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Naděje není to přesvědčení,
že něco dobře dopadne,
ale jistota, že má něco smysl
– bez ohledu na to, jak to dopadne.
Václav Havel
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předmluva
Čtu vaše letošní příspěvky do oblázků, je v nich napětí, láska, hrůza, strach
i naděje a mnoho dalších pocitů, myšlenek i představ. Napadá mě, jak
neskutečný vynález písmo je a jak ovlivnilo naši civilizaci. Kde bychom jako
lidstvo bez písma byli? A jaké nutkání vedlo všechny velké civilizace k tomu,
aby to, co vědí a to, co chtějí sdělit, převedli to těch všech klikyháků a obrazců,
kterým se říká písmena?
Jasně, můžeme si o svých zkušenostech povídat, ale napsat je, to je jako to
vložit do skleněné láhve a poslat do světa. Kdysi je četlo jen pár lidí, kteří se
dostali k ručně přepisovaným textům. Později každý, kdo si koupil vytištěnou
knihu. A dnes? Kdokoli, kdo se připojí k internetu. To je sice úžasné, ale taky
hodně zrádné. Musíme mít odpovědnost za to, co píšeme na jedné straně
a schopnost rozpoznat to skutečné a věrohodné na straně druhé. Naučit se
číst mezi řádky, pochopit tak záměr autora. To se jen stěží naučíme jinak než
tím, že sami budeme psát a ukládat vzkazy mezi řádky.
Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci letošního ročníku oblázků a všem,
kteří do něj přispěli, že se tak přímo nebo nepřímo na prohlubování těchto
našich dovedností podílejí.
Přeji příjemné čtení :)
Karel Handlíř, ředitel školy
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Žít a nežít
David Ticháček

Žití a „Nežití“ toho mají spoustu společného. Představuje věc, kterou si my
sami nedokážeme vysvětlit. Ani vědci nemohou dokonale vysvětlit, co tyhle
dvě věci jsou a vždycky je tu nějaký háček. Ačkoliv jejich „blábolení“ věří
hodně lidí, některým lidem (i mně) tohle rádo by vysvětlení nestačí. Věří.
Věří v Boha, duši a duchy. Zkrátka nadpřirozeno.
Je lehčí říct: Vládne nám vyšší moc. O to je těžší ji zase pochopit. Je lehčí říct:
Já žiji, než já nežiji. Ale je těžší žít a život prožívat nežli být mrtvý. Je těžší být
matka dětí. Je těžší tu pro někoho být a o někoho se starat, zastávat se jich
a milovat je. Je těžší něčeho dosáhnout. Zažít úspěch. Vše je těžší než nežít.
My jsme lidé. Prokopáváme se přes překážky a útrapy žití. Jdeme kupředu.
Jen proto abychom žili. Možná je život těžší. Bez strastí, výzev a spousty
jiného by to ale nebyl život. S tímhle je život zábavný. Dává do koloběhu
života říz. Jsme lidé. Ať jsme bílí, černí, křesťané, židé, ateisté. Přesto máme
společný cíl. Budeme se prát do poslední chvíle o náš život.
My vytrváme…
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Přátelství je někdy víc než láska
Petra Adriana Nábělková

Co je přátelství? Obětovali byste ho pro lásku?
Přítel je ten, kdo vás obejme, když vás něco trápí. Příteli můžete říct všechno.
Láska je jako slza, zrodí se v očích, steče na prsa a vnikne do srdce. Poté co
lásku najdete, bojíte se, že byste ji ztratili, proto nechcete udělat chybu.
Nechcete říct něco špatně, bojíte se o ztrátu něčeho krásného, ale nejste
sami sebou.
S pravým přítelem můžete být čím chcete a nevadí mu to. Myslím si, že
přátelství je nejmocnější mezilidský vztah, ale co kdybyste se zamilovali do
svého nejlepšího přítele?
Dětská láska netrvá věčně, jednou se ta nit přetrhne, začnete na člověku
vidět jen to nejhorší, na člověku, kterého jste milovali. Něco se pokazí.
Přátelství je pro mě nejdůležitější. Chtěla bych si ho uchovat do konce života.
Když se podívám kolem sebe, vidím hodně přátel, kteří jsou spolu více než
dvacet let. A když vidím šťastný zamilovaný pár, tak jim někdy i závidím.
Není na škodu milovat, ani se přátelit.
Asi nikdo by nechtěl do konce života zůstat sám. Mezilidské vztahy jsou
zajímavé, krásné a mají co do činění s lidským chováním. Když někoho
milujete a on vás podvede, nejradši byste ho zabili. Ale horší je, když člověka,
kterého milujete, ztratíte smrtí.
Každý lásku popisuje jinak, také přátelství je u každého jiné, proto bychom
neměli ztrácet čas nad posloucháním řečí zamilovaných párů o lásce, ale
měli bychom si nějakou najít.
Tato práce byla oceněna Cenou odborné poroty.
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Aneta Adámková
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Poslední šance
Aneta Reichelová

Jsem uvězněná jako ve věži.
Smutek velký mě tíží.
Vzpomínka na den, kdy dostala jsem růži.
Bolest ve mně se doslova šíří.
Vím, nemyslel to vážně.
Rozhodně pro mě nebyly to lázně.
Teď myslím jen černě,
nebudu čekat věrně.
Když se dívám na nebe,
vzpomenu si na tebe.
V jezeře tvůj obraz vídám,
často o tobě i snívám.
Nesnesu ten pocit zrazení,
vždyť byli jsme vzájemně propojeni?
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Vzpomínka na lásku
Karolína Svrčinová

Procházím se u jezera, hledím do nebe,
vzpomínám, vzpomínám na tebe,
na to, jak byli jsme spolu,
navzdory všem našim sporům.
Pak přišla zrada. To, co jsem ucítila,
se nedá popsat…
Byli jsme jako oheň a led.
Teď mě čeká pád a vzlet.
Jsi jako řezník,
co vyřízl mé srdce z hrudi.
Chtěla bych být jen s tebou,
však nebudu tě nutit.
Já přece vím, že jsem pouze ta, co marně doufá
a k hlubokému dnu stále víc a víc „stoupá“…
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Anita Budiová
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Tajemství starého zrcadla
aneb Příběh se záhadou
Aneta Faifková

Uprostřed místnosti stojí velké zrcadlo. Nevypadá nijak zvláštně, ale něco
mě k němu poutá. Jako by mě k němu táhla nějaká kouzelná moc. Blížím se
k němu. Je něčím zvláštní, jenže nemohu přijít na to, čím.
Vzala jsem si židli a postavila ji přímo před zrcadlo. Najednou jsem si
všimla zvláštní záře, která zrcadlo obklopovala. Sedím na židli a pozoruji tu
zlatavou záři. Je nádherná. Připadám si jako na nebi na obláčku. Sním…
Před sebou vidím klikatou kamenitou cestu. Rozhodla jsem se po ní vydat.
Cesta mě dovedla do malého městečka. Městečko vypadalo kouzelně,
připadala jsem si jako v pohádce. Ale bylo tady pusto prázdno. Doufala jsem,
že někoho potkám, a proto jsem pokračovala dál až na náměstí. Stála tady
velká kašna, ze které tryskaly karmínové proudy vody. Byla to velmi zvláštní
scenérie.
Najednou vylezl zpoza kašny malý mužíček a pisklavým hlasem ke mně
promluvil: „Co tady chceš, děvče? Jak ses sem dostala?“ Řekla jsem po
pravdě, že přes zrcadlo. Mužíček se na mě tázavě podíval: „Zrcadlem? Myslíš
starodávným zrcadlem vyrobeným pro krále Artura, které zbavuje lidi všech
starostí?“
Než jsem stačila mužíčkovi odpovědět, zaslechla jsem hlas své babičky:
„Anetko, vstávej!“
Došlo mi, že to byl pouhý sen. Ale zvláštní a krásný. Možná někde takové
zrcadlo skutečně je. Kdoví…
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Stalo se to minulý týden
aneb Po každé bouřce se vrací sluníčko
Lenka Láryšová

Minulý týden. Co se vlastně stalo minulý týden? Někomu se možná povedlo
to, v co už nedoufal, anebo naopak se ten týden vůbec nedaří. Jasně, každý
prožívá něco jiného, všichni přece nemohou dělat to stejné.
Víte, mám kamarádku, která mi v neděli vyprávěla, jak hrozný byl pro ni
minulý týden. Snad nejhorší, jaký kdy mohla zažít. Nechtěla na své zážitky
myslet a připomínat si je, ale nedalo jí to. Stále přemýšlela, proč se to stalo
zrovna jí. Vždyť jsem nikomu nic zlého neudělala, opakovala si. Snažila
jsem se jí pomoci alespoň tím, že ji vyslechnu, říká se, že svěřený problém
je poloviční problém. „Třeba se ti ty věci staly, aby tě posunuly někam dál,
aby tě posílily, aby tě něco naučily,“ říkala jsem. „Jak by mi to všechno měla
pomoct? Jsi naivní, Leni,“ odpověděla mi. No nic, snaha byla, říkala jsem si.
Možná si teď myslíte to samé. Možná máte stejný názor jako ona. Že jsem
naivní. Samozřejmě vám ten názor neberu. Ne každý se totiž řídí příslovím
„Všechno zlé je k něčemu dobré“. Někteří tomu nevěří, protože měli také
takové chvíle, dny, týdny, měsíce, kdy se jim nic dobrého nestalo. Avšak to,
že to párkrát nevyjde, přece neznamená, že se to nemusí podařit příště.
Štěstí si vás najde, věřte mi. Někoho dříve, někoho navštíví později. Když
se vám něco nepovede, neházejte hned „flintu do žita“. Špatné období
brzy přejde. Nemůže přece „pršet“ pořád. Po každé bouřce musí vysvitnout
sluníčko.
Co je na tom nejhorší, je to, že když má někdo špatné období a chce, aby
mu vysvitlo slunce, očekává velké věci takřka ihned. Jenže někdy přijdou jen
maličkosti, jenom „dosvit slunce přes černé mraky“ a lidé i tyto maličkosti
nedokážou docenit. Stále čekají ty velké věci a neváží si těch malých.
Nadávají ještě více a malých „sluncí“ si nevšimnou.
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Nikdy nevzdávejte věci předčasně a věřte, že za vším špatným je něco
dobrého. To všechno zlé přebije. Dobro se nikam netlačí, počká, až se to zlé
zničí samo. Štěstí a dobro pak mají své místo.
Jen vydržte. O to vás moc prosím…
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Mariana Mrkvanová
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Číše lásky
Valentýna Daňhelová

Na svatého Valentýna,
z číše lásky pijte vína.
Všichni by se měli rádi mít,
někoho velmi mile překvapit.
Koupit lilie či růže,
to jistě k lásce napomůže.
Nikdy není pozdě přiznat lásku.
Klekněte na kolena před nějakou krásku.
Řekněte jí: „Mám Tě rád!“
Už není třeba žádných rad.
Pak chytněte se za ruce
a pobíhejte po louce.
Lehněte do měkké trávy,
třeba sledujte pasoucí se krávy.
Podívejte se na sebe,
na oči modré jak nebe,
neodvracejte pohled od těch krásných očí,
jen pokračujte v tom, už hlava se točí…
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Mistr
Jiří Ikonomidis

Byl večer, 21. března a všude bylo ticho, jen vítr hlasitě duněl, vál tak, že
převracel jednu popelnici za druhou.
V ulici za starou nemocnicí, kde byla taková tma, že ani to nejbělejší tričko
by nešlo vidět, se v koutě krčila postava. Naříkala a celá se třásla. Najednou
se ozval výkřik a pak pláč malého dítěte. Ta postava byla žena jménem Mary
Hanksová a právě porodila zdravého chlapečka.
„Pojmenuji tě Fury“. Když to žena dořekla, zavřela oči a zemřela. Malý Fury
brečel a tulil se k mámě.
Najednou se mihl stín, druhý, a nakonec i třetí. Jeden se postavil před
chlapce, vypadalo to, jako by ho chránil a zbylí dva stáli proti němu. Tři stíny
se ani nepohnuly. Když kolem projíždělo auto, reflektory ozářily jejich tváře.
Ten, co stál před Furym, byl muž s kloboukem, kabátem a koženými
kalhotami, na kterých měl opasek. Vypadal jako obyčejný muž, ale bylo na
něm něco zvláštního. Jedno oko měl modré a místo druhého senzor.
Muž vytáhl dva meče a tasil je proti zbylým dvěma postavám. Zařinčelo
ostří. To dva byli na chlup stejní. Byli to zrezlí a špinaví roboti, kteří v rukou
drželi kovové tyče.
Jeden z robotů udělal tyčí pár triků a vrátil ji do původní pozice, ten druhý
též předvedl pár kousků, jiné než robot první.
Nastal nelítostný souboj. Byl nespravedlivý, jelikož byli dva proti jednomu,
ale muž byl silnější. Všichni najednou vyskočili na okna a už bylo na střeše.
Odtamtud se ozývalo jen řinčení, jak se kov od kovu odrážel. Nastalo ticho.
Za chvíli před Furyho ze střechy seskočil muž v klobouku. „Ti mi ale dali
zabrat, co?“ řekl muž, vzal chlapce do náruče a odjel s ním v autě.
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O 16 let později
Rozlétly se dveře školy a z nich vyšel Fury směrem k černému Chevroletu
Impala, rok výroby 1964 s černými skly. „Dobrý den, mistře“ řekl osobě sedící
na místě řidiče. A byl to tentýž muž, který ho oné dávné noci adoptoval.
Byl krásný jarní den a auto se blížilo ke starému domu. Fury na povel mistra
zmáčkl tlačítko ovládání garážových dveří. Někdo by si mohl myslet, že
vjedou do staré garáže plné starých pneumatik a nářadí. Ale to ne. Jakmile
se zavřela vrata a v celé místnosti nastala tma, rozsvítily se malé ledky
a plošina, na které stálo auto, se začala pohybovat.
Tohle Fury moc dobře znal, ale něco mu připadalo jiné než obvykle. Mistr byl
zticha. Jindy by už mladíka informoval o nové misi. Když dojeli až dolů, byla
tam tma. Chlapec vystoupil a rozsvítil. „Všechno nejlepší!“ řekl mistr. Fury
úplně zapomněl, že má narozeniny.
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Ty a Já
Lenka Hasmandová

Snažil se jí nenápadně stisknout ruku, ale věděl, že ona ji nepřijme. Měl
pravdu. Ošila se a ruku strčila do kapsy dlouhého, šedého kabátu. „Nemůžeš
mě nenávidět věčně.“ zašeptal. V podtónu jeho hlasu byla jasně slyšet ironie,
což ji rozrušilo. Stáli u podchodu do metra a mlčeli. Ona uplakaná, jako už za
ty týdny stokrát. A on stále egoistický a ironický, jaký byl pořád. Možná taky
kvůli tomu se s ním rozešla. Ale hlavní důvod si stále nechávala pro sebe.
„Kdo říkal, že nemůžu?“ zavrčela, a ještě více se schoulila do kabátu, který ji
chránil před tou strašnou zimou. „Já nejsem ten, kdo to jen tak z ničeho nic
ukončil!“ rozkřikl se na celé kolo, až dívka nadskočila. Netušila, že se v něm
skrývá tolik nenávisti a zloby. Pár rozchody si už prošla a nikdy to nebylo tak
těžké. „Předpokládám, že chceš, abych odešla.“ řekla co nejtišeji a otočila se
na odchod. V tom ji ale mužská paže silně uchopila a zatáhla zpátky. Když se
na něho opět podívala, měl zavřené oči a vypadal, jako by se snažil se vším,
co mu řekla, vypořádat, ale jen v ústraní své mysli. Bála se toho, co má na
srdci, a moc. „Milovala jsi mě někdy?“ Ta čtyři slova rozsekla už tak hustou
atmosféru a dívka nevěděla, co odpovědět. Milovala ho? Kdyby ho přeci
opravdu milovala, nemusela by nad tím ani přemýšlet. „Sbohem“ řekla na
místo jakékoliv jiné odpovědi a zmizela v zasněžené ulici.
Odešla. Nechala ho stát jako hlupáka mezi těmi všemi lidmi. Teď už by ji
nestihl dohonit. Nechal ji odejít. Nechal svoji lásku zmizet. Nadobro.
O dva měsíce později
Už to jsou dva měsíce, co ho opustila. Jeho byt byl od té doby prázdný.
Ta sedačka, na které sedávala, když za ním přišla. Postel, ve které spolu
spávali. Všechno bylo jinak. Cítil se zničený. Chyběl mu její hlas, její smích,
její vůně. Najednou nevěděl, co dělá. Rychle se oblékl, obul a vyběhl do
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ledové noci. Musel ji vidět. I kdyby ho měla vyhodit. Rozběhl se směrem
k jejímu domu. Studený vítr ho štípal na tvářích, ale on odmítal zpomalit.
Byl tak strašně zmatený. Nevěděl, co od ní má čekat. Jakou reakci. Prostě
jenom běžel. Za pár minut už se mu před očima klenul dům. Její dům. Na
chvíli zaváhal a udělal krok zpět. Byl tolik nervózní. Pak se ale rozeběhl ke
dveřím. Nemohl to vzdát, když už byl takhle blízko. Zmrzlou rukou zaťukal
na dubové dveře. Vyhnul se kukátku, protože věděl, že kdyby ho viděla, tak
by ani neotevřela. Slyšel kroky. Určitě to byla ona. V tomhle se nikdy nepletl.
Srdce mu poskočilo. Zaskřípaly dveře. V první vteřině ani nevěřil, že to je
ona. Vypadala jinak. Její krásnou postavu teď zakrýval dlouhý, žmolkovaný
a na první pohled starý župan. Ale opravdový šok přišel, když se jí podíval
do obličeje. Byla bledá, jako by skoro vůbec nespala, kruhy pod očima byly
fialovější než kdy předtím. A její krásné, dlouhé, kaštanové vlasy byly pryč.
Jen stál s otevřenou pusou, než si uvědomil svoji nezdvořilost a rychle ji
zavřel. „Co chceš?“ vypadala vyděšeně a snažila se nandat kapuci od županu.
Zastavil dívčiny ruce v jejím urputném snažení. „Jsi nádherná.“ Snažil se ji
utišit a měl pravdu. Pro něj bude vždy ta nejkrásnější. V tu chvíli se v jejích
nádherných, smaragdových očích zaleskla slza. „Co se ti stalo?“ odvážil se
zeptat. Ale hned toho litoval. Sesypala se k zemi, a ještě více rozbrečela.
„Nečekala jsem tě“ utrousila mezi hlasitými vzlyky. „Už nikdy“ dodala. Lehce
ji stiskl ruce a moc dobře věděl, že teď už ho neodmítne. Zvedl ji ze země
a postavil na nohy. Zápěstím jí otřel slzy. Když ji přitiskl do svého náručí,
promluvila.
„Mám rakovinu. Nevím, jestli ještě budu žít, nebo jak dlouho. Proto jsem tě
opustila. Nemohla jsem tě nechat trpět společně se mnou. Prosím, odpusť
mi.“ brečela a bouchala mu pěstmi do hrudníku. Nechtěla se smířit s tímhle
osudem. Ale nemohla nic dělat. On chvíli mlčel. Ještě více ji stiskl v náručí.
„Vždyť víš, že s tebou budu vždy, v dobrém i ve zlém, slyšíš mě?“ Rychle
přikývla a otírala si slzy. „Budu s tebou, protože tě miluji.“ Říká se, že muži
nebrečí, ale tahle situace si to přímo žádala. Rozbrečel se a v tu chvíli se
jejich rty spojili v jedny. Jejich polibky byly trýznivé. Oběma chyběla láska
toho druhého. Láska, kterou si každý den dokazovali. Stáli před domem
ve sněhu. Ona v županu, s tvářemi mokrými od slz a on také uplakaný, ale
proto, že si uvědomil, že ji miluje více než cokoliv jiného na světě.
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Bývalá láska
Nikola Juroková

Zavřená jsem jako ve věži,
smutek temný ve mně leží.
Vzpomínám na tvé růže.
Vím, že už to tak být nemůže.
I přes silnou bolest snažím se vstát,
i když je černo, snažím se smát.

Propojení
Natálie Jopková

Černá věž je velmi temná,
v ní skrývá se smutek, barva černá.
Růže však nezná bolest,
tu zná přece jenom člověk.
Vždyť víš přece, v čem to bývá,
co duše citlivá v sobě skrývá.
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Jsem holka jako každá jiná
Anetka Adámková

Jsem holka jako každá jiná
a přece jsem trochu jiná.
Kolečka mám místo nohou,
ale vůli a mysl silnou.
Jsem holka jako každá jiná,
jsem hodná, milá a
přece jen jsem trochu jiná.
Ráda zpívám, maluju,
proto čast o trénuju.
Jsem holka jako každá jiná
a přece jsem trochu jiná.
Přání velké jedno mám,
Aby zdraví přišlo k nám.
Jsem holka jako každá jiná
a přece jsem trochu jiná.
Skákat, běhat, to je sen,
který se dá splnit jen,
když zázrak vyjde ven.
Jsem holka jako každá jiná
a přece jsem trochu jiná.
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Mariana Mrkvanová
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Dopis literárnímu hrdinovi
Natálie Jopková

Milý Orfee!
Do rukou se mi dostala kniha Staré řecké báje a pověsti. Začetla jsem
se do mnoha bájných příběhů a dnes jsem se seznámila také s bájí o Tobě
a musím přiznat, že je mi moc líto, jak krutý osud Tě postihl. Jistě jsi měl svou
Eurydiku moc rád. Neváhal jsi ani na chvíli a vyrazil jsi do podsvětí poprosit
o její navrácení zpět mezi živé. Cesta do podsvětí byla dlouhá a plná nástrah.
Tobě to ale vůbec nevadilo. Překonat řeku Styx, přemluvit Charóna, aby Tě
vzal s sebou do lodi a setkání s tříhlavým psem Kerberem, to chtělo velkou
odvahu. Obdivuji Tě za to.
Kdybych byla na Tvém místě, také bych šla do podsvětí. Poradila bych
Ti, aby ses na zpáteční cestě na svou Eurydiku neotáčel, jak Ti radili vládci
podsvětí Hádés a Persefona. Kdybych mohla vstoupit do báje a pomoci Ti,
stala bych se řeckou bohyní a doprovodila bych Tě na zpáteční cestě. Hlídala
bych Tě, abys dodržel pravidla a neotočil se. Stále bych Ti to připomínala
a šla bych s Tebou, aby ses necítil tak sám. Věřím, že by se nám Eurydiku
podařilo zachránit.
Určitě si přečtu i další staré řecké báje a najdu hrdinu nebo boha, který
vstoupí do Tvého příběhu a dokáže Ti pomoci, abys byl šťastný.
Nevzdávej se, Orfee. Hodně štěstí.
Tvoje přítelkyně – čtenářka Natálie
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Stalo se to minulý týden
Dorotea Mylková

Minulý týden, ten byl velice zajímavý. Chcete vědět, co se stalo? Tak
poslouchejte.
Je konečně pátek, myslím si. Vracím se ze školy domů. Obvyklá cesta
domů mi trvá zhruba 15 minut. V ten osudný pátek…můj návrat domů trval
jako celý týden.
Vracím se jako obvykle po chodníku podél řeky, dále přes most a kolem
zámku. Prošla jsme kolem jeho hlavní brány a chtěla pokračovat dál.
Jenomže jsem si všimla něčeho podivného. Brána na nádvoří byla otevřená,
v parku nikdo nebyl. Rozhodla jsem se bránu zavřít. Jakmile jsem se brány
dotkla, vtáhla mě dovnitř a já jsem se najednou ocitla uprostřed nádherně
vyzdobeného pokoje zámku. Byl to zvláštní pocit. Napětí, očekávání,
nervozita. Podívala jsem se na své hodinky a všimla si, že se zastavil čas.
Byla jsem mírně znepokojena. Chvíli jsem ciferník hodinek pozorovala, zda
se mi to nezdá, ale bylo to skutečně tak. „Je stále 16:30, zvláštní,“ pomyslela
jsem si.
Najednou někdo zaklepal. Do pokoje vešli komorník se služebnou. „Budete
zde přebývat, to je váš pokoj,“ oznámil mi komorník. „Já? Ale proč já?“ ptala
jsem se. „Nebojte se, časem se vše dozvíte,“ odpověděl komorník klidným
hlasem. Pozoruji služebnou, která mi chystá nádherné šaty s výšivkou a stále
se usmívá. „Nebojte se, domů se pozdě nevrátíte, zastavil se přece čas, ale
to jste si už všimla, že?“ vysvětlovala mi služebná. Prohlížím si připravené
šaty. Jsou opravdu velmi krásné, vyšívané barevnými kytkami s lesklými
lístky. „Převlečte se, takhle tady nemůžete chodit,“ upozornila mě služebná
a pak rychle odešla. Převlékla jsem se a čekala, co se bude dít dál.
Dlouho se nic nedělo. Nechtěla jsem v pokoji jen tak sedět, a tak jsem
otevřela další dveře, které z pokoje vedly. A pak další. A další. A znovu další.
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Přicházím do obrovského vyzdobeného sálu. Na jeho konci sedí v křesle pán.
„Jdi a podívej se za závěs,“ řekl mi. Za závěsem jsem spatřila obraz.
„Vstup do obrazu, ocitneš se v minulosti své rodiny,“ pobízel mě pán. Byla
jsem napjatá a zvědavá, co se o svých předcích dozvím. Dodala jsem si
odvahy a vstoupila…
Stojím v sále plném lidí na korunovačním plese mé prapraprababičky
– královny. Byla to nádhera! Do obrazu jsem však mohla napoprvé vstoupit
jen jednou. Poté jsem se vrátila zpět do pokoje, před bránu, ven ze zámku
a domů.
Až půjdu zase někdy kolem zámku, zavřu za sebou bránu, najdu sál
a vstoupím do obrazu. Ráda bych se o své rodině dozvěděla víc. Budu se
těšit na další překvapení.
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Zuzana Raidová
Této práci byla udělena Cena Klubu rodičů.
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Princ a „Lenka“
Natálie Zamarská

Bylo-nebylo. V jednom dalekém království vládli spravedlivě a poctivě král
s královnou. Byli však smutní, jelikož měli velmi líného syna. Když se princ
narodil, ani neplakal, lenost mu to nedovolila. Rodiče ho měli velmi rádi,
věnovali se mu, jak nejlépe uměli. Stále přemýšleli, proč je princ tak líný.
„Asi moc přemýšlí,“ řekli si. A rozhodli se, že dají synka do škol. Ale k ničemu
to nevedlo. Královští rodiče už měli strach, trápili se a hledali pomoc.
Jednoho dne se královna rozhodla vydat do hor za moudrou vědmou. Chtěla
ji požádat o radu a pomoc. A vědma královnu nezklamala: „V kouzelném
lese stojí vysoká skála. Běž k ní, vystoupej na samý vrchol a vykřič vše, co tě
trápí,“ poradila vědma královně. Královna učinila všechno tak, jak jí vědma
poradila. Zakřičela vše, co ji trápí a skála se otevřela. Uvnitř skály sídlil
kouzelný šnek, který o pomalosti a lenosti věděl nejvíce. Poradil královně
poslat prince do světa.
A tak královští rodiče jednoho krásného dne vypravili svého synka do
světa. Princ si pěkně vykračuje po lesní pěšince, když tu najednou… Před
princem stojí medvěd. „Aaa, jde mi naproti večeře,“ pomyslí si medvěd.
Princ správně vytušil, že je v nebezpečí, ale zachoval klid a nabídl medvědovi
ze svého ranečku voňavý párek. To se medvědovi ještě nestalo. Párek
nikdy neviděl a nejedl, moc mu chutnal, zblafnul ho jako malinu a v tu ránu
usnul. Důmyslný princ na nic nečekal a ačkoli byl velmi unavený, spěchal
co nejdále od medvěda pryč. Cestou potkal přátelského vynálezce Brumlu.
Ten mu ochotně nabídl pomoc: „Co bys rád, milý princi, jsem ti k službám!“
„Rád bych tě poprosil o pomoc, vynalezni pro mě budík, který mě vždy včas
vzbudí, a já nikdy nezaspím. Potřebuji, aby si lidé o mně nemysleli, že jsem
líný. Docela mi to vadí,“ řekl vynálezci princ. „Velmi rád splním tvé přání,
princi,“ řekl vynálezce, „ale budu k výrobě potřebovat Thorovo kladivo.“
Princ zjistil, že je Thor vzdálen 225 mil odsud. Vydal se tedy k němu.
A poněvadž je to skutečně velká dálka, ještě se zatím nevrátil. Ale kdoví,
možná dorazí dnes…
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Nela a slunečnice
Eliška Tomanová

Nela byla holčička, která byla na vozíčku. Kdysi měla zdravé a rychlé nohy.
Ale jednou na chatě Nelu srazilo auto. A od té doby je na vozíčku. Nela říká
mamince: Jdu na zahradu mami. Ano zlatíčko, ale neubliž si. Nela vyšla ven
a kouká se na malinkou slunečnici. A utrhne ji.
Jakmile si čichne zatočí se jí hlava. A v té chvíli je vedle ní pes Roky. Najednou
si uvědomí, že se vrátila do minulosti. A začala si hladit Rokyho. Ale neviděla
svého pradědečka, kterému patřil Roky. Roky byl Nelčin nejlepší psí kamarád
na světě. Roky umřel, protože byl starý. Nele byla pět roků, to ještě nebyla
na vozíčku. Nele něco promluvilo za zády. Byl to Nelčin pradědeček. Byl
ještě mladý, měl třicet let.
Nelo ty ses vrátila do minulosti! Pradědečku, jak jsi mě poznal? Vždyť mě
neznáš! Já si tě pamatuji Nelo, protože mám album budoucnosti. To jsou věci,
řekla Nela. Co je to za květinu? Asi slunečnice. Mám ji od tvé prababičky, než
umřela. Aha, řekla Nela. A v kolika letech umřela? V třiceti letech. Cože? To
byla tak mladá! Ano, to byla řekl pradědeček. Na co vůbec umřela? Zeptala
se Nela. Na bolavé srdce. Odpověděl jí pradědeček.
Pradědečku můžeš mi ukázat to album budoucnosti? Ano, ale dej si tenhle
kabát. A proč? Zeptala se Nela. Na nic se neptej a obleč si ho. Tak dobrá.
Souhlasila Nela, a oblékla jsi kabát. Pojď za mnou, řekl pradědeček a Nela
jela za ním. Najednou byli v knihovně, kde bylo spoustu knih. V tom vyletěla
z police jedna kniha, kde bylo napsáno budoucnost. Nela knihu chytila. To je
to album? Ano je, odpověděl jí pradědeček. Můžu ji otevřít? Zeptala se Nela.
Jistě, souhlasil pradědeček. Nela otevřela album a uviděla svoji maminku,
jak ji hledá. Musím za ní, ale jak? Ale, ale já nevím jak, řekl pradědeček. A co
třeba ta květina od mé prababičky, odpověděla Nela. Ty jsi na to přišla, řekl
pradědeček. Tak honem, než bude tvoje máma zoufalá.
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Jak vyšli z knihovny už na ně čekal s balónkem Roky. Teď ne Roky, řekla
Nela. Nelo zapamatovala sis, jak jsi se tu dostala? Zeptal se pradědeček.
Jo zapamatovala, čichnutím, odpověděla mu Nela. To je skvělé. Tak jdeme!
Vykřikla Nela. Nebuď tak hrr, Nelo. No jó, řekla Nela, ale to už pradědeček
držel vozík a vezl Nelu. Pradědečku to si nemusel. Ale to nic Nelo. Nelo,
máš to album? Ano mám, na co ji potřebuješ? Jenom se chci podívat. Jak
pradědeček otevřel album uviděl Nelčinu maminku volat číslo: 158. Ale ne
Nelo! Tvoje maminka právě volá policii. Vykřikl pradědeček.
Počkej pradědečku, podívám se na hodinky, kolik je. Je 6:45 řekla Nela. To
je hodně hodin, řekl pradědeček a zrychlil tempo. Vyšli ven, pradědeček
se rozběhl ke slunečnici a okamžitě ji sebral. Doběhl k Nele objal ji a podal
slunečnici. Budeš mi chybět pradědečku řekla Nela a pohladila Rokyho na
rozloučenou. Však můžeš kdykoliv přijít, vždyť máš slunečnici. Já vím, ale jak
to vysvětlím mamince? Zaváhala Nela.
Tak zatím. Zavolala Nela a čichla si ke slunečnici. Ocitla se na zahradě a rychle
se rozjela k domu. Na chodbě zavolala – mámíííí. Maminka se rozběhla do
chodby a jak uviděla Nelu, radostí se rozplakala. Kde jsi celou tu dobu byla?
To je dlouhá historka. Nela vyprávěla mamince co zažila. Druhý den ráno šla
maminka s Nelou na zahradu a nesli piknikovou deku, obložené chlebíčky,
džem, mléko…. Nela přinutila maminku, aby si čichla ke slunečnici. Když byli
u pradědečka oslavili piknik. A Nela si uvědomila že nejdůležitější je rodina.
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Eliška Smékalová
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Moje maminka
Zuzana Raidová

Chtěla bych vás seznámit s mojí maminkou. Charakterizuji právě ji, protože
si jí moc vážím, s ní je můj život o mnoho lepší. Moje maminka má zlaté
srdce a nikdo nemá víc.
Seznámily jsme se dne 16. 6. 2006 večer v nemocnici v Krnově, tehdy jsem
ji jako miminko poprvé uviděla.
Moji maminku poznáte podle vysoké postavy, světle hnědých oříškových
vlasů a krásných zelených blyštivých očí. Svítí jako dva drahokamy.
Pozornost okolí vždy upoutá její moderní specifický vkus pro oblékání.
Vždy to mamince moc sluší. Rychlá chůze mojí maminky připomíná vesele
hopsajícího panáčka.
Moje maminka je pracovitá, má zlaté ruce. Dokáže spoustu věcí, ráda
a dobře vaří, miluje přírodu a zvířata. To máme s maminkou společné.
Často cestujeme, sbíráme spolu magnetky a klíčenky. Ve svém volném
čase se maminka věnuje mně, sestře a našemu pejskovi. Neustále vymýšlí
a plánuje pro nás všechny různé výlety a dovolené. Patří ke sportovně
založeným lidem, kteří cvičí jógu, tančí a běhají.
U své maminky si nejvíce cením toho, že nikdy nic nevzdává předem.
Je statečná, umí bojovat za nás i za sebe. Nehází hned flintu do žita. Je to
dobrá duše, nikomu by přes cestu ani stéblo nepřeložila. Patří k veselým
pohodovým lidem. Jistě jedla vtipnou kaši.
Trávím se svou maminkou hodně času. Jsem ráda, že se mi hodně věnuje.
Vždy mě něčím překvapí a něco nového mě naučí. Nedovedu si život bez ní
vůbec představit. Chtěla bych být jako ona.
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Sandra Matelová
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Dopis příteli
Nikola Koppiová

Můj milý kamaráde!
Potřebuji si s Tebou promluvit. Nemám tušení, co jsem Ti udělala. Zdá se mi,
že jsi na mě nazlobený. Dlouho jsem přemýšlela, co se mohlo stát, ale na nic
jsem nepřišla. Stále Ti pomáhám. Ale Ty mně s ničím nepomůžeš. Pořád mi
děláš naschvály. Ty sám si děláš, co chceš. Mrzí mě, že mě neposloucháš.
Odstáváš,
když Tě uhladím. Uznej, snažím se o Tebe starat. Umývám Tě dětským
šamponem,
abys nebyl zničený. Zdá se mi, že je Ti to jedno. Tvé prameny splývají každý
den jinak.
Jakmile Tě stáhnu do gumičky, nelíbí se Ti to. Tak mi prozraď, co bys chtěl?
Chtěla bych
Ti to vysvětlit. Víš, lítáš mi často do očí, vadí mi Tvé prameny v očích, takže
musíš být
sepnutý. Napiš mi, jak to vidíš Ty. Ráda bych znala Tvůj názor a nějak se
dohodla
ku prospěchu nás obou. Věřím, že to chápeš a pomůžeš mi, můj účese!
Měj se pěkně, mé vlasy. Ať vám to sluší.
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ŠKODA 1000 MB
Robin Riedl

Koroze, ta je mocná,
„Tisícovka“ je proti ní bezmocná.
Pomohl by jí jen nový plech,
řekl jsem a tiše vzdech.
Za deště i za pěkného počasí,
koroze ke slovu se hlásí.
„Tisícovko“, nemám to s tebou lehké,
tvé staré plechy jsou čím dál víc křehké.
Ačkoli tvou renovaci prozatím nezvládám,
v žádném případě to nevzdávám.
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Útěk ze strašidelného hradu
Samuel Sovadina

Bylo – nebylo. Byla jednou jedna tajemná cesta, která vedla do
strašidelného království. Byl jsem v tomto království vězněn. Pobýval jsem
v hradu na skále, netušil jsem, jak dlouho zde žiji ani proč jsem zde uzamčen.
Jednoho dne jsem se rozhodl odpoutat od myšlenky, že zde budu vězněn
celý život. Nikdy jsem se nepokusil utéct. Ale třeba to není tak těžké
a nemožné? Vydržel jsem zde dlouho. Možná také proto, že ve vedlejší cele
pobýval nějaký „můj“ spolutrpitel, a tak jsem věděl, že ve svém neštěstí tak
nějak nejsem sám. Spolubydlící byl fajn, i když občas vydával divné zvuky, až
jsem se při nich cítil stísněně. V mé cele pak bylo více vlhko a více chladno…
Jak se říká: „Odvážnému štěstí přeje“, dnes jsem se prostě rozhodl
z onoho divného místo utéct. Pout jsem se zbavil velmi snadno. Běžel jsem
k únikovým dveřím, vylekal jsem se, protože byly hlídané. Ale stráže si mě
vůbec nevšímají. Mám pocit, že mě snad vůbec nevidí.
Konečně jsem venku z hradu. Venku panuje soumrak. Najednou všude
zavládla tma, že by se dala krájet. V trávě svítí klíč. Beru ho do ruky, třeba se
bude hodit. Najednou slyším tichý pláč. Zní směrem od hradu. Je mi úzko.
Mohu utéct, ale něco mi říká, abych se vrátil k tomu pláči. Rozhoduji se
hned: „Jsem zde potřebný. Zůstávám.“ Vrátil jsem se do hradní cely a zůstal
jsem v ní dodnes.
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Lumír Matela
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Ze života ovladače
Agáta Baťová

No to byl ale dneska den. Ráno nikdo neodešel z domu, a to ani do školy
nebo do práce. Vzbudil mě pláč nejmladšího člena rodiny, kterému jsou
3 měsíce, a jmenuje se Kryštof.
Od doby, co se narodil, neslyším nic jiného, než je Kryštůfek tohle
a Kryštůfek tamto… a taky míváme víc návštěv. Jednou k nám přišla paní,
vzala si Kryštofa do náruče a chtěla si sednout. Samozřejmě když si sedala,
nevšimla si černého ovladače na bílé, ano bílé pohovce a sedla si na mne.
Takto na mně seděla ani ne 10 minut, než ji Kryštof poblinkal a ta paní se
musela jít převléct. Když se ale vrátila, řekla, že si musí ještě něco vyřídit
a hned odešla. A nějak podobně to bylo ještě několikrát.
Ale teď zpět k mému dni.
Poté co mě Kryštof probudil, přiběhl pes jménem Jack a začal mě olizovat
a okousávat.
Do poledne mi nikdo nechtěl dát pokoj, a to do té doby, než šli obědvat.
Naštěstí si šli po tom obědě lehnout tak jsem si mohl taky odpočinout.
Probudili mě kolem půl třetí a pořád do mě tloukli, a to až do noci. A tak se
taky večer stalo, že mě zalehli. A taky, proč ne, na mně leží doteď.
A tak tady aspoň vidíte, jaké máme my ovladače náročné dny…
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Tajemný příběh
aneb Noc s netopýrem a bagrem
Petr Čech

Byl to zvláštní večer. Panovala větší tma než jindy. Všude napětí, zvláštní
pocit. Toho večera jsem brzy usnul, ale v noci jsem se často probouzel, spal
jsem trhaně. Uprostřed noci jsem opět procitl a uslyšel zvláštní zvuky. Říkal
jsem si, že zachovám klid a půjdu se podívat, co se děje. Zjistil jsem, že to
byl pouze netopýr od sousedů, který se jmenuje Ištván. Vrátil jsem se do
postele a strach pominul.
Znovu se probouzím. Opět ty podivné skřeky, zvláštní zvuky. „To zase
řádí Ištván,“ pomyslel jsem si. Ale nedalo mi to a šel jsem se pro jistotu
podívat. Ištván přilétl až k mému oknu. Kromě něho jsem si všiml něčeho
zvláštního. Venku vidím něco velkého. Vypadá to jako hrad. Na naší zahradě
– hrad! Hrůza! Uvědomil jsem si, že stojím zaraženě ani krve by se ve mně
nedořezal. Moje oči stále pozorují ten podivný tmavý hrad na zahradě. Bílá
postava v jeho okně. Začíná pršet. Listí šumí. Začínám se opravdu bát. Mám
husí kůži. Přemýšlím o té podivné postavě, snad je to vládce tohoto hradu…
Slyším vrzání, ale vzápětí se uklidním, protože je to Ištván. V této situaci ho
považuji za svého kamaráda. Asi se také bojí. Přisedá ke mně a sdílí tu hrůzu
se mnou. Ráno jsme zjistili, že se na naší zahradě usídlil bagr. Rozrývá naši
zahradu! Jasně, takže se něco nekalého děje…
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Dopis z Bradavic
Tereza Seberová

Je ráno 1. srpna, ležím v posteli a pomalu otevírám oči, ještě se mi nechce
vstát. Ale najednou uslyším zaťukání na okno. Pomalu vylezu z postele,
podívám se na okno, ale rychle od něj odskočím, protože za oknem na
parapetu stojí sova pálená, a v zobáku držela dopis. Rychle jsem přistoupila
k oknu a otevřela ho. Sova vletěla do mého pokoje, čtyřikrát zakroužila
u stropu a potom se usadila na mém pracovním stole. Když jsem si dopis
vzala, zamávala křídly a odletěla pryč. Chvíli jsem si dopis prohlížela, byl
zapečeťen červenou pečetí, a z druhé strany dopisu bylo napsáno moje
jméno a adresa.
Pomalu jsem dopis otevřela a přečetla jeho obsah.
,,Drahá Terezo Seberová, s radostí vám oznamujeme že jste byla přijata na
Školu čar a kouzel v Bradavicích...“
S nadšením jsem běžela do máminy a tátovy ložnice. Když jsem jim dopis
ukázala, mysleli si, že je to jenom něčí žert, ale po pár minutách čtení a
konzultování, tomu taky začali věřit. Byla jsem šťastná.
Je poledne 5. srpna a stojím s mým tátou na Příčné ulici. Byla jsem
ohromená těmi barvami, věcmi, lidmi, obchody a já nevím, čím ještě. ,,Tak
kam půjdeme nejdřív?“, zeptal se táta a podíval se do seznamu pomůcek,
které jsme museli koupit.
,Nevím, tak co do třeba Krucáků a Kaňourů pro učebnice?“ Navrhla jsem
a táta souhlasil. Potom, co jsme nakoupili učebnice, jsme navštívili i další
obchody a jako poslední jsme si nechali Olivanderův obchod s hůlkami.
Pomalu jsme přešli práh a uvítal nás nějaký stařík.
,,Dobrý den.“ Pozdravil.
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,,Eh... Dobrý den.“ oplatil mu pozdrav táta.
,,Vy jste mudla, že?“ řekl ten stařík.
,,Co, prosím?“ podivil se táta.
,,Mudla, člověk, který nekouzlí.“ vysvětlil stařík.
,,Ach tak, tak to ano, jsem mudla.“
,,A jak mohu pomoci?“
,,No... Tady moje dcera by potřebovala hůlku.“
Stařík se na mě podíval a začal si mě prohlížet.
,,Hmm... Tak se do toho dáme.“
Stařík si vzal metr a začal si měřit moji paži, potom odběhl k regálu a donesl
hůlku světle béžové barvy.
,,Břízové dřevo, žíně z jednorožce, 6 palců dlouhá.“
Když jsem si vzala hůlku do ruky, začala mi v ní brnět, potom z hůlky vyletěla
záře a rozbila sklo v okně.
,,Hmm... Ta to nebude.“ Řekl a zase odběhl k regálům.
Tentokrát přinesl hůlku tmavější hnědé barvy.
,,Dubové dřevo, pero z hipogrifa, 9 palců dlouhá.“
Teď hůlka sice zase začala vibrovat, ale tak trochu jinak, ukázala jsem s ní na
skoro uvadlou květinu ve váze a ta znovu rozkvetla.
,,To je ta pravá.“ Řekl stařík s úsměvem.
,,Kolik jsme dlužni?“ Zeptal se táta.
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,,25 gaelonů.“
,,Mohl byste mi, prosím, pomoct? Moc se ještě v

těch mincích nevyznám.“

Zatímco táta platil, já si prohlížela moji hůlku,
byla nádherná.
Dnes je 31. srpna ráno, stojím na nástupišti devět a tři čtvrtě. Loučím se s
mámou a tátou,
Objímáním je a máma k tomu občas přidá jemnou pusu na čelo.
,,Budete mi psát?“ zeptám se ustaraně.
,,Samozřejmě.“ odpověděla máma.
,,Tak já už radši půjdu.“ řekla jsem, vzala jsem kufr, otočila se a šla směrem
k vlaku.
,,Počkej,máme pro tebe dárek na rozloučenou!“ zakřičel za mnou táta.
Otočila jsem se a uviděla jsem, jak táta drží v náručí bílé koťátko. Rychle
jsem se za nimi rozeběhla a opatrně vzala koťátko do náruče, obejmula jsem
znovu moje rodiče a hrozně moc jsem jim děkovala.
Škoda, že to přerušilo výstražné zahoukání vlaku,
rozeběhla jsem se ke kufru a potom k vlaku.
Když jsem si sedla do kupé a mávala rodičům, byla jsem šťastná, protože
jsem měla šanci něco dokázat a zažít nějaké dobrodružství.
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Aneta Nojzerová
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Zázračný den
Lukáš Křapa

Zázračný den, který srdce rozehřívá,
to svatý Valentýn tento den bývá.
City nemohou jít stranou,
bojím se, že u někoho vadnou.
Prožíváme lásku kouzelnou,
zvláštní chvíle s myšlenkou nádhernou.
Rád dávám najevo, co cítím,
vždyť láska je nejdůležitějším žitím,
láska je vážnější než cokoli kolem,
měj rád, neříkej lásce – sbohem.
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Yasmina Oláhová
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Hadrová Panenka
Sára Caisbergerová

Když jsem se vracela ze školy, byla jsem unavená. Hodně unavená. Ale
musela jsem jít dál. Domů to bude trvat ještě tak půl hodiny. To bylo pro
mě moc dlouho, proto jsem se rozhodla si cestu zkrátit a jít přes pole. Proč
zrovna já musím bydlet tak daleko?
Když jsem procházela poslední uličkou, všimla jsem si jedné malé hadrové
panenky, která ležela v hlíně u kontejneru. Jindy bych ji tam nechala
a nevšímala si jí. Panenky mě nikdy moc nezajímaly, ale tahle byla jiná. Nevím
proč, ale nemohla jsem z ní spustit oči, jako by mě k ní něco táhlo. Přišla
jsem blíž a vzala panenku do rukou. Napadlo mě, že třeba jenom blouzním,
že jsem unavená a mám vidiny. I přes to jsem si jí dala do aktovky a šla dál.
Po několika minutách jsem konečně dorazila domů. Okamžitě jsem se svalila
na postel a vytáhla z aktovky panenku. Chvilku jsem si ji prohlížela a všimla
si, že má na ruce napsané číslo 8. Zajímalo by mě proč. Na panence jsem
však neviděla nic, co by mělo něco společného s tímto číslem. Je to snad
nějaké označení?
Najednou zaznělo klepání. Dveře se pomalu otevřeli a vykoukla z nich moje
malá sestra Olivie. Řekla mi, že mě máma volá na oběd. Ještě, něž jsem šla,
ukázala jsem jí panenku. Okamžitě si ji oblíbila.
Zbytek celého dne jsem strávila díváním se na seriály. Ale v 11 hodin večer
jsem to už nevydržela. Celá vyřízená jsem si lehla do postele. Panenku jsem
položila vedle sebe a okamžitě usnula.
Byla asi 1 hodina ráno, když mě něco probudilo. Měla jsem pocit jako by
mě něco sledovalo a v jednu chvíli jsem dokonce ucítila něčí dech na mém
krku. Někdo vedle mě ležel. Pomalu jsem se otočila, ale nikdo tam nebyl.
Jenom panenka opřená o zeď. Dívala se na mě šedýma očima. Trochu jsem
znervózněla a pro jistotu jsem ji položila na poličku nad postelí.
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Snažila jsem se usnout, ale nešlo to. Vstala jsem a chtěla se jít podívat dolů
do kuchyně. Chystala jsem se zavřít dveře a všimla si, že polička je prázdná.
Pár sekund na to zazněl výkřik. Okamžitě jsem utíkala do sestřina pokoje,
když jsem ho však otevřela, byl prázdný. Byla tam jenom panenka ležící na
posteli. Přistoupila jsem blíž a prohlédla jsi ji. Byla úplně stejná, akorát číslo
na ruce se změnilo. Místo čísla 8 tam bylo číslo 9.
Potom jsem se panenky okamžitě zbavila. Celá vyděšená jsem ji popadla
a vyhodila ji zpátky do hlíny ke kontejneru, kde jsem ji našla.
Moji sestru už jsme však nikdy nenašli.
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Kateřina Wegrzynová
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Procházka přírodou
Václav Hradil

Po poli plném pšenice pobíhal pejsek. Pán přivolal psa píšťalkou. Pes
poslechl. „Pojď, Pajdo, půjdeme podél pole po pěšině.“
Pod pasekou postojí, pozorují přírodu.
Podél pole platany, pole protíná potok, proti proudu plavou pstruzi. Pavouk
pavučinu plete, ptactvo přilétá pít. Poštolka poletuje, po potravě pátrá.
Pěnice prozpěvuje. Prostě poklidná pohoda.
Pán přemýšlí:
Pomalu přichází podzim, pokosené pole pluh poorá. Poprašek pole pokryje,
příroda prospí pošmourné počasí.
Pak po probuzení pokvetou pampelišky, petrklíče, pomněnky, podběl.
Přibude práce, porostou polní plodiny.
Přijdou parna, potom prázdniny...
Prostě příroda pořád prožívá pestrou paletu příběhů.
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David Matouš Světlý
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Trable puberťáka
Jáchym Ječmen

Jak se chová puberťák?
Puberťák se chová všelijak. Je naštvaný, panovačný, náladový, namyšlený
a hodně divný.
Návod na puberťáka:
Na puberťáka musíte tvrdě, ale jestli rodiče chtějí být jeho kamarádi, tak se
musí chovat stejně jako on.
Musí se oblékat stejně jako on. Musí mluvit stejně jako on. S puberťákem to
je prostě těžké.
Abyste puberťáka zklidnili, tak pro něj potřebujete:
• 200 000 kg dortů
◦ puberťácké filmy
◦ rebelské filmy
◦ hodně jídla, víc jídla, nejvíc jídla
◦ rebelské oblečení
Jestli chcete mít od puberťáka klid, stačí, aby znal heslo na WI-FI. K němu ho
potěší nejnovější mobil a herní konzole.
Jestli chcete, aby se puberťák učil, nebo když neposlouchá, stačí změnit
heslo na WI-FI.
To už bude pro toto téma všechno. Doufám, že se Vám moje přemýšlení
líbilo a třeba jsem vám i trochu poradil ….
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Pustý ostrov
Dominika Spurná

Konečně jsou tady ty prázdniny. Už jsem si myslel, že se jich snad nedočkám.
Ležím si na pláži, poslouchám šplouchání moře a těším se, až pojedeme lodí
na výlet. Chceme se podívat na sousední ostrov a projít si jeho památky.
Nastal čas se jít připravit. Sbalím si do tašky pár nezbytných věcí jako je
opalovací krém, voda a malá svačina. Rodiče a brácha jsou už připraveni na
lodi a čeká se jenom na mě. Když vyplouváme, je bezvětří a obloha je úplně
jasná. Zhruba po hodině plavby se ale zvedl vítr a začalo hřmít. Do cíle cesty
nám zbývala asi ještě hodina a nevěděli jsme, jestli je lepší se vrátit nebo
pokračovat. Začalo pršet a po chvíli se začaly zvedat dvoumetrové vlny.
Během chvíle se strhla taková bouře, že začal boj o holý život. Vlny začaly
cloumat lodí ze strany a stranu a ta se za hlasitého skřípání pomalu, ale jistě
překlápěla. „Tohle je náš konec,“ pomyslel jsem si a více si nepamatuji.
Cítím, jak mi slunce pálí do tváře, těžce otevřu oči a rozhlédnu se
kolem sebe. U nohou mi leží vrak lodi a vedle něj sedí zbytek mojí rodiny.
„Kde to jsme?“ zeptám se. Bohužel, na to mi nikdo nedokázal odpovědět.
„To jsme na pustém ostrově?“ dodám, protože okolo sebe nevidím žádné
známky civilizace. „To by tak scházelo,“ řekne maminka. Najednou se
začne stmívat, a proto se rozhodneme utábořit. Tatínek sestaví provizorní
přístřešek, pod kterým všichni strávíme noc. Když se ráno probudíme,
rozhodneme se aspoň část ostrova prozkoumat. Ale nikde nikdo. Zbytek
dne jsme strávili na pláži chytáním ryb a přemýšlením, jak se odsud dostat.
Další den jsme se probudili hladoví a naše zoufalství a panika stoupala. Síly
nám ubývaly, ale přesto jsme se s bráchou vydali na další průzkum. Asi po
dvouhodinovém bloudění jsme to začali pomalu vzdávat, když v tom se před
námi objevila mohutná jeskyně. Neváhali jsme a vběhli dovnitř. Nějakou
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chvíli jsme procházeli chodbou v naprosté tmě, když v tom jsme před sebou
uviděli světlo. Vyšli jsme ven a k našemu údivu jsme všude kolem sebe viděli
turisty a plážové domky. Podívali jsme se s bratrem na sebe a rozběhli se za
rodiči, abychom jim tuto úžasnou zprávu oznámili.
Nakonec se ukázalo, že jsme celou dobu nebyli na opuštěném
ostrově, ale jen na neobydleném výběžku. Všichni jsme si velmi oddychli,
ale příště poplujeme už pouze se zkušeným kormidelníkem.
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Lumír Matela
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Naše nové štěně
Bruno Rosner

Bylo to tehdy velké překvapení. Uběhl skoro rok od doby, kdy umřel náš
poslední pes Pluto. Nikdy předtím naše rodina bez psa tak dlouho nebyla.
Vždycky jsme měli aspoň jednoho, někdy dva.
Mamka má psy ráda a byla z toho smutná, a proto se taťka rozhodl, že
mamku překvapí a koupí nové štěně. A protože jsme si oblíbili velké
španělské mastiny, rozhodl se koupit zase mastina. Ale takových psů je málo
a jediné volné štěně na prodej v Evropě bylo ve Wroclawi v Polsku. Taťka
řekl mamce, že jede na služební cestu do Polska a přijede pozdě. Moje sestra
o tom překvapení věděla, a tak jsme i s mamkou čekali, až taťka přijede.
Nebylo to asi jednoduché, protože štěně chtělo taťkovi utéct na polském
parkovišti u dálnice, roztrhalo mu košili a polské bankovky, které měl
nachystané na placení mýtného. Když v deset večer přijel, mamka ho šla
k autu přivítat a v tom z auta vyskočila malá černá Meggie, jak štěně taťka
po cestě pojmenoval. Mamce vyhrkly slzy štěstím, objala taťku a měla
velkou radost.
Protože byla zima a štěně by se první den bez svojí mámy venku bálo, mamka
vzala Meggie domů a ta pak spala s rodiči v ložnici v posteli.
Dneska má Meggie asi 60 kg, v obýváku zabere večer skoro celý gauč. Dívá
se s námi na televizi, chrápe jak dřevorubec, ale máme ji rádi, i když občas
napáchá nějakou škodu, kterou potom musí rodiče zaplatit. Ona má ráda
nás a každý den nám to dává najevo.
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Sandra Matelová
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Příběh z jeskyně
anebo Jeden za všechny, všichni za jednoho
Filip Zábrodský

Jednou jsme se s kamarády vydali na další poznávací túru. Podnikali jsme
často výpravy do okolí s cílem ho prozkoumat případně přijít na nějakou
tu záhadu. Slyšeli jsme o jedné neprobádané jeskyni v okolí našeho města.
Rozhodli jsme se, že přesně tahle jeskyně bude náš cíl.
Ovšem prohlédnout takovou jeskyni bez patřičné výbavy, to není jen
tak. Všude tma, vlhko a chlad. Podivný zápach. „Pomoc,“ vykřikl Ondra,
„netopýr!“ „Ale netopýr není vůbec strašidelný, neřvi a pohni si,“ říká David.
„Ticho, nebo vyplašíte i ty další, pak už se tu nedomluvíme,“ namítá Vojta.
„Přestaň pořád poučovat a radit,“ říká Petr. „Chtěl jsem, abyste nebyli tak
uspěchaní a zbrklí, může se něco stát,“ odpovídá Vojta. Přestali jsme mluvit.
Věděli jsme, že naše hádky teď fakt nemají smysl a pokud chceme bezpečně
postupovat dále, musíme držet za jeden provaz. Přelezli jsme skalní římsu
a ocitli se v jakémsi komínu. Bylo jasné, že se jedná o průduch. Shodli jsme se
na tom, že jím prolezeme. Tudy to bude nejlepší. Chvíli jsme mlčeli, Vojta tu a
tam utrousil něco o vlhkosti vzduchu a klouzavých kamenech. „Vzpomínáte,
jak jsme se ve škole učili o minerálech?“ říká Petr. „Ani mi to nepřipomínej,
dřel jsem se to učivo jako blázen, a stejně jsem půlku zapomněl. Namítl kdosi
z nás. Ale to už bylo jedno, protože v tu chvíli se s Ondrou utrhl kus kamene
a Ondra se zřítil o patro níž pod nás. Ticho. Nastalo hrobové ticho. „Ondro!“
volali jsme, „žiješ?“ Dlouho nic. Jen ten chlad a podivný pach.
Rychle jsme slezli k Ondrovi. V první chvíli jsme se uklidnili. Žije! Vidíme
ale, že mu ostrý kámen probodl bok a Ondra dost krvácí. „Rychle, zastavit to
krvácení!“ řekly pohledy našich očí. Najednou každý věděl, co má dělat. Já,
Petr a David obvazujeme ránu. Vojta volá sanitku. Ondra tiše sténá. Snažíme
se ho uklidňovat. Naříká. Jsme sice tvrdí chlapi, ale ten nářek zasahuje
každého z nás. Tohle už není sranda. „Musíme ho odsud dostat co nejdříve,“
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říká Petr. Vojta se vrací: „Sanitka už jede!“ „Snad nás najdou,“ povídá Petr.
„Musíme Ondru dostat před jeskyni, zkusím ho protáhnout tím skalním
oknem!“
Venku začíná pršet. Kapky deště slyšíme až do jeskyně. Jdeme pomalu.
Nosítka pro Ondru jsme vyrobili, z čeho se jen dalo. Jsou dost těžká a taky
se nám každou chvíli rozpadají. Postupně zjišťujeme, že jdeme ve vodě.
Povodně! To by nám tak ještě scházelo! Trasa, kterou jsme chtěli jít, je
zatopená. Obracíme. Máme šanci vrátit se kousek zpět a odbočit doleva,
tady jsme také cítili vánek. Snad se tudy dostaneme ven. Jak se jeskyně
během chvíle změnila, všude voda, padající kameny. Jeskyně je v tu ránu náš
nepřítel. Ondra blouzní. Vypráví něco o voňavých květinách a slunci. Víme,
že je to špatné. Ale nikdo z nás to nechce vzdát. Jeskyni překonáme. Ondru
zachráníme. To je náš cíl.
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MMA
Jakub Launer

Mma je tvrdý sport.
věnuje se mu můj vzor.
jmenuje se McGregor,
zápasit s ním byl by gól.
Já trénuji denně tvrdě,
ať jsem dobrý jako on.
chci zápasit v Americe
a být druhý McGregor.
Jsou to tvrdé kopy, pěsti,
krve občas teče dosti.
Každý trénink je fakt skvělý,
i když chodím unavený.
Sportovat a cestovat,
je můj velký sen.
Chci hrát tvrdě, zápasit,
vyhrát mnoho cen.
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Viktorie
Marie Hyblerová

Zrovna jsem seděl ve svém houpacím křesle a popíjel bylinkový čaj, když
se ve dveřích objevila ona. Vypadala stejně jako kdysi, ale přesto tak
jinak. Například její tehdy zářivě modré oči byly šedé a prázdné, taky
její opálená pleť je teď bílá jako porcelán. Od té doby, co se to stalo, se
mi o ní pouze zdálo, teď však stála přede mnou. „To není možné.“ řekl
jsem a protřel si oči, ale ona tam pořád byla a přibližovala se ke mně.
S tím, jak šla se měnila do té podoby, kterou si pamatuji a znám ze
starých fotografii. Její oči byly rázem zase zářivě modré a pleť měla opět
opálenou. Když už byla u mě, měla na tváři ten zářivý úsměv a ty šaty,
které měla na sobě před šedesáti lety zrovna ten den, kdy se to stalo.
Najednou jsem se ocitl v době, kdy nám oběma bylo dvacet pět let.
Seděl jsem ve svém starém koženém křesle blízko krbu, vedle mě ležely
na stole noviny s datem 10. 10. 1958. Zatajil se mi dech, byl to ten den,
kdy se k nám vloupal zloděj a zabil mou milovanou Viktorii. Ihned
jsem vstal a běžel do obývacího pokoje, kde jsem kdysi našel její tělo,
měl jsem druhou šanci ji zachránit. Nesměl jsem o ni podruhé přijít.
Ovšem, když jsem otevřel dveře, nebyla tam, nebylo tam nic, pouze temnota
a ticho. Vešel jsem dovnitř a zakřičel její jméno: „Viktorie!“, nic se neozvalo.
Začal jsem mít strach a zakřičel jsem podruhé do temnoty: „Viktorie!“ nic
jen ticho. Zakřičel jsem její jméno napotřetí, avšak tišeji a zoufaleji. Mé tělo
začalo slábnout, upadl jsem na zem.
Začal jsem cítit, jak mé srdce pomalu přestává být, věděl jsem, že je to můj
konec a naposledy jsem tiše zašeptal: „Viktorie“.
Této práci byla udělena Cena odborné poroty

– 61 –

Led a oheň
Simona Kulová

Nenávist a Láska. Anděl a ďábel. Světlo a tma. Dobro a zlo. Teplo a chlad.
Bílá a černá. Ty a já.
Jeden kladný a druhý záporný magnet. Spojení nás dvou – zničení přírodních
zákonů. Boření mýtů. Růžové lístky rozkvetlé sakury padají k zemi. V duchu
se je snažím chytit. Letní vítr si hraje s mými blonďatými vlasy, horké paprsky
se odrážejí v mých bledě modrých očích. Sněhové vločky létají vzduchem,
v duchu je počítáš. Ty nejkrásnější z nich se usadí na tvých černých vlasech
a září jako diamanty. Tma zimní noci se ztrácí v tvých tmavých očích. Vedle
mě šumí potok a nad ním se tyčí mohutné stromy. Zelená tráva, rozkvetlé
květiny nejrůznějších barev. Zpěv ptáků, bzučení hmyzu.
Příroda žije. Vedle tebe mrazem praskají ledovce, které jsou potopené
v tichém moři. Nad nimi se volně vznášejí vločky. Ledová krajina, žádná
zeleň. Stojíš na jednom z ledovců a hledáš něco živého… Nic však nenalézáš.
Sem ani duše nezabloudí, co tu dělám já? Ostatní by na tomhle místě jistě
nedokázali přemýšlet celé hodiny nad svou existencí.
Nesedím ve stínu, slunce na mě svítí. Je mi horko, ale nechci odejít. Mezi
ledem a prázdným mořem, které je unáší více do středu Země, se také
špatně hledají známky civilizace. Ostatní by jistě nedovedli rozvádět své
představy o vesmíru právě tady. Nehledáš sluneční teplo, vločky dál tiše
padají na tvé havraní vlasy. Je ti zima, ale nechceš odejít.
Dá se někdy najít smysl života? Ptám se bílých mraků, které si volně
poletují atmosférou podle melodie větru. Co vlastně život znamená? Ptám
se poletujícího pylu z lučního kvítí. Měl bych se bát smrti? Křičím na sluncem
vyhřátou zem. Existuje na dalších planetách život? Šeptáš do moře, které
neslyšitelně posílá ledovce dál na sever. Dají se spočítat všechny galaxie
v tom prázdném černém prostoru? Ptáš se vloček, které nerozhodně létají
ze strany na stranu. Je vesmír opravdu nekonečný? Končí snad jakousi zdí?
Co je za ní? Zvyšuješ svůj hlas na mrazem rozpraskanou zem. Horké paprsky
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slunce svazují mé tělo. Má krev se mění na žhavou lávu. Teplo proniká
hluboko do mého srdce. Neoblomný mráz obepíná tvé tělo. Tvá krev se
mění na zmrzlou tříšť. Chlad se nadobro usadil ve tvém srdci. Najednou
toužím po chladu, ty po teplu. Jdu za hlasem svého srdce, ty také. Jdu za
chladem, přesně na to místo, kde byl jsi teď ty. Kráčíš za teplem, na místo,
kde není stín.
Zavřu oči. Míjíš mě. Otevřu oči, cítila jsem to. S nadějí se ohlédnu. Vidím
tvé zmrzlé tělo, jak mizí v dálce. Bezmocně křičím a sleduji, jak se vzdaluješ.
Otočíš se. Uvidíš mě. Naše cesty se zastaví. Snažím se dostat blíž k tobě.
Tvoje zmrzlé prsty jako by se snažily změnit směr. Dochází mi síly, upocené
vlasy mi padají do očí. Sílíš, tvá krev začíná proudit. Přes všechno to úsilí
natahuji ruku. Koukáš na ní, nevíš, co máš udělat. Pomalu zhasínají všechna
světla, která náš doprovázela. Z nitra svého těla vytahuji poslední síly, které
mi zbyly. Chytnu tě za tvou promrzlou ruku. Přitáhneš se ke mně, snažíš se
ze mě vysát teplo, já se snažím o tebe chladit. Světlo zhaslo. Já zářím, ty se
ztrácíš ve tmě. Obejmu tě a ty do mě s chladným výrazem vrazíš svůj meč.
Ve své puse cítím vlastní pachuť krve. Na můj bílý plášť padají rudé kapky.
Tvůj černý plášť začíná hořet. Čím víc mé prolité krve, tím víc je tvé tělo
pohlceno v plamenech bílého ohně. Z mého těla se stává mlha, z mých zad
se trhají kusy masa a pod ním se schovávají andělská křídla. Ve tvých očích
hoří černý oheň a z hlavy ti rostou rohy.
Padáš, já letím. Naše cesty se rozdělily. Život a smrt. Začátek a konec.
Strach a bezpečí.
Smutek a radost. Slunce a měsíc.
Den a noc.
Jako…
… Ty a já.
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David Matouš Světlý
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Změny přijdou
David Ticháček

Tohle bude těžký den. Vstávám z mé chatrné postele, která vlastně ani
není moje. Skládá se rezavého železného rámu a staré špinavé matrace.
Dům je sám o sobě velmi chudý, postavený z pískovce… Náhle se ozval hlas
„Štístko kde se flákáš?!“ Ano. Štístko je moje přezdívka. Pravým jménem
si tu říkají jen zelenáči (nováčci). Ohlásil jsem, že už jdu. Popadám svůj
lehký samopal a kufřík s léčivy a různými léky. Odcházím z domu, kde
jsem měl aspoň na chvíli ode všeho kromě komárů, kteří štípají jako čert
a nedají nikdy nikomu pokoj. Hned jak jsem opustil práh domu, dal jsem
signál jedné rodině. Chudé, trpící a hladovějící. Můžou jít zpátky do domu,
od kterého je vyhnali včera mí kolegové. Mně to jako tolerantnímu člověku
nevadilo, ale nadřízený řekl, že je to proti vojenským zákonům. Já jsem ale
věděl, že to jsou jen výmluvy. Výmluvy ignoranta, který na nikoho nebral
ohled na nikoho. Nadporučíka Smashe. Viděl jeho hrubé chování. Přišel ke
skoro jedinému ještě obydlenému domu v chudém městě téměř bez lidí.
Přišel k nim a s pistolí v ruce na ně hlasitě a agresivně řval. „Vypadněte vy
muslimské svině!“. Cítil jsem lítost a vžil se do jejich utrpení. Myslím, že mu
nerozuměli, ale jeho tónu v hlase by rozuměl i hluchý.
Všichni vojáci na povel vstali. Byli jsme hlavně pěší jednotka. A pochodovali
jsme písčitou a zpustošenou ulicí. Všude kolem byla zničená obydlí. Všude
okolo jen mrtví lidé. Zemřelo jich hodně. Přišli o své rodiny, domovy,
o všechno, co kdy měli a co jejich předkové budovali. Jeden z vojáků lokalizoval
blížící se teroristickou skupinu. Šli jsme o to rychleji. Věděli jsme, že další zlí
lidé zaplatí za to, co provádějí nevinným obyvatelům. S křikem jsme odjistili
zbraně a skoro začali střílet. Uslyšeli jsme již velmi známý, ale neobvyklý
zvuk. Pláč dítěte. Bylo mu kolem dvou let. Slzy mu stékaly po tvářích. Slzy
utrpení. S ním šlo spousta dalších špinavých a zmrzačených malých děti.
Nosily jen něco jako spodní prádlo, aby jim nebylo vedro. Jedno z nich drželo
kartonovou zapatlanou ceduli, na které bylo napsané NESTŘÍLEJTE. Ucítil
– 65 –

jsem záchvěv. Něco divného. Vzduch se zbarvil do písčité a pach šel cítit po
střelném prachu. Věděl jsem, že se něco stane. Začalo se střílet. Skupina
teroristů se nakonec ukázala. Měl jsem z toho zmatku mdloby. Všechny
děti zkrvavené padaly na zem. Mě někdo do toho všeho praštil pažbou do
hlavy. Spadl jsem okamžitě na zem. Viděl jsem tváře dětí, co trpí. Skoro jsem
necítil nohu, jako by mě někdo zasáhl. Pomalu jsem zavíral oči a propadl se
do bezvědomí. Zázračně jsem se probral, ale vzduch byl jiný. Slyšel jsem
tehdy zvuk helikoptéry. Věděl jsem, že letíme. Když jsem se dostal domů
do svého skromného bytu. Zjistil jsem, že už nebudu nikdy chodit jako dřív.
Budu chodit o berlích.
Pořád jsem nemohl zapomenout na ty lidi, co trpěli, umírali a plakali. Cítil
jsem, že jim musím pomoct. Začal jsem studovat právo a později chvíli
pracoval jako uklízeč a údržbář u ministerstva. I když to zní jako pohádka,
tak jsem se opravdu propracoval na vysoce postaveného politika. Pokaždé,
když jsem dokulhal k dalšímu zákonu, který jsem nakonec prosadil, abych
pomohl obyčejným lidem. V očích jsem cítil slzy radosti a cítil jsem, že jsem
odčinil svou vinu na těch zlých činech. Věděl jsem, že i kdyby se propadlo
nebe. I kdyby mě zbili. I kdyby na mě spadla skála. Věděl jsem, že budu
pomáhat lidem v tísni.
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I was born by the river in a little tent Oh, and just like the river I’ve been
a-runnin’ ever since. It’s been a long, a long time comin’, but I know, oh-oooh, a change gon’ come, oh yes, it will. It’s been too hard living but I’m afraid
to die ‘Cause I don’t know what’s up there beyond the sky It’s been a long,
a long time comin’, But I know, oh-oo-oh, A change gonna come, oh yes, it
will.
Narodil jsem se u řeky v malém stanu oh a stejně jako řeka jsem se vždy jen
tak potlouka,l je to dlouho, trvá to dlouho, ale vím že přijde změna, oh, ano
přijd.e Bylo těžké žít, ale bojím se umřít protože nevím, co je tam nahoře za
nebesy, je to dlouho, přichází to dlouho, ale vím že změna přijde, oh ano,
přijde.
(Inspirace: Píseň The Change is gonna come – Sam Cooke)
Této práci byla udělena Cena ředitele školy
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