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Projekt KOMENSKÝ 2020 
 

Jan Amos Komenský měl celoživotní sen. 

Toužil vidět nápravu celého lidstva. Vycházel 

z předpokladu, že věci lidské nejsou zcela 

v pořádku, ale nejsou také docela ztraceny. Celý 

život proto pracoval na svém stěžejním díle 

Obecná porada o nápravě věcí lidských, kde 

představil vizi a cestu k proměně společnosti. 

K praktické obnově přitom dle Komenského 

dochází prostřednictvím moudrého porozumění 

a správy sedmi klíčových oblastí: vzdělanosti, 

rodiny, vlády, víry, médií, umění a podnikavosti.  
 

Vzdělanost 
Co je vzdělání? Vzdělanost? Co je smyslem 

školy? Úkolem školy není jen připravit studenty 

na budoucí zaměstnání, ale především rozvoj 

lidství každého člověka. Škola by měla člověku 

pomáhat stát se tím, kým 

má nebo může být. Má 

rozvíjet všechny složky 

lidství: poznávací, morální 

i duchovní. 

Dobré vzdělávání nám 

pomáhá vyjít ze své 

sebestřednosti a učí nás žít 

v harmonii s ostatními lidmi 

i s přírodou. Vzdělaný je 

ten, kdo ví, co je dobré, 

chce dobré a dělá dobré — a to i když se nikdo 

nedívá. 
 

„Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští 

jeho občané.” 

„Škola má být dílnou lidskosti, nikoliv mučírna 

ducha.” 
 

Rodina 
Nikdo by neměl být sám. Proto se člověk rodí 

rodičům a do rodiny. Rodina funguje dobře, 

pokud je založena na lásce, věrnosti a úctě. 

Dobří rodiče milují své děti a starají se o ně. 

Dobré děti milují své rodiče a ctí je. Často to ale 

nefunguje. I nejbližším dokážeme ublížit. Proto 

je třeba učit se odpuštění. 

 

„Nejlepším řešením výčitek 

je vzájemné odpuštění.” 

„Vše na tomto světě se dá 

napravit jen láskou, jinak je 

to nemožné.” 
 

Vláda 
Člověku je dáno vládnout. 

Každý z nás máme nějakou 

moc — vládneme věcem, 

přírodě, někdy i lidem. Až 

příliš často ale vládneme 

nedobře. Moc, kterou 

Přejeme všem pěkné prázdniny 
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získáváme, zneužíváme. Nebo býváme 

ovládáni, a to jak věcmi, tak lidmi. Jindy se zase 

neumíme vládě podřídit. 

Umět ovládat sebe, to je nejvyšší moc. 

Vládnout druhým by měl jen ten, kdo umí 

ovládat sám sebe. 
 

„Co chceš, aby ti jiní činili, čiň ty jim. 

To je souhrn zákona Božského.” 

„Kdo neovládá sebe, nemůže vládnout 

druhým.” 
 

Víra 
Věci mají tendenci se kazit. Kazí se salám, kazí 

se banán, kazí se vzduch i zub. Ale co když se 

zkazí charakter? Člověka nelze opravit tak 

snadno jako porouchaný stroj. Člověk má 

rozum, vůli, srdce, vzpomínky, minulost… 

Komenský věří, že má také budoucnost, že 

člověka je možné napravit. Je-li příčinou 

pokažení skutečnost, že člověk ztratil vztah se 

svým Stvořitelem, Bohem, pak bude náprava 

spočívat v obnově tohoto vztahu.  

Bůh sám jde člověku vstříc, získává jeho srdce 

láskou, obětuje se za vše, co kdy člověk pokazil. 

Člověk Bohu odpovídá prosbou za odpuštění. 

Jen bohorovný věří, že nikdy nic nepokazil. 

A ten, komu je odpuštěno, umí odpouštět 

druhým.  

Spokojený a plnohodnotný lidský život spočívá 

v naplněnosti tělesné, duševní a duchovní 

složky osobnosti. Dnešní konzumní doba 

upřednostňuje složku tělesnou + materiální 

přesycení, málo dbá na část duševní a zcela 

upozaďuje složku duchovní. 
 

„Cílem veškeré zbožnosti je smíření s Bohem.”  

„Upokojení mysli naučil jsem se hledat v Bohu.” 
 

Média 
Přestože máme řeč, ne vždy si rozumíme. 

Ačkoliv umíme překonávat jazykové bariéry, 

nezaručuje to, že budeme šířit pravdu. 

Častokrát se přímočaře obelháváme — jeden 

druhého i sami sebe. Ubližujeme si pouhým 

slovem. 

Ale pokud bychom se vzdali úsilí o život 

v pravdě a vzájemném porozumění, přišli 

bychom o něco zásadního z našeho lidství. 

Porozumění přináší do lidských vztahů pokoj 

a radost. 
 

„Ke všem buď vlídný, nikomu však 

nepochlebuj!”  

„Neříkej nic jiného, než jak to ve skutečnosti je.” 
 

Umění  
Krása je pozoruhodná. Jak je možné, že ji 

dokážeme vnímat? Kde se bere? Jak se 

definuje? Jak se tvoří? Komenský věří, že svět je 

umělecké dílo božského umělce. Že o kráse 

víme, protože jsme pro ni byli stvořeni. 

Každý člověk je umělcem. Každý umělec se 

snaží zachytit nebo napodobit krásu tohoto 

světa. Každý člověk může krásu tvořit: obraz, 

hudbu, zahrádku nebo charakter. Šíříme-li 

kolem sebe krásu, samotné nás to zkrášluje 

a rozvíjí. 
 

„Všechno je spojeno jakýmsi překrásným 

všeobecným řádem.” 

„Nevidí-li kdo té krásy v světě, ten málo vidí.” 
 

Podnikavost 
Člověk je podnikavá bytost. Nicnedělání člověka 

ubíjí. Ať už člověk podniká cokoli, potřebuje, 

aby to dávalo smysl. Podnik je smysluplný 

tehdy, když přináší užitek jak podnikateli, tak 

i druhým. 

Usilovat o osobní blaho bez ohledu na blaho 

celku je neudržitelné. Když se nebude dobře 

dařit celku, nebude se dobře dařit ani 

jednotlivým lidem. Poctivá práce je podle 

Komenského posvátná a přináší jedinečnou 

radost. 

 

„Každý má hledět ne pouze na svůj prospěch, 

ale na prospěch společnosti.” 

„Správně se dílo daří, když je poctivé a k Boží 

slávě.” 

 

Převzato z www.komensky2020.cz 

www.komensky2020.cz
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Poděkování 
 

Tímto desátým číslem se završil ročník 

2019/2020 našeho školního časopisu PĚTKA. 

Proto bychom rádi poděkovali všem, kteří se na 

životě letošního časopisu podíleli. 
 

1) Poděkování čtenářům 

Čtenáři jsou pro každý text, článek nebo noviny 

ti nejdůležitější. Děkujeme tedy všem, kteří náš 

časopis prohlížejí a čtou. Děkujeme za vaše 

náměty, námitky, připomínky i pochvaly. 

Zachovejte nám, prosím, přízeň. 
 

2) Poděkování pedagogům a vychovatelům 

i vedení školy za podporu 

Děkujeme všem pedagogickým pracovníkům, 

kteří dětem časopis pravidelně představují, 

kteří opakovaně přispívají svými články 

i fotografiemi a povzbuzují k psaní své žáky. 

A jelikož se obáváme, že bychom mohli na 

někoho zapomenout, budeme za všechny 

jmenovat alespoň tu nejaktivnější osobu: paní 

učitelku Zdeňku Kadláčkovou.  

Ale zdůrazňujeme, že vás bylo mnohem více 

a patří vám velký dík. 

3) Poděkování autorům textů z řad žáků 

Bez vašich úvah, názorů, povídek a příběhů by 

časopis nebyl. Děkujeme za váš aktivní přístup 

a za vaši radost z psaní. Jmenujme Alexandra 

Nawrata, Dominika Pavelku, Marii Valentovou, 

Nikol Smrčkovou, Ondřeje Klimeše, Ester 

Lipenskou, Magdalenu Pattermanovou, 

Kristiana Brodského, Zuzanu Chytilovou, Emmu 

Suchanovou, Nelu Pospíšilovou, Kláru 

Kamlerovou, Anetu Langerovou, Annu Elen 

Mrázkovou, Annu Binderovou, Adélu 

Fojtíkovou, Karlu Rendovou, Patrika Němečka, 

Adama Friedla, Rudolfa Ležanského, Cyrila 

Klíče, Nicol Pleyerovou, Terezu Šubertovou, 

Matěje Kouřila, Filipa Zaorala, Elišku Škurkovou, 

Anetu Kargerovou, Kateřinu Šlégrovou, Pavlu 

Mikovou, Daniela Dvořáčka, Nikol Kadlecovou, 

Adélu Trtíkovou, Milana Horkého, Sáru 

Perekstovou, Stáňu Prachařovou, Gabriela 

Košťála, Elišku Maixnerovou, Víta Urbana, 

Melánii Ermanovou, Simonu Verebelyovou, 

Terezu Pospíšilovou, Bedřicha Horáčka, Annu 

Sýkorovou, Ondřeje Stojaníka, Adélu Málkovou, 

Foto: Teodor Žvátora, 8. A 
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Martina Franka, Patrika Šimka, 

Lukáše Dědiče, Michala 

Hejkrlíka, Jakuba Komárka, 

Adélu Juřinovou, Marka Klimeše, 

Richarda Koláře, Emu Utěšenou, 

Olivera Hrbka, Marii Hůlkovou, 

Davida Holého, Zuzanu Krylovou, 

Radima Koutného, Matyáše 

Jecu, Petra Vymazala, Antonína 

Skoumala, Nikolase Krejčího, 

Lukáše Majkúta, Annu 

Konrádovou, Alberta Hrbka, Lucii 

Veselou, Jana Prudíka Jana 

Dvořáka, Annu Vilímkovou, Lucii Vojáčkovou, 

Kristýnu Nedělníkovou, Jakuba Wagnera, Marka 

Juřinu, Melissu Nitsche, Soňu Smoluchovou, 

Daniela Oulehlu, Jannicka Starsyho, Jana 

Adamce, Matěje Vrátného, Adama Staňka, Víta 

Adamce, Adélu Kossovou, Filipa Šanovce, 

Davida Podušela, Michaelu Chaloupkovou, 

Elišku Sevrukovou, Terezu Vepřkovou, Alberta 

Ziku, Natálii Rotterovou, Gabrielu Opravilovou, 

Ondřeje Stojaníka, Natálii Pilcovou, Jana 

Doupovce, Emu Sieratowskou, Jaroslava Giesla, 

Nicol Motlovou, Olivera Kožuškaniče, Jana 

Sýkoru, Veroniku Souralovou, Evelínu 

Zatloukalovou, Petra Poláška a Kateřinu 

Břendovou. 
 

4) Poděkování básníkům 

Děkujeme Saše Vondrákové, Elišce Maixnerové, 

Magdaleně Pattermanové, Natálii Rotterové, 

Natálii Málkové a Petře Drábkové. 

Zvláštní poděkování patří básnické partě 3. A: 

Veronice Vaculíkové, Noemi Kivoňové, Leje 

Štěpánkové, Koni Kivoňové, Evelíně 

Zatloukalové, Julii Nikodýmové, Marku 

Fojtíkovi, Tomáši Běhalovi, Františku 

Skoumalovi, Ríchardu Špičkovi, Filipu 

Steinerovi, Matěji Šléškovi, Karlu Konrádovi, 

Leopoldu Nikodémovi, Evě Etiene, Matyáši 

Hlavatému, Jardovi Horákovi, Tereze 

Urbánkové, Šárce Fialové, Petře Rendové, 

Daniele Láznové, Marii Málkové, Vanesce 

Strakové a Tereze Janků. 

 

5) Poděkování fotografům a ilustrátorům 

Díky za skvělé fotky nebo obrázky patří Elišce 

Sevrukové, Klárce Kamlerové, Natálii Málkové, 

Marku Klimešovi, Sáře Perekstové, Filipu 

Chytilovi, Nikol Kadlecové, Lucii Veselé, Elišce 

Maixnerové, Alexandru Nawratovi, Albertu 

Zikovi, Jakubu Doležalovi, Adamu Staňkovi, 

Josefu Komárkovi, Janu Sýkorovi, Kateřině 

Wágnerové, Tereze Šubertové, Miroslavu 

Krylovi, Tereze Pospíšilové, Magdaleně 

Pattermanové, Natálii Richterové, Natálii 

Bryxové, Albertu Hrbkovi, Emmě Suchanové 

a Teodoru Žvátorovi. 
 

6) Poděkování členům redakce časopisu 

Děkujeme hbitému novináři a vypravěči 

Kristianu Brodskému. Děkujeme dívkám 

s divokou fantazií a humorem, Adéle Fojtíkové 

a Nikol Smrčkové, které vpustily do redakce 

stáda koní a jednorožců. Dík patří spisovatelce 

úžasných příběhů Marii Valentové. Děkujeme 

fejetonistovi a hudebnímu mágovi Jakubu 

Wagnerovi. Děkujeme drsným paparazziům 

Davidu Bouchalovi a Patriku Šimkovi, před 

nimiž neobstálo žádné školní tajemství. 

Děkujeme Karlu Prachařovi, neomylnému 

mistru zkratky a udržovateli dobré nálady 

v týmu. 

 

Snad jsme nikoho nevynechali.  

Na shledanou v příštím školním roce! 
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Předprázdninové a prázdninové čtení 
 

Jak jsem se dostala k Furry 

Fandomu? 
Sára Perekstová, 6. A 

 

Už když jsem byla malá, měla jsem v oblibě 

antropomorfní zvířata. Ve školce i škole jsem 

neměla tolik kamarádů, kolik mám teď díky 

Furry Fandomu, který mi změnil život. Ale jak 

jsem se k němu dostala? Ráda vám o tom 

povím. :] 

Jako dítě jsem velmi ráda malovala a časem mě 

začalo bavit i animování. Když jsem tak 

projížděla YouTube, narazila jsem na něco, co 

mělo název Animation Memes a tady začíná 

moje dobrodružství.  

Ten název mě celkem zaujal a tak jsem po tom 

začala pátrat více.  Postupně jsem se 

seznamovala s novými lidmi přes internet 

a začala jsem se zdokonalovat v malování. 

Časem jsem narazila na nereálná zanimovaná 

zvířata v Animation Memes komunitě a tak 

jsem si jednou řekla: „Co jsou vlastně zač?” 

Každý den jsem viděla několik nových animací 

s antropomorfními zvíraty a tak jsem se 

rozhodla, si o tom něco vygooglit.  

Zjistila jsem, že „Furríci” jsou vlastně normální 

lidé, kteří mají rádi antro zvířata a většina se 

řadí i mezi LGBTQ+ členy. Je to neškodný 

a drahý koníček. Lidé se do Furry komunity 

přidali i proto, že je dělá šťastnějším a cítí se 

bezpečněji. 

Když jsem o tomhle řekla rodičům, vůbec s tím 

neměli žádný problém a říkali, že mi to rozvine 

kreativitu a že s tím souhlasí. 

Bylo mi asi 8 - 9 let když jsem si dělala svůj 

první fursuit (zvířecí kostým), na který když se 

podívám dnes, můžu se jen zasmát. 

Za ty roky, co jsem ve Furry Fandomu 

a Animation Meme komunitě, jsem si udělala 

mnoho přátel, které následně můžu potkat na  

 

 

 

 

srazech, které se pořádají minimálně 4x do 

roka. :) 

Furry Fandom je laskavá a velmi akceptující 

komunita, která ještě doteď schytává hodně 

nenávisti a stále nevíme proč (Furry komunita 

je tu už od roku 1980). Nic jsme nikomu 

neudělali a jen děláme to, co nás baví. :] 

 

Flatwoodská příšera 
Dominik Pavelka, 7. B 

 

Třináctého ledna 1945 se ve městě Flatwood 

narodila jedna holčička. Rodiče jí dali jméno 

Amélie. Bylo to velice veselé a šťastné děvče. 

S chutí skotačila a tančila po loukách a měla 

radost i z úplných maličkostí.  
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V roce 1953, když jí bylo 8 let, začala chodit na 

balet. Když se jednou večer vracela z tréninku, 

šla přes louku a potom lesem. Po cestě lesem 

se jí zdálo, že jí někdo sleduje! Pro jistotu se 

rychle otočila. Nikdo tam nebyl… Jakmile se ale 

obrátila dopředu, uviděla monstrum! Stvoření 

mělo hlavu bez úst, oči vypouklé jako obří 

moucha, na hlavě podivnou čepici ve tvaru 

trojúhelníku. Také dlouhé ostré pařáty 

a vínovou sukni.  

Dívce se naštěstí povedlo stvůře utéct. Potom 

říkala, že měla silný pocit, jak se jí monstrum 

snažilo telepaticky dostat do hlavy. Podivné 

stvoření spatřili i jiní lidé. Ti ho však popsali jako 

nějakého mimozemského robota. Prý mělo 

zelené oči, místo šatů železné tělo. Kolik je na 

tomto příběhu pravdy, se neví. 

Příběh jsem napsal podle skutečné události, kdy 

děti údajně viděly ve městě Flatwood v roce 

1953 zvláštní obludu.  Proto se jí říká 

Flatwoodská příšera. Vědci ale tvrdí, že to 

pravděpodobně byla jen velká, vyplašená sova.

 

Velikonoce na chatě 
Veronika Souralová, 6. A 

 

Vloni o Velikonocích jsme jeli na chatu do 

Velkých Karlovic, kde má domek i babička. 

Chata je na úplné samotě bez elektřiny, 

obklopena ze všech stran lesem. Kousek pod 

chatou u hlubokého lesa je velké ohniště.  

Jednou večer jsme opékali do noci špekáčky. 

Všude byla hrozná tma. Náhle něco hodně 

zašustilo. Taťka se mně zeptal: „Verčo, slyšelas 

ty divné zvuky?“ „Ano, slyšela,“ odpověděla 

jsem. A v tom jsem si vzpomněla, že nám 

babička říkala, že přes Slovensko zase  

 

přecházejí medvědi. Náhle jsem viděla 

medvěda za každým pařezem. 

Nakonec jsem se přece rozhodla, že se na to 

místo půjdu podívat. Vzala jsem baterku 

a přikrčila se. Znovu to zapraskalo. Uviděla 

jsem i dvě oči! To už jsem nevydržela 

a s křikem jsem utíkala do chaty. Byla jsem 

hrozně vystrašená. Po chvíli přišel do domu 

tatínek a říkal, že to byly asi jenom srnky. Tak 

se mi ulevilo a šla jsem spát.  

Když jsme jeli domů, tak jsme se stavili 

u babičky. Ta nám ukázala v novinách fotku 

medvěda, jak přecházel kousek od naší chaty. 

Tak nevím, možná jsem opravdu tu noc viděla 

medvěda. 
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Skok do budoucnosti a stačilo 
Magdalena Pattermanová, 7. A 

 

Píše se rok 26 759 a Slunce spálilo planetu 

Zemi. 

Ahoj, jsem Elizabet. Vlastně teď v táboře jsem 

jen číslo 348. Tady v osadě jsme jen ti, co 

přežili. Nevíme, jak je to jinde, ale tady na 

území, kde bývala Česká Republika je poušť. 

Sehnat vodu je zázrak. V našem táboře Živé 

vody (tak se jmenuje) je nás asi okolo 500 - 

600 lidí různého věku. 

 Každý den se probudíme a netušíme, co bude 

dál. Každé ráno si jdu s ostatními dělníky 

k Tomovi - 489 pro denní rozkaz. Všichni zde 

mají své místo. My dělníci děláme, co je 

zrovna potřeba. Vykopeme studnu, když se 

najde voda, pomůžeme lovcům najít potravu 

a tak dále. Lovci shánějí potravu. Jak už jsem 

řekla, tak jim občas pomáháme. Lékaři se 

starají o zraněné, mají v táboře asi největší 

zodpovědnost. Kuchaři, ti když mají z čeho, tak 

vaří, a také se snaží něco málo i pěstovat. No 

a pak jsou tu zvědi! Ti se snaží zjistit, jestli 

někde není jiný tábor, nebo jak je to s okolním 

„světem“. Jejda, málem bych zapomněla na 

chůvy. Ty se starají o děti, které ještě 

nedosáhly 15 let. Za mě to jsou hned po 

lékařích nejdůležitější lidi v táboře. Jsou to 

převážně holky, ale takto to říct nemůžu. Patří 

k nim i dva kluci, kteří měli těžká zranění. 

Hned, jak se úplně zotaví, nastoupí do svých 

„starých zaměstnání“ a budou opět pomáhat 

tam, odkud jsou. Myslím, že jeden je kuchař a 

druhý lovec. Tak to jsou naše zaměstnání. 

Poslední jsou už jen strážci, ale já jim říkám 

„vyvolení“. Celé dny se válí v posteli, a když 

náhodou zaútočí KOČOVNÍ, tak nás brání. 

KOČOVNÍ jsou lidé, co žijí ze dne na den, a 

když jim nic jiného nezbude, vyrabují nějaký z 

táborů a zase táhnou dál.  

 Takže představu o tom, jak to tu funguje, 

máte a teď už k tomu, co se včera stalo. 

Jako každé normální ráno jsem vstala a šla 

jsem si s mojí skupinou dělníků pro denní 

příkaz. 489 nám dal za úkol dojít k chůvám. 

Potřebují po noční bouři opravit hřiště, aby si 

měly děti kde hrát. S mojí skupinou asi 15 lidí 

nám to trvalo zhruba dvě hodiny. Když jsme 

dodělávali svou práci, tak přiběhl jeden ze 

zvědů, že asi kilometr od tábora našli docela 

velké zásoby vody. Ovšem jsou hluboko a na 

to, že vodu potřebujeme hodně a co 

nejrychleji, to bylo i daleko. 489 (Tomáš) svolal 

všechny dělníky a vysvětlil jim problematiku. 

Poté jsem představila s 251 (Kevinem) náš 

plán, jak přivést vodu do našeho tábora, aniž 

by někdo z jiných táborů nebo KOČOVNÍ zjistili 

odkud. Náš plán byl vykopat dlouhou 

chodbičku z tábora až k novým zásobám vody. 

Pak v chodbě umístit čerpadlo a filtry a bude 

to. Zanedlouho už voda krásně tekla. 

Pracovalo na tom přibližně 35 hlav.  

Chvíli po tom, co jsme se vrátili, přišli lovci 

a byla řada na kuchařích. Dnes se podařilo 

najít dost potravy pro celý tábor. Kuchaři se 

tedy dali do práce a my jsme si mohli jít 

lehnout a odpočinout, než bude jídlo.  

Usnula jsem a zdál se mi sen o mámě. 

Najednou mě vyrušil křik, všichni pobíhali 

a schovávali potřebné věci. Hned jsem věděla, 

co to znamená. Zažila jsem to už podruhé, jsou 

tu KOČOVNÍ.  

Nakonec to vyšlo. KOČOVNÍ nám ukradli jen 

nějaké nářadí. To zvládneme vyrobit během 

dvou dnů. Trochu horší je, že poškodili 

a vymlátili většinu úrody. Nikomu se nic 

vážného nestalo, až na 163 (Eliot) a 316 

(Christian). Ti se zranili, když  se snažili 

zachránit malou 504 (Kiru) a zvládli to... 

Tak to by bylo asi vše. Takto to tu chodí. 

Žijeme ze dne na den a nevíme, co nás potká. 
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Můj pes Bárt 
Nikolas Krejčí, 6. B 
  

Jednoho dne jsme se rozhodli koupit si pejska. 

Tak jsme jeli do zvěřince a hledali nějakého 

krásného pejska, až jsme se zastavili nad 

pejskem, který byl jorkšír zkřížený s 

jezevčíkem. Byl světle hnědé barvy s modrýma 

očima. 

Když jsme přijeli domů, hledali jsme místo, kde 

bychom mohli dát Bártovi pelíšek s vodou 

a granulemi. Jakmile jsme se rozhodli, kam to 

dáme, Bárt se hned šel najíst a napít. Toho 

dne jsme si pejska hrozně oblíbili. Nejradši byl, 

když jsme ho škrabali. Každý den jsem s ním 

šel na procházku, protože strašně moc miluje 

chození po venku. Vždycky poslouchal, co 

jsme mu řekli, šel spát, když jsem šel spát taky. 

Hrál jsem si s ním, házel jsem mu míček a on 

ho vždycky přinesl. Když byl ohňostroj, 

vždycky jsem ho škrabal, aby nemyslel na to 

hromobití. S Bártem bylo vždycky hodně 

srandy. Naučil jsem ho, aby na povel si sedl a 

lehl. S pejsek jsem si hrál vždycky rád, byl totiž 

strašně moc hebounký. Když jsme Bárta dali 

ostříhat, vypadal jako jezevčík, a když byl 

zarostlý, vypadal jako jorkšír.  

Jednoho dne se Bárt ztratil, nevěděl jsem, kde 

 
 

je, ani kde ho mám hledat. Bylo mě velmi  

smutno, protože s Bártem mě vždycky bylo 

veselo. Byl asi den venku a pak zase přišel 

domů. Nevím jak, ale druhý den něco škrábalo 

na dveře. Otevřu dveře a tam byl Bárt. Byl 

jsem moc rád, že ho zase vidím.  

Jednou jsme měli na stole jídlo a zapomněli 

jsme, že Bárt se na ten stůl může dostat. Šli 

jsme se totiž rozloučit s tetou a v ten krátký 

moment pes svými dvěma pacičkami dosáhl 

na stůl a vzal si dva piškoty. Když jsme to 

zjistili, tak jsme mu řekli, že se to nedělá a byl 

potrestán, už si ale nepamatuji jak.  

Už přesně nevím, kdy se Bárt ztratil podruhé. 

Hledali jsme ho dva dny. Potom jsme šli do 

útulku a Bárt tam byl. Policie navrhla, 

abychom ho očipovali. Kdyby se totiž znovu 

ztratil a našla by ho policie, tak by věděli, kde 

bydlí a jakému majiteli ho mají předat. 

Foto: Albert Zika, 7. B 
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Narozeniny 
Filip Zaoral, 7. A 

 

Ahoj, jsem Petřík a dnes mám narozeniny, 

bude mi 10 let. Na své narozeniny se vždy 

hodně těším, mám je rád, protože se na nich 

sejde celá rodina a já dostanu kupu dárků. Ale 

ze všeho nejlepší je ten dort. Nejradši ho 

mám, když je ovocný. Super je to, že mám 

narozeniny v létě. V létě je totiž hodně 

sluníčka na koupání v bazénu.  

Na své narozeniny si nic velkého nepřeji, 

jediné co bych si opravdu přál, je fotbalový 

míč, protože miluju fotbal. Věnuju se mu již od 

šesti let. Fotbal je můj život, chtěl bych se stát 

profesionálním hráčem fotbalu a taky vyhrát 

různé soutěže jako je třeba Liga Mistrů, 

Evropská Liga atd. Taky rád hraju hokej, ten 

ale jenom s tátou před domem na zamrzlém 

rybníku. Táta je bývalý hokejista, takže mě učí 

svým hokejovým kouskům. Jednou jsem ho ale 

porazil. Táta říkal, že jsem pašák a že až mě 

přestane bavit fotbal, tak bych se mohl 

věnovat hokeji. Hokej je sice super hra, ale 

fotbalu se nikdy nevyrovná.  

Taky mám rád překvapení a jedno překvapení 

mě maminka právě teď chystá. Podle mých 

typů by se mohlo jednat o ten ovocný dort. 

Doufám, že na něm bude spoustu ovoce a ne 

aby byl ošizený jako minule, když mi mladší 

bratr snědl maliny, které měly být také na 

dortu. Mňam, už se mi sbíhají sliny!  

Musím končit, můj deníčku, slyšel jsem 

přijíždět auto a někdo z hostů už zvoní 

u dveří…. Zítra ti povím, jaká byla oslava :) 
 

 

Výlet na Ztracené kameny 
Matyáš Jecu, 7. A 

 

Blížil se pátek 8. května a rodiče napadlo, že je 

volný den a mohli bychom spolu strávit čas 

a jet někam na výlet. 

V pátek ráno jsme se vzbudili a jeli jsme autem 

na Skřítek. Když jsme tam dojeli kolem 

10. hodiny ráno, parkoviště už bylo skoro plné 

a já pochopil, že nejsme jediní, kdo měl stejný 

nápad vyrazit do přírody.  

Cílem naší cesty byly Ztracené kameny. Podle 

rozcestníku jsme měli ujít 2,5 km a dostat se 

na místo. Cesta byla dlouhá a únavná, protože 

jsme museli jít pořád do kopce. Ale byla 

mnohem delší, než psali na rozcestníku. Šli 

jsme dohromady něco kolem hodiny a půl 

a pořád jsme tam nebyli. Míjeli jsme spousty 

lidí, kteří vypadali, že jdou po rovince a mají 

dost sil. To už jsem trochu znejistěl a ptal se, 

kdy tam budeme. Moje osmiletá sestra už 

nechtěla jít ani o kus dál. Sedla si na zem, a že 

se ani nehne. Museli jsme jí slíbit, že jakmile 

tam dojdeme, dostane sladkou odměnu.  

A pak jsme je uviděli. Majestátně se tyčící 

ZTRACENÉ KAMENY.  
 

 
 

Hurá, konečně jsme tady a zvládli jsme to. 

Jako kamzíci jsme po kamenech vyhopsali 

nahoru a kochali se nádherným výhledem. 

Posvačili jsme a vydali se zpátky. Dolů už to 

utíkalo rychleji, protože jsme šli z kopce. 

V motorestu jsme se odměnili po náročném 

výšlapu nanuky a jeli domů. 

Moc mě to bavilo a už teď se těším na další 

výlet do přírody. 
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Tajemné stopy v poušti 
Marek Juřina, 6. A 
 

Po výbuchu jaderné elektrárny v Černobylu 

roku 1986 si nemůžeme být jistí, kam až 

radiace dosáhla. Ale jedno je jisté, radiace je 

nepředvídatelná.  

Roku 2005 daleko za mořem v Austrálii žil muž 

jménem Arnold, který zde prováděl vědecký 

výzkum poblíž malého města. Byl zde se svým 

výzkumným týmem od roku 1999. Zabýval se 

obdobím jury a kde jinde než na vykopávkách. 

Pracoval zde se studentkou jménem Marie 

a kamarádem Timem.  

Jednoho horkého slunečného dne jim zazvonil 

telefon. Arnold ho zvedl a řekl: „Haló, ano, 

dobře, chápu, přijedu se podívat.“ „Kdo to 

byl?“ zeptala se Marie. Arnold řekl: „Volal šéf. 

Chce, abychom se koukli do Mongolska na 

poušť Gobi na nějaké zvláštní obří stopy.“ 

Druhý den přijeli autem na místní letiště a Tim 

povídá: „Zajímalo by mě, co je to za stopy, že 

kvůli tomu volají nás.“ Arnold se pousmál: 

„Zřejmě dinosauří.“ Všichni se rozesmáli. 

Marie však cestou letadlem přemýšlela a došla 

k závěru, že vlastně neví, co má očekávat. 

Na letišti na ně čekal muž, kterého si najal 

jejich šéf. „Dobrý den,“ pozdravil je, „já jsem 

Robert P.“ „Dobrej,“ řekli naráz. Společně 

nasedli do tmavomodrého džípu a Robert 

navigoval, kam mají jet.  

Dojeli na rozlehlou pláň a v tom Arnold zařval: 

„Proboha.“ Vyskočil z auta a rozběhl se. Uviděl 

totiž obří stopy, které nemohlo udělat žádné 

z dnešních zvířat. Stopy vypadaly jako od 

velkého ještěra. Blesklo jim hlavou, jestli to 

nemůže být dinosaurus. Otisky měřili něco 

přes metr. Marie a Arnold je ihned začali 

studovat. Vypadali, že jsou čerstvé, že tu 

nejsou několik milionů let.  Robert s Timem 

zatím rozbíjeli tábor. Večer rozdělali oheň 

a usadili se kolem. Rozvinula se debata 

o původu těch stop.   

Najednou Marie strnula. Za stany se zvedl 

obrovský stín. Ozvalo se hvízdnutí. V tom se 

jim propadl písek pod nohama. Zřítili se do 

hlubiny. 

Ze tmy se ozvalo vyděšené: „Kde to jsme?“ 

„U mě doma teda ne,“ řekl Tim ironicky. „Je to 

jeskyně,“ řekl někdo ze tmy. Najednou se 

rozsvítilo. Před nimi se objevil muž s knírkem 

a řekl: „Já jsem doktor John.“ Najednou se za 

ním objevil T-Rex! Všichni se vyděšeně 

přikrčili. Doktor se ďábelsky rozesmál a donutil 

je, aby ho následovali. T-Rex poslouchal svého 

pána na slovo. 

V podzemní jeskyni měl doktor vybudovanou 

laboratoř, která vypadala jako obří obrněná 

kopule. Všude se hemžili dinosauři různých 

velikostí, barev a druhů. Doktor vědcům 

vysvětlil, že pomocí radioaktivity, která zde 

zůstala po výbuchu elektrárny v Černobylu, 

z koster dinosaurů, které byly zkamenělé, 

a pomocí jeho chemické sloučeniny, probudil 

dinosaury k životu. Radioaktivita není tak 

vysoká, aby byla nebezpečná pro živé tvory.  

Doktor oznámil svým vězňům: „Pomocí 

dinosaurů ovládnu celý svět a vás, protože jste 

zjistili, co zde dělám, nechám sežrat. Moji 

dinosauři jsou vycvičeni, aby mě poslouchali, 

a dlouho nedostali nic k snědku.“  

Arnold si uvědomil, že musí něco udělat. 

Promýšlel plán. V tom ho napadlo, že jediná 

možnost je doktora umlčet, aby nemohl dávat 

povely dinosaurům. Vedle sebe měl olověnou 

trubku, nenápadně ji vzal a udeřil doktora do 

hlavy. Dostali se z vězení, svázali ho 

a prozkoumali jeho laboratoř. Zjistili spoustu 

věcí, které pak dopomohli k dalším objevům. 

Poté, co se doktor probudil, jej donutili, aby je 

naučil dinosaury ovládat. Poslali doktora do 

vězení.  Dinosaury převezli na tajný ostrov, 

kde žijí dodnes a vědci díky nim dělají velké 

pokroky ve výzkumu. 

Arnold a jeho vědecký tým odjeli na ostrov 

a pomáhají ve výzkumu. 
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Vánoční dobrodružství  
Ester Lipenská, 7. A 
  

Z deníku Aničky Novotné. 
 

23. prosince 

Jmenuji se Anička Novotná. Tento deník jsem 

dostala k narozeninám, které mám den před 

Vánocemi. Dnes jsem ho dostala a začala jsem 

do něj ihned psát. Mimochodem je mi dnes už 

devět let!  

Ale teď už k tomu, co se dnes dělo. Každý rok, 

večer před Vánocemi si něco přeji. Dnes jsem 

si přála zážitek, na který nikdy nezapomenu. 

Poté už jsem mohla jít spát s pocitem 

nedočkavosti a neskutečné radosti. Už mi 

stačilo jen čekat. 

  

24. prosince 

Neuvěříte, co se mi minulou noc stalo! Jen tak 

jsem si spala a najednou jsem slyšela 

strašidelný zvuk. Rychle jsem otevřela oči 

a rozhlížela se po místnosti. Viděla 

jsem pouze stín vznášející se bytosti. 

Zakryla jsem se celá peřinou a čekala. 

Najednou mi někdo odhrnul peřinu. 

Nade mnou se vznášela nějaká paní. 

Usmívala se na mě, tak jsem jí úsměv 

oplatila. Řekla mi: „Nemusíš se mě 

vůbec bát, Aničko. Jsem Veronika. 

Vezmu tě na místa, co sis vždy přála 

vidět.“ Já jsem na to řekla: „Na jaká 

místa? Jsem ve snu?“ A ona na to: 

„Vidím, že jsi hodně zmatená. Pojď se 

mnou a všechno cestou pochopíš.“ 

Tak jsem si řekla, co můžu ztratit?  

Vyrazily jsme. Řekla mi: „Pevně se 

drž!“ Chytila jsem se jí a najednou 

jsme byly v Paříži. Vypadlo ze mě 

jenom: „Jak? Co?“ Ona se pouze 

usmála a provedla mě celou Paříží. 

Potom jsme navštívily Havaj, 

Chorvatsko, Itálii, Řecko, Portugalsko 

a mnoho dalších států. (Tedy spíš jen 

jejich nejznámější místa. Nestihly 

bychom za jedinou noc vidět každý kout.)  

Když jsme už musely jít zpátky, tak jsme si 

ještě chvíli povídaly. Říkala jsem jí: „Toto byl 

ten zážitek, který jsem si přála, že ano?“ 

Veronika na to říká: „To je na tobě, co si 

přeješ. Může to být ono i nemusí.“ S těmito 

slovy a také samozřejmě s úsměvem zmizela 

a já se objevila v mé posteli. 
 

25. prosince 

Ráno jsem se probudila a šla za rodiči. Ti mi 

řekli: „Tvá třída vyhrála vánoční soutěž! 

Pojedete na týden do Brna! No není to 

úžasné?!“  
 

12. února 

Nejdřív jsem z toho nebyla příliš nadšená, 

protože to bylo jen Brno, ale když jsem byla 

v tom Brně, tak jsem si uvědomila, že tohle je 

to vánoční překvapení. Byla jsem totiž s lidmi, 

kteří mě dělají šťastnou. A to je to nejlepší, co 

můžete mít - přátele. 

Foto: Magdalena Pattermanová, 7. A 
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Výlet na hory 
Lukáš Majkút, 7. A 

 

Příběh, který vám chci vyprávět, se stal už 

před lety. S kamarády Honzou a Petrem jsme 

si domluvili „pánskou jízdu“ na horách. Týden 

plný lyžování, zábavy a hlavně pryč od školy 

a povinností. S kluky se známe už od mateřské 

školy. Společně jsme prošli základní i střední 

školou. Až nástup na vysokou nás rozdělil do 

různých koutů republiky. Stále jsme však byli 

v kontaktu. Tohle měl být náš první společný 

týden po dlouhé době. Cestou vlakem jsme si 

plánovali, co budeme dělat. Na další zastávce 

nastoupila parta lyžařů a přisedli si k nám. 

Rychle jsme se seznámili. Měli stejný cíl 

a dokonce i stejné ubytování.  

Konečně jsme byli na místě. Nádhera. Tolik 

sněhu jsme už dlouho neviděli. Rychle jsme se 

ubytovali a okamžitě vyrazili na svah. A večer? 

Samozřejmě zábava. Všichni, my i naši noví 

přátelé z vlaku, jsme si pobyt užívali. V noci 

jsme unaveni padli do postele.  

- - - 

Slunečné ráno. Jiskřící sníh. Usměvavé tváře 

kamarádů. Cesta lanovkou na horu na svah. 

Paráda, jdeme na to! Najednou se mi zdálo že, 

slyším slabé zadunění a země se mi zachvěla 

pod nohama. Ohlédl jsem se a spatřil to. Bílá 

stěna valící se přímo na nás. Moc rychle. 

Nemáme šanci. Poslední, co jsem uviděl, byly 

tváře mých přátel. Těla létala vzduchem, lyže, 

hůlky... A pak tma.  

- - - 

Celý zpocený jsem se posadil na posteli. 

Kouknul jsem se na hodinky, bylo 3:30 ráno. 

Co to mělo znamenat!? Tu noc jsem už 

neusnul. U snídaně jsem to vyprávěl 

kamarádům. Nejdřív se smáli, ale když viděli, 

v jakém jsem stavu, nechali mě a domluvili 

jsme se, že si dnes dáme oddech. V sousedním 

městečku byl plavecký bazén, takže jsme 

vyměnili lyže za plavky. Akorát mě mrzelo, že s 

námi nešli naši noví známí z vlaku. Báječně  

 

 

jsme si zaplavali a já si trochu vyčistil hlavu. 

Bylo už odpoledne, zrovna jsme se chystali na 

pozdní oběd, když se rozhoukaly sirény. 

Kouknul jsem se na hodiny a bylo 3:30 

odpoledne. Zamrazilo mě! Vzápětí v televizi, 

která byla v restauraci, přerušili vysílání kvůli 

mimořádné zprávě. Ve středisku, kde jsme 

bydleli, se utrhla ve 3:30 lavina. Spousta lidí 

bylo zraněných a několik lidí bylo zasypáno. 

Právě probíhají záchranné práce. Podívali jsme 

se na sebe a v tu chvíli nám to došlo. Na té 

sjezdovce jsme každý den lyžovali a jen díky 

mému snu jsme tam dnes nebyli. Ani nevím, 

jak jsme se dostali zpátky na chatu, abychom 

se co nejrychleji sbalili a odjeli.  

Ve všech zprávách běžely záběry ze 

záchranných prací. Naštěstí byly úspěšné. 

Nikdo nezemřel. Až později jsme se dozvěděli, 

že mezi zraněnými byli i naši kamarádi z vlaku. 

Dodnes nevím, co se tehdy v noci stalo, ale 

můj sen nás ušetřil zranění a možná i něčeho 

horšího. 
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Lyžařský výcvik 2020 
Albert Zika, 7. B 

 

Oznámení lyžařského výcviku proběhlo okolo 

prosince minulého roku, ale lyžák se konal až 

v únoru. Takže zbylé dva měsíce jsme se 

nemohli dočkat a nemluvili jsme skoro 

o ničem jiném. Však to bylo po delší době, co 

byl pořádaný nějaký školní výlet a naše třída je 

navíc plná snowboardistů a lyžařů. Mělo to být 

na jiném místě než minule, na Dolní Moravě. 

Celkem se nás tam bez šesti zapsala celá třída. 

Odjezd byl neobvykle v neděli ráno, takže na 

vychrupování nebyl čas. Když autobus přijel ke 

škole, začali jsme skládat tašky a nasedat do 

autobusu. Já jsem seděl vzadu se svými 

spolubydlícími Danem, Honzou, Kubou 

Vostálem a Kubou Grundem, který se na 

výcvik přihlásil na poslední chvíli. Cesta trvala 

okolo půl hodiny, a když jsme dorazili, začali 

jsme vyskládávat věci.  

Chata, ve které jsme měli bydlet, byla pod 

sjezdovkou a nad silnicí na které jsme zastavili. 

K chatě sice vedla cesta, ale byla namrzlá 

a autobus by se stejně odtamtud nevymotal. 

Takže jsme to museli poodnášet po svých. Jak 

jsme to nosili sem a tam, sníh, který byl na 

ledu, se začal ošoupávat a pak to bylo jako 

chodit po naleštěné podlaze. Když jsme přežili 

a poodnášeli všechny tašky, tak jsme si šli 

vybalit do pokojů. 

Měli jsme pokoj s číslem sedm, jestli si dobře 

vzpomínám, byl přímo naproti chodbě. Když 

jsme přišli do pokoje a začali jsme se vybalovat 

věci, tak jsme si uvědomili, že tu něco nesedí, 

rozhlédli jsme se a byli tu jen čtyři postele 

a nás bylo pět. Potom zaťukal na dveře pan 

učitel Müller a podal nám matraci. Protože 

v chatě není pětilůžkový pokoj, tak jeden z nás 

musí spát na zemi. A protože se Kuba přihlásil 

jako poslední a skoro to nestihl, bylo jasné, 

kdo bude spát na matraci. 

Po obědě jsme šli na svah. Já jsem začínal jako 

snowborďácký začátečník, takže jsem dostal 

paní učitelku Medlíkovou. V týmu jsem byl 

s áčákama a dvěma osmáky. První den jsme se 

učili jezdit rovně, pozadu, zatáčet 

a zastavovat. Já jsem byl s osmákama trochu 

v učení napřed, tak si nás pak převzala dcera 

pana ředitele a trénovali jsme obloučky. 

Ve večerní pauze před večeří jsme chodili dolů 

do jídelny hrávat kulečník. Po večeři 

a večerním programu jsme měli večerku.  

Když jsme přišli do pokoje, začali jsme 

objevovat jeho mínusy. Za prvé, bylo tam 

horko jako v sauně, protože tam byl na plné 

pecky puštěný radiátor a nesměli jsme s ním 

nijak manipulovat. A za druhé, nemohli jsme si 

sušit mokré věci, protože tam nebylo topení 

a na radiátoru se nic sušit nedá. Přes den je 



S t r á n k a  | 14 

 

vypnutý a v noci hřeje, až to pálí, takže by se 

přes den nic neusušilo a v noci by se to 

propálilo. To byl dost zásadní problém, 

vzhledem k tomu, že jsme byli na týdenním 

lyžařském výcviku s omezenými zásobami 

a všichni jsme počítali s tím, že si tam budeme 

moct sušit mokré věci. Takže to shrnu, pokoj 

za moc nestál. 

Když jsme se vraceli v pondělí ze sjezdovky, 

tak jsem se dozvěděl, že Dan na sjezdovce 

spadl a utrpěl otřes mozku. Prvně jsem si 

myslel, že si dělají legraci, protože se to 

dozvěděli z ne moc důvěryhodného zdroje. Ale 

byla to pravda. Po večeři se logicky neřešilo 

nic jiného. Poté se ještě udělalo špatně Emě 

a musela také odjet. Říkali jsme si, jaká je to 

škoda, že museli odjet hned první den 

v pondělí. Poté Grund řekl něco jako: 

„Zajímalo by mě, jestli ještě někdo odjede.“ 

A já odvětil: „To by mě taky zajímalo.“ 

Den poté, v úterý, jsem už byl trochu více 

zkušený, takže jsem jel lanovkou až na největší 

vrchol sjezdovky. Když jsem se rozhlédl, tak 

tam byl opravdu nádherný výhled. Z mraků 

pod námi vylézaly vrcholky největších kopců 

jako ostrůvky v širém oceánu. 

Poté následoval sjezd dolů zpátky k lanovce. 

Měli jsme jet a jet a zastavit až u konce. Ve 

skupině jsem byl nejrychlejší a rychle jsem se 

ujal vedení. Byl jsem tak vepředu, že jsem už 

ani neviděl svoje spolujezdce. Tak jsem si řekl, 

že jedu asi moc rychle a začal jsem plužit. Jel 

jsem tím nejpomalejším pluhem, jak to jen šlo, 

taky proto, že jsem se blížil do zatáčky a tam 

jsem se rozhodně vysekat nehodlal. Tak jsem 

plužil a plužil a najednou chytím přední hranu 

a letím placáka rovnou z kopce. Naštěstí jsem 

tam stačil strčit levou ruku, abych nepadl 

přímo na nos. Poté, co jsem se otřepal, jsem si 

sedl a pak jsem se došoural na kraj sjezdovky. 

Párkrát už jsem podobně spadl a navíc nejsem 

žádná fňukna, ale bolelo to dost a říkal jsem si, 

že z toho asi něco bude, hlavně proto, že jsem 

nebyl ani schopen se pomocí rukou odlepit od 

země. Celou cestu dolů jsem si musel ruku 

přidržovat. 

No a nakonec si pro mě musel přijet táta 

a odvézt mě do nemocnice. Byla to jen 

naraženina, tak mi na to dali ortézu. 

V nemocnici jsem se potkal s Danem, kterého 

zrovna pustili z oddělení. 

A takhle dopadl můj třídenní lyžařský výcvik. 

 

Dovolená  v  Bulharsku  s  mojí  BFF 
Adéla Málková, 7. B 
 

Dne 14. září 2018 jsme se chystali na 

dovolenou do Bulharska. V noci 15. září ve 

3:15 hodin jsme měli sraz k odjezdu. Nejeli 

jsme sami, jeli s námi ještě naši příbuzní. 

Dopravili jsme se autem do Bratislavy, kde na 

nás čekalo letadlo. Do Bratislavy jsme dorazili 

asi v 5:30 hodin. Než jsme odletěli tak jsme si 

dali v McDonald’s snídani. V 7:50 jsme vzlétli. 

Letěli jsme dvě hodiny. Když jsme vystoupili 

z letadla, tak nás ještě čekala dlouhá cesta 

autem. Konečně jsme dorazili do hotelu. 

Ubytovali jsme se v našich pokojích. Já a moje 

BFF Nelča jsme si zabraly ten největší pokoj. 

Potom jsme všichni šli hned k bazénu. K hotelu 

jsme měli objednaný bazén s lehátky. 

 

 
 

Po chvíli jsme se běželi seznámit s mořem. 

A tak to všechno začalo. Když jsme došli na 

pláž, tak jsme si rozdělali deky a šli jsme hned 

do moře. Moře bylo teplé a čisté. Poté vyběhla 

moje kamarádka Terka z moře a vytáhla 

docela velkou mušli. Od té doby jsem začala 

hledat mušle i já. Když už byl večer, tak jsme 

se vrátili do hotelu, převlékli jsme se a šli na 
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večeři a objednali jsme si stripsy s hranolkami. 

Po večeři jsme se vrátili zpátky do hotelu, kde 

jsme se uložili ke spánku a těšili jsme se na 

druhý den.  

Druhý den ráno jsme se vzbudili v 7:36 a šli 

jsme si udělat ranní hygienu. Pak jsme čekali 

na ostatní, než se vzbudí. Snídali jsme kolem 

8:30 u bazénu formou švédského stolu. Potom 

jsme se šli chystat na pláž.  

Já jsem zase šla hledat mušle, ale po chvíli mě 

to přestalo bavit a šla jsem s Nelčou do moře. 

Moře bylo teplé, ale hezky osvěžující. U moře 

jsme byli až do oběda. Dali jsme si pizzu. Po 

odpočinku v hotelu všechny děti chtěly zůstat 

u bazénu, a tak se rodiče rozhodli, že nás 

nechají u bazénu a k moři půjdou sami. My 

jsme byly v bazénu až do večera, a pak jsme 

všichni šli rovnou na večeři do restaurace, kde 

jsme si dali špagety. Pak jsme se vrátili do 

hotelu, a šli jsme hned spát.  

Třetí den ráno jsme já a Nelča vstávaly brzy, 

protože jsme šly běhat. Uběhly jsme dva 

kilometry a pak jsme se šly nasnídat. Po jídle 

jsme se odebraly na pláž s rodiči, kteří nám 

slíbili, že po obědě pojedeme nakupovat do 

města Nesebar. Na pláž jsme vběhli hned do 

vody. Najednou jsme v moři já a Nelča uviděly, 

jak k nám plavou medúzy. Nelču jedna 

popálila a mě naštěstí ne. Vyběhly jsme z vody 

ven, a šly jsme samy zpátky do hotelu, protože 

rodiče chtěli zůstat ještě u moře. Na oběd nám 

rodiče přinesli pita chleba. Hned poté jsme 

vyrazili na slíbený výlet. Kousek jsme museli 

dojít, mezitím jsme si dali zmrzlinu a čekali 

jsme, než přijede výletní vláček. Vláček nás 

dovezl kousek od města. V Nesebaru se nám 

líbilo, bylo tam plno obchodů a rodiče nám 

každému něco koupili. K večeru jsme odjížděli 

zpátky do hotelu. Byli jsme unavení a tak jsme 

se navečeřeli a šli jsme rovnou spát.  

Čtvrtý den jsme se vzbudili a najedli se. Tento 

den nám připadal nějaký zvláštně jiný. Po 

snídani jsme hned vyrazili k bazénu. Bazén byl 

osvěžující a tak jsme v něm zůstali celé 

dopoledne. Na oběd jsme šli po dlouhé době 

do pizzerie. Po obědě jsme vyrazili k moři. 

Tento den bylo moře nějak divné. Všimli jsme 

si černé vlajky a rodiče nám řekli, že dneska 

máme zůstat jen na břehu.  

My jsme však neuposlechly a do moře jsme 

i tak šly, protože byly velké vlny. Nejprve jsme 

byly u břehu, kde byly krásné vlny. Po každé 

vlně jsme šly dál a dál. Moje sestra Mája řekla:  

„Áďo, já už tady nedosáhnu, pojď zpátky!“ A já 

jsem řekla: „Májo, to ještě chvíli vydržíš!“ 

Najednou přišla velká vlna a všechny nás 

smetla. Moje máma řekla Nelčiné mámě 

Verče, že se něco děje. A měla pravdu. My 

jsme se topily. Mamky se pro nás rozběhly. 

Najednou se tam zjevili tři muži, kteří skočili 

hned do vody a plavali nám na pomoc. 

Nejprve vytáhli naše kamarádky. Já a Nelča 

jsme tam zůstaly jako poslední. Aspoň jsme si 

řekly, že když tak umřeme spolu. Nelča už 

skoro byla na břehu, ale nikdo jí nepomohl, 

proto se dostala opět do moře. Pro mě přiběhl 

jeden z mužů, který mě dostal na břeh. Když 

jsme se spočítali, jestli jsme na břehu všichni, 

tak nám stále chyběla jedna osoba. Ta osoba 

byla Nelča. Když jsme viděli Nelču ještě v moři, 

rozběhl se pro ni stejný muž jako pro mě. 

Nakonec se všichni zachránili, ale mezi 

dospělými to neskončilo vůbec dobře. Všichni 

se rozhádali. Takto skončil můj příběh, ale 

dovolená byla mnohem delší. 
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Jaké by to mohlo být? 
Magdalena Pattermanová, 7. A 

 

Představte si, že ležíte na rozkvetlé louce. Do 

celého těla vám proudí teplo ze slunce 

a pofukuje studený jarní vítr. Zavřete oči, 

zamyslete se. Jaké by asi bylo, kdyby se Vám 

z ničeho nic zamotala hlava. Ztratili byste 

přehled o svém těle. Potom se proberete. Je 

to jiné. Svítilo slunce a teď je všude stín. Leželi 

jste v trávě a teď sedíte na velkém balvanu. 

A náhle vám to dojde. Vy jste se zmenšili! 

Ten balvan, co na něm sedíte, je ten kamínek, 

co vás tlačil v botě. Podíváte se nad sebe. Co 

k vám letí? Pozor! Dopadlo to hned vedle vás. 

Chvíli přemýšlíte. Jste zmatení. Je to semínko 

z odkvetlé pampelišky. Je to úžasný pocit, 

vidět ho takto zblízka. Je to hezčí než pod 

mikroskopem. Cítíte, že fouká vítr, rychle se 

semínka chytíte. Během okamžiku se už 

vznášíte ve velké výšce – no, tedy v úrovni, 

kde jste ještě asi před deseti minutami měli 

lýtka. Je to nezapomenutelný pocit svobody. 

Jako kdyby všechny starosti a chmury odpluly 

někam daleko a zůstali jste jen vy a pozitivní 

myšlenky. 

 
 

Náhle semínko začne rychle klesat. A vy 

dopadnete na tvrdou zem. Podíváte se nahoru 

na nebe, je daleko a květiny jsou velké jako 

stromy a možná víc. „Kéž by to nikdy 

neskončilo.”  

Jakmile to řeknete, tak se proberete. Už nejste 

na rozkvetlé louce ani ve velikosti mravence. 

Před sebou na stole máte hrnek silné kávy 

a počítač s otevřeným emailem, ve kterém 

přibylo opět plno nepřečtených zpráv. 

 

Narozeniny 2 
Filip Zaoral, 7. A 

 

Ano, je tu další rok a s ním mé další 

narozeniny. 

Tento rok už to jsou třinácté, letí to jako voda. 

Zdá se mi, jako by to bylo před chvílí, kdy jsem 

si k narozeninám přál dinosaury a různé vodní 

hračky. Dřív to bylo takové, že jsem si přál 

hlavně co nejvíce dárků, ale teď na to mám 

jiný názor, přijde mi, že lepší je být s rodinou 

spolu a mít se rádi, než nějaké dárky. Ano 

dárky jsou super, ale celá rodina pospolu, je 

lepší. Doufám, že na tyhle narozeniny se mi 

vyplní i ty nejtajnější myšlenky, doufám, že 

budou lepší než ty minulé. Mám na ně totiž 

hodně plánů, například zahrát si se všemi 

bratranci společný fotbálek, pohlídat to, aby  

 

všichni šli do bazénu, a to nejdůležitější 

postarat se o to, aby se všechno dobře zvládlo. 

Půjdu nachystat občerstvení a pití, utřít stůl 

a uklidit nádobí, aby měla mamka s tátou 

radost, přece jenom mají toho hodně. Kéž by 

už byl ten okamžik, aby zazvonil zvonek 

a přišla celá rodina k nám domů. Ale na ten si 

ještě musím počkat.  

Mladší sestra dostala k narozeninám novou 

trampolínu a tak si jdu s ní pořádně zaskákat 

a zařádit. Skákání je super, ale taky musím jít 

nachystat fotbalové hřiště, dofouknout míče, 

aby se s nimi dobře hrálo. Rád bych byl, kdyby 

příbuzní s námi slavili až do noci, abychom si 

to stihli pořádně užít. Nejlépe, aby u nás 

bratranci přespali.  

Jé, zdá se mi, že jsem slyšel parkovat auto. 

Ano, je to teta, strejda a kluci to bude sranda. 
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Babička s dědou už jdou taky. Už se těším na 

společný přípitek a ochutnávání ovocného 

dortu, který pekla babička.  

Prozatím ahoj deníčku, musím jít zkontrolovat, 

jak se to u nás vyvíjí a přemluvit rodiče, aby si 

společný fotbal zahráli i oni. 

 

Vše pro výzkum? 
Dominik Pavelka, 7. B 

 

Ačkoliv jsem měl helmu a brýle, tváře jsem 

měl zmrzlé od mrazivého větru. Přeskočil jsem 

další muldu a pravé koleno se znovu ozvalo. 

S tím poraněním na vnitřním postranním vazu 

bych měl už asi něco dělat, pomyslel jsem si. 

Byla mi docela zima. Docela unavený jsem 

dojel na konec sjezdovky, ostře přibrzdil a lyže 

jsem zapíchl do hromady sněhu. Vyčerpaně 

jsem se posadil na lavičku. Přepadla mně 

únava, ruce i nohy jako z olova, těžká víčka se 

mi přivřela. 

Z mikrospánku mě probralo znovu škubnutí 

v koleně, otevřel jsem oči, ale všude byla tma. 

To jsem spal tak dlouho? Sáhl jsem do kapsy 

pro mobil, ale ten tam nebyl. A zimní 

kombinéza také ne, místo toho jsem nahmatal 

teplákovou soupravu! Pomalu jsem vstal 

a koutkem oka zahlédl slabý zdroj světla. 

Pomalu jsem se šoural směrem k jedinému 

zdroji světla. Cestou jsem narážel do těžkých 

visících předmětů, které byly ledové a mastné 

na omak. Zuby mi drkotaly zimou. Dorazil jsem 

ke světlu, které osvětlovalo velké železné 

dveře. Huh, to je ale divná chata, bleskla mi 

hlavou myšlenka. Vedle dveří jsem nahmatal 

světelný spínač. Stiskl jsem ho a silné světlo 

mě oslnilo. Otočil jsem se a zděšením jsem 

padl na zem. Nacházel jsem se v obřím 

CHLAĎÁKU! 

Na hácích visely půlky vepřového a hovězího. 

Vedle dveří byla obrovská bedna kostí se 

zbytky masa. Začal jsem bouchat na dveře 

a křičet: „Pane Bože, jsem tady zavřený 

v mrazáku! Pomozte mi, prosím!“ Nikdo se ale 

neozval. Po chvíli naříkání a marného volání  

 

o pomoc jsem buchot vzdal a rozhodl se 

porozhlédnout po místnosti. Hledal jsem něco, 

co by mi pomohlo vylomit ty dveře. Nic jsem 

nenašel, to mě přivedlo zpět ke dveřím. 

U dveří svítil digitální teploměr, který ukazoval 

-5 °C. Pod teploměrem byla cedulka úklidu, na 

které bylo vidět, že obsluha přichází každé 

ráno v osm. Ručičkové hodinky na mém 

zápěstí ukazovaly pět minut po jedenácté. 

Nebylo však jasné, jestli dopoledne nebo 

večer. Chvíli jsem poslouchal u dveří, ale 

neslyšel jsem nic jiného než hukot ventilace. 

Usoudil jsem, že je večer a do příchodu 

obsluhy zbývá 9 hodin. Nesmím zmrznout, 

pomyslel jsem si. Musím se nějak zahřát nebo 

jinak sehnat energii. Po chvilce přemýšlení mi 

to došlo a nahlas jsem si řekl: „Tak dám si teda 

hovězí nebo vepřový?“ 

- - - 

V potemnělé místnosti blikal lékařský monitor 

a na dalších přístrojích se ukazovaly hodnoty 

tělesných funkcí. Hodiny na stěně ukazovaly 

4:30 ráno. Vysoká blondýnka vstala ze židle 

a šťouchla do trojice spících mužů na pohovce. 

„Vstávejte, pitomci, máte službu.“ Muž na 

kraji v lékařském plášti ospale zamumlal „Ještě 

chvilku, mami, službu mám přece až 

odpoledne.“ Žena mu vlepila pohlavek 

a rozzlobeně pokračovala: „Nejsi doma 

u mámy! Co jste si, pánové, navařili, to si taky 

sníte. To jste se museli tak opít, že jste ho 

strčili do CHLAĎÁKU!?“ Muž na druhém konci 

pohovky se zkroušeně ozval: „Nebuď na 

Františka taková zlá, Olgo. Má přece před 

atestací a tenhle experiment potřebuje.“ Muž 
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uprostřed se přidal: „Tonda má pravdu, a pár 

piv přece není žádné opilství. A navíc, tvůj 

manžel s tím souhlasil. Byl to vlastně jeho 

nápad, že kluci?“ Olga se rozčíleně obrátila na 

muže uprostřed: „A můžeš mi, Ivane, laskavě 

vysvětlit, proč jste mu píchli ten hypotam? 

Vždyť jste spolu byli na vejšce, chodili jste 

spolu do karate. Dokonce jsi mu jednou 

málem přerazil nohu a on dodnes fňuká, že ho 

v zimě píchá v koleni. Vždyť si po té injekci 

nemůže nic pamatovat. Neví, kdo je, neví, kde 

je a NEVÍ, PROČ JE TAM ZAVŘENEJ!“ Ivan se 

zeširoka zakřenil: „To by pak přece nebyl 

žádný experiment.“ „A navíc by to nebyla 

žádná zábava,“ dořekl Ivan s úšklebkem. 

- - - 

 
 

Zpátky v chlaďáku. Po čtyřech hodinách váhání 

jsem si strčil kousek hovězího do pusy a chvíli 

přežvykoval. Po chvíli jsem sousto vyplivl na 

podlahu a rozzuřeně zařval: „Vždyť se to vůbec 

nedá žrát.“ A zahřátí nebylo jediným mým 

problémem. Už nějakou dobu si nemohu 

vzpomenout, kdo jsem, proč tu jsem a další 

věci. Jako by mi někdo vymazal paměť. Ale kdo 

by to mohl být? Co když mě sem zavřeli 

kriminálníci nebo kanibalové jako třeba doktor 

Hannibal Lecter? Proč pořád mám v hlavě ty 

doktory?! Beznadějně jsem se rozhlížel po 

místnosti, až se můj pohled zastavil na 

problikávající kameře nade dveřmi. Předtím 

jsem si jí nevšiml. Ta kamera mě natáčí, 

uvědomil jsem si. Najednou se mi hlavě ozval 

výsměšný hlásek: „Vždyť jsi to tak sám chtěl!“ 

Po chvilce ohromení jsem uvědomil, co se děje 

a na všechno si vzpomněl. Na naše pravidelné 

středeční tenisové čtyřhry, začínajícího kolegu 

Františka a jeho atestaci, na injekci hypotamu 

i na to, že Tondův švagr je majitel podniku 

CHLADÍRNY a.s. Pod tričkem jsem nahmatal 

miniaturní bezdrátové senzory na kontrolu 

tělesných funkcí. Přepadl mě nefalšovaný 

strach a začal jsem řvát na kameru. „Pusťte 

mě ven, vy idioti! Hned! Vždyť Olga mě za to 

nejspíš ZABIJE!“ Z bedny jsem lovil kosti se 

zbytky masa a házel je směrem na kameru. 

Když mě hysterický záchvat přešel, v zámku 

zarachotil klíč a dveře se otevřely. Vyběhl jsem 

ven a narazil do celé skupiny. Olga mi vrazila 

facku, otočila se na podpatku a beze slova 

vycházela ven z budovy. „To bude dobrý, 

uvidíš,“ poplácal mě Ivan po rameni, hubu 

rozesmátou od ucha k uchu. Tonda ani nic 

neříkal, protože měl záchvat smíchu. František 

se přitočil a špitl: „Všechny údaje mám 

zaznamenané, pane doktore. Atestace je 

v kapse! To bude prostě SENZACE!“ 

Brrr! 
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V kotli 
Petr Polášek, 6. A  

 

Byl jsem malý a měl jsem rád fotbal a Davida 

Lafatu. Strejda mi sehnal lístky na fotbal. Přijeli 

jsme do Olomouce na stadión. Tribunu nebylo 

těžké najít, ale naše místa byla obsazená. Táta 

to šel zařídit, ale máma pochopila, že se táta 

nedomluví. Sedli jsme si na nejbližší volná 

místa. Něco nám překáželo pod nohama, ale 

už jsme zůstali sedět. Nastoupila naše Sigma 

a můj David Lafata v protějším týmu.  

Když zápas začal, všechno nám došlo. Zvedly 

se vlajky. Ozval se buben, přes fandění, pokřik, 

zpívání nebylo nic slyšet. Líbilo se mi to a bál 

jsem se zároveň. Pod našima nohama byly 

vlajky, díky nim jsme téměř nic neviděli. 

Byli jsme v kotli Sigmy. Když jsem zavolal 

jméno Lafaty, který vstřelil gól Sigmě, bylo zle. 

Zachránilo mě jen to, že mi bylo jen šest let 

a slyšela mě jen řada fanoušků pod námi. Po 

zápase jsme rychle zmizeli a utíkali z tribuny 

jako první. 

 

 
 

Jízda na koni  
Natálie Pilcová, 7. A 

 

Jednoho dne jsme se s tátou, tátovou 

přítelkyní a s naší kamarádkou vydali na koně. 

Já už jsem na koni jezdila od 7 let a dokonce 

jsem tam i pracovala. Ale zhruba po 2 letech 

mě to přestalo bavit, tak jsem tam přestala 

chodit. Na koni jsem od té doby nejezdila, 

takže jsem toho docela dost zapomněla. Přijeli 

jsme na Ranč Viktoria v Šumperku a já jsem 

byla strašně nervózní. Vlastně my všichni.  

Na ranči nám nachystali koně a já jsem se 

modlila, abych měla koně jménem Lucka, 

protože jsem na ní dříve pořád jezdila 

a pokaždé byla strašně hodná. Postupně nám 

přidělili koně, já jsem měla Lucku, táta 

Tajfuna, tátova přítelkyně Mikiho a naše 

kamarádka Džinu, kterou jsem si pamatovala 

jako malé hříbátko. Nejdřív jsme jezdili na 

takovém okruhu, a až jsme si to trošku 

vyzkoušeli, tak jsme vyrazili na vyjížďku. Jeli 

s námi tři slečny, které na ranči pracovali 

a jeden vedoucí, který se jmenuje Johny. Došli 

jsme na louku, kde se nám splašili koně. 

Od první slečny, co nás provázela, se splašil 

kůň a kopytem kopl do naší kamarádky, poté 

se i můj kůň splašil. Lucka (kůň, na kterém 

jsem jela), začala utíkat přes celou louku a já 

jsem se strašně bála, protože se mi to nikdy 

nestalo. Po chviličce se mi trošku uklidnila, tak 

to bylo v pořádku, ale zanedlouho se mi zase 

splašila, stála na zadních a já se o ni bouchla 

do hlavy. Jedna z těch slečen slezla z koně 

a odvedla mě s Luckou ke stromu. Sesedla 

jsem z koně a ty slečny předělaly sedlo z Lucky 

na Corwina. Nasedla jsem na Corwina a jeli 

jsme dál a snažili se na to všechno, co se stalo 

zapomenout. Nakonec to dopadlo dobře, 

protože ten druhý kůň, kterého jsem měla, byl 

hodný.  

Strašně moc děkuji za krásný zážitek a říkali 

jsme si, že další týden v neděli pojedeme na 

koně znovu. 
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Krádež zvířat 
Lucie Veselá, 6. A  

 

Ve vesnici u Prahy bydlela mladá 

žena. Jmenovala se Klaudie 

Wolfová. Klaudie byla mezi lidmi 

známá jako milovník zvířat. Měla 

doma skoro všechna domácí 

zvířata. A samozřejmě, když má 

tolik zvířat, nemůže mít nějaký 

maličký domeček. Měla obrovskou 

vilu se zahradou, kde všechna 

zvířata chovala. 

Člověk si musí myslet, že je 

šťastná, někdy až moc. Ale Klaudie 

není šťastná. Chybí jí jedno 

zvířátko, které nemůže už roky 

sehnat. Už 5 let se marně snaží 

sehnat vzácného papouška. Ovšem 

15. dubna 2008 se vše změnilo. 

Klaudie našla na internetu inzerát, že pán 

jménem Tomáš Bartl prodává drahocenné 

papoušky. 

Ihned zašla pro telefon a vytočila číslo, co bylo 

napsané u inzerátu a volá. 

Klaudie: „Dobrý den.“ 

Tomáš: „Dobrý den.“ 

Klaudie: „Volám ohledně těch papoušků, jsou 

ještě na prodej? Já bych je ráda koupila.“ 

Tomáš: „Ano, ano jsou na prodej, tak kdy 

byste si pro ně chtěla přijet?“ 

Klaudie: „Tak třeba zítra v deset, pokud by 

Vám to nevadilo.“ 

Tomáš: „Ne, nevadí, tak zítra v deset a adresu 

máte v inzerátu.“ 

Klaudie: „Ano, přijedu, zatím nashledanou.“ 

Tomáš: „Nashledanou.“ 

Klaudie je tak šťastná, že konečně bude mít 

svého vysněného papouška, že ani nemůže 

usnout. Nakonec přece jen usne. Další den se 

vzbudí v šest hodin, aby vše stihla. Pro 

papouška musí vyjet o hodinu dřív, protože 

pán bydlí v Praze na Cuřínově 2. 

V deset byla na místě a pán tam stál s klecí, ve 

které byli dva malincí papoušci. Přišla k němu,  

 

dala mu peníze a chtěla si převzít klec 

s papoušky. Ale co se nestane, chce si ji vzít, 

ale on ji nechce pustit. Klaudie se tam s ním 

hádá půl hodiny, dokud pán s klecí nezaleze 

do domu a nezamkne dveře. V tom okamžiku 

Klaudii dojde, že to je ten chlap, co unáší  

zvířata a pak na nich jen vydělává. Ihned chce 

vytáhnout mobil a zavolat policii, ale v tom 

okamžiku zjistí, že si ho nechala doma na 

stole. Tak co nejrychleji nasedne do auta 

a jede domů. Jakmile je doma, zavolá policii, 

vše nahlásí a jede zpátky na Cuřínovu 2. Když 

tam dorazila i policie, zatkla toho podvodníka 

a Klaudii dali klec s  papoušky, po kterých tak 

dlouho toužila. Hned potom znovu nasedla do 

auta, položila klec s papoušky na zadní sedadlo 

a klidně a opatrně jela zpátky domů.  

Když přijela domů, dala papoušky do klece, 

kterou si sama koupila. V kleci, ve které si je 

přivezla, nebylo skoro nic, jen zrní a voda. V té 

nové kleci, která byla tak třikrát větší, měli 

ptáčci spoustu hraček a samozřejmě vodu, zrní 

a ovoce a zeleninu.  

A od té doby je Klaudie tak šťastná, jako nikdo 

na světě. 
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Kde je Bublík? 
David Podušel, 6. A 

 

Naše rodina bydlí ve velkém domě, je to 

bývalá zemědělská usedlost. „Co to 

znamená?“ zeptali by se asi kamarádi. A já 

bych odpověděl, že je to velký dům se 

stodolou a chlévy. Proto můžeme mít hodně 

zvířat. Taťka se stará o tři krávy a jejich 

telátka, sestra zase o tři koně a králíky. Já mám 

na starosti slepice. Dříve naši měli ještě kozy 

a kačeny. Máme k tomu dva psy, rybičky, dvě 

korely, bratr chová i hada a můj je kocourek 

Bublík. Tak to je naše rodina a zvířectvo. 

Bublík chodí každý večer do ložnice k rodičům, 

protože mají otevřené balkónové dveře a on 

chce být hodně s námi. Jednoho večera, ale 

nepřišel. Nebyl ráno ani v kuchyni. Mamce to 

připadalo divné a ptala se mě: „Davídku, byl tu 

ráno Bublík?“ „Nebyl, proč?“ zeptal jsem se. 

„Tak zavolej taťkovi,“ nakázala mi mamka, 

„a zeptej se ho, jestli tu ráno byl.“ Tak jsem 

volal taťkovi, ale on mi říkal, že ho taky 

neviděl. To bylo fakt divné. 

Rozhodl jsem se ho hledat. Tak v kuchyni není, 

v obýváku není. Ani na chodbě, na záchodě, 

v koupelně, v pokojíčku, v ložnici. „Kde, může 

být?“ Začal jsem mít o něj strach. Prohledal 

jsem skříně, místa pod stolem, na židlích. A on 

prostě nikde. Šel jsem hledat ven. Volal jsem. 

Hledal ve chlévě, v garáži, na zahrádce, u krav, 

na seníku i na půdě. Znovu a znovu jsem 

prošel vše, kde by mohl být. Nic. 

Sedl jsem si zklamaně k učení a v tom mi 

mamka poslala fotku Bublíka, jak leží v ložnici. 

„Hurá,“ běžel jsem pro něj. „Mám svého 

Bublíka.“ 

Našel jsem ho v posteli, kde ležel, ale viděl 

jsem, že je škráblý na noze a tak jsem ho 

donesl do obýváku. Mamce jsem řekl, že 

nemůže chodit na nohu a ta říkala, že si toho 

ani nevšimla. Celé dva dny ležel a spal. Skákal 

jenom na záchod, najíst se a napít. A tak jsme 

ho ani nechtěli pouštět ven. 

Staral jsem se o něj ještě víc. Dnes už běhá 

a hraje si s námi, i když pořád kulhá a zhubl. 

Kočkám se to prý spraví rychle a dobře. Jsem 

rád, že se mu to zlepšuje. 
 

 
 

Čas se zastavil 
Alexandr Nawrat, 7. A 

 

Bylo 23. ledna 2020, asi 9 hodin a … čas se 

zastavil. Zrovna jsem psal slohovou práci a puf, 

ticho. Porozhlédl jsem se kolem a nikdo se 

nehýbal. Myslel jsem si, že je to nějaký vtip. 

Křičel jsem, řval jsem na ostatní, ať mě 

vnímají, protože jsem věděl, že zastavení času 

je blbost. Nic se ale nedělo. Čas se doopravdy 

zastavil. Nevěděl jsem, co mám dělat. Byl jsem  

 

 

z toho úplně v šoku. Šel jsem do vedlejší třídy, 

všichni zastavení. Vběhl jsem do ředitelny, 

všichni zastavení. Volal jsem policii, nikdo to 

nezvedl. Vyšel jsem ven, prohledal jsem celé 

město, všichni byli zastavení. 

Pak jsem si to uvědomil. Mám celý svět jen 

pro sebe! Můžu dělat vše, co se mi zlíbí! Ale 

brzy jsem zjistil, že to není tak úplně pravda. 

Všechno bylo zastavené – nic nefungovalo. 

Neměl jsem se jak dostat dál od Šumperku, 
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protože pěšky daleko nedojdu a auta 

nefungovala. Byl jsem tady uvězněn. 

Došlo mi, že ten čas musím nějak vrátit. Ale jak 

to mám udělat? Ve škole jsme se neučili, jak 

znovu spustit čas. Strávil jsem roky 

zkoumáním toho, jak celou věc napravit. Roky 

plynuly a já stále neměl funkční plán. Stárnul 

jsem. I když čas stál, já jsem stárnul. Na 

způsob, jak čas vrátit jsem nikdy nepřišel 

a nakonec jsem stářím umřel, jak už tomu tak 

bývá. 

Pak jsem se probudil. Zvedl jsem hlavu z lavice 

a pokračoval ve psaní příběhu o tom, jak se 

zastavil čas. 

 

Výlet 
Ema Sieratowská, 6. B  

 

Jedno pěkné dopoledne jsme se vypravily 

s kamarádkou Zuzou na procházku na Nové 

Domky. Není to daleko, tak nám to rodiče 

dovolili. Cesta nám pěkně ubývala. Probíraly 

jsme holčičí věci, kamarádky a další naše 

tajnosti. 

Silnice vede kolem parku, kterému všichni 

říkají „Sanatorka“. Hodně dávno zde bývala 

léčebna. Babička říkala, že to tam bylo moc 

pěkné, chodilo se na návštěvu za pacienty 

nebo jen tak na procházku. V jezírku byly 

i kachny, teď je jezírko zelené a pusté. Když mi 

jednou umřel křeček, udělali jsme mu tam 

hrobeček. Ale to jsem byla ještě malá a to 

místo bych už nenašla. Pak cesta vede kolem 

zahrádek. Když se vyjde z lesa, je vidět až 

daleko na Praděd. Před restaurací je posezení 

i kolotoč a koupačky pro děti. Tam jsme si 

sedly a daly si limonádu s nanuky. Asi za půl 

hodiny jsme šly zpět. To už nebylo tak hezky. 

Na obloze byly šedé mraky a zvedal se vítr. Za 

chvíli obloha úplně zčernala, nad hlavou se 

nám ozval ohromný rachot, pak bum, prásk, 

velikánské kapky nám začaly pleskat na 

obličej. Potřebovaly jsme se schovat, ale pod 

stromy jsme se bály kvůli bleskům. Tak jsme 

vběhly do zahrádek k těm chatkám, zrovna 

tam nějaká paní uklízela zahradní nábytek pod 

střechu. „Honem se pojďte schovat holky, než 

budete jako zmoklé slepice,“ řekla. Uvnitř nám 

dala sušit mikiny a uvařila čaj. „To jste se teda 

vypravily! Zavolejte rodičům, ať nemají strach. 

Snad to brzy přejde.“ Opravdu to nejhorší 

bouření přešlo, pršelo jen drobně a my jsme 

šly domů. Paní jsme poděkovaly a řekly jsme ji, 

že až půjdeme příště kolem, doneseme jí třeba 

kytičku. Tak skončilo naše malé dobrodružství. 

 

 
 

 

Cyklistická vyjížďka 
Adam Staněk, 7. B  

 

Budu vám dnes popisovat příběh, který se 

opravdu stal. Bylo krásné slunečné odpoledne 

a my jsme se s kamarádem rozhodli vyjet na 

kole. 

Chtěli jsme jet někam na výhledy, tak jsme 

vyrazili nad Nový Malín. Dojeli jsme k cíli naší 

cesty, bylo tam moc hezky. Pak najednou 

zahlédl kamarád v dáli nějakou holku, která se 

mu líbila. Ihned jsme museli jet za ní. Když 

jsme dojeli na místo, kde jsme jí viděli 

naposled, už tam nebyla. Ale blízko byl posed, 

na který jsme si s Danem vylezli. Byl tam ještě 

lepší výhled než předtím na louce. 
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No a tady to všechno začalo. Kamarád slezl 

z posedu, vzal mi moje kolo a začal ujíždět. Tak 

jsem si půjčil to jeho a jel jsem za ním. Celou 

dobu mi ujížděl a nechtěl zastavit. Když vtom 

jsme byli v pravotočivé zatáčce a co myslíte, že 

se nestalo? BUM. Rána jak z děla, spadl jsem 

a vyrazil jsem si dech. Kamarád konečně 

zastavil a rychle utíkal za mnou, jestli jsem 

v pohodě. Chvíli jsem se nemohl nadechnout, 

ale pak jsem se zvedl, měl jsem odřeniny na 

všech končetinách. Jak si Dan všiml, že už je mi 

líp, začal se mi smát, okamžitě vytáhnul 

telefon z batohu a začal to dokumentovat. Já 

jsem byl na něj docela naštvaný. No naštěstí 

byl blízko potůček, ve kterém jsem si mohl 

opláchnout zranění. Pak jsme odtamtud odjeli. 

Dan se mi nabídnul, že mi po příjezdu domů 

pomůže v garáži. Tak jsem řekl: „Proč by ne?“ 

Když jsme přijeli do garáže, chtěli jsme 

nastartovat motorku, ale zjistili jsme, že je 

upadlý kohoutek. Dali jsme tedy motorku 

zpátky do garáže a z naší opravy nic nebylo. 

Byl to můj nejhorší „koronoprázdninový“ den, 

nic se mi nedařilo. A od té doby vždy, když 

jedeme na kolo, bereme si lékárničku. 

 

 

 

Dva psi 
Filip Šanovec, 6. A 

 

Dnes jsem si vzpomněl na příhodu, která se 

sice stala mým prarodičům, ale týkala se 

přímo naší rodiny. Bydlíme na venkově, máme 

velkou zahradu a v ní dva dospělé psy. Rádi 

jezdíme na dovolenou do zahraničí. V té době 

se o naše dva kamarády psy starají na 

střídačku naši příbuzní.  

Hned druhý den našeho pobytu v cizině jeden 

pes při obvyklých hrátkách ošklivě 

a nebezpečně poranil ucho druhého psa. 

Samozřejmě nás babička s dědečkem nechtěli 

vystrašit a rozhodli sami se o poraněného psa 

postarat. Protože nedokázali psa dopravit 

k veterináři, pozvali si našeho příbuzného 

doktora.  Ten se známým zvěrolékařem 

prostřednictvím fotky z mobilu zhodnotil 

vzniklou situaci i způsob léčení.  

Každý den bylo zapotřebí ránu několikrát 

vydesinfikovat, což se zraněnému psovi moc 

nelíbilo. Vždycky ho museli aspoň dva pevně 

držet, aby doktor mohl ránu odborně ošetřit. 

Podle prarodičů nejhorší bylo, že náš marod 

musel mít tzv. klobouk, aby si sám ucho  

 

 

nerozškrábal. K tomu bylo nutné oba psy od 

sebe oddělit. To bylo taky těžké. Oba jsou na 

sebe zvyklí a jsou stále spolu. Určitě nemohli 

pochopit, proč jsou střídavě zavíráni a zase 

pouštěni k proběhnutí.  

Babičky a dědové z obou stran si rozdělili 

služby, aby oba psy uhlídali do doby, než se 

vrátíme. Všechno se naštěstí podařilo, a když 

jsme přijeli, byl náš zraněný pes téměř 

v pořádku.  

Nakonec oba psi ten klobouk svorně 

rozkousali. Ještě týden jsme prováděli nutná 

ošetření. Ale to už nic nebylo proti tomu, co si 

zažili naši prarodiče. Na rozdíl od nich, my 

jsme prožili krásnou a bezstarostnou 

dovolenou. 
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Ztracen v lese 
Vít Urban, 6. B  

 

Moje rodina spolu s našimi dlouholetými 

přáteli Novákovými jezdí každý rok kempovat 

do lesa. Letos jsme měli jet kempovat do 

rakouského lesa daleko od hranic. V pátek 

večer mě a mým sourozencům rodiče 

oznámili, že zítra odjíždíme. Já se těšil, protože 

Novákovi mají syna Martina a dceru Leu, se 

kterými si rozumím více než s mými třemi 

sestrami Emou, Hedvikou a Luckou. Hned jak 

rodiče přestali mluvit, zabalili jsme si věci. 

V sobotu jsem se vzbudil už v šest hodin, tak 

jsem si ještě pustil televizi. Asi v osm hodin 

všichni zasedli ke stolu a začali jsme snídat. 

„Můžu si s sebou vzít notebook?“ zeptal jsem 

se mámy. Odpověděla: „Jasně, že jo, alespoň 

se večer podíváme na pořádný horor.“ Kolem 

půl desáté jsme odvezli psa k tetě, a vyjeli 

jsme. Cestou jsme se zastavily na benzínce 

a naobědvali se tam. Dal jsem si bagetu 

s kuřecím masem. „Mňam, to byla dobrota!” 

O tři čtvrtě na šest už jsme byli na místě. 

Novákovi tu ještě nebyli. Tak jsme začali stavět 

stany. Neuběhlo ani dvacet minut a Novákovi 

přijeli. Pomohl jsem jim postavit stan 

a mezitím táta vybudoval ohniště. Oheň už 

hořel, když paní Nováková zavolala: „Pojďte si 

nařezat párky.” Začali jsme opékat. Oheň ale 

moc dobře nehořel, tak máma poprosila tátu, 

aby došel pro dřevo. „Tak já teda jdu,“ řekl 

táta. 

Oheň už dohasínal a táta nikde. Začali jsme ho 

hledat. „Rozdělíme se,“ křikl Martin. Já byl 

v týmu s Martinem a Luckou. Trvalo to strašně 

dlouho. Žádný tým ho bohužel nenašel, tak 

jsme se spojili do jednoho velkého týmu. Když 

jsme byli asi v nejzarostlejším místě lesa, pan 

Novák něco zaslechl. „Ticho! Něco jsem 

slyšel!.“  

Najednou jsme zezadu slyšeli dýchání. „BAF!“ 

Někdo na nás vyskočil ze křoví! Leknutím jsem 

spadl na zem. 

Nakonec jsme zjistili, že je to táta v masce a že 

si pro nás nachystal stezku odvahy. Pak jsme 

se všichni uklidnili a šli se najíst.  

Druhý den ráno jsme odjeli domů a já už se jen 

těšil na příští kempování. 

 

 
 

Svět 
Simona Verebelyová, 7. A 

 

Co je to vlastně svět? Na jakém principu je 

založen? Jsme tu správně? Měla jsem tu být? 

Proč se svět touto dobou tak kazí? Nechápu 

tolik otázek a nikde žádná odpověď.  

Během života toho hodně zjistíme a docílíme. 

Zažijeme hezké chvilky, na které si budeme 

dlouho pamatovat, třeba jako dovolená, nový 

přátelé, tajné lásky a spoustu dalších skvělých 

zážitků. Ale jsou i horší zážitky, na které si 

nechceme pamatovat, ale ve skutečnosti si je 

pamatujeme víc než ty hezké. Například, když 

nám někdo umře nebo když se pohádáme 

s někým blízkým. To je prostě dnešní doba, 

hádky, pomluvy, nenávist vůči jiným rasám… 

Proč někdo řeší barvu kůže? Asi si myslí, že za 

svoji rasu může ... Svět je jako růže, žije tak 

dlouho, dokud může, ale pak začne opadávat, 

je tam čím dál míň lístků, pak přijde člověk 

a vše zničí, kytici vyhodí jak kus smetí a přesně 

to je svět. Plasty, požáry, koronavirus? Jen 

kvůli lidem ... je mi až k breku, jaký svět je. 

Kdybych měla mluvit o všem, co mi vadí, nebo 

jaký doopravdy svět je, tak bych tento článek 
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nikdy nedopsala, nebo bych psala sprostá 

slova, protože jinak to vysvětlit ani nejde. 

Svět je jedna velká záhada, kterou nikdy 

nevyřešíme. Kdybych to měla shrnout, tak by 

se nad sebou měli lidé zamyslet, jinak svět 

skončí jako jedna velká skládka bez života, bez 

vody, bez jakékoliv hodné duše. 

 

- - - Earth in our hands - - - 

 
 

Berry 
Albert Hrbek, 6. A 

 

Znáte psa, který je lepší než Darth Vader?  

Já znám. Jmenuje se Berry. Je mu 7 let a je 

přátelský.  Berry je maďarský ohař. Má 

hnědou srst a dlouhý ocas. Rád si hraje se 

svou dekou. Buď ji žužlá, nebo se o ní tahá. 

Mám ho tak rád, že když máme slohové práce, 

tak ho dám do příběhu jako mého pomocníka, 

nebo mého věrného kamaráda. Dokonce 

o něm dělám rap. Přijde mi, že je chytrý, 

protože umí hrát hru, kterou neumí více než 

polovina psů na světě. Návod: Řekněte psovi: 

„Berry, zůstaň!“ Běžte se schovat. Pak 

zavolejte: „Berry!“ A pes vás začne hledat. 

Jakmile vás najde, pochvalte ho, aby si myslel, 

že jak vás hledal, tak to dělal správně a můžete 

si jít hrát znovu.  

Je to dobrý pes a mám ho rád. 

  

Foto: Teodor Žvátora, 8. A 
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Téma: Voda
 

Zadání: Popiš svůj den, kdy by nebyla doma 

k dispozici ani kapka vody ani ničeho jiného 

k pití, a pro vodu by se muselo dojít jedině 

pěšky. Cesta tam i zpět by trvala dohromady 

dvě hodiny. 

 

Můj den bez vody 
David Holý, 7. A 

 

Ráno jsem se probudil a netekla voda 

z kohoutku. To pro mě znamená, že nemám 

čím zapít svůj ranní lék. Dále zjišťuji, že si 

nemám čím omýt obličej a zuby. Můj pes mi 

čumákem ukazuje, že nemá co pít. Co budu 

dělat?  

Vyjdu z domu a na dveřích vidím ceduli, že 

dnes ani zítra nepoteče voda v celém okolí do 

50 km. Budu muset jít hodně dlouho, abych si 

pořídil nějaké zásoby. Člověk prý bez vody 

 

přežije 3 dny, ale já asi ne a ani můj pes! 

Nejsme na to připraveni!  

Mám batoh a spoustu nádob na vodu. Cesta 

bude dlouhá a únavná, ale musím to 

zvládnout. Bez vody nepřežijeme a nechci se 

na někoho spoléhat, když nikdo neví, kdy to 

skončí. Odteď si budu muset doma držet 

nějaké zásoby vody. Nejspíš si dám několik 

PET lahví do mrazáku. Vznikne led a ten se 

přece nekazí. Nic jiného mě nenapadá. Ještě 

bych mohl vykopat studnu na zahradě, ale to 

je nadlouho a stojí to spoustu peněz. Také 

mohu najít v blízkém lese studánku a chodit 

tam. Chytáme do sudu dešťovou vodu, ale ta 

je dobrá leda tak na zalévání květin. Škoda, že 

voda nejde nasušit jako seno do zásoby, pak 

by byl problém vyřešen. Chodit každý týden 

pro vodu 20 km tam a zpátky, je naprosto 

nemožné. 

 

 

Vodní řetěz 
Dominik Pavelka, 7. B 

 

Ráno jsem se probudil a zjistil, že neteče voda. 

Přemýšlel jsem, co si počít, ale pak jsem na  

 

 

internetu zjistil, že prasklo hlavní vodovodní 

potrubí. Voda neteče v celé čtvrti a oprava 

bude trvat alespoň 3 dny. Nejbližší zdroj vody 

je nový velký vodojem v sousedním městě. 

Vodojem je vzdálený asi hodinu cesty pěšky, 

Foto: Emma Suchanová, 7. B 
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přibližně 5 kilometrů.  

Pomyslel jsem si, že jako jedinec toho můžu 

udělat jen málo, a proto musíme pracovat ve 

skupině. Můj soused bydlí v rodinném domku 

a na zahradě má vyřazené cisternové auto 

s porouchaným motorem. Vzpomněl jsem si 

na jeden historický film, ve kterém vesničané 

vytvořili lidský řetěz mezi hořícím domem 

a řekou. Podávali si plné a prázdné kbelíky 

s vodou a tak dům uhasili. Tak jsem si spočítal, 

že když seženu 100 silných mužů a ti se 

rozestoupí po padesáti metrech na 

pětikilometrovém úseku, vytvořím tak také 

lidský řetěz. Jen bude muset každý z mužů 

chodit tam a zpět padesát metrů.  

Jelikož bydlím na sídlišti, nebylo problém 100 

mužů sehnat. Vyrazili jsme do sousedního 

města, k vodojemu, každý z mužů nesl vědro. 

Během cesty se muži postupně rozestoupili po 

padesáti metrech, a tak vznikl lidský řetěz. 

Práce začala a muži si postupně předávali 

kýble plné vody tam a prázdné zase zpět. 

Zatímco muži namáhavě pracovali, jejich ženy 

jim připravily svačiny a donesly jim 

občerstvení na místo. Během krátké přestávky 

muži jídlo snědli, trochu si odpočinuli a pak 

znovu pokračovali v nelehkém úkolu až do 

večera. Cisternu souseda se nám podařilo 

naplnit až po okraj a naše čtvrť měla zásobu 

vody alespoň na tři dny. Společným úsilím 

jsme zajistili dostatek vody na pití, vaření 

a skromného umývání pro celou naši čtvrť.  

Na závěr bych rád citoval Henryho Forda. 

„Spojení je začátek, setkávání je pokrok 

a spolupráce je úspěch.“ 
 

 

Není voda 
Horký Milan, 7. A 

 

Vždy ráno v devět hodin jdu pro vodu. Než se 

vydám na cestu, beru si dva kanystry na vodu 

a za chvilku vycházím z domu. 

Na trase potkávám lidi z vesnice a také jdou 

pro vodu. Cesta trvá přibližně dvě hodiny tam 

a zpět. A bohužel vede přes les, ve kterém žijí 

vlci a občas se tam objeví i medvědi. Proto pro 

vodu chodím se svým psem. 

Když jsem vstoupil do lesa, tak pes něco zvětřil 

a začal vrčet. Po několika krocích se ukázalo, 

že pes cítil zajíce a já jsem si mohl 

oddechnout, že to nebyl medvěd nebo vlk. 

Konečně jsem vyšel z lesa a byl jsem rád, že 

jsem na nic nebezpečného nenarazil. Odtud to 

je k cíli už jenom kousek, ale ještě chvilku to 

trvá. 

Dorazil jsem ke studni, vzal jsem kanystry 

a naplnil je vodou. Chvíli jsem si odpočinul 

a dal psovi napít. 

Potom jsem znovu vyrazil. Myslel jsem si, že 

cesta zpět bude stejná jako předtím. 

V lese pes znovu něco ucítil, ale nebyl to zajíc, 

byla to čerstvá medvědí stopa! Začal jsem 

doufat, že se s ním nesetkám, ale opak byl 

pravdou. Náhle jsem medvěda uviděl. 

Byla to dost rozzuřená medvědice, protože 

měla mláďata.  Začal jsem se od ní rychle 

vzdalovat. Po chvíli se medvědice uklidnila, 

zjistila, že mláďatům nic nehrozí, a odešla. 

Zhluboka jsem si oddechl a pokračoval v cestě 

domů. Po půl hodině jsem vyšel z lesa a byl 

jsem rád, že se mi nic nestalo. 

Kráčel jsem dál s těžkým nákladem 

a představoval jsem si, jak by se dala celá 

situace vyřešit. Napadlo mě, že bych mohl 

letět v létajícím balonu. Vyhnul bych se všemu 

nebezpečí a nemusel bych nosit vodu ručně. 

Snil jsem o dopravě vody létajícím balonem 

a cesta mně tak rychleji ubíhala. Brzy jsem byl 

doma. 

Vodu nechám v chladnu a temnu, aby se její 

kvalita uchovala co nejdéle. 

Foto: Magdalena Pattermanová, 7. A 
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Jak si opatřit vodu 
Matyáš Jecu, 7. A  

 

Když jsme dostali tento domácí úkol, připadalo 

mi to hodně divné, proč přemýšlet nad tím, že 

vodu nemáme... Vodu přece považujeme za 

samozřejmost. Pustíme si kohoutek a z něj 

teče voda. Nemusíme řešit, jestli budeme mít 

vodu na piti, na sprchování, ... 

Představa, že si budu muset dojít tak daleko 

pro vodu, mě moc nelákala. Tak jsem začal 

přemýšlet a hledat si informace na internetu. 

VODA. Proč je pro nás tak důležitá? Asi proto, 

že bez ní by nebyl život a nic by neexistovalo. 

Kde ale pitnou vodu hledat, když není poblíž 

žádná řeka nebo jezero? Můžeme ji najít třeba 

v dešťové vodě, ve sněhu, ledu, v rostlinách 

a ovoci nebo přefiltrováním vlastní moči. 

(Tento způsob využijte jen, když budete 

zoufalí. Nedoporučuji.) 

Pokusím se popsat některé způsoby, jak získat 

pitnou vodu. Bylo by možné použít dešťovou 

vodu? Dejme tomu, že mám doma na zahradě 

sud s dešťovou vodou. Jak z ní udělat pitnou? 

Vodu dáme do hrnce a necháme převařit. 

Během varu se zničí všechny bakterie a voda 

bude bezpečná. 

Možná jste počítali s tím, že voda bude 

nedostupná a daleko a dopředu jste si koupili 

čistící tablety, které zabijí všechny bakterie ve 

vaší vodě. Asi nebude moc dobrá, ale budete 

chráněni před bakteriemi a dalšími 

nečistotami. 

Nebo si vytvořte rychlý filtr ze šátku, trička, 

abyste se zbavili aspoň viditelných nečistot. 

Nechejte několik minut ležet, aby se ostatní 

částice usadily na dně a opatrně přelijte do 

jiné nádoby. Pokud to bude možné, převařte. 

A udělejte si dřevěné uhlí - je skvělým filtrem. 

Až bude uhlí úplně studené, rozdrťte ho. 

Připravte si dvě nádoby. Budete potřebovat 

horní nádobu s malou dírou na dně a spodní 

nádobu, do které budete chytat přefiltrovanou 

vodu. 

 
 

Nebo jsou i další způsoby - dá se využít toho, 

že se rostliny „potí“- vypařují vodu svými listy. 

Nasbírané listy rostlin můžete uzavřít do 

plastového pytle, kde se voda vysráží. Vložte 

větev i s listy do pytle a pevně zavažte. Stačí 

jen čekat, než se vodní páry vysráží a na dně 

pytle se objeví voda. 

Doufám, že tuhle situaci s nedostatkem vody 

nikdy nezažiju a bude jí dost pro všechny. 

 

Budík a voda 
Lukáš Majkút,7. A 

 

Ten zvuk je čím dál hlasitější. Otvírám oči a ... 

budík. Musím vstávat. Jdu do koupelny, 

otočím kohoutkem a nic. Ani v kuchyni voda 

neteče. To je divné. No tak si vyčistím zuby 

minerálkou, ale lahve jsou prázdné. Začíná jít 

do tuhého, ještě zbývá sud na vodu pod 

okapem - prázdný. Poslední možností je 

mámino jezírko, sice plné žabince - ale ani tam 

není kapka vody. Co teď?  

Takže mi asi nezbude nic jiného než vyrazit do 

obchodu. Obleču se, vezmu batoh a vyrážím. 

Čeká mě dlouhá cesta a pořád přemýšlím 

o tom, co se vlastně děje. Jdu a jdu. Slunce mě 

bodá do očí. Zavírám je.  

A najednou uslyším zvuk. Je čím dál tím 

hlasitější. Otvírám oči ... budík. Byl to jen sen. 
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Jdeme pro vodu 
Natálie Pilcová, 7. A 

 

Kdybych jednoho dne zjistila, že není v celém 

domě voda, první myšlenka by byla, co budou 

pít moji domácí mazlíčci. Ze začátku bych se ji 

snažila najít sama po celém domě. Po zjištění, 

že voda neteče nejen v domě, ale v celém 

městě, jsem si uvědomila, že si budu muset 

pro pitnou vodu zajít do obchodu. 

Máme sice hodně dešťové vody na zahradě, 

ale ta bohužel na pití není. Šla jsem tedy za 

tatínkem, aby mi dal peníze, že zajdu do 

obchodu. Ten mi ale řekl, že je svátek 

a všechny obchody jsou zavřené. Podívali jsme 

se na sebe a zjistili, že je to zapeklitá situace. 

Tatínek je ale chytrý a ví, že dědeček má 

vlastní studnu. Proto jsme se rozhodli, že si 

uděláme pěknou procházku i s mazlíčky, 

zajdeme pro vodu a navštívíme dědu 

s babičkou. Cesta byla dlouhá, ale zároveň 

srandovní. S tatínkem jsme si celou cestu 

vykládali zážitky z mého dětství. Když jsme se 

blížili k domu, kde bydlí babička s dědou, už 

nás velmi bolely nohy a měli jsme velkou 

žízeň. Babička už na nás mávala a já jsem 

radostí skákala, protože držela v ruce džbán 

plný ledové vody. Táta si dal chlazené pivo. 

Opekli jsme si pár špekáčků a spokojení jsme 

se vrátili domů.  

Doma jsme jako první běželi k umyvadlu 

a zjistili, že nám konečně teče voda. „Uff, to se 

nám ulevilo.“ Vodu už sice nepotřebujeme, ale 

budeme si ji vážit daleko více. Proto bychom si 

měli uvědomit, že voda je vzácný zdroj a je 

třeba s ní šetřit. Byl to opravdu zajímavý 

a pěkný den. 

 

Bez vody 
Alexandr Nawrat, 7. A 

 

Koronavirus. To slovo je teď všude. Ale co 

kdyby... se stalo něco horšího? V krizi si lidé 

neuvědomují, že to všechno může být ještě 

horší. Představte si, že by nebyla voda. Kolik 

lidí by denně umíralo? Podle mě více než na 

koronavirus. Napíšu tedy o tom, jak by to 

vypadalo, kdyby po celém světě téměř došla 

voda. Ale ještě před tím by bylo dobré 

podotknout, že i tento problém je aktuální. 

A to hlavně v Africe. Asi jste už někdy viděli 

nějaký dokument o tom, jak musí lidé v Africe 

každý den chodit několik kilometrů k řece 

a pak zase zpátky, aby své rodině zajistili vodu, 

ne? Kdyby se ale to samé stalo na celém světě, 

v této době, vypadalo by to podle mě trochu 

jinak než v Africe. Takže k věci... 
 

Den 1. 

Nějakým zázrakem na celém světě bleskově 

rychle dochází voda. Informují o tom všechna 

média a lidé z toho šílí. Vykupují toaletní papír, 

mouku, těstoviny, ale především... vodu. Ze 

dne na den byla všechna voda ve všech 

obchodech vyprodána. Ti, kteří si ji koupili, 

mají aspoň nějaké zásoby. Ostatní (a mezi nimi 

jsem i já) jsou na tom hůř. 
 

Den 2. 

Ve vodovodech už dávno žádná voda není. 

Jediné místo, kde se dá sehnat voda, jsou řeky, 

rybníky, jezera a podobné vodní toky. Myslíte 

si ale, že to bude probíhat stejně jako v Africe? 

Že si lidé vezmou kýble a půjdou celou cestu 

k řece a zase zpátky? Tak to ani náhodou. 

Přinejmenším máme aspoň auta. Lidé jezdí 

k vodním tokům, přičemž platí pouze jedno 

pravidlo - kdo dřív přijde, ten dřív mele. Silnice 

jsou úplně plné a lidem začíná docházet, že na 

všechny voda nezbude. Co s tím ale udělá 

vláda? Lidé panikaří a porušují všechna 

pravidla. S tím přece vláda musí něco udělat. 
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Ale oni se taky zajímají jen o jedno a to samé - 

mít vodu. Svět je v troskách. 
 

Den 3. 

Postupně vznikají obchody s vodou. Ti, kteří 

mají vody přebytek, ji teď prodávají. To ale 

není moudré, protože co chtějí za tu vodu? 

Peníze. A co potom můžou chtít za ty vydělané 

peníze? Jen další vodu. Ti moudřejší tedy 

nechtějí peníze. Chtějí rovnou vodu. Ale za co 

ji získají, když jediné co lidé chtějí je voda? 

Lidé už neví, jak vodu získat. 
 

Den 4. 

Konečně se do situace zapojuje i vláda. Ta totiž 

vyrábí vodu uměle, nebo filtruje vodu 

z oceánů, takže má vody dost a rozdává ji 

lidem. Obzvláště pak těm, kteří ji mají 

nejméně. Aby v tom byl ale pořádek, každý si 

může denně vyzvednout jen 1l vody a nesmí 

jezdit autem, aby nevznikaly různé zmatky. To 

je ale pro lidi problém, jelikož v každém kraji je 

pouze jedna taková výdejna s vodou.  

A tady začíná můj den. Každé ráno vstanu 

a jdu s rodinou do Olomouce pro vodu. Jak 

dlouho se to tak bude opakovat nevím, ale 

vím, že bych byl určitě radši, kdyby se po světě 

rozšířil jen nějaký virus, který zabije pouze pár 

procent... zdravotně ohrožených lidí. 

 

Planetární sucho 
Daniel Dvořáček, 7. B 

 

Můj den, když by nebyla doma k dispozici ani 

kapka vody. 

Ráno jsem se vzbudil do krásného slunečného 

dne. Bohužel je tomu tak už déle než dva roky, 

co planetu sužuje sucho. Bylo otázkou času, 

kdy nám dojde voda. A to se právě stalo. Voda 

neteče u nás doma, není v řekách, v potocích 

a studánkách. Když potřebujeme vodu, 

musíme pro ni dojít k vodní nádrži Krásné, 

která je vzdálená hodinu chůze od mého 

domova. Musíme chodit všichni pěšky, 

protože je to jediné místo, kde je voda 

k dispozici a není zde místo pro auta.  

Pro vodu vyrážím vždy ráno s kamarády. 

Vezmeme si každý dvoukolák, na který se 

vleze 6 pětilitrových kanystrů, a vyrazíme na 

cestu. Chodíme už kolem 6 hodiny ráno, 

protože tam bývá ještě málo lidí a nestojíme 

frontu. Domů přivezu 30 l vody, okolo 

8 hodiny.  Můžeme se všichni spolu nasnídat. 

Bohužel máme málo ovoce a zeleniny, protože 

nezbývá voda potřebná k pěstování rostlin. 

Jsme doma dohromady 4. Každý si schová 

2 litry vody na pití na den. Další 2 litry použije 

máma k vaření obědu a zbývajících 20 l 

použijeme na mytí rukou a nejnutnější 

hygienu. Nesmíme zapomenout ani na našeho 

psa a doplnit mu misku s vodou.  

Do školy chodím jen odpoledne od 13 do 15 

hodin. Beru si sebou láhev s pitím, kterou si 

musí každý zajistit sám. Ve škole probíráme 

jen ty nejdůležitější předměty, jako je fyzika 

a matematika :). Když přijdu ze školy domů, 

dám si malou svačinu, naplním dvoukolák 

prázdnými kanystry a vyrazím zase směrem ke 

Krásnému. Dovezu opět 30 litrů, které musí 

naší čtyřčlenné rodině stačit na večerní umytí.  

Uvědomil jsem si, jak to bereme všichni jako 

samozřejmost, když nám voda teče 

z kohoutku. Když pak není, je to hodně těžké. 

Proto bychom měli brát ohled na přírodu 

a hlavně vodou šetřit a neplýtvat. 

 

 
 Foto: Magdalena Pattermanová, 7. A 
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Co bylo potom 
Alexandr Nawrat, 7. A 

 

6. 5. 2021 

Milý deníčku, mám dvě zprávy. Jednu dobrou 

a jednu špatnou. Ta dobrá je, že mám dnes 

narozeniny. Ta špatná je, že se blíží konec 

světa. Jsem tu společně s dalšími padesáti 

třemi lidmi už skoro měsíc na Marsu. Ze Země 

jsme odletěli, ale Posedlí jdou po nás a brzy 

sem dorazí.  

Tohle je tedy pravděpodobně můj poslední 

záznam. Obávám se, že už nebude nikdo, kdo 

by ho mohl přečíst, když se tady všichni 

navzájem brzy povraždíme, ale třeba ještě 

stihneme postavit ten „stroj času“, na kterém 

teď pracujeme, a zachráníme se. Já ale na 

něco jako je stroj času nevěřím. I tak tento 

záznam píšu, i když možná zbytečně.  

Máme ještě asi dvě hodiny, než sem Posedlí 

dorazí, takže vám ten příběh převyprávím od 

začátku. 

Je to zhruba rok od doby, kdy se na Zemi šířil 

tzv. koronavirus. Každý si na tu dobu 

pamatuje. My, Pozůstalí, jsme už od začátku 

věděli, že se nejedná o reálnou hrozbu. 

Většina lidí se ale viru bála a všichni tedy byli 

nadšením bez sebe, když tehdy jeden  

 

z nejbohatších lidí na světě, který riskoval 

miliardy dolarů do výzkumu vakcíny, onu 

vakcínu získal a začal ji lidem rozdávat. Všichni 

ho považovali za hrdinu, ale my pozůstalí už 

víme, co je zač. Nemůžu vám říct jeho jméno, 

jelikož kdybychom jsme se pomocí stroje času 

vážně zachránili a tento text by si někdo 

v minulosti četl, tak by to mohlo vytvořit jeden 

z možných časových paradoxů, které 

nechceme riskovat. 

Každopádně… tento „hrdina“ se potom, co 

všechny „zachránil”, rozhodl pomoci lidstvu 

ještě víc. Všiml si, že po krizi lidem chyběli 

peníze, tak se rozhodl vytvořit nový finanční 

systém, který by všem pomohl zase začít 

normálně žít. 

Aspoň nějak takhle to říkal. A měl to dobře 

naplánované. Víte, co jsou to kryptoměny? 

Máte je i ve své době. Jestli nevíte, tak vám to 

v rychlosti vysvětlím. Představte si, že jste si 

koupili jednu jednotku kryptoměny za tisíc 

korun. V tu chvíli se tedy hodnota zbylých 

jednotek zdražila, jelikož se staly „vzácnější” 

měnou. Až se hodnota jednotky prodejem 

navýší na dva tisíce korun, tak svoji jednotku, 
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kterou jste si koupili za tisíc korun, nyní 

prodáte zpátky za dva tisíce korun. Pak se zase 

hodnota kryptoměny nepatrně sníží. Před krizí 

se daly kryptoměny těžit přes počítač. Po krizi 

se to trochu změnilo. Systém našeho „hrdiny” 

spočíval v tom, že se bude platit pouze 

kryptoměnami, a že lidé je budou získávat za 

plnění různých úkolů, které jim počítač zadá. 

Když člověk splní úkol, implantovaný čip mu 

umožní si pomocí biologické energie ze svého 

mozku vytěžit dříve určený počet jednotek 

kryptoměny. Například, jestliže jste učitel, tak 

vám systém umožní si za hodinu vyučování 

vytěžit patnáct jednotek. Za dozor na chodbě 

pak pouze dvě. Už chápete ten systém? Super. 

Tak to si asi dokážete představit, jak se to 

může celé zvrtnout. 

V té době ale všichni tento systém chtěli, 

protože jim to dávalo více peněz než normálně 

placená práce. Jen někteří z nás si 

uvědomovali, že za tím něco je. Něco zlého. 

Ale většina vyhrála a zavedení systému se 

schválilo. Všem lidem na světě se začaly 

implantovat čipy. Ty čipy sloužily nejen 

k zadávání úkolů a k umožnění těžit 

kryptoměny, ale i ke kontrole toho, zda byl 

úkol řádně proveden. Ten čip tedy musel 

pomocí mozkových vln číst všechny (a to 

i podvědomé) myšlenky člověka, aby splnění 

úkolu dokázal vyhodnotit. Když se tohle lidé 

dozvěděli, bylo už pozdě. Implantace již byly 

skoro dokončeny. Lidi to ale ani tak netrápilo. 

Mohli vydělávat a kupovat. Na tom byli v té 

době lidé závislí. Ani je netrápila skutečnost, 

že někdo sleduje jejich myšlenky. Chtěli jen 

a pouze peníze. Plnily tedy to, co jim bylo 

nařízeno. A dělají to doteď.  

Nejdříve to všechno fungovalo podle lidských 

představ, ale postupně náš „hrdina” začal 

lidstvo využívat pouze ve svůj vlastní 

prospěch. Všichni byly a stále jsou jeho otroky. 

My, kteří zůstali před implantacemi ukrytí, jim 

teď říkáme Posedlí. Posedlí penězi. A jak to 

pak probíhalo z našeho pohledu? 

Na Facebooku jsme vytvořili skupinu těch, 

kteří zůstali lidmi. Tam jsme se dlouho tajně 

domlouvali na plánu, jak tuto situaci vrátit 

k normálu. Plánování se výrazně zrychlilo, když 

se do naší skupiny přidal náš skutečný hrdina. 

Taky byste ho ve své době znali, ale jeho 

jméno ze stejného důvodu nemohu napsat. 

Tvrdil, že situace se už zachránit nedá a že se 

musíme rychle někam ukrýt, protože až se 

o naší skupině Pozůstalých dovědí posedlí, 

dostanou za úkol nás zlikvidovat. Ale kam jsme 

se měli ukrýt? Oni nás najdou všude!  

No vy přece už víte, kam jsme se nakonec 

ukryli. Náš skutečný hrdina vlastnil firmu 

zabývající se vesmírným cestováním (její název 

zase nemohu uvést) a myslel si, že jediné 

bezpečné místo, kde si můžeme vybudovat 

vlastní domov a založit novou civilizaci, je 

Mars. Stejně tu cestu už dlouho plánoval. 

A tak jsme co nejdřív odletěli, aby si nás 

Posedlí nestačili všimnout. 

Ale vy už opět víte, že po nás nakonec šli. Tak 

se asi ptáte: „Co se stalo?” Na to vám 

jednoduše odpovím. Zapomněli jsme totiž naši 

skupinu na Facebooku vymazat, takže si jí 

Posedlí všimli a tím tedy i jejich „hrdina”, který 

jim dal za úkol se za námi dostat a zlikvidovat 

nás. A to za tučnou odměnu. Jeden milion 

jednotek. Tato vyhláška rychle putovala 

internetem, takže jsme se o ní dověděli i my. 

Museli jsme se tedy připravit na válku. Když 

jsme se ocitli na Marsu, měli jsme nějaký čas 

na vybudování stanů, čerpadel vody a dalších 

věcí třeba k zajištění kyslíku nebo orné půdy. 

Náš skutečný hrdina odhadoval, že na to 

máme asi měsíc, než Posedlí vybudují rakety 

a vytvoří strategický plán. Jak se ale ta 

vyhláška šířila internetem, zájemců o milion 

jednotek neustále přibývalo. Za týden už bylo 

na Zemi přes milion Posedlých, kteří nás chtěli 

zabít. Nebo spíš jen chtěli peníze.  

V tu dobu jsme si uvědomili, že nemáme 

žádnou šanci na přežití. Na válku je nás málo 

a na odlet jinam již nemáme dostatek paliva. 

Museli jsme vymyslet něco jiného. A tak se 
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zrodil náš nejabsurdnější nápad. Vytvořit stroj 

času. Někdo z nás prý věděl, jak na to, ale já 

tomu nevěřil.  

A tím se dostáváme zase zpátky do 

přítomnosti. Začal jsem psát tento záznam a… 

dál už to znáte. Konec. 

Alexandr Nawrat 

 

Počkat, počkat! Právě se nám podařilo vytvořit 

ten stroj času! Ale pozor, na obloze už vidím 

první Posedlé! Možná bych teď měl nechat 

psaní a bavit se s ostatními o tom, jak to 

uděláme, protože se do stroje času všichni 

nevlezeme. Vlastně…, nikdo z nás se tam 

nevleze. Je to jen malý prototyp. 

Ale Posedlí už přistávají! Jediné co můžu do 

stroje času hodit je tento dopis. Nakonec to 

tedy třeba bude někdo číst. Takže o rok zpět. 

Do 6. 5. 2020, kdy to všechno začalo. Berte to 

jako varování. Nás touha po penězích zničila. 

My se už nezachráníme, ale vy ještě můžete! 

 

 

 

Kočičí válečníci - Krvavá bitva 
Saša Vondráková, 7. A 

 

Inspirováno knižním příběhem Kočičí válečníci -  

Nejtemnější hodina. 

 

Od té doby, co umřela Modrá Hvězda a psí 

smečka se prohnala jako hurikán Hromovým 

klanem a přeběhlík Měsíční Dráp se pasoval na 

velitele Stínového klanu, tak na Hromokočky 

dolehly těžké časy. A nyní se měl stát velitelem 

Hromového klanu Ohnivous.  

Měsíc krásně osvětloval noční oblohu a tento 

večer se měl Ohnivous vydat k měsíčnímu 

kameni, aby prošel velitelským rituálem. 

„Mám trochu strach,“ sykl Ohnivous a začal se 

třást. Jeho kamarád Šedý pruh se ho snažil 

uklidnit. Mňoukl na Ohnivouse: „To bude 

v pohodě, nesmíš se bát, každý velitel klanu 

tohle musel podstoupit.“ Ohnivous vešel do 

temné jeskyně, kde zářil měsíční kámen. 

Pohlédl na strop jeskyně a tam zahlédl 

Hvězdný klan. Byly to statečné kočky jeho 

klanu, které zahynuly hrdinnou smrtí a kterých 

si vážil. Nemohl uvěřit svým očím. „Modrá 

Hvězdo, Žlutozubko, Tečko…“ Vzadu za Tečkou 

seděli dva velcí kocouři. „Rudochu a Lve, jste  

 

to vážně vy?“ vykřikl radostně. Lev se díval 

upřeným pohledem na Ohnivouse, Rudoch 

sklonil hlavu. 

Modrá Hvězda přistoupila k Ohnivousovi 

a řekla: „Je čas, aby ses stal velitelem 

Hromového klanu.“ Přiložila k němu čumáček 

a pronesla: „S tímto životem ti dávám 

moudrost, užívej ji dobře.“ Ohnivousem projel 

blesk bolesti a málem ho to složilo na zem. Pak 

k němu přistoupil Lev. „S tímto životem ti 

dávám odvahu, užívej ji dobře pro ochranu 

klanu.“ Ohnivou se znovu otřásl bolestí a snažil 

se ji unést. Přišel k němu Rudoch a zašeptal. 

„Děkuju ti za to, že jsi přišel na to, kdo mě 

zabil. S tímto životem ti dávám spravedlnost, 

užívej ji dobře pro souzení názorů ostatních.“ 

Ohnivous cítil bolest takovou jako nikdy 

předtím. Přikráčela k němu Stříbrnka, dosud 

se schovávající ve hvězdách, pro kterou si smrt 

přišla, když měla porodit koťata, a bohužel 

nakonec neměla dost sil, aby je porodila. 

„S tímhle životem ti dávám lásku, použij ji 

dobře při cvičení koťat a učedníků.“ Ohnivous 

pocítil bolest, kterou si Stříbrnka musela projít, 
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když se ve smrtelných křečích snažila porodit 

koťata. Pak k němu znovu přikráčela Modrá 

Hvězda: „Nyní jsi připraven stát se velitelem, 

dáváme ti devět životů a velitelské jméno 

Ohnivý Měsíc.“ Ohnivousi - Ohnivému Měsíci 

se na čele objevila malá hvězda. Všichni 

najednou zmizeli. Ohnivého Měsíce oslepilo 

světlo. Škubl sebou na zem a začal naříkat 

bolestí. Potom vyšel z jeskyně a vrátil se do 

tábora jako nový velitel. 

Hned druhého dne, přišel Dlouhý z hlídky 

a utíkal za Ohnivým Měsícem. „Co se děje, 

Dlouhý?“ mňoukl Ohnivý Měsíc. „Ohnivý 

Měsíci, Dráp chce s tebou mluvit u čtyř 

stromů... a má sebou celý Stínový klan...“ 

Dlouhý lapal po dechu, aby všechno rychle 

vysvětlil.  

Ohnivý Měsíc seskupil celý klan a vydali se ke 

čtyřem stromům, kde čekal Měsíční dráp 

se Stínokočkami. Ohnivý Měsíc se zadíval do 

jantarových očí Měsíčního Drápa. „Mluv, 

Drápe, proč si nás svolával ke čtyřem 

stromům?“ zeptal se Ohnivý Měsíc. „Svolal 

jsem vás, protože chci spojit klany 

dohromady,“ pronesl Dráp. „Tobě snad 

přeskočilo?! K tomuhle mě nikdy nedonutíš, 

i kdybych měl spolykat všechny moje chlupy! 

To že jsem starej, neznamená, že jsem tak 

hloupej, abych ti dal do těch tvých krvelačných 

tlapek můj klan!“ zasyčel na něj Ohnivý Měsíc. 

„Hele, zvažte dobře moji nabídku. Buď se 

vzdáš vedení a spojíte se Stínovým klanem 

nebo budete bojovat se Stínovým klanem!“ 

sykl Měsíční Dráp. 

Z houští a křoví se náhle vynořovaly další 

a další kočky, ale nebyly to kočky z lesa. 

Ohnivý Měsíc pečlivě pozoroval přicházející. 

Cizí kočky měly na krku obojky, které byly 

zdobeny zuby a drápy. Byly to kočky z města. 

Měsíční Dráp se pousmál a začal se šklebit. 

„Tak co? Furt budete vzdorovat?“ řekl 

provokativně. Z davu koček vystoupil menší 

černobílý kocour, připojil se k Drápovi 

a prohlásil: „Já jsem Postrach, velitel Krvavého 

klanu.“ 

Ohnivý Měsíc se zadíval na Postracha: „Já jsem 

Ohnivý Měsíc, velitel Hromového klanu. Divím 

se, že spolupracuješ s Drápem, asi bych ti měl 

vyprávět jeho příběh.“ Postrach přimhouřil oči 

a řekl: „Povídej.“ Měsíční Dráp se zamračil 

a upřeně se díval na Ohnivého Měsíce, který 

začal vyprávět: „Dráp udělá úplně cokoli 

a podrazí kohokoli, aby dosáhl vlády nad 

celým lesem. Byl členem našeho klanu. Nejdřív 
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zabil Rudocha, aby mohl být zástupcem 

velitelky Modré Hvězdy. Tím se ale nakonec 

stal Lev. Lev pak zemřel v bitvě proti 

Stínovému klanu a Dráp zaujal jeho místo. Ale 

nestačilo mu být zástupcem, chtěl mnohem 

víc. Tajně se spojil se Zlomeným Měsícem, 

bývalým velitelem Stínového klanu, který byl 

vězněn v táboře Hromového klanu. Plán mu 

nevyšel a vyhnali jsme ho. A on se pomstil. 

Před pár měsíci tady řádila velká tlupa psů, 

Dráp pro ně nalovil králíky a z králíků udělal 

cestu do tábora Hromového klanu. Naše 

velitelka Modrá Hvězda položila život a s ní 

mnoho jiných při ochraně našeho lidu. Potom 

se Dráp stal podezřele rychle velitelem 

Stínokoček, když jejich dosavadní vůdce 

záhadně zmizel. A teď se snaží spojit klany 

jenom proto, aby zvýšil svou moc a vyřídil si 

staré účty. 

Dej si pozor, Postrachu, zradí tě při první 

příležitosti.“ 

Všechny kočky se upřeně dívaly na Ohnivého 

Měsíce. „Budu přemýšlet o tvých slovech,“ 

mňoukl Postrach. „Už toho mám dost. Do 

útoku!“ zasyčel Měsíční Dráp. Ale žádná kočka 

nezaútočila. 

„Útočit se bude až na můj povel, Drápe,“ řekl 

Postrach mrazivým hlasem. „A dnes se bojovat 

nebude,“ dodal a chystal se k odchodu. 

„Zrádce!“ zasyčel Dráp na Postracha a skočil 

na něj. Postrach Měsíčnímu Drápovi rychle 

uhnul a sekl ho do ramene, takže Drápa 

vychýlil z rovnováhy a ten mu ukázal 

zranitelné místo, břicho. Postrach rozpáral 

Drápa od hrdla až k ocasu. 

Najednou všude mezi kočkami vypukla panika, 

jen zabijáci z Krvavého klanu byli v klidu. 

Ohnivý Měsíc s hrůzou pozoroval Drápa, jak 

umírá a jak rychle mizí jeho devět životů. 

Potom se ovládl a zeptal se pevným hlasem 

Postracha: „Budete si chtít nalovit nějakou 

kořist, než odejdete domů?“ Postrach se 

rychle podíval na Ohnivého Měsíce a sykl: 

„Domů? My už se nevrátíme tam na ulici za 

dvounožci jenom proto, abychom se živili  

 

odpadky. Náš domov je od teď tady v lese! 

Takže buď se nám podrobíte, nebo budeme 

bojovat. Máš tři dny na rozmyšlenou, Ohnivý 

Měsíci.“ Postrach s Krvavým klanem odešli 

a také Stínový klan zmizel v lese. 

Tři dny Ohnivý Měsíc přemýšlel a nakonec si 

řekl: „Je to náš les, nemůžeme si nechat 

poroučet od nějakých cizích koček, které se 

nám sem napakovaly!“  

Ohnivý Měsíc vyrazil za úsvitu s Hromovým 

klanem do boje proti Krvokočkám. Brzy se 

kočky střetly. Postrach se vyzývavě zeptal 

Ohnivého Měsíce: „Tak co? Jak ses rozhodl?“ 

Ohnivý Měsíc se podíval na Postracha 

a nebojácně odpověděl: „Je to náš les, my se 

tě nebojíme. Budeme bojovat do posledního 

výdechu!“ Postrach se zamračil a vykřikl: „Jak 

chcete. Útok, útok!“ 

Kočky se rvaly hlava nehlava. Tento střet byl 

pak nazván Krvavá bitva. 

Postrach se zaměřil na Ohnivého Měsíce 

a v očích se mu rozpoutalo opravdové peklo. 

Ohnivý Měsíc se rozběhl proti Postrachovi 

a Postrach se rozběhl proti Ohnivému Měsíci. 

Oba po sobě skočili a povalili se. Pak Postrach 

přišpendlil Ohnivého Měsíce k zemi. Ohnivý 

Měsíc se nemohl hnout. Postrach mu zasadil 

velkou ránu přímo do hlavy. Byl konec. 

Ohnivý Měsíc se objevil u měsíčního kamene. 

Nevěděl proč tam je, ale pak uviděl Modrou 

Hvězdu a v tom momentě si uvědomil, že je 

mrtvý. „Modrá Hvězdo, musíš mě vrátit zpátky 

do boje!“ vykřikl. „Jenom klid, vrátíš se, 

vypotřeboval si jeden život, už jich máš jenom 
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osm. Teď se tvé tělo musí zahojit a pak ti dá 

Hvězdný klan další život,“ snažila se Modrá 

Hvězda Ohnivého Měsíce uklidnit. 

„Modrá Hvězdo, co mám dělat? Postrach je 

sice menší, ale je mnohem silnější. Nevím, jak 

si ním poradit. Zklamal jsem své kočky, měli 

jsme se raději podrobit Krvavému klanu.“ 

Ohnivý Měsíc smutně sklonil hlavu. Modrá 

Hvězda se na něj podívala: „Vždy jsi dělal vše 

pro Hromový klan, nikdy jsi ho nezklamal 

a nikdy ho nezklameš.“ 

Ohnivého Měsíce náhle oslepilo bílé světlo 

a znovu uslyšel, jak se kočky mezi sebou rvou 

a zabíjejí. Rychle našel Postracha. Ten zrovna 

trhal malého učedníka, který se nechtěl vzdát. 

„Postrachu! Postav se a bojuj se mnou!“ 

vykřikl Ohnivý Měsíc. 

Postrach nevěřil svým očím. „Ale jak? ... Vždyť 

jsem tě zabil!“ A vrhl se na něj. Ohnivý Měsíc 

si v ten moment vzpomněl na trik, který se 

naučil od Žlutozubky, ale nevěděl, jestli mu 

vyjde. Ohnivý Měsíc začal ustupovat, hrál, že 

to brzy vzdá, pak napnul svaly ke skoku 

a skočil na Postracha. Ten mu zkusil zabořit 

drápy do břicha, ale Ohnivý Měsíc měl lepší 

plán. Prohnul se jako luk, Postrach minul 

a Ohnivý Měsíc se zakousl Postrachovi 

do tepny.  Z krku vytryskla teplá krev.  

Po chvilce se boj utišil, protože si Krvavý klan 

všiml, že Postrach je mrtev. Nakonec Krvavý 

klan utekl se staženými ocasy zpátky do 

města. Hromový klan začal výskat radostí. 

Potom pohřbili a oplakali své mrtvé a oslavili 

velké vítězství.  

Když se druhý den Ohnivý Měsíc probudil, tak 

zjistil, že ještě nezažil jasnější ráno. 

Případ zmizelého náhrdelníku  
Marie Valentová, 8. B 

 

„Takže, určitě všichni víte, proč jste tady,“ řekl 

jsem své partě detektivů, ve které jsem byl já, 

Erik, Sára, Ema a Dan. „Jasně, že jo. Před pár 

minutami jsi nám všem volal,“ konstatoval 

posměšně Erik a celá parta se rozesmála. 

„Přestaňte!“ okřikl jsem je a pokračoval, „já 

vím, ale i přesto vám to znovu objasním jako 

pravý detektiv.“ Na pár vteřin jsem se zastavil 

a zapózoval jako superhrdina. „Hele, jsi 

v pohodě? (Noo, možná to bylo víc než pár 

vteřin.) „Už tady takhle stojíš asi deset minut.“ 

„Omlouvám se, nechal jsem se trochu unést,“ 

začervenal jsem se, ale neumlčelo mě to.  

„Můžeme začít? Z tajných zdrojů vím, že paní 

Beryové, naší bohaté sousedce, se ztratil 

velice vzácný a moc drahý náhrdelník. My ho 

musíme najít a potrestat zloděje. Máme tady 

tři podezřelé.  První je Tony Doyle, zahradník 

paní Beryové.“ „A proč je podezřelý?“ „Kdybys 

mě nechala domluvit, Emo, tak bych to 

dořekl,“ zvýšil jsem hlas a pokračoval: „Tony je 

podezřelý, protože paní Beryová ho chce  

 

 

vyhodit. Když to Tony zjistil, chtěl se jí nějak 

pomstít.“ 
 

  
 

„Další podezřelým je paní Evelyn Williamsová. 

Když byla naposledy na návštěvě u paní 

Beryové, viděla náhrdelník a hned jí ho začala 

závidět. Takže je možné, že se vloupala do 

domu a náhrdelník uloupila.“ 

„Dobře. A kdo je třetí podezřelý?“ zeptal se 

Dan. „Jsem rád, že se ptáš. Třetí osobou je 

manžel paní Beryové. Pan Bery žárlí, protože 

paní Beryová se o svůj náhrdelník stará až  

příliš. Čistí ho dvakrát denně a o manžela se 

skoro nezajímá. Zřejmě proto ho ukradl. To je 

vše. Chápete?“ 
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Parta na mě nevěřícně koukala: „Jak tohle 

všechno víš?“  Na to jsem reagoval jen: „Tajné 

zdroje.“ Zhluboka jsem se nadechl 

a pokračoval: „Rozdělím úkoly. Erik půjde 

k paní Beryové a zjistí více informací. Emo, ty  

jdi za Tonym Doylem a zkus z něj dostat, jestli 

ten náhrdelník neukradl on. Tony mluví jen 

španělsky a ty jsi jediná, kdo umí španělštinu. 

Sára zkusí zlomit paní Williamsovou. Já půjdu 

za panem Berym. Dan bude vše koordinovat 

a komunikovat s námi z našeho úkrytu.“ Náš 

úkryt byl domek na stromě u nás na zahradě. 

 

 
 

 „Tak jdeme.“ Všichni jsme se rozběhli. 

Bylo mi jasné, že jestli pan Bery náhrdelník 

ukradl, určitě ho neschoval v domě, kde žije 

s manželkou. Takže jsem ho šel navštívit do 

práce. „Aaa, dobrý den, Alexi,“ přivítal mě, 

„jak ti můžu pomoc?“ „Dobrý den, pane. Slyšel 

jsem, že se vaší paní ztratil náhrdelník?“ „Ano, 

to je pravda. Bylo to asi před týdnem,“ 

odpověděl pan Bery a posadil se do křesla 

naproti mě.  „Zrovna jsem byl na golfu, když 

mi manželka s pláčem volala, že se ten 

náhrdelník ztratil.“ „Co, cože? Vy jste byl na 

golfu?“ zakoktal jsem. „Ano, samozřejmě. 

Každé úterý chodím s přáteli na golf.“ Ale já se 

jen tak nevzdal a zeptal jsem se: „Nemohl 

byste mi přinést trochu vody?“ „Ale jistě. 

Vydrž chvilku tady.“ Hned, jak se za ním zavřeli 

dveře, začal jsem prohledávat šuplíky ve stole 

a skříňky. Ty zamčené jsem otevřel drátkem. 

Ale vše bez úspěchu. „Tady máš vodu,“ řekl  

pan Bery, když se vrátil. Poděkoval jsem, vodu 

vypil, rozloučil jsem se a odešel. 

 
 

Venku jsem hned volal Danovi: „Ahoj, Dane, 

teď jsem byl u pana Beryho.“ „Ahoj, Alexi. A co 

jsi zjistil?“ „Má dobré alibi, byl na golfu. Ale 

ještě půjdu za jeho přáteli, kteří s ním na golf 

chodí, abych se ujistil, že nelže. Za chvilku se 

vrátím. Měj se.“ Zavěsil jsem a rozběhl se 

k domu pana Ryana. 

Když jsme se za dvě hodiny všichni sešli 

v domku na stromě, řekli jsme si, co jsme 

zjistili. „Co máš ty, Eriku?“ zeptal jsem se. Erik 

spustil: „Přišel jsem k paní Beryové a neobjevil 

jsem skoro nic, protože celou dobu brečela 

a říkala mi: „slečno“, protože přes slzy nic 

neviděla.“ „No, nechci nic říkat, ale moc ses 

nepředvedl,“ řekl jsem s úšklebkem a kývl 

hlavou směrem k Emě: „Zjistilas něco, Emo?“  

„Tony mi řekl, že když ten náhrdelník ukradli, 

byl zrovna u matky. Ale když jsem si to šla 

ověřit do bytu, kde podle Tonyho jeho matka 

žije, řekli mi sousedé, že tam už tři roky bydlí 

někdo jiný,“ odpověděla Ema. „Dobrý pokus, 

Tony Doyle,“ zašeptal jsem a ironicky se 

pousmál. „Co ty, Sáro?“ „Já mluvila s paní 

Williamsovou a ona nemá žádné alibi. A jak je 

to s panem Berym, Alexi?“ „Byl jsem za 

přítelem pana Beryho, který s ním hraje golf 

a pan Ryan mi potvrdil, že ten den opravdu 

hráli golf, ale že pan Bery přišel o dost 

později.“  

„To není možné, pořád máme tři podezřelé,“ 

vyskočil Dan. „Jo, já myslela, že teď už budeme 

mít zloděje,“ přitakala Ema. „Ach jo, takže 

tenhle případ nakonec nevyřešíme,“ přidal se 

posmutněle Erik. A přisadila si i Sára: „Jen si to 

přiznejme, jsme ještě děti, stejně bychom to 
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nedokázali vyřešit.“ Zklamaně jsem přikývl 

hlavou a ten den jsme se rozešli. 

Chtěl jsem to už také vzdát, ale stále mi to 

nedalo a tak jsem pátral dál, skládal 

dohromady zjištěné maličkosti a hodně 

přemýšlel. Tak jsem mohl na příští schůzce 

prohlásit: „Možná jsme už ten případ vyřešili.“ 

„Cože?“ zeptali se všichni sborově. „Pojďte za 

mnou,“ řekl jsem a rozběhl se k domu paní 

Beryové. Cestou jsme ještě svolali Tonyho, 

pana Beryho a paní Williamsovou. Když jsme 

dorazili na místo, už tam všichni byli. 

 

 „Dobrý den, jsme rádi, že jste tady,“ 

pozdravili jsme přítomné. „Také jsem ráda, že 

jste všichni v mém domě. Ale proč tu vlastně 

jsme?“ zeptala se paní Beryová. „Protože jsme 

zjistili, kdo ukradl váš náhrdelník,“ řekl jsem, 

„takže se prosím posaďte a poslouchejte.“ 

Všichni se opravdu ztišili a dívali se na mě. 

„Bylo to přesně takhle. Pan Bery viděl, že paní 

Beryová ten den zapomněla zamknout trezor 

s náhrdelníkem. Chtěl si ho poprvé pořádně 

prohlédnout, protože paní Beryová ho nikdy 

nenechala ani o náhrdelník zavadit okem. Ale 

když pan Bery vzal náhrdelník, omylem ho 

roztrhl. Rychle ho dal zpět na místo a chtěl 

 
 

předstírat, že o ničem neví. Potom odjel na 

golf. Na návštěvu přišla paní Williamsová 

a v nestřežené chvíli chtěla náhrdelník 

prozkoumat. Třásly se jí ruce a náhrdelník 

spadl na zem. Když ho zvedla, viděla, že je 

poškozený a myslela si, že to udělala ona. 

Zpanikařila, utekla a cestou odhodila 

náhrdelník do květináče na zahradě. Když ho 

tam později objevil Tony, věděl, že ho paní 

Beryová bude podezřívat a tak ho ukryl tam, 

kam paní Beryová nikdy nechodila. Takže, když 

se teď podívám do sklepa, najdu někde tam 

náhrdelník. Mám pravdu?“ Všem spadla čelist 

a překvapeně vykulili oči. „Tak mám pravdu?!“ 

naléhal jsem, aby se přiznali. „Ano,“ 

odpověděli postupně se skloněnou hlavou. 

„Byl to dokonalý zločin, že ano,“ zasmál se 

ironicky Dan. „Skoro dokonalý,“ opravila ho 

Ema. 

V tom napjaté ticho přerušil bouřlivý potlesk. 

„Bravo, bravo!“ volali diváci, kteří právě zhlédli 

dětskou divadelní hru. Opona se zatáhla 

a dětští herci se ukláněli. 

  



S t r á n k a  | 39 

 

Komiks – Jan Amos Komenský - pokračování 

 

 



S t r á n k a  | 40 

 

 

 

Pokračování příště … 

Školní časopis PĚTKA. ZŠ Šumperk, Vrchlického 22, 787 01 Šumperk. Číslo 10. Ročník 2019/2020. 
Redakční rada: Luboš Bližňák, David Bouchal, Kristian Brodský, Adéla Fojtíková,  
Karel Prachař,  Nikol Smrčková,  Patrik Šimek,  Marie Valentová, Jakub Wagner 

 


