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Nečteš? Tak z jaké seš planety? 

9. – 13. července 2018 jsme se seznamovali, povídali si, četli, zpívali, psali, pozorovali, pro-

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

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

pustit do tvůrčí práce. Vrtkavé počasí nám příliš nedovolilo vzdalovat se od našeho působiště 

ve Žlíbkách, kde jsme po celý týden tvořili a užívali si prázdninovou dílnu. V poledne jsme si 

pochutnali na obědě v Hotelu Morava. Výborná parta a dobrá nálada byly zárukou tvořivé 

zábavy s knihou. K vydařenosti akce přispěla návštěva Divadla na cucky v Olomouci. Po-

chůzka po Olomouci s výkladem se neobešla bez účasti našeho věrného Rudy Berana. Kaž-

dý účastník si během dílny zapisoval do svého památníč-

ku, aby zachoval vzpomínky.  V pátek rodiče či veřejnost 

zhlédli ukázky toho, co mladí literáti během pár dní 

vytvořili. K vrcholnému programu nás iinspirovala kniha 

Malý princ . Každý si vytvořil svou postavu a  usadil ji na  

nově objevenou planetu. Dílnu finančně podpořili rodiče, 

město Jevíčko a Pardubický kraj. Fotografie či film 

z akce si můžete prohlédnout  na  

klubkacko.wordpress.com.        Jiřinka a Hanička 

    

Prázdninová tvořivá dílna s knihou  

9. 7. 2018 setkání s Einsteinem v Panském dvoře. . 
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    PRVNÍ DEN  

Setkáváme se v Panském dvoře, ujas-
ňujeme si základní pravidla a sezna-
mujeme se s programem dnešního 
dne.  Téma ale odhalují čtenáři sami. 
Nápověda na ně číhá všude.  Setkává-
me se s Einsteinem, v krátkém čase 
měníme prostor a přesouváme se za 
hezkého počasí do areálu Žlíbka, kde 
se budou rodit a proměňovat naše 
myšlenky.  
Vracíme se do minulosti a lovíme pěk-
né zážitky, které se nám uložily v pa-
měti. K tomu nám pomáhají fotografie 
a pohlednice z cest. A tak jak se mění 
svět a my, tak se změnily i  naše obráz-
ky. Vytvořili jsme  z nich nové příběhy. 
Chuťové buňky,  naše ruce a nos vedou 
naše myšlenky. Probudily v nás již za-
pomenuté  a uložené někde v mysli.  

SLOVO Katky 

 
Nezapomenu, že z 
maličkostí jde udě-
lat celek. 

O KNIHOMOLOVI 

Knihy žere knihomol 

Není to však žádný mol. 

Knih přečetl tisíce 

Pouze za dva měsíce. 

Knihomol je každý z nás 

Čteme knihy zas a zas. 

Každý z nás by měl číst 

Nebo se mu bude vše plíst. 
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              Pozorování-paměť-smysly    
 
 

SLOVO Báry 

Vůně levandule mi vždy při-
pomene polštářek v mém  
pokoji. 

Ten povrch je jako když držíte 

dědečka za ruku, působí seschle, 

ale voda, život tam pořád přece 

jen je. 

Ten povrch je jako vrásky starého 

člověka a jako cesta do Ostravy. Tam vzadu na patře mi asi vyrostl les. Jdu po čerstvě napadaném jehličí bosýma nohama. 
Tam vzadu na patře se mi rozprostřela ta známá chuť  dětství, kdy jsme tajně s bráchou mlsali a hádali se, aby jeden neměl víc než druhý. 

Je to vůně ještě nedodělané polévky 

voní jako čerstvý život 

bez chyb, bez hnisot. 

Necítím se z toho plný nicot. 

Příroda, voda, listí 

to všechno tam je. 

Všechno to krásně čistí. 

Příroda, místo, kde život 

žije. 

Je to svěží jako jarní vánek jako tvůj dech po žvýkačce, cítím tu svěžest ve svých pli-cích. Líbí se mi to. Jsem lehčí, jako bych se vznášela na minto-vém mráčku a nechtěla se už nikdy té vůně pustit. 



 

 

4 

    DRUHÝ DEN 

Scházíme se ve Žlíbkách. 
Jak jinak. Přinášíme si kni-

hu, kterou máme rádi, chceme ji 
ukázat ostatním, máme ji rozečtenou. Poví-
dáme si o knihách a podle zájmu se ptáme 
a čteme. Seznamujeme se s knihou A. de S. 
Exypéryho Malý princ a potkáváme  se na 
různých planetách se zajímavými postava-
mi.  K zamyšlení nás přivádí postava Erika 
ve stejnojmenné povídce Shauna Tana. Čte-
ní a diskuse nás inspirují k tvořivé práci. 
Dnešek patří dvojicím, tak se vzájemně 
„načítáme“ a nasbírané postřehy vložíme na 
papír. Co kdyby se naše postava třeba hodi-
la do nějakého románu? Nebo třeba do de-
níku, památníčku?  

Co čteme 
N. Higašida: A proto skáču 

P. Hawkins: Dívka ve vlaku 

K. Tučková: Vyhnání Gerty Schnirch 

A. Bradley: Koláč s kapkou jedu 

C. Sternbergová: Cesta 

L. Lowry: Dárce 

J. Dasher: Rozkaz zabít 

M. Zusak: Zlodějka knih 

A. de S. Exypéry: Malý princ 

S. Tan: Příběhy  z konce předměstí SLOVO Báry 

Nezapomenu, že tan-
covat s klukem je tak 

složité. 



 

 

        MYŠLENKY Z KNIHY 

   CITACE z knihy                   Můj komentář 

 

Štěpánovo sebevědomí bylo bezbřehé.  Některé lidi, které znám, mají taky takové sebevědomí. 

Na, mami. Ten je pro tebe.    Připomnělo mi to, jak jsem dával mamince dárek s k svátku. 

Vybalování jí spravilo náladu.     Když mám něco nového, taky to ráda vybaluju. 

Pan Prevít měl pocit, že právě díky své vousatosti Každý není takový, jaký na první pohled vypadá. 

vypadá ohromně moudře a důstojně. 

Jsou taky trochu omalované a mají příčky různě   Je to jako moje zuby. 

daleko od sebe. 

Na čem závisí život?     Tuto otázku bychom si měli položit všichni. 

Když mají lidé svobodu volby, vyberou si špatně… Smutná realita. 

Si vis pacem, para bellum (přeješ-li si mír, připravuj  Ošklivá pravda. 

se na válku) 

„No tak to vidíš!“ řekl tatínek.    To říká i můj  táta. 

Kupec prosil krále: „Pomoz nám, králi, před tím   Tady se hezky pozná, kdo je v nouzi přítel... 

Hrozivým drakem!“ Král se zeptal: „Je ten drak                

velký?“ „Ano, hodně velký,“ odvětil kupec. 

„Tak v tom případě zlomte vaz!“ 

5 

Jmenuji se Ondřej, ale všichni mi 

říkají Milkin. Přesně si nevzpomínám, 

kdy jsem se narodil, ale myslím, že to 

bylo 13.9.2005. Nejspíš je mi tedy 12 let. 

Moje oblíbená barva je černá. Ve škole se 

učím celkem dobře, letos jsem měl na vysvědčení s a m é 

jedničky a jen jednu dvojku ze zeměpisu. Mým nejoblíbenějším 

předmětem se stala výtvarka. Nejlepší paní učitelka je podle mě 

Maruška Gregorová. Je skvělá! Mám o tři roky mladšího bráchu 

Marka. Již 3 roky hraju na klavír a 9 let navštěvuji výtvarný krou-

žek. Mé nejoblíbenější jídlo je kuře s rýží. Jídlo, které naopak 

nesnáším, jsou rajčata. Mám spoustu kamarádů. Dobrých kama-

rádů. Patří mezi ně Adrian, Robin, Víťa a spoustu 

dalších. Nejlepší z nich je Robin. Kdybych nebyl za-

danej, možná bych s ním i chodil. Moje holka se 

mnou chodí do třídy. Jsme spolu asi dva měsíce a já 

jsem do ní zamilovanej až po uši. Na stupnici od jed-

né do deseti jak moc ji miluju. bych zvolil jedenáct. 

Na instagramu mě najdete pod jménem Milkin05. Za 

každé follow jsem velmi rád. Přidávám dost kvalitní 

fotečky, tak určitě koukněte.      

                                                         Anička 
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   Postavy do románu?  

Jmenuji se Adrian. Moje oblíbené značky 

jsou Vans a Adidas. Hraju fotbal, ale když na zápase 

nedělaj oběd, tak mě maminka nepustí. Ale na mis-

trovství světa mají hráči all inclusive, tak jsem jel s 

SK Jevíčko reprezentovat Česko. Na dres jsem si 

nechal dát reklamu na KFC, ale Vans by se mi líbil 

víc. Doufám, že postoupíme a vyhraju dost peněz, 

abych mohl v klidu změnit tým. Líbila by se mi 

Dlouhá Loučka. Mohl bych tam hrát se Standou 

Benedou a s Paťou Pařilem. Postavil bych si tam 

vilu, koupil bych si lyže značky Audi a koukal ve 

sklepě s kámošema na fotbal. Samozřejmě na to, 

jak beze mě SK prohrává. Na staré kolena bych se 

chtěl odstěhovat zpátky do Jevíčka, založit rodinu a 

zestárnout.     Katka 

Jmenuji se Radim. Je mi 16 a jsem ve znamení 

štíra. Teď jsem vyšel z 9.B a jdu do Prostějova 

na grafika. Nejradši mám palačinky, tak doufám, 

že mi je tam někdo uvaří. Ani smažený sýr by 

nemusel chybět. Do Prostějova si beru svoji 

nejoblíbenější knížku: Dívka ve vlaku. Doufám, 

že budu mít pokoj v barvě hnědé a černé, to 

jsou totiž moje nejoblíbenější barvy. Mám dva 

skvělé bratry, kteří stejně jako já mají rádi pod-

zim. Doma máme kocoura, kterého bych si nej-

radši odvezl s sebou. Kdyby byly v budoucnu 

nějaké děti, tak by se jmenovaly Abigail a kluk 

Rayen. A teď si jdu dát lattečko.  

     

                                                Bára B. 

 

 

 

 

 

Jmenuji se Barča. Je mi sice 11 let, ale to mi 

nebrání, abych nemohla poznávat svět. Trošku 

se stydím, ale to překousnu. Právě sedím na 

Moravě a přemýšlím, co si dám na oběd – buď 

tortillu nebo kuře s rýží. Vůbec nevím, nemohu 

se rozhodnout… Když se tak koukám z okna 

ven, pozoruji různé rodiny, které se balí a naklá-

dají kufry do auta, aby mohly vyrazit na dovole-

nou do ciziny. Já to mám ráda tady doma, kde je 

mi vše známé. Vedle zaneprázdněných rodin si 

všímám odkvétajících tulipánů. Nikdy jsem ne-

přemýšlela nad tím, jaké květiny mám nejraději, 

tulipány mě však přitahují ze všech nejvíce. 

V rádiu slyším hrát mé oblíbené písničky, nej-

sem nijak náročná posluchačka, skoro každá 

písnička mi udělá radost. Po dlouhém vybírání 

jsem si nakonec dala kuře s rýží, které mi číšník 

právě teď donesl. Sakra, teď jsem se od toho 

jídla umazala, zamazala jsem si svou mikinu mé 

oblíbené světlemodré barvy. To je den! Hm, 

stejně celý ten oběd nedojím, potřebuji si udr-

žet postavu na tanec a basketball. Těmito koníč-

ky se zabavím klidně na celý den. Spousta lidí se 

inspiruje těmi ostatními v okolí, já se jen inspi-

ruji sama sebou. Po obědě si jdu na náměstí číst 

mou nejoblíbenější knížku nesoucí název Pan 

Smraďoch. A čtu si a čtu a nevnímám svět. A 

takhle si já představuji normální den.                                               

     Radim 
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    TŘETÍ DEN z městečka  
Skluzavka 
Jsem barev-
ná skluzav-

ka. Bydlím na 
Žlibkách a celou mě 

obklopuje voda. Nejvíce dětí 
se u mě koupá v létě, kdy zažívají nej-
víc štěstí. Slyším jejich smích a  cítím 
jejich adrenalin., když se po mně 
sklouznou nebo když 
se kolem projedou 
na šlapadle. 

Stojan 
Jsem zde ve 
Žlibkách už 
pěkně dlouho 
dobu. Taky pod-
le toho tak půso-
bím na ostatní. Zrez-
lý, zelený, oloupaný, ale cítím se být 
fit. Je tady moc práce, hlídám kola. 
Čistá i špinavá, drahá i levná. O moji 
kostru si opírají kola i nejlepší cyklisti 
z Jevíčka. Tuto práci beru jako sport.  
Občas ke mně zaparkuje i koloběžka. 
Psi mě berou jako sportovní hřiště. 
Když se nad tím tak zamyslím, každý 
někam patří. 
Lampa 
Zabíjím tmu, což  ke mně táhne 
hmyz. Nesvítím, nastal zkrat. Pokud 
svítím, oslním každého, kdo projde 
kolem. Dnes už si 
nikdo nevzpomene 
na svícny, které 
jsem nahradil. 
Večer, když si děti 
čtou, svítí jim 
moje malá 
sestřička. A 
cvak, je ráno. 
Už spím. 

V OLOMOUCI 

Masné krámy 

Schody jako do zámku a v tomto domě řezníci prodávali 

své masové pochoutky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radnice 

Jsem olomoucká radnice postavená již ve 14. století za dob 

gotiky. Mé základy jsou staré jako dinosauři, ale pevné jako 

skála. Proto tu stojím až dodnes. Za tu dobu se toho hodně 

změnilo. Změnili se lidé, okolí, kultura, technika, chování, 

respekt a komunikace. To vše a já tu v tichosti stála a pozo-

rovala, jak se mi svět mění před očima.                    Eliška 
 

Socha T. G. Masaryka 

Jsem socha. Jen obyčejná socha neobyčejného člověka. Jsem 

socha T. G. Masaryka u Pedagogické fakulty v Olomouci. 

Každý den sleduji zástupy studentů a pozoruji, jak se z nich 

pomalu stávají učitelé.                                              Jonáš 
 

Most 

Jsem most přes Mlýnský potok, který protéká Olomoucí. 

Dá se po mně dojít k budově Sokol. Denně po mně projde 

spousta lidí, a proto už jsem starý a moje zábradlí je zrezi-

vělé.                                                                    Eliška N. 

 

Socha Jana Nepomuckého 

Jsem oplocená a vysoká přibližně 2-3 m. Stojím na Václav-

ském náměstí. Už na mně roste trochu lišejníku, ale já si 

pořád připadám mladá.                                            Dorota 

 

Bezdomovec 

Jsem bezdomovec města Olomouc. Už tady žiju několik let 

a taky na to vypadám. Dneska jsem si na sebe vzal černé 

kalhoty, bundu a šátek na hlavu. Vlastně tohle mám na sobě 

už několik měsíců. Zrovna jsem udělal scénu v místní hos-
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    „prorůstáme“ do města 

podě, ale můj kamarád, taky bezdomovec mi 

jako vždy  pomohl.                             Barča Š. 

 

Strom 

Jsem velice zajímavý strom. Výším se a krou-

tím se až do nebes jako had. Mám několik vět-

ví se zelenými listy,  které připomínají dračí 

hlavy. Pozor na mě.                               Robin 

 

Postava 

Jsem starý plnoštíhlý pán. Mám modré sako a 

kalhoty,  k tomu vždy nosím deštník, kdyby 

pršelo.  Někdy se o něj i opírám. Právě jdu do 

práce.                                                 Ondra 

Olomoucký most 

Jsem starý olomoucký most,  každý den tudy 

přechází spousta lidí. Po celou dobu, co tu sto-

jím, teče pode mnou Mlýnský potok. Jsem už 

celkem starý a poničený, možná bych potřebo-

val rekonstrukci.                                  Adrian 

Lavička 

Má paměť sahá do hlubin mých myšlenek. Vy-

bavuji si, jak jsem zde stála nová, krásná. Lidé 

na mě sedávali a užívali si krásy přírody. Kou-

kali i na katedrálu Svatého Václava, která stojí 

naproti mě.                                       Barča G. 

Plot 

Má paměť sahá hluboko...Každý den se na mě 

dívá několik lidí. Copak nemůžu mít ani trošku 

soukromí?! A to nejsem nijak slavný. Chudák 

katedrála Svatého Václava, která stojí vedle 

mě. Na ni koukají turisté ještě častěji. To bych 

ještě pochopil, vždyť je to katedrála. Ale já? Já 

jsem jen obyčejný .... stojící na Václavském ná-

městí. Tak co, víte, kdo jsem? Ne? Tak tady je 

ještě malá nápověda: skloňuju se podle vzoru 

hrad, jsem kovový, pěkně zdobený hlídač, kte-

rého máte každý kolem své zahrady. 

 

Dům 

Jsem modrý rohový dům stojící na Horním 

náměstí v Olomouci. Nejsem nijak proslavený, 

ale jsem originální. Domy kolem mě jsou totiž 

jen bílé, šedé a béžové. V přízemí se nachází lékárna, 

jsem tedy rád, že můžu být aspoň nějak užitečný.  

                                                                        Barča 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puberťačka 

jsem typická puberťačka a občanka města Olomouc. 

Dnes jsem si vyrazila na výlet se svou Bff. Moment, dá-

me si selfie. Cvak! Cvak! Cvak! Hm, žádný se mi zas nelí-

bí. No nic, představím vám svůj dnešní outfit. Ráno bylo 

poměrně chladno, a tak jsem si vzala červený svetřík z 

H&M, džíny taktéž z H&M a boty, jak jinak než Vans. 

Nesmím zapomenout na doplňky. Můj super outfit dopl-

ňuje batůžek od Michael Kors, hodinky Calvin Klein za 

pouhých 8 000 Kč. A kdyby přece jen vysvitlo sluníčko, 

na hlavě mám černo-zlaté sluneční brýle. Právě se nachá-

zím na Horním náměstí v Olomouci, tak určitě dorazte a 

pokecáme. Moje sociální sítě vám ani říkat nebudu, pro-

tože jsem tak slavná, že u mě všichni všude máte už dáv-

no follow láska k nim moje.                              Barča V. 

 

Katedrála 

   Jsem katedrála sv. Víta. Stojím tu v Olomouci na Vác-

lavském náměstí již několik staletí. Za svůj život jsem 

toho už mnoho zažila. Byla jsem svědkem kruté vraždy 

Václava III. Řekla bych, že jsem docela atraktivní, každý 

den mě navštěvují desítky až stovky lidí.  

                                                                        Anička 

 

Děda 

Jsem šedesátipětiletý děda. Mám šest vnoučat. A rád 

nosím světle modrou košili a černé kalhoty. Sako nejčas-

těji nosím v ruce, protože je mi skoro vždycky strašné 

teplo. Jo a strašně rád se opírám o deštník. P.S.: Zkuste 

to taky.                                                             Bára B. 



 

 

    Divadlo na cucky 
Návštěva splnila 
naše očekávání. V 

divadle se nám líbilo.  
Vstupovali jsme do akti-

vit bez obav a s nadšením díky skvě-
lému vedení, srozumitelnosti aktivit. Lektorka zís-
kala pozornost všech nejen svou přirozeností, pozi-
tivním postojem, ale i ochotou a zapálením pro věc. 
Předala nám i myšlenku, že je potřeba být hrdý na 
svou práci a místo, kde pracujeme. Pokud člověk 
věří tomu, co dělá, působí na sebevědomí ostatních 
a motivuje je k naplnění svých přání. Přesvědčila 
nás o tom, že vyprávění příběhů má stále smysl, 
může to být zábavné i poučné. Odcházeli jsme 
s pocitem, že může být každý dobrý vypravěč, že je 
dobré na sobě pracovat. Upozornila nás na základ-
ní dovednosti potřebné k vyprávění, mysleli jsme na 
ně na prázdninové dílně, kterou jsme končili před-
stavením pro rodiče, a povedlo se. Nezapomněli 
jsme na přímou řeč, zápletku, kontakt s publikem.  
Uvědomili jsme si, že každý z nás může být herec a 
hrát roli, že můžeme zvládnout trému. Zaujalo nás 
netradiční, moderní pojetí, ale i historie divadla, 
jeho vývoj či význam slova DIVADLO. Na každé dal-
ší představení se budeme dívat 
„jinýma očima“. 
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Slovíčko Ondry 

Asi nezapomenu na 65 le-

tého dědečka. 



 

 

                                           ČTVRTÝ DEN Větvičkové 

Pod našima ruka-
ma ožívá nasbíra-

ný přírodní mate-
riál. K vytvoření po-

staviček nám pomáhají 
provázky a drátky. Velmi cenné 
jsou rady výtvarnice Venduly, kte-
rá s námi s radostí tvoří.  Každá 
postavička žije na své planetě  a  
společně tvoří novou galaxii.  
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       tvůrčí psaní                

Sousedství 

planet  

X 33 a Ospalky 

 

Eliška Mauerová a Anička Vymětalová 
 

Už jsem na to připravená. Odpočítávám poslední mi-

nuty klidu. Z konve vypadla poslední kapka. Kytičky 

jsou zalité. Aspoň že tak. Čas se krátí. Poslední vteři-

ny...tři, dva, je....chrrrr.....pššššt......chrrr....pšššt....X33 

se chvěje jako každé ráno. „Už zase, ten vochrapa. 

Nic jinýho neumí. Jen spát. Jaký to má smysl celý den 

ležet v posteli a jen se převalovat ze strany na stranu? 

Ani si nepamatuju, kdy naposledy jsem ho viděla vyjít 

z jeho zatuchlé nory, které on říká domov.“ Jdu tou 

známou cestou, jako každé ráno. Ta cesta se mi vryla 

do paměti. Znám každý její kamínek, každý centimetr 

té staré zaprášené cesty, vedoucí na planetu Ospalka. 

Před očima se vynořily zatuchlíé brouky prolezlé dve-

ře. Rozpřáhla jsem se a zabušila do dlouho neotevře-

ných dveří. Buch - buch - buch. A zakřičela jsem: 

„Ticho! Můžeš s tím konečně přestat?" probudilo mě ze 

spánku. Byla tu. Už zase. Byla tu. Ta votravná sousedka 

vod naproti, z vedlejší planety, co mi tu buší na dveře 

každé ráno. Neumí nic jinýho, než mě buzerovat. Myslí si, 

jaká je hvězda, když má ty svoje kytky. Ale vyplejt plevel 

nebo vzít do ruky konev umí každej lebil. Není nic hezčí-

ho na světě než spánek. Miluju spánek. Dělal jsem, jako 

bych ji neslyšel. Přetočil jsem se na bok a znovu usnul. A 

tak to tu chodí pořád, den za dnem. Každé ráno mě z 

hlubokého spánku probudí ten její upištěný hlas. „Proč 

musí zrovna vona bydlet na vedlejší planetě?!?" 

Ticho...už zase nereagoval...Aspoň, že už nechrápe. 

Pomalu se vracím na X33. a takhle je to pořád. 

Každé ráno mě ten protiva ruší při péči o mou 

krásnou zahrádku a pak se mnou ani nekomunikuje! 

Šílím z něho. Dnes jsem se probudila dřív. Mám 

takový divný pocit. Temné tušení, které mě zevnitř 

zžírává. Co to znamená? Co se stane? Napadají mě 

další a další otázky. Najednou jsem něco uslyšela. 

ale tentokrát to nebylo chrápání spáče. Byl to hlasi-

tý nerozpoznatelný zvuk. Přibližoval se. Byl to tře-

pot křídel. Byl čím dál tím hlasitější. 

Dnes ráno ale nic. Vzbudil jsem se už automaticky v 

dobu, kdy tu už normálně vždy mlátila do dveří. Ale 

stále jsem nic neslyšel. Nechtěl jsem si to vůbec připus-

tit, ale začínal jsem o ni mít strach. Po dlouhém rozho-

dování jsem se nakonec začal oblékat. Pohled na roz-

padající se boty mě donutil, položit si otázku: Proč já 

vlastně celé ty roky jen 

spím a proč 

taky občas 

nevyjdu ven? 

K mé plane-

tě se blížilo 

velké mo-

hutné hej-

no ptáků. 

Nezastavovali. 

Začala jsem křičet. Do očí se mi draly slzy. 

Co se mnou bude? Musím rychle pryč! Popadla 

jsem starý batoh a začala do něj zbrkle házet vše, 

co mě napadlo. Vyběhla jsem z domu. Spatřila jsem 

spoušť. Kytky, smysl mého života. Celý život se o 

ně starám a najednou je to pryč. Poslední kvítek 

spadl na zem. Bylo po všem. Mé srdce se roztříštilo 

na milion kousků. Je konec. Musím odejít. Ale kam? 

Jediná možnost je spáč. Ostatní planety jsou příliš 

daleko. Popadnu batoh a jdu. Moc v to nedoufám. 

Ale nic jiného mi nezbývá.  

Na dně staré skříně jsem našel starý kabát a zašlé 

kalhoty. Konečně jsem byl oblečen. V tu chvíli jsem si 

uvědomil, že vlastně ani nevím, jestli na planetu X33 

trefím. Je to tak dávno, co jsem tam byl naposledy. Ko-

nečně beru za kliku. A najednou...spatřil jsem ji. Stála 

přede dveřmi celá ubrečená s velkým ba-

tohem na zádech. Pustil jsem ji dov-

nitř.  

SLOVO Tobiho 

Nezapomenu na to, jak jsem 

vdechl život svému 

„Větvičkovi.“ 
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           PŘÍBĚHY Z PLANETY 
Na planetě   

A u r u m               

R 6 
Radim Prokš 

Žila kdysi šťastná 

královská rodina 

v království na pla-

netě, kterému se dařilo velmi 

dobře. Všichni obyvatelé měli co 

jíst, pít, měli kde spát a obdivovali svého 

vládce, krále jménem Zlatober. Měli krále rádi do 

doby, než se jeho jméno nestalo výstižným. Tedy 

on se jmenoval původně Zlatocvok, miloval zlatý 

třpyt, ale zlato nedovolil nikomu vzít a nechat si 

ho pro „královské účely“. Jenže on se odvázal 

hned poté, co si vzal královnu Zlatokopku. To 

ona ho svým způsobem donutila k brání zlata, 

proto Zlatober. Ale nemyslete si, ona chtěla zlato 

jen pro sebe. Oba se každý den těšili, až si budou 

moci říct: „Zlatíčko, pojď, půjdeme do zlaté kou-

pele! Dáme si krocana opečeného dozlatova a 

lehneme si do zlatě povlečené postele s nebesy!“ 

Jednoho dne se jim narodilo děťátko, budoucí 

princ Zlatovrať. Ten na královském dvoře vyrůstal až 

do dospělosti… 

Jednoho dne k němu přiběhla služebná: „Pane princi, 

Vaši rodiče právě skonávají na zlatou horečku! Pojďte 

rychle!“ „U veškerého zlata, NE!“ a běžel k nim do 

ložnice. Nikdo z přítomných neprojevoval v ložnici 

velké formality, všichni byli jednotvární jako barva zla-

ta. Následovala však menší poklona všech přítomných 

v ložnici, Zlatovrať se právě loučil se svými rodiči. Zla-

tá horečka je velmi špatná nemoc, natolik nebezpečná, 

až je smrtelná. Král otec při jeho posledním výdechu 

vyslovil přání: „Prosím, synu, vrať lidem všechno zlato, 

jedině tak zamezíš tomu bláznovství,“ řekl a umřel. 

Jeho žena to neslyšela, protože umřela o minutu 

dřív… „Co teď budu dělat?“ ptal se sám sebe princ. 

Nezbývalo mu nic jiného než vrátit zlato všem lidem. 

Všichni byli šťastní, prince si hned oblíbili a slavilo se. 

Jenže příběh má ještě jedno ale… 

Princ Zlatovrať byl tak natolik laskav, že vrátil lidem 

úplně všechno zlato, jenže otevřel ještě zlaté doly, a 

tak měl pořád co vracet. Všichni byli znudění a naštva-

ní, že mají ÚPLNĚ všechno. Jak se říká, všeho moc 

škodí. Tak princ Zlatovrať zůstal na té planetě opuště-

ný, protože jeho laskavosti měli všichni plné zuby a 

díky dostatku zlata si všichni koupili rakety a odletěli. 

Princ tam zůstal sám. Bývalo by mu to nevadilo, bohu-

žel neměl ale co vracet… Co se s ním stalo dál? To se 

asi nedozvíme…                    



 

 

                 PÁTÝ DEN představení 

13 

 

    ČAJOVANKA 

 

 

Další ráno, další práce na mé zahrádce. Trhám květinky a 

sbírám listí. Jé! To krásné období. Nejradši mám když se můžu 

položit do té načechrané hromady listí a přemýšlet o přírodě. 

Miluji tu vůni při výrobě čajů. Na Listurnu jsem jediná, kterou 

baví práce s čaji baví. Jsem, a proto se téhle práce nikdy ne-

vzdám. Moje čaje jsou proti různým chorobám. Vlastně mám 

na jejich výrobu uchýlku. Vyrobím jich denně tisíce pro celý 

Listurn. Ťuk. Ťuk. 

,,Jé, ahoj Stromověnko, už mám pro tebe připravený čaj proti 

bolesti kostí.” Došla jsem ke své skříňce, kde mám schované 

sypané čaje. ,,Tak, tady ho máš.” Poděkovala a byla ta tam. Bě-

hem dopoledne jsem prodala ještě několik čajů. Přišel čas od-

poledne a já odešla sklízet další listí. Ale moje tříhodinová prá-

ce byla zbytečná. Sbírala jsem špatné listí a dokonce jsem natr-

hala i špatné květiny. Takže jsem se domů vrátila s nepoříze-

nou. Uklidila jsem kuchyňku a šla spát. Buch. Buch. 

         ,,Kdo je tam?” 

         ,,To jsem já, Stromověnka.“ 

         ,,A co potřebuješ?” 

         ,,Dala jsi mi špatný čaj a mě teď bolí celé tělo!” 

          ,,To není možné!” 

          ,,Ale je nic jiného, jsem včera večer nepila!” 

          ,, Jen vydrž, donesu ti něco, co tě uzdraví.” 

          ,,Ne! Od tebe už si nikdy nic nevezmu!” 

A odešla. Uvědomila jsem si, že musím dávat větší pozor, a 

proto čaje z listí budu dělat jen pro sebe. Přece nechci, aby 

všichni obyvatelé mojí planety měli všelijaké choroby. 

Vypadalo by to… zvláštně. 
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Nečteš? 
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planety? 

P R Á Z D N IN O V Á   
D ÍL N A  

S  KN IH O U  
 

50 výtisků 

 
V Z P O M Í N Á M  S I… 
 
Vzpomínám si na výlet do Olomouce, Lukáš 
Vzpomínám si, jak jsme četli z Malého prince, Barča G. 
Vzpomínám si na hudbu, Katka 
Vzpomínám si , jak jsme v Olomouci pozorovali  obyčej-
né lidi, Bára Š. 
Vzpomínám si na oběd, Adrian 
Vzpomínám si , jak jsme se poprvé setkali a všichni jsme 
se nebavili, ale postupně jsme  se sblížili, Eliška 
Vzpomínám si , jak  jsme z rozstříhaných obrázků dělali 
nové příběhy, Pavla 
Vzpomínám si na to, jak jsme se bavili o storytellingu v 
Olomouci v divadle,  Anička 
Vzpomínám si na katedrálu svatováclavskou. Ondra 
Vzpomínám si, že jsme si povídali o knihách, určitě si 
nějakou přečtu, Bára V. 
Vzpomínám si, jak jsme vyráběli Větvičkové, Tobiáš 
Vzpomínám si na skvělou Haničku a Jiřinku, Robin 
Vzpomínám si, jak jsem doma zapomněl památníček, 

Vojta 

 

Hana          Natálie                   Vendula                Jiřina                  Petr  
lektorka                kamera        lektorka             lektorka         fotograf 
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