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10. – 14. července 2017 jsme se seznamovali, povídali si, četli, zpívali, psali, pozorovali, 

prohlíželi, popisovali, dramatizovali, cestovali, fotili, točili, vymýšleli, smáli se, spolupracovali, 

kreslili, zkrátka jsme si to užívali. Téma Oko účastníci brzy odhalili a pak nezbývalo než se 

pustit do tvůrčí práce. K činnostem jsme využívali Panský dvůr, prostor ve Žlíbkách, ale také 

náměstí či zajímavá místa v okolí Jevíčka. V poledne jsme si pochutnali na obědě v Hotelu 

Morava. Výborná parta, dobrá nálada a počasí byly zárukou vydařenosti akce. K ní také 

přispělo setkání s profesorem Milanem Valentou, který nás v Olomouci provedl Divadlem na 

cucky. Taktéž jsme nahlédli do tajů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Návštěva 

hanácké metropole se neobešla bez účasti našeho věrného Rudy Berana. Každý účastník si 

během dílny tvořil vlastní knihu, navrhl si placku.  V pátek rodiče či veřejnost zhlédli ukázky 

toho, co mladí literáti během pár dní vytvořili. Dílnu finančně podpořili rodiče, město Jevíčko 

a Pardubický kraj.       Jiřinka a Hanička 

Prázdninová tvořivá dílna s knihou  

12. 7. 2017 návštěva Olomouce. Horní náměstí. 
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    PRVNÍ DEN  

Setkáváme se v Panském 
dvoře, počasí nám přeje, a 

tak vyrážíme na Žlíbka. 
Ujasňujeme si základní pravidla a se-
znamujeme se s programem dnešního 
dne.  Téma ale odhalují čtenáři sami. 
Nápověda na ně číhá všude.  Přibli-
žujeme se sobě a našemu městu.  
 

K tomu nám pomáhají naše smysly a 
příběhy. Zakládáme svou vlastní kni-
hu a vyrábíme si dalekohledy.  
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         Oko — víčko — Jevíčko  

Hrajeme si s víčky a hledáme je-
jich příběhy. 

Kalamář Boženy Němcové 

Karkulčino víčko 

Kouzelné víčko 

Britské víčko 

Dudlíčko 
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    Na dražbě  

Vyvolávací cena 250 000 Kč.  

Zlatá edice 

Víčko je ze zlaté edice a to myslíme doslova. Je 

vyrobeno z 25 karátového zlata, které pochází 

z Jihoafrické republiky. A odkud že je toto víčko? 

Toto víčko je od rumu, který si kupoval Jan 

Werich. Rum se jmenoval „Ludvík XVI.“. Jde o li-

mitovanou edici i s víčkem, my nabízíme 1. vyrobe-

ný kus. Potomci Jana Wericha tento skvost nalezli 

v jeho domě a najali si nás, abychom toto víčko 

prodali. 

„Uvnitř malá jednička, ta dělá z vás krále Jevíčka. 

15 ml z vás udělá šťastného člověka.“ 

 

KOUZELNÉ VÍČKO 

Byl jednou jeden obchodník, který jednoho dne 

vložil do velké truhly zlato pro svoji dceru An-

dreu, diamanty pro sestru Hildu a růže pro svoji 

matku Marii. Loď, která truhlu převážela, se na-

neštěstí potopila. Po dlouhé, předlouhé době, kdy 

truhla ležela na dně oceánu, se tři dárky přeměni-

ly v tři unikátní věci, každá s jiným tvarem i veli-

kostí. Poslední kus na světě připomíná svým 

vzhledem víčko na marmeládu. A jak toto ,,víčko“ 

funguje? Stačí ho jen zahrabat do velmi, ale velmi 

kvalitní hlíny a zalévat ho sladkou vodou. Potom, 

co ,,víčko“ necháte dva dny v klidu, na místě vám 

vyroste keř o velikosti osobního auta! Až vám 

keř vykvete, naleznete na něm růže ze zlata o 

ryzosti ,,25 karátů“ s broušeným diamantem 

uprostřed. Na světě již existuje pouze tento po-

slední kus. 
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        DRUHÝ DEN 
Scházíme se ve Žlíb-

kách. Přinášíme si kni-
hu, kterou máme rádi a 

chceme ji ukázat ostatním. Povídáme si o 
knihách a podle zájmu se ptáme a čteme. 
Seznamujeme se s knihou Milana Valenty 
Poťouchlé pohádky, kterou věnoval Káčku 
na Vánoce. Dramatizujeme  a dobře se ba-
víme. Po obědě se vydáváme ke kostelíčku  a 
před bouřkou nás zachrání „německá dál-
nice“.   

Radim a Lingvistické pohádky. 

Eliška a Deník Anny Frankové. 

Další zajímavé knihy:  

 

 Dárce 

 Stoletý stařík 

 Evropa je rodu ženského 

 100 přání 

 Dobronínské morytáty 

 Majda Čmuchalová 

 Stín nad Innsmouthem 

 Muřinoh a Krchomilka 

 Všehokniha 
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                 Poťouchlé pohádky  
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       Za inspirací 

 
Věž města Jevíčka, 
je velice velká stavbička. 
Když jdu okolo ní, 
mám pocit, že mě sní. 
To je ta věž města Jevíčka.  

Na kostelíčku v Jevíčku, 
se spí už nějakou chviličku. 
Každý kdo to ví, 
už neřekne ani... 
Na tom kostelíčku v Jevíčku.  
 
Na tom našem žíďáku, 
to nevypadá na válku. 
Všechno to tu spí, 
to každý z nás ví. 
Na tom našem žíďáku.  
Limeriky  
Natálie Zikmundové 
 

V zpomínka 
Protože jsem žid, tak chodím do synagogy. Sy-

nagoga je jednou z nejhezčích staveb ve městě, 

ve kterém jsem žil, v Jevíčku. Vždy, když jsem 

chodil ze synagogy domů, měl jsem takovou 

cestu kolem věže, kterou jsem si vždy poctivě 

prohlédl a obdivoval, jak někdo takovou stavbu 

může postavit. Cesta pokračovala kolem hřbi-

tova, kde je cestička, která vede k místu, z kte-

rého jde sledovat západ slunce. Ale to nebylo 

moje nejoblíbenější místo. To bylo o kousek 

dál. Byl to park u konce Jevíčka. Díval jsem se 

tam na stromy, které měly zvláštní tvar, a nasá-

val vzduch přírody. 

Z  životopisné literatury  

Michal Mrvoljak 
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  Tvůrčí psaní 

K rásný den 
Vyrazili jsme ven,  

abychom měli krásný den. 

 

Nevzpamatovali než, 

uviděli jsme věž. 

Na věž koukáme ze zdola, 

není to jen taková stodola. 

 

Na ni hodiny běží, 

uvnitř se zvony hemží. 

Krásný zvuk to je, 

láska k nim moje. 

 

Že by se někdo bál? 

Kdepak, 

vyrazili jsme dál. 

 

Míříme na hřbitov. 

Jak se čas psal, 

štěstí některým vzal. 

 

Byl zde pohřben žid? 

Ne ne, celý lid. 

Náhrobky v růžku, 

jak Hitler vytáh pušku. 

 

Že by se někdo bál? 

Kdepak, 

vyrazili jsme dál. 

 

Jehož jsme zmínili, 

dělníci se zde tížili. 

Stavěli pro něj dálnici, 

sedli si na trestnou lavici. 

A zde se jezdilo? 

Sotva se tu zdilo. 

 

Že by se někdo bál? 

Kdepak, 

vyrazili jsme dál. 

 

Před námi hřbitůvek s kostelíčkem, 

stavili jsme se za poustevníčkem.   

Koukáme na vstup do zádveří, 

socha u něj s křivou páteří. 

 

Že by se někdo bál? 

Kdepak, 

vyrazili jsme dál. 

Vracíme se zpátky, 

já brouzdám mezi řádky. 

V dáli stopy kouře, 

to jest silná bouře. 

 

Procházka nebyla smutná, 

naopak byla velmi svůdná. 

 

Časy lidé nezmění, 

ať se tedy nestydí. 

Nevěříte nám? 

Příště přidejte se k nám! 

Vyrazili jsme ven, 

abychom měli přeci krásný den.  

Báseň Radima Prokše 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

O čima 

KáČkařky 
Dne 10.7-14.7. se konala prázdni-

nová dílna s klubem Káčko. Hned 

druhý den v úterý jsme se vydali 

na delší procházku. Všichni jsme 

si mysleli, že půjdeme na obyčej-

nou túru, ale zas tak běžná neby-

la. Jistě znáte tu historku, když 

projížděl Přemysl Otakar II. naším 

městem, na zemi uviděl víčko a 

vykřikl ,,jé víčko". Od té doby se 

naše královské město jmenuje 

Jevíčko. A právě už tehdy bylo 

velmi důležité používat oči, jinak 

bychom možná žili úplně jinde. 

Tady může začít i naše historka. 

Když jsme vyšli, nesli jsme si s  

 

 

 

 

 

sebou svůj dalekohled, velmi potřeb-

nou pomůcku, abychom všechno viděli 

detailněji. Jedna z prvních stopek byla 

u jevíčské věže. Zastavili jsme se a 

zkoumali její krásu. Například hodiny, 

co opravoval Jára Cimrman, křížek na 

vrcholu, hnědo-oranžové zdobení a 

další. Naše procházka pokračovala ke 

kostelíčku sv. Bartoloměje, kde jsme 

měli možnost vidět pomocí dalekohle-

du Drahanskou vrchovinu jako na dla-

ni. I při zpáteční cestě jsme objevili 

spoustu krás Jevíčka a okolí. Uvědomi-

la jsem si, že i ty věci kolem kterých 

každodenně procházíme mají své 

kouzlo, stačí si ho jen všimnout a to 

pomocí očí, jedním z nejdůležitějších 

smyslů člověka. 

Reportáž Elišky Beranové 

 

S  trpaslíky 
Žilo jednou 10 trpaslíků. Ale nežili 

v chaloupce, jak je zvykem, žili 

v Jevíčské věži. Nikdo je tam nikdy 

neviděl, ale všichni věděli, že tam žijí. 

Lidi se těchto trpaslíků trochu báli, 

protože se o nich vyprávěly různé 

děsivé příběhy. Na věž proto už nikdo 

nechodil. Jednoho dne se však odvážil 

jeden statečný hoch z Jevíčka a vyšel 

nahoru na věž. Otevřel dvířka a vylezl 

po žebříku ke zvonům. Rozhlédl se a 

uviděl malé chaloupky a malinké trpas-

líky. Jednoho chytil. Trpaslíček řekl: 

„Prosím pusť mě.“ Hoch mu odvětil: 

„Proč bych tě měl pustit?“ „No proto-
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Od pohádky k hororu 

že mi nejsme zlí.“ Hoch mu nejdříve nechtěl moc 

věřit, ale nakonec ho pustil. Sešel z věže a obyvate-

lům Jevíčka řekl, že klidně můžou na věž zase chodit, 

protože trpaslíci na Jevičské věži nejsou zlí, ale nao-

pak jsou moc hodní a milí trpaslíci. 

A tak trpaslíci a obyvatelé Jevíčka spolu žijí v klidu a 

míru. 

Pohádka Natálie Crhové 

 

J 
ak vznikla Hitlerova  

dálnice 
Kdysi dávno za dob, kdy byl Hitler na vrcholu své 

kariéry diktátora a vůdce, se rozhodl, že i několik 

tisíců let po jeho smrti tady musí být i jiný odkaz, 

kromě několika milionů mrtvých židů. „Co takhle 

Hitlerova cesta?” řekl si. “Ale ne, Hitlerova cesta zní 

vesnicky, bude to Hitlerova dálnice.” Ale samozřej-

mě, že tak velký muž, nemůže mít něco jen tak pros-

tého. A aby tato dálnice nebyla  jen tak obyčejná 

dálnice, tento muž si ji musel okořenit. Ale jak? Tuto 

otázku neřešil moc dlouho, do směsi, jakou se dálni-

ce stavěla, přidával těla mrtvých židovských batolat, 

která vytrhl přesně z náručí jejich matek. Ano je to 

strašné, ale tímto činem se potvrdilo, že Hitlerovi 

opravdu strašilo ve věži. 

Pro něj to ale pořád bylo málo. Jako třešničku na 

dortu, na dálnici seslal kletbu, která zněla, že přesně 

4. 10. 2017 v 8 : 00 tato batolata oživnou a dodělají 

jeho práci, zničí vše, co je na Zemi, počínajíc městem 

Jevíčkem. Hitler na sebe byl pyšný, co všechno doká-

zal. Nebyl to jen velmi komplikovaný a zvrácený muž, ale 

navíc to byl i zlý padouch v podobě čaroděje, který chce 

mít na náhrobku napsané MUŽ, KTERÝ ZNIČIL CELÝ 

SVĚT. 

Hororová literatura Terezy Minaříkové 

 

N a stopě  

poustevníka 
Bylo nebylo v jednom malém, ale krásném městě, vydali 

se děti a jejich učitelé na tábor. Měli před sebou hodně 

práce, ale také zábavy. Psali, četli, sportovali, ale i drama-

tizovali a hráli hry. Druhý den se po obědě dokonce vy-

dali na 4 kilometrovou procházku ke kostelíčku sv. Bar-

toloměje, kde se podívali na hrob poustevníka pana  An-

tona Giesla, který kdysi žil právě na tomto hřbitově. Při 

cestě zpátky do tábořiště, zastihla táborníky nečekaná 

věc...prudký déšť! Táborníky to ale nějak nezarmoutilo,  

právě naopak, byli rádi, že si mohou zazpívat a pobavit 

se. Když ale matka příroda slyšela hlasy veselých táborní-

ků, déšť zastavila a nechala táborníky dojít zpátky do 

tábořiště, kde si mohli něco koupit v kavárně plné nanu-

ků, medovníků, sladkostí,... Také na ně ale čekaly další 

úkoly. Ještě bych neměla zapomenout na to, že tihle tá-

borníci nejsou jen tak ledajací táborníci, ale KÁČKAŘI. 

Cože? Ptáte se, co se to včera míhalo v ulicích našeho 

krásného města? No přece jevíčští Káčkaři se svými svíti-

vě zelenými taškami, kterými nás obdarovaly naše dvě 

skvělé lektorky Hanička s Jiřinkou, kterým bych chtěla za 

všechny poděkovat, že pro nás tento super tábor připra-

vily. Vypadá to, že už mi dochází slova i místo na papíře, 

takže tady je konec.  

Vlastně takhle: ,,ZAZVONIL ZVONEC A...PROSTĚ UŽ 

JE KONEC!“ 

Reportáž Barbory Vykydalové 



 

 

Zajímavá Olomouc 
Olomouc je zajímavý svět. Oproti Jevíčku se liší ve spousty věcech. Lidé zde chodí sluš-

ně oblečení, klidně by mohli dělat modely na ulicích. Matky malých holčiček si zde také na-
jdou místo, zvlášť když je jejich dcerky štvou a matky se akorát odvděčí zmrzlinou zapíchnutou do chodníku. 
V místních školách, hlavě na vysokých školách, si můžou žáci, studenti, možná i vyučující lehnout během vyučová-
ní na zem, ani by mě nepřekvapilo, kdyby si dovolili trošku i prospat. Divadlo přímo v centru je doopravdy zajíma-
vé, jméno nese „Na cucky“ a tento název divadlu doopravdy náleží. Je totiž ve výstavbě a vypadá to tam… no… na 
cucky. Taky by mě zajímal účet za vodu tohoto města. Je to prý město kašen, to je fajn, bezdomovci se mají kde 
koupat. Ale na tu čáru přes rozpočet bych se rád podíval. Byl to hezký „vejlet“, ale tady v Jevíčku je nejlépe.  
Radim Prokš 

Želva 
U želvy si přání přej, řízek k tomu vychutnej.  Mobily si nachystáme,  selfíčko si uděláme.  V kašně super osvěžení, teplé to tam totiž není. Když od kašny odcházíme, anketu vám zodpovíme. 

Orloj 
Z autobusu jsme vystoupili v Olomouci 

a připadali si jako mravenci. 

Když jsme došli k orloji, 

zvony právě bimbaly. 

Panáci se tam točili  

a všichni Japonci si je točili. 

Potom jsme šli radši dál, 

přičemž kohout nám k tomu 

kokrhal. 

V Šantovce 
Utrácíme s Káčkem  

a utrácíme dost 

v Šantovce v Olomouci jen tak pro 

radost 
od rána po celý den 

utrácím jen 

            

Já chci mít žabky s bambulí nahoře 

jíst si v Mekáči a žít si v Šantovce 

od rána po celý den utrácet jen 

 Půjdu tam, tam, tam … a  taky tam 

a taky táám. 
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           TŘETÍ DEN v Olomouci 



 

 

                 ČTVRTÝ DEN — náměstíčko 

Dávkovač sáčků  

pro psí exkrementy 

Faktem je, že mě spousta lidí pře-

hlédne. I když si mě z dálky lidé 

zrovna všimnou, asi nepochopí, 

k čemu sloužím. Ve srovnání 

s ostatními předměty tady na ná-

městí jsem dost malý, ale i tak účin-

ný. Mám na sobě samolepku jedné 

věci, jednoho živočicha. Když se 

zrovna nudím, koukám po náměstí a 

vyhlížím, zda mě někdo nepotřebu-

je. Já jsem tady totiž non-stop. A 

pokud se nudím dál, povídám si se 

svým bráchou, co je na druhé stra-

ně náměstí. Vždy si s ním dám sou-

těž, koho lidé nejvíce využijí. Je 

pravda, že někteří lidé a to hlavně 

děti, mě zneužívají. Jsem totiž zá-

sobník na jeden předmět, raději ale 

nechtějte vědět, jaká nechutnost se 

dává do těch věcí, zvedal by se vám 

kufr. Prozradím, věc, kterou mohu 

dát i vám, je sáček. Klidně si jeden 

sáček nabídněte a strčte si do něj ty 

vaše ho***, ale tím mě urazíte, 

protože jsem určen jen a pouze pro 

psy. Pokud ještě nevíte, co jsem, 

můžu vám říct, že jsem jen a pouze 

ten zásobník na sáčky pro psí ex-

krementy.    

Radim Prokš 

 

Socha 

Jmenuji se Jan Nepomucký, u mě 

jsou 4 andílci a dívám se na náměstí 

už dlouhá, ale vážně dlouhá léta. A 

za ty roky jsem toho viděl dost, 

například radost, smutek, zlomená 

srdce, rozchody. Ale poslední do-

bou jsem smutný. Hodně lidí neví, 

jak se jmenuji, neví, co jsem dělal, 

když jsem teď jen socha. Nikdo 

neví, proč tam jsou ty hvězdy, na 

čem stojím atd.. Ale nejvíc mě štve, 

že nikdo neví, proč mám na hlavě ty 

hvězdy, ale už se nebudu vztekat a jdu 

spát. ZzzzzZzzZZZzz.   

Dominik Ženožička 

 

Lavička 

Jsem celkem nová, těžká a nezajímavá, 

jen pokud někoho nebolí nohy a nebo 

když je unavený. Jsem tu furt. Někdy 

potkávám nové lidi a někdy zase jen 

ty stejný. Někdy poslouchám hádky 

lidí, ale také zajímavé konverzace 

k zamyšlení a nebo zamilované páry. 

Nejhorší ale je, když si někdo vezme 

jídlo,  jde za mnou a celou mě pošpi-

ní. K tomu to ještě jsou sto a vícekilo-

ví lidé a mám pocit, že prasknu. A 

když jde kolem mě nějaká skupina lidí 

a začne se hádat. Mám pak pocit, že 

nejsem úplně zbytečná. V noci ani 

moc nesloužím. Teda jen někdy. 

Párkrát se stane, že jde někdo 

z hospody a usne na mně. Nejvíc ig-

norovaná bývám, když mě, jak už jsem 

zmiňovala, někdo ušpiní. To se lidi jen 

ušklíbnou a jdou na jinou. A že by mě 

umyli, to ne. 

Michal Mrvoljak 

 

Kašna 

Jsem středem. Jsem středem tohoto 

náměstí. Nevypadám už nejlépe, ale 

přesto na můj pohled to docela ujde 

za ty roky. Nemám vždy tak čisté 

dno, i když bych si to zasloužila. Skrý-

vám v sobě i nějakou tu korunu, ale 

to mi zas až tak nevadí. V létě to je 

nejhorší. Všichni do mě strkají ty 

upatlané ruce a to není moc super, 

ale na druhou stranu si myslím, že je 

moje voda pořádně osvěží. A když 

fouká vítr tak osvěžím i někoho, kdo 

o to nestojí.   

Natálie Zikmundová 

 

Já, T. G. Masaryk 

Svým okem chráním jevíčské náměstí 

a dohlížím na politickou situaci. Stojím 

tu už docela dlouho. Sám a zkameně-

lý. Občas mě přijdou pozdravit skauti  

nebo si mě prohlíží turisté. Možná si 

někdo myslí, že jsem tu k ničemu, ale 

ne. Mám zde své místo, kde mohu 

být jen a jen já. Patřím sem. Lidé mají 

přede mnou respekt a za to jim už 

jen pouhým pohledem rozdávám 

naději, naději žít. 

Eliška Beranová 

 

Kašna 

Jsem dominantou náměstí, 

jezdí za mnou turisti. 

Nabídnu vám osvěžení, 

najít mě moc těžké není. 

 

Pozor ale, háček to má! 

Koupání jsou zakázaná. 

Za koupání ve mně čeká 

pokuta tak převeliká, 

že i nejbohatší člověk 

má pak čáru přes rozpočet. 

 

Proto dobře rozmyslete, 

zda koupat ve mně se budete. 

 

A kdo mi dává tuhle vodu? 

Jestli teče z vodovodu? 

Kdepak, ta by byla jiná! 

Kvalita by byla Čína! 

To andělíček dává vodu! 

Ne, z nějakého vodovodu. 

 

Tak už teda víte, kdo jsem? 

Přece kašna! Uhodla jsem? 

Barbora Vykydalová 
 

Během čtvrtečního od-
poledne jsme pohlíželi 
nevšedníma očima na 
naše hezky opravené ná-
městí a oživili jsme ho 
svými texty.  
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