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 Milí čtenáři, vítáme Vás v novém školním roce. I letos Vás 

bude provázet literární časopis Káčka. V září jsme se 

vydali za poznáním do Prahy, kde jsme se setkali s pa-

nem Pavlátem, a v říjnu jsme prožili podzimní klub na 

Edeně s Františkem a  Anežkou. 

Tak pěkné čtení.  

„Káčko je náš klub, všude se s ním chlub.“ 

V pátek 7. 10. 2016 jsme se sešli v 16:30 před penzionem Eden. 

Ubytovali jsme se a program mohl začít! Celý seminář se odehrá-

val v podzimní náladě s knihou Radka Malého František z kaštanu, 

Anežka ze slunečnic. Rozehřáli jsme se hrou na lišku a začali hledá-

ním veršů. Náš program ozvláštnila skvělá večeře, kynuté knedlíky 

s meruňkami. Po vydatné stravě jsme se proměnili ve Františky a 

Anežky. Utvořené dvojice se pouštěly do dalších  činností společně.  Podzimní ve-

čer a program jsme zakončili u ohně opékáním špekáčků a posezením pod vzrost-

lým kaštanem.  Před spaním jsme společně zavzpomínali na návštěvu Prahy zhléd-

nutím filmu Natálky Finsterlové. Poslechli jsme si esej Radima Pro-

kše, který slavnostně pasoval na člena Káčka pana Berana. Druhý 

den dopoledne jsme se vydali na výpravu do přírody, stavěli cestu 

z přírodnin a četli v knize další dobrodružství našich malých kama-

rádů. Posledním úkolem bylo dopsat poslední kapitolu knihy 

z vlastního pohledu. Seminář jsme završili vystoupením pro rodiče. 

Celá akce se náramně vyvedla, těšíme se na další.  

Dado Dia, Barbora Staňková a Anežka Humplová 

20. 9. 2016. Praha. Káčko na Staroměstském 

náměstí.  

20. 9. 2016. Praha. Káčko ve Valdštejnské  
zahradě. 
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    Káčko v Praze    21. 9. 2016. Návštěva Matematicko-fyzikální 
fakulty Univerzity  Karlovy. Centrum vizuální 

historie Malach. 

20. 9. 2016. Židovské Město v Praze. Nejvíce nás oslo-

vila Staronová synagoga a expozice přibližující osudy 

židovských dětí, vězněných za druhé světové války v 

ghettu Terezín. Je založena na dnes již světoznámých 

dětských kresbách.  

 
20. 9. 2016. Knihkupectví Fišer v Praze nám připomně-

lo film Vrchní prchni. 

 

V měsíci září se čtenáři z Káčka Základní školy Jevíčko v doprovodu pana Rudolfa Berana (nyní již také čle-

na Káčka) vydali na výlet do Prahy. Naše výprava odstartovala na vlakovém nádraží v Letovicích. Na ubytov-

ně v Karlíně jsme se zbavili batožin a vyrazili do Valdštejnské zahrady a na prohlídku města. V Židovském 

muzeu nás vřele přivítal Leo Pavlát a zavzpomínal na návštěvu v Jevíčku. Musím říct, že prohlídka Židovské-

ho Města pražského byla nevšedním zážitkem a zanechala v nás velikou stopu.  Po večeři jsme na ubytovně 

probrali pár „témat“ a plni očekávání jsme šli spát. Druhý den nás totiž čekala paní Stárková, redaktorka 

Českého rozhlasu. Podívali jsme se nejen do „rozhlasového muzea“, ale i do nahrávacího studia. Prošli jsme 

Václavské náměstí, Karlův most, fotili se u zdi Johna Lennona. Po zhlédnutí orloje na Staroměstském ná-

městí nás čekalo poslední setkání, a to na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity. Navštívili jsme 

Centrum vizuální historie Malach, který poskytuje badatelům, pedagogům, studentům i nejširší veřejnosti 

místní přístup ke třem digitálním archivům orálně historických rozhovorů. Zaujal nás Archiv Hlasy uprchlí-

ků (Refugee Voices), který je sbírkou svědectví o holocaustu obsahující 150 filmových interview s židovský-

mi přeživšími a uprchlíky před nacismem, kteří začali nový život ve Velké Británii.  Po náročném dvouden-

ním programu jsme se znaveni vydali vlakem do Letovic. Definitivně naši expedici ukončil pokřik „Káčko je 

náš klub, všude se s ním chlub“. Děkujeme paní učitelce Veselkové, Finsterlové a panu Beranovi za super 

dva dny. 

Natálie Finsterlová 
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Esej o Praze 
Každý má svoje sny a přání. Všichni mají různé cíle. 
Říká se, že máme společnou planetu Zemi, o kterou 
se musíme starat. Máme ale společného mnohem a 
mnohem víc a já vám spoluobčanům, lidem budouc-
nosti, čtenářům mého poselství chci sdělit následující.  
Byl jsem po několika letech v Praze a řeknu vám, že se 
svět mění, a to velmi rychle. Praha  je pořád nádherné 
město s bohatou historií, jen se změnila. Dnes mi je 
13 let a dnes jsem také z Prahy přijel. Naposledy jsem 
tam byl v asi osmi letech. Rozdíl je pouze pět let, čas i 
v dnešním světě  utíká stejně rychle. Jen lidé příliš spě-
chají, skoro čas dohánějí. A to se týká i Prahy a samo-
zřejmě všech měst a obcí na světě. Lidé strašně rychle 
mění dnešní dobu v něco, co pomalu není ani přiroze-
né. Všichni sní, že bude existovat civilizace na Měsíci 
nebo budeme cestovat létajícími auty,… Pokud to má 
přijít, nechci se já a ani snad vy loučit se starým. Ne-
ničme prosím naši kulturu, nenechme ji ani zastínit. 
Nestavme žádné nové zbytečné domy, kvůli kterým se 
opouštějí ty staré. Nebourejme starodávné budovy, 
vylepšujme je. Pokud nejsou ekologické, zařiďme je 
tak, aby splňovaly ekologické podmínky. Nemyslete na 
efektivitu předně, myslete na krásu a kulturu zároveň 
s přírodně neškodnými následky. Efektivita patří na 
druhé místo. Každý dnes svět udává do obrovsky neu-
věřitelně rychlého pohybu ve vývoji nových strojů. 
Lidé se snaží dnešek napodobit sci-fi knížkám, ale co 
potom? Co se stane, jakmile lidé dosáhnou přesně 
výsledků, které by si předkové dnešní doby neuměli 
představit? Ukažme si to na lidech. V dětském věku 
chtějí co nejdříve vyrůst a být dospělými. Stanou se 
jimi a rázem mají životy ve svých rukou, nikoliv jejich 
rodiče. Najednou se lidé chtějí vrátit do dětství, litují  
spěchu, který je doprovázel. Jenže to už nevrátíte. A 
pak si člověk uvědomí, že toho za celý život moc ne-
stihl, vrhl se pořád za tou jednou věcí, nestihne nic 
napravit, protože umře. Tak je to i s planetou Zemí. 
Tedy to, co se na ní odehrává. Svět se mění velmi 
rychle. Vše, co máme napsáno, vyfoceno v učebnicích, 
v knihách, v novinách. To vše se stane minulostí. Co-
pak jste nikdy neměli pocit, že byste chtěli vidět napří-
klad Prahu před sto lety? Jak mohla vypadat? Tohle si 
prosím z mého poselství odneste: „Nechme vše krás-
né a zachovalé, nemáme se za co  stydět. Mysleme 
mozkem, ciťme srdcem. Nikam nespěchejme, vše má 
svůj čas, nic nám neuteče, musíme si vše vychutnat. 
Dělejme naše domovy krásnými, nikoliv efektivními 
skořápkami. A hlavně si zapamatujte, že svět velmi 
rychle spěchá, protéká nám mezi prsty, zabraňme to-
mu. Je to jen na nás.“ Děkuji těm, kteří věnují pozor-
nost mému poselství. Znám totiž spousty lidí, kteří by 
se tomuhle vysmáli a pokračovali v efektivnosti a zastí-
nili by tak krásu naší Země.   
                                                                                      

Radim Prokš 21.09.2016 

 
20. 9. 2016. Procházka  
ve Valdštejnské  zahradě. 
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Procházka knihou - cesta k básni 
Někdo se bojí říci Tma 

tak řekne temnota 
 

Někdo se bojí říci Nic 

tak řekne prázdnota 

 

Někdo se bojí říci Smrt 

tak řekne záhuba 

   Někdo se bojí 

      a věří tomu 

Někdo se bojí říci noc  
tak řekne Den, co zavřel oči 

 

Někdo se bojí říci co si myslí 

tak řekne To Bůh Zemí točí 

 

Někdo se bojí říci jdeme zpátky  
tak řekne Vracíme se domů 

                                           Někdo se bojí 

                                               a věří tomu 

Kapitola poslední od Sofie 

Velký zvrat 

První co František udělal bylo to, že Anežku se slzami v očích začal hledat. Hledal dlouho, ale nenašel ji. Anežka do 
dopisu napsala, že v té truhle nemusí být nic, ale František se nevzdal a šel hledat Krtka. Prošel řeky, pláže, pouš-
tě,… Po roce hledání to všechno vzdal. Nečekal, že cestou zpět uvidí krtčí noru. Normálně by do ní nevlezl, ale sly-
šel volání o pomoc. Ten hlas mu zněl povědomě. „Anežka!“ vykřikl a s velkou rychlostí skočil do nory.  Anežka byla 
svázaná na židli. František ji hrdinsky rozvázal, ale najednou se ozval hlas, který ihned poznal. Byl to Krtek. „Děkuji, 
za pomoc Anežko a tobě Františku, že jsi mi skočil do pasti.“ František se zděšením ani nehnul. Anežka ho svázala. 
„ Františku moc se omlouvám, když jsem odešla, Krtek mi ukázal, že v truhle nic není, tak mě využil na tuhle lest. 
Anežka vstala a strčila Krtka do otevřené truhly. Hned, jak jsem tě opustila, tak jsem toho moc 
litovala, ale ty jsi doma nebyl. Potom jsem potkala Krtka, v noci jsem mu vzala klíč a poklad 
jsem dala k nám domů.“ Anežka rozvázala Františka. A pak se vrátili domů a žili šťastně, na-
stal čas a oba dva vedle  
sebe zakořenili. 
 

 

 

 

       

Milý Františku. Mám tě ráda, ale myslím, že teď chci být chvíli 

sama.  Třeba se ještě uvidíme, třeba příští rok. Já musím jít.  A. 1) 

Dokončujeme knihu a píšeme poslední kapitolu.  

8.10. 2016. Eden. 
Dramatizace. 
Cesta za domovem 

vedla až k přemožení 
draka a obydlení sluje. 

V domečku Františka  
a Anežky by se všem 

líbilo. Nechyběly v něm 
židle, stůl, květiny i foto-
grafie. 

 

1) Radek Malý: Franti-
šek z kaštanu, Anež-
ka ze slunečnic. Me-
ander 2006,  
ISBN: 978-80-86283-
48-8  
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Poslední kapitola od Jonáše 

Kočka Klementýnka  to všechno 
viděla. Sledovala Františka od té 
doby, co odešel z nádraží. Viděla, 
že František jde na procházku, a 
věděla, že tím směrem je husté 
křoví plné trní. Dohonila Anežku, 
chňapla ji do tlamy. „Pusť mě,“ 

křičela Anežka, 
ale Klementýn-
ka běžela dál. 
Nepozorovaně 
p ř e d b ě h l a 
Františka, hodi-
la ji do trní a 
utekla. Franti-
šek šel brzo 

kolem a Anežky si všiml. Pomohl jí 
z trní, za všechno se omluvil, vrátili 
se domů, na všechno zapomněli a 
žili šťastně až do konce.  
 

Poslední kapitola od Dády 

Františkovi  vyhrkly slzy do očí. Pla-
kal. Ano, František, ten,  co byl na 
Anežku zlý. Uvědomil si svou chybu, 
ale pozdě. Jeho životní láska byla 
pryč a nikdo nevěděl kde. František 
se ale nevzdával, uplakaný si sedl 
ke stolu a přemýšlel. Hlavou mu 
proběhlo mnoho myšlenek od sebe-
vraždy přes prodej domu až po 
vyhlédnutí nové ženy. Tyhle nápady 
ale rychle zavrhl, když ho napadlo 
řešení celé této situace. Rozhodl se 
totiž absolvovat celou jejich společ-
nou cestu sám a jinak. Než začal 
cokoliv plánovat, prospal se a tak 
začalo jeho dobrodružství. Zdál se 
mu sladký sen o Anežce, jak se 
společně smějí, baví a pomáhají si. 
Vzbudil se brzo ráno. Udělal si sní-
dani, ovšem ne tak dobrou jako 
dělala Anežka. Plán byl jasný. Se-
hnat zásoby a všechny potřebné 
věci na cestu. Oblékl se a vydal se 
na sběr potravin, obešel i sousedy, 
každá pomoc se mu hodila a byl za 
ni vděčný. Všichni ho varovali, že je 
to nebezpečné, že to sám nezvlád-
ne, ale on je odsekl slovy, že pro 
Anežku udělá vše. Jelikož byl sa-
motný, musel si najít nástroje, které 
mu ulehčí cestu. Blížilo se poledne a 
František se vydal na cestu. Otevřel 
dveře a s pláčem opouštěl svůj do-
mov plný vzpomínek. Věděl, že to 

nebude lehké, ale myšlenka na 
Anežku ho posouvala vpřed.  Byl 
odhodlán se vypravit na cestu plnou 
pastí a nebezpečí. Cesta trvala mi-
nimálně dvakrát dé le než 
s Anežkou, protože byl na vše sám 
a nesmírně opatrný. Došel tam, kde 

všechno začalo, 
kde potkal 
Anežku a kde 
se ji pokusí 
získat zpět. 
František kráčel 
na louku, kde 
se poprvé po-

tkali a pevně doufal, že tam Anež-
ku najde. A našel. Celou zdrcenou 
a uplakanou. Přiběhl k ní, pevně ji 
objal a modlil se, aby bylo vše jako 
dřív. Po vášnivém objetí se mu 
Anežka vytrhla z rukou a sklopila 
hlavu. František se jí moc omlouval, 
Anežka však měla jasnou odpověď: 
„Ty můj Františku,“ začala, „i přes-
to všechno, co k tobě cítím, vím, že 
nemůžeme být spolu. To, že jsem 
odešla mi způsobilo velikou bolest, 
ale i klid v duši. Chápu, zní to so-
becky, ale už to nezměním. Jsme 
od sebe odloučeni a už to nejde 
vrátit zpět,“  dokončila s pláčem 
Anežka. Každý si šel vlastní cestou, 
Anežka ke svým sestrám na louku 
a Františkovy kroky mířily opět na 
vlakové nádraží, kde to všechno 
začalo.  Se smutným výrazem 
v očích si sedl na lavičku a čekal na 
přijíždějící vlak, který se mu stal 
osudným. 
 

 

Radimova  

poslední kapitola 

František zůstal sám.  Chvíli pře-
mýšlel. Uběhly minuty, uběhly 
hodiny a domeček Františka a 
Anežky se vyprazdňoval. Vše mi-
zelo na jednu hromádku, kterou 
František s těžkým srdcem vzal 
s sebou. Vracel se zpátky. Šel 
stejnou cestou jako s Anežkou. 
Jen dva rozdíly Františka proná-
sledovaly. Šel obráceně a bez 
Anežky. Ze sluje došel k balónu, 
kterým překonali velký příkop. 
Potkal hotel, lesy, poušť, spadlé 
stromy, keříky, až došel na začá-
tek. cesty. Z prázdného pole po-
znával svoje staré nádraží. Nikde 
nikdo. František byl sám. Slupl 
jednu žvýkačku. Země se zachvě-
la, přijížděl vlak. Z něho vystoupil 
průvodčí se starou známou koč-
kou Klementýnou. Ta ho s radostí 
přijala zpět. František jí vše vy-
klopil.  Neodpověděla mu. Uká-
zala na misku s mlékem a na 
vlak, který byl připraven 
k odjezdu. Franta vycucal mléko, 
nasedl do vlaku a jel. Jel, jel, míjel 
lesy, louky, 
pole. Vlak 
zastavil. Fran-
tišek pokračo-
val v cestě po 
svých. Došel 
na cestu se 
š í p k o v ý m i 

 Tvůrčí psaní - poslední kapitola 



 

 

6 

Tvůrčí psaní 

keři, kde tehdy 
visela Anežka. 
František se roz-
hlédne. Ťuhýk 
tady poletuje.  
„Necháš toho, 
neřáde! Copak 
tě neučili, jak se 
chovat k dámě?“ ječí František, 
sundá Anežku a vyrazí spolu po 
cestě, kterou moc dobře oba znají. 
 

Poslední kapitola od Anežky 

Když František dočetl, rozbrečel se. 
Uvědomil si, jak je pro něj Anežka 
důležitá. Litoval toho, jak se k ní 
zachoval. Litoval všech chvílí, kdy jí 
neukázal, jak moc ji miluje. Litoval 
každičké chvíle, kdy jí - ač mohl - 
tak nepomohl. Třeba jen uklidit 
nebo nachystat snídani. Ale bylo 
příliš pozdě. František marně naří-
kal a volal Anežku.... ale nebylo mu 
to nic platné. 
A tak si utřel slzy a začal přemýš-
let, co by mohl dělat. Nechtěl ztrá-
cet čas, a tak popadl svůj batůžek 
a začal se balit. Řekl si: ,,Když šla 
Anežka, půjdu taky. Nemohu ji v 

tom nechat samotnou.“ A tak šel. 
Nevěděl kudy, nevěděl, kam se má 
vydat, nevěděl ani, jestli bude mít 
kde spát, jestli se neztratí. Ale to ho 
v té chvíli nezajímalo. Jistě věděl jen 
jednu věc. Chtěl Anežku najít a 
všechno jí vynahradit. Šel dlouho. 
Přes hory, přes louky, přes lesy. 
Musel překonat mnoho nástrah a 
překážek. Šel ve dne v noci, za 
jakéhokoliv počasí. I když pršelo, i 
když byla taková vánice, že ani na 
krok nebylo vidět, i když bylo horko 
a stékaly z něj potůčky potu. Nic ho 
nezastavilo. 
A tak ubíhaly jednotlivé hodiny, dny, 
týdny... A František stále nic nena-
cházel. Žádné stopy, které by mu 
pomohly Anežku najít. Zkrátka nic. 
Až jednoho dne uviděl jakousi jesky-
ni. Opatrně vešel dovnitř. Byla tam 
tma. František si vytáhl ze svého 

batůžku kře-
sadlo. Posbí-
ral chrastí, 
které leželo 
okolo, a roz-
dělal oheň. 
P ř e m ý š l e l , 
přemýšlel a 
přitom se 

díval na praskající oheň. Vzpomínal 
na ty chvíle strávené s Anežkou. A 
jak tak přemýšlel a sledoval oheň, 
pomalu se mu začala zavírat víčka, 
až usnul. Spal klidně a dlouho. Zdál 
se mu krásný sen o Anežce. Ale 

najednou ho vzbudil jakýsi hluk. 
Otevřel oči. Ze začátku si myslel, 
že se mu to všechno pořád jen 
zdá, ale pak si uvědomil, že je to 
všechno pravda. Před ním stála 
Anežka. Její krásné oči se na něj 
laskavým pohledem dívaly. Chvíli 
trvalo, než ze sebe dostal nějaké 
slovo. Ale z očí Anežky bylo vidět, 
že už se na něj nezlobí. 
A jak to všechno dopadlo? To už 
vám je asi jasné. Ano. Anežka 
mu odpustila, František se jí 
omluvil. A tak spolu šli zpátky do 
svého milovaného skromného 
domečku. 
 
Poslední kapitola od Vojty 
 

Potom co dočetl, nad tím začal 
přemýšlet. Rozhodl se, že ji půjde 
najít. Všude ji hledal, ale nikde ji 
nenašel. Potom se  probudil a 
zjistil, že to byl sen. 
 

Magdina poslední  

kapitola 

 
Ráno, když František vstal, všiml 
si vzkazu. Byl z něho moc smut-
ný, dokonce se pustil do pláče. 
Uvědomil si že nikoho jiného 
nemá. Bylo mu líto, že se choval 
podivně. A tak Anežku začal 
hledat. Chodil po světě už skoro 
dva týdny a nic. Tu najednou slyší 
volat někoho o pomoc. Přiběhne 
na místo, kde se to ozývá a dou-
fá, že je to Anežka. Ale nějaké 
dvě myšky se hádají o zrní. Víte, 
František má 
dnes naroze-
niny. Tak si 
myslel, že 
bude mít 
štěstí. Ale! 
On to štěstí 
má. Najed-
nou vidí 
Anežku, jak pláče na pařezu. 
František se za ní rozběhne a 
najednou se začnou oba smát. 
Anežka popřála Františkovi k 
narozeninám a šli spolu domů. 
Když tam došli, truhla byla ote-
vřená. A co v ní bylo? To se ne-
smí říkat. Je to tajemství.  
A TEN KLÍČ, KTERÝM TRUHLU 
OTEVŘEL, BYLA LÁSKA.  

8. 10. 2016. Eden. 
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Poslední kapitola od Aničky 

 
František zrudl, začalo mu divoce 
bušit srdce a nevěděl, co má dělat. 
Rozhodl se, že vyrazí za dědou 
Slunečničákem. Jestli někdo o Anež-
ce něco ví, pak je to jedině on, její 
dědeček. Když dorazil k němu do 
jeho chaloupky, hned se zeptal: 
„Prosím vás, 
nevíte kde je 
Anežka?“  
„Ach, Anežka, 
ta tu byla, 
všechno mi 
vyprávěla, co se 
mezi vámi sta-
lo. A musím říct, 
že jsi mě zklamal, Franto:“  
„A kde je?“  
„Říkala, že půjde, kam ji nohy po-
vedou. A vůbec: už se nevyptávej.  
Jestli ji opravdu miluješ, najdi si ji 
sám.“  
František vyběhl z chaloupky a vy-
pravil se hledat svou milovanou 
slunečnici. Napadlo ho, že se mohla 
vydat po dlouhé cestě, kterou kdysi 
došli až sem. A tak po té cestě šel 
a šel a Anežku pořád nikde neviděl. 
Když došel na poušť, potkal vel-

blouda, který 
kdysi zabloudil 
k jejich domovu 
a léčili mu ne-
štovice. 
„Ahoj velbloude, 
prosím tě, nevi-
děl jsi Anežku?“ 

„Ahoj Františku, kamaráde. Po těch 
neštovicích už nemám ani stopu, 
koukni.“  
„To je dobře, že už jsi zdravý, ale 
teď mi řekni, co víš o Anežce.“ 
„Anežka tu byla asi před půl hodi-
nou, museli jste se minout. Říkala, 
že se jde projít. Šla tamtudy: smě-
rem k divoké řece. A proč ji hle-
dáš?“ zeptal se velbloud, ale než se 
ohlídl, František už byl pryč. A Fran-
tišek běžel, co mu síly stačily, aby 
svoji milovanou spatřil a pořádně se 

jí omluvil. Prošel trním, nasedl na 
loďku a plul po řece a volal: 
„Anežko! Anežko! Slunečničko mo-
je, kde jsi?“  
Už z toho byl celý zoufalý, začínal 
věřit, že svého nejbližšího člověka 
ztratil, když něco uslyšel. Znělo to, 
jako když někdo volá o pomoc. 
„Pomóc! Pomóc!“ 
Někdo se zřejmě topil. František 
bez přemýšlení pádloval a pádloval. 
Až když dojel k topící se osobě, 
došlo mu, že to byla Anežka. 
„Františku, pomóc, prosím tě za-
chraň mě!“  
„Anežko, lásko moje, jdu za te-
bou.“  
Ještě to ani nedořekl a už skočil do 
vody za Anežkou. Teď tam byli 
oba. Anežce už docházely síly. 
František ji ale držel pevně jednou 
rukou, zatímco druhou přitáhl loď. 
Vysadil Anežku do lodě a pak tam 
rychle skočil za ní. Začali pádlovat.  
I když byl proud hodně silný, zvládli 
to a v pořádku se dopravili na břeh. 
Jen vylezli z lodě a Anežka Františ-
ka políbila:  
„Promiň, že jsem odešla, Františku. 

Už to nikdy neudělám, jsi největší 
láska mého života. Už s tebou 
zůstanu navždy.“  
„To já bych se měl omlouvat za 
ty moje nálady, opravdu jsem se 
k tobě nechoval nejlíp.“ 
Anežka se pousmála a společně 
vyrazili zpátky k domovu, po ces-
tě potkali 
v e l b l o u d a , 
jak si zrovna 
vesele povídá 
s nějakou 
velbloudicí, a 
pak se stavili 
do chaloupky 
říct dědečko-
vi, že vše dobře dopadlo, a 
pozvali ho na svatbu, o které se 
po cestě bavili. Dědeček se omlu-
vil Františkovi, že si o něm myslel, 
že Anežku nenajde a pozvání 
přijal. Do týdne byla velká svatba, 
jakou svět ještě neviděl. A potom 
se jim narodily dvě děti: Kaštánek 
a Slunečnice.  
A tak žili všichni čtyři šťastně 
spolu, dokud neumřeli.  
 

            S Františkem a Anežkou 
       

 Milý Františku. Mám tě ráda, ale myslím, že teď chci být chvíli sama.     

 Třeba se ještě uvidíme, třeba příští rok. Já musím jít.  A. 

7. 10. 2016. Eden. 
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František se rozplakal a hned vyběhl ven. Volal:  

,,Anežko! Anežko, zlato, kde jsi?!“ František nevěděl, co má dělat. 

Náhle uslyšel cvrlikání holubů. Vzpomněl si, že jeden holub je poš-

tovní. Běžel domů, vzal kus papíru a psal:  

 

Anežko, omlouvám se za všechno. Prosím, vrať se domů. 
Já bez tebe a ty beze mě to nejde!!!   

                                                                      František  
 
Dopis přivázal na nohu holubovi a řekl mu, ať ho podá Anežce. 
František se doma modlil, aby Anežka přišla zpátky domů. Franti-
šek čekal, čekal a čekal. Byla noc a František šel spát. Moc toho 
nenaspal, ale co se dá dělat. Ráno ho probudila vůně kaše. Cítil 
v ní však i něco neobvyklého, myslel si, že to je med a lískové oříš-
ky. Zamyslel se a řekl si: „Tak moment, kaše?“ Otevřel oči a spatřil 
Anežku. Rozplakal se, ale tentokrát radostí. Šli tedy ke stolu. Ten 
byl ozdoben ,,zelenými ježky.“ Anežka Františkovi ještě prozradila, 
že v kaši jsou slunečnicová semínka nasbíraná u dědy Slunečničá-
ka. Potom si dali pusu a slíbili si, že spolu zůstanou navždycky, ať 
už se stane cokoli. 

 

7. 10. 2016. Podzimní klub na Edeně. S novým  členem Káčka,  panem Rudolfem Beranem, jsme si povídali 

o Praze, čtenářském klubu a knížkách. 


