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Gustav Habrman  

– první čs. ministr školství 
 

V letech 1918–1920 byl ve vládě Karla Kramáře, první vládě 

Vlastimila Tusara a druhé vládě Vlastimila Tusara prvním 

československým ministrem školství. V čele Ministerstva školství 

a národní osvěty položil ve spolupráci s dr. Františkem Drtinou 

základy vzdělávací soustavy v nové republice. 
 

 
 

V roce 1924 první československý ministr školství napsal: 

V Rakousku sloužila škola za trpný nástroj k výchově poddajného 

ducha, slepé věrnosti k císaři, poslušnosti platiti mu daně na 

majetku a krvi а k podpoře všech jeho zájmů. Cílem jejím bylo, lid 

a národ vychovati v bezmyšlenkovité nástroje vládnoucí dynastie 

a jejích zájmů. 

Duch republikánské školy, vytýčený nejvyšším školským úřadem po 

zřízení našeho demokratického, republikánského státu, projevuje 

se ve snaze vybudovati školu svobodnou, zproštěnou všech ducha 

lidského a jeho rozvoj svírajících pout a násilí. Vychovati lid, 

občana a občanku, k samostatnému myšlení a chápání. Škole dán 

úkol vychovati lid lepší, schopný prací a přičiněním opatřiti 

a zajistiti si příznivější životní podmínky v každém ohledu, ve směru 

hospodářském, sociálním, mravním a politickém. Vedle získávání 

povšechných vědomostí vyučováním vytčen naší nové škole úkol: 

vštípiti mládeži vědomosti odborné a technické k usnadnění 

zápasu o život a existence všem vrstvám obyvatelstva, zejména 

dělnictvu, rolnictvu a živnostnictvu.  

Jeť každému jasno a pochopitelno, že úplného úspěchu ve školství 

může býti dosaženo jenom tehdy, působí-li všichni činitelé: škola, 

učitel, rodičové a občanstvo, k jedinému a témuž cíli: zdárné 

výchově příštích pokolení.  

Zdroj: HABRMAN, Gustav. Z mého života: vzpomínky [z let 1876-

1877, 1884-1896]. Praha: Ústřední dělnické knihkupectví 

a nakladatelství (Ant. Svěcený), 1924. s. 313. Kráceno.

Angelina Brahinets, Vojtěch 

Janíček, Matylda Lou Pešková, 

Jaroslav Khayarov, Ondřej 

Klimeš, Alexandr Košťál, Gabriel 

Košťál, Tomáš Šillar, Vojtěch 

Kovaříček, Kateřina Ležanská, 

Anna Sochorová, Ivan Vdovenko, 

Polina Loyan, Luboš Bližňák 
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Projev Václava Klause k 28. říjnu roku 2022 
 

 
 

 

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, 

začnu poděkováním Českému svazu bojovníků za 

svobodu a zejména jeho vedení za pozvání 

promluvit na tomto už tradičním slavnostním 

shromáždění. Snad ještě více bych Vám ale chtěl 

poděkovat za to, že toto shromáždění, přes 

veškerou nepřízeň okolností, vůbec pořádáte. To 

je velký čin. Mám strach, že blížící se březnová 

výměna prezidenta republiky našemu přání 

ponechat Pražský hrad jako místo setkávání 

svobodně myslících a jednajících Čechů nebude 

nakloněna.  V této své obavě asi nejsem 

osamocen. 

V průběhu uplynulých sto čtyř let jsme, jako 

národ, v tento sváteční den prožívali různé 

komplikované situace. Několikrát nebylo možné 

slavit vůbec, a nebylo to jen v období 

protektorátu. Před dvěma lety, v covidové éře, 

jsem bez povolení a bez roušky v tento slavnostní 

den krátce promluvil u busty na pražském 

Obecním domě, tedy na místě, kde byla naše 

republika v roce 1918 založena, a od té doby se 

kvůli tomu soudím s Ministerstvem zdravotnictví. 

Vynechám-li tuto covidovou epizodu, dnes se – 

mimo veškerou pochybnost – setkáváme 

v nejhorším okamžiku od roku 1989. Po pádu 

komunismu převládala naděje, radost, 

optimismus, pozitivní očekávání, a ta se – a na 

tom musím trvat – dařila naplňovat. Dnes jsme 

v situaci opačné. Panuje krize, beznaděj, pocit 

bezvýchodnosti, smutek. Sice tomu tak není jen 

v naší zemi, ale zauzlení nepříjemných problémů  

 

je právě u nás zcela unikátní. Navíc mezi našimi 

spoluobčany dominuje znervózňující pocit, že 

nemáme politickou reprezentaci, která by si to 

uvědomovala a která by to chtěla řešit. 

Žijeme z podstaty. Žijeme z toho, co bylo 

vybudováno v uplynulých třech desetiletích 

a máme důvod mít strach z toho, co nám přinese 

nejbližší budoucnost. O té vzdálenější ani 

nemluvě. Nejde o iracionální strach. Nepropadli 

jsme ani obecné, do značné míry racionální skepsi. 

Je to horší. Zodpovědně, alespoň někteří z nás, 

vyhodnocujeme dnešek a domýšlíme současné 

trendy a tendence a jejich souvislosti. A není to 

radostné. 

 
Nedaleko nás je válka. Nikdo z nás válku nechce 

a neobhajuje. Žádnou, ani tu dnešní na Ukrajině. 

Právě tato válka si zaslouží seriózní posouzení 

okolností svého vzniku v celé jejich šíři 
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a komplexnosti. Hlavně si musíme přát její rychlé 

ukončení. Válka na Ukrajině se nesmí stát 

výmluvou, za kterou se mohou schovávat ti, kteří 

nesou zodpovědnost a používají válku jako 

obhajobu svého selhání a své neschopnosti. Ve 

špičkách naší i mezinárodní politiky bohužel chybí 

odvážní a zodpovědní lidé, kteří by byli schopni 

tuto ničivou a destruktivní válku ukončit, nebo 

aspoň přispět k jejímu zastavení. 

 
Trápí nás i domácí politika. Rozklad zasáhl i naše 

politické strany. To znechucuje veřejnost a vede to 

k trvalé deziluzi občanů z politiky. Ti pochopili, že 

ani volby řešení nepřinášejí, protože nemohou. 

Naše troj- a pěti-koalice jsou popřením politického 

stranictví a jsou zbavením se možnosti racionálně 

vládnout. Jsou novou verzí bývalých národních 

front. Vláda koalic vznikla jako důsledek odporu 

naší polistopadové politiky k většinovému 

politickému systému, který by umožnil vítězství 

někoho a něčeho. Teď vyhrávají, resp. spíše 

prohrávají všichni. 

 

Ideálem současnosti je pasivní občan, utěšující se  

komunikací na sociálních sítích, občan, který si 

neuvědomuje, že je mu v tom podstatném 

povolen jen jeden jediný názor. O tom je ostatně 

ona dnes tak velebená politická korektnost. Není 

ničím jiným než pokrytectvím. 

Do onoho jednoho správného názoru, dnes 

a denně omílaného v České televizi a v Českém 

rozhlasu, bohužel patří 

– takové bizarní ideologie jako je agresivní 

genderismus, jako je zelené blouznění 

o rozhodující roli emisí CO2 ve vývoji klimatu 

a jako je obhajoba masové migrace na bázi zcela 

pochybného multikulturalismu; 
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– patří k tomu i omezování svobody slova 

a zavádění cenzury (viz nedávno zahájená příprava 

zákazu tzv. antisystémových názorů a postojů); 

– patří tam přepisování dějin. Členové Českého 

svazu bojovníků za svobodu oprávněně sledují, že 

jsou hanobeni a pomlouváni ti, kteří se zasloužili 

o naši svobodu a že jsou zlehčovány zločiny našich 

nepřátel; 

– v neposlední řadě tam patří ohrožení naší 

svrchovanosti a národní identity, neboť to se 

nehodí do představ globálních elit vládnoucích 

Evropě a světu.  

Někteří z nás tyto tendence kritizují už delší dobu. 

Válka na Ukrajině všechny tyto tendence ještě 

zesílila a poskytuje snadnou záminku k zesilování 

tlaku na ty, kteří si dovolují o nich mluvit kriticky. 

Mám strach, že nic z toho, co jsem teď zmínil, 

nebude diskutováno na dnešním slavnostním 

večeru v nedalekém Vladislavském sále. 

Cesta ke změně, nápravě a obnově je zahalena 

v mlze. Vydat se po ní bude vyžadovat ohromné 

úsilí všech, kteří si tyto zásadní věci a souvislosti 

uvědomují. Bude vyžadovat nalezení shody všech, 

kterým není lhostejná budoucnost naší země, 

i když se liší v řadě jednotlivostí.  Musíme se však 

po této cestě co nejdříve vydat. Už včera bylo 

pozdě. 

Ještě jednou děkuji Českému svazu bojovníků za  

 

svobodu za uspořádání dnešního setkání. Přeji 

Vašemu svazu, aby byl jeho hlas stále slyšet. Naše 

země to potřebuje. 

 

Václav Klaus, Slavnostní shromáždění ke 104. 

výročí vzniku Československé republiky, Míčovna 

Pražského hradu, Praha, 28. října 2022. 
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Erasmus+: Save the nature, save the future 
Žáci z jiných evropských zemí na naší škole 

 

Žáci a učitelé z Portugalska, Turecka, Rumunska 

a Řecka u nás strávili týden, který byl programově 

velmi nabitý. Naši žáci a děti z jiných zemí se 

vzájemně poznávali, učili se, smáli se, tančili 

a bavili se. Tyto zkušenosti jsou pro děti nesmírně 

důležité, dávají jim možnost poznat jiné kulturní 

zvyky, odlišnosti i podobnosti způsobu života 

různých národů. Děti si nejen mohou uvědomit 

obrovské přínosy mezinárodní spolupráce, ale 

získávají též schopnost nadhledu, což jim 

v dospělosti může pomoci v tom, že si sami 

dokážou utvořit pravdivý obraz situace a nebudou 

mít tendenci podléhat stádovosti a cílené 

propagandě. 
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Den Nysy v Šumperku 
Žáci z polské Nysy na naší škole 

 

Tradiční den Nysy opět proběhl na naší škole. 

Sportovní den za účasti polských dětí, žáků Pětky, 

ale i zástupců z jiných škol šumperského regionu 

se vydařil. Děti s velkým nasazením vzájemně 

změřily síly ve volejbale, fotbale a v běžeckých 

štafetách.  
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Makej, makej! 

 

 

Koukejte. Překonám rychlost zvuku! 
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To był wspaniały dzieo! 

 

 
Těšíme se na příště! 



S t r á n k a  | 12 

 

Den ptactva 
5. C na Třemešských rybnících 

Páťáci se naučili zajímavé věci o našem ptactvu v krásné přírodě na Třemešku. 
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Sběr papíru na Pětce 
Žáci a rodiče dováželi po celý týden tříděný papír 
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Čtenářská štafeta  

Druháčci četli prvňáčkům  
Festival Město čte knihu 2022 

Letošní festival, který se věnoval tvorbě Františka Nepila, provázelo na naší škole několik akcí. 
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Babičky a dědečkové čtou dětem 
Festival Město čte knihu 2022 

V rámci festivalu zveme již tradičně zástupce starší 

generace na první stupeň, kde čtou dětem. Tato 

akce je velmi oblíbená a žáci se na ni vždy těší. 

Přinášíme fotografie z 1. C. 
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Čtenářská štafeta  
Festival Město čte knihu 2022 

Pětka se zapojila do městské štafety, kdy jsme 

četli texty Františka Nepila stejně jako čtenáři na 

dalších šumperských školách i na jiných místech. 

Na pódiu se představili žáci pátých a osmých tříd. 

S precizním přednesem Nepilova textu vystoupil 

i pan ředitel Petr Málek. Přivítali jsme také milé 

hosty z městské knihovny. Hudební části se skvěle 

chopila skupina Grazioso pod vedením dirigenta 

Antonína Mináře.  
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Kolik je na světě krás  
Festival Město čte knihu 2022 

Ukázka textu Františka Nepila, kterou jsme četli na naší škole. 

 

„Na světě je krás k nespočítání, ale nejkrásnější ze 

všeho jsme my,“ říkají květiny. Neměly by se tak 

samy chválit, ale náhodou nejsou daleko od 

pravdy, i když je na světě ještě mnoho jiných 

krásných věcí: studánky, děti, východy slunce, 

maminky, motýli, ptáci, štěňata, lesy a kdoví, co 

ještě. Ale květiny jsou krásné moc. 

Proto lidé, když si chtějí něco hezkého povědět 

k svátku, k narozeninám, na přivítanou, na 

rozloučenou nebo kdykoli, dají si prostě květiny. 

Když chtějí, aby u nich bylo hezky, postaví květiny 

na stůl nebo do okna a osázejí jimi zahrádku. Po 

věky je vždy kladli k pomníčkům, náhrobkům, 

božím mukám i na místa památná či na místa 

zasluhující úcty. A když chtějí jít někam, kde je 

opravdu hezky, vypraví se na procházku do luk, do 

zahrad nebo do polí. Tam je květin plno a jedna 

hezčí než druhá. 

Jestli budou mít trošku štěstí, potkají tam třeba 

pana malíře. A když budou mít více štěstí, potkají 

tam malíře Karla Svolinského. 

Ten by nemusel chodit do polí, do zahrad nebo do 

luk vůbec. Všechny květiny zná nazpaměť. Chodí 

tam pro své potěšení, a hlavně ze slušnosti. Aby 

mezi nimi nedělal zle. 

Každá totiž chce být od něho namalovaná. Taková 

třeslice se na malování jen třese. Jenže divizna se 

diví: „Nač chce pan Svolinský malovat zrovna 

třeslici? Vždyť to není ani kytka, vždyť je to tráva! 

– Divizna, pane malíři, to je něco! Tu až 

namalujete, to budete mít slávu!“ 

Ještě ani nedomluví a už šušká šuškarda 

hluchavce. 

„S diviznou by to pan malíř chytil! To je totéž, jako 

kdyby namaloval třeba kokrhel!“ 

Ale hluchavka jí odpovídá: „Mluv trošku nahlas. 

Jsem v poslední době hluchá jako špulka, neslyším 

ani slovo – přišla jsem o uši z té květinové 

zoologické zahrady!“ 

 

Nalevo od ní kvete totiž tygřice, napravo 

medvědice, za ní kozlík a před ní kohoutek 

a kukačka. Hluchavka tvrdí, že neslyší nic než 

bručení, řvaní, mečení, kokrhání a kukání. „A to 

nemluvím o tom, že ďáblík bahenní na mne dělá 

v jednom kuse bulisy bulisy!“ 

„Nikoho neposlouchejte, pane malíři,“ volá 

kejklířka, „mne si všimněte, mne byste měl 

zvěčnit. V obrázcích musí být přece život!“ 

A kejklířka začne dělat kejkle, aby si jí pan malíř 

všiml a aby věděl, co je to život. 

Pan Svolinský by měl mít z těch řečí hlavu jako 

nůši, ale nemá. „Vždyť je s nimi zábava,“ říká. 

„Víte vůbec, že louky a meze jsou úplný maškarní 

bál? Na maškarní bál si člověk nasadí kousek 

něčeho, co mu nepatří: třeba rypák, psí uši nebo 

rohy. A květiny si to vypůjčují do svých názvů. 

Proto je mezi nimi kozí pysk i myší ouško, zaječí 

ocásek, jelení jazyk, čapí nůsek nebo husí nožka.“ 

Obrázek: Eliška Brumovská, 2. A 
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Pan Svolinský maluje květiny rád, ať jsou jaké jsou. 

Snad i proto, že jejich život se tolik podobá životu 

lidí. Objeví se jako poupátko a pak rozkvetou. Ale 

někdy také celé zvadnou, protože se jim něco 

nevede, a to je vždycky to, na čem jim tuze záleží. 

Když jsem u malíře posledně byl, měl 

namalovaných kytek plný stůl. 

„Půjčte mi aspoň tyhle, ukážu je dětem,“ škemral 

jsem. 

„Vy jste horší než třeslice, šuškarda a kejklířka 

dohromady,“ řekl mi. 

A ty kytky mi půjčil. Tady je máte.   

Obrázek: Sofinka Hejl, 2. A 
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Pistolník  
Festival Město čte knihu 2022 

Druhá ukázka textu Františka Nepila, kterou jsme četli na naší škole. 

 

Kdykoli mým životem otřásla nějaká krásná žena, 

toužil jsem ji bránit před lupiči nebo vynášet 

z hořícího domu. V tom jsem nebyl sám, podobně 

snil i můj kamarád. Jenže já se v životě nenatrefil 

ani s požárem, ani s lupiči, zatímco on ano, jenže 

trochu jinak. 

Šel osamělou pražskou ulicí a doma ho čekala 

krásná, mladá žena, což byla žena jeho. Vzala si 

ho, ačkoliv ji nikdy nebránil před lupiči. Hlavně 

protože ji nikdy nepřepadli. Jednou na toto téma 

spolu mluvili a jí tekly slzy smíchy při představě, že 

by se s někým pral, a natož s lupiči. Řekla mu, že je 

hodnej člověk, chytrej, ale bábovka, a ať si raději 

žádnou pranici nepřeje. 

Chodil tedy po světě s tou bábovkou v srdci a šel 

s ní i onou osamělou noční ulicí. Proti němu kráčel 

nějaký muž. Vazoun. Když došli k sobě, požádal ho 

vazoun o zápalky. On mu je nejenom půjčil, ale 

protože foukal vítr, rozepjal si plášť a udělal tomu 

vazounovi zástěnu. Ten mu pak sirky vrátil, 

poděkoval a oba šli zase po svých. 

Po chvilce zahlodal v kamarádovi červíček 

podezření. Znovu si rozepjal plášť a sáhl si, jestli 

mu náhodou nechybí 

náprsní taška. To se ví, 

že chyběla! A to mu 

vzpěnilo krev. Obrátil se 

a pustil se za vazounem. 

Jak se k němu blížil, 

horečně přemýšlel, čím 

ho ztluče, když je tak 

velký. V posledních 

krocích dostal nápad 

hodný velkého Odyssea: 

vytáhl z kapsy svůj 

staromódní, dlouhý klíč 

od domu, přitiskl mu ho 

na žebra jako pověstný 

kovbojský kolt ráže 45 a zavrčel: „Chlape, naval 

peněženku, nebo tě odprásknu jako psa!“ 

Chlap cítě železo v zádech, nedělal okolky 

a náprsní tašku vylovil. Kamarád ji zastrčil do kapsy 

a hnal se domů, a hrdostí mu div nepraskaly 

knoflíky. Byl zvědav, co řekne jeho krásná žena, až 

jí vylíčí, jak se před ním třásl hrůzou urostlý rabiják 

z velkoměstského gangu. 

Jeho krásná žena ho však uvítala slovy: „Já věděla, 

že přijdeš celej vyjevenej, ty můj trumberoušku. 

Zapomněl sis doma peněženku, viď? Je na 

knihovně.“ 

Kamarád, pln neblahého tušení, sáhl pro náprsní 

tašku, kterou mu dal vazoun, a opravdu, bylo to 

úplně cizí peněženka. Ta jeho tiše ležela na 

knihovně. Ani se tedy nesvlékl a běžel na nejbližší 

policejní stanici. A vida vazoun tam seděl 

a diktoval policistům protokol o svém přepadení. 

Když se vše vysvětlilo, policisté i s vazounem řvali 

smíchy tak, že se zastavovali chodci pod okny. 

A doma potom kamarádova žena právě tak. 

Ale od té doby mému kamarádovi pistolníkovi 

jeho krásná žena neříká už nikdy „bábovko“. 

 

Obrázek: Amálka Fajtová, 2. A 
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Drakiáda 
Odpoledne plné her a pouštění draků 

Ekotým a školní družina připravily zábavné odpoledne. A draci létali, přestože příliš neválo ze strnišť. 
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Grafický desing 
Den otevřených dveří na VOŠ a SPŠ Šumperk 

Deváťáci šli navštívit svou možnou budoucí školu. A líbila se jim! 
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Burza práce 
Nabídka škol a firem v kulturním domě  

Deváťáci se seznamovali se svými možnými 

budoucími školami i zaměstnavateli. Zjišťovali, 

jaké obory jsou v kurzu, po jakých typech 

pracovníků je poptávka, co je náplní práce, zda by 

je práce mohla bavit a kolik by si mohli vydělat. 
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Podzimní kolo v orientačním běhu 
Kudy tudy cestička? 
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Moštování 
Tradiční výroba zdravého nápoje v naší škole 

Žáci z Ekotýmu a také zaměstnanci školy připravili vynikající tekutinu, kterou poté „koštovala“ celá škola. 
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Vzpomínková akce na pěší pluk 13 Šumperk 
Československá obec legionářská připravila program 

před pamětní deskou padlých hrdinů 
 

Pluk 13 Šumperk byl na podzim roku 1938 

připraven bránit severní hranici země před 

nacistickým Německem. V důsledku Mnichovské 

dohody musel pluk opustit jak své pozice, tak 

i šumperská kasárna a byl postupně přemístěn do 

vnitrozemí. Pěší pluk 13 přece jen zasáhl do bojů 

o republiku. Na rozkaz velitele plk. Karla Čejky 

provedla 11. rota spolu s rotou doprovodných 

zbraní protiútok na ilegálně zabranou Moravskou 

Chrastovou, kterou obsadili němečtí povstalci 

z řad SdP za pomoci německé policie a několika 

příslušníků SS. Pluku se podařilo bitvu vyhrát, 

v boji s německými jednotkami však padli čtyři 

příslušníci pluku: svob. Antonín Černý, voj. Bedřich 

Stuchlík, voj. Tomáš Morávek a voj. Alois Žatka.  

–  – –  Pietní akce se zúčastnili žáci 7. A a 8. B. 

 

 
 

Tak už nám to začalo! Florbalisté mají radost! 

Zájmové kroužky už probíhají. Včetně florbalu. 
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Ukrajinské básně  
Naši ukrajinští žáci převedli své básně do češtiny 

 

Nauč mě snít 
Angelina Braginets, 7. A 
 

Nevidím paprsek v tomto životě. 

Všechno je marné! 
 

Uč se touhou. 

A je toho víc. 

Dej jí své srdce a stane se to. 

Písně a básně, které znáš z dětství. 

Prosím, pouč se z nich! 
 

Svázal jsem si křídla. 

Všechno šlo ven. 

Nezůstalo nic. 

Sám. 
 

Je tu jen můj hlas, Brynyt. 

Jako podzimní vítr, 

zející struna… 

 

Podzim 
Polina Loyan, 7. A 
 

Léto uplynulo. 

Přišel podzim. 

Na polích a v hájích 

vše prázdné a depresivní. 
 

Ptáci odletěli. 

Dny se zkracovaly. 

Není vidět slunce. 

Temné, temné noci. 
 

Na stromech zežloutlo listí. 

Ptáci odletěli do daleké 

země. 

Obloha je pošmourná. 

Prší. 

 

 

Zima 
Jaroslav Khayarov, 7. A 

 

Zima je veselá 

s bruslemi a sáněmi, 

s prašanovými lyžařskými stopami, 

s kouzelnou starou pohádkou. 

 

Na ozdobeném stromečku 

světélka se houpou. 

 

Ať je zima veselá. 

Ať to nekončí! 

Zimní sen. 
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Slepičí olympiáda  
Zuzana Chytilová, 9. B 

 

V životě slepice se toho moc zajímavého neděje, 

ale když se už něco stane, tak to doopravdy stojí 

za to. A o tom vlastně bude i tento příběh: 

o slepici Žofii, která zažila něco nevídaného. 

Nastal další teplý letní den. Žofka se procházela po 

dvorku a hledala zrníčka v trávě. V tom uslyšela 

výstražné kdákání. Rychle se rozběhla ke kurníku. 

Sice nevěděla, proč byl vyhlášen poplach, ale 

nemohlo to znamenat nic dobrého. Většinou se 

tak ohlašoval útok predátora, například lasičky, 

kuny či orla. Naposledy, když hejno napadl orel, 

tak jim odnesl kohouta. Byla to strašná tragédie. 

Slepice držely smutek celý týden. A jelikož slepice 

přišly o svého kohoutího ochránce, musela teď 

Žofka utíkat jako o život. Neboť bez kohouta jí 

o život doopravdy šlo. Do kurníku doběhla celá 

udýchaná a tak tak pletla nohama. 

„Co se děje? Je někdo raněný?“ ptala se své 

kamarádky Lucky. 

„No, to nevím. Já jsem nás sem nesvolala,“ 

odpověděla s pokrčením křídel Lucie. 

„Kdo nás tedy přivolal?“ 

„To jsem byl já,“ řeklo stydlivě malé kuře. 

Všechny slepice se na něj zmateně podívaly. 

„A proč jsi to udělal, Jerry?“ zeptala se rozhořčeně 

jeho matka. 

„Vždyť víš, že se nesmí výstražně kvokat jen tak!“ 

dodala. 

„Já vím, já vím,“ řekl trochu provinile Jerry. 

„Ale já jsem našel něco úžasného,“ vysvětlovalo 

kuře. 

Chvíli bylo ticho, ale nakonec se slepice rozhodly, 

že se podívají, co Jerry našel. 

Jerry je zavedl až do nejzapadlejšího rohu jejich 

dvorku. Nikdo tomu nemohl uvěřit, na zemi leželo 

šest obrovských semínek. Každá slepice chtěla 

alespoň jedno ochutnat, a tak se strhla o semena 

rvačka. Žofka chtěla také ochutnat, ale nehodlala 

Obrázek: Sára Perekstová, 9. A 



S t r á n k a  | 30 

 

kvůli tomu bojovat se svými kamarádkami. Náhle 

stará kvočna hlasitě zakdákala a tím utišila 

všechen chaos. Řekla, že takhle to nepůjde, a že se 

musí vymyslet, komu ty semínka nakonec 

připadnou. Matka Jerryho navrhla, aby je dostal 

on, když je našel. Jenže ostatní slepice s ní 

nesouhlasily, protože také měly na semínka chuť. 

Lucka navrhla, aby semínka dostal výherce 

olympiády. Slepice si vyměnily zmatené pohledy.  

„Co je to ta olympiáda?“ zeptal se nejistě Jerry. 

„Viděla jsem to u dědečka v televizi, když jsem 

tenkrát utekla z našeho dvorku. Lidé spolu závodili 

a zkoušeli různé dovednosti. Kdo vyhrál, dostal 

nějakou lesklou věc. No, a kdo vyhraje u nás, získá 

semínka,“ řekla s kvoknutím Lucka. 

„Dobře, tak se tedy bude konat 1. slepičí 

olympiáda,“ souhlasila stará kvočna. 

Přihlásilo se deset účastníků: dvě kuřata (Jerry 

a jeho sestra) a osm slepic – mezi nimi i Lucka 

a Žofka. Stará kvočna převzala roli rozhodčí.  

Jako první se konal závod v běhu. Závodníci měli 

doběhnout z jednoho rohu dvorku do druhého. 

Poslední tři měli vypadnout. Stará kvočna 

zakvokala a slepice vyběhly. Závod to byl 

napínavý. Nakonec vypadly obě kuřata a jedna 

starší slepice. Kuřata si stěžovala, že to není fér, že 

mají malé nožky, ale nikdo jim nevěnoval 

pozornost. Dalším úkolem bylo vyletět na kurník. 

To se nepodařilo dvěma slepicím. Soutěžících 

zbylo pět. Z kurníku měli doskočit (doplachtit) co 

nejdál. Lucka tak tak přeletěla Jerryho mámu a při 

dopadu si odřela nohy. Ale dostala se dál a to pro 

ni bylo hlavní. Jerryho máma nakonec vypadla 

a s ní slepice, která se kvůli své pochroumané noze 

z běhu rozhodla vůbec neskočit. Poslední 

disciplínou byly slepičí souboje. Dvě slepice měly 

vlézt do kurníku a jedna musela vytlačit tu druhou 

ven. První šla Lucka proti Pipi. Byl to těsný souboj. 

V tom Pipi podkopla Lucce nohy a vystrčila ji ven.  

„To není čestné,“ vztekala se Lucka. 

Jenže stará kvočna byla máma Pipi a tak řekla, že 

to platí. Lucka naštvaně odešla. Zbyla jen Žofka 

a Pipi. Vešly spolu do kurníku a začaly se 

vytlačovat ven. Žofka měla navrch. Pipi se 

rozhodla udělat znovu svůj podlý tah a podrazit 

Žofce nohy. Jenže Žofka v tu chvíli nadskočila. Pipi 

Obrázek: Anička Junková, 2. A 
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zavrávorala a Žofka ji vyšoupla ven. Bylo po 

zápase. Žofka zvítězila. 

Hrdě si kráčela pro svá semínka. Přitom si všimla, 

jak opodál stojí zklamaný Jerry. Žofce ho bylo líto, 

uvědomila si, že on semínka našel a měla by být 

jeho. Jenže byl jen malé kuře a ostatní slepice se 

rozhodly, že mu jeho nález nenechají. Pohnuta 

soucitem se Žofka rozhodla a dala semena 

Jerrymu.  

Bylo to pro ni těžké, vzdát se něčeho, po čem 

doopravdy toužila a co si vybojovala. Ale učinila 

Jerryho šťastným a byla ráda. 

Obrázek: Kristýnka Fajtová, 2. A 
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Obrázek: Stápa Prachařová, 9. A 


