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Žáci jsou konečně ve škole a vyhlížejí prázdniny

Ke svému konci se pomalu 

nachyluje letošní školní rok. 

Rok plný různých podivností, 

nečekaností a překážek, jenž 

nám ukazovaly zvláštní stav 

dnešní společnosti a křehkost 

našeho světa. Byla to doba, 

která naložila na bedra žáků, 

rodičů i pedagogických 

pracovníků velkou zátěž. Každý 

z nás byl „hozen do vody“ 

a musel se postavit nepřízni 

osudu a vybojovat každodenní 

bitvy tváří v tvář novým 

komplikacím. Někdo čelil 

těmto výzvám lépe jiný hůře. 

Bez výjimky všechny to však 

vyčerpalo, zejména vzhledem 

k tomu, že jsme takřka po celý 

dlouhý rok byli zásadně 

omezeni takřka ve všem. 

Velký obdiv patří rodičům, 

pedagogům, zaměstnancům 

školy, ale především dětem, 

které se opravdu snažily, 

nehodily flintu do žita a často 

dodávaly sílu i nám dospělým. 

Hezké prázdniny!  

Odpočívejte, bavte se, smějte 

se, radujte se! 

Číslo 10. Ročník 2020/2021. 

Datum vydání  1. 6. 2021. 

„Vzdělání popřejte každému, ode všech žádejte, aby byli slušnými lidmi, 

a  bděte!“                                                                                   T. G. Masaryk 

 

 

Prázdniny! 
Kresba: Kateřina Hrochová, 7. B 
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Foto: Cyril Klíč, 7. A 
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Školní časopis PĚTKA děkuje a vyhlašuje vítěze 

 
Také letos bychom rádi poděkovali všem, kteří 

se na životě časopisu PĚTKA podíleli. 

Poděkování čtenářům 

Čtenáři jsou nejdůležitější částí časopisu, pro 

ně je vydáván. Děkujeme vám a doufáme, že 

nám zachováte přízeň. Pochvala od čtenářů je 

pro nás nejlepší odměnou. Vítáme i vaši 

kritiku, která nám pomáhá zlepšovat se. 

Poděkování pedagogům a vedení školy 

za podporu 

Děkujeme všem pedagogickým pracovníkům, 

kteří dětem časopis pravidelně představují 

a povzbuzují je k příspěvkům. Děkujeme 

učitelům, kteří mají školní časopis v povědomí 

a jsou v pravidelném kontaktu s naší redakcí, 

upozorňují na školní akce a sami přispívají. Za 

všechny jmenujme Janu Buiovou, Zdeňku 

Kadláčkovou, Janu Schreiberovou, Martina 

Bendu, Alenu Pachlovou, Andreu Buiovou, 

Michaelu Knedlovou, Andreu Antonovou 

a Richarda Hrdinu. 

Poděkování autorům textů z řad žáků 

Velké díky, milí žáci, za váš aktivní přístup, za 

vaši fantazii, za vaše přemýšlení a názory. Vy 

máte největší zásluhu na obsahu časopisu. 

Poděkování básníkům 

Řady školních básníků jsou zatím poněkud 

řídké a právě proto patří poděkování těm 

několika statečným, kteří se nebojí odkrýt své 

emoce a vnitřní svět. 

Poděkování fotografům a ilustrátorům 

Díky za skvělé fotky i kresby. Z vašich fotek 

i kreseb dýchá nadšení pro věc, projevuje se 

váš talent. Jste ozdobou časopisu, „třešničkou 

na dortu“. 

 

Vyhlášení vítězů 
 

Nejlepší literát školního časopisu 
 

1. Alexandr Nawrat, 8. A 

2. Magdalena Pattermanová, 8. A 

3. Daniel Dvořáček, 8. B 

Nejlepší básník školního časopisu 
 

1. Alexandra Vondráková, 8. A 

2. Elena Jehurnová, Martin Dostál, 9. A 

3. Ema Kolářová, 3. C 

 

Nejlepší fotograf školního časopisu 
 

1. Eliška Sevruková, 8. A 

2. Magdalena Pattermanová, 8. A 

3. Tereza Šubertová, 8. A 

 

Nejlepší kreslíř školního časopisu 
 

1. Veronika Vaculíková, 4. A 

2. Alexandra Vondráková, 8. A 

3. K. Mičová, 6. B a K. Wagnerová, 6. A 

 

Výherci, kteří se umístili na 1. místě obdrží 

drobné ceny na závěr školního roku. 

Gratulujeme. 

Luboš Bližňák 
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Ozoboti – učíme se programovat – informatika na 1. stupni 
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Integrovaná hodina v 8. A i v 8. B 

Metallica a Holky z naší školky? Osmáci to rozjeli!
 

Ve středu 19. 5. 2021 prožili žáci a žákyně 

v 8. A zvláštní kombinovanou hodinu. 

V rozvrhu hodin měli sice napsáno 

„přírodopis“, ale pokud někdo šel kolem 

učebny přírodopisu ve 3. patře, slyšel hru na 

elektrickou kytaru. Proč? 

Žáci 8. ročníků se s paní učitelkou Michaelou 

Knedlovou podrobně zabývají smyslovou 

soustavou, jejíž součástí je také sluch a stavba 

ucha. Kromě toho, že žáci už ví, z jakých částí 

se ucho skládá, měli možnost si vyzkoušet 

v praxi, jak důležitý sluch je, jak významná je 

hlasitost zvuku, a jak je sluchové vnímání 

propojeno s naší nervovou soustavou 

a emocemi. To vše ale jen díky Alexovi 

Nawratovi z 8. A, který do školy přinesl 

elektrickou kytaru i s aparaturou. Zahrál 

spolužákům několik skladeb, mezi nimi 

i Stairway to Heaven od Led Zeppelin 

a Nothing Else Matters od Metallicy.  Pan 

učitel Martin Benda vstupoval do hodiny mezi  

 

skladbami skoro jako rušivá reklama. Během 

těchto vstupů ale žákům vysvětlil některé 

pojmy z kapitoly zvukové jevy, které se 

probírají v hodinách fyziky. 

Další vystoupení zažila i 8. B 20. 5. 2021 

tentokrát s hudebním doprovodem Adély 

Málkové, která zahrála na klávesy. Žáci si 

mohli pod rouškou zazpívat mimo jiné 

i oblíbenou skladbu Holky z naší školky, kterou 

si náramně užili! 
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Žáčci 2. B se zamýšleli nad distanční výukou 

třídní učitelka Alena Pachlová 
 

Bylo to zajímavé. Ale bolela nás z toho hlava 

a oči. Bylo to pro nás namahavé, někdy 

zdlouhavé, často jsme se nemohli soustředit. 

Občas se někomu „sekal“ počítač, nešel zvuk 

nebo kamera. Někdy se počítač odpojil úplně  

nebo se nedařilo připojit. Ale mohli jsme si 

ukázat hračky, sourozence a zvířátka. Hlavně 

jsme si nezapomínali pomůcky. 

Stýskalo se nám po škole, po paních 

učitelkách, po kamarádech, se kterými jsme si 

nemohli hrát. Nemohli jsme procvičovat na 

interaktivní tabuli. Občas jsme něco nechápali. 

Ve škole se toho naučíme víc. 

Škola je prostě nejlepší !!! 

žáci, 2. B 

 

Mně se na distanční výuce nelíbí, že si 

s kamarádkou nehrajeme a nechodíme do 

družiny. Chtěla bych být ve třídě s kamarády 

a paní učitelkou, protože se mi ve škole líbí. 

                                  Vaneska Maulerová, 2. B 

 

Mně se nelíbilo, že se nevidím s kamarády. 

Někdy bylo špatné připojení. Bylo mi smutno 

po paní učitelce a nechodil jsem do družiny. 

Líbilo se mi, že jsem byl na počítači. 

Leošek Mauler, 2. B 

 

Při on-line hodině mě to nebavilo. Vždy mi to 

připadalo dlouhé. A vždycky jsem se těšila ven. 

Abych mohla jít od počítače. Bavilo mě to 

jenom při angličtině. 

Miriamka Maláčová, 2. B 

 

Nemusel jsem vstávat moc brzy, aby nás 

rodiče odvezli do školy. Někdy jsem měl výuku 

doma, někdy u babičky.  Nejlepší na výuce 

online je to, že nemusím mít roušku. A po 

výuce nečekám na odvoz domů a jsem dřív na 

trampolíně. Na učení ve kole se mi líbí to, že 

se můžu vidět s kamarády a o přestávkách si 

s nimi hrát.  

Teodorek Pešek, 2. B 
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Čtenářská soutěž KNIŽNÍ METR 
 

Soutěž se konala od 24. dubna do 28. května, 

tedy přesně matematicky řečeno „měsíc 

a kousek“.  

Žáci pátých až devátých tříd vyzvali učitele 

a asistenty pedadogů na souboj ve čtení knih. 

Každý soutěžící zaznamenal knihy a počty 

stran, které přečetl za tento školní rok. Jak se 

brzy ukázalo, byl to nerovný zápas. Žáci drtivě 

zvítězili. 
 

Žáci : Učitelé + AP 
167 656 : 62 232 

počet přečtených stran 
 

Do soutěže se zapojilo 98 žáků a pedagogů, 

kteří přečetli celkem 229 888 stran knih. A to 

je opravdu slušná hromada! 
 

5. A  

24 112 přečtených stran, 5 aktivních čtenářů 

Nejlepší čtenáři: Ondřej Klimeš, Anička 

Tranová, Tereza Vaňková 

 

Nejoblíbenější spisovatelé: John Flannagan, 

Jeff Kinney, J. K. Rowlingová 
 

5. B  

17 751 přečtených stran, 21 aktivních čtenářů 

Nejlepší čtenáři: Anna Sochorová, Ondřej 

Valenta, Viktor Kožuškanič 

Nejoblíbenější spisovatelé: Jeff Kinney, 

J. K. Rowlingová, Miloš Kratochvíl 
 

6. A  

27 713 přečtených stran, 11 aktivních čtenářů 

Nejlepší čtenáři: Lucie Vojáčková, Lukáš Fogl, 

Natálie Nováčková 

Nejoblíbenější spisovatelé: Rick Riordan, Jeff 

Kinney, C. S. Lewis 
 

6. B  

14 722 přečtených stran, 7 aktivních čtenářů 

Nejlepší čtenáři: Nela Pospíšilová, Tereza 

Cikrytová, Klára Kamlerová 

Nejoblíbenější spisovatelé: J. K. Rowlingová, 

Ivana Peroutková, Lucy Maud Montgomery 
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7. A  

6 718 přečtených stran, 5 aktivních čtenářů  

Nejlepší čtenáři: Marek Klimeš, Marek Juřina, 

Cyril Klíč 

Nejoblíbenější spisovatelé: Jeff Kinney, 

J. K. Rowlingová, C. S. Lewis 
 

7. B  

8 234 přečtených stran, 5 aktivních čtenářů 

Nejlepší čtenáři: Matěj Vrátný, Vít Urban, 

Zuzana Chytilová 

Nejoblíbenější spisovatelé: Jeff Kinney, James 

Dashner, Lincoln Peirce 
 

8. A  

4 306 přečtených stran, 6 aktivních čtenářů 

Nejlepší čtenáři: Alexandra Vondráková, 

Simona Verebelyová, Natálie Málková 

Nejoblíbenější spisovatelé: Erin Hunterová, 

Adam Christopher, Jaroslav Foglar 
 

8. B  

14 952 přečtených stran, 8 aktivních čtenářů 

Nejlepší čtenáři: Karla Rendová, Ema 

Utěšená, Tereza Pospíšilová 

Nejoblíbenější spisovatelé: Robert Bryndza, 

Kiera Cassová, Helen Fieldingová 
 

9. A  

11 475 přečtených stran, 11 aktivních čtenářů 

Nejlepší čtenáři: Barbora Chytková, Karolina 

Veselá, Aneta Langerová 

Nejoblíbenější spisovatelé: Sarah J. Maas, 

Shari Lapena, Kiera Cassová 
 

9. A  

11 475 přečtených stran, 11 aktivních čtenářů 

Nejlepší čtenáři: Karla Rendová, Ema 

Utěšená, Tereza Pospíšilová 

Nejoblíbenější spisovatelé: Sarah J. Maas, 

Shari Lapena, Kiera Cassová 
 

9. B  

37 373 přečtených stran, 3 aktivní čtenáři 

Nejlepší čtenáři: Kristian Brodský, Kateřina 

Šlégrová, Tomáš Mitrofan 

Nejoblíbenější spisovatelé: Josef Bernard 

Prokop, Taran Matharu, J. K. Rowling 
 

Učitelé + asistenti  

62 232 přečtených stran, 16 aktivních čtenářů 

Nejlepší čtenáři: Alex Hreňová, Jana Schrei-

berová, Alena Pachlová, Iveta Smolková 

Nejoblíbenější spisovatelé: Roald Dahl, Robert 

Bryndza, Karin Lednická 
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Sportovní soutěž KROKOMĚR 
 

Soutěž se konala od 24. dubna do 28. května. 

Žáci pátých až devátých tříd měli za úkol 

zaznamenávat počet svých kroků ušlých za 

den. Do souteže se zapojilo 96 žáků 

a pedagogů, kteří ušli za měsíc a kousek 

10 679 187 kroků! 

Bitva o první místo byla tvrdá a napínavá do 

posledního okamžiku. Celkovým vítezem se 

stala třída 6. A. 

Naší redakci se od důvěryhodného zdroje 

donesla zajímavá informace. Před začátkem 

soutěže se jeden nejmenovaný učitel češtiny 

holedbal, že ve škole určitě nejsou žádní 

aktivní chodci a prý by klidně dal za každý 

zapsaný krok ze svého platu jednu korunu. 

Učiteli vzkazujeme: „Cha, chá, pane učiteli 

Bližňáku, naše škola je plná sportovců a buďte 

rád, že platit nemusíte, protože by vám 

nestačilo ani rozbít pokladničku-prasátko, 

které si schováváte doma pod polštářem.“  
 

5. A  

280 658 zapsaných kroků, 6 chodců 

Nejlepší chodci: Anička Tranová, Eduard 

Žvátora, Amálie Štefečková 
 

5. B  

440 805 zapsaných kroků, 7 chodců 

Nejlepší chodci: Adéla Dubová, Vojtěch 

Kovaříček, Jáchym Mátl 
 

6. A  

2 284 334 zapsaných kroků, 11 chodců 

Nejlepší chodci: Lucie Vojáčková, Jannick 

Starsy, Kristýna Nedělníková 
 

6. B  

1 597 956 zapsaných kroků, 9 chodců 

Nejlepší chodci: Nela Pospíšilová, Tereza 

Cikrytová, Nicolette Michaela Onofrei 
 

 

 

7. A  

407 779 zapsaných kroků, 12 chodců 

Nejlepší chodci: Adéla Jurásková, Ema 

Březinová, Veronika Souralová 
 

7. B  

1 011 025 zapsaných kroků, 4 chodci 

Nejlepší chodci: Matěj Vrátný, Kateřina 

Hrochová, Gabriela Opravilová 
 

8. A  

1 854 852 zapsaných kroků, 14 chodců 

Nejlepší chodci: Milan Horký, Rudolf Ležanský, 

Filip Zaoral 
 

8. B  

728 692 zapsaných kroků, 6 chodců 

Nejlepší chodci: Adéla Málková, Tereza 

Pospíšilová, Anna Sýkorová 
 

9. A  

670 004 zapsaných kroků, 7 chodců 

Nejlepší chodci: Sára Sikorová, Jakub Fabiánek, 

Zdeněk Krmela 
 

9. B  

285 079 zapsaných kroků, 2 chodci 

Nejlepší chodci: Kristian Brodský, Adéla 

Juřinová 
 

Učitelé + AP  

1 117 993 zapsaných kroků, 18 chodců 

Nejlepší chodci: Iveta Smolková, Jana 

Truksová, Tereza Rajnošek 
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Chameleon 
 

Chameleoni mění své barvy podle nálad 

a okolního prostředí (např. když je můj 

chameleon naštvaný že jsem si dovolila ho 

vytáhnout ven z terária :)) tak se zbarví do 

tmavě hnědo-zelené barvy s tmavými puntíky 

a pruhy).  

Chameleoni se živí cvrčky, sarančaty, červy 

(moučnými, zobhobasy), salátem, květy 

pampelišky, mouchami, motýly, ovocnými 

želatinami, ovocem…. Je dobré jim 1x za 10-14 

dní dávat cvrčky nebo posypaný salát ve 

vitamíny a obden vápníkem.  

Když chameleon uvidí svou kořist s očima 

která se pohybují nezávisle na sobě, v mžiku 

vystřelí svůj jazyk který se prodlouží až 

o 600 %! Jazyk chameleona je dlouhý jako celé 

jeho tělo bez ocasu a může být i delší! Jakmile 

chameleon kořist polapí, tak ji spolkne v celku. 

Samice chameleona jemenského se dožívají 3-

4 let a samci 5-6 let. Samice nakladou kolem 

sta vajec z nichž se okolo 200 dní vyvíjejí malí 

chameleonci. Jakmile se vylíhne první, tak se 

musí do tří dnů vylíhnout všichni, jinak mohou 

mít nějaké postižení.  

Jiný druh chameleona rodí živá mláďata 

v tenkém průhledném obalu, po chvíli se z něj 

dostanou ven, a už si jdou svou vlastní cestou. 

Existují i zajímavé druhy chameleonů, např. 

chameleon třírohý:  
 

 
 

Jehož vzhled vyplývá z názvu. :) 

 

 

 

 
 

 
 

Doufám že vás článek zaujal a dozvěděli jste se 

i něco nového. ☺          

 

Nicolette Michaela Onofrei, 6. B 
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Skautská „odborka“ 
 

Chodím už nějaký ten pátek do skautu. A tento 

rok jsem dospěla do věku, kdy se mohu 

zúčastnit kurzu, na kterém získám 

kompetence a znalosti potřebné k tomu, 

abych se mohla stát rádkyní družiny. 

Musím na kurz splnit několi úkolů. Jedním 

z nich je také splnění „odborky“. „Odborek“ je 

několik a já jsem si vybrala „odborku“ 

rukodělkář/rukodělkářka. Jednou z podmínek 

potřebných pro splnění „odborky“ a získání 

nášivky na kroj je uskutečnění zadání 

„inspirovat druhé“. Třeba článkem 

v časopise…  

Tak zde jsou tři fotky mých výrobků a snad vás 

to alespoň trochu inspiruje k vlastní kreativní 

tvorbě. 

Magdalena Pattermanová, 8. A 

 

 
cestovní kamínek 

 

 
vyšívaný obrázek 

 
ilustrační foto 

citát na zdi složený z vystřižených písmen 
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 Komenský v současnosti
 

Proč stojí za to číst Komenského i v naší době? 

K zodpovězení této otázky můžeme vyjít z jeho 

známého díla „Labyrint světa a ráj srdce“. 

 

 
 

Člověk, který hledá pravdu, který již vlastní 

rozlišovací schopnost a vhled, zažívá tento svět 

jako labyrint, jako bludiště, na jehož spletité 

cesty hemžící se stvořeními nedopadá žádné 

světlo. Svět je v této knize srovnáván s velkým 

městem, kterým je hledající člověk veden svými 

průvodci, Všudybylem a Mámením. Poutník se 

na každém kroku setkává se lží a klamem 

zkorumpované společnosti, která je sama se 

sebou spokojená. Poutník prohlédne jalovost 

lidského počínání, nedokonalost sociálního 

systému, prodejnost náboženského života, 

nevěrohodnost politiky a mezilidských vztahů. 

Setkává se se surovostí, násilím a chaosem, 

s bludištěm, ve kterém lidem hledajícím světlo 

hrozí udušení. Zkrátka, i když je toto dílo 

napsáno v sedmnáctém století a v řeči tehdejší 

doby, je to stále aktuální vylíčení světa, jež 

nepodléhá času. Každý člověk hledající pravdu 

musí jednou tímto labyrintem bloudit, aby 

nakonec v bázni a hrůze, blízek zhroucení, 

dozrál pro velký vnitřní obrat. „Navrať se, odkud 

jsi vyšel, do domu svého srdce, a zavři za sebou 

dveře.“ tato slova uslyší hledající člověk od 

hlasu „za sebou“ a také ve svém nitru a vstoupí 

do ráje srdce. V mnoha jazycích je slovo „srdce“  

 

synonymem slova „duch“. Vstup do mystérií 

srdce je sjednocením s Duchem, existujícím ze 

sebe sama, sjednocením s nekonečným 

prazákladem. V srdci se člověk setkává se sebou 

samým ve své pravé bytosti. 

Z tohoto setkání je napsán Ráj srdce, jímž 

Komenský vstupuje do dlouhé řady těch, kteří 

z vnitřního prostoru Ducha slovem i skutkem 

svědčili o skutečném životě. Svým Rájem srdce 

poukazuje na základní mystérium lidského bytí, 

na cíl, úkol a smysl života na zemi. Pouze 

v centru své vlastní bytosti může člověk  

prohlédnout, poznat původ veškeré existence 

a procitnout k vševědění (pansofii). 

Dosažení Ráje srdce pro Komenského ale 

neznamená odvrátit se od světa, uzavřít se do 

sebe, které pak znamená nevidět, co se děje 

venku. Pansofie je všeobsažná. Pro moudrého 

člověka přestává platit rozdělení na vnitřní 

a vnější. Spatřuje jediný život ve všem a skrze 

vše. Pro osvíceného se stává vše světlem a on 

se pokouší toto světlo ve všem zviditelnit 
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a přivést k působení. Stává se tak alchymistou, 

jenž přispívá k velké transmutační práci, která 

musí být vykonána ve světě a v lidstvu. Takto 

pohnutý a prací naplněný život Komenského 

svědčí o jeho neustálé snaze, uskutečnit ve 

vnějším světě to, co zažíval ve svém nitru, tedy 

prostoupit labyrint světa podstatou z ráje srdce. 

Dva roky před koncem své pouti svědčil Jan 

Amos ve svém díle Unum Necessarium 

následovně: „Nezatěžuj se ničím, co pro tebe 

není životně nezbytné, ale spokoj se s málem, 

jež slouží k pohodlí, a chval Boha. Jestliže se ti 

nedostává pohodlí, potom se spokoj s tím, co je 

nezbytné. Je-li ti i to vzato, pak hleď zachovat 

sebe sama. Nemůžeš-li ani sebe zachovat, 

zřekni se sebe, jen abys neztratil Boha. Kdo má 

Boha, může všechno postrádat, poněvadž má 

své nejvyšší dobro a věčný život s Bohem 

a v Bohu navěky. A to je také konec všech 

potřeb a přání.“ 

 

Převzato z: Duchovní odkaz Jana Amose 

Komenského. Praha: Lectorium Rosicrucianum, 

Centrum Praha, 2002. ISBN 80-238-9299-1. 

Kráceno. 

 
Foto: Karolína Mičová, 6. B 

Foto: Cyril Klíč, 7. A 
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Báseň Jiřího Koláře
 

Jak si pořídit oslíčka 

„Otřes se!“ 

 

Žil jednou jeden řecký sochař, 

který uměl tesat tak živé sochy, 

že je musil na noc přivazovat 

a zamykat, aby mu neuprchly. 

Vyhledej takového sochaře a popros ho, 

aby tě přijal do učení. 

Až se všemu dobře naučíš, 

vytesej si ušatého oslíčka. 

Ale nepřivazuj ho a čekej, 

až ti bude chtít ukázat paty. 

Jakmile se jen trošičku pohne, 

skoč mu na hřbet a hajdy domů! 

Doma zavři osla do maštale 

a vyhledej nějakého řemeslníka, 

o kterém lidé říkají, 

že má zlaté ruce a za ušima! 

Ať je to švec, krejčí nebo tesař, 

nauč se pracovat tak dobře a chytře, 

aby taky o tobě lidé vyprávěli, 

 

 

že máš zlaté ruce a hlavu na pravém místě. 

Pak zlato z rukou vem, 

smíchej je s bodláky a dej sníst oslovi. 

Potom vyhledej zpěváka, 

o němž kdekdo píše a vykládá, 

že má zlato v hrdle! 

I ty se nauč tak pěkně zpívat. 

Pak zlato z hrdla vyklop 

a dones do stáje oslíčkovi. 

Nyní si lehni na zahradu a dělej, že spíš, 

dokud tě někdo nespatří a neřekne: 

„Ten má zlaté časy, vidíte ho? 

Panečku, umí se tak někdo narodit!“ 

Jakmile to uslyšíš, vyskoč, 

popadni ty zlaté časy 

a v cuku letu je zanes oslíkovi. 

Až je sní, nic nezví! 

Ty však nečekej, co osel nezvěděl, 

a řekni: Oslíčku, otřes se! 

Osel se otřese a nasype zlaťáků, 

že mu z nich budou jen uši koukat. 
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Žáci doporučují knihy ke čtení 
 

 
 

Loveckou Stezkou 
Autor: Alois Mikula 

Ilustrace: Jiří Židlický  

Vydavatelství: Státní nakladatelství v Praze 

Rok vydání:1973 

Počet stran:211 
 

Autor chtěl asi touto knihou čtenářům sdělit, 

jaká je krása přírody z pohledu myslivce. Také 

jaká je myslivost dřina, a že nestačí jenom být 

myslivcem a konec, ale musí se do toho vložit 

srdce, protože myslivci to vůbec nemají 

jednoduché. Například, když mají v revíru 

pytláka, tak to není sranda, protože pytlák není 

hloupý, je mazaný jako liška. Všechno si 

předem promyslí do posledního detailu, kdyby 

se něco zvrtlo. A proto myslivci musí být o krok 

napřed než ten pytlák. Třeba musí mít psa, 

protože pytlák se před psem jen tak neschová, 

stačí věrné zvíře navést na stopu a pes je hned 

pytlákovi v patách.  

Mě zaujal nejvíc výcvik štěňat k vystopování 

zvěře v noře. Autor popisoval to, jak takový 

výcvik probíhá. Je nutné nejdřív naučit psa 

povely: „Sedni! Lehni! Vrať Se! Přines!“ Pak 

pokračovat stopováním zvěře, někdy i tím, aby 

kořist přinesl. 

Podle mě je myslivost jedna z nejtěžších prací. 

A jen tak mezi námi, prosím, nepytlačit! Nemusí 

to dopadnout dobře. 

Milan Horký, 8. A 

 

 
 

Já, Simon 
Autorka: Becky Albertalli 

Žánr: román s dětským hrdinou 

Počet stran: 296 
 

Děj se odehrává na střední škole v Kalifornii, 

kde je jeden kluk, co má své velké tajemství (že 

je gay) a jednou se to tajemství dostane do 
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světa, ale ne takovým způsobem, jak by to on 

sám chtěl. A odehrává se to v dnešní době 

internetu. 

Tato kniha se mi moc líbila. Je opravdu 

zajímavá, poutavá, napínavá a hlavně poučná. 

Naučí vás, že je vlastně jedno, jestli se 

nějakému klukovi líbí kluk a naopak jestli se 

třeba holce líbí holka, jde spíše o to, jací jsou 

zevnitř. A sama o sobě toto podporuji a myslím 

si, že by to každý měl brát jako normální věc 

a nenadávat těmto lidem, protože oni za to 

nemohou. Tato kniha mi v tomto ohledu hodně 

pomohla. Pomohla mi pochopit to, že by si 

všichni měli být rovni. A to ne jen v tomto 

případě ale i v jiných věcech. Třeba když holku 

baví hokej, tak by se toho neměla vzdát jenom 

proto, že někdo řekne: „Hokej není pro holky“. 

Nebo třeba když kluka bude bavit balet, tak by 

si měl stát za svým a dělat ho a nepřestat 

jenom kvůli blbým pohledům spolužáků. Dnešní 

doba je skvělá a zároveň nebezpečná svým 

vlivem.  

Viděla jsem i film Já, Simon a taky mě moc bavil 

a bylo super se podívat na film, a pak si přečíst 

knihu, bylo to hodně podobné ale pořád trochu 

jiné. A to v tom, že v té knize je větší prostor na 

moji představivost.  

Takže… 

Tuto knihu bych určitě doporučila. Je skvělá ať 

už pro lidi v mém věku tak i pro dospělé. Pro 

mladší to moc není, protože by to nemuseli vše 

pochopit. Ale tato kniha mě osobně vtáhla 

neskutečně do děje, ale to je i o tom, co koho 

baví za žánr, někoho můžou bavit třeba fantasy 

knihy někoho zase romány, ale pokud vás baví 

romány pro mládež, tak tato kniha je pro vás 

určená. Tato kniha je z normálního 

studentského života. Nebudete od ní chtít 

odtrhnout oči. Já osobně jsem si úplně 

připadala, jako bych sama ten příběh prožívala, 

cítila jsem s postavami ať už radost tak 

i smutek. Přijde mi, že ta kniha je nějak 

kouzelná nebo očarovaná, protože je to 

opravdu skoro neskutečné, jak vás do sebe ta 

kniha vtáhne a přenese na vás pocity všech 

postav. 

Za mě 10/10 bodů. Moc se mi líbila. :) 

Nicol Pleyerová, 7. A 

 
Pohled do vrabčího hnízda.  

Foto: Milan Horký, 8. A 

 
Foto: Tereza Šubertová, 8. A 
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Staň se novinářem 
Zadání: Najdi ve svém okolí dospělou osobu a svou novinářskou šikovností  

od ní získej zajímavý zážitek z jejího dětství. 

 

Těžký život mé babičky 
Daniel Dvořáček, 8. B 

 

Rozhodl jsem se napsat článek o mojí babičce 

z Jeseníku. Byla to neobyčejná žena s velkým 

charakterem. Byla moc hodná a měla velmi 

zajímavý život, o kterém bych vám chtěl 

vyprávět. Z jejího vyprávění mi naskakovala 

„husí“ kůže. To, co prožila, si málokdo umíme 

představit. Je to něco, o čem by se mělo 

povídat napříč generacemi. 

Její příběh začíná v městě Kyjově, kde se 

19. září 1941 narodila Anežce a Karlovi 

Chromým. Babička se jmenovala Věra. Jak sama 

říkala, byla válečné dítě. Její život byl od 

narození poznamenán válkou a životem jejích 

rodičů, kteří se snažili, aby přes všechny 

těžkosti té doby přežili.  

V Kyjově bydleli v chudinské čtvrti, za 

židovským ghettem. Slýchávali často z ghetta 

křik. To místo bylo velmi smutné.  
 

 
 

Prababička uklízela a pradědeček byl nasazen 

na nucených pracích (totální nasazení) v jedné 

z pekáren, která sloužila nacistům. Jak babička 

říkávala, praděda byl horká hlava, pracovitý 

a uměl se všemu postavit. Pracovali pod 

obrovským tlakem, v hrozných podmínkách 

a ponížení. Nějaký Němec mu tenkrát v té 

pekárně nadával. Pradědeček se prý dlouho 

ovládal, ale pak už to nevydržel, popadl Němce 

a hodil ho do obří kádě s kváskem. Pak se lekl 

a utekl. Doma ho přivítali, jenže bylo jasné, že 

ho budou hledat. A to se taky stalo. Netrvalo 

dlouho a gestapo (tajná policie nacistického 

Německa) vyslalo několik policistů (z Čech), aby 

přivedli pradědečka na sídlo gestapa. Babička si 

pamatovala, že se její táta zastlal do malé 

dětské postýlky. Ten večer přišli, prohledali 

dům a pradědečka nenašli. Jen jeden policista, 

když vyšel ven, pošeptal prababičce, aby se 

příště lépe schoval, prý že ho viděl. A že by bylo 

nejlepší, kdyby se sám na gestapu přihlásil. Bylo 

štěstí, že to byli čeští policisté a že ho znali. 

Pradědeček měl velký strach o svůj život a život 

celé rodiny, proto se druhý den šel sám na 

gestapo udat. Když jsme se babičky ptali, jak to 

provedl, říkala, že už od domu hajloval, 

a protože uměl německy, šel se ze strachu sám 

udat. Snad proto ho gestapo ušetřilo, ale jako 

trest musel pohřbívat mrtvé a někdy ještě živé 

Židy do masových hrobů v židovském ghettu. 

Babička nám říkala, že to měl už pak celý život 

před očima. Kdyby se snažil aspoň jednoho 

zachránit, nebo schovat, zastřelili by ho, i celou 

jeho rodinu. 
 

 
 

Válka už byla téměř u konce, když se prarodiče 

rozhodli s malou Věrkou utéct z Kyjova. 

Důvodem bylo také to, že rodiče prababičky 

nesouhlasili se sňatkem s pradědou. Utekli tak 

do německé osady Rejvíz na Jesenicku. Bylo to 

na konci války a tady se začal psát další příběh 

babičky. Její dětství, dospívání. Bydleli v malém 
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domě na Rejvízu, dnes se to jmenuje chata 

Sýkorka. Prababička uklízela, praděda pracoval 

s koňmi v lese. Babička byla jedináček, více dětí 

si nemohli ani dovolit.  
 

 
 

Rejvíz babička popisovala jako velmi tajemné 

a pochmurné místo opřené mnoha legendami. 

Vždy jsem se u každého vyprávění bál 

a sledoval se zatajeným dechem, co bude dál. 

Po válce v roce 1945 se na Rejvíz přistěhovalo 

mnoho Řeků, kteří tenkrát utíkali před 

občanskou válkou ve své zemi. Babička měla 

mezi těmito Řeky velmi mnoho přátel. Uměla 

i částečně řecky. Staré Řekyně ji učili hádat 

z kávové sedliny (mamka mi to vysvětlila pod 

pojmem logr). Uměla to pak už celý svůj život. 

Chodila do školy, která byla vzdálená 11 km. 

Bylo to náročné. Jezdila do školy na lyžích, na 

Rejvízu totiž bývalo hodně sněhu. V létě 

chodívala pěšky, nebo s pradědečkem na 

povozu. Hodněkrát jsme se smáli, protože 

říkala, že první hodinu býval zeměpis, který 

nikdy nestihla, a proto z něj nic neumí.  

Chodívala přes les, kde jednou hned po ránu 

narazila na trosky polského vojenského letadla 

a také na lidské tělo. Tenkrát na místo havárie 

dorazila nejspíše jako první, s hrůzou v očích se 

lekla, a zkratkou už v životě nešla. Spadl tam 

tenkrát nějaký pilot s letadlem, který chytl při 

cvičném letu infarkt, a v plné rychlosti narazil 

do hory.  

Nebylo ani neobvyklé, že vidívala vojáky se 

zbraněmi. Jednou seděla na okně a pod okny se 

procházel voják s puškou. Chodil tam a zpět. Jak 

sama říkala, byla to divoká doba. Lidé žili ve 

velmi drsných podmínkách. Co si kdo 

nevypěstoval, to neměl. Byli chudí. Navíc bylo 

po válce a občas se ve vesnici pohybovali lidé, 

kteří neměli dobré úmysly.  
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Povídala příběh o zlém Jožkovi, který bil svého 

psa. Bylo jí to jako malé holce moc líto, tak ho 

jednou chtěla pustit ze řetězu, aby mohl utéct. 

Jakmile se ho dotkla, tak jí ale škaredě 

pokousal. Měla jizvu na ruce. Nikdy se ale na 

něj nezlobila, věděla, že se bál.  Povídala 

o kamarádce, která k nim chodila na návštěvu, 

a vždy něco vzala na jídlo a schovala to pod 

svetr. Babička se na ni prý nezlobila, protože 

i u nich doma neměli často co jíst. 

Bydleli v domě, který měl v patře dva pokoje. 

Babička se tam jako malá bála chodit, protože 

z jednoho pokoje, ve kterém nic nebylo, bylo 

slyšet každou noc šplouchání vody a tikání 

hodin. Ale ani hodiny ani voda v pokoji nebyly. 

Ještě dnes mě z toho mrazí. Vše je o dost 

strašidelnější, že byla na Rejvízu velká márnice. 

Dveře od ní se nezamykaly a děti se tam bály 

chodit. Staré Řekyně také často vyprávěly 

o zjevených duších po smrti, které viděly. 

Když bylo babičce asi 10 let, hrála si prý venku. 

Praděda vyšel na zápraží a v tu chvíli ze křoví 

vyskočila liška a napadla ho. V ruce zrovna držel 

lopatu a liška se zakousla právě do ní.  Bylo to 

prý hrozně rychlé. Praděda měl obrovské štěstí, 

že liška nekousla právě ho. Lišku musel utratit.   

Zjistili totiž, že měla vzteklinu. 
 

 
 

V okolí bylo velmi mnoho jelenů a laní. Babička 

chodívala často s myslivci a pradědou do lesa. 

Chodívalo se na jeleny. A nejčastěji v říji. Bylo to 

i velmi nebezpečné. Babička sama uměla 

přivábit jelena. Dělala to takovým zvláštním 

zvukem do dlaní. Povídala nám, že praděda je 

uměl přivolat voláním na cylindr (klobouk). 

Stoupnul si prý na večer na terasu, zakřičel do 

cylindru a začali se scházet jeleni. Většinou na 

souboj. Za nimi stálo třeba sto laní. 

Neuvěřitelný pohled. Také vyprávěla, že se na 

těch výletech za jeleny často bála. Nejvíc, když 

se v okolí začal pohybovat takzvaný jelen vidlák. 

Byl to obrovský, starý, nemocný jelen, který už 

neměl paroží, ale zůstaly mu jen takové holé 

zabijácké vidle. Jednoho dne brzy ráno prý 

napadl myslivce v lese. Bohužel to myslivec 

nepřežil. Do vesnice ho nesli v obrovské nůši.  
 

 
 

Babička ještě po válce objevovala v zákopech 

věci jako helmy nebo zbraně po vojácích. 

V 11 letech si od pradědy „půjčila“ motorku 

a  s kamarádkou jela do údolí zcela bez 

zkušeností, jak na motorce jezdit nebo vůbec 

i brzdit. Nakonec ji praděda, s pomocí pošťáka, 

který ji potkal na cestě dolů, zachránil. 

Babička prožila na Rejvízu téměř 25 let. 

Odstěhovala se v roce 1969 po tom, co se 

narodil můj strejda. Doktor říkal, že je slabý, 

a že by tamní ostrý vzduch nepřežil. Rejvíz je 

totiž jedna z nejvýše položených obcí v ČR. 

Dnes má cca 75 stálých obyvatel. 

Babiččin život mě nikdy nepřestane fascinovat. 

Dokud se bude o těchto vzpomínkách mluvit, 

bude i její příběh žít. Pro její strašidelné příběhy 

a pro její milou a hodnou povahu získala 

přezdívku „Bubo“. 
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Příšera ze Senorad 
Albert Zika, 8. B 
 

Tenhle zážitek z dětství mého otce se odehrál 

v obci Senorady poblíž Brna.  

Bylo léto roku 1989 a jako každý rok se pořádal 

tábor oddílu Plamen v lesích u Senorad. V tu 

dobu bylo tátovi přibližně 13 let a společně se 

svými oddílovými kamarády se chystal na 

třítýdenní táboření. Takže o prázdninách si táta 

sbalil tašky a odjel na pár týdnů na tábořiště 

společně se svým skautským oddílem. Tábořiště 

oddělovala z jedné strany řeka, z druhé les. 

Stany byly rozestavěné do půlkruhu vedle sebe. 

Každý tým měl své území kolem stanů, ve 

kterém řešili šifry a dělali různé úkoly. 

Tohle všechno se dělo přes den. Ale podle 

legend starých táborníků tu po lese v noci 

pobíhalo strašlivé stvoření. Vysoké jako dospělý 

muž a rychlé jako blesk. Celé pokryté hustým, 

chlupatým kožichem. Říkali mu Mucmoch. Aby 

ale nebyl Mucmoch za trapáka, tak musel sem 

tam nějakou tu děsivou věc provést, jinak by se 

rychle z nudy zapomněl. A tak jednou za čas 

vytáhl večer ze stanu zlobivého jedince, někam 

poblíž tábora ho přivázal ke stromu a zmizel. 

Potom ho celý tábor šel hledat. Samozřejmě, 

ten kdo by chytil Mucmocha, by byl největší 

borec na světě a tak se někteří pokoušeli 

Mucmocha na sebe přivolat, aby se ho pokusili 

chytit. Jedním z těchto „pokoušečů“ byl i můj 

táta.  

Po obědě, když byl polední klid, přišpendlil 

papír se vzkazem pro Mucmocha na nástěnku, 

aby si pro něj přišel. Před tím, než si šel 

lehnout, nastražil past. Na vnitřní stranu dveří 

od stanu postavil dvě tužkovky a pod ně na zem 

položil ešusy, takže až si pro něj Mucmoch 

přijde, tak otevře dveře, baterky spadnou 

a udělají takový kravál, že to všechny probudí 

a Mucmocha prozradí. No a to se taky stalo. 

Mucmoch se vyděsil a honem se šel schovat 

mezi stromy.  

 
 

A tak můj táta přelstil Mucmocha, přežil noc 

a podle neoficiálních záznamů jako jediný se 

nenechal odnést. 
 

Může mít kocour koťátka? 
Anna Vilímková, 6. A 
 

Moje maminka měla jako malá kocourka Kubu. 

Jednoho dne se Kuba začal chovat jinak než 

dřív. Mamince to přišlo divné a řekla rodičům 

„Maminko, tatínku, nevím, co se s Kubou děje, 

ale začal se chovat nějak divně. Nechce se se 

mnou mazlit a je hodně nervózní.“ 

Druhý den, když maminka dala Kubovi čerstvé 

mlíčko, Kuba se najíst nepřišel a maminka ho 

nemohla najít. Tak se šla podívat na půdu a tam 

byl Kuba s 5 koťátky! Maminka nechápala, 

kocourek a u něho 5 koťátek? 
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Maminka přiběhla za rodiči a řekla: „Mami, tati, 

Kuba je nahoře na půdě a má u sebe pět 

koťátek.“ Celá rodina se rozběhla na půdu a ta 

koťátka tam opravdu byla a zrovna pila od 

maminky mlíčko. Bylo jasné, že si maminka 

celou dobu špatně myslela, že má kocoura. 

Ale rodiče řekli, že si doma 5 koťátek nemůžou 

nechat. A tak maminka vzala košík, ve kterém 

byla koťátka a utekla na pár hodin k lesu na 

louku. 

Rodiče se o maminku báli a hledali ji, ale už se 

stmívalo, tak přiběhla domů. Sice dostala 

vynadáno, ale rodiče ji řekli, že když koťátkům 

najde domov, tak je můžou vychovat a pak je 

předat dál. Maminka měla velkou radost. Celá 

rodina se na výchově koťátek podílela. 

Až koťátka byla správně vychovaná a uměla to, 

co umět měla, maminka opět vzala košíček 

a koťátka roznesla po vesnici. Trošku jí bylo 

smutno, zvykla si na ně. Maminka měla radost, 

že teď zase budou dělat radost někomu 

dalšímu. 

Večer přišla domů a oznámila, že všem 

koťátkům našla nový domov. 

 

Dobrodružství u Prášilského 

jezera 
Cyril Klíč, 7. A 
 

Zpracoval jsem pro vás příběh z doby asi před 

třiceti lety, který na Šumavě na vlastní oči zažil 

František Klíč.  
 

Příběh, který chci vyprávět, možná není tak 

zajímavý pro toho, kdo to neprožil, ale mně se 

tento dotek krásné přírody vryl do paměti. Bylo 

to téměř před třiceti lety, bylo mi necelých 

dvacet jedna let a podnikal jsem s  kamarády 

vandr na Šumavě podél německých hranic. 

Šumava je turisty velmi navštěvovaná, ale 

tenkrát z kraje devadesátých let byla místa, 

kam se nesmělo, protože tam byl prostor, který 

patřil armádě, kde se konala vojenská cvičení 

a kam civilista vkročit nesměl.  

K takovým místům patřila lokalita kolem obce 

Prášily. Když jsme tudy procházeli v roce 1992, 

měli jsme pocit, že se zde zastavil čas, jakoby 

byl teprve konec 2. světové války, ale to není 

důležité. Tenkrát jsme navštívili mnoho 

krásných míst na Šumavě, ale já vám chci 

vyprávět události o tom, jak jsme našli Prášilské 

jezero.  

Naše putování začalo u vodní nádrže Lipno. 

Odtud jsme se vydali na k Plešnému jezeru a to 

už je jen kousek od německých hranic, ale my 

jsme postupovali stále na západ kolem státních 

hranic, jak to jen půjde, a chtěli jsme spatřit 

všechna šumavská jezera a právě dvě z nich, 

jezero Laka a jezero Prášilské, nebyla turisticky 

přístupná. Jezero Laka jsme tenkrát neviděli, ale 

k Prášilskému jsme se dostat chtěli. Tak nezbylo 

než z turistické cesty odbočit do lesa a jít podle 

azimutu (směr najít jen podle kompasu a mapy) 

a tak jsme se dostali do bývalého vojenského 

prostoru. Procházeli jsme lesním porostem, kde 

byly planiny vykácených stromů, místy jsme zas 

procházeli skoro neproniknutelným lesem.  Byl 

to docela smutný pohled, protože působil 

dojmem, že si zde člověk dělá, co chce, jak ho 

to napadlo. Tak to v tom vojenském prostoru, 

byl nešetrný přístup vůči přírodě, jak usoudila 

vojenská strategie. Dnes už si nepamatuji, jak 

dlouho jsme šli, jen vím, že jsme stále 

kontrolovali kompas a mapu a snažili se držet 

směr. Už se pomalu chýlilo k večeru, když jsme 

konečně došli k cíli své cesty.  
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V jezeře se třpytila nádherná zář slunce, které 

se chýlilo k obzoru. Jezero, ačkoli leželo na 

pomezí krajiny částečné devastované 

nešetrným lidským zacházením, přesto 

vypadalo skvostně. Za jezerem už byly vidět 

velké husté, rukou člověka nedotčené, lesy. 

Když jsme přišli k jezeru, hledali jsme, kde by se 

dala vzít pitná voda, jelikož nám během cesty 

došla. Studánku ani čistý potok jsme nenašli, 

ale kus dál od jezera, jak začínal hustý les, se 

terén prudce zvýšil a tvořil takové velké 

převýšení, takže když jsme stanuli v lese kousek 

od jezera, vypadalo to, jakoby jsme stáli proti 

mohutné hradbě a právě odtud z výšky několika 

metrů stékaly prameny vody pravděpodobně 

nějakého potoka, které tvořily malý vodopád – 

a to byl zdroj pitné vody.  

Protože večer rychle pokračoval, museli jsme 

konat potřeby k táboření. Na kraji lesa, kryti 

pod stromy, jsme udělali malé ohniště, kde 

jsme připravili večeři ze svých zásob. Někteří 

z nás si dodali odvahu a vykoupali se v jezeře. 

Byla to úžasná koupel po celém horkém dni. 

Také jsme při zkoumání okolí nalezli malou 

dřevěnou chatu, která byla zamčená a měla 

malinkou verandičku krytou stříškou. To jsme 

ještě netušili, jaké nám tento malý kousek 

prostoru poskytne útočiště. Mezitím byly 

přípravy k večeři hotovy a každý z nás si pomalu 

vyhlédl místo kde přenocuje.  

A tak jsme seděli u ohně, jedli večeři, pili čaj 

a hlavně jsme si navzájem tiše vyprávěli zážitky. 

Zkrátka krásný romantický zálesácký večer. Nad 

jezerem se objevil velký měsíc, který tiše plul 

noční oblohou nad jezerem. Byl sice vidět, ale 

celý panoramatický výhled z části kryly větve 

smrků, pod kterými jsme tábořili. A tak jsem se 

zvedl od ohně a přišel až k jezeru, abych 

pozdravil měsíc. Když jsem tak stál u jezera 

a koukal na měsíc, otočil jsem svůj zrak vpravo 

a to, co jsem viděl, mě polekalo. Přes celou 

oblohu, od vrchu až dolů, neuvěřitelně velkou 

rychlostí putovala velká černá mračna, která se 

rychle přibližovala, aby zahalila měsíc i noční 

oblohu. Byli jsme připraveni na spaní pod širým 

nebem ale jen na lehko, na takovouto průtrž 

mračen, na kterou to vypadalo, jsme připraveni 

nebyli. Proto jsem rychle ukončil své rozjímání 

s měsícem a vrátil se ke svým bezstarostným 

kamarádům, řka: „Pánové, jestli nechcete mít 
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všecky věci mokré, musíme okamžitě začít 

balit.“ Se sbalenými věcmi byla šance, že třeba 

zmokneme jen my a to, co máme na sobě. 

A skutečně ještě jsme neměli všechno sbaleno, 

když začal prudký déšť, který sílil a sílil… 

Byla tma a hustě pršelo, nebylo příliš naděje, že 

bychom nalezli nějaký přirozený úkryt. 

Vzpomněli jsme si ale na chatu, která stála 

kousek od jezera, kde byla malá verandička 

krytá střechou. Tam jsme se schovali. Batohy 

pod sebe a čekali jsme, jestli se bouře umoudří. 

Byla to dlouhá a nepohodlná noc, ale byli jsme 

rádi, že se nám podařilo zachovat své věci 

v suchu. Nevěděli jsme, kolik toho máme ještě 

před sebou.  

Pršet přestalo až mezi třetí a čtvrtou hodinou 

ranní. Vypotáceli jsme se ven a rozdělali jsme si 

své spaní před chatkou. Byli jsme tak unaveni 

a vyčerpaní po dlouhém bdění, že nám stačilo 

jen, že už neprší. A tak jsme zalezli do spacáků 

a všichni usnuli.  

Když jsem otevřel oči, slunce už stálo vysoko, 

nevím, kolik bylo hodin, ale ráno už bylo 

v plném proudu. Ale co to? Jak tak hledím 

vzhůru, najednou se objevila postava. Vysoké 

vojenské boty, maskované kalhoty a hlaveň 

osmapadesátky! Vzbudili nás šetrně, byli to 

vojáci pohraniční stráže. Chtěli po nás doklady 

a ptali se, co tu děláme. Když jsme jim to 

vysvětlili, upokojili se a neměli další 

připomínky. Poradili nám ale, abychom se 

rychle sbalili, protože sem míří hajný, který je 

prý velmi nepříčetný právě z toho důvodu, že 

Prášilské jezero začíná být vyhledávanou 

turistickou zajímavostí, a že sem chodí lidé přes 

Prášily teprve po provizorně vyznačené 

turistické značce, které jsme si teprve teď 

všimli. Na dobrou radu vojáků jsme dali. 

Nechtěli jsme mít žádné nepříjemnosti. Dva 

z nás odešli na druhý břeh jezera, kde jsme 

večer tábořili. Uklidili ohniště, tak jak se má: 

vrátili drny na své místo tak, že tam po nás 

nezbyla jediná viditelná stopa. Bylo to právě 

akorát. K jezeru přišli první turisté, ale dorazil 

i rozzuřený hajný, který dostal zprávu, že nějaká 

parta chuligánů včera u jezera tábořila. Ve své 

rozlícenosti se jal prohledávat okolí a zašel 

i tam, kde jsme tábořili, ale nic nenašel. 

Neobjevil ani místo, kde bylo naše ohniště. To 

ho poněkud upokojilo. Říkal, že není pro něj 

příjemné, když v revíru, kam se doteď nesmělo, 

najednou začaly proudit davy turistů, po 

kterých tam zůstane jen nepořádek. Byl to pro 

nás pokyn, že nastal čas se rozloučit 

s Prášilským jezerem. A tak jsme zanechali 

skupinu turistů i hajného u jezera, naposledy se 

podívali na jeho lesklou hladinu, svá zavazadla 

si dali na záda a vyrazili cestou na Prášily. 

 

Za dobrotu na žebrotu 
David Podušel, 7. A 
 

Zážitek popsaný v tomto článku je příběh 

z dětství mého táty. Tento příběh se odehrál 

v jeho šesti nebo sedmi letech, takže to bylo 

zhruba v roce 1976 nebo 1977. 
 

Tatínek, když byl malý kluk, šel ze školy domů 

se svým starším bratrem. Domluvili se, že by 

zašli k jejich pradědovi na jablka. Táta byl 

v lezení po stromech moc dobrý. Vylezl na 

strom a starší bratr na něj volal, ať mu taky 

hodí jablka dolů. Protože táta věděl, že bratr na 

strom neumí vylézt, tak mu házel jen 

nakousaná jablka a potom i ohryzky. 

Jeho bratr věděl, že na ten strom nevyleze. 

Chtěl tedy vylézt po plotě, 

ale spadl a roztrhl si 

o ostnatý drát úplně 

nové tepláky.  

S brekem šel po 

zahradě. Praděda si 

všiml, že brečí a tak se ho 

zeptal, proč. On mu řekl, že má 

roztrhané úplně nové tepláky a že doma za to 

dostane. Praděda ho pohladil a řekl, že mu to 

zašije, že to nikdo nepozná. 

Vzal si drátek z trafa a tepláky mu zašil. Bratr 

i můj táta byli spokojeni, že jim děda pomohl, 

a tak šli spolu domů. Když otevřeli bránu 
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na zahradu, uviděli před domem na lavičce 

sedět maminku s babičkou. Udělali dva kroky 

a hned uslyšeli: „Co to máš s těmi tepláky?“ 

Babička i maminka si toho hned všimly.  

Nakonec však dostal vynadáno praděda, že 

kdyby do tepláků neudělal takové díry drátkem 

z trafa, tak by to šlo spravit lépe! 

 

Dobrodružný příběh dědečka 

z dětství 
Hana Unzeitigová, 8. B 
 

Po zadání úkolu jsem přemýšlela, na koho bych 

se obrátila s prosbou o vyprávění 

dobrodružného příběhu z dětství. Vzpomněla 

jsem si, že náš dědeček (tatínek maminky) byl 

jednou v naší škole vyprávět o období svého 

dětství ve třídě, do které chodila má sestra 

Lenka. Proto jsem se rovnou obrátila na 

dědečka, zda by si nevzpomněl na nějaký 

dobrodružný příběh ze svého dětství.  

Dědeček mně a sestře občas vyprávěl o svém 

dětství. Jak vyrůstal v Šumperku, v rohovém 

domě v Myslbekově ulici. S dětmi v okolí trávil 

čas převážně v Dvořákových sadech a v blízké 

lokalitě zvané Cihelna. Kde různě dováděli, lozili 

po stromech, hráli různé bojovky a v zimě blbli 

a závodili na bobech, lyžích a bruslili na 

zamrzlých rybnících. Párkrát se pod nimi 

propadl i led a přišli domů celý promáčení.  

S partou kamarádů a kamarádek vyráželi občas 

také do vzdálenějších míst v okolí, především 

do lesa v prostoru od Bludovečka po Senovou. 

Na Senové, pod Hájem, také v zimě lyžovali 

nebo jezdili lesní cestou na saních.  

A právě o prázdninách vyrazila jedno 

odpoledne asi 15členná parta dětí ve věku 8-14 

let s dvěma staršími kluky ve věku 17 let do lesa 

na Senovou. Cestou vymýšleli, jak nejlépe 

a zajímavě vyplnit prázdninové odpoledne. 

Nakonec všichni souhlasili s návrhem, že cílem 

jejich cesty bude malé jezírko v lese, nad 

kterým je z jedné strany malé skalisko. Cestou 

se všichni těšili, že si v okolí zahrají bojovku 

a před odchodem domů se osvěží vodou 

z jezírka. Bylo krásné slunečné odpoledne, 

cestou se různě vyprávělo, hrál slovní fotbal. 

Cesta rychle ubíhala. Najednou byli u jezírka. 

Jezírko s jeho okolím se všem líbilo. Voda byla 

čistá, průzračná a osvěžující.  

Po bojovce a různých hrách ale někdo přišel 

s nápadem. Kdo vyleze nejvýše na skalisku nad 

jezírkem nebo přeleze toto skalisko. Nejvyšší 

bod byl přitom ve výšce asi 10 m a šířka asi 

25 m. Do lezení se zapojilo kromě dvou starších 

kluků i dalších 6 kluků a jedna holka. Ostatní se 

dívali a fandili. A najednou se to stalo. Ozval se 

výkřik a žuchnutí do vody. Jeden z těch starších 

kluků, jmenoval se Honza, při přelézání skaliska 

asi ze 7 metrové výšky spadl. Uvolnila se část 

skaliska, za kterou se držel. Při pádu naštěstí 

těsně minul špičatý výčnělek skaliska. Dopadl 

na zadní část těla na kraj jezírka. Všem zatrnulo. 

Nastalo ticho. Zraky všech byly upřeny na 

Honzu. Co se mu stalo, je to vážné? Pak se 

všichni kolem něj seběhli. Druhý ze starších 

kluků hned všechny upozorňoval, ať s Honzou 

zatím nehýbají. Honza chvíli ležel na zádech 

a pak si začal sám pomalu sedat. Chtěl i vstát, 

ale to nešlo. Cítil bolest a hlavně ho šíleně bolel 

zadek. Nohama hýbat mohl.  

Mobily tehdy ještě nebyly. Dva kluci byli vysláni 

do nedaleké hájenky, aby zavolali zdravotní 

pomoc. Za nějaký čas se vrátili s dvoukolákem, 

na který byl Honza naložen a opatrně převezen 

do hájenky. Tam pro něj akorát přijela sanitka 

a Honzu převezla do nemocnice. Ostatní se 

vydali zpátky k domovu.  

Takový zážitek na společném výletu nikdo 

nečekal. Až cestou domů si všimli, že chybí 

Jarda. Anička si vzpomněla, že cestou 
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na hájenku se odpojil a utíkal domů vyslepičit, 

co se stalo. Taky že jo. Při příchodu domů již na 

dvoře u domu Honzy čekali všichni rodiče. 

Společně byli všichni rádi, že to nakonec ještě 

dobře dopadlo. Honzu ten samý den 

v podvečer dovezla sanitka domů. Měsíc si 

promarodil a na konci prázdnin tvrďák Honza již 

ostatní vyzýval, že si to půjdou zopakovat. Bylo 

to spíše z hecu, ale jistě si sám uvědomoval, 

že jako starší doprovod měl ten nápad na lezení 

zavrhnout. Zbytečně někteří hazardovali se 

svým zdravím. Jak říkal dědeček, naštěstí je 

možno na tuto událost vzpomínat jako na 

dobrodružný a zajímavý příběh a ne jako na 

tragickou událost. 

Tento příběh se stal v roce 1965, kdy bylo 

dědečkovi 14 let. Stejně jako je nyní mně. 

 

Nebezpečná hračka 
Filip Šanovec, 7. A 

 

 
 

Tento příběh, který budu popisovat, se stal 

před dávnými časy mému dědečkovi, který byl 

tehdy v podobných letech jako já.  

Dědeček se narodil za války a celý život žil na 

vesnici. Jeho rodiče obdělávali kousek půdy 

a měli pár kusů dobytka. Aby uživili sebe a své 

děti, museli se snažit co nejvíce obstarat jídla 

z vlastních prostředků. Pěstovali i pšenici a po 

jejím sklizení jako všichni ostatní vozili obilí na 

semletí na mouku do nedalekého mlýna.  

Můj dědeček byl velmi rád, když ho jeho tatínek 

vzal sebou do mlýna. Kravka pomalu táhla 

náklad a můj dědeček cestou prozkoumával 

okolí. Protože bylo krátce po válce, louky a pole 

byly poseté velkým množstvím válečné 

techniky, kterou při útěku zanechali Němci. 

Dědeček, jako každý malý chlapec, prolézal 

opuštěné tanky, bojová vozidla a zkoumal, co 

by se mu doma hodilo. Zalíbil se mu granát, 

který si schoval, a vzal si ho na zpáteční cestě 

domů. Granát byl funkční a tím velmi 

nebezpečný. Naštěstí ho ukázal doma svému 

tatínkovi, který mu ho vzal a vysvětlil, co by se 

mohlo stát s celou rodinou, kdyby byl 

neopatrný a granát odjistil. Potom ho jeho otec 

nechal odborně zlikvidovat. 

 

Tatínkův příběh 
Kateřina Wagnerová, 6. A 
 

Když byl můj táta ještě docela malý kluk, jel se 

svými rodiči na Vánoce do Vimperku za 

babičkou.  

Protože v té době nebylo běžné mít v každém 

pokoji topení, tak babička taťkovi ohřívala 

peřinu žehličkou. Abyste rozuměli, v té době se 

žehličky zahřívaly na plotně. Takže babička 

zabalila nahřátou žehličku do utěrky a dala ji 

pod peřinu. Jenom že utěrka sklouzla, a když si 

šel táta lehnout, připekl se lýtkem k žehličce. 

Okamžitě vyskočil s křikem z postele a běžel za 

babičkou. Ta mu na lýtko dala zmrzlý hrášek 

a tátovi se ulevilo. Skončilo to velkým 

popálením.   
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Pradědečkův a hlavně 

praprababiččin zážitek 
Ema Utěšená, 8. B 
 

V naší rodině se traduje již několik desetiletí 

tato úsměvná historka. Teď už se jí celá rodina 

smějeme, ale počátkem roku 1957 mojí 

praprababičce moc do smíchu nebylo. Příběh 

jsem si nechala znovu a dopodrobna 

převyprávět mojí prababičkou Drahomírou, 

která byla jedna ze skoro hlavních aktérek 

tohoto vyprávění. 

Byl rok 1956, kdy se prababička na jednom 

odpoledni při „čaji o páté“, jak se tomu dříve 

říkalo, seznámila se svým budoucím manželem. 

Ale to ještě hodně v tomto příběhu 

předbíháme. Musím říct, že moje prababička ve 

svých mladých letech, aspoň podle fotografií 

byla opravdu moc pohledná. Nosila krásně 

načesaný blond drdol a na svoji štíhlou postavu 

byla taky patřičně hrdá, a to nejspíš okouzlilo 

mého pradědečka.  

Ačkoliv pradědeček pocházel ze Slovenska, na 

vojně sloužil v Olomouci. Prababička už si 

nevzpomíná, proč tehdy přijel do Šumperka. 

Nejspíš tady měli vojáci nějaké cvičení. Je vám 

určitě jasné, že se prababička s pradědečkem 

do sebe zamilovali. Praděda za prababičkou 

ještě párkrát z Olomouce do Šumperka přijel 

a co se nestalo? Po nějakém čase prababička 

zjistila, že je těhotná. Jenže tady byl jeden malý, 

ale velice podstatný problém. Prababička 

musela s pravdou ven a vše přiznat svojí 

mamince, se kterou žila sama a byla její jediná 

dcera.  

Teď už se tomu prababička směje, ale tenkrát jí 

prý do smíchu vůbec nebylo. Věděla jen, že se 

praděda jmenuje Ján, na vojně je v Olomouci 

a pochází ze Slovenska. Moje praprababička jí 

prý hrozně vynadala, co je to za hloupou holku, 

která se spustí s chlapem a neví, ani jak se 

jmenuje a kde bydlí. Ale praprababička byla 

velmi chytrá žena. Aby nezůstala moje 

prababička svobodnou matkou, dala se 

praprababička do pátrání. Odjela do Olomouce 

do kasáren, nechala se zavést za hlavním 

Foto: Nela Pospíšilová, 6. B 
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velitelem a tam mu ztropila hroznou scénu, co 

to mají za vojáky, kteří se ani neumějí slečnám 

představit a přivedou je do jiného stavu. 

Chudák velitel prý byl v takovém šoku, že si 

nechal poslat pro všechny vojáky, kteří se 

jmenovali Ján a byli ze Slovenska. Jenže, co se 

nestalo? Pradědeček v kasárnách nebyl. Zjistilo 

se, že dostal za dobré chování 3 dny volna. A co 

teď? Kde může být, to nikdo nevěděl.  

Ale jak jsem říkala, praprababička byla velmi 

chytrá žena, tak se nezapomněla zeptat, odkud 

vlastně ten pan Ján pochází. Sedla v Olomouci 

na vlak a jela směr Slovensko hledat otce svého 

nenarozeného vnoučete. Tím, jak byla 

praprababička v šoku z celé této situace, tak si 

po příjezdu do Kokavy nad Rimavicou, jak se 

ono hledané město jmenovalo, nemohla 

vzpomenout na pradědečkovo příjmení. Byla 

z toho už tak zoufalá, že přeci není možné, když 

už dojela až tak daleko, že to nemůže vzdát 

a musí pradědečka za každou cenu najít. A kde 

vědí na vesnici všechno o všem a o všech? 

V hospodě. Měla štěstí! Dostala dvě adresy, kde 

by pan záhadný Ján mohl být. Našla ho už na 

první adrese.  
 

 
 

Pradědeček prý byl hodně v šoku, když mu na 

zahradě praprababička řekla, kvůli čemu za ním 

přijela.  

Nebudu vás dlouho napínat. Všechno dopadlo 

dobře. Praprababička odjela zpátky do 

Šumperka a asi za týden se u nich v domě 

u dveří objevil pan Ján a žádal prababičku 

o ruku. Za pár měsíců se narodil můj děda, 

pradědeček se natrvalo ze Slovenska 

odstěhoval do Šumperka a žili s prababičkou 

šťastně až do loňského roku, kdy bohužel 

zemřel.  

Abych ale tento příběh nekončila smutně. Je až 

obdivuhodné, jak se praprababička zachovala, 

aby její dcera nezůstala sama s dítětem a vydala 

se na cestu, o které nemohla vědět, jak 

dopadne. Jestli šťastně, nebo nešťastně. Pro 

naši rodinu šťastně, jinak bych tady nebyla já 

a nemohla se s vámi podělit o tento příběh.   

 

Babiččino dětství  
Kristýna Nedělníková, 6. A 
 

Tento příběh budu psát, jak mi to vyprávěla má 

babička. 

Tak jako každý starší člověk se občas vracím ve 

vzpomínkách do dětství. Jako děti jsme trávily 

hodně času venku. Hry s míčem byly naše 

oblíbené. Třeba „školka s míčem“, k tomu stačí 

jen zeď a míč. Dát se hrát i „školka se 

švihadlem”, skákaly jsme panáka, hrály kuličky. 

Klukům se líbil fotbal, jezdili jsme na kole. 

Rodiče nás brali na výlety, pěšky na rozhlednu 

Suchý vrch nebo Kralický Sněžník. Vlakem jsme 

jezdili do Jeseníků, Karlovy studánky nebo na 

Macochu. Pamatuji si na dovolenou na 

Pastvinách, kde jsme jezdili na loďkách, chodili 

jsme do lesa na borůvky a houby. Rádi jsme 

s bratrem spali ve stanu, protože to bylo 

dobrodružství. Mohli jsme jít pozdě spát 

a toulat se s kamarády. Ani v zimě jsme se 

nenudili, protože zimy byly bohaté na sníh. 

Sáňkovali jsme a také zkoušeli lyžovat.  Na 

zahradě jsme měli 

bunkr a ten nám 

vydržel až do jara.  

Děda zase vzpo-

míná, jak chodili 

plavat do rybníka 

a běhali po lese. Na 

podzim pouštěli 

draky, které si sami 

vyrobili a létali líp 

než kupovaní.  
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Tajemství staré dodávky 
Lucie Veselá, 7. A 

 

Tohle je tatínkův příběh, který se stal asi před 

30 lety.  

Celý příběh se odehrává ve Vítkovicích, v jedné 

polorozbořené továrně na opravu aut. Jednoho 

dne se tatínek a jeho další tři kamarádi rozhodli 

podívat do polorozbořené továrny. Když tam 

přišli, byla tam velká místnost. Uprostřed této 

místnosti byla rozpadlá stará dodávka. Nijak 

pro ně nebyla zajímavá, tak si jí nevšímali 

a hleděli si svého. Nějakou dobu se nic moc 

nedělo. Tatínek a jeho kamarádi tam dělali 

kraviny a házeli po sobě pytlíky s barvou, když 

najednou uslyšeli podivné zvuky, které 

vycházely z dodávky. Mysleli si, že je to jen pes 

nebo kočka a tak začali na tu dodávku házet 

různé kameny, matice atd. Ovšem místo psa 

nebo kočky se v dodávce nacházel 

bezdomovec, který na ně okamžitě začal křičet, 

co to dělají. Samozřejmě všichni kluci okamžitě 

začali utíkat směrem domů. Bezdomovec za 

nimi také chvíli běžel, ale pak je nechal jít.  

Od té doby se tam už tatínek a jeho kamarádi 

nikdy nevrátili. 
 

 
 

Co už dnešní děti nezažijí              
Marek Juřina, 7. A 

 

Můj dědeček Jiří Míča se narodil v roce 1953. Žil 

od malička ve vesnici jménem Bratrušov 

s o dost staršími sourozenci a rodiči v rodinném 

domku. Jak asi kdysi vypadal jeho den 

o prázdninách? 

Dědečku, pověz mi nějaký příběh z tvého 

dětství. 

Myslím, že mi bylo asi osm roků, byly prázdniny 

a měli jsme jinou zábavu než děti dneska. 

Neměli jsme počítače, telefony ani jiné 

vymoženosti. Rodiče byli v práci, bratr a sestra 

byli taky v práci. Tak jsme se museli nějak 

zabavit.  

Jak jste se bavili?  

Bavili jsme se tak, že jsme nezůstali doma, ale 

šli jsme do vesnice a tam jsme si hledali jinou 

zábavu.  

A kam jste šli? 

Bylo tady jednotné zemědělské družstvo, které 

mělo tři traktory a čtyři páry krásných koňských 

potahů. U každého potahu byl kočí a podle 

toho, co zrovna měl na práci, jezdil buď sám, 

nebo s někým ve dvojici. Byla jedna dvojice, kde 

jezdil můj bratranec Franta Míčů s Frantou 

Páleníkem. Měli za úkol chystat krmení pro 

koně a dobytek. Blízko statku byly stáje, kde 

krásně voněli koně. Když koně vyvedli, tak jim 

dali chomouty, postroje a zapřáhli je do vozu, 

který měl jako jediný nafukovací kola. Gumáky 

se jim říkalo. V té době byly vzácné.  

Měli ti koně podkovy? 

Měli, protože cesty byly špatné. Vpředu byla 

sedátka pro dva a já jsem jezdil s nimi. Když jeli 

dělat krmení, zapřáhli za vůz žačku. Vepředu 

byli koně, na sedácích Franta s Frantou a já 

seděl na vlečce a jeli jsme pro krmení. 

Kam jste jezdili pro krmení? 

Jezdili jsme nahoru na louku k Pollnerově 

hrušce. Zastavili jsme, koně jsme vypřáhli 

a gumák zabrzdili. Koně zapřáhli do žačky 

a jezdili tam, zpátky, tam, zpátky. Až nasekali 

dost trávy, tak koně vypřáhli ze žačky. Žačku 

tam nechali bokem, zapřáhli gumák. Popojížděli 

vozem, vidlemi naházeli na vůz trávu, až tam 

byla celá fůra. Tak jsem si tam udělal místečko 

a vezl jsem se zpátky. Pak se to dole ve stáji 

složilo a jelo se znovu. Když jsme jeli po třetí, 

tak jsem řekl: „Franto, zastav, já už du dom. Tak 

ahoj.” Oni jeli dál, já jsem šel dolů. Byla tam 

cesta a ta byla nově udělaná a kolem ní byl 
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jemný písek. Tak jsem si sedl na mez a ten písek 

jsem mnul mezi prsty. Svítilo slunko, tak jsem si 

lehnul a jak jsem lehnul, tak jsem usnul. 
 

 
 

Jak jsi dlouho spal? 

Jak dlouho jsem spal to nevím, ale za nějakou 

dobu mě někdo zatahal za rameno. Otevřel 

jsem oči a divil jsem se dvakrát. Poprvé, že jsem 

v přírodě a podruhé, že nade mnou stál Franta, 

který mě tam našel, když už jeli dolů s trávou.  

Co ti Franta řekl? 

Řekl mi: „To jsi teda daleko nedošel.” Tak jsem 

si zase sedl na ten vůz a odvezli mě ke stáji a šel 

jsem domů. 

 

Tatínkův zážitek 
Matěj Fabiánek, 7. A 
 

Tento zážitek patří mému tatínkovi. V jeho 12 

letech jezdil na prázdniny k babičce, to byl rok 

1990. U tatínkovy babičky bydlel i jeho strýc. 

Tatínek pomáhal babičce nakrmit králíky 

a slepice. Těšil se, jak jeho strýc přijde z práce, 

aby mohli začít s opravou motorky pionýra. 

Celý motor rozebrali, vyčistili a přetěsnili. Když 

byl motor hotový, tak ho vrátili zpátky a naplnili 

převodovku olejem. Strýc tatínkovi slíbil, že po 

dokončení opravy ho naučí řídit na odlehlé 

panelové cestě u železniční tratě. Tatínek se 

nemohl dočkat, až strýc přijde z práce.  

Druhý den strýc přijel z práce, namíchali do 

nádrže benzín s olejem poměru 1:50. První start 

se povedl až po roztlačení. Strejda zahřál motor 

a po chvíli mu vysvětlil, jak řídit a jak se rozjet. 

Rozjezdy tatínkovi šly. Ale při otočení na dvorku 

to nezvládl a projel babičce růžičkovým 

záhonem. Po zastavení se strejda nejdříve smál, 

ale pak mu došlo, jaký bude mít u babičky 

problém Potom záhon upravili, aby babička nic 

nepoznala.  

Raději vzali pionýra na tátovu vysněnou 

panelku. Tam jezdil sem a tam a měl velikou 

radost.  

Když se vrátili, tak babička už na ně čekala 

rozzlobená. Moc dobře poznala, že má rozjetý 

záhon. Zlost ale babičku hned přešla a zděsila 

se. Tatínek přijel se strejdou s roztrhanými 

kalhotami a rozbitým kolenem. Tatínkovi 

koleno ošetřila květinou aloe a kalhoty zašila, 

aby jeho maminka nic nepoznala. Povedlo se. 

Tatínek se nedávno své maminky ptal, jestli se 

o jeho jízdě a o kalhotách někdy dozvěděla 

a maminka o ničem nevěděla. To byl tatínkův 

zážitek z dětství. 
 

 
 

Hlemýždí specialita  
Matyáš Jecu, 8. A 
 

Jedná se o tatínkův zážitek, který se stal v roce 

1984, když mu bylo jedenáct let. Chtěli si 

s kamarádem Milošem a bratry něco přivydělat 

a rozhodli se vylepšit si své kapesné sběrem 

hlemýžďů. 

Byla sobota po dešti a táta s kluky vyrazil na 

sběr hlemýžďů. Celé dopoledne je sbírali 
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u železniční trati mezi Šumperkem 

a Vikýřovicemi. Na poledne se vrátili domů 

s pořádným úlovkem.  

Něco je napadlo. Uvaříme rodičům guláš! 

Rozdělali na zahradě oheň a začali vařit. První 

problém se vyskytl, jak dostat hlemýždě z ulit. 

Nejlepší návrh byl uvařit hlemýždě ve vroucí 

vodě a potom je vytáhnout z jejich domečků. 

Trvalo to hodně dlouho, ale asi po 40 minutách 

se to konečně podařilo! Guláš se povedl, všichni 

ho ochutnali a rozhodli se, že dají i rodičům. 

Nachystali jim plné talíře.  

Guláš měl velký úspěch, moc rodičům chutnal, 

ale nebyli si jistí, z čeho ten guláš vlastně byl. 

Kluci museli s pravdou ven, maso bylo 

z hlemýžďů. Celá rodina se tomu smála, nejvíce 

ale tátův táta, který si předtím ještě jednou 

přidal a hlasitě u jídla mlaskal.  

Na každé rodinné oslavě táta historku rád 

vypráví a od té doby už v naší rodině nikdo 

hlemýždě nejí. 
 

 
 

Příběh mé mamky a její první 

zkušenost s alkoholem 
Elisabeth Příhodová, 6. B 
 

Když bylo mamce patnáct, chtěla moc na 

diskotéku. Babička s dědou ji ale nechtěli pustit 

samotnou a tak ukecala o tři roky staršího 

bráchu. Zaplatila mu svým kapesným a vyrazila 

s ním na disko. 

S kamarádkou si nechali od staršího kamaráda 

koupit bílé víno. Tenkrát prý se mu říkalo čůčo. 

Bylo moc dobré a sladké. Mamka hlídala lahev, 

než se kámoška vrátí. Jak na ni čekala, pořád 

upíjela a upíjela. Když se kamarádka vrátila, 

zjistila, že moje mamka skoro všechno vypila 

a to během 15 minut.  

 Mamka už vše ostatní, co se dělo potom, zná 

jen z popisu kamarádky a bratra. Prý náhle 

spadla jak prkno na zem a byla bez sebe. Snažili 

se jí probrat všemi možnými způsoby. Dokonce 

jí bratr položil do řeky a to byl březen. Nebylo 

tam ale moc vody. Nic nepomohlo. Bratr 

a ostatní kamarádi ji hlídali a snažili se jí 

probrat. 

V pět ráno už to brácha vzdal a donesl ji 

s kamarády domů. Bál se průšvihu, že na ségru 

nedohlédl. Jakmile ale s ní byl u dveří, jeho 

sestra se jako zázrakem postavila a došla sama 

do postele. Super bylo, že rodiče v noci nic 

nepoznali.  

Následné ráno však bylo jasné, že mamka 

zřejmě něco pila, protože celý den zvracela 

a bolela ji hlava a tak babi s dědou věděli, která 

bije. Děda dal mamince tzv. vyprošťovák - 

becherovku. 

Dodnes mamka nepije bílé víno a už prý nikdy 

se jí nestalo, aby upadla z alkoholu do komatu. 

Jednu věc, ale ten divoký večer přinesl. Díky mé 

mamce, strejda - bratr mé mamky si našel na 

diskotéce svou ženu, s kterou je až dodnes. 

Jinak by byl třeba dodnes sám. 
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Táta v popelnici 
Tereza Pospíšilová, 8. B 
 

Toto je příběh mého táty, který se stal v roce 

1977. 

Můj táta má starší sestru Dášu (mojí tetu). Teta 

Dáša měla v tu dobu 14 let a můj táta 3 roky. 

Jelikož byla starší, musela často mého tátu 

hlídat. V jednu dobu si našla kluka, se kterým 

chodila ven. V jeden den, kdy teta tátu hlídala, 

měla s tím klukem rande a musela vzít i mého 

tátu, protože se o něj neměl kdo postarat. 

Chtěla rande bez toho, aby tátu musela hlídat, 

to je asi normální.  

Proto ji napadlo, že tátu dá do popelnice, která 

byla prázdná, aby nemohl vylézt. Teta to 

vymyslela dopředu, měla rande kousek od 

popelnice a přesně věděla, kdy se popelnice 

vyváží. Můj táta se pořád pokoušel vylézt ven, 

ale nepovedlo se mu to. Teta byla spokojená, že 

měla hezké rande, ale táta moc spokojený 

nebyl. Nakonec teta tátu přemluvila, aby doma 

nic neřekl a koupila mu za to čokoládu.  

Konečně byli všichni spokojeni. 
 

 
 

Nečekaný návštěvník 
Milan Horký, 8. A 
 

Zapsal jsem zážitek z dětství svého dědečka. 

Tento příběh se odehrál v roce 1938. 

Jednou brzy ráno můj děda se svým otcem, 

neboli mým pradědou, šli na lov divočáka, 

protože se trochu přemnožili. Šli k posedu 

a před něj nastražili kukuřici a cukrovou řepu, 

že to divočáky určitě naláká a pak si sedli do 

posedu a čekali. Asi po půl hodině uslyšeli 

praskání větví. Ale nebyl to divočák, objevil se 

jelen, který si procházel svoje území. Byl to asi 

šesterák. 

Když šlo už ke dvanácté hodině tak slezli 

z posedu, a že se vrátí po obědě. Po jídle, když 

přišli k posedu, tak viděli, jak někdo jde kolem 

ostružin. Asi to byl pytlák. Praděda se rozhodl, 

že ho budou stopovat, ale najednou ucítil, jak 

do něho někdo strčil. Divočák!  

Oba vzali nohy na ramena a pelášili, co jim nohy  

stačily, divočák samozřejmě utíkal za nimi. 

Praděda by ho střelil, ale neměl nabitou flintu. 

Doběhli až k oploceným stromečkům a doufali, 

že je divočák nechá na pokoji, ale pro divočáka 

slabé pletivo nic není, tak ho lehce protrhl. 

Mezitím napadlo dědu, že můžou běžet zpátky 

a vylézt na posed. Spěchali zpátky k posedu, 

vylezli nahoru, praděda nabil pušku a prase 

zastřelil. 

Když se vrátili domů, tak byli zmordovaní víc, 

než kdyby pracovali celý den se dřevem. Hlavní 

bylo to, že si brzy k večeři dali divočáka. Prý byl 

moc dobrý.  

A to je konec mé novinářské práce. Moc mě to 

bavilo. 
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Miss Žába, Spišská Nová Ves slaví 
Natálie Málková, 8. A 
 

Zapsala jsem zážitek své maminky, který se 

odehrál před 30 lety.  

Píše se rok 1990 a Spišská Nová Ves má důvod 

k oslavě. Miss Žába je česká soutěž náctiletých 

holčiček ve věku od 10 - 15 let. Zdenka 

Čambálová, rodačka ze Spišské Nové Vsi, která 

jako jediná prezentovala Slovensko, postoupila 

do semifinále, kde se umístila na třetím místě 

a zajistila tak přímý postup do finále o titul 

krásy Miss Žába 1990. A co nám prozradí 

samotná Zdenka o umístění v soutěži?  

Zdenka: „Som šťastná, neviem to vyjadriť 

slovami, vôbec som tomu nechcela veriť, keď 

povedali moje meno. Na tejto cestě ma 

sprevádzal môj ocko, ktorému za to veľmi 

ďakujem, že mi dovolil splniť mi môj sen. Budem 

sa snažiť i naďalej prezentovať Spišskú Novú 

Ves. Všetkým, ktorý mi poslali hlas ďakujem za 

podporu.“ 

Slováci, především Spišsko Novovešťané, budou 

určitě mladé Žábě Zdenke Čambálové držet 

palce. Slovenka Zdenka poděkovala za podporu 

svojí rodině a fanouškům.  

 

Švestky ve školce a pan Fajta 
Nicol Pleyerová, 7. A 
 

Toto je tátův příběh, který se stal zhruba před 

30 lety a je vyprávěn z pohledu táty.  

Ráno jsem se vzbudil do krásného letního 

prázdninového dne. V domě jsme měli 

udělanou krásnou klubovnu, kde se celá naše 

parta scházela. I toto ráno po snídani jsme se 

sešli a začali jsme vymýšlet opět naše parádní 

kousky. Bylo nás pět kamarádů a pořád jsme 

vymýšleli nějaké kraviny jako třeba 

stříkačkovou válku, po které bylo vždy hrozně 

mokro ve vchodech a všichni nás za to měli 

hrozně rádi nebo zvonkohru, nebo jsme prostě 

hráli třeba fotbal, z kterého bylo někdy rozbité 

i okno. Jednou sousedům přistál míč i ve večeři.  

 
 

Za naším domem bývala školka a na zahradě 

jim tam rostly krásné švestky a nás to ráno 

nenapadlo nic jiného, než prolézt dírou v plotě 

a nějaké ty švestky zblajznout. Domluvili jsme 

pořádnou strategii, aby nám neunikla jediná 

švestka, ale aby nás ani nechytil samozvaný 

strážce zahrady pan Fajta.  

Taktika byla domluvená, vydali jsme se do akce. 

Došli jsme k plotu školky z boční strany, kde 

byla zídka, která schovávala popelnice a na ní 

dírka v plotě, kterou jsme si trošku zvětšili. 

Řádně jsme obhlédli okolí, aby nás nikdo 

neviděl, a už jsme to valili dírou dovnitř. 

Okamžitě jsme znali svoje rozdělení. Někteří 

vlezli na strom, druzí to brali zespodu a poté 

chytali švestky, které padaly z vrchu. Jeden 

z nás vždy hlídal, jestli se neblíží onen slavný 

samozvaný strážce. 

Ten měl vždy připravenou v ruce i nějakou 

pokřivenou hůl a nebál se nás přetáhnout přes 

záda, nebo kam se trefil.  

Najednou někdo zvolal: „Fajta se blíží!“ 

Okamžitě jsme se chtěli dát na útěk, ale jeden  

z kamarádů si říkal: „Co mi může udělat? Vždyť  

 



S t r á n k a  | 33 

 

na mě nesmí sáhnout.“ To neznal Fajtu 

a z našeho vyprávění o něm si nic nedělal. No 

neměli jsme na výběr, když jsme zahlédli Fajtu 

i my a uslyšeli: „Co tam děláte, vy parchanti? Já 

vás zmlátím, že vás doma nepoznají!” Dali jsme 

se tedy okamžitě na útěk a chytrého kamaráda 

jsme tam nechali. Rozběhli jsme se na všechny 

strany a věděli jsme, že se sejdeme v klubovně, 

kam na nás Fajta nemůže. 

Všichni čtyři kamarádi jsme již seděli v klubovně 

a čekali na našeho chytráka, který si tam v klidu 

zůstal a neutíkal s námi. Uběhlo asi deset 

minut, co jsme seděli a čekali v klubovně, ale 

náš chytrák se stále neobjevil. To už jsme 

začínali mít trošku strach, jestli mu Fajta 

opravdu něco neudělal. Rozhodli jsme se tedy 

vyjít ven před vchod, jestli ho někde neuvidíme. 

U dveří jsme postávali, debatovali a rozhodovali 

se, jestli máme jít obejít dům a zkusit ho hledat, 

nebo ještě chvíli počkat. 

Takhle jsme tam stáli zhruba deset minut 

a vykecávali a debatovali a nikomu se moc 

nikam nechtělo. V tom se za rohem vybelhala 

brečící postava. Koho to nevidíme? Byl to náš 

kamarád. 

Dostali jsme strach, co mu je a běželi jsme za 

ním. Sotva jsme k němu doběhli, tak zvedl 

skloněnou hlavu a podíval se na nás 

a ubrečeným hlasem řekl: „On mě fakt zmlátil.“ 

V tu chvíli jsme všichni vyprskli smíchy. Potom 

jsme si to uvědomili a přestali se smát a zkusili 

zjistit, co mu vlastně udělal. Naštěstí se nic 

vážného nestalo, jen ho párkrát přetáhl svou 

křivou holí. 

A tímto tento příběh končí, ale mnoho dalších 

začíná… 

 

Zneškodnění zloděje 
Natálie Nováčková, 6. A 

 

Chci vám vyprávět příběh, který se odehrál, 

když mé mamce bylo 6 let a její sestře bylo o tři 

roky víc. Jednou šli jejich rodiče na přátelskou 

oslavu a máma se svojí sestrou Ilonkou zůstaly 

doma samy. Moje máma a Ilonka byly doma 

navečer poprvé samy, tak z toho byly nervózní, 

a pořád plánovaly, co by udělaly, kdyby přišel 

zloděj.  

Asi v 9 hodin večer, když už ležely v posteli, 

najednou zaslechly šramot, který zněl jako 

odemykání zámku. Obě sestry se posadily na 

posteli s vyděšenýma očima a uvědomili si, že 

se jejich plány začínají vyplňovat. Zbraně už 

měly nachystané u postele. Byla to dětská 

židlička a násada od smetáku. Každá si vzala do 

rukou zbraň. Mamka si vzala dětskou židličku 

a Ilonka zase násadu od smetáku. Sestry se 

plížily potichu přes kuchyň k tmavé předsíni. 

Předsíň byla dlouhá úzká asi 4metrová místnost 

předělená závěsem s bambulemi. Mamka 

s Ilčou se potichu přiblížily k závěsu. Ve tmě 

před sebou slyšely pohyb nějaké osoby. 

Podívaly se na sebe a vyrazily. Bouchaly zloděje  

 

dětskou židličkou a násadou od smetáku ze 

všech svých sil. Mamka potom co nejdříve 

rozsvítila, aby zjistily, kdo to je. To bylo 

překvapení!  

Na zemi seděl jejich táta a bránil se úderům. 

Řekl jim, že se vrátil pro něco domů a šel co 

nejtišeji, aby je neprobudil. Obě holky měly 

bujnou představivost, očekávaly jen to nejhorší.  

Tatínek byl po této akci trochu zraněný, ale 

pochválil obě své dcery za to, že byly odvážné 

a nebojácné.  
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Sami v lese 
Natálie Pilcová, 8. A 
 

Zážitek se stal tátovi před mnoha lety, když mu 

bylo 9 let. 

Táta bydlel v malé vesnici a s rodiči hrozně rád 

chodil do lesa. Na návštěvu za nimi přijel tátův 

bratranec Hynek a chlapi se rozhodli, že si 

vyrazí na procházku. Šli asi zhruba hodinu a pak 

zamířili do lesa. Táta s Hynkem, se koukali po 

přírodě a najednou se jim táta (můj děda) 

ztratil. Nevěděli, co mají dělat, protože byli 

sami v lese, kde nikdy nebyli, tak po sobě začali 

křičet, kdo za to může. Táta křičel po Hynkovi 

a Hynek po tátovi. Postupně se stmívalo a oni 

stáli na tom stejném místě asi půl hodiny 

a potom začali hlasitě brečet. Oba dva se 

rozhodli, že půjdou nějakou cestou domů, 

a snad dojdou a neztratí se. Cesta byla dlouhá 

5 kilometrů, takže se domů vrátili unavení 

pozdě večer.  

Doma na ně čekal můj děda a moc je pochválil. 

Můj táta ani jeho bratranec nevěděli proč, ale 

když se to dozvěděli, tak se strašně moc 

naštvali. Bylo to tak, že táta a Hynek se mu 

neztratili, ani on jim, ale koukal na ně schovaný 

za stromem, aby ho neviděli a čekal, co udělají. 

Stál tam celou dobu a koukal na ně, jak po sobě 

křičí a jestli jsou schopni dojít v 9 letech sami, 

daleko od domu, domů, když neznají cestu. 

Jakmile se táta s bratrancem vydali z lesa 

domů, tak je táta (můj děda) předběhnul, aby 

to vypadalo, že už je dávno čekal doma.  
 

 

Nečekaná povodeň 
Karla Rendová, 8. B 
 

Příběh, který jsem zpracovala, se stal mojí 

babičce v Brníčku, když jí bylo 9 let (asi před 52 

lety).  

Byla srpnová neděle a po obědě se velmi rychle 

zatáhlo, přišla silná bouřka i kroupy. Všichni to 

brali jako běžnou letní bouřku. Déšť místo 

slábnutí stále zesiloval a potok, který byl přes 

silnici od babiččina domu, se rychle plnil kalnou 

vodou. U babičky byl v tu dobu na prázdninách 

i její bratranec, teta a strejda z Prahy.  

Potom voda opustila břehy potoka 

a nekontrolovaně se valila po silnici až 

k babičce do dvora. Všichni dospělí začínali 

tušit, co může nastat, a začínali mít už obavy. 

Babičce, jejím dvěma bratrům a bratranci, kteří 

byli starší, než ona, jim to ale tak hrůzostrašné 

nepřišlo. Panika a strach na kluky dolehly, až 

když si uvědomili, že se jim garáž s motorkami 

plní vodou. Mysleli si, že je převezou na půdu, 

ale bylo už pozdě. Voda byla příliš prudká 

a vysoká, že bylo příliš nebezpečné do ní 

vstoupit.  

Dům, kde rodina babičky bydlela, byl patrový. 

Dospělí rozhodli, že veškeré věci, které by 

mohla voda poničit, přestěhují do patra, 

například koberce, oblečení, křesla - ale i malé 

sele muselo na půdu. Babiččin bratr myslel 

jenom na jídlo, a proto přestěhoval špajz do 

svého pokojíčku v prvním patře. Voda se 

naštěstí do domu nedostala, dům měl vysoké 

základy a voda dosáhla pouze pod okna. Horší  
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to měli domy v okolí, které byly menší a okna 

měly níže umístěné. Například v domě naproti, 

kde bydleli starší manželé. Voda volně 

protékala domem a smetla vše, co jí stálo 

v cestě. Například okna, dveře, oblečení 

a drobný nábytek.  

Tahle hrůza trvala přibližně jeden a půl hodiny, 

než voda úplně zmizela a vysvitlo sluníčko. 

Spoušť, kterou povodeň zanechala, byla 

nepředstavitelná. Na dvoře bylo zhruba půl 

metru bahna, kusy asfaltu ze silnice, klády 

dřeva, v každém koutě, na malých stromech a 

keřích se nacházely věci od sousedů: králíci, 

slepice, kuřata a další zvířata, které tuto 

povodeň nepřežily, ale také nábytek, oblečení 

či zelenina ze zahrádek. Rodině babičky to 

zničilo celou zahrádku i s úrodou, sad 

s ovocnými stromy, které se vyvrátily. Věci se 

hledali po loukách, polích, ale také ve vedlejších 

vesnicích. Velkým problémem se stala pitná 

voda. Všechny studny byli zaplavené bahnem, 

proto musely jezdit cisterny s pitnou vodou, než 

se všechny studny vyčistily a vydezinfikovaly. 

Silnice byla v tak hrozném stavu, že se po ní 

nedalo ani jezdit. Přesto, že povodeň trvala, tak 

krátce, napáchala nesmírné škody, které se 

spravovaly celý nastávající rok. 

 

Po stopách uprchlého koně 
Petr Vymazal, 6. A 
 

Tato příhoda se stala mému dědovi v jeho 

sedmi letech. U jejich domova měli jednoho 

dobrého známého sedláka a s ním děda jezdil 

s koňmi na pole. S jedním koněm jel děda 

a s druhým sedlák. A jednou jeli hrabat seno. To 

se dělalo takovou hrabačkou, která měla kola 

o průměru asi 120 centimetrů a ocelové pruty 

do oblouku. Spustily se pákou a tahaly se za tou 

hrabačkou. Sedělo se tam na takové ocelové 

sedačce bez jakékoli opory. Začali hrabat seno. 

Asi po třetí jízdě na okraji lesa ten dědův kůň 

zafrkal, poskočil, nabral obrovské tempo, běžel 

k lesu, kde se otočil, utíkal přes celé pole až 

k můstku na silnici. Děda seděl na té sedačce. 

Při rozběhnutí koně děda z té sedačky spadl 

přímo na ty ocelové pruty. Nicméně kůň pořád 

utíkal k Hradčanům. Protože silnice byla 

dlážděná, tak ta hrabačka poskakovala 

a skákala. Dělalo to hrozný rambajz a šramot, 

jako když se válí železo. Byl to ještě větší 

zvukový smog o to, jak kůň dusal po silnici.  

Na konci silnice stála kaplička. U kapličky stáli 

čtyři muži. Jeden z nich byl naštěstí také sedlák. 

Jak se zvíře blížilo, rozběhl se současně s ním. 

Vzápětí koni skočil po hubě, chytil ho za 

ohlávku, nohy nahoru, začal jimi brzdit. Zapíral 

se komisňáky (boty, co se tehdy nosily). Za 

chvíli se mu koně podařilo zastavit. Nebýt toho 

pána, už by koně možná nikdy nedohonili. 

Nakonec se zjistilo, proč se kůň splašil. Kůň byl 

totiž původně od nějakého neznámého sedláka. 

Když se za války bombardovalo z děl, byl to 

velký hluk. Kůň se tedy bál těch výbuchů 

a kouře. V tu chvíli, kdy byli na poli, si čtyři kluci 

nedaleko zapálili oheň. Kůň to ucítil, načež se 

splašil. Takto končí tato nezapomenutelná 

příhoda. 
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Povidla  
Samuel Vondra, 6. B 

 

Na tento příběh si moje babička nedávno 

vzpomněla, když jsem byl u ní na návštěvě, 

a tehdy mi ho vyprávěla.  

Stal se asi v roce 1957. Jako malá holka se svou 

babičkou chodila na podzim k pratetě na statek. 

Byl na samotě a od jejich města to bylo asi šest 

kilometrů. Žádný dopravní prostředek tam 

nejezdil, tak musely pěšky. Aby dorazily na 

statek, tak musely lesem a přes kopce.  

Na statku se chovala různá domácí zvířata a byl 

tam i sad, louka a pole. Babička mojí babičky 

tam chodila pomáhat vařit povidla. Povidla se 

vařila ve velkém kotli celý den a noc a nesměla 

se přestat míchat. V míchání se vystřídali 

všichni dospělí.  

Tomu předcházelo loupání švestek. Když přišly 

ráno na statek, byly připraveny koše plné 

švestek, aby pomáhaly vyloupávat. Moje 

babička a ostatní děti to nedělaly rády, ale 

prastrýc jim slíbil, že odpoledne udělají oheň 

a budou péct brambory a na to se moc těšily. 

Když zpracovaly všechny švestky, tak se povidla 

začala vařit a děti měly volno na hraní a běhání. 

Jak prastrýc slíbil, udělal oheň a pak do popelu 

společně dali brambory. Těšili se, až se upečou, 

ale najednou začala bouřka a oheň uhasila.  

Děti z toho byly moc smutné, ale protože byl 

večer a povidla se už nějakou dobu vařila, tak 

místo brambor mohly olizovat vařečky od 

povidel. 
 

 

Požár 
Dominik Pavelka, 8. B 

 

 
 

Zeptal jsem se svého tatínka, jestli nemá nějaký 

příběh ze svého mládí. Přikývl, sedl si do křesla 

v mém pokoji a začal vyprávět: „Příběh se 

odehrál v Bratrušově, kde jsem bydlel se svými 

rodiči. V té době mi bylo asi dvacet dva let. Měl 

jsem po vojně, ale uniforma mě stále 

přitahovala. A tak jsem jako spousta jiných 

mladých mužů a žen, dobrovolně pracoval 

v místním hasičském sboru. Kdo byl v tehdejší 

době „hasičem“, ten byl v úctě. Každých čtrnáct 

dní v sobotu ráno, jsme se scházeli v místní 

hasičárně a nacvičovali jsme požární disciplíny. 

Jednalo se vlastně o požární sport, který se 

soutěžil v celé republice. V létě probíhaly 

celostátní soutěže, ve kterých se mezi sebou 

utkávaly požární družstva z různých měst 

a vesnic.  

Jednoho sobotního rána na konci srpna, jsme 

se opět setkali v hasičárně. Tentokrát jsme měli 

za úkol dát do pořádku požární vybavení. 

Jednalo se o čištění hasičského auta, 

benzinového požárního čerpadla a ostatní 

hasičské výzbroje, jako jsou požární hadice, 

stříkačky, kombinéza, sekerky a helmy. Blížil se 

čas oběda a chystali jsme se domů. Najednou 

začala houkat požární siréna a ve zbrojnici začal 

zvonit telefon. Náš velitel ho zvedl, chvíli krátce 

hovořil a pak řekl: „Chlapi, v kravínu nám hoří 

stoh slámy!“ To bylo dost nebezpečné, protože 

blízko stohu stála stáj se zvířaty. Kdyby plameny 

přeskočily na stáj, zahynulo by mnoho zvířat. 

Protože jsme už byli do kombinéz oblečeni, 

nasadili jsme si helmy, opasky, nasedli do 

hasičského vozu a s houkáním vyrazili k požáru.  
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Bylo nás celkem šest.  

Když jsme dorazili na místo, hned za námi 

dorazila skupina profesionálních hasičů ze 

Šumperka. Rychle jsme se domluvili s velitelem 

zásahu a zaujali stanovisko u stěny stáje. Náš 

úkol spočíval v tom, abychom zabránili 

přeskoku plamenů na stáj. Spustili jsme vodní 

čerpadlo a začali jsme hasit hořící stoh. Práce to 

byla úmorná, všude bylo plno dýmu, štiplavého 

kouře a hořící slámy poletující vzduchem. Po 

dvou hodinách vyčerpávající práce, jsme hořící 

stoh konečně dostali pod kontrolu a z ohnivého 

pekla zůstala jen čoudící hromada mokré 

a spálené slámy. Zvířata i stáj jsme zachránili 

a to bylo vítězství.  

K večeru jsme se všichni ve zdraví vrátili domů. 

Unavení, špinaví a očouzení, ale s pocitem 

výhry.“ 

 

ŠKubíček 
Radim Nawrat, 6. A 
 

Sepsal jsem příběh mojí maminky. Příběh se 

odehrál na podzim loňského roku, a vlastně se 

odehrává stále. Mamka nikdy nepřestane být 

v srdci dítětem, a nerada se vrací do minulosti... 
 

INTERVIEW: 

Já:  „Mami, pomůžeš mi s úkolem?“ 

Mamka: „Jasně, moc ráda! Jaké je zadání?“ 

Řekl jsem jí to. 

Mamka: „Mám nápad. Napíšeme příběh 

o ŠKubíčkovi.“ 

Já: „Ale to se nestalo, když jsi byla dítě.“ 

Mamka: „Ale vlastně ano, já srdcem a duší 

nikdy nepřestanu být dítětem, které miluje 

zvířata a vše živé. Počítá se to?“ 

Já: „Dobře. Tak povídej. Jak tě vlastně napadlo 

koupit Kubíčka?“ 

Mamka: „V inzerátu ho paní nabízela 

k darování. Na fotce koukal tak potřebně... 

Nevypadal v pořádku, měl ve špatném stavu 

peří. Ale paní tvrdila, že jen přepeřuje, že se 

neškube, a že bude brzy zase hezký.“ 

Já: „A ty jsi tomu věřila?“ 

 

Mamka: „Vlastně úplně nevěřila. A když jsem 

ho vyzvedla, už mi bylo jasné, že je to jinak. 

Škubal se. A na kůži měl dokonce podlitiny. Paní 

za něj nakonec chtěla i peníze. Ale koupila jsem 

ho. Nemohla jsem ho tam nechat.“ 

Já: „Nebála ses nemocí, když už máš doma tolik 

papoušků?“ 

Mamka: „Víš, jak já to mám - nebojím se 

ničeho. Ale se vším počítám a jsem opatrná. 

Proto jsem ho dala do karantény až do výsledků 

všech testů.“ 

Já: „A co mu tedy bylo?“ 

Mamka: „Měl parazity v peří. To ale nebyla 

hlavní příčina škubání, jen jedna z nich. Hlavní 

roli sehrál stres. Žil v nevhodných podmínkách. 

Viděl jsi na videu, jak se bál lidské ruky? Lze jen 

domýšlet, co všechno si prožil.“ 

Já: „A co mu pomohlo?“ 

Mamka: „Po přeléčení parazitů se to zlepšilo 

jen krátkodobě. Více pomohla společnost 

ostatních ptáků a pořízení partnerky. Ta přišla 

jako dar z nebes. Sehnat samici jeho druhu, 

která není divoká, je zvyklá na klecový chov, 

a je přibližně v jeho věku, se zdálo být skoro 

nemožné. Ale podařilo se. A nadto se ihned 

přijali, jsou harmonický pár, je to takřka zázrak. 

To vše mu pomohlo s psychikou. Kromě 

parazitů a psychiky ještě přichází v úvahu i vliv 
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stravy. Jeden zkušený chovatel mi poradil 

přidávat do stravy živočišnou složku. 

S „babskou radou“ dát jim špek jsem se už 

setkala, ale byla jsem k ní skeptická. Měla jsem 

obavy o jejich játra. Pán mě ale přesvědčil, prý 

i jeho přátelé s tím mají skvělou zkušenost. Od 

té doby, co jsem zavedla živočišnou složku, 

vidím asi největší zlepšení. A taky je potřeba 

dbát na to, aby měl klid. Už byl celkem opeřený, 

ale stačilo, aby Darek vstoupil terasovými 

dveřmi a nečekaně zvolal. Lekl se tak, že se 

potom nárazově vyškubal. Také přidávám 

vitamíny a probiotika. Nedokážu posoudit, jak 

velký vliv to má.“ 

Já: „Takže už je v pořádku? Už se neškube?“ 

Mamka: „Však vidíš, jak krásně opeřil. Dlouho 

už jsem neviděla vykouslé peříčko. Ale nerada 

Kubíčka chválím, abych zase něco nezakřikla. To 

je hned. Škubání u papoušků se považuje za 

nevyléčitelnou nemoc. Věřím v nejlepší, ale 

počítám s nejhorším. Tak jako ve všem...“ 

Já: „Jsi ráda, že sis ho vzala?“ 

Mamka: „Ano, moc. Někteří lidé mi k příspěvku 

o ŠKubíčkovi napsali, že takové zubožené zvíře 

si může vzít jen blázen, když zdravé mládě bych 

sehnala s jen nepatrně vyššími náklady. To mi 

přijde jako zvláštní postoj, víš... Vždyť co by 

s Kubíčkem teď bylo? Paní ho nikdy nevzala na 

veterinu. Ani když byl tak vážně nemocný. 

Samotná léčba parazitů stála pár desetikorun. 

Ale ji to ani nenapadlo. Tak co by s ním bylo 

teď? Neměl v kleci ani nic na hraní, ani větev na 

okus... Vidíš, to je také jedna z věcí, které mu 

pomohly, že má co na okus. Takže jsem ráda, že 

je u mě. Protože neberu v potaz jen to, co je 

dobré pro mě, ale i pro ostatní... lidi, ano – 

i zvířata... A ano, riziko to pro mě bylo, a stále 

je! Většina papoušků, když už se začne 

poškozovat, s tím nikdy nepřestane. A časem se 

můžou kousat až do masa. To se prostě může 

stát. Musí s tím člověk počítat. A nebylo by 

vůbec příjemné se na to po zbytek života dívat. 

Tak držme Kubíčkovi-ŠKubíčkovi i sobě palce. 

A vyšleme tam nahoru přání, aby zase jednou 

mohl létat. Neměl letky ani ocas, když jsem ho 

koupila. Jeho křídla jsou slabá. Ani nevím, jak 

dlouho nelétal, bývalá majitelka mi podala 

spoustu rozporuplných a podivných informací, 

takže pokud mi tvrdí, že létal před dvěma lety, 

nic to pro mě neznamená. Ano, to bych si přála 

moc, aby jednou létal...“ 

Já: „Díky za zajímavý rozhovor. Jistě mohu 

ŠKubíčkovi popřát mnoho štěstí do dalšího 

života!“ 

Mamka: „I já děkuji, že jsem mohla sdílet svůj 

zážitek.“ 

 

Na Kamčatku 
Samuel Šubčík, 8. B 
 

Jedná se o zážitek mého strejdy, který se stal 

před dvěma lety. 

Můj strejda se chtěl podívat do Ruska, přesně 

na Kamčatku. Chtěl vidět jezera, medvědy 

a zažít neobvyklé zážitky. Pár měsíců si vyřizoval 

různá povolení a potřebné věci i spolu se svým 

kamarádem, který ho měl doprovázet.  

Konečně přišel den odletu, vše měli zařízeno 

a čekali na letadlo. Před odletem odevzdali 

kufry a letěli směr Kamčatka, jenomže když 

přiletěli do Ruska a čekali na kufry, nastalo 

zdržení. Kufry nedorazily a oni nevěděli, co mají 

dělat bez svých věcí. Pár hodin čekali na letišti 

a pak se dozvěděli, že jejich kufry odletěly 

někam jinam a než vyřídili reklamaci, další spoj 

na Kamčatku odletěl.  

Další let byl naplánován leteckou společností až 

za měsíc, protože Kamčatka je místo, kam se 

často nelétá. Výlet tedy nedopadl podle 

očekávání. Kufry se sice po pár dnech vrátily, 

ale to už byl strejda zpět v ČR, sice s kufry ale 

bez peněz. Peníze, kterými zaplatil letenku, už 

nikdy neviděl.  

Chtěl sice zažít dobrodružství, ale ne zrovna 

takové, které zažil. 
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Zvířecí kamarádi 
Sofie Němečková, 6. A 
 

 
 

Moje máma má moc ráda zvířata. Když byla 

dítě, pořád měla nějaké zvířátko doma. Ráda se 

o ně starala. Vyprávěla mi hodně příběhů, co 

všechno s nimi zažila. Dva takové příběhy budu 

vyprávět. 

Bylo to v roce 1987. Mojí mamce bylo 11 let. 

Jako teď mě. Ten den, kdy se to stalo, musela jít 

koupit máslo. Bylo horko, svítilo slunce. Šla 

a najednou našla na rozpáleném chodníku na 

zemi ptáčátko. Potom zjistila, že je to drozd. 

Vzala ho domů a řekla to svojí mamince. Ta jí 

řekla, ať ptáčka nechá v předsíni. Dali ho do 

kočárku a nechali odpočívat.  

Když mamka ráno vstala, slyšela z předsíně křik. 

To byl ten malý drozd. Když přišla do předsíně, 

drozd seděl na držátku od kočárku, měl 

obrovské břicho a pípal. Tak se mamka lekla, co 

s ním je. Pak ale přišla babička z venku, byla v 

županu a nesla žížaly. Byla unavená, protože 

prý drozdík pípal už od pěti hodin od rána. Tak 

vstala a v ještě v županu šla vyrýt na zahrádku 

nějaké žížaly, aby se uklidnil. A on se pořádně 

napapal.  

Drozd dostal jméno Filípek. Stal se členem 

rodiny. Bydlel doma, a když ho pustili oknem 

ven, vždycky se na zapískání vrátil. Mamka se 

o něho starala dva roky. Pak se rozhodli, že už 

by se měl o sebe postarat sám. Potom ho 

pustili hned ráno a odešli do práce a do školy. 

Když se mamka vrátila ze školy, Filípek seděl 

v domě na zábradlí a pípal. Bylo mu smutno. 

Mamce to taky bylo líto, tak ho vzala domů. 

Druhý den ho zase pustili, a když přišli domů, už 

tam Filípek nebyl. Párkrát ho ještě viděli na 

zahradě, ale už byl svobodný. 

Další zvláštní zvířecí přátelství zažila mamka 

u svojí babičky ve Všenorech u Prahy. Každý 

rok, hned první den prázdnin, nastoupila 

mamka do autobusu do Prahy, kde ji čekala 

babička. Byla u svojí babičky celé prázdniny. 

Babička měla hodně zvířat. Psa Rika, ovečky 

a berany a taky králíky. Mamka chodívala 

s Rikem ven. Byl to velký chlupatý pes a rád se 

pral. Když s ním chodili na procházky, měli 

sebou v láhvi vodu. Bylo to proto, že když se 

začal prát s jiným psem, jediné, co pomohlo, 

byla voda. Když se na psy stříkla voda, hned se 

přestali prát. 

Nejvíc se ale mamce líbily ovečky. Za těmi 

chodila do ohrady, vždycky jim usušila chleba 

a šla je nakrmit. Úplně si je ochočila. Chodili za 

ní jako pejsci. Všichni z vesnice to obdivovali. 

Jen jeden beran dělal problémy. Když už 

mamce došel chleba, vždycky se otočil, kousek 

odběhl, otočil se a utíkal zpátky k mamce, aby 

do ní pořádně narazil svými velkými rohy. Tohle 

ho nešlo odnaučit. A tak, když mamce docházel 

chleba, musela tu poslední hrst hodit daleko od 

sebe do trávy a utíkat pryč z ohrady. Beranovi 

říkali Emil. A dodnes se tomu mamka směje. 
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Jak moji babičku uštkla zmije 
Soňa Smoluchová, 6. A 
 

 
 

Příběh se odehrává v červenci v roce 1949 

v Hraběšicích, babičce bylo pět let. Na každé 

prázdniny k nim jezdil strýc. Byl to bratr její 

maminky, babička ho měla moc ráda a vždycky 

se na něj moc těšila.  

Jednou, když přijel, domluvili se, že půjdou na 

maliny. Babička moc prosila, aby mohla jít 

s nimi a protože strýc měl babičku rád, vzali ji 

s sebou. Vyšli si na nedalekou paseku, kde jí 

maminka řekla, ať sbírá maliny a nechodí dál, 

aby se neztratila.  

Malá Drahuška sbírala maliny, když najednou 

ucítila velkou bolest na noze. Začala křičet, 

strýc s maminkou k ní rychle přiběhli. Viděli, jak 

se na pasece plazí pryč zmije, bylo jasné, že to 

byla ona. Ránu ji strýček odsál pusou a nad 

ránou uvázal kapesník a pak ji odvezl na 

motorce do nemocnice.  

V té době nebylo žádné sérum, tak jí museli 

ránu vyříznout a babička musela v nemocnici 

zůstat několik dní. V Hraběšicích byl klášter 

a jeptišky z něj pracovaly v šumperské 

nemocnici. Babička k nim chodila na převaz 

a nikdy nezapomněla, jak na ni byly hodné 

a laskavé.  

Po uštknutí zmije dodnes zůstaly babičce dvě 

jizvy na noze. 

O vodníkovi 
Veronika Souralová, 7. A 
 

Příběh z dětství od babičky Libuše Sklenářové 

z Velkých Karlovic. 

Ráda poslouchám, když mi babička vypráví 

o svém dětství. Narodila se v květnu roku 1945, 

těsně po skončení války. Byla jsem překvapená, 

jak skromně žili. Měli velice málo hraček, ale 

o to víc byla venku a na zahradě. 

Za zahradou tekl potok. Velmi ráda si tam hrála. 

Stavěli s kluky ze sousedství hráze, aby se mohli 

koupat. Když měla babička asi pět let, tak začali 

říčku regulovat a stavět menší hráze. Koryto 

říčky se změnilo, byly tam hluboké tůně a ještě 

na sousední zahradě objevili starou 

nepoužívanou studnu, která byla sice bez vody, 

ale byla dost hluboká.  

Rodiče babičce zakázali k potoku a ke studni 

chodit. Babička tam ale stále chodila. Jako malá 

neuměla plavat a tak rodiče měli strach, aby se 

neutopila. Když nepomohly zákazy, rozhodl se 

její tatínek, že jí postraší. Začal jí vyprávět, že 

v té studni žije vodník, který stahuje děti do 

vody. Velice hrůzostrašně ho popsal a nejvíce 

se zaměřil na to, že se nikdo z vodníkovy říše 

nedostane ven. Vystrašil babičku tak, že k vodě 

přestala chodit.  

Ale horší bylo, že se jí o vodníkovi i zdálo. Byla 

to noční můra, babička křičela ze spaní a často 

se budila. Studnu potom zasypali, splav byl 

bezpečný i jámy byly zahrnuté, a tak už nic 

nebránilo, aby mohli děti k říčce zase chodit 

a hrát si. Takže se babička také přestala bát 

vodníka a už nikdy na něho nevěřila.  

Babička vykládá moc pěkně a jsem ráda, že ji 

mám. 
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Ztracen v lese 
Tomáš Vaněk, 8. A 
 

Tento zážitek se stal mému strýci asi před 36 

lety. 

Už jako malé batole se můj strýc rád toulal. 

Nejprve jen vylézal z postýlky, potom lezl i po 

celém pokoji a nakonec i na zahradě. Bylo to 

pro něj zajímavé, zkoumat a objevovat tolik 

nových věcí. Pomalu rostl, a jako velký kluk se 

rozhodl podívat i za plot jejich zahrady. Jeho 

maminka mu vždycky říkala: „Jsi ještě příliš 

malý na to, aby ses toulal někde dál.“ Ale on ji 

neposlouchal.  

Vzadu v plotě objevil díru a vylezl ven. Rozběhl 

se do světa, aby ho celý, co nejrychleji poznal. 

Zastavil se až v lese a uvědomil si, že vůbec 

netuší, kde je a kudy přiběhl. Ale to ho 

netrápilo, byl malý a nevěděl o nástrahách 

světa. Chodil po lese a do všeho dloubal. Po 

nějakém tom čase dostal hlad a v tu chvíli si 

uvědomil, že tu není maminka, která mu 

vždycky dá najíst, když potřebuje, a která se o 

něj stará. Začalo se mu stýskat a volal: 

„Maminko, tady jsem!“ Nikdo se neozýval. Opět 

se rozběhl a pořád volal.  

Zaslechl hlasy a spatřil ji. Měl takovou radost, 

že ji hned obejmul. Ona plakala, byly to slzy 

dojetí, slzy štěstí. Od té doby si vážil domova. 

 

 

Zelený deník 
Ondřej Šimeček, 6. B 
 

Dobrý den, vítejte u Zeleného deníku. Dnes si 

opět ukážeme spoustu novinek, zajímavostí 

a na konci budou i příběhy z dětství. Můžeme jít 

na to! 

 

Příběhy z dětství (str. 51) 

V dnešním čísle, jak jste si vyžádali, nebude 

vystupovat celebrita, ale moje babička Jitka 

Kováčová. Její příběhy se odehrály okolo roku 

1947 a jsou z dětství.  
 

Vyhozená svačina – příběh první 

Budu vám vyprávět o tom, co jsem zažila ve 

velmi raném dětství.  Já jsem se narodila těsně 

po válce a už jako malá tříletá holčička jsem 

začala chodit do školky. Bydlela jsem na vesnici 

a tam byla mateřská školka, kde se ale nevařilo, 

nedávalo se dětem jídlo, kde paní učitelky 

pouze ty děti celý den hlídaly a pak si rodiče pro 

ně přišli, no a já jsem byla strašně malá a ještě 

jsem měla staršího bráchu, který byl o hlavu 

vyšší, ale s ním jsem nechodila, protože jsem 

chtěla chodit sama.  

Vždycky mě maminka vypravila do školky, dala 

mně takovou papírovou taštičku, do toho mně 

dala svačinu a šla jsem sama. Já jsem byla 

taková samostatná, nikoho jsem nepotřebovala 

a vždycky, když jsem šla do školky, tak jsem šla 

přes takový most. Tam jsem se zastavila, 

sundala taštičku, vytáhla jsem svačinu a hodila 

jsem jí do potoka a zase jsem šla. Já jsem ty 

svačiny totiž neměla ráda. A to si pamatuju jako 

dnes, že se paní učitelky divily, že nemám 

svačinu. No a jednoho dne to učitelky žalovaly 

a já si vzpomínám, že jsem dostala výprask. 
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Nenábožné náboženství – příběh druhý 

To jste mě měli vidět, když jsem zjistila, že je ve 

škole náboženství! Tam jsem tam chtěla hrozně 

chodit, ale rodiče nebyli nábožní, takže máma 

nechtěla. Mně se hrozně líbily ty děti, co tam 

chodily, jak měly ty svaté obrázky. Tak jsem se 

tam vždycky vecpala a pan farář si mě tak 

oblíbil, že mi dal takovou koženou knížku (já ji 

mám doteď), do které jsem si lepila svaté 

obrázky. Pan farář mi také vždy po svatbě dal 

kousek dortu.  
 

 
 

Vzpomínám si, že v pokoji, kde jsem spala, jsem 

měla celou stěnu polepenou těmi obrázky. 

A také to, že mi je máma vždycky strhla. Měla 

jsem i malý deníček, kde jsem si kreslila Ježíše 

a podobně. 
 

Toto je konec dnešního vydání Zeleného deníku. 

Zase ve středu na shledanou. 
 

 

Život bez mobilů 
David Holý, 8. A 
 

Tenhle příběh mi vyprávěla moje maminka  

Psal se rok 1990 a byly jarní prázdniny. Moje 

maminka jela se svým bratrem na Červeno-

horské sedlo lyžovat. Vezl je tam autem jejich 

tatínek, který jim sdělil, že se pro ně vrátí až 

večer, protože musí jet do práce. Řekli si, že 

okolo čtvrté hodiny si dají sraz u autobusové 

zastávky. Celý den spokojeně lyžovali a vůbec 

netušili, co je po čtvrté hodině potká za 

problém.  

Po odpoledním lyžování si dali svoji svačinu, 

kterou dostali doma a chystali se jít na určené 

místo. Když došli na autobusovou zastávku, tak 

se těšili na pěkně vyhřáté auto. Jenomže uběhla 

půl hodina, uběhla hodina a pak dvě hodiny 

a jejich táta pořád nikde.  

Všechny auta z parkoviště začaly odjíždět a oni 

tam skoro zůstali sami. Všude kolem velká tma. 

Celou dobu přemýšleli, co se stalo a kde je táta 

tak dlouho. Na autobusovou zastávku právě 

přijížděl poslední autobus, poslední šance jak 

jet domů, v hlavách si říkali, co mají dělat, jestli 

mají nastoupit nebo mají počkat na tátu.  Co 

když se tátovi něco stalo a on nepřijede? 

Nakonec se rozhodli správně, protože o pár 

minut později se objevil jejich táta. Zastavil 

a přiběhl se za nimi omluvit. Vyprávěl jim, že 

mu praskla pneumatika, že neměl náhradní 

a musel čekat, až kolem něj pojede někdo, kdo 

mu pomůže.  

Protože v té době nebyly mobily, tak si nemohl 

nikomu zavolat o pomoc dřív a také nemohl 

informovat děti, že se zpozdí. 

Všechno dobře dopadlo, ale pro moji maminku 

a pro jejího bratra to byl zážitek, na který 

vzpomínají dodnes. Takový byl život bez 

mobilů.    
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Vodní radovánky 
Ondřej Stojaník, 8. B 
 

 
 

Tento příběh se stal mojí mámě, když byla 

v první třídě. Byl krásný slunný letní den, a tak 

se banda dětí, která se skládala z mé mámy, 

čtyř bratranců a dvou sestřenic, vydali ven. Byli 

v lese a došli ke skále. Ve skále byl otvor, do 

kterého se mohlo vstoupit. Jmenovalo se to 

tam Skalní krčma. Na tom místě to bylo 

strašidelné, někdo tam občas nocoval a celková 

atmosféra toho místa působila zvláštně. Na 

skálu vylezli a říkali si, že kdyby někdo spadl, že 

by skočili všichni. Fantazírovali o tom, jak by se 

zachraňovali, kdyby někdo skočil dolů do 

propasti.  

Nakonec ovšem zachraňování neskončilo 

u fantazírování. Když je to na skále přestalo 

bavit, šli ke splavu. Skákali do řeky 

z vyvýšeného místa, podle toho, co si máma 

pamatuje, to byly dva metry. Máma se bála, ale 

přece by se před staršími nenechala zahanbit. 

Skočila. Snažila se vyplavat, máchala rukama, 

ale hladina byla nedosažitelná. Už se začínala 

loučit se životem. V tu chvíli za ní skočil 

bratranec a vytáhl ji.  

Nebýt bratrance Pavla, tak bych tu dnes 

pravděpodobně nebyl. 
 

 

Zloději brambor 
Karolína Mičová, 6. B 
 

 
 

Tento příběh popisuje zážitek mé tety, který se 

odehrál před více jak 30 lety. 

Moje teta bydlí spolu s námi v obci jménem 

Bratrušov. Je to velmi hezká obec. Bydlí v domě 

č. 195 a hned vedle jejich domu bydlíme my. 

Vlastně je to dvojdomek, každý den se stýkám 

se svou sestřenicí a se svým bratrancem. Nad 

naším domem je ohrada s daňky a hned za ní je 

les. 

Teta s mým tátou a se svým dědou šli tenkrát 

v noci hlídat brambory. Více už popisuje moje 

teta. 

Jeden rok jsme měli brambory vysazené až za 

lipovým lesíkem. Ale najednou se nám 

o prázdninách začaly ztrácet. „Někdo nám je 

určitě krade,“ mysleli jsme si. Teta pokračuje: 

„Já, Katka, Honza a Petr jsme chodili den co den 

hlídat, ale brambory se ztrácely dál. A tak nám 

dědeček dal jednou návrh: „Děcka, dneska 

večer v osm hodin půjdeme hlídat brambory za 

lesík a uvidíme, kdo nám je krade.“ Tento návrh 

nás nadchl. Nikdo z nás se nemohl dočkat 

večera, jen dědeček promýšlel plán. Přišel 

večer. V osm hodin jsme všichni čekali u dědy. 

Vzali jsme si teplé oblečení a každý měl svou 

hůl. Už se pomalu stmívalo, ale nás to 

neodradilo. Když jsme dorazili až na místo, lehli 

jsme si na zem, aby nás nikdo neviděl a my 

dobře viděli.  

Dlouho se nic nedělo, až tak o půl desáté. Z lesa 

se ozvaly zvláštní zvuky. Dupot a praskot větví 

se ozýval daleko. Všechny nás to rozklepalo 
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strachy, že už se blíží zloději. Byli jsme napjatí 

a klepali jsme se strachem. Dupot se ozýval 

stále blíž a blíž. Najednou se z lesa vyhrnulo pět 

divokých prasat. Málem nám zničili celé pole. 

Dědeček zašustil větvemi, divočáci se zvuku 

lekli a dali se na útěk. Děda poslal Honzu 

s Petrem domů pro víčka od plechovek. Víčka 

jsme přivázali na provázky kolem pole, protože 

jinak by se divočáci vrátili. Všichni jsme si 

oddechli a pomalu jsme se vraceli domů. Od té 

doby se už zloději neobjevili. Doma, kde nás 

přivítala báječná večeře, jsme všechno 

vypravovali. Byli jsme na sebe pyšní.“ 

Závidím tetě a tátovi jaké měli hezké zážitky 

z dětství a chtěla bych to také prožít.  

 

Zrzavý lupič 
Michaela Onofrei, 6. B 
 

Tento příběh, který budete číst, se stal mému 

dědovi zhruba před osmi lety.  

Začal krásný letní víkend, a jako již častokrát 

jsem vyrazil naším karavanem s rodinou 

a kamarády rybáři na víkendový pobyt 

s chytáním na přehradě Slezská Harta. Měli 

jsme tam své oblíbené místo v malebné zátoce, 

která je zaklíněná do lesního porostu. Počasí se 

opravdu vydařilo, bylo až veliké horko, takže ani 

rybička nezabrala. Místo chytání ryb jsme se 

více věnovali koupání a slunění u vody. Ten den 

jsme měli veliké štěstí, neboť jsme na vlastní oči 

viděli, jak se líhnou vážky. Vylézaly z dírek 

u kraje vody, na slunci se osušily, a vydaly se na 

svůj první let. Za mnoho let, co chodím na ryby, 

se mi tento pohled naskytnul poprvé, a se 

zaujetím jsme pozorovali tuto úžasnou 

přeměnu života.  

Na rybách jsem zažil ledaco, dobrého 

i špatného, ale co mě potkalo ten večer, tomu 

se skoro ani nedá uvěřit. 

Jelikož jsme přes den nic nechytili, chystali jsme 

se na noční lov ryb, a doufali, že v noci konečně 

nějaká zabere. Celá rodina už spala v karavanu, 

a já měl u sebe skoro veškerou zásobu potravin. 

Po pozdním jídle jsem je již nechtěl do karavanu 

odnášet, abych nikoho nevzbudil. Proto jsem se 

rozhodl uschovat zbytek potravin, které se 

skládaly ze štangle salámu vysočina, dále ještě 

z nakrájeného dalšího trvanlivého salámu 

a z vepřové konzervy. Tohle jídlo jsem dal 
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do igelitové tašky, a zavěsil na ulomený pahýlek 

větvičky na nízkém smrčku pár metrů za svými 

zády. Pověsil jsem to z toho důvodu, aby nám 

do jídla nevlezli mravenci a jiný hmyz.  

Pozdě v noci, když jsem u rybářských prutů 

poklimbával, zaujal mě zřetelný šramot za 

mými zády. Zprvu jsem jen poslouchal, nevím 

jak dlouho, a snažil jsem se přijít na původ 

tohoto šramotu. Potichu jsem vstal a udělal pár 

kroků směrem k lesíku. Byl jsem již jen kousek 

od uložených zásob jídla. Jako každý správný 

rybář při chytání v noci, tak i já jsem měl na 

hlavě silnou čelovou svítilnu. Zůstal jsem stát 

a hlavou mi problesklo, že si posvítím na zdroj 

zvláštního šramotu, a to jsem také udělal. Co 

jsem uviděl, mi doslova vyrazilo dech, a zůstal 

jsem stát jako zkoprnělý. Zažil jsem doslova šok. 

Představte si, že jsem koukal z očí do očí divoké 

lišce! Liška držela v tlamě igelitovou tašku se 

zásobami jídla. Oba jsme zjevně měli šok 

z překvapení. Ovšem liška se vzpamatovala jako 

první a i s jídlem zmizela do lesíku. S kamarády 

rybáři jsme hned kousek lesíku prohledali, ale 

po jídle a lišce ani stopy. Do rána mě již 

klimbání nadobro přešlo. Ještě za ranního 

světla jsem znovu prohledal část lesíku, ale nic 

jsem neobjevil.  

Ráno, když rodina přišla z karavanu za mnou 

k vodě, tak se manželka sháněla po salámu, 

který měl být pro nás na snídani. Na její otázku, 

kde je salám, jsem prostě odpověděl, že nám 

ho odnesla liška. Nechápavě na mě koukala 

a vůbec mi to nevěřila. Kdyby mi tento příběh 

někdo vyprávěl, asi bych mu to také nevěřil. Ale 

tento příběh se opravdu udál. Dodnes mi vrtá 

hlavou, jestli liška dokázala otevřít masovou 

konzervu. :) 
 

 

Oči káněte 
Dominik Pavelka, 8. B 
 

Jednou jsem se zeptal 

svého tatínka, jestli 

nemá nějaký zajímavý 

příběh z dětství. Řekl 

mi, že ano a začal mi 

vyprávět: „Byl slunný 

letní den. Protože 

bylo hezké počasí, rozhodl jsem se, že si 

vyrazím na výlet. Tehdy mi bylo asi 16 let. 

Nechtělo se mi ale jít do kopce a tak jsem si 

vyjel autobusem z Bratrušova na zastávku 

Lužná, kde je chatová oblast. Po vystoupení z 

autobusu jsem se vydal zpět domů. Po krátkém 

úseku jsem z asfaltové silnice odbočil na lesní 

cestu, která vedla do Bratrušova. Lesních cest je 

kolem Bratrušova hodně. Dříve po nich jezdili 

dělníci s koňskými povozy. Po cestě byl slyšet 

zpěv ptáků, žabí kvákání a v korunách stromů 

šuměl vítr. Najednou jsem ale zpozoroval 

v křoví malé ptáče. Bylo to mladé káně, které se 

ještě nenaučilo lovit potravu a tak leželo na 

zemi, hladové a vysílené. Svlékl jsem si bundu, 

abych ho chytil. Káně se snažilo skrýt za strom 

a klovalo mne po ruce ostrým zobákem a sekalo 

drápky. Nakonec se mi ale mládě podařilo 

chytit, zabalil jsem ho do bundy a odnesl domů. 

Doma ve svém pokoji jsem káně vložil do staré 

klece. Protože bylo zesláblé, nemohlo létat 

a samo si sehnat potravu. Šel jsem tedy do 

kuchyně a vzal kousky kuřecího masa, které 

maminka chystala na řízky. Maso jsem dal do 

klece, ale přede mnou ho káně nechtělo jíst. Šel 

jsem tedy ven, a když jsem se vrátil, maso bylo 

pryč, káně ho snědlo. Několik dnů jsem takto 

káně živil.  

Jakmile se zotavilo, otevřel jsem okno z pokoje 

i dvířka klece. Káně vylétlo z klece, sedlo si na 

kraj okna a naposledy se na mně podívalo 

svými jantarovýma očima. Pak vyletělo ven. 

Měl jsem z toho dobrý pocit, že jsem zachránil 

život živému tvoru. 
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Ještě pár příběhů na závěr 
 

S. P. 
Aneta Langerová, 9. A 
 

Každá mince má dvě strany, každý člověk má 

dva rozdílné životy a každé město má své dvě 

tváře. Proto ani není divu, že i město Prašilov 

mělo dvě tváře. Na jednu stranu totiž vypadalo 

jako malé město, kde je pouze dobrá nálada, 

žádné problémy a skvělé sousedské vztahy. 

Každý občan zde žil ten správný a čestný život. 

Děti z Prašilova měly skvělé vzdělání. Základní 

škola se svou úrovní lišila od všech ostatních 

škol v republice, následně i gymnázium, kam 

všichni žáci středoškolského věku docházeli, 

mělo studijní výsledky více než dobré a vysoká 

škola zakladatele Pepy Prašila byla jednou 

z nejlepších ve státě. Většina dospělých 

pracovala ve firmě Antonína Prašila, starosty 

a potomka zakladatelky města a zakladatele 

místní univerzity. Každý, kdo v jeho firmě našel 

místo, jakoby vyhrál v loterii. Plat zde byl totiž 

úžasný, jeho obyvatelé si s ním mohli dovolit 

všechny radosti, na které si jen pomysleli. 

Zkrátka, život v Prašilově každý miloval. 

Nikdo z obyvatel však nevěděl, na čem skvělá 

ekonomika města doopravdy stojí. A pokud se 

vám to podařilo objevit, okamžitě se po vás 

slehla zem. Prašilov totiž neměl jen tu krásnou 

a sluncem zaslíbenou stranu, byla tu totiž ještě 

strana druhá, temná děsivá a dech zatajující. 

Tato stránka se s městem táhla již od jeho 

začátku. Byla to právě Antonína Prašilová, která 

všechno odstartovala. 

V době, kdy se město začalo rozrůstat, se 

v malém slovenském městečku Potkanovicovie 

začala objevovat podivná růžová pilulka, kterou 

do té doby nikdo neznal. To město se brzy 

změnilo k nepoznání, jeho obyvatelé se na 

růžové pilulce, která se vydávala za dětský 

bonbon, začali stávat závislí. Nedokázali bez ní 

přežít jediný den, cena pilulky se však zvyšovala 

a tak nebylo divu, že lidé zanedlouho přišli 

o všechny své úspory. A tak to funguje  

 

až dodnes. Každý, kdo se v Potkanovicoviech 

narodil, stal se na pilulce závislý. Slovenská 

vláda se tento problém snažila vyřešit, nikdy 

však nenašla dodavatele ani distributora. 

Bylo tu ale něco, co nikdo nevěděl, právě 

Prašilov měl celé slovenské městečko na 

svědomí. Přesněji za to mohla rodina 

Prašilových. Nikdo z tohoto českého města 

neměl o jeho příjmech nejmenší tušení. Lidé si 

mysleli, že jejich místní zemědělství zajišťuje tak 

skvělou životní a ekonomickou úroveň. Koho by 

to totiž napadlo? Celá rodina Prašilová se zdála 

jako pilná a čestně pracující rodina. Nikdo 

nevěděl, co dělá po nocích, že netráví čas 

u televize. V noci se totiž začínal odehrávat 

příběh temné strany Prašilova. Jak začínal a kde 

se ony temné pikle kuly? 

Každý večer, v momentě, kdy v temné kanceláři 

bylo ticho a všichni úředníci už odešli, bliklo na 

jednom stole světlo. To znamenalo, že ve 

skrytém podzemí budovy začala porada rodiny 

Prašilových… 
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Sám doma 
Martin Dostál, 9. A 

 

Budík zvoní, probudím se, 

otevírám oči. 

Venku hezky září slunce, 

můj pes na mě skočí. 

 

Probudím se olízaný, 

nemusím se mýt. 

A v tu chvíli vzpomenu si, 

že sám musím být. 

 

Musím hlídat naši fenku, 

proto budu dlouho venku. 

Času máme spolu spoustu, 

pak sedneme k chutnému soustu. 

 

Pes je dobrák od kosti, 

pořád dělá blbosti. 

A když už dojde k večeru, 

mám strach velkých rozměrů. 

 

Vzpomenu si, že jsem sám! 

Nemusím se ale bát. 

Jelikož mě hlídá - 

můj zubatý kamarád. 

 

Temná kancelář 
Elena Jehurnová, 9. A 

 

Všichni odešli, nikde žádný zvuk. 

Náhle uslyšela jsem však hluk. 

Živé duše žádné, 

kanceláře prázdné. 

 

Vstanu, jdu za tím hlukem, 

všem příšerám vyhýbám se obloukem. 

Vidím, že rozsvítilo se světlo. 

Bojím se – to bude peklo. 

 

Musím sebrat odvahu 

na tu těžkou výpravu. 

Opatrně vstoupím do místnosti se světlem. 

Uf, je to údržbář se zapomenutým svetrem. 

 

Pane údržbáři, já se tak lekla, 

že jsem málem vyjekla. 

To se mi ale ulevilo, 

všechno se to vyřešilo. 

 

Paní úřednice, také jste mě vylekala, 

jak jste se na mě podívala. 

Příště se nejprve mrknu, zda tu někdo není, 

aby znovu nevzniklo nepříjemné překvapení.

Podivná kancelář 
Eduard Špička, 9. A 

 

Šel jsem pozdě večer do práce. Prošel jsem 

vrátnicí a potom jel výtahem do nejvyššího 

patra budovy. Všude byla tma. V temné 

kanceláři bylo ticho, všichni úředníci už odešli. 

Náhle na jednom stole bliklo světlo a já jsem 

spatřil podivné stíny, které se míhaly u stěny. 

Přiblížil jsem se k nim a najednou byly pryč. 

Vypařily se jako pára nad hrncem. Pomyslel 

jsem si, že to byl asi jen nějaký odraz z okna, 

a tak jsem zasednul ke stolu a začal jsem 

pracovat. 

Najednou slyším z chodby podivné zvuky. Jako 

by někdo cinkal skleničkami, ale bylo to slyšet 

velice matně. Vyšel jsem ze dveří a dívám se, 

ale nikde nic. To je zvláštní, pomyslel jsem si, 

ale potom jsem to pustil z hlavy a pracoval dál. 

V tu ránu se zabouchly dveře a zhasla všechna 

světla. Potmě jsem nahmatal na stěně vypínač, 

ale ten nefungoval. A zvláštní zvuky jsem slyšel 

čím dál více. Tohle už není sranda, pomyslel 

jsem si a utíkal ven. 

Co se v budově dělo, jsem se už nikdy 

nedozvěděl. 
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Herci šumperského divadla zahráli dětem na Pětce 
 

 
 

Krásný dopolední program a zároveň i ozvláštnění učebního dne si pro žáky ZŠ v Šumperku na ulici 

Vrchlického 22 (tzv. Pětka) v květnu připravili herci šumperského divadla pod názvem „Herci dětem 

pro radost“. 
 

 
 

Vše se odehrálo na venkovním prostranství před budovou školy. Herci dětem zahráli a zazpívali 

několik populárních písní a mnohé z dětí, ale i učitelů „přinutili“ k tanci a „vyčarovali“ jim radostný 

úsměv na tváři. „Takovéto akce jsou pro děti důležité a zapotřebí, protože škola není jenom o učení, 

ale hlavně i proto, abychom si uvědomili, že v těchto „pocovidových“ časech se opět vše postupně 

vrací k běžnému způsobu života, že život nejsou jenom restrikce, ale i pohoda a radost ze života. A to 

nám šumperští herci znovu umožnili objevit…“, říká Richard Hrdina, pedagog šumperské Pětky. 

Převzato z sumpersko.net, autor: red., R. Hrdina - zdroj foto: škola 

 


