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S Airou ke hvězdám 
 

Alexandr Nawrat, 9. A 
 

 
 

První, co si pamatuji, bylo to zvláštně hřejivé 

denní světlo, které mě toho dne probudilo. 

Pomalu jsem otevíral oči a v tom jsem si 

uvědomil, že ležím na mokrém, studeném 

kamení, čímž se mé otevírání očí rázem 

urychlilo. To byla mimo první vzpomínku i má 

první chyba, jelikož jsem spatřil to brutálně 

oslňující slunce. Po odvrácení pohledu jsem 

zahlédl jeskyni příliš temnou na prozkoumání. 

Doufal jsem v pozitivnější pohled na druhé 

straně. Tam ale byl oceán s pevninou 

v nedohlednu. No co, měl jsem aspoň čas 

zamyslet se. „Počkat, co? Jak jsem se tu sakra 

objevil? Kdo vlastně jsem?!” řekl jsem si asi 

docela nahlas.  

Po chvíli marného nalézání své identity se již 

začalo stmívat a mé vzpomínání přerušilo 

modré bliknutí na stropě jeskyně. Najednou 

jsem viděl, jak se celá jeskyně postupně 

rozsvítila tyrkysovými světélky odhalující krásu 

krápníku i rostlin po stěnách. „Takovou krásu 

nemůže nic přerušit,” pomyslel jsem si, když 

v tom se ozval náhlý řev, jako by jej vydal snad 

drak. Opatrně jsem se otočil a uviděl fialovou, 

šupinatou obludu vyčuhující z oceánu. Z jejích 

zářících červených očí byla vidět jasná agrese 

a touha po krvi. To dokazovaly i její dlouhé 

tesáky a hlavně rychlý plazivý pohyb mířený 

přímo na mě. Já se tedy z těchto důvodů 

rozeběhl do jeskyně, jejíž chodby byly už jasně 

viditelné, ale jak jsem se krčil úzkými chodbami 

plnými překážek, všiml jsem si, že je mi ta 
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bestie i přes svou velikost stále blíž. Mohl jsem 

pokračovat rozsvícenou cestou, nebo odbočit 

do temné, ještě užší chodby. Přesně to jsem 

udělal a hned jsem si řekl, že to byla chyba, 

protože jsem po prvních pár krocích narazil do 

zdi. Byla to slepá ulička a příšera nevykazovala 

žádné známky slitování. Hlava se jí do uličky 

v pořádku vešla a při snaze lapit mě svým 

jazykem se i její tělo dostávalo pomalu blíž 

a blíž. Už jsem se jen srovnával s jistou smrtí, 

když do toho vidím na zemi paprsek světla. 

„Nahoře je východ!” uvědomil jsem si 

a vyškrábal se nahoru, zatímco bestie se celá 

dostala dovnitř. Na rozdíl od ní jsem neměl už 

sílu nahoře pokračovat v útěku, ale taky na 

rozdíl od ní nejsem hlubinný tvor, kterého 

slunce okamžitě oslepí.  

Zanedlouho ji slunce úplně vysušilo a já se 

rozhlédl kolem na rudou trávu, žluté stromy 

a oceán snad všude okolo mě. Váhal jsem, 

v jakých oblastech se takto zvláštně podzim 

chová, ale místo přemýšlení jsem potřeboval 

jídlo a vodu, abych vůbec přežil. Přišel jsem 

k jednomu ze stromů a vida! Bylo na něm 

ovoce s dužinou ukrývající sladkou šťávu. Něco 

jako kokos, jen lepší. Nevěděl jsem, co to je, 

a bylo mi docela jedno, jestli je to jedovaté, páč 

to bylo neuvěřitelně lahodné. Strávil jsem 

hodiny jezením jednoho plodu za druhým 

s otázkou, proč tohle neprodávají v obchodech.  

Po pár hodinách přišla náhle zase noc a já 

spatřil měsíc. Byl krásný, leskle žlutý a jeho svit 

na obloze vytvářel jakousi duhovou polární zář. 

Nevěřil jsem vlastním očím a o to víc, když jsem 

zahlédl ten druhý, růžový měsíc. Konečně jsem 

tedy vytáhl mobil, abych si vygooglil, jaké 

ovoce jsem to vlastně snědl a když se mi 

ukázalo, že nemám signál, bylo mi to hned 

jasné. „Jsem na jiné planetě!!!”  
 

Souhvězdí lenochoda, kočky a žáby 

Země jen další modrá tečka 

Jak mohlo se mi stát, aby 

Slunce bylo jen další bílá hvězda? 
 

Byl jsem si vážně jist, že v tomhle bodě mě už 

nic nepřekvapí. I kdyby na mě z ničeho nic 

promluvil mimozemšťan, jsem v pohodě. Jo, 

samozřejmě jsem se mýlil. Můj pohled na 

oblohu jemně narušila záře ohně z druhého 

konce ostrova. Připlížil jsem se k nejbližšímu 

stromu u ohně, abych to mohl zblízka ale 

opatrně prozkoumat. U něj byl přístřešek 

z větví a v něm dívka. Měla modré vlasy, ovšem 

určitě byla člověk. Její spokojený, upřímný 

úsměv při opékání slupek toho ovoce byl 

krásnější než duhová záře a oba měsíce nad ní. 

Se světle modrými vlasy vlajícími po větru do 

rytmu mého srdce ji ladily i její rozzářené oči, 

které jsem hned zatoužil spatřit zblízka. Co 

jsem ale měl dělat? Na první pohled jsem 

poznal křehkost její duše a tak jsem pomalu 

s rukama před sebou a přátelským obličejem 

vylezl zpoza stromu a pozdravil:  „Ahoj. Nevíš 

náhodou…” Ona se jen zasmála a tak jsme si 
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začali povídat o tom, kde to jsme. Na vše 

odpovídala velice přímočaře a vlastně 

jsem se nedozvěděl nic o našem objevení 

tady. Neustále chtěla probírat méně 

podstatné věci, ale díky tomu jsme se do 

sebe s Airou jen za pár dní zamilovali 

láskou jako z jiného světa.  

A tak přišel zvrácený zvrat, jelikož jak se 

říká - láska hory přenáší. Za oceánem 

sedmero hor a sedmero řek a za hory za doly 

i ty mimozemské zlaté parohy, které se tam 

pásly, to všechno nám láska přinesla a jelikož 

jsem měl stále plno otázek, objevil se i Morgan 

Freeman, který přece vždy všechno vysvětlí.  

Zeptal jsem se tedy logicky: „Pane Freemane, 

kde to, prosím, jsme a jak jsme se sem sakra 

dostali?!“ Na to pan Freeman odpověděl: „Před 

tím, než ses zde objevil, přihlásil ses jako 

dobrovolník k průzkumu této nově objevené 

exoplanety pomocí připojení tvého vědomí 

k této syntetické kopii tvého těla.” Podíval jsem 

se na své ruce a nemohl uvěřit, že nejsou 

reálné, stejně jako Morgan Freeman přede 

mnou, ale ještě více mě zajímalo: „A co Aira? 

Jak se na Zemi známe?” Morgan na mne upřel 

lehce lítostivý pohled a řekl: „To patří 

k průzkumu. Aira je jen umělá inteligence, 

projekce tvé mysli a motivace k prozkoumání 

této planety. Celé je to Elonův nápad, já tady 

jen věci vysvětluju.” Vedle Morgana se 

najednou objevil Elon Musk se stížností: „Co 

tam tak dlouho děláte? Tady na Zemi uplynulo 

už pět let a my stále nemáme dostatečné 

množství kokainu do Coca-Coly! Každým rokem 

lidem slibuji, že to bude příští rok a vy jste stále 

nezjistili, který mimozemský plod bude 

nejvhodnější!”  

Uvědomil jsem si, že lidem a Zemi se už stejně 

nedá pomoci a tak radši přeruším komunikaci 

a zůstanu tady, v krásném světě, který nikdo 

nezná a ve kterém jsem sám s Airou, láskou 

která neexistuje… a vlastně ani já tady 

skutečně nejsem.  

Ale co jiného jsem měl dělat? 
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Proč? 
 

Magdalena Pattermanová, 9. A 

 

Válka začala, když mi bylo 13 let. Už předtím 

jsem si všímala, že nás Židy německá vláda 

utlačuje. Půl roku před začátkem války tátovi 

zakázali provozovat naší rodinnou pekárnu. 

Milovala jsem, když jsme se starším bratrem 

Danielem pomáhali v neděli ráno s prodejem. 

Když už několik týdnů probíhala válka, tak za 

mnou jednoho dne přišla maminka do pokoje 

a řekla mi, že už se nesmím stýkat se svojí 

nejlepší kamarádkou Friedou, protože není 

Židovka jako já. Několik dní jsem probrečela 

v posteli, stejně už jsme s bratrem nesměli do 

školy. A poté přišly ty žluté hvězdy. To už jsme 

pomalu ani nevycházeli z domu, aby se nám nic 

nestalo, jak říkala maminka.  

Asi tři měsíce po mých čtřnáctinách nám brzy 

ráno někdo bušil na dveře. Když táta otevřel, 

tak jsme slyšeli, jak mluví s nějakým mužem. 

Potom, co se tatínek vrátil zpět do ložnice, nám 

oznámil, že si máme do 30 minut zabalit ty 

nejnutnější věci. Ptali jsme se proč, ale ani on 

pořádně nevěděl, jen říkal, že to bude lepší, než 

kdybychom zůstali.  

Rychle jsme našli kufry dali do nich co nejvíce 

oblečení, doklady a já si ještě tajně vzala 

plyšovou myšku, kterou mi dala Frieda. Měla 

jsem strach, všichni jsme měli. 

Uběhlo půl hodiny a na dveře začal bušit voják. 

Držela jsem bratra Daniela za ruku a třásla se. 

Vyšli jsme na ulici, kde stálo obrovské nákladní 

auto, zavedli nás do nákladního prostoru, kde 

seděli další lidé se žlutými hvězdami na 

oblečení. Během pár chvil se nákladní prostor 

naplnil k prasknutí, zabouchly se dveře a auto 

vyjelo.  

Netuším, jak dlouho jsme jeli, ovšem muselo to 

být několik hodin, protože když auto zastavilo 

a otevřely se dveře, tak už se stmívalo. Byl 

listopad a mě zábly ruce jako nikdy dříve.  

Když jsme vystoupili, tak nás ihned začali 

němečtí vojáci rozřazovat do tří skupin. Do 

první skupiny šla máma a další ženy, ve druhé 

stál táta a další muži a ve třetí jsme byli my, 

děti. Daniel nejdříve stál s dospělými muži, ale 

po chvíli ho jeden voják poslal zpět k dětem. 

Nevím proč, ale byla jsem za to moc ráda. Každá 

skupina se vybrala jiným směrem. To bylo 

naposledy, co jsme s Danielem viděli rodiče.  

Po otřesné noci na třípatrových postelích v malé 

místnosti s jedním oknem a dalšími dětmi, nás 
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ráno „přivítal“ voják se slovy: „Vítejte 

v Daugavpilsu.“ Nikdo v místnosti jsme nevěděli 

kde to je, ale byla tu jedna věc, která byla 

dobrá. V Daugavpilsu totiž stála škola, kterou 

jsme navštěvovali dopoledne. Ale odpoledne 

jsme museli chodit pracovat. Holky do fabriky, 

kde jsme přišívali knoflíky na vojenské uniformy 

a kluci do firmy, kde sestavovali drobné části 

zbraní.  

 
Během zhruba dvouletého pobytu tady 

v Daugavpilsu, kde byli strašné podmínky 

a němečtí vojáci se k nám chovali jako 

k dobytku, sem přijíždělo čím dál více Židů, ale 

také jich mnohem více vojáci odváželi někam 

pryč.  

Po mých 15. narozeninách, přišli jako každé 

ráno vojáci, aby nás odvedli do školy, ale na 

místo dvou vojáků, jak bylo zvykem, přišli čtyři. 

Ti dva, které jsme neznali, si začali vybírat starší 

kluky, mezi kterými byl i Daniel. Potom tuto 

skupinu asi patnácti chlapců odvedli ven 

a autem odvezli pryč z Daugavpilsu. Mohla jsem 

si jen domýšlet, kam je vezli, ale tak nějak jsem 

tušila, že to nebude hezké místo. Každopádně 

asi po dvou letech, co jsem byla v Daugavpilsu, 

přišla řada i na mě a s dalšími mladými lidmi mě 

odvezlo auto pryč. Tím autem jsme nejeli 

dlouho, asi tak dvě hodiny. Po vystoupení z auta 

jsme nastoupili do vlaku. Byl to vlak, kterým se 

původně převážela zvířata. Tím jsme jeli skoro 

tři dny bez vody a jídla.  

V nejhorší chvíli jsem si v rohu vagónu všimla 

malé dívky s dlouhými vlasy, mohlo jí být tak 10 

let. Protlačila jsem se mezi lidmi k ní, a všimla si, 

že jí po tvářích tečou slzy. Sedla jsem si vedle ní. 

Jmenovala se Rút. Objala jsem jí a povídala jí 

pohádku, aby usnula. Probudila se až ve chvíli, 

kdy zastavil vlak.  

Vzápětí lidé na povel vojáků začali vystupovat 

z vagónů. Všude byl hluk a takový divný smrad. 

Škvírou mezi davem jsem viděla vysoký plot 

s ostnatým drátem. Vojáci začali hned zařazovat 

lidi do několika skupin, avšak ne tak jako 

v Daugavpilsu, ale jinak. V jedné skupině stáli 

staří lidé, těhotné ženy a malé děti, kterým 

nemohlo být více jak šest let. V další stáli zbylí 

muži a chlapci a ve třetí stály ženy a dívky, mezi 

kterými jsem byla i já a Rút. Tolik lidí najednou 

jsem v životě snad neviděla. Rút mě pevně 

držela za ruku a já věděla, že ji nesmím pustit. 

 
Vojáci nás odvedli do velké betonové budovy, 

kam jsme se šli osprchovat. Po sprše jsme si 

měli vzít takové divné oblečení, které vypadalo 

jako pruhovaná pyžama a z obří hromady bot si 

nějaké najít. První jsem našla celkem hezké boty 

Rút a pak sobě. Sice jsem měla jednu botu 

menší jak druhou, ale hlavní pro mě byla Rút. 

Z místnosti s oblečením jsme šli s davem a po 

chvíli jsme viděli, co se děje. Před námi stálo asi 

deset židlí, na každé seděla jedna z žen, a vojáci 

jedné za druhou stříhali vlasy úplně nakrátko. 

Za chvíli přišla řada i na Rút a mě. Bylo mi tak 

líto těch jejích dlouhých vlasů. Chvíli na to už 
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nás vojáci vyvedli ven z budovy. Za několik 

minut jsme došli k dřevěné stavbě, kde byly jen 

několikapatrové postele a místo matrací pytle 

vycpané senem a slámou. Měli jsme si nějakou 

vybrat a jít spát. Celou první noc jsem 

nezamhouřila ani oko. Rút taky skoro nespala, 

celou noc se klepala strachy a zimou.  

Hned ráno po východu slunce přišli vojáci 

a začali rozdávat práci, věděla jsem, že ať se 

stane cokoliv, Rút nesmí zůstat sama. A tak, 

když voják hledal mladé dívky do kuchyně, jsem 

neváhala, vzala jsem Rút a šly jsme. V kuchyni 

bylo dalších několik dívek. Jeden vysoký voják 

nám přikázal, že máme loupat brambory, ale že 

jestli se odvážíme něco jen ochutnat, tak nás 

zastřelí. Všechny jsme měli obrovský hlad, ale 

strach o vlastní život byl větší. Když jsme 

dovařili oběd, tak nás vojáci zavedli zpět do 

stavby, kde jsme spali. Tam jsme dostali kousek 

suchého chleba a trochu vody. Bála jsem se 

zeptat, kde je to jídlo, co jsme vařili, ale bylo mi 

jasné, že rozhodně není určeno nám 

v pruhovaných šatech.  

Takto to šlo několik dalších týdnů, tedy až na to, 

že jsme někdy za celý den nedostali ani ten 

kousek chleba, ovšem jindy jsme zase dostali 

takovou vlažnou vodu, co měla připomínat 

polévku - to pak byl jeden z lepších dnů. Na 

tomto místě se také střídali lidé, ovšem stále 

jsme jen viděli vlak přijíždět, a odjíždět ne. 

Vojáci tomu tady říkali Treblinka. Pracovali jsme 

tu do vyčerpání, a přes to všechno jsem se 

nevzdávala. Několikrát bylo vidět to, jak voják 

zastřelil někoho, kdo jen chvíli nepracoval nebo 

jen tak z nudy. To mi kupodivu dodávalo sílu na 

záchranu svého vlastního života. Za ty tři roky, 

nebo jak dlouho jsem tam byla, mě nutili dělat 

různé práce. Mnoho z těch věcí co jsme dělali, 

ani nemělo smysl. Třeba jeden den jsem měla 

odvést kupu hlíny z jedné strany plotu na 

druhou a druhý den ji převést zpět, tam jak byla 

původně.  

Přesně si vybavuji i ten den, kdy ráno přišel 

s vojáky i doktor a řekl, že potřebuje vidět Rút, 

jestli je v pořádku a jestli jí nic nechybí. Dalších 

šest dní jsem ji neviděla. Když se po šesti dnech 

vrátila, měla po celém těle odřeniny 

a škrábance. Řekla mi, že ji zavřeli do tmavé 

místnosti a několikrát ji zbili. Od té doby už jsem 

ji nenechala jít samotnou ani krok.  

Na jaře 1945 se mezi lidmi začalo tajně říkat, že 

bude konec války. Pár týdnů poté, co se začaly 

šířit řeči o konci války, nás vojáci ráno vyzvedli 

v budovách a asi s jednou další skupinou žen 

a dvěma skupinami mužů nás vedli někam pryč. 

Prošli jsme celým objektem, jenž byl mnohem 
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větší, než jsem si celou tu dobu myslela, až jsme 

došli k plotu, ve kterém byl udělán velký 

prostor, aby se tam dav lidí procpal. Prošli jsme 

a šli dál za plot. Kolem celého davu šlo několik 

vojáků a každý z nich si nesl pušku. Rút už 

několik dní předtím nebylo dobře, bála jsem se, 

že má horečky, ale musely jsme jít, jít 

a nezastavovat se. Obě jsme doufaly, že by to 

mohl být vysněný konec toho dlouhého utrpení. 

Ta cesta nekončila, šli jsme několik hodin bez 

jídla a pití. Pokud se někdo jen zastavil, tak ho 

vojáci zastřelili. Bylo to strašné, naproti tomu to 

dodávalo alespoň trochu síly.  

Druhé ráno pochodu si jeden mladý, vysoký 

a na kost vyhublý muž, co šel přede mnou, chtěl 

sednout. Už se chystal zastavit, ale chytla jsem 

ho za ruku, ohlédl se za mnou a v tu chvíli se mě 

i jemu zalily oči slzami. Ten muž byl totiž Daniel, 

stačil nám jeden pohled a hned jsme věděli, že 

teď se už vzdát nesmíme, teď ne! Daniela jsme 

s Rút podpíraly každá z jedné strany, byl rád, že 

ujde každý další krok. K večeru druhého dne 

jsme se konečně zastavili a mohli si sednout. 

Vojáci nás posadili na poli a řekli, ať spíme. 

Netrvalo to dlouho a usnuli jsme všichni tři 

v objetí - já, Daniel i Rút. Před úsvitem nás 

probudili vojáci. Nebyli to ti Němci, co šli 

s námi, ale byli to vojáci Rudé armády. 

Ošetřili zraněné a pomalu nás odváželi do 

města. Tam nám dali teplou polévku, snědla 

jsem ani ne pět lžic. Víc jsem nezvládla, ovšem 

tuto polévku si budu pamatovat do konce 

života.  

Ještě několik týdnů jsme byli s Danielem a Rút 

ve vojenské nemocnici, a když se Danielovi 

a Rút udělalo lépe, tak nám přidělili byt 

v nedalekém městě. Máma s tátou už se však 

zachránit nezvládli, ani rodiče Rút. Po konci 

války jsme zjistili, jaké ohromné štěstí to bylo, 

že jsme přežili. Velkému množství lidí se to 

nepovedlo.  

S Danielem a Rút jsme si na konci zimy 1946 

otevřeli vlastní pekárnu. A Rút se stala součástí 

našich životů. Nikdy nezapomenu na všechny ty 

hrůzy, co se nám děly, zároveň jsem vděčná za 

to, že jsme přežili a žijeme teď slušný život, jaký 

si všichni tři zasloužíme. 
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Pavel Nedvěd 
 

Matěj Doležal, 7. B 

 

Obdivuji Pavla Nedvěda, protože to někam 

dotáhl. Vypracoval se až na nejlepší úroveň 

fotbalu. To málokterý Čech dokáže. Někteří to 

dotáhnou do Fortuna ligy nebo do nějakých 

průměrných týmů v lepších ligách. Sice se 

počítá, že to dokázali, ale málokdo dojde dál. 

Hodně lidí to vzdá, netrénují, nedokážou to. Ale 

Pavel Nedvěd dokázal hrát i za Juventus Turín, 

jeden z nejlepších klubů v Itálii. Ale hlavně si ho 

vážím, protože vyhrál zlatý míč. Vyhrál stejný 

počet zlatých míčů jako Ronalidinno, Zinedine 

Zidane, Ronaldo Nazario, Luka Madrič a mnoho 

dalších. 

Kdyby někdo nevěděl – zlatý míč je ocenění za 

nejlepšího hráče roku. Je opravdu moc těžké 

získat toto ocenění, když vám konkurují stovky 

hráčů na světových úrovních. Před pár lety to 

bylo velmi těžké – dobrý hráč, kam jste se 

podívali. Například Lionel Messi, Cristiano 

Ronaldo, Neymar Jr., Kylian Mbappé, Eden 

Hazard, Mohamed Salah, Karin Benzema 

a stovky dalších. Není to jen o tom střelit pár 

gólů. Je třeba věřit sám sobě, přemýšlet kam 

a jak nahrát komu, jak udělat kličku, neztrácet 

balón. Je to i o týmových trofejích a o mnoha 

dalších věcech. 

A to vše Pavel Nedvěd dokázal. Vyhrál desítky 

ligových trofejí, desítky individuálních ocenění, 

dokonce dostal i medaili za zásluhy od Miloše 

Zemana. A to je důvod, proč ho obdivuji. 
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Osud 
 

Melánie Ermanová, 8. B 

 

Osud se nám snaží ukazovat myšlenky, které 

nám říkají, že události v našem životě jsou 

předem určeny. Lidé, kteří v osud věří, žijí 

v pocitu, že vše, co se kolem nich děje, 

nemohou žádným způsobem ovlivnit a jen se 

s takovou situací musí smířit.  

Předem určený osud je také velmi zvláštní 

filozofický pojem, který v sobě ukrývá mnoho 

zajímavostí. Proto vám povyprávím příběh 

o dvou zamilovaných lidech, kterým život 

připravil jiný osud, než si oba dva přáli. 

Matteo byl třicetiletý charismatický, všemi 

podporovaný  a oblíbený, italský právník. 

V životě ho naplňovalo zaměstnání a myšlenka 

na úspěch. Vivian byla učitelka ve školce, která 

měla zálibu ve zvířatech a cestování.  

Matteo jednou na ranní cestě do práce 

zabloudil k malé, opuštěné uličce, ve které 

určitě neměl být. Spatřil tam dva muže, 

oblečené v bílém obleku, kteří před malou chvílí 

znehybnili mladou dívku. Na hlavu ji dali zvláštní 

stříbrný přístroj, který, jak zaslechl Matteo 

později od mužů, této dívce změnil celé 

uvažování nad jednou určitou záležitostí. 

Matteo zůstával v šoku, bez emocí sledoval 

muže, kteří ho ale zahlédli a chytili. Poté ho 

muži zavedli do starého nepoužívaného skladu, 

kde mu vysvětlili, že dívku museli nasměrovat 

na její plán osudu. Matteo se také dozvěděl, že 

to, co viděl, nesmí nikomu za žádných okolností 

říci, jinak mu muži budou nuceni změnit celý 

život.  

Matteo byl zpočátku velmi zmatený, vzal si 

proto v práci týdenní dovolenou. Týden plný 

samoty si ale užíval jen do chvíle, kdy na cestě 

vlakem do Milána spatřil krásnou učitelku 

Vivian, která si k němu přisedla a zapovídala se 

s ním. V okamžiku kdy vlak začal zpomalovat 

a Vivian hledala červené dveře k vystoupení, 

Matteo ji chytil za ruku a zeptal se na telefonní 

číslo, které mu Vivian s radostí napsala. Po 

měsíci poznávání spolu začali tvořit pár. Vše se 

zdálo být dokonalé a zalité sluncem, to se ale 

bohužel brzy změnilo. 

Po roce „muži osudu“ zjistili, že se tento pár 

neměl nikdy setkat, a pokud spolu Vivian 

a Matteo zůstanou, nebude dodržen jejich plán 

osudu. Kvůli tomu muži jednou v noci navštívili 
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Mattea a řekli mu, že s Vivian nemůže zůstat. 

Vivian a Matteo spolu totiž nikdy nedokáží to, 

co by dokázali sami. Matteo ale s Vivian 

plánoval budoucnost a v rozčilení jednoho 

z mužů uhodil do tváře. Muž ale jeho chování 

pochopil a s druhým mužem v klidu odešel.  

Po večerním rozhovoru se Matteo ráno 

probudil, podíval se na Viviany zavřené oči, 

které ho obklopovaly pocitem štěstí. Nemohl se 

s ní rozejít.  

Utekl týden od rozhovoru s muži, vše se zdálo 

být v pořádku. Matteo s Vivian spolu odjížděli 

autem na rodinnou oslavu. V tom Vivian 

zazvonil telefon. Vytáhla ho z kašmírově 

červené kabelky. Bylo to neznámé číslo, ona ho 

ale zvedla a poslouchala. Matteo si všiml až po 

chvíli, že něco není v pořádku. Podíval se na 

Vivian, která právě vypnula telefon a její oči se 

plnily slzami. Zeptal se jí, co se stalo, a ona mu 

odpověděla, že její otec měl autonehodu na 

cestě z práce. Nepřežil to, byla to nešťastná 

náhoda, najednou se tam objevilo druhé auto 

a došlo ke srážce, řekla mu. 

Matteo hned zastavil, políbil Vivian a nad svou 

první myšlenkou byl zděšen. Co když za to 

můžou oni? Mohou to myslet jako varování. 
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Druhý den byl Matteo zamyšlený. Necítil se ve 

své kůži. Pořád myslel na nehodu a na Vivian, 

která ležela v posteli a s nikým nemluvila. 

Matteo se nakonec rozhodl - nebude 

hazardovat se životy jiných.  

Vyšel po schodech nahoru k Vivian a zaklepal na 

dveře. Vstoupil dovnitř a cítil, jakoby neměl 

hlas. Nedokázal říci nic, ani slovo. Chvíli se na 

sebe jen dívali, potom ale Matteo promluvil. 

Vivian se od Matteo dozvěděla, že nemohou být 

spolu, protože si nejsou souzeni. Matteo ji ale 

nemohl říci o mužích, kteří je chtěli rozdělit. Po 

hodinové hádce si tak Vivian dala věci do tašky 

a odjela. 

Utekl měsíc po ukončení vztahu a Matteo si čím 

dál více uvědomoval, že bez Vivian ho obklopuje 

jen samota spojená se smutkem. Proto se snažil 

zjistit, kde Vivian žije. Také chodil stále na místa, 

kde spolu trávili čas. Matteův život byl náhle 

zaplněn zoufalstvím.  

Rozhodnul se vyjít na čerstvý vzduch a zamířil 

ke své oblíbené lavičce, která byla plna klidu 

a pohodlí. Po chvíli u lavičky spatřil ženu, která 

měla na sobě dlouhé, tmavě modré plesové 

šaty. Žena volala o pomoc. Nemohla najít svého 

syna, a tak se Matteo rozhodl ženě pomoci. 

Pětiletý chlapec měl na sobě bílou košili 

a tmavě vínové kalhoty, jak mu sdělila žena. 

Žena se zoufale rozbrečela. Matteo ji 

uklidňoval, zapomněl na dohodu s muži a začal 

ženě vyprávět o svém neštěstí. Ulevilo se mu, 

ale netušil, že „muži osudu“ vše ví. Hocha 

nakonec našli a rozloučili se. Matteo stále 

nevěděl, že muži mu vzápětí změní celý život.  

Druhý den ráno se Matteo probudil, podíval se 

na výhled z balkonu a to bylo vše. Nepamatoval 

si nic, neznal své jméno, svou rodinu a ani 

o jménu Vivian nic nevěděl. Možná to ale tak 

bylo v pořádku. Nezažije pocit zklamání, který 

by mu způsobila Vivian v okamžiku, kdy se stala 

ženou úspěšného podnikatele. Vivian se ale 

také nikdy nedozvěděla, co Mattea vedlo 

k ukončení vztahu a též i to, že se ji znovu 

pokoušel nalézt. 

Tento příběh vyprávěl o lásce a zklamání, které 

každý z nás jednou pocítil, či pocítí. Hlavní roli 

tu přisuzujeme osudu, který předem určil děj 

života Vivian a Mattea. Jestli osud udělal 

správnou věc, se nedozvíme nikdy. Jisté ale je, 

že pro vše, co se stalo v tomto příběhu, či 

i v našem životě, existuje zdůvodnění. 
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Svatební den 
 

Simona Štěpánková, 8. B 

 

Když jsem se dnes probudila, slunce už svítilo na 

obloze, v trávě se třpytila rosa jako malé 

drahokamy. Dnešní den má být, tím 

nejkrásnějším dnem za celý můj život. Budu se 

vdávat. Vstala jsem a udělala si palačinky. Byly 

sladké jako med. 

Když jsem dojedla, vyrazila jsem ke kadeřnici. Je 

to přebornice v oboru. Vyhrála už několik 

soutěží. Má velmi moderní salón laděný do 

béžové a hnědé barvy. Nachází se tu béžový 

gauč s hnědými polštářky, černé křeslo, světle 

hnědá podlaha a v pozadí tapeta s růžovými 

kvítky. Domluvili jsme se, že mi učeše vysoký 

drdol podle poslední módy. Česání trvalo 

přibližně hodinu a čtvrt. Poděkovala jsem 

a zaplatila. 

Rychle jsem vyrazila na cestu ke kosmetické 

specialistce. Po deseti minutách jsem 

byla na místě. Musela jsem chvilku 

počkat, protože na řadě byla mladá 

slečna. Měla na sobě bílé tílko, černé 

kalhoty a růžové tenisky značky Nike. 

Byla pěkná, ale já budu dnes ještě 

krásnější, pomyslela jsem si. Hned, jak 

jsem přišla na řadu, tak jsem paní 

vysvětlila, jak chci nalíčit. Pustila se do 

práce. Netrvalo dlouho a bylo hotovo. 

Poté mi přišla zpráva od mojí nejlepší 

kamarádky Gabči, že je vše připraveno. 

Ovládla mě nervozita. Zároveň jsem se 

těšila na přátele, rodinu a na Něj.  

Před domem už stála limuzína. Srdce mi 

bušilo jako o závod. 

Konečně jsem dorazila na místo. Uviděla 

jsem Ho. Krásné hnědé vlasy se mu na 

slunci blyštěly. Oči se mu láskou leskly. 

Jeho úsměv ve tváři mě ujistil, že je vše, 

tak jak má být. 

A nastal ten moment říci ano. Svědek 

podal krabičku s prstýnky. Ale prstýnky 

nikde! Začali jsme hledat. Přes veškerou snahu 

jsme je nenašli. 

Řekla jsem: „Nedá se nic dělat. Teď si půjdeme 

dát dort a užijeme si tento den na maximum.“ 

Dort byl výborný.  

Pak odbilo deset hodin a naše párty s dýdžejem 

mohla začít. Všude blikaly reflektory. Vládla zde 

veliká zábava legrace. Většina z nás tančila.  

Najednou jeden z pohyblivých reflektorů 

posvítil na strom a něco se tam zablesklo. 

Vylezla jsem na strom, abych zjistila, co to je. Ve 

stračím hnízdě ležely naše prstýnky! Vzala jsem 

je do ruky, ale najednou se ozvalo křupnutí 

a velká rána. Lekla jsem se. 

    Otevřela jsem oči a s úžasem zjistila, že se mi 

to celé zdálo. Ptáte-li se, co způsobilo tu ránu, 

tak vězte, že mojí mamince upadl talíř při 

umývání nádobí. 
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Jak jsem začala s boxem 
 

Amálie Lantová, 8. B 

 

Před čtyřmi lety mě táta dovedl k boxu. Ze 

začátku jsem se strašně bála, ale pak jsem si 

zvykla. Tréninky pro mě byly těžší a těžší. Zatím 

jsem neměla žádné myšlenky, že to někam 

dotáhnu. Po půl roce mi řekl trenér, že budu mít 

oficiální zápas. Měla jsem strašnou radost. Byl 

to první oficiální zápas pro náš klub.  

Zápas proběhl v Olomouci 1. 6. 2019. Měla jsem 

stres a nervozitu, protože jsem nevěděla, co mě 

bude čekat. Šla jsem do zápasu s holčinou, která 

byla z Havířova, a měla už tři zápasy za sebou. 

Tento zápas jsem prohrála na body, ale 

posunulo mě to dál.  

Pak proběhlo více zápasů a začínala jsem 

i vyhrávat a zlepšovat se. Zatím jsme jezdili na 

oblastní kola do Krnova, Olomouce a Opavy. 

Po roce a půl jsme jeli na zápas do Prostějova, 

kde jsem se setkala s domácí soupeřkou 

a zaboxovala jsem, jak jsem měla. Na moji 

soupeřku to však nestačilo, a tak jsem prohrála. 

Po zápase ale přišel její trenér za námi a řekl mi, 

že jdu do reprezentace ČR. Moje cesty se 

rozvinuly dál a začala jsem ještě dvakrát více 

makat než předtím. 

První zápas za reprezentaci jsem měla v Polsku, 

kde proti mně nastoupila reprezentantka ze 

Slovenska. Souboj byl těžký, ale zvládla jsem to 

a vyhrála jsem. Po tomhle zápasu jsem 

procestovala hodně míst, třeba soustředění 

v Maďarsku, a zápasy jsem měla pořád v Polsku. 

Pamatuji si, že jsme jednou jeli na soustředění 

do Polska na týden a tam jsme měli třikrát 

denně trénink. Ráno běh, odpoledne trénink 

a večer trénink. Už v půlce týdne jsem byla 

unavená, ale stálo to za to. Reprezentační 

trenér si mě vzal bokem a řekl mi, že mám 

možnost jet na mistrovství Evropy do Bosny 

a Hercegoviny. Jak jsem se to dozvěděla, tak 

jsem byla šťastná. Hned jsem to psala rodičům 

a ti byli na mě hrdí. Po tomhle soustředění se 

nic neudálo a tak jsem se připravovala na 

Evropu. Měla jsem dva měsíce na to, shodit 
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z 55 kg na 48 kg. Držela jsem dietu a měla jsem 

třikrát denně tréninky a cítila jsem se někdy tak, 

že to vzdám. Ale nakonec jsem to zvládla 

a trenér mě oceňoval. 

 
Poslední den před odjezdem jsem už jen ležela 

a spala, protože jsme jeli kolem třetí ráno. Cesta 

do Bosny a Hercegoviny byla pro mě náročná 

a únavná. Jeli jsme tam asi přibližně 20 hodin 

a možná i víc. 

Když jsme tam přijeli, tak jsem byla strašně 

unavená a šla jsem hned spát. Druhý den byl 

ještě odpočinkový a dojížděly ještě další kluby 

z jiných zemí. Třetí den se vybíraly soupeřky 

a v mé váze boxovala Litevka s Ruskou. Takže 

jsem čekala, kdo postoupí. Byla jsem už 

v dobrém stavu a chtěla jsem boxovat. Začaly 

zápasy a vyhrála Ruska. Druhý den potom jsem 

měla já zápas s Ruskou. A prohrála jsem na 

body. Bylo to moje největší zklamání. Začala 

jsem strašně brečet a nevěděla, co dělat. 

Trenéři mě ale chválili, tak aspoň něco 

pozitivního.  

O dva měsíce později proběhlo mistrovství ČR 

v České Kamenici. Když jsme tam jeli, tak jsem 

byla nemocná a měla jsem skoro i teplotu. Ale 

stálo to za to. I když jsem prohrála, tak jsem se 

umístila jako druhá a stala jsem se vícemistryní 

ČR. Pak dlouho nebyly žádné zápasy a o rok 

později jsem nastoupila o ročník výš. 

Můj trenér se spojil s nejzkušenějším trenérem, 

kterého znám, a jela jsem pak s ním a jeho 

dcerou do Bulharska do města Sofie na 

mistrovství Bulharska. Byla jsem strašně 

šťastná, že tam s nimi jedu. Boxovala jsem za 

klub Lokomotiva Sofie. Trenéři z Bulharska mě 

strašně chválili na trénincích, které jsme tam 

měli. 

Pak nastal zápas. Byla jsem v menším stresu, 

protože jsem nevěděla, co mě čeká. Holčina 

byla silnější a zkušenější a tak jsem prohrála 

a umístila jsem se na třetím místě.  

Přijeli jsme zpět a za necelý měsíc na to bylo 

zase mistrovství ČR v Chomutově. Cítila jsem se 

v pohodě, ale akorát jsem ještě shazovala kilo 

a půl dolů.  

První zápas jsem šla s holčinou, která dělá i thai 

box. Říkala jsem si, to bude v pohodě a hlavně 

žádný stres. Zaboxovala jsem tak, jak jsem měla 

a jak to umím a vyhrála jsem. Den po tom mě 

čekalo finále s nejzkušenější holčinou. Všichni 

mě chválili za ten zápas, ale prohrála jsem. 

Trenéři z toho byli zmatení, proč mi nedali tu 

výhru, ale nevadí.  

Pak byly další zápasy a tuhle sobotu mě čeká 

zápas Olympijské naděje na Slovensku, kde 

budou vybírat lidi na olympiádu. Jsem ráda za 

to, kam jsem to dotáhla a doufám, že to 

dostanu ještě výš. A tohle je prozatím konec 

mého příběhu. 
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Slunce a vlny 
 

Zuzana Chytilová, 8. B 
  

Byl to jen jeden z dalších mnoha večerů, kdy 

jsem seděl u baru nad džbánkem piva s mým 

přítelem Ewanem. S Ewanem se znám již od 

dětství. Vždy jsme se spolu šermovali větvemi, 

schovávali se ve stodole, chodili na průzkumy 

do okolí a hráli si na lovce pokladů. Mluvili jsme 

spolu o životě, o tom co jsme zažili a o tom, co 

chceme do budoucna podniknout.  

Zrovna když mi Ewan dělal další nudnou 

přednášku o slavných malířích, které obdivuje, 

zahlédl jsem koutkem oka Jaspera, jak pevně 

drží za ruku nějakou dívku a křičí na ni. Byla 

vystrašená a vypadala, že se brzy rozbrečí. 

Pěkně mě namíchlo, jak s ní Jasper zachází. 

Prudce jsem se zvedl ze židle a vydal se k nim. 

Nechápavé dotazy Ewana jsem ignoroval 

a rázoval si to přímo k Jasperovi. Vytrhl jsem tu 

dívku z jeho sevření a stoupl si mezi ně. Mám 

toho až po krk. Toto se tu děje příliš často a já 

nemůžu jen dál nečinně přihlížet.  

Jasper se zatvářil trochu překvapeně, ale pak 

jeho tvář zbrunátněla hněvem. „Co si myslíš, že 

sakra děláš?” vyjel na mě. „Tahle je moje, tak se 

do toho laskavě neser, Bellamy.” „Myslím, že  

 

chce odejít,” odpověděl jsem varovně. V jeho 

hnědých očích to nenávistně blýsklo a já se 

instinktivně vyhnul jeho ráně pěstí. Jasperova 

ruka promáchla vzduchem a já jsem tento 

moment využil k protiútoku a udeřil ho zespodu 

do čelisti. Jasper zakolísal, ale moje rána ho 

neomráčila. Sakra, nedal jsem do toho 

dostatečnou sílu. Jasper brzy stál zase pevně na 

nohou. Neměl jsem však strach, jeho pohyby 

byly pomalé a nemotorné. Určitě vypil hodně 

alkoholu. Hodlal na mě znovu zaútočit, když 

v tom přišel hospodský, popadl ho za rameno 

a trhnuním otočil k sobě. Naštvaně na něj 

zakřičel a následně Jaspera vyhodil z hospody 

ven. Předtím než Jasper odešel, setkal se jeho 

pohled s mým a já věděl, že tímto to neskončí.  

Později v noci jsem kráčel z hospody domů. 

Uslyšel jsem za sebou kroky a tak jsem se otočil. 

Za mnou stál Jasper. Jeho tmavě hnědé vlasy 

vlály ve větru a na jeho tváří se roztáhnul 

vítězný úšklebek. Než jsem pochopil, co se děje, 

zezadu mě někdo praštil do hlavy. Ucítíl jsem 

tupou bolest a pak se propadnul do temnoty. 

Probudily mě ostré sluneční paprsky, které mě 

bodaly do očí. Mžoural jsem a snažil se zjistit, 
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kde jsem a co se děje. Hlava mě bolela a země 

se mi houpala pod nohama. Jakto, že se země 

houpe? Myslím, že to by normálně dělat 

neměla. Vtom mi to došlo. Jsem na lodi. Ale co 

do háje dělám na lodi? A proč jsem přivázaný ke 

stěžni? V tom se přede mnou objevil Jasper. 

Měl na hlavě černý pirátský klobouk a v ruce 

držel šavli.  

„Jakpak se dámička vyspala?” zeptal se 

s úšklebkem. „Nemyslíš, že piráti už vyšli 

z módy?”, řekl jsem trochu výsměšně namísto 

odpovědi. Vím, že v této situaci bych ho asi 

urážet neměl, ale teď už je stejně pozdě. Jeho 

tvář se zachmuřila, ale pak se zase blýskavě 

usmál. „Neboj, Bellamy, až dorazíme na místo, 

budeš mít čas vtipkovat klidně celé dny.” Otočil 

se a odcházel. Já na něj volal, ať neblbne 

a odváže mě, ale on prostě odešel.  

Po několika dlouhých hodinách ke mně Jasper 

přišel s několika muži a odvázal mě od stěžně. 

Ruce mi však nechal svázané. Zavedl mě do 

člunu, do kterého se mnou a s těmi chlapy vlezl. 

Třeba jsou to jeho bodyguardi nebo něco 

takového. Začali s člunem pádlovat pryč od lodi. 

Začal jsem být trochu nervózní. Co se tu sakra 

děje? Snažil jsem se dostat odpověď z Jaspera, 

jenže ten se jen vítězně usmíval a mlčel.  

 Když jsme přistáli u pobřeží, dotáhli mě na pláž 

a začali mi přivazovat ruce k nejbližší palmě. 

Snažil jsem se bránit, ale bylo jich víc a navíc 

jsem měl svázané ruce. Za malou chvíli jsem 

tam stál přivázaný k palmě a hleděl na Jaspera. 

„Je toto fakt nutné? To se tě tak dotklo, že jsem 

tě přepral?” Vím, že bych to říkat neměl, ale už 

to stejně nic nezmění. „Co jako chceš se mnou 

dělat?” zeptal jsem se ho a on mi konečně 

pohlédnul do očí. Naklonil se ke mě 

a s úsměvem odpověděl, že vůbec nic. To mě 

trochu znejistilo. Jak jako vůbec nic? Celou dobu 

si myslím, že mě tady zmlátí a nakonec, až ho 

budu prosit ať přestane a uznám, že je lepší, mě 

pustí. Jenže on se otočil a odcházel. 

V tom mi to konečně došlo. Ten parchant mě tu 

chce nechat. Křičel jsem na něj, ale on se 

nezastavoval a vzdaloval se pryč. Co to je za 

psychopata? Ať mě pustí. To snad nemyslí 

vážně. Jenže on spolu s ostatními nasedl do 

člunu a odplouval. To už jsem na něj křičel 

z plných plic, ať se pro mě vrátí. On mi jen 

zamával na rozloučenou a za chvíli byl pryč.  

Hodiny pomalu plynuly a mě začínalo být 

strašné horko. Slunce nemilosrdně pálilo a písek 

mi žhnul pod nohama. Provazy, kterými jsem 

přivázán k palmě, se mi zarývaly do rukou 

a rozdíraly mou vysušenou kůži. Palma mi už 

nedopřávala žádný stín a tak jsem byl plně 

vystaven odpolednímu žáru slunce. Cítíl jsem, 

jak mi všude po těle stékaly potůčky potu. To 

však nebylo to nejhorší. Nejhorší na tom všem 

byla ta strašlivá žízeň. Potřeboval jsem se napít 

vody. Jenže jsem byl přivázaný k palmě a jediná 

voda, kterou jsem viděl, byl širý oceán, který se 
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rozprostíral až za obzor. Vlny narážely do písku 

a stahovaly se zase zpět. Zdálo se mi, jako by se 

chtěly dotknout mých nohou a osvěžit mě, ale 

na poslední chvíli si to vždy rozmyslely a stáhly 

se zpět do oceánu.  

Začal vát chladný, slaný větřík, který mě 

příjemně osvěžoval. Byl jsem rád, že mi už 

nebylo takové horko, ale moje žízeň stále rostla. 

Po několika hodinách na slunci bez vody jsem 

začínal ztrácet vědomí. Věděl jsem, že se nutně 

potřebuju napít vody, jenže se mi nedařilo 

povolit lana, kterými jsem byl přivázán ke 

kmeni. Můj pohled byl už dost rozmazaný, když 

jsem zaregistroval někoho, jak jde ke mě. Snažil 

jsem se volat o pomoc, ale měl jsem úplně 

vyschlý krk a z mých rozpraskaných rtů nevyšla 

ani hláska. Uslyšel jsem ženský hlas a někdo mě 

pohladil po tváři. Chci zjistit, kdo to je a jestli mi 

pomůže, ale moje tělo mě přestalo poslouchat 

a já se propadl zpět do tmy.  

Probudilo mě velké horko. Nejdřív jsem 

nechápal, co se to zase děje. Že by to slunce až 

tak pálilo? Potom jsem ale ucítil kouř a konečně 

se mi podařilo zaostřit pohled. Nejdřív mi chvíli 

trvalo pochopit, co se děje. Kolem mě stálí 

hlouček lidí tmavé pleti. Na kůži měli bílou 

barvou nakreslené různé pruhy a obrazce. Já 

stál v ohni. Počkat, cože, v ohni?! Plameny mi 

začaly olizovat nohy a já bolestně vykřiknul. To 

snad ne, já hořím! Proč sakra hořím? Chci utéct, 

ale nejde to. No jasně, jsem přivázaný ke kůlu.  

 Domorodci mě s úsměvem pozorovali. Někteří 

se dokonce blaženě olizovali. To snad ne, oni ze 

mě udělají pečínku! Křičel jsem o pomoc, ale 

nikdo mi nepomáhal. Můžu si vykřičet hlasivky, 

ale záchrana nepřichází. Nohy mě pálí a bolest 

mě omračuje. Už se smiřuji se smrtí, když 

najednou jakoby mě někdo polil vodou.  

 Zavřu oči a když je znovu otevřu, sedím na pláži 

a nade mnou se tyčí vysmátý Jasper. „Ses měl 

slyšet, křičels jako malá holka,” vysmívá se mi 

do obličeje. Já ho však ignoruju a snažím se 

vzpamatovat. To byl jenom sen? Rozhlédnu se 

kolem a ačkoliv byl ten sen velmi reálný, 

doopravdy se mi to jen zdálo, protože pořád 

jsem přivázaný k palmě na pláži. Musel jsem 

z horka omdlít.  

Nevěřil bych, že bych něco takového někdy řekl, 

ale byl jsem strašně rád, že vidím Jaspera a že 

neumírám v ohni. On to však vědět nemusel 
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a tak jsem na něj vyjel, ať mě okamžitě rozváže, 

že ho zabiju. Jenže Jasper si chtěl užít chvíli 

svého triumfu a tak si ze mě dál utahoval. Byl 

jsem čím dál tím víc naštvanější a jemu se to 

evidentně líbilo. Začal jsem na něj chrlit různé 

nadávky, když v tom se něco v jeho obličeji 

změnilo. Znejistěl. Úsměv se mu vytratil z tváře. 

Díval se někam za mě. Snažil jsem se najít v jeho 

tváři stopy po tom co, se děje. Po chvíli se mi 

podíval do očí a tichým hlasem řekl: „Bellamy, 

za tebou v lese se schovává tlupa domorodců.” 

A mě v tu chvíli ztuhla krev v žilách. 
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Vodník Perlička 
 

Klára Kamlerová, 7. B 

 

Byla, nebyla, kdysi dávno před mnoha lety, na 

místě, které nám není dosud známo, jedna ves. 

Ta se jmenovala Milínov. V té vsi bylo jen pár 

domů. Uprostřed těchto stavení bylo Zářivé 

jezero. Toto jezero bylo domovem malého 

vodníka Perličky. Perlička nebyl hodný vodník. 

Všem dělal naschvály. Kradl dětem boty, které 

si nechávaly na břehu, potápěl papírové lodičky 

a vymýšlel ledajaké vodníkoviny.  

Když bylo Perličkovi vodníkovských 11 let, přišlo 

mu to jako skvělá příležitost pro novou 

vodníkovinu. Ve vedlejší vesničce se totiž konal 

večerní trh. Lidé doprodávali, co jim zbylo ze 

dne a začínali prodávat to nejčerstvější víno, 

pivo a kdejaké dobroty. Přijížděli sem lidé 

z různých okolních vesnic, například z Kňourova, 

Catova či Ňůlotova. Vyprávěli si vtipné události 

a užívali si večera.  

Bylo to ta nejideálnější příležitost pro nějakou 

Perličkovu lumpárnu. V jeho vsi nikdo nebyl, 

tudíž mohl vymýšlet, cokoli chtěl a nikdo ho 

u toho nemohl vidět. Perlička se posadil na 

molo u jezírka a díval se na mámu, která asi tři 

metry pod ním připravovala večeři v podvodní 

kuchyni. „Jenom kapří řízky,“ povzdychl si 

Perlička při pomyšlení na ty dobroty, co teď 

mají lidé na trhu. „Ale co už. Aspoň mám dost 

času na vtípky. Začneme u první rodiny. Tam je 

jich osm. Jenda, Anička, máma s tátou, Rózinka, 

Pepa, teta a babička. To bude radosti, až se vrátí 

domů!“ těšil se Perlička. „Takže před dveřmi to 

pomažu mýdlem a vodou, na kliku dám 

borůvkovou marmeládu. Okna pomažu medem, 

aby přes ně nebylo nic vidět. Ještě že táta koupil 

ty dva litry medu. Doufám, že to stačí. Jo. To 

udělám všem. Super.“ Perlička byl s nápadem 

téměř spokojen. „Nesmím zapomenout na dům 

pana starosty. Jo, to bude švanda.” Perlička se 

dal do práce. Každý dům pečlivě pomatlal 

medem, všem svázal dohromady tkaničky na 

botách a pomazal kliky.  

Už zbýval jen dům starosty. Ten míval většinou  
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odemčeno. „To je fajn. Nebudu muset lézt 

oknem.“ Perlička si vzpomněl, že pan starosta 

věří pověstem o bubácích, kteří se zjevují lidem, 

a okamžitě dostal nápad. Vešel do ložnice a na 

postel dal židli. Tu přikryl dekou a z okna stáhl 

i záclony a závěsy. Slezl z postele, došel ke 

dveřím a podíval se na své dílo. „Jú, tak toho 

bych se taky lekl,“ poznamenal radostně a šel 

na večeři. 

Řízky byly dobré a Perlička spokojený. Se 

skvělým pocitem šel spát a hned usnul. 

Ráno ho vzbudila máma, která křičela: „Ty můj 

nezbedný synu! Kdy už s těmi ptákovinami 

přestaneš? Starosta z tebe málem dostal 

infarkt. Paní Nováková si zlomila nohu na mýdle 

a Rózinka má med ve vlasech. Ty uličníku!“ 

Maminka se zastavila, aby se nadechla: „Á, už 

vím. Pošleme tě s tátou do světa na zkušenou. 

Tam si zkusíš, jaký jsi hrdina!“  

„Ale mami,“ bránil se Perlička.  

„Žádné ale.“  

Perlička viděl, že máma je rozhodnutá. „Hm. Jak 

chceš. Pokud ale najdu poklad, budu bohatší  

 

 

než vy a budu si dělat, co se mi bude chtít. 

Nikdo mi nebude rozkazovat a já budu 

v novinách. Heč,“ vymýšlel si Perlička, aby nějak 

ustál tu zlost na rodiče. Chtěl ukázat, že on má 

pravdu a že oni jsou nejhorší. 

Vyskočil z postele, rychle se oblékl, obul 

a nachystal na cestu. Brzy vyrazil, aby už 

nemusel být s rodiči. Vylezl z jezírka a naposled 

se podíval na svůj odraz na hladině. Potom se 

prudce otočil a vykročil vpřed. Šel raději lesem, 

protože se bál, že by ho někdo z těch, kterým 

ublížil, uviděl. Zakopával o kořeny a větvičky, ale 

bylo to lepší než vysvětlovat ostatním, kam jde 

a vidět, jak jsou naštvaní. 

Dlouho se tak plahočil, až se vyplahočil z lesa. 

Byl najednou v neznámu. Slunce už bylo docela 

vysoko, ale poledne ještě nebylo. „To jsem 

musel jít tím lesem dlouho!“ pomyslel si 

Perlička. „Ale tato louka je opravdu pěkná. Ty 

květinky! Tohle je asi pampeliška. Tohle bude 

kopretina. A hele, zvonek. Hmm, krásně voní!“ 

přičichl si Perlička k jedné z květin. Potom si celý 

šťastný lehl do trávy a poslouchal cvrčky. Vůně 

květů ho ukolébávala ke spánku. 
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Když už téměř usnul, někdo ho pošimral trávou 

pod nosem. „Hepčík, ty, ehm, kdo to je?“ 

vzpamatovával se Perlička a posadil se. Otevřel 

si ospalé oči a div že nevykřikl leknutím. Před 

ním seděl čertík. Měl výrazné černé kudrnaté 

vlasy, dva tmavě červené rohy a špinavou tvář 

od uhlí.  

„Kdo, kdo, kdo jsi?“ koktal Perlička. Ještě se 

nestihl vzpamatovat z leknutí. 

 „Já jsem čertíček Kabokňoura. Říkají mi Kabísek 

nebo Kňoura. Podle toho, jestli zlobím nebo 

jsem hodný,“ představil se čertík, „jak se 

jmenuješ ty?“  

„Já jsem vodník Perlička. Máma mě poslala do 

světa, protože to se mnou a mými vtípky bylo 

k nevydržení,“ odpověděl Perlička.  

„Tak to si budeme rozumět,“ pokýval hlavou 

Kabísek.  

Perlička se usmál. „Tomu věřím,“ souhlasil.  

„Víš co, půjdeme dál spolu,“ navrhl Kabísek.  

„Dobrý nápad,“ souhlasil 

Perlička a vstal. Tak se spolu 

vydali vstříc dobrodružství.  

„Proč vlastně nejsi doma, 

a kde bydlíš? Co jsi provedl 

ty?“ vyptával se Perlička 

nového kamaráda.  

„Počkej, nestíhám tě, 

pomalu. Jedno po druhém,“ 

přerušil Perličku Kabísek. 

„Dobře, takže kam máš 

namířeno ty?“ začal Perlička.  

„Já jdu do jednoho království, 

o kterém jsem slyšel. Už jdu 

tři dny. Asi jsem už blízko. 

Z domu jsem odešel 

dobrovolně. Chtěl jsem 

zachránit ztracenou 

princeznu a dostat poklad od 

krále Ludvíka XXII.,“ začal 

vysvětlovat Kabísek.  

„A tak to jdu s tebou. Chtěl 

jsem najít nějaký poklad.“  

„Tak to je dobré, budeme na 

to dva,“ odpověděl mu 

Kabísek. 

Perlička a jeho nový kamarád šli a šli, až došli 

k bráně do království. Ale byl v tom jeden 

háček. Před bránou stál nějaký mladý člověk. 

Mohlo mu být přibližně dvacet roků. Měl krátké 

blonďaté vlasy a byl opřený o zeď u brány.  

„Dobrý den, my, my… Chtěli bychom do 

království,“ koktal Kabísek.  

„Jistě, to je v pořádku. Víte, musím tady hlídat 

celé dny. A tudy nikdo nechodí. Sám bych se rád 

do království podíval. Pustím vás, ale 

s podmínkou, že vás doprovodím, ano?“ 

odpověděl ten neznámý strážný.  

„Jistě, mockrát děkujeme.“  

„To je v pořádku, jak se vlastně jmenujete a co 

potřebujete v království?“ vyzvídal jejich nový 

přítel mezitím, co otvíral bránu. Perlička 

a Kabísek se představili.  

„A kdo jsi ty?“ chtěl hned vědět Perlička.  
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„Jmenuji se Štěpán. Už dlouho se chci do 

království podívat.“  

„Zvláštní jméno,“ zamyslel se Perlička, „nejsi ty 

obyčejný člověk?“  

„Ano, tohle je taky království lidí,“ vysvětlil 

Štěpán.  

„A proč tam tedy nebydlíš?“ zajímalo Kabíska.  

„Víš, moji prarodiče se z království přestěhovali 

do vaší země, protože tenkrát byl hlad, ale ve 

vaší zemi bylo jídlo. Zpátky do království můžu 

jen tehdy, když budu doprovázet cizince. A vy 

jste první, kteří sem přišli.“  

„Tak to už chápu,“ řekl Perlička spokojeně.  

„Ale…“ začal Štěpán záhadně, „naše království 

není úplně obyčejné. Existují tu různá kouzla. 

Třeba zvířata u nás mají kouzelné schopnosti 

a čarovné věci.“ 

Kamarádi už šli asi hodinu lesní cestou. Nikdo už 

si nepovídal. Všichni byli unavení. Jak tak šli, 

došli na kraj lesa. Vystoupili z něj a rozprostřela 

se před nimi krásná krajina. Uprostřed byl 

nádherný zámek. A okolo něj barevná květinová 

zahrada. Tam, kde končila zahrada, začínaly 

domečky a malá hospodářství.  

„To je úžasné, jiný svět,“ povzdychl si Perlička. 

Trošku se mu stýskalo po domově. 

„Ale co je támhle to? Všimli jste si těch černých 

vlajek na věžičkách zámku?“ postřehl Kabísek.  

„Nevím, půjdeme se podívat, pojďte,“ navrhl 

Štěpán.  

Museli sejít k městu cestou po louce. Všichni 

měli najednou spoustu sil. Stačil jediný pohled 

na tu nádhernou krajinu. Zanedlouho tam došli. 

V městečku vypadali všichni lidé zkroušeně 

a smutně. Nosili černé oblečení a nikdo se 

nesmál. Perličkovi to nedalo. Vyhlédl si jednu 

paní, která seděla na lavičce nedaleko od nich, 

a zeptal se: „Promiňte, paní, co se tady stalo, že 

všichni obyvatelé jsou smutní a všude visí černé 

vlajky?“  

Paní se na Perličku překvapeně podívala: „Vy to 

nevíte? To jste v tomto městě snad jediní. 

Někdo unesl naši princeznu.“  

„Kabísku, Štěpáne! Už vím, co se děje v tomto 

království. Tady je ta ztracená princezna, kterou 

Kabísku hledáš.“ Perlička byl nadšený svým 

zjištěním.  

„A kdo ji najde, dostane ten poklad?“ ujišťoval  
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se Kabísek. 

„Podívej, tady je to napsané,“ ukázal Štěpán na 

letáček přilepený na jednom domě. „Hele, píše 

se tu, že princeznu někdo unesl. Prý nějaký 

čaroděj nebo čarodějnice,“ řekl Štěpán.  

„Opravdu?“ ptal se Perlička, „víš, já neumím 

číst.“  

„Nevadí, já ano,“ řekl Perličkovi Štěpán.  

„Ale kde budeme tu čarodějnici hledat?“ chtěl 

vědět Kabísek.  

„Myslím, že vím,“ ozval se Perlička, „čarodějnice 

většinou přebývají v nějakých starých 

opuštěných hradech nebo opevněních. Třeba 

tady poblíž nějaké je. Nechceš se jít zeptat 

támhle těch lidí?“  

Štěpán přikývl a šel směrem, který mu Perlička 

ukázal. Za chvíli se vrátil s úsměvem na tváři: 

„Už vím! Je to blízko. Pár mil odsud na kopci. 

Starý polorozpadlý hrad.“  

„Skvělé. Je teprve chvíli po poledni. Najíme se 

a hned vyrazíme. Co na to říkáte?“ navrhl 

Kabísek. Všichni souhlasili.  

Když dojedli, vydali se na cestu. Vyšli z města 

a zamířili ke třem rybníkům. „Tohle budou asi ty  

 

rybníky, o kterých mi ti lidé vyprávěli,“ řekl 

Štěpán, „prý se jmenují Pankrác, Servác 

a Bonifác.“ Když obcházeli rybník Pankrác, 

ukázal najednou Štěpán: „Podívejte! Támhle je 

malá oranžová rybka na suchu.“ Všichni se k ní 

rozběhli. A opravdu. Malinká rybička se plácala 

na břehu. V tom řekl Kabísek: „Nepřijde vám, že 

nám něco říká? Jako bych něco slyšel.“ 

Perlička přikývl a špicoval uši: „Máš pravdu. 

Myslím, že už jí rozumím. Říká, že pokud ji 

vrátíme do vody, dá nám nějakou kouzelnou 

věc. Prý jakýsi klacík, který šlehá oheň.“ 

„Skvělé. Třeba nám to pomůže při záchraně té 

princezny. Co na to říkáte?“ řekl Štěpán, vzal 

rybku do dlaní a opatrně hodil do vody. Jakmile 

se rybka ocitla ve vodě, před Štěpánem se 

z vody vynořil malý klacík. Štěpán ho vzal 

a zastrčil do kapsy u kalhot.  

„Tak to hned vyzkoušíme, ne?“ ptal se Kabísek.  

Štěpán vytáhl klacík z kapsy a prohlížel si ho. 

„Jak myslíte, že funguje?“ ptal se.  

„Podívej se, tady je malinká větvička,“ ukázal 

Perlička a dotkl se jí. Z jednoho konce klacíku 

opravdu vyšlehl oheň.  
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„Týjo,“ vyhrkl Perlička.  

„To má u nás v pekle každej,“ řekl Kabísek 

zklamaně.  

„Hm. Ale zajímavé to je a rozhodně se to bude 

hodit,“ poznamenal Štěpán, „jen by mě 

zajímalo, kde to ta ryba vzala.“ 

„To mě taky,“ přikývl Perlička.  

Štěpán zase klacík schoval do kapsy a šli dál. 

Když obešli všechny tři rybníky, začali se blížit 

k lesu.  

„V tomto lese má být ten hrádek,“ řekl Štěpán, 

„akorát to bude trochu do kopce.“ 

„Vidíte to taky?“ zeptal se Perlička, „jako by tam 

na kraji lesa někdo seděl.“ 

„Máš pravdu,“ odpověděl Kabísek, „taky 

někoho vidím.“ 

Čím byli blíž k postavě, tím víc ji poznávali.  

„Myslím si, že je to medvěd,“ poznamenal 

Štěpán. 

„Asi ano,“ odpověděl Perlička, „vypadá to tak. 

Jsou v této zemi medvědi hodní?“ 

„Obyčejně ne, tento ale nevypadá zuřivě. Podle 

mého názoru je to mluvící medvěd,“ odpověděl 

Štěpán. „Pojďme k němu blíž, a kdyby něco, 

rychle vylezte na strom.“  

A tak se blížili a čím blíž byli, tím byli 

nervóznější. Když byli u medvěda opravdu 

blízko, promluvil na ně: „Dobří lidé, pomozte 

mi, prosím!“  

„Co se vám stalo?“ zeptal se Štěpán. 

„Jsem medvěd Ferďa a stoupl jsem do pasti. 

Pomůžete mi, prosím?“  

Štěpán přišel blíž a podíval se medvědovi na 

nohu: „Opravdu.“ Potom se sehnul a opatrně 

past rozdělával.  

„Jak se jmenujete?“ vyzvídal medvěd.  

„Já jsem Štěpán, tohle jsou mí přátelé. Kabísek 

a Perlička.“  

„Ty jsi člověk, to poznám,“ řekl Ferďa, „a ti dva? 

To je čert a vodník? Ti nejsou odsud, že ano…“ 

„Máš pravdu. Ale ty, mluvící medvěd, asi také 

nejsi původně z této země? Nemám pravdu?“ 

„Můj rod mluvících medvědů tady žije již dvě 

staletí,“ odpověděl hrdě Ferďa.  

„Omlouvám se, to jsem nevěděl,“ řekl Štěpán 

a sundal Ferďovi past z nohy. 
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„Za to, že jste mi pomohli, vám dám také něco 

na oplátku,“ řekl Ferďa a prohledával kapsy, 

„tohle je nožík, kterým se dá přeřezat všechno 

a netrvá to déle, než bys řekl nůž. Můj 

prapradědeček tímto nožíkem prý zabil draka.“ 

„Vážně? Moc ti děkujeme,“ řekl Štěpán Ferďovi 

a podal nožík Perličkovi.  

„Schovej si ho. Asi ho budeme potřebovat.“ 

Perlička si ho vzal a schoval do rukávu.  

„Tak mi půjdeme,“ řekl Štěpán, „měj se dobře 

a hlavně dávej pozor na pastičky.“  

„Nebojte se. Už budu opatrný. Šťastnou 

cestou,“ rozloučil se Ferďa a všichni se vydali 

svou cestou. Kabísek, Štěpán a Perlička vyrazili 

k lesu a Ferďa na druhou stranu.  

Když už šli nějakou chvíli lesní cestou a stále 

nikde žádný náznak hradu, začínali si myslet, že 

to nikdy nenajdou, že to přešli a tak podobně.  

„Co myslíte, najdeme tam tu princeznu?“ 

přemýšlel Štěpán nahlas. 

„Kdyby ne, nevadí, ne? Zítra se můžeme přeci jít 

podívat jinam. Ale byla by to škoda,“ odpověděl 

Perlička. 

„Hm. To je pravda,“ souhlasil Štěpán. 

„Au, něco mi spadlo na hlavu, podívejte, tahle 

šiška!“ vykřikl Kabísek a podíval se nad sebe na 

strom.  

Ze stromu nad Kabískem se ozvalo: „Hej ty! 

Šlyšíš ně? Sem vevelka a usnula sem tady na 

štlomě.  Jenše tadi byla šmůla a já sem taďkonc 

pšilepená. Pomůžes mi, plosím?“ 

„Jak ti máme prosím tě pomoct?“ zeptal se 

Perlička. „Vždyť jsi vysoko! Možná Štěpán by 

tam dosáh. A navíc ti skoro nejde rozumět.“ 

„Já vím. Omloufám se. Známí mi žíkají Šišla, 

plotoše neumím mluvit dobže,“ omluvila se 

Šišla.  Perlička se podíval na Štěpána a ten přišel 

k větvi, na které byla jejich nová kamarádka. 

Stoupl si na kořen stromu na špičky a natáhl se, 

co nejvíc to šlo. A opravdu. Na Šišlu trošku 

dosáhl.  

„Promiň, ale teď tě zatahám za ocas,“ řekl 

Štěpán, chytil veverku za huňatý ocas a zatáhl. 

Za okamžik držel Šišku v ruce a pokládal ji na 

zem.  

 

„Děkuji vám moc. Za to, so jste pro mě hudělali, 

vám něco daluju. Je to tento pytlík plný ožechů. 

Kašdý, kdo sní jeden, otláví se. Mám to dlouho. 

Od té doby, zo tu byl jeden zloduch a ten otlávil 

lišku a taky dvě vevelky. Ukladla jsem mu to, 

aby to uš nemoch poušít. Něco mi žíká, že to 

potšebujete.“ Šišla si z ocásku vytáhla hnědý 

kožený ošoupaný pytlík a podala ho Kabískovi.  

„Děkuji ti, Šišlo,“ řekl jí Kabísek, „měj se hezky 

a prosím tě, hlavně už neusínej na smůle. My 

půjdeme svou cestou.  A nevíš náhodou, kde je 

tady ten rozpadlý hrad?“ 

„Támhle. Odsud jde už vidět vchod, podívej.“  

Kabísek se sklonil, aby viděl, kam Šišla ukazuje.  

„Máš pravdu! Vidím to! Děkujeme ti, moc jsi 

nám pomohla!“ Všichni tři se rozloučili a pak 

spěchali k  hradu.  

U vchodu se zastavili, aby se uklidnili 

a domluvili, jak všechno udělají.  

„Ty, Kabísku, neumí náhodou čerti, jako jsi ty, 

něco jako změnit se v myš? Nebo něco 

podobného?“ řekl Perlička. 

„Ano, to umím. Ale po deseti minutách se 

přeměním zpátky na čerta.“ 

„Dobře. Tak co kdybys šel nenápadně 

prozkoumat, jak to tam vypadá?“ napadlo 

Štěpána.  
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„Dobrý nápad. Jdu na to,“ řekl  Kabísek a změnil 

se v malou šedou myšku a vešel dovnitř. Když se 

po deseti minutách vrátil hlavní bránou zase 

jako čert, vylíčil jim, jak to vypadá vevnitř a jaká 

je situace.  

„Hned za vchodem je malé nádvoříčko. Jsou 

tam jen jedny otevřené dveře, ty jsou až na 

konci vlevo. Když jsem do nich vešel, procházel 

jsem chodbou dlouhou asi třicet stop. 

Uprostřed této chodby jsou jedny dveře 

doprava. Tam byl jakýsi netvor. Vypadal jako 

člověk, ale měl chlupaté nohy i ruce, na sobě 

měl černý plášť a tmavě fialovou košili. Vlasy 

byly dlouhé a hnědé. Na hlavě měl posazený 

velice zvláštní podlouhlý klobouk. Na dvou 

stranách byl špičatý. No a co mě nejvíce zarazilo 

– jeho obličej. Měl tmavé hluboké oči, špičatý 

nos jako čarodějnice a ty zuby! Špičáky měl 

dlouhé a… a…,“ Kabísek se zakoktal, „ty zuby… 

by... byly od krve! Úplný ehm... upír to byl. To 

co jedl… Fuj.“  

„Tak dobrý.  Pošleme tě tam znovu a do jeho 

jídla hodíš ten ořech, až se nebude dívat, ano?“ 

uklidňoval Kabíska Perlička. 

 

„A co bylo v té druhé místnosti?“ zajímalo 

Štěpána.  

„Tam se teď podívám, ano?“ Kabísek se znovu 

proměnil v šedou myšku a vběhl na hradní 

nádvoří a potom i do chodbičky. Za chvíli byl 

zpátky.  

„Juchú, upír zneškodněn. Oříšek snědl!“ radoval 

se Kabísek.  

„A co je v té druhé místnosti?“ ptal se znovu 

Štěpán.  

„To mi neuvěříte,” řekl Kabísek, „vešel jsem tam 

a vpravo byla velká zamřížovaná místnost. 

Vypadalo to jako vězení. A uprostřed té klece 

seděla ona, krásná princezna. Ale problém je, že 

hned vedle vchodu do toho vězení seděl drak. 

Ten to tam hlídá. Naštěstí ten dveřník, ten upír, 

je už zneškodněn. Díval jsem se na něj. Musíme 

ještě zneškodnit toho draka.” 

„To přece dokážeme,“ řekl Štěpán. „Musíme 

vysvobodit tu princeznu!” 

„Ano, takže, co kdyby šel zase Kabísek napřed, 

jako myš. V ruce, ehm, tlapce, bude mít klacík. 

A až se začne přeměňovat, zaútočí na draka 

ohněm. Než se drak vzpamatuje, my dva 
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vyskočíme zpoza rohu a ty, Štěpáne, na něj 

vyrazíš s nožíkem. Mimochodem, kolik má 

hlav?“ 

„Jednu.“ 

„To je dobře. Štěpán bude mít alespoň lehčí 

práci. Musíš ho nějak oslabit. A dávej pozor na 

princeznu. Něco mu udělej tím nožíkem. 

A mezitím mu já nacpu do tlamy jeden ořech. 

Co na to říkáte?“ 

„Dobrý nápad,“ souhlasil Štěpán i Kabísek. 

„Dobře. Kabísku, jdi na to,“ řekl Perlička.  

Kabísek se opět proměnil na myš a  s klacíkem 

šel na nádvoří. Po chvíli se tam vydal i Perlička 

se Štěpánem, ozbrojeni ořechem od veverky 

Šišli a nožíkem od medvěda Ferdi. Doplížili se do 

chodbičky před pokojem s uvězněnou 

princeznou. Vzápětí uslyšeli zvuk, jak se Kabísek 

už měnil na čerta. Potom zaútočil s ohnivým 

klacíkem. Pak šlo všechno podle plánu. Když 

skočil Štěpán na draka, hned přiběhl Perlička 

a doslova udávil draka jedovatým ořechem. 

Zanedlouho padl drak na zem – mrtvý.  

Nikdo tomu nemohl uvěřit. Odehrálo se to 

všechno tak rychle. Všichni tři se na sebe úlevně 

dívali. Zapomněli dokonce i na princeznu. Jen 

stáli a stáli.  

Pak do ticha promluvila princezna: „Já nevím, 

jak vám mám poděkovat! Opravdu. Zachránili 

jste mne. Kdo jste?”  

Štěpán se pomalu otočil k princezně: „Já se 

jmenuji Štěpán, tohle jsou mí přátelé Perlička 

a Kabísek. Vodník a čert. Já jsem člověk, 

Veličenstvo.“  

Štěpán se díval na princeznu. Opravdu byla 

krásná, jak říkal Kabísek. Měla tmavě hnědé oči, 

dlouhé řasy a růžová úzká ústa. Její vlasy byly  

lehce vlnité, tmavě hnědé, téměř černé. Dívka 

byla oblečená do dlouhých fialovo černých šatů 

s dlouhými širokými rukávy.  

„Beáta. Jmenuji se Beáta. Můžeš mi tak říkat.“  

„To je pocta, Velič… Beáto.” odpověděl jí 

Štěpán.  

„K vašim službám, Veličenstvo,“ poklonil se 

Perlička a Kabísek. 

„Víte, kde jsou klíče?” zeptala se princezna 

Beáta, „ráda bych se dostala z tohoto vězení.” 
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„Viděl jsem je u toho upíra,“ řekl Kabísek. 

„Vážně? Nevěděla jsem, že mne tu hlídá také 

upír,“ podivila se princezna, „ale pokud je to 

tak, běž pro ty klíče, zachránče Kabísku.“ 

„Už jdu, Veličenstvo.“  

Za chvíli se Kabísek vrátil a klíče podal 

Štěpánovi. Ten odemkl zámek. Princezna vstala 

a přišla ke dveřím. Otevřela je a pak se zeptala: 

„Kde vlastně jsme?“ 

„Jen kousek od města, tedy, od vašeho zámku,“ 

odpověděl Perlička. 

„Skvěle. Tam budeme co nevidět.” 

Vyrazili. Napojili se na cestu, která vedla přímo 

do města. Zanedlouho uviděli zámek. Princezna 

byla velice šťastná. Brzy prošli branami města 

a blížili se k zámku.  

Lidé volali: „Hurá, hurá, hurá! Naše princezna se 

vrátila! Přivítejme princeznu Beátu!”  

Všichni se klaněli a uvolňovali cestu, aby mohla 

princezna se svými hrdiny projít.  Takto došli až 

k bráně do zámecké zahrady. Za chvíli se ocitli 

v krásném voňavém parku. Když došli až 

k zámku, otevřela se vrata a vyběhl odtud král. 

Okamžitě přiběhl k princezně, objal ji a řekl: 

„Beátko, tak si se nám opravdu vrátila! Moc 

jsem se o tebe bál!” 

„Otče, tito hrdinové mne zachránili od zlého 

draka a upíra. Ti mne drželi v zajetí ve vězení. 

Jaká bude jejich odměna za mou záchranu?“ 

„Všichni tři? To je opravdu těžké. Musíme se 

společně poradit. Kdo vy vlastně jste? Vodník, 

čert a člověk?” 
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„Ano.” 

„Pojď, dceruško. Společně se 

domluvíme,“ řekl král. 

„Vy počkejte tady,” pokynul 

Štěpánovi a dvěma dalším 

hrdinům. Král a Beáta poodešli. 

Bylo slyšet jen tiché hlasy: 

„Otče, dal si vyhlásit, že kdo 

mne zachrání, dostane mě za 

ženu.” 

„Ano, ale jsou tři. Víš co? 

Udělám to takto. Tomu člověku 

nabídnu tvou ruku. Vodníkovi 

dáme naši mladou vodnici 

Jelenku ze zámeckého rybníku. 

Už přece nějaký čas hledá 

ženicha. A malému čertíkovi? 

Dostane poklad. S tím se snad 

spokojí.”  

Král a princezna oznámili své 

rozhodnutí Štěpánovi, Perličkovi 

a Kabískovi. Všichni souhlasili. 

Konaly se dvě slavné svatby. 

Král předal Štěpánovi korunu 

a Štěpán se stal novým králem 

a Beáta novou královnou. A tak 

vládli a žili šťastně až do smrti. 

A samozřejmě, že i Perlička žil 

s vodnicí Jelenkou v zámeckém 

rybníku v lásce a bohatství. 

A Kabísek? Ten byl také se svým 

pokladem spokojený a vrátil se 

domů.  

Perlička se stal řádným 

a odpovědným vodníkem. Se 

svou ženou často navštěvoval 

své rodiče a oni na oplátku zase 

jezdívali za nimi na zámek. Byli 

na svého syna pyšní stejně jako 

celá vesnice. Všichni mu rádi 

odpustili jeho dřívější žertíky. 

 

 



S t r á n k a  | 32 

 

Pohádka od Magora 
 

Ivan Martin Jirous zvaný Magor 
 

Další pohádka pro Františku 
 

Ta krajina byla v láhvi, dovnitř se lezlo hrdlem 

po spuštěném prostěradle. Po dně se 

rozprostíralo zrcadlo, od hlubokého úvozu 

k malému osikovému hájku. Po zelených listech 

osik lezly červené berušky a každé ráno zpívaly: 
 

Zelená je zdravá barva, 

ať je to brouk nebo larva. 

Jen co najdem někde mšici, 

seberem ji rychle lžicí, 

strčíme ji do pusy, 

ať se v puse udusí. 

 
Čarodějnice, která bydlela v hájku, jim vždycky 

hrozila: „Vy máte chutě, nedožery!“ Když byla 

čarodějnice malá, nikdy se doma nic zeleného 

nevařilo. Nevěděla proč. Viděla, že beruškám 

jdou zelené mšice k duhu, a tak si vyčarovala 

pytlík zeleného hrachu. 

V úvozu hlasitě předly divoké kočky, zrcadlo se 

blyštělo, osiky se třásly. Čarodějnice, přidržujíc 

se drápky, běžela rychle po zrcadle. Na jeho  

 
 

okraji, ve stínu osik, měla u šedého lišejníkem 

porostlého balvanu ohniště. Čarodějnice 

doskákala k ohni a sundala pokličku z hrnce. 

V hrnci to zabublalo a kolem se šířila omamná 

vůně hrachové polévky, majoránky a rumu. 

Čarodějnice strčila do hrnce pařát, míchala 

polévku a tiše si zpívala: 
 

Proč není víc 

čarodějnic? 

Proč není víc 

klekánic? 

Lidi nevěří už na nic 

ať je zima nebo hic. 
 

V láhvi bylo horko jako o žních. Slunce žhnulo. 

Se stromů kapalo sádlo. Čarodějnice se potila, 

pot se vypařoval a srážel se na stěnách láhve 

v husté bílé jedovaté kapky. Z dálky se ozývalo 
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polední zvonění. Stočené prostěradlo se začalo 

kymácet a za chvíli žuchla doprostřed zrcadla 

polednice, kterou čarodějnice pozvala na oběd. 

Čuchla k polívce, strčila do ní prst, olízla ho 

a řekla: „Přilej tam trochu rumu, bude lepší!“ 

Čarodějnice sáhla do díry pod balvan a vytáhla 

láhev rumu. Rum byl hustý, měl barvu zašlého 

zlata a voněl jako starý mech. Čarodějnice nalila 

trochu do polévky, víc do sebe, a podala láhev 

polednici. Ta si notně přihnula a obě začaly 

prozpěvovat: 
 

Může bejt prázdnej celej dům, 

však na polici měj vždy rum! 

Může ti doma chybět mouka, 

může ti doma chybět pepř, 

však flaška na tě musí koukat 

z police vždycky, to mi věř! 

Jak tak zpívaly, tekly jim z očí slzy dojetí. Potom 

se pustily do hrachovky. Ale to nevěděly, že 

čarodějnice a podobná havěť nesmějí hrách jíst. 

Proto ho čarodějničí máma nikdy nevařila. 

Protože hrách je zelený a zelená barva dělá 

strašidlům hrozně zle, a zelený kulatý jim dělá 

vůbec nejhůř. Jen polévku dojedly, začaly se 

nafukovat a nafukovat, byly jako dvě měchuřiny 

a za chvíli vyplňovaly celou láhev. A nafukovaly 

se pořád dál, až se láhev s třeskotem rozletěla 

a pohádky byl konec. 

Tak si, Františko, pamatuj, že co je dobré pro 

berušky, jako mšice, nemusí být dobré pro malé 

holčičky a co je dobré pro malé holčičky, jako 

hrášek, nemusí být dobré pro strašidla. Dobrou 

noc! 
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  Komiks Lygie 
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