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KÁČKO NA INTERNETU 

Byla jsem při tom, když se narodil nápad založit literární klub 

Káčko. A nejsem sama. Internetové stránky Káčka jsem proto 

nedávno založila z prostých důvodů. 

Zveřejnit literární časopis Káčka.  Psát o tom, co, kdy a kde se 

dělo. Šířit literární práce všech, kteří milují psaní, pro všechny, 

kteří rádi čtou. Informovat o plánovaných akcích. 

Posílám odkaz na radost, potěchu, … úsměv, … dobrou náladu,…         

Mrkněte na www.klubkacko.wordpress.com.    Natálie 

Městská knihovna Svitavy. Martin Hak - Velrybí doupě. 

Byla jedna babička z Opatovic 

a ta měla o kolečko navíc. 

Vždy v neděli po ránu 

šla do práce v pyžamu, 

ta stará workoholička z Opatovic. 

 

Anna Ševčíková 

Byla jedna paní z Paříže, 

jedno velké lákadlo na muže! 

Když zjistili její denní útraty, 

řekli si, že se to určitě nevyplatí. 

U té věčně samotné paní z Paříže. 

 

Natálie Finsterlová   
pokračování s. 11 

Limeriky z Literární olympiády.  
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 V Městské knihovně Svitavy   

Den  
poezie 

Nikola Adamová  

Literární olympiáda 
Konečně přišel bláznivý den, 

na který dlouho nezapomenem. 

Nervy nám drásají tělo, 

jen aby z nás něco zbylo. 

 

Skupinka naše cestou jásá 

na konci ale nálada klesá. 

Čeká nás totiž velké klání, 

teď musíme být chvilku vážní. 

 

Za řešením jsme se vydali, 

za výsledky se poté modlili. 

Přivezli jsme třetí místečko, 

děkujeme, ty chytrá Aničko. 

 

V autobusu jsme byli jak sardinky, 

naše nohy byly cestou zpět chudinky. 

Dopadlo to dobře letos i loni, 

i když jsme přijeli unaveni. 

 

A příští rok?  Posléze? 

Možná dovezeme opět vítěze. 

Obhájili jsme po ro-

ce úspěch v literární 

olympiádě 
 

V úterý 28. března 2017 se pět statečných deváťákú ze Zá-

kladní školy v Jevíčku vydalo na Literární olympiádu do Svitav, 

kterou již druhým rokem zorganizovala okresní knihovna. 

Jakmile jsme dorazili na místo soutěže, následující hodinu a 

půl jako bychom byli v transu. Apostrofa, metonymie, perso-

nifikace a podobné odborné názvy... Sama za sebe můžu říct, 

že už dlouhou dobu nechci ani vidět, ani slyšet:-) Nikdy jsem 

asi neviděla tolik soustředěných a nervózních pohledů na jed-

nom místě. Po dlouhém zápase s nejrůznějšími úkoly a texty 

nastal zasloužený odpočinek, který samozřejmě doprovázel 

stres, všichni jsme chtěli moc vyhrát. Za naši školu se nejlépe 

vedlo Aničče Ševčíkové, která obsadila 3. místo. Mezi 

řešiteli s velmi dobrým výsledkem se objevila ještě 

 spolužačka Natka Finsterlová a k svému potěšení i já. Dou-

fám, že se naše škola příští rok znovu zúčastní a získá zpět 

putovní pohár, který se u nás ohříval celý loňský školní rok. 

Minaříková Tereza 

 



 

 

Dado Dia 

STROM 

„A mami, co je to vlastně ten strom?“ 

„Každý vidí podstatu stromu v něčem jiném, 

Leničko.“ 

„Aha, a kde najdu tu podstatu já?“ 

„Víš co? Hned teď zajdeme do lesa, třeba ji 

najdeš!“ 

Maminka s Lenkou se připravily, nachystaly 

jídlo a pití a vydaly se na cestu… 

 

LENKA 

Dlouho jsem přemýšlela, co to vlastně je, 

obraz a vzor našeho rodokmene. 

Ptala jsem se známých všech, 

zda-li je víc než-li mech.  

Odpověď prý byla jasná, 

strom je totiž věc moc krásná. 

To však stačit nemůže, 

procházka mi pomůže. 

Koukám, koukám po lese, 

zda mi múzu přinese. 

A najednou v dálce on, 

ten starý mohutný strom. 

Běžím, jak nejrychleji umím, 

svou neznalost brzy zlomím. 

Pohlížím na pevnou kůru, 

a tu náhle vidím můru. 

Co když je ten vzácný strom, 

našim životům jen vzor, 

Narodí se, stárne s námi, 

každý ho hned neošálí. 

A tak závěr mám jen prostý, 

vzhlížím k stromu a to dosti. 

3 

Beseda  

s Lucií  

Sunkovou  

o knize  

Strom. 
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Za recitací či knihou 

V měsíci lednu a únoru proběhlo v čtenářském klubu Káčko několik recitačních odpoledních 

klubů. Během nich jsme pročítali texty, recitovali, pomáhali si při chápání toho či onoho díla. 

Tentokrát jsme si vybrali knihu Květy Legátové Mušle a jiné odposlechy, také nás zaujaly texty 

Bruna Ferrera, tradičně pak eseje Karla Čapka či bajky I. A. Krylova. Někteří recitátoři se poté 

zúčastnili obvodního kola recitační soutěže.  Magda Vymětalová, Anna Vymětalová, Eliš-

ka Mauerová, Anna Ševčíková a Natálie Finsterlová postoupily do kola okresního. 

K naší velké radosti jsme měli tři zástupce - Elišku, Natálii a Aničku Š. -  i v kole krajském. Ani 

odtud jsme se nevrátili s prázdnou. Natálie byla za text O lidech od Karla Čapka oceně-

na čestným uznáním a Eliška si vybojovala postup do celostátního kola. Ve Svitavách, 

kde se celostátní přehlídka bude konat, proto můžete uslyšet Vílu vřesový květ Květy Legátové 

nebo text Jiřího Žáčka O blbounech. 

Mgr. Jiřina Finsterlová 

I letos jsme rozšířili žákovskou knihovnu o několik zajímavých titulů z české i zahraniční dílny.  

Některé knihy patří k žhavým novinkám, některé se pyšní oceněním. Milovníci komiksů a histo-

rie si zřejmě vypůjčí knihu Maus – Art Spielgelman, která je děsivým zobrazením holocaustu. 

Taktéž by se mohla líbit kniha Renáty Fučikové  Praha v srdci - 189 příběhů, které se 

v našem hlavním městě odehrály v průběhu posledních dvou set let. Kdo vypěstoval mandarinku 

bez pecek? Proč kopřiva žahá? Na tyto a podobné otázky najdou mladí přírodovědci odpověď 

v knize Jiřího Dvořáka Rostlinopis. Zcela z jiného soudku je Muzikální Sherlock Iljy Hur-

níka, groteskní detektivní příběhy. Tisíc jizev … a každá má svůj příběh, tak uvádí knihu nakla-

datelství Albatros. Jde o soubor jedenácti dobrodružných povídek mladých autorů. Příběhy jsou 

realistické, stojí za nimi hodiny studia odborné literatury. Mladší čtenáři z naší knihovny možná 

odejdou s knihou Auto z pralesa Daisy Mrázkové či Františka Nepila Co vyprávěla 

Noc. Repertoár významného českého autora Petra Síse jsme rozšířili o díla Pilot a Malý 

princ, mimořádně zpracovaný obrazový životopis Antoina de Saint-Exupéryho, a Tibet - Ta-

jemství červené krabičky, dílo, jež bylo napsáno takřka z neuvěřitelného podnětu. A co do-

poručují vaše učitelky – členky klubu Káčko? Lois Lowryová Dárce, „Silný a provokativní ro-

mán“ (The New York Times). A kdybyste náhodou zabrousili do domácích knihovniček či kni-

hovniček vašich babiček, možná najdete knížečku, která vypráví o všedních věcech kolem nás, 

Věci, květiny, zvířátka a lidé pro děti Vítězslava Nezvala s ilustracemi Jiřího Trnky. 

Že by nastal čas na prázdninovou knihovničku? 

I letos se v Káčku recitovalo, soutěžilo a 
vítězilo 

Do Káčka nejen za recitací, ale i zajímavou  

knihou 
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Radim Prokš 

3. místo v literární soutěži  

O pardubický pramínek 

Malý návod, aneb 

jak proniknout do 

knihy 

Čtete rádi? Čtete opravdu 

rádi? Patrně ano, jinak byste 

nečetli ani můj malý návod.  

Když uchopíte knížku, co vás 

napadá? Co cítíte, když listuje-

te jejími stránkami? Máte vámi 

vybranou knihu v rukách? Prá-

v ě  d r ž í t e  j e d e n 

z nejdůležitějších vynálezů člo-

věka. Aby mohl být stvořen, 

potřeboval jisté vedlejší obje-

vy. Řeč a písmo se podílí na 

jeho vzniku. Otevřete malý 

zázrak, brouzdejte stránkami 

…. Přičichněte si … Možná 

mě považujete za blázny, či-

chat ke knihám není obvyklé. 

Ale pokračujme. Cítíte sílu 

vloženou v písmenech? Pořád-

ně prozkoumejte obsah, který 

vám spisovatel zanechal. Či-

chat již nemusíte, zkusíme ně-

co namáhavějšího. Čtěte. 

Možná jste sáhli po knize, ke 

které máte neoddělitelný 

vztah. Přejete si ocitnout se 

uvnitř vaší knihy? S chutí do 

toho! Nesmíte však očekávat, 

že se jedná o lehký úkol. Nao-

pak, jedná se o nelehkou zá-

těž. Jste připraveni? Nejlepší 

by bylo, kdybyste knížku měli 

dočtenou. Tedy dobrá… Mů-

žeme začít? 

… otevři knihu 

… nalistuj zhruba polovinu  

… zavři oči 

… nic tě neruší 

… trochu si přičichni 

… měj oči stále zavřené 

… pomaličku vdechuj vůni   

     vycházející z písma 

… dýchej pomalu a zhluboka 

… přemítej  

… v hlavě se ti honí myšlenky 

… soustřeď se  

… mysli na dobu a místo, kdy  

    a kde si přeješ ocitnout se  

… opatrně zvedej knihu  

… tiskni ji k hrudi  

… oči musí být stále zavřené 

… hluboký nádech a ... 

Dostali jste se do příběhu? 

Kolem pole, les, město, …? Já 

ano. A také už vím, s kterou 

knihou se vydám na cestu 

příště. A vy? 
 

Radim Prokš 

Sblížení s panovnicí 

Francie 

Nikdy v životě bych nevěřil, že si 

přečtu knihu o některé panovni-

ci. Konkrétně o Marii Antoinettě.  

Marie Antoinetta, dcera Marie 

Terezie, byla královnou Fran-

cie.  Vedla velmi rozmařilý 

život. 

Cítím, že nechtěla kráčet touto 

cestou.  

Lid ji nenáviděl. Madam Defi-

cit, jak se ji hanlivě říkalo, rá-

da utrácela za šaty, hrála ha-

zardní hry. V království nebylo 

dostatek jídla ani financí, Fran-

cie byla zadlužená. Pak vypuk-

la revoluce a Marie Antoinetta 

spolu se svým manželem a 

králem Ludvíkem XVI. byli 

popraveni.  

Zaujal mě její životní příběh, 

začal jsem mít pro ni pochope-

ní. Soucítím s ní.  

Matka ji odmalička připravo-

vala ke sňatku s budoucím 

francouzským králem, aby 

tak utužila spojenectví mezi 

Rakouskem a Francií. Když 

přijela budoucí královna do 

Versailles, hlavní sídlo mo-

narchie, nikoho neznala, do-

konce ani svého budoucího 

chotě.  

Jak by se asi člověk zachoval? 

Já bych zazmatkoval.  

Proto si našla své dvě nej-

větší společnice, Marii Tere-

zu de Lamballe a Gabrielle 

de Polignac. Spolu s nimi a 

dalšími lidmi hrála hazardní 

hry a užívala si soukromí 

svého zámečku Malého Tri-

anonu. Musela dát trůnu po-

tomky, i když byla připrave-

ná, Ludvík připraven nebyl. 

Jeho učitel považoval Raku-

šany za nepřítele, dokonce 

Ludvíkovi vypravoval, že by 

mohla Marie Antoinetta být 

velmi vřelá. Ze začátku ne-

měl Ludvík skoro žádné city 

k Marii, dokonce se jí bál. 

Často vyrážel na lov, aby od 

ní utekl. Za několik let se 

situace uklidnila a francouz-

skému trůnu se narodili po-

tomci. Královna dále utráce-

la peníze za spoustu draho-

cenných šatů, doplňků, …  

V dějepise jsme se o ní učili, 

pustili jsme si dokonce i film. 

Zhlédl jsem ho asi ještě sedm-

krát,  až mě přestal bavit. 

 Literární okénko 
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Literání okénko 
Chtěl jsem ale 

vědět víc. Přečetl 

jsem na internetu 

životopis. Ale ani to 

nestačilo. K Vánocům jsem si 

tedy přál trojdílnou beletrii o je-

jím životě. Lepší knížku jsem 

zatím ve svém životě nečetl. Kni-

ha mě hodně baví. Díky ní jsem 

se s Marií sblížil natolik, že jsem 

se v její roli začal ocitat. Spoustu 

věcí bych vykonal jako ona, ale 

našly by se okamžiky, které by 

se v mém životě nestaly. 

S Ludvíkem ji pronásledovaly 

problémy, byli manželé, ale 

lásky  k sobě moc neprojevo-

vali.  

Už se mi také staly problémy 

s láskou, proto mám pro ne-

šťastnou královnu pochopení.  

Pomluvy francouzského lidu 

byly pro ni kruté, třeba že je 

neplodná, proto nemůže dát 

trůnu dědice. Stávala se tím 

více neoblíbená. Proto si našla 

jinou společnost, ve které trá-

vila více času než se svým 

manželem. 

I zde máme společné pouto. Stal 

jsem se obětí pomluv. A jak utrá-

cela a dělala si radost, také rád 

utrácím a dělám si radost, škoda 

že peníze nejsou zadarmo. Její 

poprava mě inspiruje k tomu, 

abych neutrácel. V dnešním svě-

tě by mi hlavu sice neusekli, ale 

jsou jiné nástrahy. Jsem si prostě 

s Marií Antoinettou trochu po-

dobný, vidím se v ní, proto jsem 

se s ní sblížil. Díky ní mi narůstá 

sebevědomí, nemám strach, 

když jdu do věci naslepo. Nao-

pak, snažím se okolí zaujmout, 

jako ona ze začátků své okolí 

zaujala. Je pravda, že máme i 

mezi sebou rozdíly, třeba moc 

nečetla, tohle bych jí asi vytknout 

ale nedokázal... 

Každopádně jsem rád, že jsem ji 

díky knihám poznal. Rád bych si 

s ní vyměnil roli a věřím, že i ona 

by si se mnou ráda vyměnila ži-

vot. Ráda trávila čas na venkově 

(falešném, stále stojícím na po-

zemcích Versailles) a já bych 

zase rád trávil čas v paláci. Jsem 

lépe připraven na další nástrahy 

života. Jen škoda, že se s ní ni-

kdy nesetkám, od jejího poslední-

ho vydechnutí uplynulo totiž 224 

let. 

 
3. místo  

O pardubický pramínek 

 

Tereza Minaříková 

Vážená Joanne 

Rowlingová, 

když otevírám vaše dílo, moji 

nejoblíbenější knihu, cítím se 

jako bych byla v úplně jiném 

světě. Víte, co mám nejraději, 

na dni plném shonu? Sednout 

si někam do kouta a potichu 

otevřít vašeho Harryho Potte-

ra. Když ho mám v ruce, tak 

všechny moje potíže a trable 

obyčejného mudlovského ži-

vota padnou za mě a odletí 

jako ptáci na podzim. Daleko, 

daleko odsud. Ve chvílích strá-

vených s knihou nechci vnímat 

nikoho jiného než postavy 

v příběhu, a taky nevnímám. 

Hned jak si přečtu první vě-

tu, moje fantazie se rozjede 

jako ruské kolo. Jako každý 

fanoušek vašeho díla i já 

jsem si představovala, jaké 

by to bylo, kdybych dostala 

svůj dopis z Bradavic. Jaké 

by to bylo projít se Nebel-

vírskou věží? Jako by to bylo 

včera, kdy jsem se seznámila 

s vaším dílem. Tenkrát mi 

bylo sedm a moje babička 

mě vzala do knihkupectví. 

Řekla mi: „Vyber si.” Dlou-

ho jsem vybírala a váhala 

mezi jednotlivými knihami, 

na konci všech regálů se 

zčistajasna zjevil Harry Pot-

ter. Hned jsem měla vybrá-

no. Byla jsem nadšená, když 

jsem si v dětských ručkách 

nesla domů svůj výtisk.  

     O pár měsíců později 

nadešly mé narozeniny, ma-

minka se mě zeptala, co 

bych chtěla za dárek. Ihned 

ze mě vypadlo, že chci koště 

a sovu. Když nad tím teď 

přemýšlím, nebyl to špatný 

nápad. Které dítě by doma 

nechtělo mít sovu? Už jsem 

si plánovala, jak si budu s 

kamarády posílat dopisy s 

pomocí mé bílé, zářivé sovy. 

Když mi potom maminka 

oznámila, že na mě žádná 

sova nezbyla a že všechna 

košťata uletěla do teplých 

krajin, byla jsem zdrcená. 

Maminka mi pohlédla do očí 

zatopených slzami a usmála 
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 Literární okénko 
se. Nikdy nezapomenu na to, 

jak se na mě usmála a prohlá-

sila: „Nebuď smutná, zlatíčko, 

koupila jsem ti něco trošičku 

jiného, budeš z toho stejně 

nadšená, jako ze sovy nebo 

koštěte.”  A podala mi balí-

ček. „Nic nenahradí sovu ne-

bo koště!” Byla jsem tak 

hrozně naštvaná. Servala jsem 

z poměrně těžkého balíčku 

lesklý papír. To, co jsem vidě-

la, mě naprosto vykolejilo, byl 

to druhý díl. Maminka přesně 

věděla, co si přeji, i když jsem 

jí to neřekla. Ihned jsem kni-

hu rozevřela a přičichla jsem 

si k ní. Je to tak krásná vůně. 

Nic nevoní lépe než nová kni-

ha. Sedla jsem si za stůl a úpl-

ně jsem ignorovala velký na-

rozeninový dort, který přede 

mnou stál. Chci jen číst! Když 

otevřu knihu, vždy cítím tu 

známou dobrou vůni knih, 

přesně jako na moje naroze-

niny.  

     Chtěla bych být jako vy! 

Mít takový talent. Zajímá mě, 

kde jste brala inspiraci.  Jed-

nou mě dokonce i napadlo, 

že někde v Anglii opravdu je 

tajný svět kouzelníků a vy jste 

jejich příběhy napsala, aby je 

poznala i mudlovská část oby-

vatel tohoto světa. Chtěla 

bych vědět, jak by příběh po-

kračoval, kdyby Harryho Pot-

tera Moudrý klobouk nepo-

slechl a zařadil ho do Zmijo-

zelu. Třeba by on a Draco 

byli nejlepší přátelé. Ani si 

nedokážu představit, kdyby 

Harry nebyl naplněn dobrem. 

Už několikrát jsem si všimla, 

že jsem tak nějak Harry, Ron i 

Hermiona dohromady. Miluji 

knihy, stejně jako Hermiona. 

Jsem tvrdohlavá jako Harry. A 

nevidím si do pusy jako Ron.  

      Moji sbírku v mém pokoji 

ovšem netvoří jen knihy, ale 

jako správný fanoušek mám 

doma i šály, hůlky, hábity, od-

znaky a ostatní věcičky. Moje 

rodina si o mně myslí, že jsem 

hodně bláznivá, protože nikdo 

z nich by si jen tak do školy 

nevyšel v hábitu Harryho Pot-

tera. V mé sbírce ovšem ještě 

chybí to koště… a sova.  

     Párkrát jsem se snažila na-

psat vlastní verzi Harryho 

Pottera, kdy do školy přijde 

nová žákyně a všechno to 

skončí jinak. Je to normální? 

Nejsem si úplně jistá, jestli mi 

chce moje okolí naznačit něco 

tím, že mi kupují jiné knihy. 

Ale mohu s klidem v duši říct, 

že na tu vaši nezapomenu a 

taky se postarám o to, aby ji 

znaly moje děti a jejich děti. 

Samozřejmě se budu snažit, 

aby cítily lásku a dokonalost 

pokaždé, když otevřou knihu. 

Stejně jako já. Jsem velice spo-

kojená, že mě Harry se svojí 

partou doprovázel na všech 

cestách do zahraničí. Každou 

noc drželi stráž nad mojí po-

stelí, abych měla klidný spá-

nek. 

     Chtěla bych poděkovat 

vám i ostatním spisovatelům 

za to, že děláte svět lepším 

místem a že pokaždé, když 

otevřu knihu, můžu se s nad-

šením ponořit do nových 

příběhů, které mě naprosto 

vyvedou z dnešní děsivé  

reality.   Děkuji!         Tereza                                                                                                           
 

Tereza Minaříková 

S Harrym Potterem 

     Pamatuji si, jako by to 

bylo včera, kdy mi moje sest-

ra přečetla první knihu. Bylo 

mi šest a venku byla hrozná 

bouře, tak strašně jsem se 

bála. Sestra vstala a začala mi 

číst Harryho Pottera. Strach 

se ukryl někam do pozadí 

mých myšlenek a já byla celá 

uchvácená, jak sestra čte. 

Moje fantazie se roztočila 

jako ruské kolo na pouti. 

Chtěla bych být jako oni! 

Stateční, chytří a kamarádští. 

     Když jsem se vydala dru-

hý den do školy, hrozně jsem 

se těšila, až budu umět číst 

jako ona. Tak hrozně jsem se 

snažila! A taky se mi to vy-

platilo, zanedlouho jsem 

uměla číst jako zkušený pá-

ťák. O každé přestávce jsem 

si vzala knížku a okamžitě 

jsem se do ní ponořila. Moje 

problémy jsou pryč! Můj ne-

dostatek kamarádů ve škole 

plné mudlů nahradili tři hrdi-

nové, kteří mě nikdy nezkla-

mali, Ron, Hermiona a 

Harry. Pokaždé když jsem si 

příběhy třech přátel četla, 

byla jsem šťastnější, šťastná 

jako nikdy předtím. 
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     Už to bude 

pár let, co jsem 

se setkala s 

Harrym Potterem. 

Když mi moje sestra koupila a 

věnovala poslední díl, byla 

jsem nadšená. Obě dvě jsme 

už starší a ona už mi před 

spaním nečte, ale mně se me-

zitím narodil bratr. Je mu te-

prve šest a já se těším, jak ho 

zasvětím do magického světa 

Harryho Pottera.  

     Sedám si na starou rozvr-

zanou postel a dívám se na 

polici před sebou. Moje sou-

kromá knihovnička! Sice mi 

není moc do smíchu, ale vždy, 

když vidím svoji sbírku knih, 

malinko se mi koutky zved-

nou. V životě jsem toho ne-

měla moc. Knihy byly mojí 

největší oporou, když toho 

bylo příliš. Když mi bylo de-

vět, zemřel mi otec a ostatní 

členové rodiny neakceptovali 

můj způsob vyrovnání se se 

ztrátou milovaného tatínka. 

Řekla bych, že mě starší bratr 

pár let nenáviděl za to, že 

jsem neplakala před spaním a 

při další situaci, kdy by to bylo 

pochopitelné. Nemám kama-

rády, nebo abych to upřesnila, 

v reálném životě, v knize se 

mnou budou všichni, jsem 

královna jejich světů. Naši mi 

koupili každý rok jednu kníž-

ku, a když mi sestra věnovala 

poslední díl, byl to opravdu 

skvělý pocit. Poslední knížka 

vysvětlila tolik mých otázek. 

Otázka, která mi vrtala v hlavě 

nejdéle: Budou jeho děti, ta-

kový jako je on? Odpověď zní: 

Ne. Nevím, jestli mám být po-

těšená, či zklamaná. 

     Mamka o mně s oblibou 

říká, že jsem podivín, ale i tak 

je na mě pyšná. Vím to! Šla 

jsem jako každý den pro své-

ho bratra do školy, po dni 

dlouhé dřiny, si konečně do-

přeji zasloužený odpočinek. 

Bratr se chystá spát a já use-

dám vedle něj. Věnuji mu 

úsměv a otevírám knihu. Cítím 

se, jako kdybych ten příběh 

četla poprvé. Pustila jsem se 

do čtení. Mezi jednotlivými 

řádky moje oči shlédnou na 

mého bratra, je tak uchvácený 

jako já před několika lety. Po-

každé když jsem se pokusila 

přestat číst, bratr mě napome-

nul, ať čtu dál. Doufám, že i 

ostatní děti poznají tu krásu 

zachumlat se do peřiny a za-

číst se do příběhů z jiných svě-

tů. Světů kouzelníků, draků, 

princezen, rytířů v lesklých 

zbrojích a ostatních fantastic-

kých stvoření.  

     Můj drahý, milovaný Harry, 

slavnostně ti slibuji, že pokaž-

dé když odcestuji pryč, vezmu 

tě s sebou. Dále ti před zraky 

dalších knih slibuji, že tě budu 

číst  svým  dětem   každý  den 

před spaním. 

 

 

 

 

Sofie Dia 

NOVÁ 

Zase povinná četba. Tento-

krát máme Harryho Pottera. 

Jelikož je v Jevíčku jedna kni-

hovna, ve které už Harry 

Potter není, a jedno knihku-

pectví, ve kterém ho ani ne-

mají, tak jsem ho musela 

koupit přes internet. No já 

vlastně ne, ale mamka a mo-

je sestra. Ony mi pořád říka-

jí, že mám číst, ale mně to 

čtení moc nejde, a tak mě to 

ani nebaví. Dnes knížka do-

šla. Měla hezký obal. Když 

jsem ji rozbalila, měla i hezký 

potisk. No tak to aspoň zku-

sím. A docela to i jde. Děj 

není tak špatný. Ten večer 

se tak začtu, až u ní usínám. 

 

ROZEČTENÁ 

Dneska jsem si vzpomněla, 

že za týden máme odevzdat 

svoji dobrovolnou domácí 

četbu. Já si vybrala knihu 

„Všude dobře, doma nejlíp“. 

Ta knížka mě bavila. Tehdy 

jsem měla hodně práce, a 

tak mi to vypadlo. Záložka 

mi totiž vypadla. Moc si ne-

pamatuju, kde jsem skončila, 

ale zkusím to najít. Tady, 

tady jsem skončila. Je o jed-

né holce, co je v pěstounské 

péči. Tak jdeme na to. Začí-

nám číst. Čtu a čtu, až si ani 

neuvědomuju, kolik je hodin. 

Hrozně se leknu. Do pokoje 

vběhne mamka, že už je poz-
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dě a že mám jít spát. Podívám 

se na hodiny. Jedenáct. Za-

klapnu knížku. Ovšemže do ní 

pečlivě vkládám záložku! Zha-

sínám. 

 

VYPŮJČENÁ 

Vypůjčila jsem si dnes knihu 

z městské knihovny. Byla už 

mírně opotřebovaná. Přesto 

nebyla úplně zničená. Když 

jsem ji otevřela trochu zapá-

chala, ale spolužáci říkali, že 

je dobrá. Po pravdě na první 

pohled mě moc nezaujala. 

Přečetla jsem si popis ze zad-

ní strany obálky, snad nebude 

tak hrozná.  Začnu číst. Ze 

začátku nuda, ale potom se 

to rozjelo. Knížku mám pře-

čtenou za týden. A je mi to i 

trošku líto, protože jsem si ji 

tolik neužila, a tak ji čtu zno-

vu.  

 

PŘEČTENÁ 

Svou nejoblíbenější knížku 

jsem četla snad stokrát. Už 

jsem ji ale dlouho neotevřela. 

Vůbec ji nemůžu najít. Až mi 

mamka řekla, že ji schovala. 

Tak ji zase čtu. Je to takové 

malé vzpomínání. Dostala 

jsem ji ve třetí třídě. Není ani 

tak hubená, krátká, tlustá ne-

bo dlouhá. Přesto je to moje 

nejoblíbenější knížka. Je to 

úžasný pocit ji zase číst. Já už 

ji znám odshora odzdola, 

pozpátku, prostě jako své 

Boty. 

 

 
 

3. místo  

O pardubický pramínek 

Barbora  

Vykydalová 

KDYŽ OTVÍRÁM  

KNIHU... 

Když otvírám knihu, přesko-

čím takový ten méně zábavný 

obsah, jako je například ISBN, 

místo a datum vydání a další 

pro mě zatím nepodstatné 

věci. Poté otočím list a spat-

řím nádherně zdobený titul, 

pod kterým je jméno člověka, 

který se oddal tužce a papíru 

a s láskou i fantazií sepsal kni-

hu, která má v budoucnosti 

sloužit nejen jako inspirace 

pro další autory. Až se vynadí-

vám na krásně zdobený titul, 

zhluboka se nadechnu, otočím 

list a pak se to stane… 

Přečtu název příběhu, který 

mě nabudí k pokračování 

v četbě. Začtu se do příběhu, 

který je doprovázen barevný-

mi ilustracemi. Přečtu první 

řádek, druhý, třetí a vžiju se 

do příběhu. Vše, co se děje 

v příběhu, děje se i v mé hla-

vě. Čtu dál. Ubíhají vteřiny, 

minuty, hodiny a já pořád čtu. 

Řeknu si: „Až dočtu kapitolu, 

zavřu knihu.“ To ovšem ne-

funguje, protože se vždy na 

konci stane něco zajímavého. 

Řeknu si znovu: „Až dočtu, 

zavřu tu knihu!“ 

Ani to však nezapůsobí, pro-

tože mě napadne: „Proč bych 

vlastně neměla číst dál?!“ 

V této situaci mi obvykle po-

může tzv. SEZNAM PRO A 

PROTI.  

Jedná se o seznam, kam si 

napíšu v tomto případě, proč 

bych měla zavřít knihu (PRO) 

a proč bych naopak knihu 

zavřít neměla (PROTI).  

PRO: Je pozdě večer, přečtu 

celou knihu a nezbyde mi nic 

na další dny, jsem unavená a 

stejně nevím, co čtu.  

PROTI: Čtení je dobré, zís-

kám mnoho nových zkuše-

ností, splním povinnou četbu, 

kniha je zajímavá,... V tomto 

případě vyhrává PROTI,  já 

čtu dál. 

Pak to dopadá tak, že usnu 

s knihou v klíně a probudím 

se o půlnoci, kdy absolutně 

nevím, o čem příběh byl, a 

tak si ho přečtu znovu. Když 

příběh dočítám, uvědomím 

si, že je jedna hodina ranní, a 

tak zhasnu lampu a jdu doo-

pravdy spát. Ráno, když se 

chystám do školy, nechce se 

mi vůbec vstávat a i u snída-

ně ještě skoro spím. Ten den 

ve škole samozřejmě píšeme 

test a moje známka je na-

prosto nemožná. Přijdu do-

mů a maminka mě kárá, že 

mám chodit brzo spát a ne-

hrát na počítači, že potom 

prý dostávám nedostateč-

nou. Snažím se jí vysvětlit, že 

jsem nehrála hry, ale sama si 

nemohu vzpomenout, co 

jsem dělala dlouho do noci. 

Nakonec si však vzpomenu a 

řeknu mamince, že jsem čet-

la knihu. Čekám, co mi řek-
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ne, ale tuším, že 

dostanu pochva-

lu, protože mě ne-

baví ledajaká kniha. Mís-

to toho mě však pokárá, že jí 

lžu a pošle mě do pokoje. 

Když potom ale maminka ob-

jeví knihu pod polštářem, 

omluví se mi a řekne, že není 

dobré číst tak dlouho do noci, 

protože pan í  uč i te lka 

z dějepisu mi nejspíš neuvěří, 

že mám nedostatečnou 

z testu kvůli knížce. Teď už 

mě ale omluvte, musím jít číst, 

protože si z včerejšího čtení 

opět vůbec nic nepamatuju. 

Jenom bych ještě chtěla sdělit 

rodičům: RODIČE DÍVEJTE 

SE NEJDŘÍV DĚTEM POD 

POLŠTÁŘ A POTOM JE  

TEPRVE KÁREJTE!!!                   
 

Petr Veselka 

S knihou 

Povím vám příběh. O mně. A 

o knize. Jsem vášnivý čtenář. 

Ne takový ten typický hltač 

knih, který nad knihou prose-

dí pár hodin denně. Knížku si 

s sebou beru všude. Ráno se 

spolu probouzíme, nasnídáme, 

jdeme do práce, z šichty do-

mů na večeři, umýt a do po-

stele. Tedy do koupelny cho-

dím jen já. Knížka se totiž ne-

smí umýt. Nejen proto, že by 

navlhla a slova už nešla pře-

číst, ale úplně by ztratila svoji 

vůni. Nevoněla by jako kniha, 

ale jako šampon, tedy podob-

ně jako dnešní člověk. Víte, 

není úplně lehké všude s se-

bou brát spisy. Obzvlášť když 

děláte stavaře, elektrikáře, 

instalatéra… No není to lehké 

zkrátka nikde. Ale takových 

vášnivých případů je velmi má-

lo. Zajímá vás, co mě k tomu 

přivedlo? 

To jednou, když jsem byl men-

ší a četl jsem, kdy se mi chtělo 

(a mně se nechtělo málokdy), 

jsem šel na záchod. Často 

jsem si tam brával příběhy, 

abych se nenudil. Tehdy jsem 

měl jeden velmi oblíbený. Byl 

to krásný výtisk s názvem Zlo-

dějská holka. Byl o jedné holce 

zhruba v mém věku, co kradla 

pro svou chudou rodinu, která 

čítala matku, co umí jen prát 

prádlo, mladšího bratra, který 

se chystal do školy, a staršího, 

který ji končil, onu dívku a 

pijanského otce. Zrovinka 

jsem přišel domů z venku. By-

lo pozdě večer. Hrozně se mi 

chtělo. Bál jsem se, že to ne-

vydržím. Upaloval jsem, jak to 

šlo.  Vypadalo to na dlouho. 

Vzal jsem si ji. UF! Stihl jsem 

to. Kdybych se zpozdil 

s tkaničkami nebo zakopl na 

chodbě… Celý šťastný, že bo-

bek je, kde být má, jsem ote-

vřel knihu. Začal jsem novou 

kapitolu. Layla, to děvče, při-

chází domů, když její ducha-

prázdný nalitý otec mlátí mat-

ku. Bráchové leží na zemi. 

Schytali pár facek a radši děla-

jí, že mají dost. Layla jediná 

může zakročit. Svým zrakem 

sjíždím řádky vět jako feťák 

řádky kokainu. Děj je napí-

navý. Layla se vrhá na otce. 

Okamžitě ji skolí na zem a 

málem jí vyrazí dech. Přesto 

znovu vstává. Skáče po něm. 

Drží se jako klíště. Mé oči 

tančí po stránkách divoký 

tanec. Stále více mě děj vta-

huje… Padám. Letím. Všude 

bílo-černo. Bílo. Černo. 

Plachtím dolů. Otáčím se. 

Kam padám? Slova. Všude 

kolem slova. Blížím se 

k něčemu, co vypadá jako 

střecha. Dům. Bum! Jsem na 

podlaze. Ten pád ani nebolí. 

Vstávám. Poznávám to mís-

to. Do krve dobitá matka a 

ležící bratři. Vedle nich 

bitva. Vypuštěná alkoholová 

duše se snaží sundat Laylu 

ze zad. Objímá ho tak pev-

ně, že je jako provaz. Brečí! 

Křičí! Nemůžu jen tak přihlí-

žet. Beru láhev vodky ležící 

na zemi. Dávám bestii 

ochutnat její oblíbenou du-

ševní medicínu takovým 

způsobem, že už si nelokne. 

Praskání. Tříštící se sklo. 

Padající nepřítel. Vyděšené 

Layle až po chvíli dochází, co 

se stalo. Její bratři vše vidí a 

mezitím volají policii. Civí na 

mě. Nevím, co mám dělat. 

Za chvíli je policie zde. Od-

váží si oba rodiče. Matku 

vezou do nemocnice a otce 
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si ponechají. Poté, co odjíždí, 

uložíme oba mladší bratry a 

jdeme k Layle do pokoje. Je 

tam jen matrace a okno.  

„Pojď za mnou,“ říká. Otevírá 

okno. Sedne si na parapet 

zády ven. Chytá se nahoře. 

Leze. Lezu za ní. Jsem u ní. 

Sedáme si na okraj rovné 

střechy.  

„Semka chodím, když má táta 

svý dny.“  

„Je to tu hezké.“  

„To jo. A nejkrásnější je, když 

jsou vidět hvězdy.“  

Dívám se, jak je šťastná. Hez-

ky se usmívá. Ten úsměv, kte-

rý si užívá chvíle bez trablů. 

Většinou právě ti nejchudší ví, 

co je štěstí. Layla štěstí zaslu-

hovala jako nikdo jiný. Ne 

vždy vám někdo spadne 

z nebe a zachrání vám život.  

„A jak se vlastně jmenuješ?“  

„Promiň, zapomněl jsem se 

představit v tom všem. Jsem 

Petr.“  

„A odkud jsi? Myslím, že tě 

zde vidím poprvé.“  

„No víš, těžko se to říká, 

ale…“ Nemá cenu lhát. Řek-

nu to rovnou. Tady a teď. 

Stejně by se brzo divila, kam 

jsem zmizel.  

„Vidíš támhle ty hvězdy? Tak 

já jsem odtam. Tedy nechci 

říct, že jsem mimozemšťan. 

Jen jsem se dostal ze svého 

příběhu do tvého.“  

„Ty jsi feťák, nebo blázen?“  

„Asi blázen,“ směju se. 

„Nezdržím se tu dlouho. Jen 

dočtu kapitolu.“  

„Ty jsi zvláštní,“ hihňá se a 

nevěří mi.  

„Ne víc než ty, zlodějko. A 

sem mě dostala náhoda, po-

dobně jako tebe.“ „Jak víš, že 

mě sem dostala náhoda?“ 

„Prosím tě, znám tě od té do-

by, co tě tahle rodina našla na 

ulici.“  

„Jak to, že mě znáš a já tebe 

ne?“ „Čtu.“ 

 „Cože?“  

„Čtu.“ „A tohle jsi četl kde?“ 

„V knize o tobě.“ Bylo těžké jí 

říct, že je fiktivní postava. Na 

jejím místě jsem byl já pro ni 

asi natolik skutečný jako ona 

pro mě. Navíc jako smyšlená 

působí velmi reálně. Až tu 

knížku dočtu, budu muset po-

blahopřát autorovi.  

„Já vím, zním jako blázen. Ale 

věř mi. Není moc času. Ale 

chtěl jsem pomoct.“  

„A jak dlouho zůstaneš?“ ne-

překvapující sarkastický tón.  

„Do konce kapitoly. Jsem 

téměř na konci knihy.“ 

 „Aha… hej, měli bychom jít 

spát.“ Slézáme dolů. Zaléháme 

do postele. Usmívá se na mě. 

„Děkuju,“ říká.  

„Teď mě tak napadá, že jsme 

vlastně jako Petr Pan a Wen-

dy. Já jsem Wendy a ty Pan. 

Wendy se vrátí a zestárne, 

zatímco ty budeš… ty.“  

„Takže se asi pravděpodobně 

zanedlouho rozloučíme, že?“ 

sotva to doříkává, dává mi 

pusu. Usínáme v objetí.  

Netrvalo dlouho a jejich má-

mu pustili z nemocnice. Za 

chvíli zase prala prádlo. Nej-

mladší bráška šel do školy a 

ten druhý v ní pokračoval 

dál. Layla si našla brigádu. 

Chodím tam s ní. Jednou jde-

me domů. Najednou se za-

stavím. Podívá se na mě. 

Smějeme se na sebe. Dám jí 

pusu. Jsem nosem doslova 

zabořený do knihy. Otlačený 

obličej a poslintané stránky. 

Přepadá mě smutek a záro-

veň jsem rád. Možná jsem ji 

nikdy nepotkal. Vím ale, že 

jsem ji nikdy nepřestal milo-

vat. Tu knížku si všude beru 

s sebou. Samozřejmě, že 

mám i jiné knížky, ale Laylu 

opustit nemůžu. Nečtu ji 

znovu a znovu. Jen ji nosím u 

sebe. Opatruji ji.  

Díky tomu, co se stalo, jsem 

pochopil, že život je kniha. 

Když ji otevíráme, ještě neví-

me, co nás čeká a co nám 

přinese. Nesmíme ji zavřít 

dřív, než končí. Na světě je 

mnoho všelijakých knih, kte-

ré stojí za to číst až do kon-

ce.  

K tomuto příběhu jsem si 

připsal pár slov: „Nikdy ne-

zapomenu, Petře Pane!“ 

 

Mladá kočka z Ostravy 

našla si hocha z Opavy. 

Miloval ji velice, 

dovezl jí proto hrnce, 

té mladé kočce z Opavy. 

Minaříková Tereza 



 

 

12 

Čtenářský klub s Terezou 
V měsíci březnu  proběhl klub 

Tereza (nazvaný podle stejno-

jmenné knihy Ladislava Špačka). 

Klub byl určený pro smíšené páry 

z osmých a devátých tříd. Během čtvrtečního 

odpoledne se páry či skupinky chlapců a dívek 

seznamovaly s pravidly společenského chová-

ní. Některá pravidla žáci dramatizovali, ve 

scénkách secvičovali také příklady nesprávné-

ho chování např. při představování, podávání 

ruky, … Vyzkoušeli si na vlastní kůži, jak zrád-

né může být seznamování prostřednictvím 

sociálních sítí, kdy netušíme, kdo 

na druhé straně konverzace ve 

skutečnosti může být. V rámci klu-

bu si všichni prakticky vyzkoušeli, 

jak se obléct a jak se chovat na 

koncertě vážné hudby, jelikož si 

poslechli minikoncert příčných 

fléten na Základní umělecké škole 

v Jevíčku. 

Natálie Finsterlová 
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Klub s odpadem 
V pátek 26. 5. jsme se vydali za 
město Jevíčko, kde jsme postavili 
město Odpadkovice, a stali se na 
dva dny jeho obyvateli.  Inspirovali 
jsme se knihou  A. Mulligana Od-
pad, kterou spisovatel napsal po 
návštěvě skládky v Manille na Filipí-
nách.  

Obyvatelstvo města 

Odpadkovice u Jevíčka 
Smraďoch 
Pojmenovala mě maminka, když 
jsem se  narodila na kusu matra-
ce, a doteď na ní žiju. Žijeme  v 
nejsmradlavější části  skládky. 
Nechodím do školy, protože se 
mému jménu smějí.  
 
Jmenuji se Toin. Bydlím v kra-
bici  od kafe. V kafi se koupu  od 
rána do večera. Mezi odpadky 
jsou samá překvapení. 
 
Mé jméno Narcobaron je 
odvozeno z mého povolání pro-
dejce tabáku, pokud nějaký na-
jdu.  
 
Müslinka 
Já  se zde ocitla omylem. Jednou 
jsem jedla svou oblíbenou müsli 
tyčinku a co čert nechtěl, ocitla 
jsem se na této skládce. Dříve 

jsem to tu nesnášela, ale 
postupem času jsem si zde 
našla pár přátel,kteří mi to tu 
zpříjemnili. Ovšem za každou 
cenu se odsud dostanu, ať to 
stojí, co to stojí. 
 
Jmenuji se Rice 
Ve městě prodávám jídlo 
stejného jména, jedno z 
nejlepších jídel ve městě. 
 
Rocky 
Bydlím v modré plechovce 
Rockstar se  svou bandou, 
která je zároveň kapelou, hra-
jeme rockovou hudbu.  Ne-
chodím do školy, všechen vol-
ný čas věnuji hudbě. 
 
Smraďoch 
Nemohu se zbavit hrozného 
smradu, nedostatek vody mi 
zabraňuje v koupeli. 
 
Jmenuji se Štíťa, protože se 
všeho štítím a nemám ráda 
špínu, přesto žiju na skládce. 
 
Moje jméno Roberto, proto-
že jsem originální, nikdo toto 
jméno nemá, je srandovní a já 
mám srandu rád. 
 

Jmenuji se Mr. 
Brown, protože  
bydlím  v ple-
chovce stejné značky. 
 
Jsem Pintlich, protože si po-
trpím na čistotě a pořádku i 
přesto, že žiju na skládce. 
 
Pisty bydlí v misce od pistáci-
ové zmrzliny. 
 

Ke jménu Krtcola jsem přišla 
při hrabání se v odpadcích. 
Ztratila jsem brýle někde u 
lahve od coly. 
 

Jmenoval jsem se Fernando, 
ale tvrdý život na skládce mě 
poznamenal a teď se jmenuji 

Špinardo. 

 

Jméno Nemak jsme dostal 
podle místa, kde žiju. Bydlím 
na kamenitém plácku  pod pet 
lahví.  
 
Špindírka 
Mýdlo jsem viděla dvakrát v 
životě. Jsem holka ze  skládky. 
 
Sestra Jéslípka a Háslípka 
živí se hrabáním 

 
Odpadková pohádka 
 
Život u nás na skládce 
je  skvělý jako v pohádce. 
 
Vstáváme brzy ráno 
budíčku popeláři je nám přáno. 
 Snídaní nám zaplní příbytek. 
Hned máme nový nábytek.  
 
V poledne odpad třídíme, 
společnou kapsu tím plníme. 
K večeru odpad třídíme  
a kapsu dále plníme. 
 
A v noci můžeme, 
když úspory shrneme, 
kuře si  dát 
a na automatech hrát. 
 
Život na skládce  
je jako v pohádce? 

Anna Ševčíková 
26.5. 2017. K postavení fiktivního města jsme se využili odpadky posbírané podél 

cesty  z Jevíčka na Smolenskou přehradu. 
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Tvůrčí psaní 
Osud hodinek 
 

Pořídili si nás do jedné z bohat-

ších rodin ve městě. Koupili nás v obchodě. 

kde nenakupoval jen tak někdo. Z toho plyne, 

že nejsme nejlevnější. Ano, je to tak. Jsme 

nejnovějšími hodinkami na trhu. Máme řemí-

nek z pravé kůže, ciferník posetý diamanty a 

místo ručiček stříbrné nožičky, podle minis-

terstva švihlé chůze. Užívali si nás, protože se 

námi mohli chlubit při každé příležitosti. Zaži-

ly jsme mnoho krásných výletů, dovolených, 

oslav, návštěv. Ale přesně tohle nám změnilo 

osud… 

Po nějakém čase jsme se staly obnošený-

mi. Nikomu už jsme nepřišly tak významné. 

Na trhu se objevil další model hodinek, takže 

se dalo očekávat, co s námi bude. Nahradí 

nás tím nejnovějším modelem. A přesně 

takhle to bylo. Po nějakém čase jsme se o 

svoje místo v zásuvce musely dělit s novým 

kouskem hodinek. Cítily jsme se zneužité. 

Majitelé, i po tom všem, co jsme spolu prožili, 

nás jen tak vyhodili. Dokonce měli tu drzost z 

nás jen vymlátit ty diamanty. Ale proč nás 

vyhodili? Vždyť fungujeme! To jen kvůli tomu, 

že nejsme nejnovější?  

Slyšely jsme o tom, že se  starší věci jen 

tak vyměňují za věci nové, i přes to, že svou 

funkci pořád plní tak, jak mají. Ale že se to 

stane zrovna nám, jsme si opravdu nemyslely. 

Stalo se. Jsme v úplné tmě s dalšími odpadky. 

Vezeme se ve smradlavé krabici na kolech 

někam, nikdo neví kam... Už jsme tady. Krabi-

ce se otevřela a vysypala nás do moře odpad-

ků s nedohledným koncem. Zůstaly jsme zde, 

nic jiného nám nezbývalo. I když ...  

Máme přece nožičky, podle ministerstva 

švihlé chůze, můžeme se odtud zkusit do-

stat. Utíkaly jsme vteřinu po vteřině, mi-

nutu po minutě, hodinu po hodině. Dny 

ubíhaly a konec nikde. Dochází nám ba-

terka a nás uklidňuje jen naděje, že čas 

všechno spraví. 

Barbora Staňková 

HRNÍČEK 
Pohodlně se usaďte a poslouchejte můj životní 

příběh. Celé to začalo v jednom malebném městečku 

jménem Jevíčko. Vyrobil mne šikovný starý hrnčíř 

pan Vodička. Netrvalo dlouho a přišla si pro mne 

rodina se synem Štěpánem.  Od té doby jsem proží-

val nejlepší chvíle svého života.  Každé ráno ze mě pil 

krásně vyhřáté kakao a takhle to šlo den co den.  
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 Tvůrčí psaní 
nahradila hořká káva.  

Štěpán mě vzal do ruky. Svitla 

ve mně naděje, že do mě nalije 

alespoň tu černou kávu, ale místo 

toho jsem ucítil tvrdý náraz a tmu. Mé obavy se 

naplnily, už tu pro mě nebylo místo. Ležel jsem 

mezi odpadky a připadal si jako kus hadru, který 

mimochodem ležel vedle mě. 

Dále si to můžete snadno domyslet, jak to by-

lo. Hodili mne do kontejneru. Přišlo pondělí a 

s ním popeláři.  

Tak a teď jsem tady a povídám vám můj životní 

příběh. Prostě ležím na skládce plné odpadků, 

koukám do blba a čekám na zázrak.  

Hlavou mi létají otázky jako „ Dostanu se od-

sud?“ „A pokud ano, kdy to bude?“ „Bude mě 

vůbec ještě někdo potřebovat, nebo je tohle můj 

dosavadní konec?“ „Copak to jde skončit takhle 

s pocitem, že jste úplně k ničemu?“ 

Takže teď tu ležím a přemýšlím nad věcmi, 

které by mne ve světě za kopcem ani nenapadly.  

Ale co vím, třeba je právě život na skládce to, 

co mi chybělo. 

A co víc, třeba budu právě já klíčem ke štěstí 

někomu, kdo se ho tu pokouší najít celý život… 

Dado Dia 

 

Až jednou mě sbalil do velké cestovní tašky. Byla 

tma. Bylo vedro. Měl jsem strach, který mě dopro-

vázel celou moji cestu. Dojeli jsme na místo určení a 

já cítil, jak mě někdo přenáší a v tašce hází na tvrdou 

dřevěnou postel. Pět dní v kuse jsem poslouchal dět-

ský smích, radost, smutek a pláč. Šestý den mě ko-

nečně vytáhl z té škaredé tmy. Ale přiznávám, tro-

chu jsem se bál, co se mnou bude. Bylo krásně, slun-

ce hřálo a já byl šťastný. Rozhlédl jsem se kolem a 

všude viděl barvičky. Najednou jsem ucítil chlad, kte-

rý se po chvíli proměnil na velice příjemnou změnu. 

Z nudného bílého hrnku se stal veselý hrníček se 

spoustou barev. Byl jsem šťastný. Po chvíli jsem zjis-

til, že jsem na skautském táboře plném malých i vel-

kých uličníků. Zbylých šest dní jsem stál u hrnce 

s ovocným čajem a malý Štěpán ze mě pil každé rá-

no i večer. Blížil se konec tábora, a tak mě Štěpán 

opět zabalil do tašky a já se těšil, až mou novou 

změnu ocení u nás doma. Ale bylo to úplně jinak. 

Po návratu domů mne hodili do myčky. Dobrá 

zpráva byla, že mi zůstali všechny barvičky. Jenže pak 

se stalo to nejhorší, co se mohlo stát. Odložili mě 

do police až úplně dozadu za všechny hrnky, některé 

jsem viděl poprvé v životě. Byl konec. Byl jsem za-

padlý vzadu a nikdo si mě nevšímal. Ale jednoho dne 

se pro mne natáhla něčí ruka, byla Štěpánovy ma-

minky. Konečně jsem uviděl světlo po tolika letech 

čekání. 

 A pak jsem ho spatřil. Byl to on. Ten, který ze 

mne každé ráno pil. Ale byl jiný, chladnější, větší, 

surovější. Bál jsem se ho, ale doufal jsem, že třeba 

ucítím tu krásnou vůni kakaa přesně jako kdysi každé 

ráno, ale mýlil jsem se. Nahradili mě hrnky poseté 

černou barvou a lebkami. Oblíbené horké kakao 
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40 výtisků 

Věc ze skládky 
Jmenuji se… já vlastně ani nevím. Pamatuji se tmu, tmu a zase jenom 

tmu. Pak se najednou objevilo světlo. Pak jsme slyšel nějaký hlas, ale 

nerozuměl jsem mu. Pak jsem slyšel šustění papíru a zase tma. Ně-

kdo mě zabalil, zřejmě od novin. Zase jen tma. Snad mě jednoho dne 

někdo rozbalí a pojmenuje.                                         Jonáš Binar 

Já Brumík 
Jsem věc. Jsem oblíbená věc. Jsem mužského po-

hlaví. Jsem měkoučký. Spousta děti mě má rádo. 

Jsem hračka. Mazlivá hračka. Víte, co jsem? Svým 

vlastním jménem se jmenuji Brumík, už víte? Plyšo-

vé tělíčko mám. Děti si se mnou hrávaly.  

V polici jsem každý den čekal, až mě někdo 

uchopí a obejme. Já středně velký žlutý medvídek 

čekám, až si půjdu hrát. Děti mi tiskly jejich nosán-

ky na můj čumáček, koukaly do mých očiček, smály 

se. Já taky, ale jen v duchu. Pak přišel ten den. Do-

spělá žena, baculatá, mě uchopila a hodila do čer-

ného pytle. Ocitl jsem se na velké hromadě haram-

pádí, koukal jsem kolem sebe, nikde nikdo. Kdy-

bych měl slzící ústrojí, tak by mi tekly slzičky. Byl 

jsem tam dost dlouho. Ale přeci jen někdo přišel. 

Velký kluk, vypadal dost vyspěle. Vzal mě, prohlédl 

si mě a usmál se. Vzal mě domů, vykoupal mne ve 

vodním kolotoči, který se mnou točil obrovskou 

rychlostí. Voněl jsem! Kluk mě vzal, objal mě. Polo-

žil do postele. Spával se mnou, já s ním. Zažil jsem i 

zvláštní chvíli, kdy za klučinou do postele hupla ne-

známá dívka. Za pár let si měl už kdo se mnou 

hrát. Děti od mého zachránce. Brumík 

    Radim Prokš 

Jak jsme se skamarádili s Rafaelem,  

Gardem a Krysou 
Jmenuji se Natálie a bydlím v Jevíčku.  Chodím do normál-

ní školy, nosím normální boty, tričko, … Ale to je přece 

jasné, ne? Ano, bylo by to jasné, kdyby se Jevíčko neztrati-

lo v Odpadkovice u Jevíčka. 

Moje škola se změnila v obrovské smetiště, tak teď už ne-

chodím do školy. Nemám boty. Z mé matky se stala Jéslíp-

ka a můj otec je Jékohout. Už neděláme nic jiného, než se 

hrabeme v odpadcích. Všichni jedou sami za sebe. Je to 

bez naděje. Každý den si pokládám otázku, jak jsou Od-

padkovice velké. Myslím, že nekončí. Taky často vzpomí-

nám na dobu, kdy jsem měla kamarády. Někdy se zasním, 

ale vždy mě bouchne svědomí. SBÍREJ! Moje máma vždy 

říkala, že je důležité, jaký klíč si člověk najde. Prý to každý 

pozná sám. Já klíč nenašla, ale tuším, že jsem přesně to 

druhé. Jak to myslím? Jednou když jsem našla starý míč, 

vyrušili mě tři kluci. Vypadali docela jako já. Docela nijak. 

A taky rozrušeně. Ptali se, jestli nemám zámek, ale bylo 

jim špatně rozumět. Ukázali mi obrovský klíč. Nevypadalo, 

že by si byli jistí, k čemu klíč patří, nebo že jsou na správ-

ném místě. Já ale hned věděla, k čemu patří. Brodili jsme 

se asi 400 m od mého domu. Kluci mi moc nevěřili, ale 

přece mi klíč půjčili do rukou. Odemkla jsem malé dveře. 

Šplhají jsme po schodech, až jsme vyšli do nejvyššího pa-

tra. Tam se před námi rozprostřelo obrovské smetiště. Nemělo kon-

ce. “Aha, tak to je ono, tohle totiž nikdo neměl vidět,” řekl Rafaelo. 

Roztrhal mapu, sešel a šel hledat dál. Nic jiného mu už nezbývalo.     

Natálie Finsterlová 

 


