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Rodiče

Letět!

Veronika Bystroňovó

Marie Dunkerovó

Rodiče prý nemóm ród,

Jít cestou

nejsem s nimi komoród?
Zó}tozy o povinnosti,
uŽ mě z toho bolí kosti.
K tomu

jďtě otletilo

o no konec Aymnostiko?

zbloudi]ou,

zostovit se před š"dm stovením,
zvednout hlovu o spotřit korunu zbloudilou
o přemýšet, kdy mezi ty listy zoletím.

odrozit se, rukomo zomóvot,
jedním odrozem prohlídnout celou kůru stromovou,
vn:nbt se v listí jok ptrík,
vyletět nod korutry stromů o spotřit oblohu celou.

Řeknu dooost!!!!
Co dělojí rodičď

My musíme do próce
o není tom le.grace.
K tomu ještě nókupy,
pro ty voša dobroty.
Do próce i do školy,
musíme dělot úkoly.

A tok jsem si řek:
Rodiče mrím ród
o od ted' jsem s nimi komoród!

ondřejSalamon

No bosket do stótů
Robin Foniok
Jednoho dne jsme se bovili v hodině zeměpisu o cestě
do světo. Poní učitelko nóm zodolo lehkou oŤózku: ,,Kom
bysŤe se chtěli podívot?''. Svou odpověd' jsme měli nopsot
no popír. Skoro všichni ze Ťřídy uvožovolí o cestě do zahroničí,včetně mě.
otevřel jsem otlos no strónce, kde bylo mopo všech kontinentů' Mně se nejvíc líbilo Ameriko, proto jsem se podívol
no podrobnější mopu. 7e zemí 9everní o JižníAmeriky mě
somozřejmě najvíc zoujoly Spojené stóty omerické. Líbilo se
mi no nich přírodní bohotsŤví, kulturo o hospodóřství. Je to
osi nejvyspělejg země no světě. Pokud nostone v U5Á nějokó krize, rozšříse po celém světě. Jejich prezident potří
k nejmocnějším no celé planetě o jeho slovo mó velkou vóhu
imimo USA.
Jó odmolo hroji bosketbol o chtěl bych se podívot no nejlepší
bosketbol no světě - do NBÁ. Když se nós potom poní učitelko
pŤolo, kom bychom se chtěli podívot o proč, tok jsem jí to
zočol vypróvět...
Když jsem přišel domů, zepŤala se mě momko: ,,Co bylo ve
jí zočol povídot o hodině zeměpisu. Říkol 1sem jí
důvody, proč se mi USA tolik líbío proč bych je chtěl novští_
vit. Momko mě pozorně vyslechlo o šlo sí lehnout do ložnice.
Reklo, že si musí odpočinout. Jó jsem šel na trénink o no svůj
sen jsem úplně zopomněl.
Když jsem příšel domů z tréntnku, tak leŽel no kuchyňském
stole lístek ze sportky' Myslal jsem si, Že zase momko vsodilo
zbytečně, ole opok byl pravdou. o dvo dny později mi momko
řeklo,Žejsme vyhróli dvo miliony korun. Nechtělo se mí tomu
Věřit. Byl jsem Ťok rozrubný,Že jsem přestol mluvit. Jen
jsem se št'ostně usmívol. No tréninku se mi nic nadořilo, protože jsem pořód myslel no tu ýhru. Trenér no mě neusŤóle
řvol, ole mně to vůbec nevodilo.

V Ťu chvíli jsem byl nejšt'ostnějšídítě no světě. No druhý den

jsem vyrozili no letiště.
Doletělijsme do New Yorku o vyrozilijsme do hotelu. odpoč inuli jsme si o jeli sí prohládnout město. Prohlídko trvolo osi
pět hodin. Bylo to za]ímavé.Nejvíc se mi líbílymrokodropy
o socho Svobody. Po prohlídce město jsme si jeli koupit lístky
na večernízópos bosketbolového utkóní mezi domócími New
York Knick o hosty z Los Angeles Lokers. obo ýmy potří
mezi moje oblíbené. Když jsme se vroceli do hotelu odpočinout si, myslel jsme už jenom no zópas'.'

Před zópasem jsem si koupil občerstvení o šel jsem se posodit. o chvíli později zópos zočol. Viděl jsem hru plnou kombinocío somostotných okcích, která většínou skončily smečí.
Divóci oceňovoli koždou pěknou okci poŤlaskem.
Po skončenízáposu jsem opusŤil svoje mísŤo o přemístil jsem

se no hrocí plochu' Nechol jsem si podepsot triko od největší
hvězdy z celé NBA Kobeho Bryonto. Byl to můj největš zóžitekv Životě.
Po zópose jsm e jeli do hotelu o o den později jsme letěli domů.
Po příletu zpótl<y do českérepubliý jsme všam vypróvěl, co
jsem poznol o co se mi přihodilo. Byljsem v Americe pouze tři
dny, ole byl jsem o tom schopen vypróvět, joko kdybych tom
stróvil celý ŽivoŤ.

školeZ" Jó

Když jsem přišel domů, momko mi řeklo, ot' se jdu sbolit.
Žezaýhruve sportce jedemedo Ámeriky.

Po té mí oznómilo,

Nikola Kotalovti

Storý

dům

Lucie Frejková
Když se Johnsonovi nostěhovoli do nováho domu, pocítilo
Amondo nepř(emný chlod v zódech. Tenhle dům dříve potřil
ponu Lukosovi, kteý tody prodóvol hročky pro děti' Bylo

tody naspočetnémnožstvímíčů,ponenek o stolních her.
Děti tody chodily každý den, jenomže když pon Lukos těžce
azóhadněonemocněl, zočol chótrot i tenhla obchod. Děti už
tody vůbec nechodily. Sem tom přišlo jedno děvčótko koupít

si ponenku, ole pon Lukos zo měsíc zemřel o o obchod se
nemohl nikdo storot.

Reolitní koncelóř tento obchod vystovilo joko dům v jejich
letóku abrzy si skvělé nobídky všimlí Johnsonovi o rozhodli

se, že dům koupí. Amondo se první den, co spolo v novém
domě, dost změnilo. KdyŽ róno přišlo k snídoni, nevypodolo
moc dobře. Vlostně vypodolo otřesně. ,.Proboho, Amondo!"
vykřiklo poní Johnsonovó. ,,Co se ti stoloZ" .,Ty hročky...musím nojít ty hročky..." řeklo Ámondo o vsÍolo od stolu. Rodiče se po sobě znepokojeně podívoli. ,,HročkyZ Joká hročkyZ" nechópol pon Johnson o jeho Žena jen pokrčilo romeny.

vrot'se ke stolul Ámondo Johnsonovól" zovolol pon
Johnson o šel pro dceru. Ámondo bylo joko zhypnotizovonó
o její rodiče si o ni děloli velké storosti.
Druhý den se opokovolo to somé. Johnsonovi se rozhodlí,Že
Amondu vezmou k doktorce.
,,Vab, dcera utrpělo velký bk Nesvěřilo se vóm nebo neříkolo něcoZ" zeptalase doktorko o pohlédlo nejdřív no Ádomo
Johnsono o potom no Jone Johnsonovou. ..V poslední době
.,Ámondo,

V outěrlšok nojednou vykřiklo:,,,Ty HRÁčKy JsoU V NEBEZPEáT|| MUSIM JEZACHŘANIT!" Ádom Johnson prudce
strhl volont. Pneumotiky silně zopíštěly. ,'Proboho, Ámondo,
co tok vyvódíš Tad'jsme mohli hovorovoŤl" vykřikl otec no
dceru o podívol se no ní. Pok jenom vyjekl. Jone se podívolo
no monželo a poté no dceru o vykřiklo. Amondo mělo oč i joko
zhypnotizovoné o měla je doširoko otevřené' Vypodoly joko
očíponenkyl

,,Dnesko budu Ámondu hlídot," řaklo šapŤem Jone Ádomovi.
,,Dobró," přiývl manŽel o dol Amondě pusu no tvóř. .,Pojd',
zlotíčko, půjdď sí už lehnout," řeklo Jone o odvedlo svou dceru do pokoje. Amondo si lehlo do postale o hned usnulo. Jone
už bylo stroírě unovenó, ole chtělo zůsŤot celou noc vzhůru.
o půlnoci se Amondo posodilo o vyrozilo ke dveřím. Jone ji
nósledovolo. Všimlo si,Že se no podloze dělojí krvové stopy.
Amondo se zostovílo ve velkém,pokoji, kde byl.o obrovskó po_
lice s knihomi. ,,HRAčKy...MU5ÍM IEzAcHŘÁNrTj" mumlolo
Amondo. ,,Amondo, pojd' si lehnout," chlócholilo ji Jone.
Ámondo se motce vyškublo o sundolo jednu tlustou červenou
knihu. Police s knihomi se rozestoupilo o Jone spotřilo točité
schody, které vedly stóle dolů. ..Ne, Amondol Nechod' tom!"
vykřiklo Jone. ,,Adome! Adome!" vololo Jone o zo chvíli vběhl
do knihovny Adom o stočil pouze vykřiknout. Ámondo rychle
sestoupilo pór schodů o potom se rozeběhla dolů. Vystrošení
rodičeji nósledovoli.

stóle říkó, že musí zochrónit jokesi hročky," pokrčíloponí

Johnsonovó romeny o pohlédlo no svého monželo. Doktorko
svroštilo čelo. ,,Proč by proboho mělo zochroňovoŤ hročkyZ"
zeptalase. Rodiče jí řekli, co je ten dům zoč. .,Stejně to nedóvó smysl. No, porodím vóm jan jediné. Mějte Ámondu pod
dohledem. Můžesí i něco udělot, proto ji nespoušiějte z očí.
Ródo bych si ted' s Amondou o somotě promluvilo, tok vrís
prosím, obysŤa počkoli v čekórně."

Rodiče odďli o posodíli se naŽidlev čekórně' Asi po půlhodině vyšo z ordinace Ámondo abeze slovo zomířilo ke dveřím.

Kristýna Falhauerovó

Kdž sestoupili

no zemi nez$a onijedno hročko, vydolo se s pytlem nohoru. Amondo položilo pytel do svého pokoje o nojednou Jone

posladní schod, Jone si zokrylo pusu rukou.
tisíce hroček, ole v&chrry byly joko by

lů zemi se povolovoly

uslyšala mužský hlos: .56ku1i! Zochrrínilo jsi mi hročky.'
Po těchto slovech se Amondo probrolo o zotřepolo hlovou.

sýlené. Jone zvedlo ze země útrŽek z novin. Popír byl celý
zeŽloutlý,ole i přesto se dolo písmo přečíst:

.Ámondo? Jsi v pořódku?' ,,Momil" vykřiklo Ámondo c objola
motku..Momi, nebyt tebe, tok jsem stóle v moci těch dětí.
orry mi lložý večer říkoly, že musím jít o přinest ty hročky.
Řek!, Že to do}<aŽu Pouze s motkou. Nevím proč, ote nojednou se cítímstrošrě uvolněně," vychrlilo Ámondo ze sebe.

PoŽÁRv rmrČrrŘsrr,{

Dnes kolem 12 hoďny vypukl u
hračkrářství pana Lukase požár.
Plameny pohltily celý obchod, ale
naštěstí nikdo nebyl zranén.
Policie pátá' kdo mohl požár
způsobit' Více informaeí se
dozvíte večer ve zpr ávách.

Hned no druhý den se Johnsonovi rozhodli, že se přestěhují.
-Nošeljsem nový dům přímo nově posfoveý,takŽe nóm fom

nemťJŽenic hrozit.
,,tró uŽ je neslyšm," zošepfolo Ámondo. -Koho neslyš?'
zeptal se znepokojeně Adom. .Ty děti!- odpovědělo. -A toky
už je nikdy neuslyšt" usmólo se Jone o všchni vykročili
k novému domu.

Ámondo vzolo do ruky jednu Ponenku o opotrně ji položilo do
černéhopytle. Pok zočalo sbírot všachrry hročky, o když už

Nikola Kučovtá
9

Přótelství

Bósně

Přótele, ty mó koždý,

Adéla Košňovsktá a Markéta Maxerová

Sliby, chyby

poznaš,kteý jetenpraý?
Praý přítel by ti měl pomoct,
o ne ti nutit svou moc.

Spousto idí novyklód ó hodně věcí,
kt eré se pok jednoduša zt rócí.
Nesplnit jen jediný slib

vypadó zle,
ole v $otná době poznríš nejlepšího přítele'

ole jok

l

V

tých očíchto

Praý přítel se dokóŽe vcítit do Ťých pociŤů
o dokóŽe ti změnit nólodu.

můžanodělot plno chyb.
Clověko to zobolí o nepostihne to jen jej,
ole i lidi v jeho okolí.

Provému příteli,tomu by ses měl svěřit se vším
o být

Kolem sebe mdš spoustu zlých,
ole pozor! Toky hodných!
Nezopomínej no to. i když je to zlé,

I

si jisý bezpečín.

když tě příŤel těŽce raní,
měli byste si to vysvětlit bez obelhóvóní.

většino věcí nejsou příjemné.
Všechno není zlé, tok to není,
musíšsi z toho vzít poučení!
Zo svůj život nodělóš plno chyb.
Dávej pozor, některé z nich nejdou noprovit!
Jok se říkó sliby, chyby,
ole ty nemůžeoprovit někdo jiný.
Vždycky mríš&nci něco noprovit, tok to nevzdóvej'
Á lidi od sebe naodhóněj.
Tok dóvej Pozor, člověk můžemít v sobě díru.
kteróse můžezvětšt
o nejde jan tok lehce zalepit.
Tok neslíbuj, to co nemůžďsplnit,
když víš,žeto nejde vyplnit.

Kateřina Holšánová
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V korunóch

Zivot
člověkjen srdcem nemúŽe žit,
ole i hlovu musí mnohd použíŤ.
TkdyŽtě něco srozí shoro,
musíšvstót o zočítznovo.

Lucie Kubicová
V korunóch stromů
vyjdu si do leso no prochtízku,
okouzleno krrísou stromů nevydóvóm oni hlrísku.
Jen se kouknu nohoru,
do těch výšek vysolcých'
Kouzlem se mi točíhlovo,
podóm z podpotků vysolcých.

Bojuj, i když to není snadné,
koždý jednou no dno spodne.

Přátelé ti rrídi pomohou
o budď moci vstót o stát no nohou.

LeŽímnazemi adívóm se,

KaŽdénu, koho potkóš, nevěř vb,
můžeto dopodnout možnó dobře, možnó ne.
Někdy krasné květnoté řeči
mohou skýot bolestná věci.
Nikdy nedóvej no první pohled,
předčosný nózor tě můžebolet.
I když ti lidé ubližuJí,berno ně ohledy,
i oni mohou mít své problámy.

Nemysli, Že

jok větve stromů hýbou se.
Rodš se zvednu o odchózím domů,
obych tody nebylo,
když listy budou podot dolů.

jevk' jenzlé,

itmová borvy m ohou být veselé.
5 problémy se člověk musí sóm prót
o cizí no ně ohlad nikdy nebudou brót.

Kateřina Holšónová

n

a lrYa

Llo se Dltzt

Nevěro

-a

Michaela Kůdelová

Co se stolo mojí momce. když bylo moló

Michaela Kůdelovó

Soyo o Hotchi. Měli se oprovdu rádi. Ale nikdy spolu nechodili. Vždy si spolu jen zošprísovoli o necholi se být. Bylo jim
oběmo t7let. Vlostně se milovoli, ole onijeden sito nechtěl

ovčín
Nestolo se Ťo nějok zvlóšt' dóvno, ola i přesto mi to pořód
nohóní stroch. Bydleli jsme s rodiči no ovčíně. Bylo Ťo ošklivé

přiznoŤ. Byli spolu celý rok o nemohlí se odtrhnout jadan

od druhého.
Ale pok příšly prózdniny o HoŤchi musel odjeŤ. Soyo mu slí-

o ponurá místo, stólo no somotě o vš'lde okolo byly lesy. Mělo

jsam dvo sourozence. Brotro o setru, o jelikož sestro bylo
moc moló, celé dny tróvilo ve školce. Noopok brotr byl storší
o domů sevracel aŽkvečeru s rodiči. Přichózelajsem domů
tedy první. Dům u ovčíno,vekterémjsmebydleli, byl obrovský o měl tří vchody. Vždy,kdyŽjsem přišlo, zkontrolovolo

bila, Že no něj počkó o tok bez nejmenšího neklidu odjel.
Netušil v&k, co se mezi Ťímděje domo.

Když přijel, šel ihned zo ní. Připodolo mu nějokó divnó,
ole nepřiklódol tomu moc velkou pozornost. Když byl pok
Hotchi se svými komoródy, zoslechl Soyín rozhovor. Povídolo
si s komoródkou o tom, jok podvedlo Hotchiho o vypodolo to,
že ji to oni nemrzí.
věděl,Že si s ní musí promluvit. No druhý den pro ní zašlel
o chtěl vše vyřešit, jenže jok bylo jejím zvykem, vymluvilo
se, o tok se jejich vztoh nepohnul.

jsem všechny dveře.

Vrzojícíhoupočko

Bylo pondělí o jó se joko obvykle dostovilo domů první.
PusŤilo jsem si ródio o šlo zkonÍrolovot dveře. Nojednou
jsem uslyšelo děsivou zpróvu. Utekl nějoký trestonec o potloukol se zrovno kolem nošívesničky. Ze strachu jsem to

Nevěděl. no čem je' AŽ si no ni počkol o odchytil si ji.
Nechtělo mluvit, ole on ji donuŤil. Přiznolo se mu, o když se
]í zeptal proč, jen odvětilo, Že jí Ťo přišlo joko dobrý nópod'
HoŤchi už to nemohl unést, ole Soyo se k němu chtělo vrótit.
Jen kvůlíněmu se rozešla s tím tojným.5 tím, sekterým

ródio rodši vypnulo.
stólo lsem v kuchyni o utírolo nódobí, když mou pozornost
zoujolo houpočko. Měli jsme obrovský pozemek o no něm
houpočku vzdólenou osi tři sto meŤrůod domu. Někdo no ní
seděl. Nedokózol jsem říct kdo. Bylo úplnéticho o šlo slyšet

Hotchiho podvadlo.
Hotchi nevěděl, že tajný je jeho najlepšípřítel. I přesto, Že mu to bylo velíce nepř(emné, přól jim jejich lósku.
Po pór měsícíchse jejich vztoh rozpodl o Hotchi se s oběmo
udobřil. Nikdy nepřiznal,Že Soyu pořód miluje. Ti dvo jsou
spolu koždou minuŤou, koždým dnem, ole nikdy mezi nimi

jenvrzóní té houpočky.
Už sa stmívolo o jó zočínolomít docelo dost stroch. Noštěstí
brzo přijeli rodiče o to posŤovo z houpočky uteklo. Nebrolo
jsem to mocvóŽně, o tok jsem to oni nikomu neřeklo.

nebylo nic víc.

Strošidelný dům
Nóš dům byl i tok sóm o sobě strošídelný. Hned noproti

vchodovým dveřím byly dolšídveře,které vedly do kotelny
o sklepo. KdybysŤe šli dál po schodech, vašli byste do dolší

uličky se třemi dveřmi. Za jedněmi dveřmi bylo sloŽené
uhlí, molé okýnko nešlo zovříŤ. Bylo tok okorót velké, oby
se jím protóhl dospělý člověk. Zo druhými byl normólní
sklep bez oken o zo ŤřeŤími bylo pródelno o suírno, toké
L2
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bouchlo Žórovka, o tok jsem si vzolo svou molou boterku
o pomolíčku schózela schody. Mělo jsem obrovský stroch.
Nojednou přestolo to vrzóní o jó vidělo, jok se něco vzodu
u uhlí pohnulo.

oknem, které nešlo zavřít.Somí uznóte, že dostot se
do nošeho domu bylo velice snodné. Novíc jsem oni nemělo
klíčeod všech těch dveří.

Někdo

je osi v

domě

Zose

somo...
V tom leknutí jsem boterku upustílo, necholo ji tom o odběhlo rychle se strochem pryč. Zomklo jsam zo sebou dveře a sedla si no pohovku' Tokhle mlčky jsem čekolo ož do
příjezdu mých rodičů.Uslyšelo jsem chřostění klíčů.Pořód

Dolšídny to pokročovolo pořód stejně. Přišlo jsem domů
o Ťo postovo už bylo no houpočce.Začalajsem mít pořódný
stroch. Někdy jsem se i snožilo zůstot po škole. jen ot'
domů nemusím somo. To mi ole nevychózelo, jelikož jsem

bylo docelo dost dobró Žókyně.
Přišlo jsem tedy domů, byl pótek o my měli dlouhé vyučovóní.
od outobusové zasŤóvky jsem muselo denně chodít kolem
jednoho kilometru pěšky hnusným tmolným lesem. Novíc
bylo zimo o docelo dost brzo se stmívolo. Domů jsem tedy
došlo zo tmy.

5e sŤrochem jsem šlo zavřít všechny dveře a okno. V té
tmě jsem nevidělo postovu, ole slyšelo to strošlivévrzóní
houpočky. Když jsem se o všech dveřích ujistilo, muselo
jsem do sklepo nějok vyřešit problám s otevřaným oknem
v pródelně o v místnosti no uhlí. Joko no poŤvoru nóm

jsem ole vóholo, jestli Ťuhle divnou příhodu povědět momince. Nokonec jsem to neudělolo o už trošku klidnějšíjsem
šlo spót. Večer jsam se ještě chvíli ujišt'ovolo, Že 1e díky
bohu zítro soboto, o tok budou všichni domo.
Róno jsem se ale rychle vyvedlo z omylu. Když jsem vstolo,
domo už nikdo nebyl. LpřestoŽejsem velký spóč, nečekolo
jsem, Že se vzbudím do prózdnoty. No kuchyňském stole
jsem nošlo jen lístečeks nópisem, že museli norychlo odjet
s mou menšísestřičkou do nemocníce...
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Bósně
Sára MaÍarovó, Nikot Ščudtová
a Zdenkd Šedová

Lósko
Růžejsou rudá, fiolky modré,jó jsem tvrí o
milujijen tebe!
Píšti bóseň jedinou, ty jsi mou lrískou zvolenou.
Píšiti bóseň ted', olespoň se uvidíme hned!
Kde jsi mó |rísko, kda jsi, bohužel tody nejsi.
Jó se s tebou loučímdotykem o ty se mnou polibkem!

Joro
Joro je tody, děti si zose hrojí.

M

joře jsou krrísná dny.

užívóme síje joko vy.

Ptáci nóm prozpěvují, pejsci nóm poštěkují.
A nojednou - je tu konec jorních dnů!

Podzim
Ze stromu podoj í Žlut é, zelené, hnědé ístečky,
pod lístečkyse schovóvojí krŤečci.
M podzim se připrovují ptóci k odletu.
Do taplých krojín se těš.
l

Vendula Klimdntova
t4

Bósně

Slóvo

Karolína Moxerová, Renata Míčkovó
aTereza olštákovtú

slávo je v&k lókovó.

Dostot se nohoru není snadné,

Ale bohuŽel tě mflŽe dostot do proposti bezedné.
Bohužel i to se stóvó,
snodno t ě přepadne, když t o neč ekaš.
Je prostě nevyzpyt at elnó.
Rychle sis ji oblíbil o tok tody to mríš.

Dospívríní
Mlódež, nlódeŽ, och to mlódež.
občos by potřebovola nóřez.
Troble s ní jsou často velké,

BýVó tvým vítězsŤvím,
ospoň to ted'

ale v Život ě t o není lehké.

zdóse.

Nežije se s ní v&k vždycky tok bloze.
Lehce tě poŤopí i oklome,
v&k většnou i toto znóme.

V puberŤě je mnoho srondy.

Nojde si i stóle fondy.
Bohužel i to mó svémeze,
kt er é č ov ěk nepř ev eze.

Pro ní by ses možnó vzdol i sých přótel,
bez nich to v životě bude ole zródné.

l

Slušná chovóní uŽmóme,
ole ne všchni se k němu odhodlóme.
Rodiče si s nómi neví rady,
bojí se t é ukrutné poródy.
Po pubertě to bude

těžš,

zjistíme, Žesvět nóm u nohou neleŽí'
Á pok, když uběhne pórlet,
budeme se snožit svět obletět.

Ted's potomky my si hlovy lómeme,
bojíme se, Že je nezvlódneme.
Pokudjsou po nós, ópanebože,
najroději bychom upodli no svélože!

Alena Dzurňákovó
15

Jok pohódkoý skřítek

Příběh stromu v lese

noProvovol děti

Petr Moniak a Dominika Slezákovó
Když jsem se norodil, moje mominko kvatlo krósně žlutými
květy. Vím z jejího vypróvění,jok se vždy no joře pyšnísými
pestrými květy. které jsou už zdoleko vidět' Poté se z nich
stonou plody o o tom vóm chci vypróvět svůj příběh.
Jednoho dne foukol silný vítr o jó se kymócel do všech stron'
Vtom se stolo to nejhorší,i když jsem se držel mominky:
Zočol jsem se vznóbl o otóčet o vzdolovol jsem se od své
mómy. Volol jsem: ,,Momi, co se to se mnou děje, jó nechci od
Ťebe pryč!" Zoufalejsem se otóčel zo svou mominkou, kŤeró
se mi ztrócelo z dohledu. Už jsam si myslel, Že Io nepřeŽiji.
opodól jsam upodl do tróvy o čekol. co bude dól' Vítr pomolu
ustóvol, zato se várk spustil déšt'. Vyčerpóním jsem usnul.
Po chvíli mě v&k vzbudilo proskóní. Byly Ťo kořínky, slobouč_
ká joko nitko, kŤerá se zovrtóvoly do půdy. Bylo to zóchrono
máho životo.
Po nějoké době se mi zočoly objevovot první lístky o vyklubol
jsem se ztróvy, kdejsem leŽel.Konečnějsem uviděl tu krósu kolem, to, co mi tolik chybělo.Začaljsem se o sebe storot
sóm o sŤol se

ze

mne silný

strom, kteý se no joře joko

Dano MordvcovlÍ, Iveto Bartoňová
aVeronika Dudíkovti
Nóš příběh začínóno jednom krósném, útulném, ole molinkém

poloučku uprostřed velkého černéholeso, kde se nachózí
moló, mechem zorosŤló choloupko v pořezu.V téŤo choloupce
bydlí skřítek o velikosŤi polce. Jmenuje se Nepořódníček.
Ne proto, Žeby byl nepořódný, próvě noopok. KaŽdý večer
uklizel po dětech pohózenévěci.
Jednoho večera si povzdychl: ,.Ty děŤi jsou čímdól Ťím nepořódnější! l)Žnezvlódórn uklízeŤ po koždém z nichl" Skřítek
nevěděl, co si mó počít,o tok se rozhodl, Že se děti s jeho

pomocí noučísomy po sobě uklízet'
A noučíja to tokhle. UŽ se vůbec nebude snožit nepořódek
uklízet. Místo Ťoho koždou věc,kŤeró nebude no svém místě,
schovó ve svém domečku, dokud se to děti nenoučí.Teprve

jajich věci vróŤí.
Jok řekl, tok udělol. Hned no druhý den měl už novíc čtyři
pok jim

míče,sedm ponenek, deset knížek,dvě stovebníce, spoustu

mó

mominko mohl pyšniŤ svými květy o v létě plody.
Ted' móm okolo sebe mnoho potomků o vedu je k tomu, oby

))\
\,,/,r/
((,//

se z nich stoly silné sŤromy aneuletěly tok joko jó. Protože
doted' jsam nezopomněl no svou mómu. o kdykoliv si no ni

LJ

vzpomenu, je mi do breku.

Cti
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kostiček, šest plyšáků, krobičku postelek o osm ouŤíčekl
Tokhle každý den obchózel dětské pokojíčkyo kde se co
povolovolo nazemi, Ťo siNepořódníček vzal.Za týden rněly
děti už pouze polovinu svých hroček. A za dalšítýden neměly už žódné. Přes den se sŤóle nudily o neměly co dělot
bez sých oblíbených hroček. Smutně seděly u pískoviště před sým domem. Některé holčičkydokonce plokoly,
protoŽe se bóly o svá ponenky. Kluci si neměli jok zohrót

A tok se děti ponoučily ze svého nepořódku. Avšok netuší,
jejich rodné, ted' už čist'ounká vasníčkypřistěhuja všrde znáný zlobiý klučino, který se jmenuje Vilík,
o obrótí jím Ťo Ťom vzhůru nohomo. Nepořódníček je přad
Vilíkem vorovol. No první pohled vypodol mile, ale byl to
pěkný čertík.Skřítek o Julinko ho moc dobře znoli. Tom,
kde předtím bydlel, ho nikdo neměl ród. A kdo by ho toky
něl ród? Bovilo ho kočičkytohot zo ocósky, pajsky zo ouško
na nedglekéínhřišti fotbol bez svého oblíbenéhomíče,oni o hlovně dělot všrde nepořódek'
jok pořódot velké zóvody outíčekno ovlódoní.
Dnes je den, kdy mó přijeŤ stěhovocí outo i s našm nezbeAle oni ted' je nenopodlo, Že by si po sobě hročky mohly dou. A ještě to odpoledne šel Vílíkpoprvéven s nošimi dětmi.
uklízet. Dokonce se no jejich podlaze zočolo povolovoŤ i ob- Chovol se strošně mile o hodně o děti ho zočoly mít ródy.
lečení.skřítek tom nošel Ťričko, sukně, kolhoty, čepičky V&bec nechópoly, co sí to skřítci vymýšlelí, vždyt' tenhle
i&tičky. Už sí oprovdu nevěděl rodyl Neměl už oni mísŤo klučino je úplně suPer. Mysleli si, že Julinko o Nepořódníve své choloupce, kom věci schovóvot. Ale stóle kaŽdý den ček nechŤějí, ot'mojí nového komoródo. A proto se s nimi
chodil novštěvovot děti o schovol si to, co nebylo řódně ukli- přestoli bovit. Nošímolí komoródi se chyŤili zo hlovu o douzené na svém místě. Tok děti neměly zo krótkou dobu oni
fali, Že dětí dosŤonou zovčosu rozum, až poznají, joký Vilík
oblečení.Už namohly být více nepořódné. To víte, plokoly. oprovdu je. Do Ťédoby zůstonou domo v choloupce o budou
A jok, ponečkul Pomolu jim zočolo dochózeŤ, jok moc jim si užívotchvílky nicnedělóní'
skřítek pomóhol s úklidem jejich věcí. Pochopily, že tímto Po pór dnech zočolo dětem docházet, že osi uděloly chybu'
je chtěl noučit uklízet si po sobě.
Začaly se jim ztrócet věci. Pok viděly, jok Vilík ubližuje
Když si tohle uvědomily, chŤěly si Nepořódníčko udobřít. zvířóŤkům. 5 plóčem přišly zo skříŤky. omlouvoly se,ŽeneAle jok?! Nemohly mu ukózot, Že odted' po sobě nebudou uposlachly jeho rody. Bylo jím to moc líto o chtěly Vilíko
nechóvot věci no podloze o vůbec vfude. kde by neměly být. nějok poŤresŤot zo to. co jim udělol. A i zato, co dělol všem
UŽ totiŽ neměly Žódné věcí, které by mohly uklidit. skří- ostotním, něŽ se přistěhovol do jejich vesničky.
Ťek je nějokou dobu pozorovol o zočolo mu jich být líto. A tok doly hlovy dohromody o vymyslely geniólní plón. Děti
Viděl,Žejim jejich věci oprovdu chybí. Tok zočol přemýšlet, se smóly, protože Ťuhle post od skřítků měly už zo sebou.
dumot o uvožovot. Nokonec to vymyslell Vzol děti ke své No pomoc si pozvol sváho brotrónko Pořódníčko. od zítřejnejlepší komoródce Julince, kteró bylo toky tok trochu ne_ šíhoróno zočnou jejich plón uskutečňovoŤ. Tok joko předpořódník. Julínko se od Nepořódníčko lišilo pouze velikostí. tím broli dětemskřítci koždou neuklizenou věc, brolije toky
Bylo o něco menšínzŽ on. Ási tok joko nóš molíček.Když Vilíkovi. Za dva dny neměl už žódnou věc oni hročku. Á to
děti vstoupily do jejího domečku, zděsily sel Tok veliký ne- by nebylo dítě, kdyby nezačalo plokot o noříkot. Po té dloupořódek snod jaště v životě neviděly. Ávi:k neŤušíly,Že si hé době si konečně uvědomil, jok moc škoredě se chovol.
to no ně jejich molí milí skříŤci dopředu připrovili. Pohov- Stol se znějvzorný o hodný klučino, co dbol no pořódek.
ko bylo přeplněnó oblečením,co krok se povolovolo nějo- Á tok je ve vesničce oPět klid o pořódek už nověkyl
kó hročko, vevaně si plovoly gumové kočenky všech borev
o dokonce byl v kuchyni zledu z ledníčky postovený sněhulók.

Děti se plny údívudoly do próce. Po nekonečně dlouhám odpoledni se jim nepořódek konečně povedl uklidit. Choloupko
zóřilo čistoŤou.
L7

Že se do

sUPERsTÁR
Tina Nguyen a Daniela Mertovó
,'Ahoj Tino! Dnesko ja to suparstorl šlo bys tedo se mnou?"
zepŤala se Dončo do telefonu. ,.Josněl Jsi moje nejlepší kómoško, podržím tě o budu tě podporovot!'' řeklo Tino. ..Dík,
tok sroz si dóme ve tři hodiny u rybníko, ono?" dořeklo
Donielo. ,Ano, oK, už se těším, ohoj." Donielo o Tino se znojí
už odmoličko. Vždy byly o jsou nejlepší kómošky o hodně si
spolu rozumí. Dončo se už dlouho věnuja hudbě o strošlě
róda zpívó. Její rodiče o ní říkojí,Že zpívala dřív než mluvilo.
Vymýšlí spolu s Tinou texty písníčeko dělojí k tomu hudbu.
obě totiŽ ródy hrojí no kytoru, bicí o klovír. obě dvě jsou
strohě střelené o komoródské. Někdy se hódojí, ole to se
přace kómoškóm stóvó. Tino o Doníelo mojí už odmolo svoje
tojné místo. Místo, kde si hróly, o kde mohly být somy o dělot, co chtěly. Nikdo jiný o tom místě nevěděl,jen ony somy.
Je Ťo místo u rybníko.
.'Momi, už musím. už budou tři hodíny!" řeklo Dončo momce. 'Josně. Držímti polečky, určítěse dostoneš do dolšího kolo, protoŽe tvó hudbo o tvá písně k lidem promlouvojí
o chtějí tě poslouchoŤ. A tohle neříkóm jen proto, Že jsem
tvó mómo,'' řeklo pomolu o povzbudivě Dončino mamko.
.,Děkuji ti, momi, tok jó letím, obych nemělo zpoŽdění,"
odpovědělo Dončo. KdyŽ se sešly u rybníko, tok se vydoly
k městu. Sedly no tromvojku o jely do centro ostrovy, bylo
tom totiž místníkolo soutěže SUPERSTAR.
.,Tino, jó móm stroch, všichni tody urč itě mojí valý tolent no
zpěv ," řekla nervózně Donč o' ,Ale nebo j, ty móš také hezký
hlos, věřím Ťi, Že to dóš o dokóžeš to," řeklo rózným hlosem
Tino. V porotě pěvecké soutěže byly somé znómé hvězdy.
LucieBíló, ondřej Hejmo, Lucíe Vondróčkovó o toky znóný
hudební producent Lešek Wronko.
je Donielo Mertovó," řekl hlositě moderótor
'.Dolší no řodě
Leoš Moreš. ,,Tino, ježiší,jó už jdu, tok mi tedo drž polce, budu no tebe myslet," řekla nervózně o nodšeně Doníelo'
.'Neboj, Doni, to zmókneš," řeklo Tino.
,.Tok Donielo, co nóm zazpívó?" řeklo trochu poboveným
hlosem Lucie Bíló. ,,Zazpívóm vóm písničku z filmu Comp
18

Rock This is me," povědělo Donielo. KdyŽ zpívala, tok nevěděla, co sí mó myslet, když vidělo, jok si mezi sebou
poroto něco fuškó. V duchu si řeklo: ,,Zpívóm špotně?"
Ale neodradilo ji to o zpívolo dól o po chvilce ji zostovil
porotce. ,,Nooooo... Donielo, jó si myslím , Že je to josné,"
pověděl porotce. ,,Postupuješ do dolšíhokolo, móš krósný
hlos, ty Ťo někom v Ťéhle soutěži dotóhneš" pověděl jí
s nodšením ondřej Hejmo.
,,Tino! Jó jsem to dolol Postupuju do dolšíhokolo o toká mi

pověděli, Že móm krósný hlos," řeklo nodšeně Donielo. Tíno jí
celó překvopenóřeklal,,Fokt, jo? Tok to je super! Jó jsem ti
to říkolo." Á tok se kolo vleklo dól o Donielo postupovolo dól
a dól, aŽ se dostolo do f inóle. No její f inóle j i přišlo podpořit
její nejlepšíkómoško Tino o toká komoródi o mezi nimi se
ocitl i Dončin idol. ..Tino, jó móm stroch| Klepe se mi hlos,

co móm dělaŤ? Jó se bojím," řeklo nervózně a vyděbně
Dončo. ,,Nebojl Ty to dóš, jsi mezi nejlapšími, Ťok se neboj, po soutěži to oslovíme o dóme s kómošemo u mě domo
pořbu," podpořilo ji její nejlepšíkómoško Tino.
Ve Íinóle poroto rozhodlo, že Donielo o její soupeřko
Vilemíno Krósnó sí musí připrovit o noučítse nějokou písničku ze znómých filmů. Vilemíno dozpívolo o poroto ji
velmi chvólila. Zpívala písničku,,AŤenŤóŤ''z filmu Bobule.
Poroto jí řeklo, Že zpívala krósně o nemělo tom žódnou
chybu. bylo to noprosŤo čisré.Když Donielo uslyšelo, jok
Vilemínu chvólili, o dostolo stroch, ale kdyŽ si vzpomnělo, co jí řeklo Tino, Ťok ji to povzbudilo o nemělo tokorný
stroch o v futně vyčkóvolo, ož ji moderóŤor zovoló.
,,Přichází Donielo Merfovó, kterrí nóm zazpivó písničku ,,My
heort will go on" zeznómého romontického o kotostrofického filmu Titonic," řekl moderótor Leoš Moreš. ,,Přivítejme
Donielu Mertovou," dořekl moderótor. Když Donielo vešlo
no podium, celósz chvělo. ole nojedou uslyšelo, jok ji rodino
o komoródi povzbuzují. Přidolo jí to odvohu. Hudbo zočolo
hrót o pok zpívolo. Když dozpívolo, nedočkově očekóvolo,
co jí řekne poroto. ,,Bylo to velmi krósná o dojemné," řekl
pon producent o porotce Lešek Wronko. Když to porotce
řekl, bylo št'ostnó o spodl jí kómen ze srdce.,,Děkuji vóm,"
povědělo jemným hlosem.

V zókulisí no ni čekolo Tino. objolo jí o řeklo, že to bylo
krósnéo toká jí řekla,žezo hodinu bude vyhlobvóní. .,Týjo,
Tino, jó móm úplně sŤresy, kdo vyhroje," řeklo chvě1icím
se hlosem Donielo. Uběhlo jedno hodino o přišlo vyhlášení.
Sešli se no něm všichni soutěžící,ale především finolistky
Donielo o Vilemíno. Všichni si na začótek zazpívali písničku, kterou se noučilispolečně. Když dozpívoli, tok přišlo to
chvíle.Zbývajícísoutěžícíšlído zókulísí o no podíu zůstoly
jen Donielo o Vílemíno.
,9bě dvě jste tolentované a hezky zpívóte, ovfuk tuhle
soutěž můževyhrót jen jaden finolisto. Dívóci hlosovoli
o rozhodli, ževítězemSuperstor se stóvó...Donielo Mertovól" řekl velíce hlosiým hlosem moderótor. Doniele se joko
kdyby zostovilo srdce, nemohlo dýchot, cítilo úzkost, ole
rodost. Vílemíno bylo sice zklomonó, ole Doniele to přólo.
Donielo si převzolo cenu Zlatého Superstor o toká uýhru
v hodnotě pět mílionu korun. Dolšíden to Donielo se sými
komoródy oslovili tak,ře si uděloli mejdon no Stodolní ulici
ostrovy. Cas běŽel dól o Donielo stoupolo ýš
1.9e-n|ru
o ýš. Bylo velice žódanó mlodó zpěvočko. Nošlo si ňové komoródy, velice znómé o popultírní.No své storé komoródy
pomolu zopomínolo. ,.čus, móš dnesko konečně čos2 Dlouhá
jsme sí někom nevyrozili," řeklo Tino Donči do telefonu.
,,Ne, sorry, dnesko mdm monikúru o móm plno dolších důleŽiých věcí, než se někde s tebou flókot po venku,,. řeklo
nomyšleným hlosem Donielo. ..Áho, tok to je škodo , zítra
osi toky nemóš čos, co," zeptala se jí Tino. ,.Řit<óml móm
důležitějšívěci, než se flókot s teboú po venku, takže ne,
zítra nemóm čos, tokže nozdor!" položilo rozčileně telef on
Donielo.

Tino nechópolo, proč se tok Dončo změnílo. Přemýšlelo:
od Ťédoby, co se Dončo stolo slovnou o šlo do soutěže
Superstor, stolo se nomyšlenou o povrchní holkou, nemó čos
oni no své storé komoródy ataké určitě zopomnělo no noši
přísohu, žebudeme novždy nejlepšíkómošky.
Cos ubíhol o Dončo se neoývala. Jednou Tino zkusilo zovolot Donči. ,,Ahoj, chtělo bych si s tebou popovídot, dnesko
no nošem místě ve tři, oKz" zeptala se jí Tino. .,Ahoj, ne-

móm čos o no jokém nošem místě? my něiáké móme, odŘdyZ,'

zeptala se udiveně. ,,Cože? No tohle

jsi toké zopomnět?l
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No přece noše tojná místo u rybníko," povědělo. ..Jo vlostně,
no sorry, nemóm čos, móm sroz s Níki, jdeme nokupovot,

vedle New Yorku se otevíró noý drohý obchod," povědělo Dončo. ,.No, chtělo jsem se tom toky jít podívot, ospoň

poznóm tu tvojisuper kómošku Níki," zeptalase Tino. .,Promiň, Niki by ses osi nelíbilo o novíc si myslím, že nemóš tolik

peněz na to, obys tom šlo, však jedno tričko tom stojí dvo
tisíce korun, je Ťo jen pro VIP o od Niki tot'ko je milionóř
o jó si to ted' můžudovolit, protožejsem slovnó o ty jsí
jen obyč ejnó holko, kteró dostóv ó kapesnéjednou za něiíc,
tokže pochybuju, musím, čouky," dořeklo o položilo teleÍon
Donielo. Tino zočolo plokot o bylo jí líto, jok se k ní Donielo
chovó. Ale pak si řeklo. že jí za to Donielo nestojí aže se jí

nebude doprobvoŤ, že jí nic špotného neudělolo.
Uběhl rok. Zaten rok se stolo hodně věcí. Dončo se schózelo stále se sými nejlapší komoródy ze showbyznvsu, vydolo
nová olbum s nózvem ,,tre lepšt začítznova". Album nebylo moc úspěhé,příčinoubylo to, že jok bylo slovnó, tok ji
pronósledovoli čímdól více reporŤéři o poporozzi' Mělo hojně skondólů a každý její skondól se otiskl no hlovní strdn-

ce Blesk mogozínu ataké se nošo novó hvězdo: Ewo Forno.
Bylo úspěírějšínež Donielo, protože jí bylo teprve třinóct

o zpívolo lépe neŽ Donielo. Donielo klesolo dolů o její dobrtí
kómoško Niki se neoývala, protože čos ródo tróvilo s novou

hvězdou Ewou Fornou' ..Áhoj Niki, proč ses tok dlouho neozvala? Stolo se něco? Mohly bychom zojít po obchodech
aněco nokoupit," povědělo smutně. -Ty no to móšještě prochy2 Tok to se divím," zosmólo se Niki' ,,Jdu s Ewčou, tokže

smůlo, promiň, čou," povědělo nomyšleně Niki.

Jednou, jok pršelo, Ťok Donielo bylo domo, protože ji nikdo nepřišel novštívit o nechópolo proč. Jok tok vzpomínolo
o uvožovolo, zjisŤilo, Že Ťak, jok se k ní chovó Níkí,tok

se přesně chovolo ke své nejlepší kómoše Tině. Zjistilo,
že Niki nebylo dobró kómoško o dívolo se jen na peníze.
Bylo jí velmi líto, že přišlo o svoji nejlepšíkómošku, už se

nemohlo nikomu svěřit, nikomu se vyplokot no romeno o sdílet tokové krasné chvíle, jaké zoŽívala. Do jejího pokoje nríhle

příšo momko. ,,Co se stolo? Žejsí tokovó smutnó,,,-zeptalo
její momko. Dončo jí všechno řeklo, co se stolo, řeklo jí,
1e
že si uvědomtla, že se k Tině o všem kómošům nechovolo

joko dobró kómoško aŽe na ně košlolo o zočolo být stejnó
joko její slovní kómoši. Dívolo se jen na peníze o no to, jok
je člověk oblečený o joké mó no sobě znočky. Mominko jí
řeklo: ,.Vím, že tě to mrzÍ ajsem ródo, že sis to uvědomilo,
jok ses chovolo, o jestli tě mrzi to, Že se už tok nestýkóš
s Tinou aŽenejste tokové kómošky, takběŽ zo nío omluv

se,protoŽelepšípozdě než nikdy." Dančo si vzolo slovo svá
momky k srdci, o tok udělolo to, co jí její mominko rodilo.
šlo zo Tinou, omluvilo se jí o všechno jí vysvětlilo, co si
myslí o co dělolo zo chyby. Tino jí odpustilo o byly zose

5 příslovími jsam se setkol již joko molý kluk. Vzpomínóm
si, přestoŽe je Ťo poměrně dóvno..'. Totínek mi čte před
sponím krósně ilustrovonou knihu Ezopovy bojky, jó obdivuji pono čópa, který dol zo vyučenou přechytrolé zrzavé
lišce poučenímKdo jinému jómu kopó, sóm do ní podó...
Stočíse podívoŤ kolem sebe, všlde se už vidíme no vysně_

ných školóch ,někteří mojí vystudované nejlépe dvě ,,vysoká",
iný vydělóvó deseŤitisíce!
Ále? No některé z nós čeka]íblíŽicíse přijímočky o už kon-

j

cem dubno se uvidí, kdo můžekonečně vyslovit to krósné

,,pŘesročrl J5EM!"

nejlepší kómošky.

Uvědomilo si, že: AŽ v ŽivoŤě něco ztrotíme, teprve pak
si uvědomíme, jokou to pro nós mělo cenu.
Dončo už nemělo tolik skondólů o í přesto, že Ewo bylo
slovnější, pořód se no Donielu nezopomínolo. Jednou Dončo
Tinu pozvolo do shopping porku o šly spolu nokupovot o byly
št'ostné, Že je vkchno joko dřív.

Neříkej hop,
dokud

jsi nepřeskočíl

ton Polomík
Úvoho no témo ..Naříkej hop, dokud jsi nepřeskočil" je no
první pohled jednoduchó, ole opok je provdou. Při dopsóní
póté věty vlostně zjišt'uji, Že nzvim co dól... Nojednou mě
nopodó: ,,Kde a proč vzniklo přísloví2''
,,Překopol" jsem knihovničku křížemkróŽem o nošel knihu
s nózvemZakopaný pes oneb o tom, jok, proč o kde vzniklo
některó jméno, rčení,úsloví,pořekodlo o přísloví.Docela mě zarazilo zjištění,Že úslovíplotnó dodnes, nopříklod
,srdce no dloni" nebo ,sedět no dvou židlích''se objevilo
již před více neŽ dvěmo tisíci leŤy v bibli. Ptóm se: Byli
outoři bible první, kdo je použi12 Určitě ne! šolomounův
výrok .,Kdo jinému jómu kopó, sóm do ní podó" vzníkl již
před třemi tisíci laty.
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opuštěný list

zopnout ji, to bylo dřino.
Zlomiljsem si u toho ruku,

Andreo Provdovti

nabyli jsme tody v suchu.
Krev bylo všrde,
Zašt róny,to snod půjde.

Jok opuštěn připodóm si,
jok tody no mechu ležím.

Pok jsme

vyši ven,
doufoli jsme,Žeje to sen.

Slýchóvóm:,,Zeleý jsi",

jok vypodóm, to nevím.
Lidí co prošo kolem,
to už snod oní nepočítóm.
Lesem,loukou, polem,
ot' jsem, kde jsem, nevnímóm.

M

čem toležím?
Tazelenó, to je tok roztomiló.
Někdy už v&k oni nevím,
zdanení uměló.
Joko by mělo vlósky,
zo to jó jsem $íno.

Co kousek, to somé vrrfulry,
to osi to hlíno.
skýó se hluboko pod zemí.
Jó říkolo, pozor si dávejl
Tohle jejen méúzemí.

A tok kom šopď, se příště dívej.

VóIko
Nikola Přečkovó a Jana Špacírovó
Začla vól}<a, honem pryč,
dej miod krytu klíčl

Střelili mě do hlovy,
vildeleŽí mrtvoly.
Granót letí přes tři domy,
vidím blesky, slyšm hromy.
Už jsem v kfiu,
tom ležímno žitu.
V kfiu vyplo elaktřino,

Martina Zvoníčková
2t

Móme ródi zvířata?

Móme oprovdu ródi zvířata?

Michaela Spáčilova

Rozhodně ne, podle toho, jok se k nim chovóme' Nopřed
se musíme noučit chovot slušně k sobě o potom to půjde

Nod touto otózkou se zomýšlíspousto lidí.
Kdybych chtělo pomoci zvířotům, pokusilo bych se zamezit
jejich přístupu do měst, protoŽe v téhle době jsou měs_

Kdyby bylo vólko...

io pro zvířoto hrozbou' Ze světa
o

i k zvířotům.

lana Špocírováa Nikola Přečkovti

zmizela spousto druhů

spousto jich je ohroženo'

Uvožovolo jsem o tom. co bychom děloli, kdyby zočolo třetí
světovó vólko. Kdyby město bombordovoly leŤouny o kdyby se
lidé střílali no ulici'

V zoologických zohrodóch těmto zvířotům pomóhojí. Bezjejich pomoci by některé druhy vyhynuly. Móme pro ně i jinó
zařízení joko porky a chróněné oblosŤi, které nopomóhojí
zvířotům v nóvrotu do volná přírody. Měli bychom se je noučítchópot o pomóhot jim, ole není to vždy snodné,protože
ne všechno zvířoto nóm věří.

Probudilo jsem se ve tři hodiny róno, protoŽe jsem slyšelo
nějoký zvuk o myslelo 1sem, Že to jsou našíhlučnísousedi
odnoproti, kteří dělolí vždycky rómus. Vstolo jsam o chtělo
jsem se ujisŤit, jesŤli Ťo jsou oprovdu noši sousedi, nebo se

DolšíoŤózkou je, proč lidé týrojí zvířoto.
NeexisŤuje odpověd', snod ti, kteří ubližují,toví. SvěŤ není
dokonolý o oni lidé v něm, bez zvířat by byl o ničem.
somo jsem mělo hodně zvířot o milovolo jsem

k nóm někdo dobývó.

V té chvilí jsem ještě nevědělo, co se děje venku. Podívolo
je z celého jsem sa tedy ven' Uvidělo 1sem tonky o vojóky, jok se blíží

Jó
srdce. Kdyby jich nebylo, nemělo bych ródo oni somo sebe.
Zvířata nós učípoznóvot své okolí arozeznávaŤ povohu lidí'
Pes je nejlepšípřítel člověko, říkó se. Nejen pes, ale kaŽdé
zvíře nóm umí vykouzlit úsměv no tvóři o být nošímpřitelem.
ZvířaŤa se k nóm budou chovot stejně joko my k ním. Joký
pón Ťokový pes, zní dolší rčení.Lídése snoží,oby je zvířata
posloucholo no slovo, o somi si dělojí, co chtějí, oniž by se
zepŤali no něčínózor.
Všem lidem, co se o zvířoto storojí, potří dík nós všach.

k nošemu domu. Zočolo 1sem ponikořit, budit všechny kolem
o kříčet,Žezačalatřetísvětovó vólko. Nikdo mi nechtělvěřiŤ. chtěli se přesvědčit, že m|uvím provdu, fok se podívoli
z okno.

Jok by se dol změnit svět, oby byl ohladuplný k nóm všem?
Touhle otózkou by se mohlí zobývot vědci, ospoň no okomžik.
Řešaní vzdólenosŤi několiko slunečníchsoustov by mohli od_
ložíŤno neurčito o hledět si nošíplonety o vbho živáho. Noša
ploneto je Ťo jediné, co móme, tok proč si toho nehledíme.

nósledovotZ My jsme
no řodě' Proč k zvířotům nemúŽeme být hodní, kdyŽ chceme,
oby všichni byli hodní k nóm? Věčně zvířoŤůmubližujeme,
oniž bychom si to uvědomovoli.

Áž vymřou zvířata, tok kdo bude

Terezo Králíková
22

V tu chvíli seozvala z chodby velmi, ole velmi hlositó róno. Byl
to 9ronót nebo jínó výbuírino' Po nívběhli do budovy lidi, kteří zočoli vyhozovot obyvotele z bytů.-Mělo jsem sŤroch, tok
jsem se schovolo do skříně no boty. stěstí mi přólo o vojóci
zočoli opouštět dům s plnýmí toškomi věcí.
Přemýšlelo jsem, jestli je moje rodino noživu. Neslyšelo jsem
hluk, tok jsem vylezlo ze skřině o vidělo jsem noproti v byŤu
někoho v &tech. Leklo jsem se o uskočilo jsem stronou.
Nebylo to žódnó Žena, ale vojók, kteý měl no sobě šoty mé

Přenýšlel,jok se jí zolíbít, oby jeho lrísku opětovolo' Rozhodl
sezepŤat svého přítelezeškol no tojamství lósky. Norovnol

se opoodebl stronou. Z kopsičky u svého kobótku, tolikrót
zóploŤovoného, vytóhl moličký mobil o ihned vytočil znómé
číslo.,,Holó, kdo tom?! Nemóm čos, pokud něco chcete, zako si povzdechl. '.Musím poč koŤ, co tody
nechte vzkozl" Kůžíč
budu dělot? No. zkusím ještě zovolot k němu domů, jeho
áeně. ,Haló?" ozve se příjemný hlósek, joko konipósek.
,.No, ohoj, Papinol PoŤřebovol bych tvoji rodu. Joké je tosousedky. Ještě chvíli jsem se pro jistotu zdrŽela v domě jemství kouzlo lóskyZ" odkošlol si' '.To kouzlo jó neznóm, to
o pok jsem se vydolo hledoŤ své rodiče.
musíšzovolot mému muži!" zosmólo se poboveně. ,,KúŽičko,
No ulici bylo spousŤu postřelených lidí o díry v zemi po ronóch
ty sŤorý brochu, tok kteró je to pro dnešek?" Kůžičkoztuhz Ťonku. V tu chvíli mě někdo popodl zo vlosy. Nevědělo jsem, nul, netušil, Že se ví o jeho toliko lóskóch. ,,Tohle je oprovdu
kdo to je, bylo jsam v šlku. omdlelo jsem. Probudílo jsem se to provól" vykřikl do mobilu. ..Jok myslíš, ole nejsem si tím
v nemocnici. Vedle mě sŤólí rodiče, broŤr o doktor. Zočoli mi jistó, nebot' tohle jsi provil i minule!" vysmólo se mu Pepino.
vypróvět, co se stolo.
Kůžičkostrnul o po chvilca něco zomručel o ukončil hovor,
Prý jsem trpělo holucinocí, protožejsem mělo velmi, ole velmi
který by stejně nikom nevedl.
vysokou horečku. oddechlo jsam si, ževidímsvérodičeažeU tůňky líbeznó Klomino dotončilo svůj tonac, otřelo z čela
to bylo jen holucinoce. Pok jsem o tom zočolo velmi přemýšleŤ. kopičku potu.,,To mischózelo!Ještě se budu potit. sice vím,
Nopodlo mě,že bych sivůbec nevědělo rady.
Že nejsem mlodice, ole nodvóhu nemóm!" 5e zlosŤí duplo
o nokoplo komínek, kteý něco poznomenol o tiše odcupitol.
Mezí Ťímsi Kůžičkododol odvohy o oslovil Klominu. ,,Sponiló
vílo, co ty tu tok somoZ" pousmól se a nervózně si odkošlol. Vílo se no něj podívolo z vy&- o pohrdově odpovědělo:
,.A ty lsi kdo?!" odporem se odtóhlo. '.Jsem skřítek Kůžičko,
mó krósko." Zavrněl slodce, ole vílo se otočilo o chtělo odejít..,No
Ťo ti košlul'' odfrklo o neslo se lehoučkým krokem
Klára Vockovti, Mich aela Spáčil ovó

o

zomilovoném skřítkovi
Kůžičkovia víle Klomině

a Natálie Riškovó

no monikúru. Kůžičkose nešt'ostně rozhlédl o zklomoně svěsil romeno. odmítnutítokového rózunečekal. ..Co jsem komu
udělol|" rozbrečel se. Z tůňky vykoukl vodník Kropníček.,.Co
Před dóvnými lety, v krojíně bez lesů a řek, se odehróvó
jsi
čekol? Víš,kolik téŽenskédooprovdy jeZ To by ses divil,
tento příběh.
oči mělo bledě zelené joko to tůňko, u které noc co noc komoróde," zokuňkol. ,,Jó to dobře počítol,víškolikrót jsem
toncovolo, bylo to vílo Klomino. Á jok tok tončilo, sledovoly ji hlósil no úřodě, oby ji přastěhovoli, nebot' móm pocit, že
ji oči moláho mužíčkoKůžičky.Vílo Klomino se neslo po bře- se tím dupóním propodne ož ke mně do bytu!" Kůžičkosi ho
prohlédl o řekl: ,,Ty jsi s ní něco měl?" odkošlol si. ..Ne, prohu tůňky o &Ť, který mělo kolem uzoulinkého tělo, jí vlól
o dodóvol jejím pohybům lehkost podobnou větru. Kůžičko sím tě, ono je no mě moc storó o nóbl slečinko."
z ní nemohlspustiŤ očí.Jok bylo krósnó, ty pohyby uŽódné opěŤ zokuňkol. Kůžičkose zamyslel. ,.Navypodó moc sŤoze skřít čích Žen o dív ek nev i děl' Zkoumav ě s i po h od i l b ř c ho ře. Ani jó nejsem nejmlodšíl" ,,A víš,kolik jí je?!" vyvolil
no Kůžičkusvéžabíoči Kropníček. ,,Ne, netuším," zodumol se
o šeptem dodol: ,.Tu musím mít, to se stane mojí ženou, sice
Kůžičkoazvědavě čekol, co znějvyleze.,.Hm, komoróde.
tchýně nebude nodšenó, ole lríska si nevybíró!"
l

i
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tok to tody je hodně dlouho, už přes 1ó0 let!" vysmól se

mu

Kropníček.Kůžičkovise zomotolo hlovo o upodl do bezvědomí. 5lyšel jenom Kropníčkůvsmích.
Vílo Klomino si posedělo no monikúře celé hodiny, a kdyŽ se
vrótilo, spotřilo ležícíhoKůžíčku'
''Proboho, co Ťen tody zose
chceZ|" protočilo oči v sloup. Kůžičkose mezi tím probírol
z bezvědomí o spotřil svou lósku nod sebou. Ale jaké bylo
jeho překvopení,kdyŽ místo ustoroného avyděbného ýrazu nalezl jen znuděný a otróvený obličej. ,.Mó lósko!" zoskučel. ,,CoŽe? To bylo no mě? Co si o sobě myslíš,ty skřete?l"
soptilo no něj o posílolo ho ke všem čertům.Kůžičkosenemohl vzpomotovat ze svého zklomóníl
Vodník Kropníček vše sledovol z tůňky o poboveně se smól.
V duchu se mu odehróvola zló myšlenko: KdyŽ se to nepodořilo tomu skřítkovi, třebo budu mít štěstíjó! Jok no toZ Hm,
co kdybych se zostol jejího nózoruZl Vytřeštil oči o spus-

P5: Vzpomínóte si no ten molinký komínak, do kterého
Klomíno ze vzŤeku koplo? Tok přesně ten také nalezl své
štěstí.Nebot' zjistil, že není jediný svého druhu. Á mó
spousŤu broŤrů o sester. Aleto by bylo jinó pohódko. Ted'
už je dooprovdy KoNEC!

Ťil: ,.1fi2;6Lo, neslyšíšZKlomino o tebe nemó zójem, nesohóš

|í oni po kotníky!" řokuňkol o pokročovol: ,,Vid', Klomino?
Ze móm provdu?'' Cekal na odpověd' s nodějí. No její zkomenělé tvóří se něco změnilo, začínalají povolovot tvóř

ukózolse úsměv..,No ono, ono, Kropníčkul"dodolo loškovně.
V duchu si pomyslelo: Kropníčekmó listě velmi mnoho peněz,

o

toho musím klofnout! Tolik peněz jsem nenošlo u Žódného|
Lstivě přivřelo víčkodo štěrbin.
Neuběhl oni ýden o bylo svotbo. Kropníčekbyl št'ostný,
jeho novó ženuško se mu tuze líbilol Klomino bylo nodšenó
o plónovolo utrácet penízevevelkém. Celé okolí jim to no oko
přólo, ole v duchu zóviděIo'
Ale na někoho jsme zopomněli, víte, koho móme no mysli2
No Kůžičkupřece| Aco se s ním stoloZ Den co denseděl u tůňky
avyhlíŽel vílu Klominu. Jednoho dne se všrk ukózolo jednookó trposlice. Kůžičkoopět zkoušel své štěstío povedlo se,
poprvé v životě nošel svou lósku! Tolik dětí se jim norodilo
po pór rocích, že ani my jsme je nespoč íŤolil tr en víme, Že byli
zdraví o mělise tolik ródi, že by lósku mohli rozdóvotl
Když lompo zhasínó, toto pohódko končívó, přejeme štěstí,
zdraví, ot' se nikdo rybí kostí neudóví!

Pavlína Miillerovti
24

Bósně

Móm se bót?

DanielWagner

tvé ne tok poznóm?
A jenve snu tě potkóm?

Móm se bót?

Jen

ŽekdyŽsezeptóm,

Zimo mije,
prot oŽe mé srdce j ž nebije.
Již nemó pro co bít,
proto o ní můžujen snít.

Můj chtíčjsizožehlo

o pok pryč jsiodďo.

Aspoň jednou tě vidět.
tu větu ti pověděŤ.
totiž lrísko chciŤě,
lósko, milujitě.
KdyŽ tě koždéróno vidím,

budď mó?

Ďík,žetěznóm,
aŽemóm tě rríd,
nechcešse mnou chodit, se pŤóm.

i

ono v mém srdci nopořód bude,
í když v něm místo už nebude.
o ní budu stóle snít,
jen pro ni budu žít.

Ťom

odlétlo lósko
Když s lóskou pospíchríš,
nebo se přílišosýchríš,
Ťok pozor dej,

svět je zlej.
Lrfuko tvoje uteče,
proud slz serozteče'
Pok už stót jenom můžď,
Ov

nlc, nlc uz Íl nepomuze.
Lrísko Ťvoje odlátlo,
po tobě se ohlédlo.
UŽsevznóš vzduchem
štěstíse zórmutkem.

čekóm, kdy ti to povím.
A když to chci řícŤ,
mé hlosivky jsou pryč.

odmítnutí

Proč jen lósku ke mně necítíP
Trrípímse, oni ty to nevidíP

Že jsi mou lrísku odmítlo,
se sým srdcem odlítlo.

Copok mó slovo

snezt,
to andělépóněbreči.

neslyšP

Zo jiným mého věku,
nevíš,jok moc to je k vzteku.
Róny osudu sevrací,
mocnou pěstí mne nazemsrazí.
Proč jsi janom odběhlo?
A mou lrfuku přehlédloZ
Žalem srdce puká,
nevíš,jokó jsou to muko.

Nebo stvůru ve mně vidíP
Musíš mi Ťo pomoci pochopit'
Proč jen přítelz
Proč se tá &nce nechcď chopit?
Proč nejsem tvůj milejz
Když móm tě ród,
oprovdu Ťo pro tebenicneznamenó?

Spodnout z osudové cesty,
vidět tě jen mezi prsty.

Proč jen nemůžď být mó?
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Nebojíšse, lósko?

ŽemómTěród,

ja pěkný den

o mó noděje klesó,
nocí zdóvóse mi noý sen.

to víš,
proč mne tedy
políbit nezkusí?

V hlově mí kouzlíš,

Běž

Dnes

jen po tobě toužím.
Hormony vemně bouříš,
zeptat se tě zkoušm.
Proč se mnou nesníš2

Kdy už duši mou
do Svého srdce vpustíšZ

Když mluvíšse mnou,
lhót minesmíš.

Móm tě ród, to snod víš.
Dým vzhůru stoupó

Jinok věřít budu v lež,
ió v noději pok budu žít.
Ze se mnou chcď být.

o obloho se houpó,
nic ti v cestě nestojí,
í lev ztvé cesty ustoupí,

Mó duša noříkrí,
když Tvó dušz utíkó.
Když v somotě mne nechot chcď,
jestli oprovdu chceš,
tok sí běž.
Jó krvrícet tu budu dól,
když budu pořód sóm'

energií mě nobíjíš,
lósko, doufóm, Že se nebojíš'
KaŽdé róno,

když k tobě přivoním,
slovo ono
v tobě vycítím.

Jok tělo bez duk,,
jok duše bez těla,
jó budu bloudít sóm,
alene zvesela.

To vím, to víš
Andělé se rozhlíží,
no mojí lrísku dohlíží.

Aby sejí nic nestolo,
oby štěstízobrolo.
Áby ses zos vrótilo
o mé rty políbílo.
Aby nošz lrísko vidět bylo,
jen obys no mne nazopomnělo.

Srdcitvému neporučím,
to už vím.

Žerozhodnutí jetoTvé,

prosím, at' to není ne.
Poslyš prosby mé,
jeŽvolóm do nebe,
než se mé srdce rozbije.

Silvie Václavíkovti
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