Projekt: Jak se děld kniha
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Moudrě slovo na úvod
Znátetudobu,kdy ve školeuŽjsou uzavřenéznámky ......awpřesto musítepravidelnětrávit
všechnyhodiny na vyučování....,.
a jďtě se snaŽitusilovněpracovat?Snadano,a tak vám musíbýt
jpné, že arnty souěasnéděti novttapracormímeliánernv tomto časeneoplývqí a snaŽíse r.ybrr:slit
á všeho,jak to jenjde. Jsou ďe přecejerr hodiny,kdy se nám vyučujícísnažj&s přijatelným
způsobemzpříjemnit'a dokoncenasještci teď něponaučit.
jsrne se učili
V hodině literárnírnýchovy
se dělá knihď.. Pomocíkrátkého{ilrnujsme se
'jak
seaÉmili spracíjednohonakladatelství.
Mohli jsme sledovat,jakvzukákniha opravduod samého
zaěátku _ tedy od wýběrurukopisu' zaÍazenidoedičníhoplánu nakladatelství,práci iiustnítor4ale i
nelehlrý úkolkorektora, graťtkaapod.R"ozhodlijsme se tedy,žei my si zkusímetakovou
',kÍLihu..
napsat.
Vybrat vhodný nánětnebylo zrovnajednoduché,od náwhu napsáníknihy pohádek,pověstí,ale
i od tvorby poeziejsme upustili a roáodli jsme se' ženašetémabudeÍroehuširší,
aby si motú
vybrat opravdukaždý.Při voíběnechámevlastně kaŽdémuvďnou ruku' aby si molil zvo|itopravdu
to, v čemjepodle svéhoněnorunejlryši.Dohodli jsme se totiŽ,žesvoupnícido knihy vloží
opravdu kňÁý, bez ohledrrnato,jakou známku z češtinyve škole získá.Můžernezde vidět tedy
práce jak ýborných slohařů_vítšzbněkterych literárníchsoutěŽí,tak i těch,kteřízrovnažádné
basnickéči}iterarnístřevo opravdunemqií.Ale myslíme.si žeto opravdunevadí,protožekaŽdýse
gnažilukázat opravduto nejlepší,ěehoje právě ted' schopen.Je tedyjasno _ ténrarnátne,můŽerne
začittvoí.tt.
Něktpří napsali ukázpkněkolik, aby rnohl .,dramaírrgnakladatelstvf.vybrat to nejlepší,
někteřís vypětímvšechsil v uvedenémčasesfuořili dílojediné.Výběr byl hotov,mohli jsme se
whnout na dalšítázi- rozvržertltextu na jednotlívéstránky.vyr,rechání
vhodnéhomístana ilustrace'
sďazení jednotliqfch srrínekza sebou,prostě_ aby to pěkně vypadalo.A.byla práce pro ,,graÍikď.,
Někteří_je jasné,žeú,ktďís češtinou
zápalíalespoňtroškuslušně_ se chopili peraa udělali
gdstranit
korektrrru.SnaŽili se
co nejvícechyb, poradit všudetarn,kde bylo třeba Praviďa a
slovníkyměly svrij derr.'...
Stránkyjsou napsané,
zbyváje vhodněilusfrovat,aby-knihaby|aipro oko tím,cočtenářepotěší.
Rozhodova]ijsme, zda našiknihu svěřímejedrromu;čidvěma ilustratórůrnati tuto praci odvedou
zattils, nebo zvolímenějakýjiný postup?Zvítš:zí|
náwh' žekaždýsi svéďílkobudeilusfrovat sám, i
kdyŽ to bk v nakladatelstvíasi tak ěastonebývá. od záměnr nebyio daleko k realizaci' a tak jsrne se
pustili do prace.Po nějakémčaseilustracebylyhotové.Nad někteými znich by jistě zaplssaloi
srdce sk+itečného
ilustrátora.
Zbýla|o užjen jediné,vývořit ťrvodnístriánku,napsatúvod'sestavitobsah' ,"knihu*sešíta
pak.......užjenobdivně-pozoÍovat,jak
se nám našedíIkopodařilo.
V závěru musímefict, žejsme s€ svou prací....twžná,itroškuneskromně....spokojenia naŠe
paníučitelka,která měla
poradnítrlas,byla snašÍrnpokusan spokojenatakéa zanašj,snahu
'jen..
nás pochválila.A nasjistěještěpotěšiloi to, b ty dny čekriní
jsme si troškuzk'táti|ia
na vysvědčení
dozvědělise zaseněconového..:...'.'
Při čtení
přejemepříjemnouzábavu!
ŽÁcí.|.A
rreboužmůžeme
napsatbudoucíestruici

Co se mi včerazdólo

TexÍa ilustrace ..Karolína Novotnó

V noci ze soboty na neděli se mi zdál zv|áštnísen. ale to už
sny častobyvají.
Sla jsem kolem obchodu se zvířaty.Ve výloze byla
vystavena krásná štěňátka,ale nevímjaké rasy.A najednou
jsem byla v tom Zverimexu s tat'kou.Chtěla jsem jedno koupit,
ale prodavačkanám nutila všechpět Štěňat.
Pý musí vzavŤit
obchod ata zby|á by musela utratit.Tak nám jich bylo moc líto
a odneslijsme si je všechnydomů.Já jsem z toho byla
nadŠená,
ale našimoc ne. Slibovalajsem, žeto určitězv|ádnua
tak podobně.
A najednoujsem byla zase někde naprocházce a štěňata
mě někam zatátia.
Bylo to m|áštru,omlácenéa nasprejovanézdi,v tozich
plíseň.Měla jsem z toho místakrapetnahnáno.Ale nešlomi
obrátit se a jít ven. Nemohla jsem křiěet' prostěnic. Psi mě
táhli pořád dál' Vtom jsem stála v úzkémístnostibez štěňat.
Nevím proč,ale šlajsem na druhý konec. Tam byl veliký klíě.
obrátila jsem se a š|azpátky'KdyŽ jsem byla asi tak v půlce,
tak se přede Írnou objevila moje kamarádka od babičky,kterou jsem už strašnědlouho neviděla.
Chtěla jsem ji obejít,ale ona se mi ne a ne uhnout.Najednou mě zaěa|abít.Mlátila mě hlava
nehlava. Já jsem si to nenechala líbit a kopla jsem ji. ona upadla azrrize\a.A já šla dáI. Zpomďrila
jsem.
A zase j sem stála u těch dveří. otoěila j sem tím vel[ým klíčem.KdyŽ j sem odemkla, viděla j sem
moje pejsky, ale byli tam takékrokodýlové.Byli nebezpečněblízko' Chtělajsem svédrobečky
zachránit, a tak jsem se za nimi rozběhla. Nohy byly šílenětěžké,nešlyzvedat,jenom strašně
pomalu. A já potřebovala běžetrychle, utécttěm krokodýlům a ještě zachrárutsvoje štěňátka.
Chtělo se mi brečet,Kičet, ale byla jsem jako němá,jenom nějakéskřeky jsem vydávala' Uff, ti
velcí zelení tvorovétam byli jen namalovaní.Rychle jsem připnula psy na vodítkaa šlahledat
ýchod.
Najednou slyšímmelodii svéhobudíku,,Honeyhoney..od ABBY. UŽ musímvstávat do školy.
No, dodnesnevím,jak to dopadlo' ale jsem ráda,žeto byl jenom sen' Přece jenom mítpět
štěňat......

Nevídanó cesta Nejmenšíhoskřítka

text a ilustrace: Anežka Bartošíková
V malinkaté skřítčízemi uprostřed hlubokého lesa'
u haldy jehličí,u lesíkajemných stébel,nebezpečných
pro skřítky neznrímýchoblastí - a hlavně u Velkého
:
dutéhostromu - se narodil skřítek. ovšern nebyl to
ledajaký skřítek,tenhle by|totižnejmrňavějšíze všech
mrňaqých skřítků.Hnedka všudeprolezl, prozkoumnal'
]
hnedka ho všechno zajimalo. Žil si poklidný Skřítčí
živůtek,kdyŽ jednoho dne přišli....
Přišli a hnedjich všudebylo plno. Ano, přišli obávaní'
ěerní'všežavíčervia spásli, na co přišli. Jakmile to
skřítci zjistili, začalijednat. ShromiíŽdilise ve Velkém
dutémstromě a roztrodli se opustit svédomovy. Skřítci
j
netušili,jak se postavit černýmvšežravýmčennim,proto
raději šli daleko od nich.
:
Když byli všichni skřítci ve velkémístnosti,opouštěli
hromadně strom a následně zamořenou oblast. V případě
\
:\
ohrožeď byl pro skřítky zřizený nouzoqý vychod _
UCHO. Každý skřítek se postavil do dlouhé Íady,akdyž
na něj přišla řada, skočil do UCHA a sjel bezpečnědolů
]
po skluzar'ce, vytesanédo kury stromu. Jak se to tam
všechnomnožilo,ošívaloa strkalo, stalo se, Že Nejmenšího
skřítka někdo strčildo vedleišíhotunelu _ NOSU.
Ten vedl strnrědolů,přímo na náměstíčkodo nejzamořenější
oblasti skřítčízemičky.Nejmenšískřítek se zapotácel, neudrŽel rovnoviíhu a spadl přímo po
hlavince do temnoý NOSU. Jel....nejel,pffmo letěl dolůhrozivou
rychlostí.svctlo.'... uŽ se
přibliŽoval k zenri. KRACH.....
Nejmenšískřítek se probudil a strašlivěho bolela hlava" na kterou spadl. Rozblédl se' ale nikde
nikdo, žádnýskřítek. ,,ZapomněIimě tu......vzdycirnul si skřítečeka zidivat se před sebe směrem
na
Velký duty strom. Byl úplně prožranýčervama.....
,,Fujjj......!..protiíhlskřítek anedI se ze země. Na skřítěímnáměstíčkubylrelativně klid, když si
odmyslímepoklidnéchroupiánílistů,kůry a vlastně všehopoŽivatelného.......to chroupiíní,to
prováděli červi.Nejmenšískřítekto sledoval se zvláštnímneklidem. Vidět totiŽ,jak vrímněkdo
Žere
domovinu, a to nenínic příjemného.Jak se tak skřítek díval na klidně se pasoucí-červy',
začalomu
to v hlavince šrotovat.,,Červižerounďe rostliny.... tím pádem někdo musí žrátčerw!No....
jasně....ptáci|*
Po nejlepšískřítkově uvaze ale nastď problém....,,r:LTl,kde a1enějakého ěewožtavéhoptiíka
sebnat......SKítek se rozhlédlkolem sebe. Kolem městečkabyla spoůsh nepruhledných stébel,
proto musel skříteknajítnějakévysokémístopro vyhlídku. Jediná možnosíby|avy|-éztnaptožtaný
Velký duty strom.....
NejmenšísKítek se propléta|mezitlustymi, leskymi těly čerrni'kteří si ho téměřnevšímali.Jak
tak skřítekpostupoval čímdál výš,bylo dřevo stromu čímdám tím víc rozežranějšíarozežranější
Nďlapovalo se čímdál hůř....
Když skřítekkonečněvystoupalna nejvyššímísto stromu, nasky1a se mu překrásná lyhlídkq
dosud tuto výšku zna|pouze z dutin stfomu, toto zatímnikdy neviděl. Skříteťse zakoukal do
dáli
na velmi vysoký a vzrostlý strom.Ha, na jeho větvi posedávalpták. Ajaký pták..'..pt:íkkos ....
čewožravýptík. Skřítek se zaradoval, hned by se rozběhl za spasitelem, ui" uyto to příliš daleko....
Moc velká dálka pro skřítky .... a ještěpro tak maléhoskřítka, ale náš hrdina byl odhodlaný
svuj
domov zaclrátit, a tak se vydal na cestu zazácÍtanou.....
Yytazl| tak, jak byl, jediné,co před cestou udělal, bylo to, Že si nakreslil na kousíčeklistu
mapku trasy,k1erouchtětjít. Jakvypadáokolí trochu vědělod jednoho stařičkéhoskřítka, který po
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večerechvyprávěl skřítčímdětem pohádky a to, co se tak říká....'
Když byl úplně odhodlaný r,ykroěit, tak nastavilpravou nožku a nďláplpro štěstí.Jeho první
kroky směřovaly k haldě pekelně ostréhojehličí....
Jakmile k němu skřítek došel,užviděl, jak se z dá|ky leskne. Nabral odvahu a přišel přímo k
haldě. ona to není žádná legrace proléztve zdraví skrz haldu. Člověk si řekne, proě to neobejde.
Neobejde to, protožekolem je trávaa tam se všichni skřítci samotníbojí.Vydávají se tam pouze ve
skupinkách. A náš malý hrdina je sice statečný,a|e ažtak moc ne....Nebo si člověk řekne' proč
haldu nepřeleze vrchem. Na to je takézdůvodnění_ slunečnípaprsky nahřály vrškyjehličía víte,co
to je,kdyŽ se viím do nohy zaŤíznehorkéa ostréjehiičí?Skřítek se díval do temných útrobhaldy....
Bylo mnoho tunelůa cestičekskrz, ale vybrat fu správnou.... Skřítek se dlouho nerozrnýšlela
vyrazí| přímo za nosem....
Jakmile vstoupíl do haldy, ucítil chlad a všudypřítomnáostříjehličí....Polkl nasucho a opatrně se
srrnul tunelem, kam ho jehlice pustily.... Po nervozní chvilce v haldě, se skřítek po chvíli vyhrabal
ven. Až na par hlubokých škrábancůmu nic nebylo. ... A š1ose dá1.....
lesíkjemných stébel,ktery tvořily přesličky.od prvnt chvíle co
Dďší na trase byl
^/Iáštn|
vstoupil skřítek dovnitř,
ucítil lehtání stébel.Musel se začítsmát, hrozně to šimrďo.... Na blízkém
stéblezab]éd|klíště.Ale co to? ono neútočilo!ono se hrozivě chechtalo šimránístébel.Skřítkovi
spadl krámen ze srdce a za pohihňáviíní se vymotal z objetíjemňoučkých stébel.
Za lesíkem se tyčilhledaný strom. Skřítek hledal, kudy by se vydal nahoru. Po detailním
zkoumráníkůry skřítek zjistil, Že se po tékuře dá chodit jako po schodech. Skřítka čekaloněco
kolem 1 000 schodů,ale to mu nevadilo, poháněla ho touha zacLvitttttsvůjdomov. Zce|aunavený se
skřítek usadil na první větvi stromu a pozoroval třpytivou pawčinu, zavěšenou mezi větvi na které
seděl, amezi větví, na kterou se potřeboval dostat. Dostal nápad....Plivnul si do dlaní a na chodidla
a počal šplhatpo pavučině'Nelepila se.....
A konečnětu byl.... konečněse dostal ke kosovi. Vylezl na větev a postavil se. Kosák si ho zaěa\
prohlížet.SKítek se pomalounku přibližovď, až stá|přímo u kosova běhráku.Kos sklonil hlavu k
skřítkovi. Skřítek toho vyrržil a zašeptal mu do ucha problémy u něj v městečku.Kos pozorně
naslouchal...
UŽ spolu letěli zpátky ke skřítkovu městeěku. Skřítek si poloŽil hlalu na kosovu a díval se dolů
pod sebe. Co viděl ho velice překvapilo. Nebezpeěná halda jehličíje ve skutečnostijen kopinka
malých jehliěek a lechtacílesíkjen par stébelpřesličky. Celá nebezpeěnátráva je ve skutečnosti
krásné moře zeleně a jejich V"lky duý strom je mladý proutek" který možrrávyrostl teprve před pár
lety. Rrkal si, jak se ten pohled na svět každýmokamžikem mění. Co jeho očinejprve neviděly, teď
viděly a uŽasly.
Kos přistal na paloučkua pustil se do červri.A tak to všechnodobře dopadlo....Nejmenšískřítek
zachtánnlden a vlastně celý jeho domov a kos si naplnil břicho a ještěpři tom pomohl jiným.....

Konec elfťt
Texta ilustrace,.ondřej Wlírnek
Byly války, elfovétrpěli a urnírali.Král se rozhodl a nechal připravit přcpiavní lodě a vyjel s
zerně.
nimi pryčod válek. ze zpustošené
při plavbě zemřelo několik stovek elfri' ale král byl
velice
náročn4
po
byla
moři
Cesta
tvrdohlavý a jeho touha najítpro svéelfy iepšípůdua snadnějšíŽivobytí byla nepřekonate|ná.Ze
třiceti lodí uŽ se potopilo šest,i kdyŽ námořníci byli zkušenía odvážni.
Zaěina|oužto být velrni divné,v noci zmizela dalšíloď. Král nechal zesílit nočníhtrídkya
doufal, žeuŽ tr.lzi*tadv, pročmizí lodě, vyřeší.fuál na vysvětlení musel čekatdlouho.
Bylo ráno, kiidný den, ale rráhle hiídka královy lodě začalaKiěet na poplach a král z toho jen
pochopil' Žeje něco na pravoboku lhned se běŽel podívat,co se děje, koukl přes palubtra málem
upadl hrůzou'V moři se objevil obrovský ocas a zvedl loď, která přepravovala zboŽi. Všichni
čekali,co Se stane,ocas loď převrhl a stáhl do hlubin. Nikdo nepřeŽil'
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Král ihned nařídil odjezd a všichni pluli a snaŽili se rychle najítjakoukoliv pevnirru, kde se před
a zranitelní.Král uŽ se
obludor: schovají.Elfové byli siiná rasa' ale na moři byli velice nezi<ušení
poslední
žijící,lrnal
ne
za
klidem, a\eza záhulrou.
svobodou
a
ťy
alespoň
smířll s tím,Že svoje elfy,
jen
jako
její ocas, neporazili by
Iirál s obludou nechtětrbojovat,protoŽevěděi. Že kdyby byla velká
ji' jedináiejich nadějebylata, Že se dostanouvčasna pevnou zerni,
Ale lodě postupněpřesto
Nechallodě plout ve formacích,doufal, Že to bude bezpečnější.
ubjvaly. Z:ista\ajiclrder,ět,iaál pořád Žil a jen se čímdál víc bá|,kdyŽ viděi, jak obluclaničíjeho
drahélodě.
po schodeclrz lodníkuchyně, přiloŽil si lro k oku a s
Šelsi vzítdalekohled,u.navený.v7stoupal
nadějívyskočila zakřičel:,,Pevnina!..
Elfové zajása|iazač,a|imít hned lepšínáladu. Jenželodě pořad ub;ivaly, bylo jich rržjen pět.
I přes to. žekrál viděl, jak jsou jeho iidéunaven{'na ně křičel a nestačilje popohanět"Chtěl být
co nejdřívvenku z děsivélromoře. obje.lil se ocas a jen těsně minul plachttrkrálovy lodě. Pak si
ocas vybral jiný cíl, loď se zásabami.jídla.Terrtokrátse trefil a loď zapraska|aauž,byia poci

i

hladinou.
o chvíli pozdfii si král uvědomil, b
\umoři užpluje jen on se svými nárrořníkynajednélodi.
Už se připravovali'žebodíkotvu do moře, ale obludě n"útekli,stáhla si je do moře.
Elfovébyli twdohlavía velmi bojovní,protona světěnevydrželidlouhojako lidé.......
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Ldska od začútkuaždo konce
Texta ilustrace: Jan Vacek

Fantastické příběhy nemusí mít v
sobě stovky chrabrých hrdinů,mohou se
odehrávat i na chudémvenkově. Nemusí
mítvždy šťastnýkonec, ano.....mohou
skončit i velice tragicky. Jeden tako,.y
příběh vrímpřevyprávím...'.
Jak uŽjsem řekl, příběh se odehrává
na venkově. Přestožedívka, o kteréje
tento příběh,je dcerou hraběte
vlastnícíhopole' nebyli o nic bohatšíneŽ
prostívesničané.Když hraběnka
ovdověl4 pole nevynášelavůbec Žáďný
zisk a lidé se odstěhovali. Rodin4 jestli
se dá ještětakto nazývď, musela, aby
ptežiL4žítz pIodt lesa. Marie, jak se
jmenovala dcera zesnuléhohraběte,
každýden chodila do lesa pro vodu a na
jahody. Musela ďe jít hlouběji, ptotože
všechnyjahody byly jižotrhané.
Vstoupila na palouk plný mďin, jahod,
borůveka ostružirr'uprostřed bylo jezero
s velkým kamenem. Marie tam strávila
celý den, koupala se v jezírku,
ochutrrávalaplody a poslouch ala zpěv
větru. Když se začalostmívat,Marie si
nemohla díky poblouznění ani
vzprrmenoutna cestu zpáw, S pláčem a
steskem po svénešťastné
matce uleh]a
do trávy. Když skoro spal4 zaslech]a

mi tímSrdce...Když se podívala,kdo to mluví,uviděla tu
nad sebouhlas:
',Neplač,má&aha,lámeš
jakou
spatřila.
Měla lehcenďrďovělou kŮži,rezavévlasy,dlouhé
kdy
mužskoutvář,
nejnrídhernější
ntby.Z, jeho vlasů,
oči,taképlnérfy, zkterych se draly dva lehcezašpičatělé
obočía žlutěžhnoucí
Přestože
rohy.
se
Marie
nejdřív
lekla,
hned na to se ale
dva
mu
rostly
kÍerésahalyažk ramenům,
jsi?..
Její mtáštru
zamilovaladojeho zbohÉhoobličeje.Utřela si slzy z oěi a zepta|ase:,,Kdo
jsem
jí
potom
polibkem
a
dodal:
Zandryl,...
faun.o.
Marie si uŽ
a
odpověděl
společník
mužský
,,Jsem
kopyty,ale najejí lásce to nic nezměnilo.
chlupaých nohouzakončených
všimlajeho netradičně
Zfsta\a s nímna mytině, radovali se, uléhalido trávy, hÍáljí na loutnu a tančilispolu, kdyŽ
jednousi jejíchradovánekvšimliduchovélesa.Ziíkonzněl jasně_ Žádnákouzelnábytostse
nesmělavědoměsťýkats člověkem.Proto duchovélesaroáodli o jejich trestu.Zandry|'byl
proměněnve strom,ve kterémšelpřesto snadnorozpoznatjeho obličej.Co se Marie tyče,taby|a
proměněnana vodnípannu'žijícívtůni.Tatopodobají ná|eŽe|apřesden.Jejínočnípodobabyla
symbolemdobrévůleduchů.V noci se měnilav nymfu akažďénymft patřil jeden strom,o ktery se
jako v tomtopřípadě.
starďa, atakmezi nimi vznikalajakrísiforma lásky' ale nikdy ne tak vášnivé,
přesto
zapadne
než
slunce,
ale
to
nebylo
tak hrozné,
přes
čekáním,
den trpěla
PřestožeMarie
protoŽek nímluvil a mohlajeho andělskoutvrírspatřit,kdyžbyl úplněk,apři zatměnídokonce
Životyžili šťastně.
ožíva|.Ano,
taktosvénesmrte|né
Až najednoupo stďetíchse i do těchtozapomenutychlesůdostalinenasýnídřevorubci' kterym
hnilo málo dřeva. Sice to tam užzkoušelijiní, ale ty stačilyzastrašitpouhé
v domácnostech
nejspíše
hlasy.
Ale na tyto neplatilozlrdlanic, před ničímse nezastavilía nic jim nestálov cestěvykácet celý

les. Po třech ýdnech se ti barbaři prokáceli
aŽ k našemuposvátnémupalouku. Jakmile
na něj vrthli, pokáceli aZabi|i r'še.co
uviděli. Naštěstísi Marie ve vodě nevširnli,
ale nakonec to nic nezměnilo' KdyŽ přišel
na řadu Zandry|, prokláli mu jeho živé,|eč,

dřevěnésrdcesekyrou"SpojeníZandrylaa ,
jeho druŽkybylo tak silné,Žejakmile
zemřel on, tak ve strašnýchkřeěích a
a padla ke dnu i ona'
bolestech zetmŤela
Tak končípříběh o lásce dvou rozdílných
bytostí,které,přestoŽe se to nezdá, prožili
ten nejlepšíkonec, jaký mohli mít. Byli
spolu aŽ do konce a jejich dušespoleěně
obyvajípřeživšíčástlesa.
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o knihožroatovi

Tbxta ilustrace: Karolína Formónková
:
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..

Zil kdysi jeden nepořádný arczlnazLený kluk
Pepa a ten měl moc hodnou marninku. Vždycky
po něm uklidila vše co chtěl, mu koupila.'.. no
prostě a jednoduše' co mu na očíchviděla" to
mu splnila. Ale jednoho dne se to všechno
změnilo a poslouchejte,jak se to odehrálo.
,,Dnesje můjvellcý den,..říká si Pepík.
poprvédo městskéknihovny a už se tam
,,Pťrjdtr
moc těším,určitěto tam bude skvělé'..
oznamuje mamimce a domlouvá se s ní,jestli
tam s ním půjde.
víš,že jo, ale nevím' jestli
',To
to stihnu, protožebude v práci šrumec,ale budu
se snažit,zlatíčko,ano?..,,No...takdobře' ale
buď tam ve čtyři, v pět už zavfuají..'.,,,
strachoval se klučina. ",Hm..'snadto tedy
vyjde,.. odpovídá starostlivá matka.
Po škole šelPepa ke knihovně a trpělivě
čekal.Avšak časubíhal a maminka mkde. ,,Za
chvíli užzamknou ajá jsem se tam těšil...Kde
ta miímaje?.. stěžujesi. Po chvíli mu došla
trpělivost a rydal se tam siám.Cupital po

ŽulovychschodechaŽdo dětského
oddělení.Vstoupil dovnitř,chtěl pozdravit,ale nikdo tam nebyl,
avšakzahlédlnějakoupanív místnosti,kde si bďila svévěci a připravovalase na odchod.Pepíček
si zamumlď: ,,Toještěstihnu,jen se podívám,jak to tu vypadá.....Vykračovalsi ažúplnědozadua
pozorovď věci kolem sebe.Ale to neměldělat,jelikožknihovniceužšlaze schodůa zavíra|aza
seboudveře.
Pepíksi tohobohuželnevšiml.Listoval si v knížkách,kdyžtu zďrlédlpozlacenouhnědouknihu.
crr crr.....zvonil mu mobilnítelefonv batůžku.
Seskočilze židle,vyndaltelefona vzal ho k
',Crr
uchu:,,I{alo!..,,AhojPepíku,promiň,já to nestihla'moc se ti omlouvám.....staralase matka.,'Ir{o,
docelamě to namíchlo,takjsem se semvydal sám'..o.,,,L7ejá uŽjsem před knihovnoua je
zančená,..o.
divíse matka.,,Cože?,,
zděsil se Pepft. ,,TouŽ ta paníodešla?o.,,Nelam
si s tímhlavu,
Pepíčku,
na informace.....
.'....hlavně
se neboj...'jázavolénrt
oni mě spojí.'..a přijdouti otevfft...
neboj!..utěšovďaklučinu.,,Takdobře'já půjduale raději ke dveřím!..odpovědělse strachemv
hlasePepča.Dal si mobil do kapsy,tu zajímavoukníŽkupod bundua t'apkaldolůdo přizemi.
Zhrubapopůlhodiněbyl Pepadomai s,,vypůjčenou..
knihou.Namluvil mamince'žeje po tom
dobrodružstyíužhodně
unavenýa Žemusíjít spát.Udělal jen to nejnutnější
aza|ez|si pod peřinu.
ji
Tam si prohlížel
sruj lup. Jenžekniha nešlaotevřít.Chvíli zkoumal ažnahmatalna hřbetuknihy
'
něcojako klíčovoudirku a nadníbyl uchycenýmalilinkafýklíěek.Samoďejměho vyndal,pootočil
s níma knížečka
se otevřelau pohádkyo knihoŽroutovi.A co se nestalo.....vyskočilz rtl'malý,
ohavný,hnědoěernýskřet s ostými zubyjako nabroušená
cirkulrírka.
se
se Pepíček.
,,Co co t.t.tudělááš?.1rlekl
,,Když neumíšchovat'jsi nepořádnýarczmaz|etý,a
ještěke všemuzloděj,takjsem ti přišeldát takovoumalou lekcičku....Buď užbudešhodnýa
já ti potomnesnímfuojeknížky,kterévidímtrímhlev tévelké
nebudešsi brát nic' co ti nepatff....
polici....'..,,!ážejsemrozmazlený,
nepořádnýa....' snadi zloděj,jo?..vztekalse Pepča.,,No,jak
myslíš,..
odpovědělskřeta s chutíse pustil do knih.
Po chvilceužrněl všechnyspořádané,
i Pepíěkovunejoblíbenější.
A díkytomu,Že se pěkně
nďádoval, zač,aLi
rustpřed očima.A jelikožměl pořád hiad a uŽ snědlvše,co mu pod nos vlezlo,
tak uŽ zbyval jen nríšPepa,I<teýužměl takoqý strach,Žebyl bílýjako stěna.Tak spustil:
hlavněmě nejez.....
užbuduhodný...a pořadný.....
udělrímúplněvšechno'...prosím!..
,,!ááá...jáá....
Knihožroutse zamyslela povídá:.,No tak dobře,ale má to i své,oale...Zittapě|raědojdešdo

knihowy, omluvíšse a vr&íšzpět svťrjlup a poŽádáš,jestli tuto knihu neuklidíněkamjinarr....*
,,UÍčitě,slibuji!* dušovalse Pepík.
Dnůý den udělď vše,jak slďetovi slíbil. Knihu dokoncePepovi prodali, kdý si ji tak přál.
Pepdkji musel uklidit do srréknibormičky'aby ji měl pořád na očícha musel dodržetsvéslovo, že
cblapecajeho
uŽ budehodný,pořádný.'.....Aodté doby takébyl. Stá se z něhochytrýa{rspěšný
jestli
nábodou,ale opravdu
maÍkananěho mohla být hr&í.Kdo ví, podívejtese do svéknihovny'
jenom ná}rodou.....nemráte
takovou knihu se daýmmueten" malou klíčovoudírkouazlatym
klíčkem.....

O dinosaurovi

Texta ilustrace: Petra Hodinová
Před pádem meteoritu v dobách dávných
dinosaurůna Zemi žilo mnoho,
dějin noqých,
pak začaloodpočítávání
_
jednoho.
na
ď
žádrrýuŽ fu nebyl
Jak to? _ Vždyťtřesk
pohltil všeživé,
vždý byl tu hned
a ještěneexistovďi lidé.
JenŽejedna dinosauří samice adělma
tušeníměla,
svéhomalého synka ukrylb mám4
pak se strhla mela.
Schovala svédítě- kam?
Aby ho zachráni|a,
to je jasné_ tam,
kde jej mocná síla ochránila.
obrovský mohutný strom,
zřejmě to bylbaobab,
stál na zeměkouli ještěneŽ přišel htom,
ale na ukrytémmístě,vědělo o něm jen prir hlav.
A právě tato enormnípaní,
se stalajednou z těch, kdo věděli,
ostatnínestačilischovat svératolesti po ní,
meteorit dinosaury vyhladil v půlpátév neděli.

A tak malý dinosauříkTimo,
sám postaratse o sebemusel,
zpočátkubyl trochumimo'
Zaháklse o věteva hlavoudolůvisel.

Potomna rozumunab;ýval,
zjistil, Žeje nesmrtelný,
poraditsi dokazď,
vlastnosttu - darovď mu baobabkouzelný.

Z listu stromumohutného
si obříknihu vyrobil,
ponořil se do časuminulého,
zapisoval,co v mysli zachýil.

události,
Nejen předešlé
stane,
se
co
too
nýbrži
doufejme,žeto nebudek zlosti,
i věci dosudnepředvídané.

NezaŽijemoc nudy
po ta tisíciletísnad,

Přeceje tvor bravý,
houpačkusi rád sestrojí,
právě si na ni sedl a praví,
žezáIíbunezmění.

Ještědříve než nastal pravěk,

Přebývaltu létadlouhá,
přes středověki novověk,
okusil,jak ve válce chutnápo svobodětouha"
přizpůsobilse kaŽdédobě.

se bude tedy,
čímzabý,,tat
jestliženebude zÍovnakroniku psát.

Timo,
Juvr fudinosauřík

**}

"*.*'="
s nastrahami poradil si hravě,
mimo'
naZemise orientoval, nebYl

Kroniku si píšestiále,
jak vidí ale do Evropy?
Zanyslí se a hnedje tu anebotámhle, *F,
v Africe můžepozorovatinteligenfirílidoopy.

Jelikožje nesmrtelný.
exisfujeještědnes,
ukryt jeho všemneznámý.
Je toAmazonskýprales?

JestližemápodezÍeni,
možl.táho člověkzahlédne,
jinou barvouse obmění,
pak všakzase prokoukne.

NesmrtelnýdinosaurusTimo nenízlÝ.
hospodařína Zenttpěkných pát |et,
knihu píše,v baobabuspí.
uplynula pěkná chvíleod doby,kdy meteorít
zasáhlsvět......
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TajerunóbyÍost

Texta ilustrace: Súra Koluchová
Velká hlava, malétělo, nějak tak vypadá z ďáIky
knihožrout.
První si všimnetetěch jeho obrovitanských očí,přes
kterévyčnívajíještěvětšíbýle. Ty mu sloužína to, aby
si tu knihu před tím, neŽji sežere,rychle prolistoval a
důkiadněsiji prohlédl.Flncd,jak se tak stane,tak se
svým chamtivýn výtazema Svou rudouopoměrně
velkou pusou se s chutízakousne.
PřeŽvykuje nahlas,jeho pusa sloužíjako dokonalá
drtička.Drtí' drtí...ažtu knihu pořádně rozemele, tak ji
zase hlasitě polkne'
Když se tď<hlasitě chová' je jasné,Že ho člověk zaslechne, ale knihoŽrout rná sloní uši, takže
slyšíkaždéšustnutí,proto ho většinalidí nespatff,protoŽe se ihned schová. Člověk proto zahlédl
zatím jen staréa uŽ hluchéknihofuouty.
Knihožrout žije o samotě,společnostnepotřebuje,ještě by mu ostatnísnědli jeho.jídlo.
Rád zlobí knihovnice, schovávájim kníŽky,chyne jednu knihu svýma malýma ručiěkama,
rychle přeběhne po mini nožičkáchdo jiné přihrádky, kde tu knihu zařaďi na nesprávnémísto.
Vypadá přitom extrémněvtípně.Ale ne, aby vás napadlo se fitu smát' Nesnáší,kdyŽ se mu někdo
směje, mohl by se narníchnouta jeho obrovský obličej zrudne a neníani poznat, kde má pusu.
KnihoŽrout bývá prostě sobecký, nepřístupný,rád pošt'uchujeknihovnice, ale takévšechny
ostatní,kteří mu přijdou do cesty. Stejně se choval i ten, kteréhojsem pozna|ai.já. Je a|e možné,že
každýknihoŽroutje jiný, přesně tak jako lidé...'
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Zóhadnó jeslcyně

Tex(a ilustrace: VojtěchForejl
Z1|by|jednoujede1mldý chlapec,kteý bydlelve městě.Sfudovalna
středníškole,akdyžji
dokončil'získalmaturitu.Ryl rád, Žeji dostal,-žesemu zkouškyvydařily.
Po časese mu ve městě
přestalolíbita chtěl se odstěhovatna venkov.
Našelsi v nedaleké'vesnici
starýdům,ve kterémužnikdo dlouhonebydlel.Jen tamtak stiílna
kraji vesnice,vedle velké,tajemnéa zarostléjeskyně.okolo tétojeskyně
se každý,kdo bydlel ve
vesnici,bál chodit,vyhýbal sejí a nevšímal Ť*e se vyprávělo jeskyni
o
několik pověstía
povídaček,
kterénebyly ztovnaveselé.Dalo'i.;i.
bý se říct, zeúýtypxmostraůidelné.
Uběhl prvníden strávenýv novéma clrlapecse prióhystalke sprínku'
Za|eh|dopostelea zavře|
oči.

Zanedlouho,kdyŽ uŽ málem usnul,se ozvaly divnézvuky.Probudilo
ho to, a jelikožnemohl
šelse podívatz okna,Ale protožebyla i*u a měsíciy| zamraky,tak
;; venkuneviděl.
P:o}t'
Sel si Znovalehnouts myšlenkou,Že venku-nicnení'a tak mohl klidně
usnout.
Druhý den zase rychle uběhl různým

spravoviáním, opravováním a rekonstruoviíním.
A nastala noc. A jako předešlénoci' zase se
orýnta|ypodivné zvuky. Pro tentokrát si chlapec
zacpa| uši a snaŽil se usnout hned.
Nadchrázejícíden si mladft řekl, Že sebere
odvahu a futo noc se vydá prozkoumat' co se
venku děje. Připravil si na večerbaterku, ale
hlavně dostatek odvahy.
Den uběhl jako voda a na vesnici padla tma.
Zvl*y se už zača]yšíříta mladík uŽ byl
připravený se vydat na průzkum. Vyšel z domu
a došelk jeskyni. Zjisti|, že zvuky,které slýchal
každý večera kďdou noc, vycházely z jesŘyně.
odváŽil se a vešel do vchodu - nebo spíšdo
velké a tajemnédíry. Šelchvíli ú"ký"'i. někdv
zase širokými chodbami, až dorazil do veliké
místnosti,kde byla všechnatajemná stvořenía
strašidla"na která si jenom dakéna|vzpomenout.
Na velkém a určitěpohodlnémkřesle se
rozvaloval zřejmě jejich krril, či snad velitel.
Všude okolo běhalo několik sluhů' obskakovali
ho a nosili mu všechno,co jen si přál. Podie
velkého hluku chlapec usoudil' žeměli oslavu
a hodovďi.
Mladík zjistil, že užje asi na konci průzkumu'
a tak se rozhodl, že se vydá 4pět domů.Teď užví,
že se nemá čehobát, Že strďidla neudělajíkrok z
jeskyně, pokudje někdo nevyprovokuje nebo
nevyruší.Sice bude mít neklidné usínání,ale ví,
Že to nenínic tak hrozného,aby se bál a nemohl
spát.
Lidé z vesnice se sice pořád jeskyni vyhýbali a
báli se, ale mladík, kteý tu nebydlei aÍovnanejdéle,
uŽ věděl, co se děje uvnitř, a nemusel se tedy niěeho
bát. Po par letech mladík opravil dům,vymáloval ho
a upravil tak, žebyl ozdobou celévesnice.
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Den, který bych nechtěl prožít

Texta ilustrace: ondřej Koc
Drnčíbudík.Ten star'ýplechový.Můj elektrický s hlasem šaškaKrustyho užtotižprártýdnů
nejde.Proč?
* {. *
Před měsícemoznámily
všechnysvětové
energetickéfirmy tottí]ní
kolaps vyroby a dodávek
elektrickéenergie po celém
světě.
Důvod? Nikdo přesně
neví. Spekuluje se o
propadu akcií na
celosvětovébrrrze,o
útokuteroristu na hlavní
distribučnírozvodny nebo
virus, kteý se rozneslpo
řídícísíti....
celépočítačové
To uŽ se těžkodozvíme.
Nevychtázejí noviny, nejde
televize ani rádio, internet
spadl, v mobilech uŽ všem
dávno došly baterky.
Potmě se oblékám do
nevyŽehlených věcí, mamka
totižnašlanecky a valchu,
ale žehličkuna uhlí ne. Po
hmatu se dostávám do
kuchyně, kde se na kamnech,
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ve kterýchpraskáa vonídřevo,
hřejev pleóhovékonvici ovocnýčaj.Doma peěenýchlébchutnáskvěle.Vodu na ranníhygienusi
ještěžemámesvoji studnu.Lidév panelácíchjsou natom hůře.
*uií* napumpovatnazaJlradé,
vod neupravujía nečistí.
Vodyje sice dost,ale úpravnya čističky
se dá šlapat.Vázně uvaŽuji,žev zimépřestoupím
jedu
kilometrů
Třínáct
na kole.
i.'tu do ško|y
do protivínskéškoly,protoženejserydruhá Kateřina Neumannová'
se dostávajído školystejněsložitějako já. Takéje
štotu začínáazod 10:oohodin.Žáci aučitelé
Fyzika bez elektřinyprostěnenífyzika. Iuyky se také
to jinéi s rozvrhem.Fyzikabyla vyškrtnuta.
lidési teď musídělat
Naopakse zvýšilpočetpracovníchčinností,
Lidénecestují.
nevyrrčují.
juyku
vícečasuse lidé
Mnohem
slohu.
zvláště
spoustuvecísami.Vyučujese vícečeského
a drŽenímčernýchhodinek.
zabyvajívypravováním
ji.oetna
konzervya na nádvoříškolyse dnesinstaluje
se takézměnila.Jímejenom studené
Št"r"i
nová polníkuchyně.S nádobímse chodído nedalekéřeky otavy.
školyjedu zpětnakole domů.Svďy na nohouuŽ mám zaten měsícopravdu
Pďskončení
Rád vzpomínámna přecpaný,zpocenýa pomalýautobus.
vypracované.
u pumpynádobí,sekámdřívído kamen,nosímvodu a vynaším
Po příjezdudomůum;ýwtím
práci jdu na procházkuse psem'tomujedinémunevadi,Že nejde
popel i ku-"''. Po namáhavé
elektřina.
a v sedmhodin užspím'co takéjinéhodělatpotrně.
Večersi čtuknížkupři svíčce
*i . t
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BojovtÍltru _ uneb lton na čarodějnice

Text a ilustrqce:Kamila Árnicanovťt
Každýrok trávímletnía slunnédny většinouna chatě s rodiči.Sedímena slunci'
opalujemese, ale takése někdy nudínre.A proto r'ynrýšlímerůzné
akce,jak se zabavit.Tak
jsem spolu s kamarádkouvymysle!a bojovou hru s čarodějnicí.
Nejdřívejsme i,ymyslely trasu
ap|án, kdy. kudy a kam se půjde,kde sclrovámeplánek cesty,kam se schová čarodějnicea
kde bude poklad.
Ten krásný den nadešel,počasínám taképřálo. a tak jsme se s Anitkourozhod|y, že
uskutečnírne
tu vymyšlenoubojovku. Nejdr'ívejdeme nenápadněschovatplánek (v tédobě,
kdyŽ jsou děti zabavenéa nedívajíse),jdeme jako s
ke
',odpadky.. kontejnerůma schováme
plánky po okolí. Pak se vrátím do chaty a Anitka skočík nim pro rtzné rcztrženéa
nepouŽitelné
oblečerrí
a pro malovátka a jde se na věc. Namaluji si na sebe a svůjobličej
potřebnéornamenty'vystínujisi oči,obléknuse do starýchvěcí,nandám si otrharrédŽiny,
vezmu poklad a nenápadněse vypařímz chaty avylezupo skále, aby mě nikdo neviděl.
Anitka všeoznámínašim,sým rodičůma sousedůmodvedle,aby si obstaralifotoaparáty,
kamery arizné aparáty.Mezitím-ieŠtě
čapnudobrůtkya miniatumíhračičkydo taškya
uyrážímna místo,kde se mám schovat a ukryji se za q'sokou trál.u nebo zanějaký keř.
Čekám amezitím,kdyŽ tam Iežím,se r,1'prar,ují
děcka na bojovku. Sbírajípapiry,hledají
plánty a to ani netuší,žena ně vybafne luůzostrašná
čarodějkas velkou pihou na bradě a
ještěvětšína nose.UŽ je slyším,tama|áb|ížíci
se stvořenís hukotern avzadu
s popochazejícímidospěláky,kteří se usmívají.Zarchemuž je vidím, atakpomalu, ale jistě
schovár,'ámse za keř.
Najednou všechnoztichlo, tak dělám.jako žespíma chrápu.Údiv a radostv očíchmožná
mají,ale ažmě uvidí,tak se na 1000Á leknou. Zah|édli,žeje nacestě něco VYr}to,nějaké
slovo. To slovo bylo ,,POKLAD.. a šipka.otočili se dopravaa co tam nevidí.Samozřejmě
jsem tam leželajá. dělalajsem. Že spírn,a poklad jsem měla vedle sebe.Chtěli pro něj
sáhnout.ale já jsem na ně dala ruku' Čehojsern si nevšimla.bylo to, Žejeden malý kltrk,
kteréhojsem neviděla,mi ten poklad výrhl a uŽ jsem ho neměla. Zača|ajsem vřískata houkat
Žalostí.Nenápadnějsem se pak přiblíŽilak chatě a hned skočilado sprchy a smyla si vše,co
jsem na sobě měla namalované.Umyla jsem si vlasy a obléklase do normálrr.
Vylezla jsem z chatya viděla jsem jen skleněnéočiméhobratraa dalšíclrdětí.Il{ťri
úspěch.který se mi opravdrrpovedl'byl ten'.Že nrě nikdo nepoznal.
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Texta ilustrace: Adéla Friedbergeťová

Milé děti,

tenhlepříběh,který vám teď budu vyprávět,
je plný fantazíe.
Usaďte se pohodlněa
poslouchejte.
.. Ja
í-{,
V jednélidskéříšiŽila na samotěu lesajedna
žebyd|ív přírodě,
rodinka.Děti byty moc šťastné,
,..r
běhalyv lesíěku.
atakzakaŽdéhopočasí
l:ia*.!
)
li'ř!ir&.á
JmenovalyseAničkaa Honzík.Jednohodne,
:
i:P':**:'\"'
'i
_t
kdyŽ sluncepáliló a na nebi nebyl ani mráček,
'.
u,.
.'
'
-r.
'. :?'
í/
.,.. 1 'ť..
vypravily se děti ven.Maminkajim upekla
'+*. i
tÍqnx. rpl::;' ;
/
''
uútrty' namaza|achlebya užsi to oba štrádovali.
t
-"t'
}ř=ďt
Tatínekjim připomněl,žese musído tmy wátit.
,1'.,
nr,i,
Kývli a šli.Bylo takovéteplo,tak se ochladili
,lď'.i]
]L
i..
:
'
vodou.Ale proudříčkyje spláchnul
osvěŽující
!
ažna konec,kde řeka končila.Kdyžvýezli,
.t|
vody,byl nadnirni obrovskýstrom.Byltak
á
,:
{".;-,
zajímaý,Žesi ho pořád museliprohlíŽetze všech
:i
:*.
stran.Kdý ho viděli z druhéstrany,vedl nahoru
':
obrovskýžebřík.Byl omotanýbarevnýmikvěty a
krásněvoněl.Děti zlríkalsvou krásou,Žepo něm
Byly tak zvědavé,
stoupalynahoruvýša rnýš.
Najédnouzjistily' že,lžsestmíváa měly by jít domů.
Bály se, žebudoumíto ně rodičestrach,a tak se
Honzíks Aničkouvydali domů.
Flnedjak ráno svítalo,vydaly se děti
k tomupodivnémustromuzase.Tolik je lrákal!
Bylo jim divné,Žeje tak
K.1yžuz tu* byly, tak na něj vy\ezly,připadalojim, Žeje nekonečný'
vysoký.Děti leziy dáIadá|......najednouse ocitly na rovině,kde stal docelamalinkatýmužíček.
N.t'yu"o ,. ,,u ,"b. všichnitři dívaliz očído očí.Všichni zaěalíkřičelZa chvilríáichli a muŽíček
a takjsme po něm vylezli ažsem.Byli
říkai:.'Kdojste?A co tu děláte?.o,,My jsme našližebřík,
jsme zvědaví,..
odpovědělHonza' Tenpodivnýwor začalkřičet:,,Vyjste ze světalidí? Jdětepryč!
Liai;'o.. z|i!i,,A|emy nejsmezlí,..řeklaAniěka,.,'Jsmejenomděti!*Teď vyšlaze ďveii ve stromě
šaty,na hlavě povučinkovýzávoj.A tenkýmhláskem
nresňapostava.Byla tb víia.Měla hedvabné
jsou
určitěhodné!Jak sejmenujete?..,'Aničkaa
řek1ai .co niois na ty roáomiléděti, vždý
Honzík,..odpověděli.,'Já;'"* Hedvábka,..řekla víla.,,Atohleje sKítek Mrňous.Je hodný,ale lekl
bylinek a javorovéhosirupu...Všichni
a koláčkyz heřmrínku,
se vás. íojďie, dejtesi s námi čajíček
Vevnitř byl takékrásny.Na
vešlido dácelamaléhodomečku.Bylzmalinkatych květineka lístečků'
elfové,broučcia víly a Hedvábkaděti posadilamezi
tam seděliskřítkové,
malinkaých židličkách
né.ZrovÁavyndalaz troubyty malinkatékoláčky.Děti všímtímbyly tak ohromeny,Že zapomněly,
a muselydomů.Rozlouěi|yse tedy ......
kolik je hodin.Štoda"žeužby|večer
Jeánohodne,kdyŽ zaseHot:zkaAnička šlike svémustromu,zdá|osejim, že|ezouvyša ýš
neŽkdy jindy. Byli iak vysoko, žeuŽbyli v koruněstromua roztomilýdomeěekHedvábky pořád
nevidcii.tej: uyii zdrceni.Chtěli léztdolů,ale žebříktam najednounebyl.A oni se ocitli na místě'
se tam za hodnouchvíli ocitl žebříka na něm stiíl
kde bvla ien samápříroda'Zá|tadnýmzpůsobem
na žebřft.Rychle, rychle......Děti neváha|ya|ezly dolů.,,Jakjsi
ú'noí.. Řekl: ,,Rychlenaskočte
ptaly se ,,Viděljsem vás,jak lezetenahoru.....,,Co se to tu děje?.,,,Žebiikje záhadný,
nás našel?..
ruzněse toči.réc 3stese ocitli v letnímsvětě,kteý byl právě nahoře.Jindy je tam země hraček,
koláěky.....(
zIa....atak.Teď pojďte,dátesi čajíček,
častoa rády.A to je konectohotopříběhu......
chodily
Děti k těmtohodnýmsKítkům
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Zúhadný TI,m

Texta ilustrace: LuluišMílu
Můj příběhbudeo chlapcijménemTim.
Známho uždlouhálďa' ale zl:n:g:el.Iávám
řeknu proě.
Jako malý Tim vyrustal v sirotčinci,po
jeho osmémroku životasi ho vzala velmi
jmenovalase Elena.
staráženadosvépéče,
Měl se dobře, byl to ale normálníkluk s
normálnímikoníčky.Ke svým třinácdm
narozeninárndostal od Eleny amuletpsaný
cizímpísmem,pak Elena řekla: ,,Elvéesta
Tim přečetlslova na
a zemÍeLa,
ImÍesu,..
jinédimenze,jeho
se
do
amuletua dostal
smysly zbystřily,jeho sílanarostl4jeho
na světě.Stal se z
rozum byl nejvyspělejší
Po návratunaZemse
něho fantasy.stražce.
probudil v posteli. Vstal, tetaElena níkde ;
i
nebyla a na krku měl amulet,na předloktí
tetovánís nápísemElvé estaImrésu.,,Tak'že
to nebyl sen!?o'
Druhý den šeldo školy'rozloučilse se
všemiaznize|, Dostal se do Eg;pta a
si apartmán.Nevědě1význrr, svého
zapttjč:í|
on?
poslání.A tak hodiny přemýšlel....proč
.
Najednouse něco mihlo v koupelně.Tim
neváhala vyběhlke koupelné.Užužchtěl
protivníkapraštit,ale ozvďo se:,, Elve esta
Imresď..Byl stejnýjako Tim. Povídalisi o
svémživotě.obadva byli mystičtístražci.
Tim řekl Ashovi o Eleně aAshova chůvaze .
sirotčincebyla takéElena. Ash se zepta|:
,,A proějsi jel do Egyplď?,,,,Na amuletuje
pyramida a tu jdu dneskaprozkorrmat.Jdeš
Atak se z nich stali
se mnou?.o,,Jasně!..
tymovífantasystráŽci' Došli k pyramidě a
tam na ně zaútočilymystickébytosti. Tim a
Ash zaběhli dovnitř azavŤe\ipoklop.Avšaki tam se mystickébýosti dostaly.Vetřelci byli asijeden
metrvysocí,měli hnědébrnění,jejich magicképistolea meček nim byly přivazanymagickým
provazem z diamantua perel. Tim a Ash se najednouproměnili v podobnévěci jako je skafandra
jedna rěnaabyli pryč.Kluci šlido centra
společně,
Atak zaiúoč\Ii
brnění,byli celív bílomodrém.
pyramidy a našlikamennýpanel z roku 300 před Kristem. Na klávesnici bylo 32 slov a Tim máčkl
ÉlveestaImresu.Najednou vyjela obrazovka s hologramem.Pravělcýrytířjim vysvětloval význar'
slov Elve estalmresu. Byl to pravěký rod, kteqýchrránilsvět před zlem. Každýchsto let byli vybráni
dva stráŽci, aby zabíLiBosse.Dostali mapuEgyptase zakreslenýmbodem,atakvytaztli. Vzali si s
seboumaprr,pití,vodu a jíd1ona ýden. Kdyžjim bylo 321et,uměli svéschopnostiovládat.Nyní na
Byl to velhý tajfunz písku.Ale Tim aAsh věděli co dělat.Yzali svéamulety,
ně zaútočilBoss.
je
,,ElveestaImresu|,,ZvedI se vítra z amuletu
namÍřili naprotiBossovi a zakřičelijednoznačně:
vyjeli stoupenciřádu Elve estaImresu.Byli z vody,a tak tajfunumlčelijednoupro vŽdy.Tim
zaslechlElve estaImresu.
Probudilse jako malédítě,novorozeněmiliardářů.však napažiměl nápis Elve estaImresu.
,,Vychovámho dobřejsemjeho otec......
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E{rďirewz p*wreery
Xgpazi

kxt a ilustrace: Jan Titlbach
Tento příběh se sice noodehrál, ale věffm,
že sevámbude líbit.
Naplanetě Xaruižil kdysi jednou jeden
moudqf avzďě|artý muŽ. BohuŽelto bYl
válečník.Nechtěl bojovat, ale musel -íawu
ho donutila postavit se na stranu krále Xera,
lcterýnebyl zrovna cliplomatický, spíšeřešil
spory válkami.
Planeta Xanzi byia doslova znetvořena
vákami, kterymi chtěll<rál vyřešítspory S
larbary a rebeiy, kteří přeŽívali ve skalnatýeh
horách xyty. Vedli jen neustalé spory o území,
ale i o majetek.A.te pojďme se vrátit ke Xekovi.
Tak se jmenovď. Nebylslavný, mo}rl byt,
ale hrdina to nebyl. Neměl zÍovnadobré
vzpomínky na válku, kdo by měl. Bylo mu asi
40 let, byl svďnaté postavy, modréoči sedící
na protáhlémobličeji, or1ínos a vysoké čelo,
kterésvědčiloo jeho statečnosti.Měřil asi
i90 cm. Neměl Ženu ani děti.
Váika skončila.Země byla zpustošená.
Jednou Se mu stala taková nemilá věc'
Bylo to právě v téválce' lcerá si vyžádala
mnoho obětí.Už 8 let se bojovalo a právě v létě,
kdy teploty dosahovaly ke 40 oC. U bitvy u
Xezu mu bylpřidělen speciálnr úkol. Měl zjístit,
kolik má nepřítelmrirrice a co má za|ubem.
Přiděliii mu pět mužů,kteří byii velrni dobře

vycvičeni.Byla noc a šiose do akce.Byly asi v poiovině cesty,když'..,.
Jedenz vojákůse trochu z&že|a Xek si toholured všiml a pilk-azaldvěmavojrálcum.
kteříšli
vzadu,aby mu vzkina|i,aťse neprodlenědostavína svoji pozici. Xek zrrršilakci,protože
něco
tušil.UŽ se chtěli wáúit,kdyžv tom se kousekod nich vynořila skupinkabarbarů.
Byla to
osmičlennáskupinkaazanjmi se o kousekdál vynořiljáste jeden
rm.a ploznaLí,o
koho asi
jde. Bylto on,tenvoják,ktery se opozdil.
't*.
pornyslelsi Xek.
,,Saboiér!..
ZačaLboj. Byli sice připraveni,ale sílybyly ryrovnané.Nepřátetbylo víc,ale mě]i
horšízbrarrě.
Padesátna padesát.Kupodivu byl boj rychl9 u konce. Zttátyna straněnepřítelebyly
obrovské,
jen sabotér
přeŽil, on jen čelcal,
y-lastně
ažsi budemoci promluvits Xekeln. ova vo3ácize striny
Xglcato přežilia jeden by|těžceraněn.Zdravý vojak odvlekl svéhokamarádado tábora,
kde uŽ na
něj čekalapolnínemocnice.
Cekal se veliký boj mezi,,sabotérem..
a.Xekem.,'h{ojejménoje Xaris a ....,,,,Tomě nezajímá,,,
odvětilna to Xek, ,,tyhleřečičkysi nech,jdeme bojovatř. lykřikl.a výáhnul meča
udeřil do
protivníkovameče,ktery....
Všď<vy užurčitěvíte,jď<to dopadlo.Xek bý zasvoji statečnost
jmenovángenerálem,ale
odr:eítl.
,,Dělruji,králi, ale chci dálv kiidu.Žítve svécha|oupceu p,o.oi,,"iiXarana kde mám svrrj
dům,pochopitelněažskončíválJ<a.,,Nu,
dobrátedy!..reki LaL A byl rád,žemáve svých Ťadách
takovéstatečné
bojovníky,
AXek? Ten dál žijevesvémdomeěkuv provenciiXaran4 kde dornaluštíkřížovky
a sudolcua
je rád, Ževšechnonď<onecdobře dopadlo'
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Utěk

Text a ilustrace: Sylvie Lindaurová

Kniha ži|av knihovně,
nebyla.
ďe šťastná
Chtěla žitvtébudově,
kde rajská zabradapý byla.
Chtěla jít tam natolik,
Že se po časeroztrodl4
žeukradneklíčez klik'
aby šťashra
bý mohla.
Jednohodne zvečera'
chtěla plrínsvuj udělat,
tak se ukyla do šera'
aby strachmoh]apřekonat.
ona užutéctmohla
kdyžsi najednouvzpomněl4
jak se tady dobře měla"
kdyžkamarádkasi s níhrála.
ZapomněIanazahradu,
chtěla žítzasv knihovně,
pro tu velkou parádu,
uživatsi v klubovně.
I
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Můj uýlet do Chorvatskg
Tbxt a ilustrace: Roman Homola

Jednou ráno jsem se vzbudil a vzpomněl jsem si, Že
večerodjíždímedo Chorvatska. Rychle jsem si začal
to méně
balit' Nejdříve jsem si připravil to nejnutnější,
nutrréa nakonec i úplnéhlouposti. ,,Ale do čehosi to
vlastně dám?* řekl jsem si poté,co jsem měluŽ
všechnyvěci hezky sloŽenéna kopičkách.Hledal jsem
a hledal, ažjsem nakonec našelstarý, šedýa celý
zaprašenýkufr.
,,Ten musí být ještěpo mémpradědovi...odtáhl
jsem ho do pokoje, očistil azaěa| si do něj nandavat
věci. Kufr byl velký, a tak se mi tam všechnovešloa
ještěmi tatrlzby|a spoustamísta.Mohl bych tam ještě
něco dát, ale jak se tak zrÉlttt,tak tam nandám spoustu
věcí a už bych to nemohl ani zapnout.
jižnic nedám!.. A najednou zavolala
,Ne, já taÍTI
Všichni se
odjíŽdíme!..
moje mamka. ,J.{áríástupovat,
jsem
zvedl kufr, abych ho
seběhli do auta a já,když
odnesl, tak se otevřel a vše,co jsem tam měl tak hezky
složenéa uspořádané,tak se vysypalo flazem a měl
jsem to jako nazaěátku. Teď uŽ jsem se naštval,
nahineljsem to rczpátek a přitom jsem si všiml, Že
kufr má klíčovou dirku.
jsem
jsem
mola|jsem. odnesl jsem
ho drítdo dirky. ,,Heuťéka,..
našelklíča zkusil
V kapse kufru
kufr do auta.A lyjeli jsme. Asi po půlhodině jsem usnul. Vzbudil jsem se' ažkdyžjsme dojeli na
místo.Zjistil jsem, ženejsme v Chorvatsku, ale ve starověke Činc.Rodičetu nebyli, ale byla tu
spoustadalšíchlidí. Vyskoěil jsem zaxta,tedy teď zvonJ,vzaljsem kufr a šeljsem sám starýma
nezrrámým městem, ale nebál jsem se. Na konci městeěkajsemnaruzí| na starou rozbořenou chatrč.
Nakoukl jsem tam oknem, a kdyžjsem viděl, žetam nikdo není,vešeljsem dovnitř. Uvnitř opravdu
nikdo nebyl, tak jsem otevřel kuft abych se převlékl, ale co se to děje, místoméhooblečenítam
bylo samurajskébmění a meč.,No... nic, tak já si to tedy veunu' abych splynul s davemlo.Brnění
mi padlo akorát. Pak jsem si připevnil mečk pasu a ryšeljsem do města.Všichni se na mě dívali a
najednou ke mně přišli dva vojáci. ,,Pane,půjdetes námi!.o zvolali. A já jsem vytasil meča
odpověděl jsem: ,J.{ikdy!..Na moji newlou odpověď vzali do ruky kopí a řekli: ,,My vám nic
nechceme udělat, my vás jenom chceme odvéstk charrovi!..A já opět odpověděl: ,,Nikdy!" A vrtrl
jsem se na ně. Bojovali jsme asi pět minut a já nakonec vyhrál! Jeden skončilbez hlavy a druhého
jsem probodl. ,,Kde jsem se nauěil takhle bojovat? Vždý' jsem samurajs(ý meě v životěnedrŽelv
ruce? Ptal jsem se sám sebe.Ale po chvíli mi zaěalo bloumat hlavou, co po mně jejich vůdcechtěl,
azepta|jsem se nějakéhokolem jdoucího stďeěka na cestu a on mi odpověděl: ,,UŽjsme dlouho
oěekávali tvůjnáwat, váleěníku!.. ,,Ale já nejsem žáďnýválečník'jsem jenom obyčejnýkluk z
velkého města.Akde vůbecsakra jsem7. ,,Jsi v zemi YychěnejícíhoSlunce ve městě Jamató!..
,,Aha' a co je to ta země YycbéuejicíhoSlunce?,, zepta| jsem se. ,J.Io to je přece Čína,spadl jsi snad
z fíkovníku?..o,Tone, a jak se vlastně jmenuje váš chián?..,,No' je to vlastně ještěprinc......ale to uŽ
jsme se blížili k pagodě a dědečekmě zavedl k princi. Princ mě s radostíobjal a řekl: ,,Váleěníku,
potřebuji, abys mi pomohl zlikvidovat nepřítele!..,,Kolikrát to miím opakovat,já nejsem Žádrlý
váleěník a nikde bojovat nebudu..'...obořil jsem se na něho. ,,Ty chcešodmítnout?..zakřiěelchán.
o,Asi to tak uŽ vypadá!.. odsekl jsem. ,,Tak v tom případě zemřeš!..A v tom jsem se probudil a zjistil
jsem, žeužjsme v Chorvatsku.
,,UfJ.. oddechl jsem si. ,,Alespoň žeto byl jen sen. nebo ne?..

Den, kterýbych nechtělznovuprožít

Text a ilustrace: Marek Shanahan
Stalo se to před dvěma dny, kdyžjsem šelna píseckéslavnosti. Skoro hned po školejsem
se sešelse Standou,kamarádemze7.B.Yydali jsme se spolu na prohlídkuměsta.Po
prohlídce,zdamáme platnévstupenky,jsme se vypravili na prohlídku stánků.Prochrízelijsme
kolem nich asi čtvrthodiny, kdyŽ jsme dorazili k mostu a přešli jej. Bloumali jsme směrem
k pouti. Na místějsem si spolu se Standou prohlíželnovéi staréatrakce. Standa mi pořád
říkal, abych užzačalutrácet a sám si koupil ledovou tříšť.Nemohl jsem se roáodnout mezi
střelnicí,jestli na ni mám jít, nebone. Měljsem s sebou 200,- Kč. Nakonec jsem na nic nešel
a dalšíhodinujsme se jen tak prochiízelimezi stánky. PřibliŽně po tomto časejsme přichrízeli
k jednomu stánku s cukrovou vatou. Koukal jsem se kolem stánku' když si Standa všiml maťé
plastovérybičky naremi a zvedl ji.
Podal mi ji, abych se na ni podíval.Po chvilce jsem usoudil, žeto nestojí atriza 5 kačeka
poloŽil to zpět nazem. Následnějsme opět přecházeli most,kdyŽ jsem se zastavil, opřel se o
kamerrnézábradlía sledoval z pískupostavenésochy. Po chvilce jsme pokračovali směrem na
pouť,kdyŽ jsem se v půlcecesty zastavil s ptéz'dtýmikapsami. Tedy, téměř s prazdnými. Byl
v nich kapesník'mobil a klíčeod domu. Ale peněŽenkanikde. Několikrát jsem kapsy
prohledal, ale nic. Ce|ý zpara|yzovanýjsem si sedl na lavičku.Vzpomněl jsem si na Anglii,
kdy jsem si myslel, Žejsem ztrat1|fot'iík,kdyŽ jsem ho našelvespod v baťohu.Tentokrát jsem
si bylale jisý,že to nikde není.Rychle jsem se rozběhl nazpátekcestou,kteroujsem přišel.
Peněženkase ale nikde nenašla.
Celý zdrcenýjsem se zamyslel, kde jsem ji mohl zttatit.Možnámi to vypadlo, kdyŽ jsem
se díval dolůna tu plastovou hračku,možnápři dívrínína ty sochy. Pak to akorát někdo našel
a sebral.Po přemýšleníse mi udělalo divně od žaludku.Myslel jsem, že se zhroutím. Chvilku
j semj eštězůstal,ale následněj sem odešeldomů.Během noci j sem na všechnozapomněl a
příštídenjsem na slavnosti šelznovu. Mrímami dala stovku na utrácenía nakonec jsem zůstal
venku aŽ do šesti.Večerjsme se se Standousešlia běželijsme na ohňostroj.Potom jsem se
koukal na oblohu azdáIo se mi, jak tam vidím něco maléholétat.Vypadalo to jako balónek,
ale po bliŽšímkouknutími to připadalo jako UFo. Zadíva|jsem se na chvíli jinam apakzpét.
t.IFo bylo pryč.Dodnes nevím,jak to bylo, ale jedno je jisté,nechtěl bych to zažítznovu.
Mám pochybnosti o tom, jestli mi peněženkas penězi jen tak vypadla, jestli mi snad můj
poklad někdo sebral přímo zkapsy, nebo jestli náhodou nepříletěli Mart'ani
Íinanční
neviditelným UFEM a nepouŽili zbraň jménempřitahovačpeněz a nesebrali mi je. Ale to asi
n e. . . . . .
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Cesta z hradu

Text a ilustrace: Jakub Filipov
Zača|oto jednoho krásného dne na Zvíkovském
Podhradí,kde máme chatu. Řekl jsem si, že se zajedu
kouknout na hrad Zvikov, abych nebyljediný kluk z
vesnice, co ho neviděl. ovšem odhodlal jsem se k
tomu ažvečer,protoŽe uŽ koneěně nebylo takové
horko. Jenomžejsem nepočítďs tím, že se prohlídka
tak protiíhne.
Pruvodkyně řekla,,nashledano!Í,ažněkdy okolo
desátévečer.A protoŽe babičkazůstaladoma a játo
měl k chatě kilometr, měljsem docela strach . No,
ale co jsem mohl dělat, vydal jsem se do chďupy po
úzkésilnici, která vedla takovým malým lesíkem.
o tétocestě se povídaly a vyprávěly všelijaké
báchorky a povídačky.Já šela šel,jenomžejsem se
najednou zarazl|.Najednou jsem slyšel dupot
koňslqich kopyt a před sebou uviděl rytíže,ale ne
tak ledajakého,byl totižbezhlaý. Hlaw měl ovšem

I
;

jinde,jak všichnivíme,takovy rytířji nosípod paži,a|enaštěstí
jsem se '
si mě nevšiml.Šťastný
odebraldál, ale po chvilcejsem se opětzastavil.AjelikoŽ méočipři chuzi směřovalykzemi,
zah|éd|jsem
těsněnad silnicínohy.Na větvi viseloběšenec,kteý se pořád tak nějakvšelijakvrtěl a
šelz něj opravdustrach.oběhl jsem ho a šelrychlouchuzídáI,ikdyŽmoc dalekojsem dojít
nestihl. Potkď jsem takovéhopidimužíkakterý utíkď přímoproti mně avrazi|do mě, ovšemběŽel
dál a já se za nímkoukal užze sedu,jak mě srazil k zemi. Jakjsem se ohlédl,takjsem uviděl i
Bílou paní'jak se prochazípo hradbách.Ale to užjsem vza|nohyna ramena.Byly to skorosprinty
a přiznrámse,žejsem se bál.....a nejentrochu.Svíralse mi z tohožaludek.
Ajak jsem se tak při tom běhuohlížel,do něěehojsem wazil.... aužzase|ežimnasilnici.
Hodně mě to vyděsilo,jenomžejsem po chvílizjistil, žejeto babička,a dokoncemojevlastrrí.....
Konečnějsme šli domů,i kdyŽjsem tu noc moc nespal,ránojsem si řekl, žeto bylo dobré
dobrodruŽství.

Kamaródi

Texta ilustrace: ondřej Švec

Žlia1iPepa a Jarda"
byla s nimi velká švanda.
Chďoupku měli na kraji u lesa"
tam kde byla ta velká plesa.
Chata byla malinká
jak rumová pralinka.
Jardaten byl vlasaý
jako Robin Machafý.
Uši takévelkéměl,
každýmuje záviděl.
Břuch má jako soudeček,
slušímu každýobleček.
Pivo to je jeho mok,
máráďkaždýjeho lok.
Přestoneníďkoholik,
j enom velhÍ workoholik.
ZatoPepa línýje,
ani zuby si nemyje.,
V nosevelkédírymq
protoŽeje protiva.
Hlavu má jak čepička,
je to našekulička.
Po práci se rozvalí
ve svémaléposteli.
ZednkJarda štukuje
a pak hezkymaluje....
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SlarÍkýsvěÍ
Text a ilustrace: Andrea Slubci
Jednouráno jsem vstávalaunat.eltá.Nloc jsern se nei'vspala.protoŽese rni zciálošklir"ý
sen.No co' muselajsenrllstávata šuilajditdo ško11,'
Ve školejsme nrěli nratematiku,ale moc jsem ji nevnínrala'
o prřestár'ce.jsem
se korrečně
najeclla.měla j sernvelký hrjad.protoŽeráno j setrrsnícla.rri
rrestihla'No a k tésváčej sem měla
čokotyčinku'A jak tak byla sladká. tak jsem sc-zasnila do příbělru,jak se rryrábí.jak to
všeclmovypadá.Byl to čokoládovýsvět.VŠudeb'vloněco sladkého.
at.to bv|atrár,a.k1.tkv
rrebořeka. Měla barr,uvšelijakou'Čoko]ádav ní b-vlanrléčná.
hořká a bílá.Koienr ténádlrer,v
čokoládovébyla zelená trar,ička.By\a z marcipánu' a ty k1,tičk1-,
ty b-vlyjako lízátkabarevná
jak duha. A kdyŽ se podívátedál do krajiny. vidítemaléobláčky.kteréz bonborrůzbyly. A
takékrásná duha.která z cukrovévaty byla.
Procházela jsem se po cestičceze sušenekaroz|ůíželado
krajiny. Moc velká krása.Ale
jak jsem se nechala unéstkrásou. tak jsem se někam propadla.Přesně ani nevímkam. ale asi
dost hltrboko.No, nrně se tam líbilo, protoŽetoiik sladkého,no, to je přece ňanrka.A tak jsern
si dávala do nosu trochu tam a pak zase tamh]e.no a ieštětámh]e...'.
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Po chr'í]ijsem plná, a tak si lehnu. Jak tak odpočívám,siyšímmňoukání.SnaŽínrse
r,ykouknout,ale jsem moc h]rrboko.Žebřík? Ner'idín. Štafle?Nevidím.A co provaz? Ano.
plovaz je tu. Vyhoupnu ho nahoru a šplhám,špllráma šplháma uŽjsem nahořena hoře. Kde
se trt vza\a hora? No nevadí,kdyŽ je z cukru. tak jsenr spokojená.Vidínr cestičkridolů"a tak
sejdu.Jsem zase dole a můŽupapatmarcipán''... a cukřík..' '. a kalanrel'no.já jsem
v sedmémnebi. Ale říkám si. Že bych uŽ nenrěla,Že sladkéhobylo ažmoc.
\r tu clrvíli dojídámtrrčokot1'čkua nějak se proberuz krásnéhosnění'Už zvoruria další
lrodinu, na češtinu.
a dalšíhodinu uŽ vnínrárn.Na
Já jsem se krásně prospa1aa odpočinr"rla
t en t osennik dy nezapomenu.........
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Clověk, kteréhosi vtÍžím

kxt a ilustrace: Michal Lyga
Samuen,tak sejmenuje můjimaginárnípřítel.VŽdy mně
poradit a usnadnitmi to v některýchtěŽlcých
ďokž.z:a|
rozhodnutích.UŽ si nevzpornínám,kdy přesně v méhlar,ě
vzÍúkl'a nikdy se to užasi nedovím.
Je o něco většíhovzrůstunežjá, Jeho rozvalitějšítělo
pokrývá mohutn;ýbílý plrášť'
ozdoben zlaťyminápisy a na
hrudi stejnětakzáťtvýlev, podobnýtomu, kteý byvá
vytaŽenýna mincích.Tentohábit má sepnuthnědým
koženýmpáskema na němje zavěšenapochv4 v které
přebývájeho nádherněblyštící
se nabroušený
mečse
stříbrnýmiornamenty,kterévyznaěujírovnovráhu.
Kolem krku má uvárarý provázek lyrobený z medvědí
kůžea na něm nasazenýlví zub, aby z'lyazrul jeho
obrovskousílu.Hlava je zak'rytakápía jeho modrozelené
očijsou schovanéza hustějšími,
hněd)'mivlasy.Jen nos mu
trochuvyčnívá.Stejnětakjsou vidět i jeho menšíústa,ze
kterých všakvychrízejíopravdovámoudra.
Je velice důvěrný,métajnostinikdy nevyzradil. Když si nevímrady,tak mi s radostípomůže.
Je
moc chytry amátaké výbornésportovnínadaní.Je to užponěkudstaršípán, nasbírďmnoho
zkušenostía dušimáze saméhozlata. Jeho chrabrost,čestnosta oddanostje většíneŽvšechkrálů,
co kdy byli. Má rád svobodu, sttažise zabránit všemuzlému,co illne můžepotkat,nebo co mně
můŽeublíát. BohuŽeli přestomá v soběněco špatného.
Nikdo všakale nenídokonalý.Ietotiž
velice strilrtď a pfisný.
V Životě užmě hodněpoučila mnoho mě naučil.Vysvětlil mi, co je sprármé,špatrré
i z1é.Ne
vždy mu všaknasloucháma ve všemmu věřím. oběas si neporozumímea na nějakýčasse spolu
nebavíme,někdy našedohadyukončíi menšíbitva. I přesto všechnoho budu mitvždy rád, budeme
přáteléa pro mne budevždymůjchrabý ochráncea němýporadce.....
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Kouzelnúveverka
Text a ilustrace: Sylvie Hlavsovó
Pro někoho mohtáneskutečnýpříběh,pro jiné snad skutečnýse odehráváv zelenémlesíku, kde
uŽ odedávna hledají svůj domov tisíce zvířat.
Celé se to ýká jedné malrénzavé veverky jménem Kvído, lrterá by se zdála bý zceLa stejná jako
všechnyostatrrí,ale př'itom se od všechostatrích veverek odlišovala úplněvším.Sice
ňo
pro les tak
h]avě kouzelný klobouk nebo plašť,ale uchovávďa u sebe čarovnou hůlku' A čímbyla''"''o'ilu
ýznamnď? Tak to je zcelajasné, dáva|apozoťna všechna miřátkav lese, aby se jim nic nestalo, a
když byl někdo v ohrožení,mávla jen hůlkou a bylo zase všev pořádku. A já vám teď povyprávím,
co se jednou veverce Kvídovi přihodilo.

Slunce svítiloa jako vždyliškahonila smku Klfuku. Ale Klárka toho měla uŽ dost a zakřičelana
lišku:,,UŽmě nech,dnesna hranínemiímniíladu!..odseklasrnka.,,Bojíšse mě, ty zbabělče
nevím,kdo je tu zbabělej,já bych
zbabělej!..posmívalase liška.,,Nejsemzbabé|é+
neukradla
''ikdy
jablka prasatům
a neuteklapřed nimi!.prohlásilaKlrírka','Jestlito někomuřekneš,bude s tebou
liška.Liškabyla tak rczěilená,žesamouzlostístrěilasrnkuK]áÍku'která se
zle!..vyhrožova|a
a spadlapřímodo silnice.
neudržela
Před Klarkoujelo auto,kteréby klidně tou velkou rychlostíjelo dál, ale náhle se spustilo
nechťse auto zastayído doby,než
do úi,aťje všechnoz|ý pryč,,
Kvídovokouzlo:,,Ažnapočí&ám
řeknu klíč!*Auto doopravdyzastavilo a Klrírkavyděšeněvyběhla a užse nezastavila.,'Cos to
prohlásilapřesvědčená
o svéneviněliška.
udělala?*zeptalse Kvído.,,Mttžesi za to samaloo
Když se domůwátila liška'všechnovyprávělasvým rodičům.
.,,Taktohle mu nedarujeme,myslí
ďe na to aťzapomene!..shodl se rozěilenýliščí
si, žekdyžmá fu svoji hůlku,žena nikohonemůŽe,
pár. Ještěten večerse proplížilike stromu,kde veverka žde.Kvído spal a svoji hůlkuměl
položenouvedlesebe.,,Musíš
muji pomalu.....a hlavně ttševzít!,,zašeptala
matkališkaotci.
Příštírránose všichniprobudili a les opět žil svým obvyklým ávotem. Kosi pospíchalimláďatům
pro snídania ježcichvátďi přes silnici pro svá oblíbenájablíčka.,,Musímsebouhejbnout,abych to
stibl!..popohnalsejeŽek.Jerňeněco mu brrínilov cestě.Bylo to to auto.,,Pomoztemi!.. křičel
ježek.Kvídoho samoďejměslyšel,a tak rychle sahď po svéhůlce.,,Kdeprobohamám hůlku?..
ježkazactuánil,ďe příštěby nemusel
vylďikl vyděšeněKvído.okolo zÍovnaproletělorela naštěstí
jížmíttakové
štěstí.
najítsvoji hůlkua dělal pro to všechno,abyji nďel. Lišky
Kvído byl nešťastný'Ženemtlže
věci, zrovnapřed chvílísi vyěarovalyplnou hrstjahod,a to Žejich v lese
mezitímkouzlily všelijaké
rostecelá kupa.No zfsátkasaméhlouposti.Když mďá liška,která se velice ráda vychloubďa"
prohlrásila:
,,Tomy mámetu hůlku,vy hlupáci!,,atímtajemstvíprozradila.Když to uslyšeliliščí
obhajovalise.,,Tovy jste
rodiče,hnedprotestovali:,,Co to povídáš?!To ona si jen tak vymýšlí!..
ukradli kouzelnouhůlku?..zeptalise rozčileněobyvatelélesa.,,Ano,udělalijsme to, protoŽeKvído
si myslí, žekdyžmá kouzelnouhůlku'Žeje nějalý hrdina ale to my bychom taky mohli pomáhat
zvířátkůmv lese,..stěŽovalysi zlodějskélišky.
Ale kdyby si lišky uvědomily,co právě řekly, hned by zrněnily názot.Protožeony hůlkutaké
měly a místotoho,aby pomohlyježkovi,ěarovalysi pro sebejahody arŮznéjinépamlsky.
jako to dělá Kvído. od té
Kouzlo aěáry by nikdy nemělyvnržívatjen pro sebe,ale pro ostatní,
doby Kvído stáleěarujea čaruje,aby pomohl zvířátkumv nesnázícha v nebezpečí.
Až někdy uvidíteveverku,kteníbude v ruce držetkovzelnouhůlku,pak si můžete
být jistí' žeje
to právě kouzelníkKvído.

Ferda pod posteli
Text a ilustrace: Sandra Novóková
Byl veěer a Jirka sAdélkou si pořád ještě}rrrili. K,jyž to jejich maminka zjistila, poslalaje šupem
do postele.
,,Jenomžepod Jirkovou postelíje Ferda!.. křičela dvojčata.,,Co to říkáte?..podivila se maminka.
ponožky amožná i spousta prachu......o
,,Pod tou postelíjsou leda tak zapomenutépozÍrácerré
právě,*
řekl
promění
Jirka,
pod
postelí
se
v ponožkovéstrašidlo.A to našese
,'No
,,ponoŽky
jmenuje Ferda."
,,Tak dosto..řekla maminka. ,,Ať uŽ jste v pos!ýlkách. Já teď zhasnu světlo, ale nechám vám
otevřenédveře do chodby, abyste se nebáli!..
Jirka s Adélkou skočili do svý.clrposýlek. Ve světle linoucím se z chodby však moc dobře viděli
legraěnímalou postavičku,která vylezla zpod Jirkovy postele. Byl to Ferda. Vypadal, jako by ho
někdo udělal zpofuácených ponožek.Byla tam dokonce i jedna ztěch s bambulkami, kteréAdélka
dostďa k Vánocům.
,,Užodešla?,'zeptaIose strďidlo tichým }rláskem.Ponožková strašidlatotižvžďycky mluví
potichu.
,,Jo, odešl4..zašeptďaAdélka. ,Ále jestli hledášještě nějaképonožky,tak máš smůlu...,,Jenžejá
miím hlad,.. řeklo ponožkovéstrašidlo:",Nenašloby se tu něco? Stačilaby i rukavice, třeba pár
palčálď.....
,,Ale my rukavice potřebujeme,.obránil se Jirka, ,' ostatně ty ponožky taky... ,,Jestli hodně rychle
nedostanuněco k jídlu,..vyhrožovalo strašidlo,,otakse pustím do vašich medvídků!..
,Ne!..vykřiklaAdélka. Dvojěata konečněpochopila, ža strašidlo zponožek neníprávě milé.
Konec konců,jak častopotkáte milé a hodnéstrašidlo?
,,Jávím, co uděláme!.. zašeptalJirka. ,,Dej mu moji šálu a až se zakousne, já ho chytím!..
,,ou ou ou!.. nďíkďo strašidlo,když ho Jirka popadl a vyběhl s ním po schodech. Naštěstího
nikdo nepotkal, v koupelně hodil ponožkovéstrďidlo do praěky a zabouchl dvířka.
Druhéhodne riínopověsila maminka na šňůruhromadu prádla. Dvojěata pozoroval4 jak se
prádlo třepotá ve větru aÍíkaIasi' Že od ponožkovéhostrašidlabude navŽdy pokoj.
Hm.Kdo ví?

Fantasy sny

kxt: Petr Valach
od sobotyjsem se klidně nevyspď. V noci mě budísny.Nejsou ledajaké,
nejstouto ty sny, po
lcteých se probudítedo růŽovavyspanía spokojení.Jsou fantastickéa snašidelné.
jestli to byl jen sen.
Usnu a kolem druhéhodiny raruríse budímzpocenýa rychle přemýšlím,
někdo ťukl na okno. Než vstanuajdu se podívatpřes
začnátakto: Vypadá to, jako by
'oi vypadáto jako sliz, nemiímodvahuna něj siíhnout.Během
žah:zíese začnevalit zelený sliz. Tedy
chvilky pleskne na podlahu a pak je tak dvě minuty klid.
Pozoruji na podlaze zelenou skvrnu a čekám.Po chvilince začneskvrnapodivně pěnit a vrčet.
Když se to stalo poprvé,byl jsem zelenýjako ta slnnna a pořádně vyděšený.
Asi tak po třetínoci jsem otlý a nevyvedemě to z rovnováhy a čekám.
Forrnujíse postavičky.
Nejdřívejedna - větší,pak druhá_ menší.
Ta většív tom okamŽiku zaěnelítatpo pokoji jako tenisiák.Zrahudo rohu.
Asi po dvou minutachse zase uklidď.
Vypadá jako malý skřítek'Matá hlava s výraznýmaočima.osťe Íez'aný,
špičatý
noc, velká pusa
jakoby
se silnýnni,
masi{imi rty.
Vydává skřeky, nebo spíštaková kňučeníštěněte,nebomďéhomiminka.Nohy nemá,nebo
nejsouvidět, odtážise rukama.Nechodí,spíšskáčepo rukou.Přitom skákáníchrčí'z:ústji.'.nebo
jemu stříkáze|enýsliz, kÍer'ýsvítínebofluoreskuje.Ta menšíobludavšejen pozoruje.Zatim jev
po pokoji z
klidu. Je stejná,nebo hodně podobnátévětší.Ale neumínic ffci. Zaěnetaky skrákaním
rohu do rohu. Přistane v méposteli azačínáboj.Plácám po nírukam4 kopu noham4 přikrývám se
divně se směje,nemrímna to, abychji umlčel.
dekog házímpo nípolštíř.ona nebrečí,zk.xáttka
V tom snu se totižbojímvy|értz posteleazavolattátu.
Mďá potvrirkaje Živějšínežtavětší.
Lítají,skákají,lezou do skříněk,do batohu,sedajína mobil.
jak
Někdy slyšími to,
výáčejíčísla,LÍerámám uloŽenáv mobilu. Hrázísi mezi seboumíčema
chichotajíse.Nemiímdobrypocit a bojímse......
Ráno se probudím,vím,žeto byl jen sen,ale nebyl t,eký. Kolikrát si říkám,jestli se spolu
někdy skamarádíme.

