 1. srpna 2014 Dnes jsem si koupil nový hudební nástroj. Jsou to housle. Začal jsem i
chodit do houslí, takže třeba budu vymýšlet další skladby, Dost vydělávám za tohle náhlé osvícení. Bylo opravdu štěstí, že mě to potkalo.
11. srpna 2014 Dnes jsem si koupil další nový skvělý
hudební nástroj od jednoho chlápka na ulici, ten nástroj
se prý jmenuje Luger. Prodal mi k tomu i přídavné vybavení, jako speciální držák na baterky, které se strkají
přímo do těla nástroje. Jsem opravdu zvědav, jak to
bude fungovat. Takže teď si dávám baterky do držáku.
Hotovo. Nyní natahuji zadní natahovací mechanismus.
Třeba to bude něco jako trubka. Tak a teď se připravím k zmáčknutí, jak to ten chlápek pojmenoval? Jo
vlastně spoušť. Dám si to co nejvíc k uchu, abych to
slyšel.
Takže Allons-y. Seržantem úplně otřásla zima.
„Takže on se zastřelil, jenom protože ho osvítil
duch hudby. Některá hudba je zlo, hlavně ta nečekaná, která se vám začne ozývat samovolně
v hlavě,“ zauvažoval seržant nahlas.

B

iatlon v Novém Městě
na Moravě
Vít Václavek

Jestlipak víte, proč se mistrovství světa v biatlonu
konalo právě v Novém Městě na Moravě? Nevíte?
Já vám to povím. Nalezly se nové pergameny se
starou pověstí. Potvrzují, že biatlon je vlastně česko-vlkodlačí objev. Vlkodlaci, ty odporné kreatury,
které mezi sebe nechtějí vzít ani lidé, ani vlci vlastně vynalezli biatlon. I když s pomocí člověka, ale
k tomu se dostaneme. Možná mi to nechcete věřit,
ale právě tato stvoření můžou za tuhle olympijskou
disciplínu.
Nechte se vnést do této pověsti.
Kdysi tu žila skupina vlkodlaků. Vyzývali vesničany
k závodu na život a na smrt na dvacet kilometrů.
Ten, kdo vyhrál, dostal od vlkodlaků měšec zlata.
Ale kdo by vyhrál v závodu s vlkodlaky? I když našli
se někteří šťastlivci, kterým se to povedlo. Stejně
ale většina závodníků skončila u vlkodlaků v břiše.
Avšak Lojzovi, jednomu kováři, kterému vlkodlaci
nabídli závod, doporučila jedna čarodějnice, ať roztaví nějaké stříbro a ulije si z něj náboje do své
ručnice. Jeho stříbro mu vyšlo na čtyři náboje. Dále
mu doporučila, ať si sebou hlavně vezme lyže, jinak
je nemá šanci porazit. Dalšího dne se uskutečnil
závod. Vůdce vlkodlaků Ragnur znovu osvětlil Lojzovi pravidla závodu. Vyrazili. Vlkodlaci nechali kovářovi jeden kilometr náskok. Ale to nebyla docela
pravda, protože malá skupinka vlkodlaků už na něj
čekala na pátém kilometru na vysokém kopci. I
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dorazil k tomu kopci. Jeden vlkodlak nevydržel to
čekání a vyrazil na Aloise. Avšak ten na nic nečekal a vystřelil z ručnice. Vlkodlak se pokoušel
proměnit ve vzduchu v člověka. Ale bylo pozdě.
Snesl se na zem s prostřeleným hrudníkem.
Ale to už náš kovář neviděl. Pádil dál, jelikož
vycítil lest a slyšel smutné vytí u místa, kde zastřelil onoho vlkodlaka. Vytušil, že vlkodlaci budou ještě rozzuřenější. Slyšel jenom dusot. „ Nemám mnoho času,“ pomyslil si. Za chvíli už jsou
tady, měl bych jet dál. A jel. U desátého kilometru ho začali dohánět, ale nic neslyšel. Vlkodlaci
se proměnili do lidské podoby. Najednou na něj
jeden vyskočil. Chtěl ho přemoct ve své lidské
podobě, ale to byla chyba. Jeho oběť ho práskla
pažbou do hlavy a ztratil vědomí. Pak už stačilo
jenom nabít. Beng. Další vlkodlak zneškodněn.
„Už jich zbývá jenom dvacet,“ pomyslil si Lojza
sarkasticky.
Už byl na čtrnáctém kilometru, avšak cestu
mu zamezila řeka. S tím jsem nepočítal. Zrovna
když už jsem docela blízko. Pro jeho štěstí tam
byla loďka. Nastoupil na ni. Ještě si nabil ručnici a
popadl vesla. Vesloval dál a jenom slyšel, jak vlkodlaci nadávají. Náš kovář se smál, ale smích ho
za chvíli přešel. Vzpomněl si na vodopády, ale
nemohl přistát ani na jednom břehu. „ Vlkodlaci
určitě museli přeplavat řeku,“ přemýšlel náš kovář. Plul dále, ale zapomněl na vodopády. Loď se
mu rozbila, střelný prach se mu namočil a lyže
našel až po dvou kilometrech dál po řece. Avšak
byl rád, že vyvázl živý. Už za sebou zase slyšel
vytí. Utíkal. A opět měl štěstí. I když ten, jehož
kostra před ním ležela, ho neměl. Naštěstí měl u
sebe suchý střelný prach a náš kovář si znovu
nabil svoji zbraň. Zamyslel se: „Mám už jen dva
náboje, je na čase vyváznout z toho živý.“ Zalehnul a čekal. První vlkodlak, který se mu vřítí na
mušku, bude skolen. Už jen slyší vytí blíž a blíž.
Zásah. Vlkodlakova mrtvola narazila do země půl
metru od jeho hlavy, odrazila se od země a skončila v lese. Lojza znovu nabil a pádil dál. Slyšel za
sebou pořád vlkodlaky. Po dvou kilometrech běhu poděl řeky, kde našel svoje lyže, ho napadlo:
„Jsou možná rychlejší než já, silnější než já, ale
třeba mám víc fištrónu, schovám se v lese, zastřelím jejich vůdce Rungura nebo jak se jmenoval.“
Schoval se tedy do lesa a viděl, jak na náhorní
plošině nad údolím se stahují vlkodlaci. Všichni
byli v lidské podobě.
Poznal Ragnura, byl to ten nejsvalnatější
z vlkodlaků. Lojza se rozhodl vystřelit vleže, aby
měl větší oporu. Výstřel. Mračno prachu. Táhlé
hlasité bolestivé zakňučení. Lojza se už radoval,
avšak jakmile se rozplynul mrak prachu, jeho
úsměv mu zamrzl na tváři. Ragnur stál stále na
nohou. Vedle něj se svíjel jiný vlkodlak. Ragnur
zařval hromovým hlasem: „Pane kováři, jen pojďte sem nahoru, možná ještě vyhrajete.“ Náš ko14

vář se proti své vůli vydal nahoru. Poté, co byl nahoře, Ragnur řekl: „Dáte si závod s mým nejrychlejším mužem, pokud vyhrajete, jste vítěz, pokud
nevyhrajete, nemusím vám říkat, co se stane.“ Ragnur závod odstartoval. Zpočátku Lojza vedl, ale
v polovině závodu byl s vlkodlakem nastejno. Najednou vlkodlak spadl, jako když dub podetneš.
Lojza mu hodil pod nohy zbraň. Vlkodlak vůbec
nelenil a už vstával a chystal se vydat za svým protivníkem. Už to ale nestihl. Ragnur ho zastavil, jelikož Lojza vyhrál. „Vyhrál jste, pane kováři, ale
smrt, prachobyčejnou smrt.“ „Vy jste mne podvedl,“ řekl Lojza, ale vlkodlak ho už neposlouchal, už
byl ve vzduchu. Bojovali dlouhou dobu. Byli
v jednom klubku. U vlkodlaka nešlo poznat, kde
začíná vlk a kde tělo člověka, jak se vlkodlak zuřivě
měnil. Oba už byli rozedraní do krve a pak najednou svist! Vlkodlak dopadl na zem a držel si krvácející ránu tam, kde byl loket. „Co to je?“ zeptal se
Ragnur. „Pane vlkodlak, to je meč jednoho muže,
asi lovce vlkodlaků, kterého jsem našel, bohužel už
mrtvého pod vodopádem. Je to jeho stříbrný meč.
Teď vás pošlu do hlubin pekelných.“ To už vlkodlak na nic nečekal a rozběhl se. Vzpomněl si až
moc pozdě na to, že leží u okraje plošiny. Alois
odešel. Doufal, že ten pád vlkodlak nepřežil, ale
uslyšel táhlé zavytí a to mu na klidu nepřidalo.
Jakmile přišel do města, všechno vyprávěl, a tak
se tato pověst předávala ústně po dlouhou dobu a
dostala se i do Norska. Tam někoho napadlo, že by
to mohlo být dobré pro trénink a zábavu. A tak se
z biatlonu stala olympijská disciplína. A v dnešní
podobě to vypadá tak, že se střílí z malorážky a
běží se dvacet kilometrů na lyžích. A hlavně se nestřílí do vlkodlaků! Už jen málokdo si vzpomene na
chytrého Lojzu, který tohle všechno vyzkoušel.

C

estování časem?
Vít Václavek

Jednou jsem se u babičky nudil, tak jsem sáhnul
po časopisu Epocha. Chvíli jsem listoval, zaujalo mě
téma „Cestování časem.“ O cestování v čase jsou
různé představy. Někdo říká, že by se dalo cestovat pomocí červí díry. Nevýhodou je, že by musela
být otevřená i druhá strana. Kdybychom se chtěli
podívat třeba k dinosaurům, a to já bych moc
chtěl, museli by nám otevřít cestu. A to mi připadá
dost nepravděpodobné. Jak by asi ten stroj mohl
vypadat? V mysli se mi už rýsuje představa, ale docela jiná, než mi nabízí časopis. Stroj času? To může
být obyčejná bedna. Jak by ale mohlo proběhnout
objevení takového stroje času mnou? 21. 7. 2012.
Je ráno. Nevstávám, protože jsou prázdniny. Nechávám si projít hlavou, co budu dnes dělat. Vstanu
z postele a jdu ven. Dojdu na zahradu a sesype se
pode mnou zemina. Ocitnu se v neveliké jeskyni.

pode mnou zemina. Ocitnu se v neveliké jeskyni.
Pro-niká sem jenom trošku světla. Jdu pomalu za
světlem. Dorazím k velké bedně. Co to může být
za bednu? Míhá se mi v hlavě otázka. Nějaké tajné
dokumenty z války? Otevírám bednu. K mému
zklamání je prázdná. Najednou mi podjíždí noha a
já padám, padám do bedny. Víko spadlo a slyším
cvak cvak. Zkouším otevřít víko, ale nejde to.
Vždyť já jsem klaustrofobik! Teče po mně studený pot. Bouchám do víka, cítím úzkost. Co když
tady mřu! Panebože, zachraň mě! Cvak cvak.
Zkouším otevřít a už to jde. Ale já nejsem v jeskyni. Proboha já, já jsem v Římě. Jak jsem se tu
mohl ocitnout? Není jiné vysvětlení. Našel jsem
stroj času. Jsem překvapený a zároveň zhnusen,
stojím tady v římském oděvu. V té sukni si připadám jako ženská. Koukám na bránu do města.
Pomalu k ní, jako bez rozumu, vykračuji. Blížím se
k bráně, ale najednou se obracím k lesu. Tam si
nechám všechno projít hlavou. Vtom za mnou
běží Říman. Povídá mi: „Člověče, přišel jsi o rozum? Do toho lesa přece nemáme chodit. Je prokletý, straší tam duše Galů, kteří zemřeli v Cirku.“ Pátravě po mně kouká: „Ty nejsi zdejší, viď?“
Odpovídám: „Jdu jen do vesnice za svým bratrem.“ Říman odchází, zřejmě se mě zalekl, nebo
uvěřil? Les mě ještě víc láká. Říkám si: „Kdo neriskuje, nevyhraje. Když přicházím na planinu v
lese, nikdo tam není. Ale najednou na mě vybíhá
patero Galů, řítí se z každé světové strany. Spoutávají mě a odnášejí do svého tábora. Připravují si
velký nůž. To není možné! Oni mě chtějí obětovat bohům! Ale zítra máme dostávat známky z
písemky a já ve škole nebudu! A odpoledne jsem
slíbil... Křičím ze všech sil, abych si zachránil krk:
„Pohané, dláždíte si cestu k zatracení.“ Neberou
na nic ohled. Už se jeden z nich rozpřahuje nožem. Dávám před sebe ruce. Nůž přetne provaz
na mých rukou. Rvu se o nůž a řežu provaz na
nohách. Utíkám ke stroji času. Jakmile jsem u něj,
okamžitě se do něj schovávám. Cvak cvak. Prosím, ať už jsem doma. Víko se otvírá, je mi nějaká
zima. Soukám se ven, moje obavy...se naplňují.
Mám na sobě kůži z mamuta a za pasem kamennou sekyrku. Vždyť já jsem v době ledové! Procházím se po ledové pláni, slyším zatroubení. Mamut, proběhne mi hlavou myšlenka. Za chvilku
vidím hnědou šmouhu. Dávám se na útěk. Rozzuřený mamut je horší než tank. Asi jsem to někde
četl. Utíkám a najednou přede mnou propast a
mamut v zádech. Bleskne mi hlavou nápad. Jsem
krok od propasti, zastavuji, uskakuji. Mamut se
řítí do propasti. Zase se potvrzuje, chytrost je
někdy lepší než síla. Vracím se ke stroji. Říkám si:
„Do třetice všeho dobrého. Jak bych tu mohl
přežít? Já, člověk 21. století. Cvak cvak. Otevírám
oči. Vždyť já ležím na gauči. Já u té Epochy usnul!
O pardubický pramínek, čestné uznání

V

oda na naší planetě
Vít Václavek

Voda přítel, či nepřítel? Tekoucí zlato, nebo bezvýznamná látka? Všechno až na bezvýznamnou látku
o vodě platí. Někdy jako pořádný živel ničí města,
potápí ostrovy, potápí lodě a zabíjí tisíce lidí. Avšak
má na to právo. Kdyby nebylo vody v tekutém
stav, nebyli bychom tu ani my. Bez vody není života. Voda je jako živá bytost. Může ublížit, ale být i
milosrdná. Měli bychom se k ní chovat lépe...
Zdroj: časopis Zamyslete se nad sebou, zimní
vydání, rok 2015
Havaj se potápí a co s tím udělá USA? Pravnuk Baracka Obamy tvrdí, že by se měly vědecké kapacity
Ameriky spojit, aby Havaj zachránily. Dále dodává,
že pokud to nevyjde, bude se mu stýskat po havajské pizze a po těch skvělých vlnách. A co na to
republikáni? Prasynovec Johna Boeherna prohlásil:
„Ať si Havaj pomůže sama, když se roku 2050 odtrhla od celého USA. Tyhle výroky určitě rozhodnou o volbě prezidenta USA, jelikož oba autoři
kandidují na prezidenta. Ještě abychom dodali první
ze zmiňovaných, měl nějaké pletky se zákonem. Co
si o tom myslíte vy, nám můžete psát na stránky
www. kvák.com.
Zdroj: Kvák, 10. nedělní vydání, rok 2100
Hlásíme se vám z místa, kde stával New York. Tady startují raketoplány do vesmíru. Vaše stanice
BCB vám dodává všechny informace o startu. Odlétají odsud hlavně lidé, kteří tuší, že Země brzy
bude bez vody. Vidíme, že nám hromadně klesla
sledovanost. Značí to, že už tu moc lidí není. A my
též odlétáme. Mějte se poslední obyvatelé Země.
Nashle. Konec vysílání.
Zdroj: televizní stanice BCB, večerní zprávy ze
dne 25. června 2150
Dobrý den, zdraví vás náš vědecký časopis. Teď
právě jsme na Merkuru, ale naši lidé na Zemi nám
vysílají přes satelity čerstvé zprávy. Všichni zbylí
lidé na Zemi se usídlili pod Saharou. Satelity máme
postaveny na povrchu Sahary. Jelikož tam mají
podzemní jezera sladké vody. Pěstují geneticky
upravené potraviny. Naši lidé to vidí tak, že na Zemi vydrží asi 50 let a pak odletí za námi. Ze Země
se stane mrtvá hrouda, která za půl milionu let vybouchne.
Zdroj: vědecký časopis Život na Marsu, 25. vydání, rok 2200
A co by na to řekl člověk, který by si tyhle články
přečetl: Zemi sice zničíme, ale jistě se dostaneme k
jiným planetám a ty můžeme zničit úplně stejně
jako Zemi. Ale také nemusíme. Stačí se nad sebou
zamyslet. A tyhle beznadějné vyhlídky jdou také
změnit. Tohle je ten horší scénář, jak to může dopadnout. A ten lepší si můžeme napsat sami.
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C

o by o mně řekla
abeceda
Natálie Finsterlová

Ahoj, jmenuji se Natálie.
Bydlím v ulici Smolenská pod číslem 728 v
malebném korunovaném městečku Jevíčko.
Celé město je sice malé, ale zajímavé.
Často přemýšlím, proč se jmenuje Jevíčko.
Dáme si příklad: Jednou jede na koni Přemysl
Otakar II. a vidí na silnici víčko, pomyslí si a řekne: ,,Jééé! Víčko!”
Děkuji,“ prohlásil lid, donedávna neznámého
města.
Egypt to tady sice není, ale místo pyramid máme
věž nebo kostel, čtvercové náměstí, několik škol,
pobíhající psy a občas nebezpečné řidiče.
Finsterlová je moje příjmení, jsem tedy Natálie
Finsterlová, budoucí miliardářka.
Gangster ale rozhodně nejsem.
Hňup taky ne, snad tedy.
Chytrá jsem. Možná. Což je zajímavější.
Idiot snad nejsem... I když... Nevím. Občas? Někoho se zeptejte.
Jsem akorát obyčejná, vlastně výjimečná holka
bydlící ve „slavném“ městě Jevíčko.
Kolikrát si říkám, že až sem budou jezdit všichni
ti paparazzi, tak své město proslavím.
Lákat zde budou naše památky a moře Žlíbka
(poznámka: zdejší přírodní koupaliště pro
plavce, neplavce a vodní havěť).
Maminku s tatínkem mám v plánu proslavit taky.
Náhodou?! Mamča bude ukazovat, jak správně šít
patchwork, a taťka, jak správně vycvičit psa. Nějakou tu dobu o tom už zcela vážně přemýšlím.
Opravdu si myslím, že to vyjde!
Pravda je, že až budu mít děti, tak to půjde
všechno hůř.
Quido bude můj budoucí snoubenec a taky budoucí otec mých budoucích dětí a budoucí vlastník mého budoucího bytu.
Radši se ale vraťme do přítomnosti.
Říkala jsem vám například, že slavná v podstatě
jsem?
Sice pouze skoro jenom tady u nás, v budoucí
slavné vesničce, ale to bych řekla, že je detail.
Šetřit peníze si nepotřebuji, protože z výše uvedeného (viz F) – NEPOTŘEBUJI.
Také jsem vám neřekla, že jsem Češka.
Tělem i duší. Stejně jako mí rodiče, prarodiče,
praprarodiče ...
Už jsem vám řekla všechno?
Vím ještĕ o jedné vĕci!
Wimbledon vyhraji, až na to, že zatím nehraju
tenis.
,,XYNOMRAKEPS" - můj budoucí pokřik
(vítĕzný).
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Ykarova je hra, ve které budu vítĕzit taky, vždy a
všude.
Za žádnou cenu neříkám, že VŠECHNY vĕty byly
pravdivé.
Žádný strach, vážení, některé pravdivé byly!
O pardubický pramínek, 3. místo

Z

Nedvědických
novinek 16. 4. 2005
Petr Veselka

Jak to bylo se zubrem v erbu rodu Pernštejnů?
Při likvidaci požáru na hradě Pernštejn byla
v troskách nalezena zachovalá listina. Historici se
domnívají, že jde o záznam z kroniky nebo deníku
rodu Perštejnů, který podrobně popisuje původ
zubra v erbu rodu. Nalezený text dokresluje známou pověst z roku 1539 o Vaňku Vanhovi, ale v
něčem se jí nepodobá. Pro milovníky hradu zveřejňujeme příběh o Vaňku Vanhovi z uhlířské osady
Ujčov:
den čtyřicátý r. 564
Tuhle dávám koňům vodu, když tu se z hradu
Zubštejna ozývá: „ Lidé, slyšte, slyšte! Milý náš pan
markrabě Jošt Vilibald Brandenburg hlásí, že bohatě odmění toho, kdo mu přinese netvora, který
škodí lidem, a dokonce jednoho člověka už zabil.
Budiž konec tohoto hlásání!“ Inu Zubštejn není
zase tak daleko, nu možná budu mít štěstí
a zbohatnu, pomyslel jsem si. V noci mě přepadá
sen.
Utíkám lesem, za mnou se plíží obrovský netvor.
Ale to přece nejsem já. Mám na sobě brnění ze
zlata, držím kopí, u pasu visí meč, na zádech vak se
třemi šípy. Zastavuji se. Vyčkávám. Nic. Zprava se
ozývá křupnutí větvičky. Posílám šíp tím směrem.
Nic. Zleva po mne vyskočilo zvíře velké jako býk.
Vysílám šíp. Minul jsem. Vysílám druhý, pečlivěji.
Znovu mimo. Skáče mi to po kopí. Rázem ho zláme. Zbývá mi meč. „Áááaaaeee!!!“ probouzím se
s křikem.
den čtyřicátý první r. 564
Rozhodnu se jít na hrad Zubštejn, osedlám si koně
Šedíka. Když dojíždím před bránu, zrovna se otevře, vcházím dovnitř a potkávám hlásného: „Pane,
kam jedete,“ optal jsem se. „Hlásat, synu, hlásat!“„Pane, kolikátou oběť si netvor vyžádal?“
„Druhou“. Optal jsem se ho, jestli by mně neukázal
tu první oběť. Byl to muž z královské družiny.
Zbraně a oblečení odpovídalo tomu, co měl já na
sobě ve snu. Tentokrát jdu spát v desátou hodinu
večerní, hloubám nad tím, co se stalo a co jsem
viděl. Usínám znaven.
Tentokrát se ocitám u vchodu do Zubštejna. Tentokrát ani nejsem muž z královské družiny, jsem na
čtyřech nohách jako pes. V tuto chvíli už vím, co
jsem. NETVOR. Chvíli přecházím před branami. Za
mnou se ozývá zvuk kopyt. Uhýbám na stranu do

stínu. Když kolem přejíždí družina, neváhám a
skáču za nimi. Když se ocitám uvnitř hradu na
nádvoří, chytám pach kořisti. Jdu nahoru do největší věže. Pardon, nejdu, šplhám. Jsem rychlý
jako stín. Dostávám se k oknu. Vidím stráže, jak
něco hlídají. Jeden spí. Druhý je vzhůru a hlídá.
Skáču po něm. Jako bych se změnil doopravdy.
Ocitám se v těle toho druhého strážného. Ten
druhý mne vidí, jako bych spal a probouzel se.
Kývne a spí. V tu chvíli vytahuji jeho meč.
Probouzím se.
den čtyřicátý druhý r. 564
Vyrážím na hrad. Ptám se, kde našli druhou oběť.
Prý to byl strážný a našli ho ve věži. Jedu domů a
chystám se na večer. Musím ho najít nebo to neskončí. Meč jsem nedržel půl roku. Z luku střílím
pořád, když lovím. Oštěp a kopí to mi dělá starosti. Ale do večera to umím celkem dobře.
Osedlám si koně. Vyrážím. Tento pocit jsem už
měl. Ve snu. Nejtěžší bude ho najít. Pátral jsem až
do večera a prohledal celý les. Nic. Usínám
s otázkou: „Kde se skrývá? Je přece tak velký.
Kopu. Nic. Kopu. Nic. A najednou schod. Kopu
dál. Další. Další. Nakonec je tam asi pět křivých
schodů. Jdu dolů. Je tam chodba. Jdu. Pak rozcestí. Doleva? Doprava? Rovně? Jdu rovně. Doleva.
Rovně. Rozcestí. Doleva. Bloudím. Několikrát
obcházím ta samá místa. Jsem snad v bludišti?
Značím si cestu kameny. Nacházím se uprostřed
kruhu, z něhož vedou ze všech stran chodby.
Okolo mne jsou kosti a mrtvá zvířata. Přede
mnou jsou schody dolů. Jdu po nich. Když jdu,
chodba dolů se zužuje. Naštěstí je ještě dost široká, abych se jí protáhl. Přicházím do místnosti ve
tvaru čtverce. V pravém rohu spí nějaké zvíře.
Hádám, že je to ten, koho hledám. Netvor. Kokrhá kohout, vstávám.
den čtyřicátý třetí r. 564
Zase sen. Už vím, proč přicházejí. Vypravím se do
lesa, beru si chleba a vodu na několik dní. Po několikahodinovém pátrání, jsem na místě. Vše se
děje jako ve snu. A už se k němu plížím. Tady sen
končí. Teď už je to jenom na mně. Vytahuji kroužek, ten, který provlékají na farmách dobytku
nozdrami. Plížím se. Opatrně našlapuji. Kolem
jsou rozházeny větve a kosti. Natahuji ruku. Chci
to udělat. Našlapuji. Větev. Křup. Netvor otevírá
oči. Ajaj. Vzpřímí se do plné výšky. Je vysoký jako
nejvyšší strom. Hlavou připomíná býka. Má kopyta. Strakaté tělo. Tmavě zelené oči jako člověk.
Ostré obnažené tesáky. Nehýbu se. Vrčí. Utíkám.
Vrhá se po mne s bučením či štěkotem, něco mezi tím. Uhýbám. Protahuji se úzkou chodbou. Setřásám ho. Jsem nahoře. Rozmýšlím se. Mám to.
Netvor je už blízko. Schovávám se v nedalekém
křoví. Tasím meč. Netvor nastraží všechny smysly. Připravuji se na souboj. Netvor se dívá mým
směrem. Ví to, že jsem tady. Cítí mě. Útočím na
něj. Útočí na mne. Napřahuji se. Skáče. Dávám
mu ránu do nohy. Praští mě do ramene. Kňučíme

bolestí. Útok. Vztek v nás řve. Minu. Dává mi do
hrudi. Lapám po dechu. Uhýbám. Schytá ránu do
zad. Spadne. Kopu mu do žeber. Zvedá se. Ustupuji. Házím po něm opačnou stranou kopí, kameny, hlínou, větvemi. Jak ho porazit? To nemá konce? Už mám jen bochník chleba. Uvědomuji si, že
jsem celý den nejedl. A co on? Nejsme na tom stejně? Nabízím mu chléb. Vrhá se po něm a mě si
nevšímá. Teď mám šanci. Rychle mu provlékám
kroužek nozdrami. Z rozzuřeného netvora se stává beránek. Vleču ho na hrad Zubštejn. „Inu byl to
statečný čin, synu,“ prohlásil markrabě, když jsem
před něj předstoupil a vypověděl mu příběh. „Za
svůj čin dostaneš tři věci, velké bohatství, království a spokojený život, slibuji.“
den třicátý r. 574
Stavím hrad Perštejn na vrchu Bezvín. Brzy se ožením a založím rod a pojmenuji ho ROD ZUBRŘÍ
HLAVY, abych nikdy nezapomněl na souboj
s netvorem z lesa kolem hradu Zubštejn. Erb bude
zdobit zubří hlava s houžví v nozdrách.
Pardubické střípky, 1. místo

T

ajemství Bermudského trojúhelníku
vyřešeno?
Petr Veselka

Neděle, 7. června 2016, svátek má Medard
Novinky.cz
Tajemství Bermudského trojúhelníku vyřešeno?
Dnes jsou to již čtyři roky, co se u břehů Floridy objevili
záhadní trosečníci, dva významní čeští vědci. Jejich rodiny již nevěřily, že se ještě vůbec vrátí. Zajímá vás jejich
osud? Potom zajděte na dlouho očekávanou premiéru
filmu líčícího dobrodružství milovníků záhad a řecké
mytologie…
„Jsi připraven?“ ozývá se z koupelny hlas mého
strýce. Vypínám počítač, sleduji se v zrcadle a vybavuji si sebe sama před osmi lety. Změnil ses. Říkám
si. Už ti je 31 let. „Ano,“ volám a scházím ze schodů. Nasedáme do auta a odjíždíme uvést film zobrazující naše neočekávané příhody v Bermudském
trojúhelníku.
rok 1995
Přecházím přes silnici a zamířím k poslednímu domu v ulici, kde bydlí můj strýc. Stojí u auta a ukládá
do něj kufry. „Ahoj, chceš pomoct?“ „Ne,“ zní odpověď. Potom se otáčí a já mu vidím do tváře.
„Strejdo? Ty někam odjíždíš?“ „Jo, na Floridu.“ „A
co tam? S kým si budu povídat?“ Pousmál se:
„Ehmm... neboj, vrátím se. Teď ti nemůžu nic říct,
ale pokud objasním to, co ... co zamýšlím, dozvíš se
to mezi prvními. A teď utíkej domů za mámou, jak
se tak dívám, asi bude pršet.“ Tak jsem vyrazil. Ten
den jsem ho ještě viděl, když se loučil s mámou.
Občas se jí z Floridy ozval, pak už jsem ho neviděl.
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LITERÁRNÍ OKÉNKO
Jediné, co mi po něm zůstalo, byla láska k řecké
mytologii, a tak jsem četl a četl, cestoval po Evropě a studoval historii.
26. srpna 2005
Jsem na návštěvě u mámy. Díváme se na zprávy a
povídáme si co na univerzitě. Jdu si pro pití. Do
kuchyně doléhá zvuk televize: „ Nečekaně tvrdě
postihl Miami na Floridě hurikán Katrina. Vlny na
celém pobřeží dosáhly výšky čtyř a půl metru,“
oznamuje reportér. Záběr zachycuje ženu, svědka
katastrofy: „Tma, lilo, vichřice, všechno vzala voda, vyvracela stromy, strhávala elektrické vedení,
souseda zabila před jeho domem větev, když se
šel podívat na škody..., je to hrozné, vůbec jsme
se na takovou spoušť nepřipravili.“ Nijak zvlášť
mě to zatím nezaujalo. V období od srpna do října jsou na Floridě hurikány běžné. Dokud... Další
záběr. Další svědek. Má teta? Vedle ní mí bratranci, které znám jen z fotografií a emailů. Teta potvrzuje krutou pravdu. Můj strýc, známý český
vědec a badatel, se před dvěma dny vypravil na
moře. „Kam měl namířeno? Nevím. Proč? Nevím.
Určitě věděl, že se blíží bouře. Zřejmě věřil, že
bude hurikán slabý, jak tvrdila předpověď. Nevím,
co říct. Co se týká výzkumu, je můj muž tajemný,“ rozbrečela se.
rok 2008
Dokončuji studia historie a odlétám na Floridu.
Chci se dozvědět více o strýcově zmizení. S tetou
bratranci jsem ve spojení. Pročítám si strýcovy
zápisky. Zjišťuji, že pracoval na rozlousknutí Bermudského trojúhelníku. Z jeho výzkumu je jasné,
že byl přímo posedlý starými legendami. Doopravdy mě zaujala jen jedna z nich, která zněla až
neuvěřitelně. Nikde jsem na ni totiž ještě nenarazil. Strýcova domněnka souvisí s řeckou mytologií. Poseidon, bůh moře, měl bratra Bermuda,
bylo to jeho dvojče. Vládnout však mohl jen jeden, což se Bermudovi nelíbilo. Rozpoutal válku
na moři, ve které Poseidon zvítězil. Jelikož bratra
nechtěl zabít, vykázal ho na Bermudy, kde mohl
vládnout. Dodnes dává Bermud najevo svoji zlost
a občas se mstí. Žádná jiná stopa ke strýcovu
zmizení nevedla. Až jednoho dne, kdy už jsem to
téměř vzdával, jsem narazil vTimesech na zajímavý článek:
Vzkaz v lahvi
S.O.S. Jsem na ostrově, obklopuje mě něco
jako hvězdná mlhovina. Nenacházím cestu
zpět. Praží zde slunce, je tady velké horko.
Neznámý písek, kameny, stromy, lesy. Je to
nádhera, ostrov se jeví neobydlený. Začínám
věřit, že mě sem přivedl h..............
(nečitelné) ................ M - P- B.
Zaujalo mě místo nalezení - Mexický záliv a tři
písmena na konci. Co znamenají? Znovu se v
myšlenkách vracím k zápiskům svého strýce. Je to
možné, že je to on? Že žije? Nebo jde o nějaký
kanadský vtípek? Najednou to vidím úplně jasně...
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hurikán Katrina rok 2005, Miami - Portoriko - Bermudy. Bermudský trojúhelník.
rok 2012
Po několikaletých přípravách a zkoumáních jsem již
několik měsíců na moři v oblasti bermudského
trojúhelníku. Čekám na hurikán a věřím, že se s
jeho pomocí dostanu na ostrov, kde se setkám se
svým strýcem. Spím. Je noc. Hrom! Blesk! Bouřka!
Vysoké vlny. Budím se. Blížím se k černému točitému tunelu, loď se řítí vzduchem. Už není cesty
zpět… Nestačím se divit, jako bych byl ve vesmíru.
„Ach, můj bože, to je ale krása!“ Strachy se ani
nepohnu. Modlím se k Poseidonovi, k Bermudovi...
Záblesk světla, před sebou vidím mlhovinu. Myslím,
že jsem u cíle. Něco vidím. Silueta malého ostrova.
Potkávám strýce. Nutím ho, aby mi vše vyprávěl.
Co se stalo? Jak se sem dostal? Jak přežil? Mé domněnky se potvrzují. Na návrat nám zbývá jen pár
hodin, pokud budeme mít štěstí a hurikán ještě
neustal. Po cestě za hvězdnou mlhovinu se dozvídám, že tu našel neprozkoumané, neznámé keře,
stromy, rostliny, bylinky, kameny. Takže se sem určitě ještě vrátíme.
Pardubické střípky, 3. místo

S

pojila nás hudba
Petr Veselka

Jdu po ulici. Jen tak se procházím, když tu najednou... Potkávám staré známé. Nejsou to takoví ti
obyčejní staří známí. Jsou to známí, které jsem dřív
učil. Byl jsem jejich učitelem na kurzech pro neslyšící. Povídáme si znakovou řečí, oba jsou totiž neslyšící. Dozvídám se, že jejich syn slyší a dokonce je
prý i vynikajícím hudebníkem. Po cestě do práce
vzpomínám na ty časy, na tu dobu, kdy jsem je učil.
Ona chtěla aspoň trochu pochopit hudbu a on se
chtěl naučit znakovou řeč. Ve svém kabinetu otvírám staré zápisky z jejího deníku a videozáznamy
z hodin. Byl to zatím nejsilnější životní příběh,
s jakým jsem se během své praxe setkal.
Z deníku Týny J. 1. prosince 2007
Dneska jsem poprvé byla na sdružení pro neslyšící. Já
totiž neslyším. A to už od malička, narodila jsem se
tak. Pořád mě zajímají nové věci. Na sdružení sedíme v
kroužku a povídáme si o tom, jak se nám to přihodilo,
jaký s tím máme problém, a co se nám na tom nelíbí a
pro změnu, co zas jo. Upřímně řečeno, soucítím s těmi
lidmi, ale jen jeden příběh, nějakého Petra Václava,
který prý bydlel v Americe, ale odstěhoval se kvůli válce, mě fakt dostal. Musel totiž někam do Iráku, nebo
kam. No tam přišel o uši. Vybouchla mu u hlavy bomba. Byl jediný kdo ten výbuch, ze všech okolo přežil.
Znakovou řečí, ne moc dobrou, nám říkal, že by se ji
rád líp naučil. Pak jsem přišla na řadu já. Vstala jsem a
začala. „Ahoj, jsem Týna a jsem hluchá od narození.
Proč jsem tady? Chci slyšet hudbu.“

Tenkrát mě poprvé napadlo, jaké to je neslyšet
hudbu. Hudba, něco nezaměnitelného, něco výjimečného, něco co nám nejde jen tak vzít. Jaké by
to asi ale bylo pro mě, pro nás, pro všechny, co ji
mají rádi a najednou by ji nemohli slyšet. Nedokázal jsem sdělit tuto představu znakovou řečí, rozhodl jsem se …
Přepis videozáznamu Petra V. 5. prosince
2007
Ahoj, zdravím všechny co se teď dívají, i své budoucí
já. Snažím se naučit znakovou řeč. Seznámil jsem se
s Týnou. Je hluchá od malička. Já přišel o sluch ve
válce. Vychovávala ji babička. Nikdy prý neslyšela
hudbu, ani utěšující lidský hlas, ani ranní zpěv ptáků.
A s tím jsem se rozhodl něco udělat…
Z deníku Týny J. 8. prosince 2007
Dnes jsem byla opět, už podruhé, na sdružení. Když
jsme skončili, seznámila jsem se s Petrem. Budu mu
pomáhat s učením. Možná se od něj něco dozvím o
hudbě, když byl zdravý, hrál na kytaru a hudbu miluje.
Přepis videozáznamu Petra V. a Týny J.
12. prosince 2007
Týna: „Jaká je hudba? Nikdo mi nedokáže vyprávět
o hudbě.“
Petr (s pomocí učitele): Hudba je jako pocit, který
slyšet můžeš, a který pocity tvoří. Vyvolávají tvrdé
emoce! Je to něco abstraktního, co nejde lehce vysvětlit. Pocit nezaměnitelný, výjimečný. Hrával jsem na
hudební nástroje, hlavně na kytaru. Cítíš se jinak,
uvolňovalo mě to. Hudba je jako droga, jako zdravá
droga, která ti uvolňuje myšlenky, kterou chceš mít u
sebe, aby tě utišila v těch nejkrizovějších situacích.
Hudba je jako droga, které se nikdy doslova nenažereš k prasknutí. Nemohl jsem na ni přestat myslet.
Staneš se závislým. Zamiloval jsem se do ní. Je tak
krásná. Hudba lidi spojuje, dělá nás tím, kým jsme,
protože bez ní bysme nebyli nic. Už nevím, co říct.
(Rozbrečí se). Válka mi ji vzala…
Z deníku Týny J. 13. prosince 2007
Nemohla jsem usnout. Je hudba vážně tak výjimečná,
tak, tak... jedním slovem nádherná? Jestli ano, pak
závidím všem, co mají to, co já ne. Říkal mi, že prý
jsou i lidé, kteří ji umí vymyslet, jako třeba nějaký
Mozart, Bach, kteří oba skládali vážnou, ale dokonalou a dodnes známou hudbu, ovšem oba dva v jiných
uměleckých stylech. Vivaldi, další takový vážný a geniální. Presley, který měl skvělý hlas a výborný smysl
pro hudbu. A také, že prý jsou různé styly jak ji poslouchat. Hip-Hop, který zpívá písničky o pravdě.
Rock je tak tvrdá hudba, že je jenom pro lidi, kteří
mají doslova tvrdé duše. Rock'n'roll, hudební styl, ze
kterého vzešla většina modernějších žánrů hudby a
navíc není stylu hudby, který by tě dokázal víc uvolnit.
Lidi se pořád hádají, který styl je nejlepší nebo co, a
hudba je tak rozděluje a to by nechtěla. Závidím těm,
co ji můžou slyšet a nechápu ty, kteří ji neposlouchají.
Jak je to nemůže zajímat.? Zdá se mi to hloupé, protože kdybych mohla, hudby bych se nepustila. Musím

naučit znakovou řeč Petra, který si to moc přeje je to
citlivý člověk. Těším se na další setkání.
Při vzpomínání na staré časy se nemůžu ubránit
hlubokým emocím. Jejich příběh se mi i před tím
zdál dost neuvěřitelný a krásný, ale to ještě neměli
toho syna. Záznamy vracím na své místo. Brzy je
navštívím, rozhoduji se.
Přijíždím k jejich domu. Zazvoním. Zůstávám celý
víkend. Představí mi syna. Povídáme si, procházíme
se a řeknu vám, ten kluk je... no prostě se na něj
jen podíváte a vidíte osobnost, hned jsem si ho
oblíbil. Povídáme si o všem, o rodině, jak to zvládají... A víte, co mi řek? Prý si založili svoje vlastní
kurzy a pomáhají lidem. Musím uznat, že se mi od
těch výjimečných lidí vůbec nechtělo odjet. Byli
spolu spokojeni. Byli na sebe pyšní a byli šťastni.

B

láznivé proroctví
Petr Veselka

Procházím se. Mířím na Václavské náměstí. Zastavuji se u stánku s novinami. Pobíhá okolo Národního divadla prokletí? Říká jeden z titulků.
Opravdu mě vyděsila jedna vzpomínka. Byl rok
1991, 13. května, pátek. Byl jsem v Národním divadle, představení bylo naprosto skvělé, ale... ten
stejný den asi hodinu po skončení jsem se setkal se
svými přáteli v restauraci, nedaleko od Národního,
seděli jsme na zahrádce a pili pivo. Najednou…
nejdřív vidím oheň, potom lidi, jak někteří křičí a
běží co nejdál, co jim nohy stačí. Jiné zajímá: „Co
se stalo?“ My patříme k těm, co se zajímají. Běžíme
směrem k ohni, dobíháme… a vidíme ho. Zíráme
na něj jako na zjevení. Před námi se promítá nejhorší scéna mého života. Nároďák je celý
v plamenech.
Koupím si noviny a jdu domů. Sedám si na verandu
a čtu si článek. Píše se tam jako běžně. Mimozemšťani, neznámé síly, žháři, zloději, technická závada,
prokletí? Ovšem, nejde mi to z hlavy. Že by vážně
prokletí? I když jsou mimozemšťani pro mě naprostá smyšlenka, nedá mi článek spát. Když konečně usínám, zdají se mi takové šílenosti. Ovšem
jeden sen jsem si zapamatoval snad doslovně.
Jsem oblečený pán v takových lehkých látkách, jako se
nosily ve středověku. Jsem součástí davu na jakési hoře.
Před davem stojí žena s nataženou rukou, zavřenýma
očima a něco říká. V tu chvíli si to uvědomuji. Jako bych
se najednou stal, byť jen malou, součástí starých pověstí českých. Hledím na skvostnou Libuši. Poslouchám to
známé proroctví, ovšem … pokračuje a já slyším neznámá slova, tak děsivá, že mě z nich jde mráz po
zádech. To proroctví nezapomenu: „Potřikrát
v nejistém čase bude sežehnuta střecha města velikého
a ukáže se síla, láska a víra lidu tohoto… Jsem kdesi
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ílý jednorožec
Antonie Kosinová

Někdy přemýšlím o smrti. Jaký to asi je umřít? Všichni, co umírali,
ale vrátili se, říkali, že vidí bílý tunel. Ale jestli je to vůbec pravda? To
nikdo neví, zažije to, až umře. Já si představuju bílého jednorožce, jak
cválá ke mně. Jestli budu jednou umírat, chci si splnit jedno přání,
projet se na tom nádherném tvorovi, který si říká jednorožec. Jak
vypadá? Je nádherně sametově bílý se stříbrnou hřívou jemnou jako
hedvábí. Kopyta mu třpytivě zvoní. Jestli jednou půjdu do nebe, chci,
aby mě tam zavezl ten něžný a laskavý tvor, dar z nebes, anděl
s neviditelnými křídly. Bude jedno, co mám na sobě nebo na co věřím. Budu sama sebou. A co když nebude příští život? Chci ten, který
žiju, strávit s rodinou, protože mě mají všichni rádi, můžu se jim svěřit a důvěřuju jim. A až jednou budu umírat? Prožiju nádhernou smrt
díky jednorožcovi.
Pardubické střípky, čestné uznání

ve tmě. Jediné co vidím, je něco, co není tak úplně lidské?
Napadá mě. Stojí tam cosi tmavě hnědě zelené, co hrozně
chce ven. Je to podivné, jako bych cítil jeho vztek, sílu. Najednou se to na mě dívá. Odněkud jde světlo a ukrutné
teplo. Dostává se až ke mně. Dál? Nepamatuji se.
Druhý den přemýšlím. Co tam je? Je to tam? Není?
Je? Není? Snad výplod mé představivosti, což je nejpravděpodobnější. Každopádně pořád na to myslím, a
tak udělám to, co je podle mě potřebné. Váhám. Zvažuji. Rozhoduji se. Nepůjdu přece a jen tak to neoznámím do novin nebo na policii. Ne. Ne. Nejdu, dokud si
neověřím, že je to pravda.
Čekám před Národním divadlem do večera, nadupaný
redbulem. Čekám, až bude po prvním dlouho očekáváném představení, hraje se po dlouhé opravě způsobené požárem. Jakmile vidím vycházet lidi, jdu dovnitř.
Zastavují mě u vybírání lístků: „What hapenned?“
„Co prosím?“ ptám se.
„Promiňte, myslel jsem, že nejste místní,“ řekl sarkasticky pokladník. „Co se děje?“ přeložil otázku.
„Zapomněl jsem si tam peněženku,“ odpovídám.
Podezřele se na mě dívá: „Promiňte, ale nezdá se mi,
že bych vás tu viděl?“
„ Asi jste si mě v takovém houfu nevšiml,“ odvětím
klidně.
Doprovází mě k sedadlům. „Děkuji, porozhlédnu se.“
Peněženku mám samozřejmě v kapse, ale teď mě zajímá jen jedna věc: „zákulisí“. Jdu na scénu a představuji
si, že hraju detektiva. Ovšem před prázdným hledištěm. Takže můj výkon a hra asi nic moc, no nevadí.
Být tu jeden z mých kamarádů, byla by to větší sranda.
Postupně se vžívám do role a můj herecký výkon se
stupňuje. Narážím na stopu. Šlápnu na prkno. Je uvol-

něné. Beru ho a odkládám stranou. Vytahuji připravenou baterku. Vyndávám ještě jedno a dívám se dolů. Je
tam asi metr a půl hloubky, ale stejně lezu opatrně.
Jsem dole a krčím se, vůbec nevím a nezajímá mě, kolik
je času, postupuji v průzkumu, dokud... nenajdu tělo.
Zřejmě hledal co já, dávám si větší pozor. Jdu. Krčím se.
Jdu a nalézám stopu. Stopa je obrovská, ne jako medvědí, ani jako sloní. Něco daleko většího. Začínám se bát.
Utíkám ven. Rychle nasazuji prkna. Jsem u pokladny.
Pokladník tam není. Což je divné, ale vůbec, je mi to
jedno. Jsem před divadlem. Zastavuji se. Něco není v
pohodě. Přichází pokladník a s ním policista. Mají mou
peněženku. Musela mi vážně vypadnout.
„Ale, ale, nehledal jste příliš dlouho?“
Policista mě odvádí. Co ode mě čeká? Že jim poděkuju
na stanici za.. za co vlastně? Ne, pokladník se musel vrátit, uvidět mě a říct to policii. Kdybych jim řekl, co jsem
tam dělal, poslali by mě do blázince. A tak jsem se
z toho snažil vylhat. Ale nakonec to ze mě dostali a já
skončil v blázinci.
Po měsíci mě navštívila matka, povídala něco o rodině a tak. Zmínila se ale i o tom nejdůležitějším. Myslí si,
že nejsem blázen a že mě beztak už brzy pustí. Další
návštěva. Je to strejda, který pracuje jako detektivní
očko, ovšem ne soukromé. „Zajímali jsme se o tvůj
případ. Šel jsem tam teda se svou parťačkou nebo holkou, říkej si tomu, jak chceš. Ve tmě jsme našli skutečně
mrtvolu. Stopy. Hromady popela. Sežehlé zdi. Cítili jsme
velké horko. Čekali jsme, že vyšlehnou plameny a zbyde
z nás jen hrouda popela. Hnali jsme zpátky. Já snad začnu věřit na draky.“ Je mi toho strejdy líto, už v tom
lítá taky. Dostalo mě to natolik, že zůstávám v blázinci.
Sepisuji pověst o Libušině neznámém proroctví a drakovi dřímajícím ve zdech divadla.

