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 „Káčko je náš klub, 

   všude se s ním chlub.“ 

Káčko v Divadle na cucky 
Báječným hereckým výkonem nás poctili Dagmar Kopečková a Tomáš Žilinský. 
Inscenace Jsem do tebe byla vskutku velmi vtipná, plná nevinné lásky a vášně. Hle-
diště bylo propojeno s jevištěm a publikem v něm. Opravdu. Ani si nedokážete 
představit, jak bylo vtipné, když nečekaně některé z nás zapojili do děje, a to jsme 
se ani nehnuli! V ději jsme mohli zhlédnout tři páry kluků a holek. Všichni vzpomí-
nali na staré časy, kdy o sebe usilovali, aby měli bok po boku toho druhého snad do 
konce života. Musím velmi zdůraznit, 
že v celém ději se objevilo jedenáct 
postav, které hráli jen dva herci! Na-
prostá bomba, která si zasloužila veli-
ký aplaus, jaký jsme mohli zase před-
nést jen my, klub Káčko. Bývali by-
chom tleskali ve stoje, ale byl tu oprav-
du  velmi nízký strop.  
 
Radim Prokš 
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 Se Shelem Silversteinem  
 Začal psát jako malý.  

 Proslavil se  knihami pro děti, 

které byly oblíbené i u dospělých. 

 Hrál na kytaru, klavír, saxofon a 

pozoun. 

 Některé knihovny odmítaly jeho knihy z důvodu, 

že podporují děti v neposlušnosti. 

 Americký básník, textař, spisovatel, skladatel, scé-

nárista. 

 Zemřel na infarkt. 

 Roku 1970 obdržel cenu Grammy za country píseň, 

kterou zpíval Jonny Cash (A Boy Named Sue).  

 Byl nominován na Oskara—za hudbu k filmu Post-

cards. 



 

 

 Se Shelem Silversteinem  COKDYŽE 

Cokdyž mě nikdo nemá rád?  

Tak budu tvůj kamarád. 

Cokdyž mě někdo zmlátí? 

Modřiny se potom ztratí. 

Cokdyž mě všichni maj za hlupáka? 

To je otázka pro chudáka. 

Cokdyž nám vypustěj plavečák?  

Tak nám zařídí tanečák. 

Cokdyž mi narostou zuby cikcak? 

Rovnátka ti je srovnají pak. 

Cokdyž si zlomím prst? 

Vyléčí mi ho doktor Hrst. 

Cokdyž mi ujede vlak? 

Asi se mi zvýší tlak. 

Cokdyž mám jed v čaji? 

Navštívím někoho v ráji. 

Cokdyž se nenaučím tancovat? 

Tak budu pracovat. 

Cokdyž mě naši dají do děcáku? 

Vezmou si tě zpátky, hlupáku. 

Cokdyž se zblázním? 

Tak půjdeš do  lázní. 

Cokdyž mi vyroste zelená srst? 

Koupíš si  holicích strojků hrst. 

Cokdyž se babička nevrátí z lázní? 

Děda se určitě zblázní. 

Cokdyž mi upadne knoflík z gatí? 

Přišije mi ho moje máti. 
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Na tomto čtenářském klubu jsme přivítali filmaře  z 

Univerzity Palackého Olomouc.  Film, který vznikne, 

bude využit jako ukázková hodina pro budoucí učite-

le.  
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Klub milostné poezie 
V úterý 15. 5. 2018 se v klubu Káčko konal klub milostné poezii pro žáky devátých tříd. 

Všichni ze zúčastněných měli za úkol napsat na malý kousek papíru dotaz na téma láska, 

partnerství, manželství či sex, který při vstupu do školy hodili do tajemné krabičky. Na 

začátek celého programu jsme chodili po chodbě a za doprovodu hudby sledovali obrázky 

nalepené na zdi. Naše dojmy, pocity, myšlenky jsme zapisovali na velký papír, dokud nebyl plný 

a dokud neskončila hudba. V průběhu celého programu jsme poznali nejen autora knihy Umění milovati, 

z které pocházely obrázky,  Publia Ovidia Nasa, ale také další autory milostné poezie. Nechyběla tak např. 

četba První lásky Jiřího Suchého.  Byli jsme také velice kreativní a nechali v Káčku vzpomínku v podobě 

podvojných deníků a našich vlastních akrostichů (při jejich tvorbě jsme použili slova, která jsme zapisovali 

v úvodu). Na závěr jsme si vzájemně odpověděli na některé z našich dotazů. Všichni jsme si tento klub 

náramně užili a pevně doufáme, že nebyl náš poslední.                                                          Dado Dia 

Přemýšlím, co bude dál 

Och, jen co tě vidím stojíc 

opodál. 

Lesknoucí se vlasy tvé 

I rty tvé jemné, půvabné. 

Budoucnost je nám nezná-

má, krásná panno,  

Eiffelovka, poklek…  

ANO?! 

Kéž by… 

 

 

Pátrá po mně očima, 

Okamžik poznání začíná. 

Ústa promluví ke mně, 
To touhu vzbudí ve mně. 

Oči jeho omamné. 

 

 

Tebe lásko má, 

Objímat chci já. 

U nás doma potají, 

Hladí se a líbají 

A konce neznají. 

Vnímám tě já 

Ááá,  připadáš mi jediná 

Štěstí mi tě dalo… 

Emoce mi lítají 

Ňák nevím, zda se mi ne-

zdají 

 

 

Žár mě pohání 

A vášeň mě dohání 

Ráda, tak ráda 

Líbala bych tě 

I rukou tvých bych se dotý-

kala 

Ve vlasech tě hladívala 
Oči naše střetly se 

Strach tentam je 

Touha a vášeň nás žene  

 

Ráda jsem tě poznala 

A čas s tebou trávila 

Dal jsi mi ten pocit krásný 

Oóó, už mi bylo vše jasný 

S tebou je mi fajn 

Třeba když si vaříme čaj 

 

Pohled mi obětuj 

Obloukem se nekoukej 

City neskrývej 

I když je to těžké 

Touhu měj 

Y mě víc poznej 
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ŠTĚŠTÍ, NEŠTĚSTÍ 

Sofie Dia 

 Pokud přestaneš číst, nikdy 
nezjistíš, co je to štěstí… 
Štěstí nemá každý, ale tohle není 
příběh o jen tak ledajakém štěstí. 
Jedna dívka pořád přála všem hodně 
štěstí. Sama ho měla až dost, ale co 
se stane, když své štěstí rozdáte? Nic 
těm, co ho obdrží.  
 Tohle je příběh o mně, dív-
ce, která rozdala své štěstí. 
 Štěstí jsem ztratila už v 6. třídě, to 
byl den, kdy jsme měli představení 
před celou školou. Jako vždy jsem 
všem popřála hodně štěstí. Trému 
jsem neznala, na pozornost jsem byla 
zvyklá, už od 1. třídy jsem chodila do 
dramatického kroužku. Ale ten den 
se to zlomilo. Měla jsem hlavní roli, 
ale jen co jsem vešla na podium, za-
pomněla jsem text a celé vystoupení 
jsem ze sebe musela všechno koktat.  
Podlamovala se mi kolena a bylo mi 
špatně. Myslela jsem, že jsem chytla 
virózu. Ne, byla to tréma. 
 Další den jsem na rodiče 
zahrála, že jsem nemocná. Bohužel 
jsou moji rodiče lékaři a tak jim do-
šlo, že lžu. Nechtěla jsem jít do školy. 
Bála jsem se výsměchu spolužáků. 
Někteří byli totiž dost krutí. Vím to, 
protože něco podobného se stalo mé 
kamarádce. Šikanovali ji a já nic neu-
dělala. Týden na to spáchala sebe-
vraždu. Do teď si to dávám za vinu. 
Kdybych se jí zastala, sice by mě šika-
novali taky, ale měla bych svou ka-
marádku. Každou sobotu jí chodím 
měnit kytky, pak běžím domů a plá-
ču. U toho přemýšlím, co by bylo, 
kdybych se jí zastala. 
 Když jsem přišla do školy, 
stalo se to nejhorší. Všichni se mi 
smáli, i moje nejlepší kamarádka. 
Tedy bývalá nejlepší kamarádka. Ten 
den jsme psali písemku, zatím jsem 
nedostala horší známku než trojku. 
Za pět. Bála jsem se přijít domů. Ne-
věděla jsem, co bude. Takhle na mě 
mamka ani taťka nikdy neřvali. Byli 
vážně naštvaní. Tu noc jsem nemohla 
spát. Ráno jsem se pořádně najedla. 
Věděla jsem, že nebudu mít oběd ani 
svačinu. Všechno mi vzali spolužáci a 
na neštěstí mě zmlátili, takže jsem 

všechno vyzvracela. A teď ještě 
vysvětlit doma co se stalo. Rodiče 
uvěřili tomu, že jsem zakopla a 
spadla ze schodů, ale starší sestra 
s mladším bratrem nevěřili. Oni 
věděli, že mě zbili spolužáci. Oni 
totiž ví, proč Lenka, kamarádka, 
skočila. A tak za mnou přišli a ptali 
se. Ale já je odbila. Věděla jsem, 
že by to řešili. 
 Šikana od mých bývalých 
spolužáků se stala kyberšikanou, 
dokonce zveřejnili video s mým 
hrozným hereckým výkonem. 
Psali k tomu škaredé komentáře. 
Jednou tam byl ale komentář od 
stránky !kyberšikana ne!. Bylo 
v něm spoustu trapných videí, jak 
se snaží dvojčata Bambulova, kte-
rá mě šikanovala, zpívat. Do od-
povědi jsem napsala, ať to sma-
žou, že je dobře, že si kluci snaží 
plnit si své sny. O minutu později 
mi přišla odpověď se slovy, proč 
se jich zastávám. Odpověděla 
jsem: „Kdybych se smála, byla 
bych stejná jako oni a to není 
dobře.“ Ten den byl komentář 
smazán. Místo toho, aby mi podě-
kovali, tak mi vynadali, že nepo-
třebují, aby se jich taková trapka 
zastávala. A tak kyberšikana po-
kračovala. Já jsem si toho ale ne-
všímala.  
 Takhle to pokračovalo 
měsíc. Nejlepší známky trojky, a 
když tam nebyli ti, co mě mlátili a 
posmívali se mi tak i dvojka. Uči-
telé věděli, že se něco děje, ale 
nic nedělali. Nejvíc mě bila dvoj-
čata Bambulova. Jejich otec byl 
totiž důležitý sponzor školy, a tak 
všichni mlčeli. Rodiče si mysleli, 
že si ubližuju sama kvůli špatným 
známkám. Už si to mysleli i souro-
zenci. Byla jsem na dně, vždy jsem 
přiběhla domů a brečela. Jednou 
jsem se rozhodla utéct, sbalila 
jsem se a šla. Bohužel mě našli. 
Po dalších pokusech o útěk jsem 
se rozhodla svůj čas dát do dra-
matického kroužku. 
  Měla jsme sice jen malé 
role, ale pomohlo mi to. Štěstí mi 
to sice nevrátilo, ale bavilo mě to. 
Ve škole mi to po dlouhých hodi-
nách učení zase šlo. Šikana ale 

neustupovala. Postupem času sem 
si na to mlácení a hlad zvykla. Po-
řád jsem chodila domů s pláčem. 
Věděla jsem, že se to nezlepší. Po-
tom jsem onemocněla. Dlouho 
jsem ležela v nemocnici a mohla 
přemýšlet o tom, co bude dál. Ne-
tušila jsem, jestli se někdy uzdra-
vím. Tuhle otázku mi mohli zodpo-
vědět jen doktoři. 
  Byla jsem na pokoji 
s jedním hezkým a milým klukem, 
věděli jsme o sobě všechno, nebála 
jsem se mu svěřit se vším. Postu-
pem času se z kamaráda stal přítel. 
Začali jsme spolu chodit a díky to-
mu jsem se začala rychleji léčit. On 
mi dodával sílu, kterou jsem potře-
bovala. Bydleli jsme od sebe kou-
sek, takže jsme spolu byli pořád. 
Motivoval mě, abych se nevzdala.  
Nakonec jsme se oba vyléčili. Už 
jsem si dala pozor. Neříkala jsem 
všem hodně štěstí. Já sama sem ho 
potřebovala. Sebevědomí jsem 
měla na nule. Šikana pořád stoupa-
la a tak jsem se bála hrát před divá-
ky. V sedmé třídě jsem přestoupila 
do jiné školy. Tam to bylo super, 
všichni mě podporovali. 
 Jednou nabírali nové členy 
do volejbalového týmu a vzali mě. 
Volejbal mi šel. Dokonce jsem byla 
jedna z nejlepších. Našla jsem si 
nové kamarády, kteří mi byli opo-
rou. Spolužáci mě sice šikanovali 
dál, ale já jsem nebrečela, věděla 
jsem, že mám své kamarády. Ča-
sem jsem se začala věnovat jen 
volejbalu. I do školy jsem chodila 
ráda a měla jsem skoro samé jed-
ničky. 
 Takže vám chci říct jednu 
radu, pokud máte hodně neštěstí, 
tak se vždy dá změnit v hodně štěs-
tí. Někdy totiž jen neštěstí dokáže 
člověku otevřít oči. Pokud nevyuži-
jete svoje neštěstí, tak nikdy nebu-
dete doopravdy šťastní…   

3. místo literární soutěž 
Pardubické střípky 2017 
 

VÝLET DO MINULOSTI 

Dorota Trojanová 
 Jednoho dne jsem šla po 
náměstí v Jevíčku a uviděla jsem 

 Tvůrčí psaní  



 

 

sochu T. G. Masaryka, ale zdálo se 
mi, že nějak praská, řekla jsem si, 
že už si toho asi někdo všiml a šla 
jsem dál. A najednou PRÁSK socha 
spadla a rozbila se a ze země vstal 
T. G. Masaryk. Šel po náměstí, řekl 
si, když jsem se sem přijel kdysi 
podívat na sanatorium, tak to tady 
vypadlo jinak. Na náměstí oslovil 
jednoho pána: „Co si myslíte o 
tom, že v ČR je hodně nezaměst-
naných lidí?“ Pán mu odpověděl: 
„Jelikož já sám zaměstnaný jsem, 
tak to nedokážu dobře posoudit, 
ale myslím si, že kdyby byla v ČR 
menší nezaměstnanost, tak by 
bylo méně krádeží.“ A jak si tak 
chodil, došel až do Poličky a tam 
se zastavil u starodávných hradeb 
a zeptal se starší paní, jak jí vyho-
vují důchody, paní mu na to řekla: 
„Mně osobně důchody moc nevy-
hovují, protože jsem celý život 
pilně pracovala. A myslím si, že si 
zasloužím vyšší důchod.“ Poté si 
řekl, když už jsem si tak vyšel, 
mohl bych se stavit u současného 
pana prezidenta. Tak pokračoval 
v cestě, zastavil se v Kamenici.  
Podívám se, jak se to tam změnilo 
od té doby, když jsem byl malý 
chlapec. U rozhledny se zeptal 
mladšího chlapce, co si myslí o 
tom, že někteří jeho vrstevníci, 
konzumují drogy, chlapec mu od-
pověděl: „Já jsem zásadně proti 
tomu, ale co se s tím dá dělat, když 
si myslí, že tím budou ti nejlepší.“ 
Šel dál a zastavil se v Pardubicích, 
šel na trh a koupil si perník. Zku-
sím, jestli je stále tak dobrý, jak 
dříve býval. Na chvíli se posadil a 
pustil se do perníku. Vtom si k 
němu přisedne nějaká paní. „Co si 
myslíte o tom, že v obchodech 
bývají nekvalitní potraviny,“ zeptal 
se jí. Paní mu řekla: „Mně to doce-
la vadí, myslím si, že kdyby byly 
některé potraviny vyráběné spíše 
v Česku a ne v cizině, možná by 
byly kvalitnější. Pokračoval v cestě, 
došel do Kutné Hory, zastavil se u 
chrámu sv. Barbory, tam si všiml 
příjemné paní, které se zeptal, jaký 
má názor na to, jak jsou znečiště-
né ulice. Paní mu s klidem odpově-

děla: „Já nevím, proč ti lidé jsou tak 
nepořádní, vždyť pomalu na každém 
kroku mají koš.“ V Říčanech se zasta-
vil na zřícenině hradu,  kde potkal 
staršího pána a zeptal se ho, jak je 
spokojený s volbou prezidenta. Pán 
mu řekl, že moc nesouhlasí, ale co se 
s tím dá dělat. Až nakonec došel do 
Prahy tam se na Staroměstském 
náměstí porozhlédl a u orloje se ze-
ptal paní, jestli je spokojená s imi-
grací cizinců.  „Já s tím naprosto ne-
souhlasím, bojím se, že se něco sta-
ne.“ T. G. Masaryk se rozhodl, že už 
musí za panem prezidentem a pora-
dí mu, jak vládnout, aby byl jeho lid 
šťastný. Až došel na Pražský hrad, 
stráže ho nejprve nechtěli pustit, asi 
neviděli přes ty svoje helmy, s kým 
mají tu čest, až nakonec strčil jeden 
do druhého, asi si už uvědomili, kdo 
to tam stojí a pustili ho. Pan prezi-
dent seděl u svého stolu a něco vyři-
zoval, T. G. Masaryk zaklepal na dve-
ře a vstoupil dovnitř. Pan prezident 
se na něho podíval a řekl: „Čím si 
zasloužím mít takovou návštěvu?“ a 
T. G. Masaryk odpověděl: „Jsem tu 
proto, abych vám poradil jak vlád-
nout, ptal jsem se lidí, co jsem po 
cestě sem potkal a většině z nich se 
nelíbí, jak to tu vládnete. Nelíbí se 
jim, že je docela dost nezaměstna-
ných lidí. A co důchody, nezaslouží si 
ti lidé vetší odměny? A co takhle 
zakázat jakékoli drogy všem, co je 
nepotřebují? A v obchodech bývají 
nekvalitní potraviny, co s tím udělá-
te, pane prezidente? A ty pet lahve 
na ulicích, ty se mi tam taky jaksi 
nezdají? A imigrace, s tím by se snad 
něco dělat dalo ne?“ „Ano, to máte 
pravdu…“ „Tak na shledanou, já 
jsem svůj úkol splnil, teď je na čase 
splnit ty vaše.“ T. G. Masaryk vyrazil 
na cestu zpátky do Jevíčka. 
 

EXKURZE 

Jan Kozák 
 Dneska jedeme do historic-
kého centra. Celou noc jsem nemohl 
spát. Měli jsme sraz v 8:30, akorát já 
zase přišel pozdě. A proto jsem má-
lem nejel, ale nakonec jsem odjel. 
Dorazili jsme tam. Procházeli jsme 
celou expozici od A až po 

Z, když jsme přišli do místnosti, ve 
které bylo spousta speciálních 
sedadel a na každém opěradle 
byly brýle s virtuální realitou. Mys-
lel jsem si, jak tam bude super hra, 
ale ne, ta tam nebyla. Bylo tam 
něco mnohem lepšího, byl to film 
o II. světové válce. Začal tím, že 
jsem se objevil na poli, kolem mě 
jen lesy, na poli nic rozpěstované-
ho nebylo, když z ničeho nic se z 
kopečku vynořily tanky. Najednou 
jsem se přemístil do zákopu vedle 
vojáků. Ten zákop byl tak odporný, 
všude bláto, žížaly a kořeny, no nic 
příjemného to nebylo. Ale to co 
přišlo potom, bylo horší. Otočil 
jsem se napravo. Na jednoho vojá-
ka spadla bomba, která rozbila 
celý zákop. Když jsem vykoukl, 
letěla na mě kulka, která mě za-
sáhla přímo do hlavy. Hrůza.  
Film pokračuje.  
 Přesunul jsem se na vla-
kové nádraží. Bylo tam strašně 
moc lidí, děti ženy, muži, senioři. 
Všichni nastupovali do vlaku. Já 
jsem věděl, kam jedou. A proto 
jsem chtěl sundat brýle a jet do-
mů. Už tak toho bylo moc. Ale na 
druhou stranu, koho by nezajíma-
lo, jak probíhalo doopravdy. Tak 
jsem zůstal. Ty vlaky byly strašný. 
Jen dřevěná bedna s dveřmi. V 
jednom vagoně nás bylo strašně 
moc. Pak jsem přešel do vagonu s 
těhotnými ženami, byly tam na 
sebe naskládané. Každý nájezd na 
další kolej byl cítit. Narážely na 
sebe a nebylo to nic příjemného 
jen se na to dívat. Ale i tak mě to 
zajímalo, co se bude dít dál. I přes-
tože jsem to věděl. Když jsem při-
jel do koncentračního tábora, tak 
se dělili. Těhotné ženy šly samy. Ti, 
co tam byli posláni za účelem zabi-
tí, šli rovnou do komor, které vy-
padaly, jak sprchy. Tady byli nako-
nec udušeni. Nejhorší bylo, když 
děti musely být odděleny od svých 
otců a matek. Ten brekot z hlavy 
jen tak nevytlačím. Ti, kteří tam 
byli posláni za účelem práce, měli 
strašné pokoje. Čtyřpatrové poste-
le a na jedno lůžko se museli po- 
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skládat i tři dospělí lidé. V odděle-
ném bloku to probíhalo úplně 
jinak, pokoje byly dost podobné, 
ale vzhled budov byl úplně jiný. 
Ale co se tam dělo? Ještě horší 
zážitek.  Probíhaly tam výzkumy. 
Když jsem přešel na sál, kde se 
rodily děti, tak jsem viděl, jak je 
doktor odrodil. Poté je dali mat-
ce.  
Nápis O týden později.  
 Přišli do pokoje a vzali 
matce jejího syna a už ho nikdy 
neviděla. Pak jedné matce dok-
torka řekla, ať syna zabije, že to 
bude pro něj lepší. Matka breče-
la, prosila na kolenou, aby to udě-
lala doktorka, ale doktorka to 
nemohla udělat. Matka se zepta-
la: “Proč?” Přísahala, že nikdy 
nikoho nezabije, je lékařka. A tak 
šla matka se synem a nožem... V 
tu chvíli jsem to nevydržel. Sundal 
jsem brýle a vyběhl z křesla se 
slzami v očích.  
 V autobuse domů o tom 
přemýšlím, nesmí se to nikdy 
opakovat, doufám, že tohle již 
nikdo nezažije. 
 

VÝLET DO MINULOSTI 

Kateřina Grulichová 
 Středa odpoledne, zata-
ženo, asi deset stupňů. Můžete 
ho tu vidět často. Prochází mezi 
regály místního vetešnictví, v ruce 
má plechovku koly a zamyšleně 
kouká po starých rozbitých zby-
tečnostech. Někdy si koupí knihu, 
ale obvykle jezdí očima po stě-
nách, jako by něco hledal. A dnes 
možná našel.  
 Jeho zájem neupoutalo 
nic děsivějšího než porcelánová 
panenka, která by si hned mohla 
zahrát hlavní roli v béčkovém 
hororu. Keramickou hlavičku mě-
la celou zedřenou, chybělo jí oko 
a neměla skoro žádné vlasy. Nor-
málního člověka by nejvíce zne-
klidnily špendlíky zapíchané do 
celého povrchu jejího vatou vypl-
něného těla. Ho však na nich ně-
co fascinovalo. Jednoho 
z trýznitelů panenky po chvíli vá-

hání vytáhl. Kola v žaludku mu 
žbluňkla, plechovka spadla na zem 
a svět se otočil naruby.  
 Probral se na úplně jiném 
místě. Ležel v rohu tmavé místnosti. 
Pozoroval obrysy staromódního 
nábytku a přemýšlel nad tím, co 
tady dělá. Z jeho myšlenek ho však 
vytrhl dětský křik. Opatrně tedy 
věšel do místnosti, odkud šel hluk. 
Teď mu došlo, že není středa odpo-
ledne, ale že je jinde a jindy, než byl 
pár minut zpátky. Postavy, které 
v místnosti viděl, byly oblečeny do 
dlouhých odporně zdobených šatů 
a hádaly se staře znějící angličtinou. 
Starší žena očividně sebrala asi sed-
mileté dívce onu panenku. Holčička 
se k ní snažila dostat. Brečela. 
Náhle se mezi obě postavy vřítil 
tichý pozorovatel. Popadl dítě i 
s panenkou a utíkal pryč. Šokovaná 
žena nejspíš omdlela. On dívku od-
nesl k ní do pokoje a uložil ji do pos-
týlky. 
 „Díky,“ bylo jediné, co hol-
čička svému zvláštnímu ochránci 
pověděla, než mu z ruky vypadl 
špendlík a on se propadnul do ne-
konečna času. 
 Když se vrátil zpět do 
„teď“, byl chvíli v šoku. Svět mu 
připadal jiný, takový vybledlý. Por-
celánovou panenku koupil a cestou 
domů mu začaly docházet všechny 
věci, které se staly. Skončil s tím, že 
strávil asi půl hodiny ve viktoriánské 
Anglii, kde možná zachránil dítě 
před šokem z krádeže panenky ne-
bo zabil chůvu šokem z krádeže 
dítěte. Nechápal jen spojitost 
špendlíku a jeho zážitku. Tak vytáhl 
další. 
 Tentokrát potkal stejnou 
dívku, která však byla aspoň dva-
krát starší než při jejich posledním 
setkání. Byla na jakési společenské 
akci, kde si z ní utahovali ostatní 
hosté. Její ochránce všechny uklid-
nil a strávil s ní několik dlouhých 
hodin.  
 „Víš, do té panenky jsem 
začala zapichovat špendlíky pokaž-
dé, když mi někdo jakkoliv ublížil. 
Nebýt tebe, tak by tam jeden přibil i 

dnes,“ přiznala se mu. On konečně 
vše pochopil a rozhodnul se zničit 
všechny její špatné vzpomínky.  
 Čím víc času trávil 
v devatenáctém století, tím mu při-
padala současnost bezbarvá a roz-
mazaná. Nic ho zde nebavilo, tak 
celkem rychle vyčistil tělo panenky 
od všech parazitů. Když však ničil 
poslední šrám na mysli své dívky, 
nastalo něco, co nečekal. Po srdce-
ryvném loučení se rozhodl pustit 
špendlík na zem, aby se vrátil zpátky. 
Nic se ale nestalo. Zkusil to několi-
krát zopakovat. Nic.  Nevěděl, jestli 
se má sobecky začít radovat, nebo 
brečet. Zničil svoji současnost změ-
nami v minulosti, které nemůže vzít 
zpět. Stojí to za to být s ní? 
 
CESTA ŽIVOTEM 

Sofie Dia 
 Každý střípek dáte jen oso-
bě, která je pro vás důležitá a vy jste 
pro ni taky důležití. Střípek můžete 
zanechat i na místech, která jsou pro 
vás důležitá. Když někdo nebo něco 
vlastní váš střípek, je to pro vás veli-
ce důležité. Bohužel nikdo nemůže 
ovlivnit komu nebo kam střípek dá, 
Jakmile rozdáte všechny tak… to 
zjistíte po přečtení. 
 Můj první střípek jsem da-
roval své mamce. Na to stačil první 
pohled. 
 O chvíli později jsem dala 
další taťkovi. Na to taky stačil první 
pohled. 
 Ležela jsem pár dní v ne-
mocnici. Jakmile nás pustili domů, 
moje další tři střípky zmizely. Jeden 
dostal brácha, další sestra. A ten 
třetí? Měli jsme i pejska. Po několika 
dnech můj střípek dostal i domov. 
Zažila jsem tam spoustu úžasných 
věcí. Poznala jsem spoust úžasných 
lidí. Rozdala nespočet střípků, ale 
pak…….. pak jsme se odstěhovali. 
Měla jsem tři roky, tak jsem nechá-
pala, že se stěhujeme jen do vedlej-
šího města. Byla jsem smutná, ale 
když jsme přijeli do nového domu, 
hned jsme si našli kamarády. Bylo to 
tam dobré. Nestěžuji si, jenom do-
mov je domov a ten je tam, kde se 

Tvůrčí psaní 

7 



 

 

ctíte jako doma. Přesto jsem si za-
čala zvykat.  
 Když jsem začala chodit do 
školy, byla jsem nadšená. Za chvíli 
to ze mě opadlo, protože jsme se 
začali učit. Potkala jsem spoustu 
lidí. Někteří odešli a někteří přišli. 
Přesto jsem dala další střípek až své 
nejlepší kamarádce. Ve čtvrté třídě 
mi umřel dědeček a dva měsíce 
potom babička. To bylo hrozné ob-
dobí. Druhá babička s dědečkem už 
nežili dlouho, ty jsem ani nepozna-
la. Dlouho potom jsem žádný stří-
pek nerozdala. Až v šesté třídě jsem 
dala další. Na adapťáku jsem necha-
la svůj další střípek. Bylo to tam 
super. Nejtěžší bylo odejít, ale to 
jsem zvládla. Potom přišel lyžařský 
kurz, který mě hrozně bavil. Tam 
jsem nechala další střípek Pár jsem 
jich i dala. Dalších rok jsme si svůj 
život užívala. Měla jsem se dobře, 
ale pak přišly přijímačky. Ty jsem 
naštěstí zvládla.  Šla jsem na gym-
názium, tam jsem rozdala hodně 
moc střípků. Bylo to super i učitelé 
byli super. Ani se mi nechtělo ode-
jít, ale musela jsem. Po gymnáziu 
jsem šla na vysokou školu. Chtěla 
jsem být právník, ale nakonec jsem 
šla studovat medicínu. Nikdy jsem 
svého rozhodnutí nelitovala. Sice 
jsem nezachránila všechny životy a 
to bylo na té práci to hrozné, ale 
vždy, když jsem někomu zachránila 
život, byla jsem šťastná.  
 V nemocnici jsem taky 
rozdala hodně střípků. Našla jsem 
tam vše, co jsem v životě potřebo-
vala. Můj manžel byl taky doktor. 
Měli jsme dvě krásné dcery. Vnou-
čátka byla moc hodná. Vždy po ško-
le nás chodila navštěvovat. Jednou 
jsme s nimi jeli na výlet. Tam jsem 
zanechala svůj poslední střípek. Za 
dva dny jsem umřela. Mohla jsem si 
listovat svou knihou střípků. Vzpo-
mínala jsem na chvíle, které jsem si 
mlhavě pamatovala. Takže, když 
umřete, znamená to, že už nemáte 
žádný střípek, že jste rozdali všech-
ny střípky, že už jste rozdali celé své 

srdce.            3. místo  
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JEŠTĚ VČERA JSEM BYL 

V MINULOSTI 

Radim Prokš 
 Ještě včera jsem se pro-
cházel v zahradách psychiatrické 
léčebny. Nebyla to procházka růžo-
vým sadem, rozhodně ne. Vždy 
jsem usedl na lavičku a začal jsem 
cestovat. Kam? Hádejte. Kvůli ní 
jsem přeci tady, kvůli minulosti… 
 Má hlava bolela ten den 
nejvíce, srdce doslova bouchalo, 
dech se zastavoval. Ale byl jsem na 
místě, ve své minulosti. 
V myšlenkách jsem chvíli bádal, o 
kolik let zpět jsem se posunul. Tušil 
jsem, že můj výlet se ukotvil v době 
o dva roky zpět. Tenkrát jsem netu-
šil, jak člověk vypadá, když je na 
dně. Nevěděl jsem ani, že stále to 
nebylo nejhorší… Nic mi v té době 
nešlo, nikdo se mnou nemluvil, nic 
mě nebavilo. Možná byla důvodem 
bouračka, při které zemřeli táta 
s mámou. Zkrátka život, kde mou 
náplní všech dnů byl smutek. Pak 
přišel onen den, kdy jsem zašel na 
party jednoho mého známého, 
kamarád mého bývalého kamará-
da. A právě zde začíná můj příběh… 
drogy. 
 Vrtím se na lavičce a roz-
mýšlím, zda je dobrý nápad si 
všechno znova připomínat.  
  „Pojď si taky nasát,“ se 
smíchem mi řekli účastníci zábavy. 
Zpočátku jsem vdechoval nosem 
takový bílý prášek, vlastně mi kdysi 
nedošlo, co to je. Ale bylo mi líp, 
tak líp, že jsem si později už ten 
sajrajt i vpichoval. Bylo mi dobře, 
tak dobře, že jsem nevěděl, kdy 
přestat, a na tuto myšlenku jsem 
ani nechtěl pomyslet. Všechny mé 
úspory mířily do onoho dobrého 
pocitu. „Co je to s tebou? Vypadáš 
nějak jinak,“ říkali mi spolužáci. Já 
je nevnímal. Byl jsem ve vlastním 
světě, ale zároveň i v reálném. Ode-
šel jsem z dětského domova, chodil 
jsem za školu, nechtěl jsem risko-
vat, že bude nějaký problém. 
Všechno jsem tam nechal, jen pení-

ze ne. Pak si vybavuji mé kroky, 
když jsem nastupoval do auta, 
které mě zavezlo za mými přáteli. 
„Tak se těšíš na život bez starostí 
a jen plný zábavy?“ říkal mi ten-
krát nadšeně kamarád, díky kte-
rému tohle všechno začalo. On 
mě pozval na party… Auto přif-
rčelo k polorozpadlému skladišti. 
„Vítej doma,” řekl mi. A já se 
usmál a vstoupil dovnitř. Upro-
střed velké rozlehlé místnosti 
bylo ohniště, všude kolem matra-
ce, tedy lůžka ostatních lidí…  
 Najednou v hlavě černo. 
Slyším, jak vedle lavičky cvrlikají 
ptáci, kteří mají odvahu se přiblí-
žit. Podívám se na ně, ale hned 
hlavu otočím před sebe. Pokraču-
ji dál. 
 Seděl jsem u ohně 
s ostatními lidmi. „Vítej v partě 
šťastlivců,“ uvítal mne velitel naší 
party. Nebylo těžké si sehnat 
další dávky. Stačilo našemu veli-
teli zaplatit a druhý den byla u 
mojí matrace stříkačka, či dvě, 
záleží, kolik jste mu dali. Byl to 
doslova ráj, žádné starosti, žádné 
obavy, jen zábava.  
 Zabrní mi v hlavě a ote-
vřu oči. Bylo velmi hloupé si mys-
let, že se nemůže už nic stát. 
 V noci se připlížila poli-
cie. Nikdo je neslyšel, všichni se 
už váleli na zemi. Naštěstí se ně-
kdo probral, vstal a začal křičet: 
„Policajti, zdrhejte!“. Všichni se 
rozutekli, i já. Naštěstí se mi po-
dařilo utéci, dalším členům ale 
ne. Všechny je pochytali. Utekl 
jsem do nedalekého lesa, až 
k odpočívadlu, kde parkují kamio-
ny. Pokud si dobře vzpomínám, 
na těch novinách, které jsem 
vyhrabal z koše, bylo napsáno, že 
se podařilo pochytat drogový 
gang z místního skladiště. Žádné 
zprávy o mně, že bych byl hleda-
ný. Nikdo neměl ani potuchy, že 
jim schází ještě poslední člověk. 
 Vydechl jsem, napětí ze 
mě kleslo. Začal se zvedat vítr, 
možná se blíží bouře.  
Se všemi začalo trestní řízení. 
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Tuším, že nejvíce dostal náš velitel, 
a to 9 let. O ostatních jsem už nic 
nezaslechl ani nečetl. Bylo mi hroz-
ně. Neměl jsem se kam vrátit. Rodi-
nu jsem neměl, zpět do dětského 
domova? To nebylo možné. A niko-
ho dalšího nemám. Najednou mě 
ovládl pocit beznaděje, že jsem 
k ničemu a nikdo mi nepomůže. 
Nevěděl jsem, jak dál.  
Začalo pokapávat, kapky byly tak 
studené. Jako by příroda věděla, že 
teď přijde nejhorší. 
 Šel jsem směrem od měs-
ta dál do neznáma. Pochodoval 
jsem po jednom mostě. Najednou 
vedle mě -  zábradlí, zábradlí, přes 
které bylo vidět dolů. Zavřel jsem 
oči… položil obě ruce… přehoupl 
se… a skočil…  
 Z nemocnice si skoro nic 
nepamatuji, jen den, kdy mě od-
vezli sem, do této psychiatrické 
léčebny. Déšť mi omývá obličej. Už 
je čas jít. Uvnitř čekala jedna paní 
vychovatelka z našeho dětského 
domova… 
 Ještě včera jsem byl 
v minulosti. Takový byl můj výlet. 
Dnes se procházím, po mostě. Bez 
myšlenek, bez pocitů. Jen vidím tu 
výšku… 
 

BABIČČINO TAJEMSTVÍ 

Barbora Grulichová 
 Každé letní prázdniny od-
jíždím k mojí milované babičce. 
Bydlí v malém domečku pod lesem 
a chová různá zvířata, králíky, slepi-
ce a kachny. Dům jí hlídá pes Ram-
bo, který bydlí v boudě na dvorku. 
Uklízely jsme v její zaplněné ložnici 
a nepotřebné věci odnesly na pů-
du. Rovnala jsem zaprášené krabi-
ce a najednou… vypadl na mě mod-
rý sešit. Vzala jsem ho do rukou. 
„Babi, něco jsem našla!“ volám 
netrpělivě. Babička za mnou přišla 
a všimla si, že držím její starý deník. 
„Babi, co to je za sešit? A kdy jsi to 
psala? Jak starý ten sešit je? Co jsi 
do něj psala?“ „Pojďme radši do 
kuchyně, tohle vyprávění bude 
nadlouho, ty zvědavče jeden,“ řek-
la babička. Sešly jsme do kuchyně a 

sedly si naproti sobě. Nejdřív ba-
bička odpověděla na moje otázky a 
pak mi podala, jak už teď vím, svůj 
starý deník. 
13. ledna  
Dnes přes noc napadlo spoustu 
sněhu, takže jsem se domluvila s 
mými kamarády, že půjdeme sta-
vět sněhuláky a projít se zasněže-
nou krajinou za naším městem. 
15. ledna  
Zítra jdeme se školou sáňkovat, a 
proto dneska jdeme koupit nové 
sáňky, abych mohla jezdit a užít si 
den s kamarády. 
21. února 
Dneska mám narozeniny! Dostala 
jsem spoustu dárků. Svetr, dvě 
knížky a krásnou růžovou kytičku. 
Dokonce i ve škole si na mě spous-
tu dětí vzpomnělo. Jsem tak ráda. 
6. března 
Včera jsme byli s maminkou na 
procházce. Je vidět, že jaro každou 
chvílí začne. Dnes naopak s tatín-
kem ořezáváme ovocné stromy. Je 
to opravdu zábava. 
27. května 
Dnes jsem dostala ten nejhezčí 
dárek. Krásný náhrdelník s červe-
ným srdíčkem a slíbila jsem, že ho 
nikdy nesundám. 
.... 
 Byla jsem nadšená z toho, 
jak babička žila. Listuji dál.   
1. července 
Mám samé špatné zprávy. Tatínek 
je velmi vážně nemocný, takže leží 
v nemocnici. Chodíme za ním s 
maminkou každý den, protože 
chceme, aby věděl, že jsme tu pro 
něj. Včera maminka přišla z práce 
a sdělila mi, že se budeme stěho-
vat, protože nemá na zaplacení 
nájmu a že si musí najít lepší práci. 
 
 Bylo mi babičky hrozně 
líto, protože jsem věděla, že v její 
 kůži bych byla velmi nešťastná, ale 
vím, že babička je velmi silná, tak-
že to určitě zvládla. Babička mi 
řekla, že dlouho bydlela sama s 
maminkou, protože tatínek byl v 
nemocnici a snažily se mu pomoct 
překonat tu zákeřnou nemoc. Od 

tohoto zápisku už v deníku nebyl 
žádný veselý o tom, jak se babičce 
vedlo nebo jaký měla skvělý den. 
Ale… babička přelistovala deník a 
podala mi ho.  
23. prosince  
Tatínek se uzdravil! Včera ho pustili z 
nemocnice a sdělili nám, že s nemocí 
je nadobro konec. Všichni jsme byli 
moc rádi,  že Vánoce prožijeme spo-
lečně. 
 Obdivuji babičku i její rodi-
če, že  to společně zvládli jako rodina 
a překonali strach z toho, že se tatí-
nek neuzdraví. Podařilo se! Uzdravil 
se! Babička odešla do ložnice a při-
nesla deník v červených deskách a 
podala mi ho. Byl prázdný. „Je pro 
tebe,“ usmála se. Poděkovala jsem 
nejen za deník, ale za celý den s ní a 
s jejími vzpomínkami. Jsem si jistá, 
že teď o babičce vím všechno. Psát 
deník se vyplácí, protože čas vrátit 
nejde, slyším její slova. 
25. července 
Dnes je asi ten nejlepší prázdninový 
den. Našla jsem babiččin starý deník, 
který si jako malá psala a dozvěděla 
jsem se, že babiččin tatínek trpěl 
zákeřnou nemocí, ale nakonec se 
vyléčil, že babička měla spoustu dob-
rých kamarádů a skvělé zážitky. 
Tenhle den si budu dlouho pamato-
vat. 
 

TAJEMSTVÍ NA PŮDĚ 

Bára Bomberová 
 Je sobota večer, docela nuda. 
Ležím na posteli a přemýšlím, co 
budu dělat. Oči mi slétly na fotku 
naší rodiny, vezmu  ji do ruky a pro-
hlížím si ji. Prababička, jestli i ona se 
někdy nudila. Zadívám se pořádně a 
v tu chvíli se mi honí myšlenky hla-
vou. Jak to dřív chodilo? Jak trávila 
volný čas? Měla vůbec nějaký volný 
čas? Nudila se jako já? 
 Vždyť my k ní zítra jdeme na 
oběd, mohla bych se jí  zeptat. Třeba 
mi prozradí i nějaké tajemství.  
 Konečně je neděle dopoledne. 
Těším se…  
 A prababička vyprávěla… 
 „Je to už hrozně dávno, kdy jsem 
byla tak malá jako ty (prababičce je 

Tvůrčí psaní 
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79 let). Doba byla chudá, k jídlu 
jsme měli třeba během dne jen dvě 
různá jídla. Oblečení bylo, no … pro 
tebe už staré, nemoderní. A ty 
chceš vědět nějaké moje tajemství a 
zážitek, že? Tak to ti řeknu, jak se 
dnes říká, dva v jednom.  
 Když mi bylo 11 let jako 
tobě, jela jsem se svými kamarádka-
mi na skautský tábor. Napadlo nás, 
že si založíme takové truhličky. Tam 
jsme si ukládaly všechny věci, co 
nám na tom táboře přišly zajímavé, 
důležité nebo které jsme našly.  A 
úplně poslední den tábora jsme si s 
těmi kamarádkami řekly, že ty truh-
ličky zakopeme do země. A takové 
holčičky jako my je třeba v budouc-
nosti najdou a budou vědět, že tady 
na tom místě někdo byl. A pak jsme 
odjely. Když jsme se pak s holkami 
sešly, vždycky jsme vzpomínaly prá-
vě na ty truhly. 
 Pak jsem poznala v 18 le-
tech tvého pradědečka, měli jsme 
se hodně rádi. A po pěti letech, co 
jsme se znali, se mě zeptal: Co by sis 
přála k našemu výročí? A já jsem si 
vzpomněla právě na tu truhlu. A tak 
jsem mu o ní vyprávěla jako teď 
tady tobě. Tvůj pradědeček byl vel-
mi nadšený, že mi může splnit něco 
originálního, něco, co bych si straš-
ně přála. Ubyly dva dny a já jsem 
byla nadšená. TVŮJ PRADĚDEČEK JI 
VÁŽNĚ VYHRABAL A PŘINESL A DAL 
MI JI! No vlastně by měla být ještě 
na půdě.“ 
 A já jsem se ani neptala, 
jestli můžu, a letěla jsme nahoru na 
půdu. Chvíli jsem hledala, ale pak 
jsem ji našla. Pomalinku jsem ji ote-
vřela, byla v ní stará propiska, zreza-
vělá mince, mušlička a krásný 
prstýnek s perličkou... ale to už 
jsem se dohrabala úplně dolů, neu-
věříte, co jsem našla. Byl to malý 
zmuchlaný papírek. Když jsem ho 
rozbalila, vůbec mi to nešlo přečíst, 
ale pochopila jsem, že to bude asi 
nějaký vzkaz. Nakonec jsem to ale 
rozluštila. Bylo tam napsáno: Až se 
jednou vdám, tu truhličku budu mít 
zpátky. 
 Když jsem si to přečetla, 
nemohla jsem uvěřit vlastním očím! 

Proč mi to prababička nikdy neřek-
la? Proč o tom nikdy nemluvila? 
Šrotovalo mi to v hlavě a pořád mě 
to strašně zajímalo. Prababička mi 
toho dne ještě řekla, že nevěděla, 
že mě to bude zajímat a že také 
chtěla, abych měla nějaké to pře-
kvapení. Cestou domů mi v hlavě 
mi pořád létala babiččiny slova a 
ta věta z papírku.  
PS: TAKOVOU TRUHLIČKU SI TAKÉ 
ZALOŽÍM. 
 

PANDA 

Klára Janíčková 
 V jednom velkoměstě žil 
chlapec. Jak to ve většině rodin, 
kde mají jedináčka, bývá, jsou pro-
blémy. Kluk jménem Patrik žil se 
svými rodiči. Bylo mu čtrnáct let a 
byl věčně mrzutý, neměl kamarády 
a byl závislý na videohrách.  Nejen 
to, nesnášel přírodu a hlavně zví-
řata. Jeho rodiče, ti přírodu přímo 
milovali a zvířata měli velice rádi. 
Byli to totiž přírodovědci. Zabývali 
se zkoumáním chráněných a ohro-
žených zvířat. Všude, kam jezdili, 
brali Patrika s sebou. Patrik to pří-
mo nesnášel. Patrikovi rodiče měli 
dojem, že ho tím odtrhnou od 
videoher, protože vždy jeli tam, 
kde není signál. Jednou přijeli rodi-
če domů s úžasnou zprávou a 
hned ji šli Patrikovi oznámit. Neu-
věříš, co se stalo, Patričku.  
„Ano?“ 
„Viděli jsme v televizi soutěž za 5 
000 korun o nejoriginálnější fotku 
ohroženého zvířete.“ 
„No a?“  
„No už jsme koupili tři letenky a 
zítra odlítáme na Galapágy.“ 
„Co? I se mnou?“ divil se Patrik.  
„Ano, to bude způsob, jak trávit 
více času jako rodina.“ 
  Všichni si sbalili věci a 
nastal čas odletu. Byla to dlouhá 
cesta, letěli jedenáct hodin.  Když 
přistáli, trochu se protáhli a pak si 
šli zanést věci do malé chatky. 
Rodiče se šli porozhlédnout, pobyt 
byl jen na dva dny. Patrik zůstal v 
chatce sám. Ale neměl signál, tak 
se šel projít, aby ho našel. Šel, ale 

najednou ucítil nějaké lechtání na 
noze, otočí se a uvidí, že u nohou 
mu leží malá fialovorůžová panda. 
Takovou ještě nikdy v životě nevi-
děl. Přemýšlel, jestli to má říct 
rodičům. Ale radši ne. Ta pandička 
se od něho nehnula ani na krok. 
Protože měl na kalhotách dlouhé 
šňůrky a jí se hrozně líbily, chtěla 
si s nimi hrát. Patrik si to neuvědo-
mil a přemýšlel, proč za ním pořád 
chodí. Tak ji popadl a odnesl ji 
daleko od chaty. Noc, kdy měli 
odlítat, se něco stalo. Malá panda 
vlezla do jejich chatky, protože ji 
přitahovala vůně sušenek z kufru 
Patrika. Vlezla tam a usnula.  
 Rodiče a Patrik se ráno 
vzbudili a šli se všemi věcmi na 
letiště. Když odletěli zpátky domů, 
Patrik otevřel kufr a nevěří svým 
očím. Spí tam panda, která za ním 
pořád chodila. Patrik ji neměl rád, 
a tak ji vyhodil na ulici. 
  Rodiče byli smutní, že na 
ostrově nenašli to pravé zvíře. 
Ráno, když se Patrik vzbudil, slyšel 
venkovní hlášení. POZOR, POZOR! 
Na ulici se pohybuje divoké zvíře a 
začíná být chaos. Patrik rychle 
běžel ven pro ni, ale bylo už poz-
dě, panda byla na přechodu a jelo 
auto. Patrikovi se hrůzou zastavilo 
srdce. NE! Projíždějící auto pandu 
zachytilo. Patrik popadl bezvlád-
nou pandu a běžel s ní k veterináři. 
Tam ji rychle vzali a snažili se ji 
oživit. A podařilo se. Patrik ji vzal 
do náruče a začal brečet radostí. 
Uvědomil si, že živý tvor je důleži-
tější než všechny hry světa. Rodiče 
řekli, že i když je to ohrožené zvíře, 
tak si ho může nechat, protože jí 
zachránil život. Patrik neměl slov, 
protože si ji hrozně oblíbil a byl 
rád, že to všechno takhle dopadlo. 
Šel za rodiči a řekl, že si uvědomu-
je, že kdyby s nimi nejel, nikdy by 
nic podobného nezažil a nepoznal 
by nikdy takového úžasného tvo-
rečka. 
 

3. místo literární soutěž 
Kde končí svět 
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Pošťák Pet  

Oblékl se hned 

Požár viděl v dálce 

Erik žhářem stal se 

Lehce do vězení dostal ho soudce. 

akrostich 

Pozor, tam se něco děje 

Odejdi co nejdál hned 

Plamen se tu blízko směje 

Letí mezi mraky, ničí svět 

Až ho hasič vodou zleje 

Chrabře, rychle, pryč bude hned. 

Plamenů se sejde mnoho 

Oheň vznikne z toho 

Žhářů je na světě moc 

ÁÁÁ křičí na policii, POMÓC! 

Rozhlas hasiče vystraší a hasit peláší. 

V zimě v pevnou mění se 

O prázdninách v teple hodí se 

Dovede oheň uhasit 

A velmi užitečná být. 

Oheň začne plát 

Hasič musí vstát 

Emil se jmenuje  

Ničeho nelituje 

Hoří, hoří, hoří! 

A hoří dál! 

Sílí veliký žár 

I když plameny šlehají výš 

Tím hasičským autem je uhasíš 

Obec plamen schvátil 

Hasič jí život vrátil 

Endorfin mu krví proudí 

Nikdy z ohně se nehroutí 

 

Hasič na pomoc běží 

Aj, oheň má výšku věží 

Slibně hasič hasí dál 

I když odznak nedostal 

Čelí zkáze pak je blaze 
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 V literárním sdružení HaJaJi  

S knihou  
 na             

HaJaJi 
 Členové čtenářského klubu vy-
stupují na akcích literárního sdružení 

HaJaJi.  

Na jednom setkání pohovořili o kni-
hách, které čtou a doporučili je ostat-
ním. Společně si odpověděli na otázku 
  

Jaký jsem díky knize? 
 
 milující člověk 
 díky knize jsem vzdělanější 
 lepší člověk 
 mám klid v duši 
 uvědomělý čtenář 
 jsem zranitelný romantik 
 jsem čtenář s představivostí 
 jsem člověk s větší fantazií 
 zažívám štěstí 
 miliony osobností v jednom 

těle 
 jsem drahokam ve tvrdé slup-

ce 
 čtu a nevidím pouze písmena 

Káčkaři 
 

„Knihy mám velmi rád a nejvíc mě 
na nich baví, že se dají číst.“ 

Jiří Suchý 
 

„Pokládám knihu za velkolepý vy-
nález, knihtištění nebylo překoná-
no ani rozhlasem, ani televizí. K 
náležitému používání rádia a tele-
vizoru je zapotřebí elektrické 
energie, kdežto k plnému užitku z 
knihy stačí energie člověčí.“ 

Rudolf Křesťan 



 

 

 Soutěže 

 

Recitace nás baví 

 

Ve středu 21. 3. 2018 se konalo obvodní kolo recitační 
soutěže v Moravské Třebové za účasti jevíčské základ-
ní školy. Díky naší kvalitní přípravě jsme se nezalekli 
silné konkurence, a podali ten nejlepší výkon. Ve 3. 
kategorii (6. a 7. třída) nás reprezentovali Sofie Dia, 
Adam Zádrapa, který si odvezl čestné uznání, a Magda 
Vymětalová, která si vybojovala 1. místo a postup do 
okresního kola ve Svitavách. Ve 4. kategorii (8. a 9. 
třída) jsme byli trochu úspěšnější, jelikož se všechny 
naše recitátorky dostaly do okresního kola 
v následujícím pořadí. 3. místo obsadila Anna Vyměta-
lová, 2. místo získala Dado Dia a 1. místo si odvezla 
Eliška Mauerová. A kteří autoři nás oslovili letos? Tra-
dičně již Miloš Macourek, Karel Čapek, Květa Legáto-
vá, nově pak Barbora Klárová a Tomáš Končinský a 
jejich  Překlep a Škraloup či  Jiří Suchý a jeho monolog 
červa. Všem zúčastněným velmi gratulujeme a přeje-
me jim hodně štěstí do dalšího kola. 
Dado Dia 

Okresní kolo bylo nabité výbornými texty a skvělými 
výkony, jak ostatně potvrdila i odborná porota. Naše 
recitátorky si vedly velmi dobře, nakonec si Magda 
Vymětalová a Anna Vymětalová odvezly čestné uzná-
ní. Po soutěži si sice v čtenářském klubu od recitace a 
práce s texty odpočineme, ale již na konci měsíce 
května si zarecitujeme na Jevíčkovění.  
Jiřina Finsterlová 

Literární olympiáda 
Literární olympiády Svitavská čtečka se letos zúčastni-
lo pět zástupců nejstarších Káčkařů. Práci s textem i 
vlastní tvorbu si tak vyzkoušeli na soutěži v konkurenci 
svých vrstevníků. Všichni naši se dostali svými výsled-
ky mezi desítku nejlepších řešitelů. Poděkování patří 
Radimu Prokšovi, Dadě Dia, Elišce Beranové, Anně 
Junkové a Kláře Zatloukalové. 
Jiřina Finsterlová 

Školní kolo recitační soutěže divácky podpořili čle-
nové čtenářského klubu Káčko. Někteří se do sou-
těže zapojili, jiní hodnotili a stali se porotci soutěže. 
V divácké soutěži byli nejúspěšnější Magda Vyměta-
lová a Anna Vymětalová.  
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V ČT E N Á Ř S K É M  
KL U B U  KÁ Č K O  

100 výtisků 

  Z literárních projektů 
 Bajka Olgy Pospíšilové 

Přátelství 
Jednou šel slon na procházku a našel krásný vysoký strom se 

 šťavnatě zelenými listy. Jelikož měl slon hlad tak nečekal a pustil 

se do jídla. Když se najedl,  vrátil se zpátky domů. Jenže tu si vši-

ml, že ztratil náušnici od maminky, kterou dostal k narozeninám. 

Slon byl smutný, že ji ztratil, tak se vrátil zpátky k zeleným stro-

mům a začal hledat. Hledal až do večera a stále nic. Najednou k 

němu přiběhla myška a spustila: „Zdravím tě slone, hledáš něco? 

Všimla jsem si, jak se stále ohlížíš a vracíš." Slon zanaříkal: „Ach 

myško, ztratil jsem náušnici, co jsem dostal k narozeninám od 

maminky a nemůžu ji nikde najít." Myška se usmála a pronesla 

tenkým jemným hláskem: „Pomůžu ti, slone, ale pod podmínkou, 

že budeš můj kamarád. Jmenuji se Bětka, co ty?" Slon se zaradoval 

a souhlasil: „Rád budu tvůj kamarád. Jmenuji se Matěj." Matěj a 

Bětka začali hledat. Hledali tak dlouho, že Matějovi začala mizet  

Naděje, že náušnici najde. Tu najednou Bětka radostně vypískla: „Mám ji!" Matěj se zaradoval a vracel 

se domů s pocitem, že našel to, co ztratil a také, že má novou kamarádku. Druhý den šel opět na mís-

to, kde se s malou Bětkou poznal a doufal, že se s Bětkou dnes potká. Zničehonic slyšel písklavý hlas, 

který prosí o pomoc. Matěj se vydal za hlasem a chtěl zjistit, co se děje. Tu najednou uviděl malou 

bezbrannou Bětku, jak se topí ve vodě. Matěj přispěchal ke své kamarádce na pomoc. Dlouhým cho-

botem ji vytáhl z vody. A malá Bětka byla šťastná, že se Matěj objevil. Bětka pronesla šťastným hlasem: 

„Děkuji ti Matěji, zachránil jsi mi život." Matěj pronesl přátelským a vřelým hlasem: "Neděkuj mi, Bět-

ko. Tohle přece kamarádi dělají, ne? Pomáhají si."   Ponaučení : Dobrý skutek nepřijde nazmar 
 

V dešti  

Anna Junková 

 

Prší. Padají kapky. Rozbíjí se o střechy domů, aut, běhají po oknech, ulicích, po mé tváři. Déšť smývá ne-

čistotu včerejška a chystá okolí na nový zítřek. Smývá moje hříchy a odpouští mi.       

  Vzbuzuje pocit samoty, ale s milióny malých slz, tisíci rozbitých zrcadel a sty šedočerných šálků nemůžu 

být sama. Ulice zejí prázdnotou, všichni se schovávají. Schovávají se před deštěm, ale i před sebou. Bojí 

se, co přinesou proudy vody. Já se nebojím. 

  Mikina nasákla vodou. Připadám si těžce. Mám pocit, že se nemůžu hnout, že jsem tu navždy. Mám po-

cit, že mě ledové kapky rozpouštějí, že si mě chtějí nechat. 

  Déšť zesiluje a zeslabuje, kolísá jako křivka života. Já se o život nebojím. Dokud je tu můj kamarád 

déšť, budu tu i já. Já a život. Život a nekonečno. Nekonečno nebeských slz, které mě vždy rozesmějí. 

  Já se nebojím.  


