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Slovo na úvod
Máte rádi pohádky? Asi dost hloupá otivka. Kdo by pohádky rád neměl! Fřipomínajínám nďe
uejšt'astnější
obdobíživota- dětswí,kdý nrímnašínejmilejšíčtouz těch nejkrásnější.Lk''íž"k,
kterézrrráme.....
v dospělémvěku snadi Viínoce,kdy sedímepřikovaníkteteviznímobrazovktíma
snad užpo tisícísledrrjemtpříběhprincezny se zlatori hvězdou na čele,přejemeštěstíFopelce,
bojímese s čertya ďáblíky azailváme příjemnérnrazenív zádecbspolu se bubáky a bas}many...
Nelze se tedy ani moc divit, žejsme se při hodinách "'literrírního
semináře.orozhodli, žesi
napíšemesvou vlastrrí,,kníŽkťo
pohadek...a aby toho nobylo nrálo, opatřímeji zbrusunovými
ilrrstracemi'jakéžÁdnýjný malířnenakreslí......
Sezrrrímení
s návodemk našemusnaženínazvanýrn o,Jakse dělá knihď. byl jen takovoumalou
drobností.Nejdříveproběhladiskuseo tom, na jakétémanaše
pohádkybudou'Většinase
přiklr{nělak tomu, ženiímětemby mělo být něco typicky jihočeskétro,
kdyžužtady máme takové
mnoŽstvírybníků'jistě by se hodil nějaký ten vodník,rusďk4 divoženkaapocl.Ale nakonecjsnre se
rozhoďi, želepšíbude,kdrtkaŽdý bude moci psát o toÍn'co rrrárád. Aták se v našempovídání
objevili i čertíci,duchovéa jinépohádkovépostavy a postavičky.
Zpracovánijednotlivých příběhůužbylo na kaŽdémz ruís.Snďra o co nejhezčí
vyprávěníbyla
mnohdy korunoviínaúspěchem,protožekcrždýse snažil,jak nejlépedovedl.V našílsižce maji
jedniěku nebo i ti, u nichŽ mateřslcý
svou práci opravdu všichnížácize řídy, aťužmajíz češtiny
jvyk zrovna kjejich záLibámnepafií.Každásnďta se ceď. Jistě nemalýpodílna celkovémdojmu
má i to, žejsme se snažili,aby co nejméněpravopisnýchchyb se objevilo na našichstránkách.Ještě
žemrímemožrostnahlédnoutdo růzrrýchpravidel a slovník&,jeden nikdy neví.....
Všichni pak ještěsvéspisovatelskésnaženídoptnílivyvedenýrniilustracemi,aby si i oko esteta
přišlo na své.Zbývalojen rozhodnout,v jakémpořadísvá vyprávěď seřaďmeoknihu sešít......
a
bylo hotovo.
V ávěru jsme si se zájmem poslechli nejlepšíukáZk.yz našínovépohádkovéknihy, která byla
vydrínav jedinémvýtiskuna světě......a musímeneskrcmněříct,Žejsme se svojípracícelkem
spokojeni.MoŽrrá ažbudemepsát dalšíveledílo,nďe prácebudeještělepší.
počtení
Příjemné
ptejížáci7.B

o Venďulcea Wtouškovi

Text a ilustrace: Alžběta Vítkovó

uŽ neorej.na mě si zavolej!..
"'VitE'ruŠktt"
voíalaVE:ndulka
na Vitouška,,Ažpole
dorrr*.na mě si zavolá"..zpívalasi tak
Vgndu}kana paloučkuvedlepanskychpolía
.ť
!t'
připravovalaVitouškovisvačinr1aby se mohl
po pořádnépráci posilnit chlebem,špekema
ji to všakpřestalobavit,
:+ry[í"
Po chvíli čekríní
přijde
a tak *i řekla' ženež
Vitoušek'nakrmí
;tlespoňhusy.Venduikaodešlaa Wom se
I}"l(1g6
keře rryncrrilzelenýpanáček.,'Co to
iadytak knísnč
voní.Ah, '...tadyto je...."...
.i-ak
tahle tu tsk kr:ísněvoni..'...špek,špekáto
čouzenáto'
špík'....
špíčok,.......
slaninka....'..
Vtonrpřihřhla Vendulka:,'Tyjedenzloději,
čímse muj Vitoušekposilní,kdyŽjsi mu to
všechnozhltnul!..
jsem
Zelenýpanáček
odpoví:,,Chtěl
aaplatit'ale nebylokomu!.oPanáěekpodal
Y*ndulce.iedenáat'ák. Dívkajej vzala do
ruky: ,la jedenkousekšpekuce|ýz|aťák?Y
tomje nějakáčertovina'..
usoudila.Jenomže
panáčekzvedl kloboučeka na hlavě měl dva
malérůžky.Vendulkase zděsila a uskočila.
',Ty-děvenka,ilemášmoc peněz,viď? Tak víš
{y eo"napijse vody,Vendulko!,'Vendulka
udělata"jak č*rtřekl. Bojácněnatrihlaruku po
padávanérn
dŽbánkua užužse chtělamďičko
napít..'..
a najednou....".'
málemjí vypadlyoči
z důlků.Celý dŽbrínbyl plný z|aťáktt.,,Zato
si s Vitouškemkoupímekravičky,koníčky,
políčkaa'...'takovousvatbujakou budeme
mit.......v celéNeznáméLhotěnepamafuje
ani staníVondráčková....
a to uŽ tedv není
jen tak..'.'A co musímuděíat,aby byl
crpravdu
džb.tnmůj?.. vy_zvídala
překotněVendulka.
pCIuze.ieden
podpisvlastrríkrvď a
',stačí
všechngje ťvé,..
sliboval sladcečertík.
.'..' : ....ř '..'-',:. .:.]:::
'] .:.:] : Vencluikamaličkouchviličkuroanýšlela,
přemítala,ďe nakonecpřecejen podepsala.......a nezaváúta|a
rnoc ani před tírn,kayz si přečetla,
žezapatnáctlet si pro ni čertpřijde.,,Patnáctlet, to je přecejenom rnocdlouhádoba-nikd; neví,óo
všechnose můŽestít...''třebato ještědobře dopadne.......
nemápřece Ži{dnýsm;lsl,teď si s tím
lrímathlaw.......patnáctlet,to je přecijenomhodněmoc dlouhádoba........i
Naiádnouse však
ozvalavelkáránaa čertbyl fuč.
Vendulkasi stále v hlavě opakoval4 Že udělala dobře, ovšemněco jí našeptiivaložeto děLat
'
neměla.Pak ale přichazíVitoušek:
jsem dooral,koníčkypustil, všakdobře
,'Vendulko.r:ž
mají cesfu
domůi poslepu.VendulkaVitouškovilrypovědělavše,co sejí do tétochvílestalo.,'Ty holka
nešťastná!..
Vendulkase ale divila"pročnešťastnrí"
jí přece nic
vŽdý má plný džbánzlaťékŮ,tak
nechybí.,'No přecejsi upsaladušiďáblu a zapatnáctlet mě a niíšstatekopustíš'..!..
V těn okarnŽik
ale Vitouškaněconapadlo:,,Vydámese co pekla avtátínánrirou smlnul,ll,i r, peklemusímít
nějakouspravedlnost.
{

o den později uŽ byli daleko od NezrráméLhot,va blíŽili se peklu čímdál víc do chřt.ánu.V
dalšímleseje všakpřepadlaskupinkalesníchstrašidel.,,Jájsem půlnočnice,
totúeje Klemprdaa to
jsou lesníví|ya nakonecvodníkRákos a takénášFuďtík,Ie z ciziny,strašildokoncei ve Francii.
kejkle a strašení.
Vendulkua Vitouškavšaknic nevyděsilo,atakrychle a
Pak začalyneuvěřitelné
neohroŽeněpokračovalidal v cestě,když dorazili k braněpekla ěekďo je nemilépřivítaní.
,,Jájsem Vendulkaz NeznáméLhoty.....,,Ajá jsem Belzuba,pracujícíčertu brany.A odkudžeto
jsi?.. Vendulkase zaěervenala.,,ZNeznilméLhoty......,J.{otak se podíviíme.
C....C....Coty tady
Čeftice,konajícípřísluŽbuu brrányúplněnudla,honemlistovďa
dělaštakhlepřed termínem!..
pekelnousmolnouknihou,přehazovalastrránkysema zasetam,tam a zasesem' .........a
nakonec
poslďa Vendulku domůs tím,aťse vrátí, ažbudečas,ale to se nemusíobtěŽovatosobně,budeto
míti s doprovodem.Podle smlouvy si totižpro ni přijde siárněert.Ale Vitoušekse nevzdávď a vše,
co ho napadlo,pošeptďVendulce.Ta vyÍíblašpeka čerticenajednouzachytilatu krrísnouvůni.
jen si dej,mámetoho dost.....|,lél<alaVendulka
na pochoutkua podávďa velhý kus špeku
',Pojď,
přímo do rulcy ěertici. Ta si vzala opravdupořádný kus a odběhlazabrarrr4aby si ho snědla.
Vendulka s VitouškemvyužílipříleŽitostia vběhli branoudovnitř. Hnedjak vstoupili, spafiili
LuciferEVendulka požáda|4aby jí vrátili její smlouvu,pak přistoupila Santrína"
čertice,kÍeníměla
tu čestpochutrat si na špeku,a dtnaznéprohlasila: ,,.A'bycbom
ti mobli wátit wou smlouvu,nesmí
ve džbiinuchybětani jedenjediný zlaťrík...Lucifer
se lišáckyzašklebila sebralVendulcedžbánz
jak jí bylo poručeno.
počítače!..
ruky. ,,Santano
do
Santána
udělal4
,Wůto
,,ŽÁdnýnechybí......
hlasila po mďé chvilce. Santarrase vyčítavěpodívalana Lucifera a naposledyzrudla.Nezbývalo nic
jiného,neŽVendulcevrátitjejí smlouvu zpét.
Vendulkas Vitouškemspokojeněodešlia měli se krásněaŽ do smrti.Ačerti.....ti moŽráještě
dneslitují,protožetak dobý špek,jako přinesli ti dva,užnikdy vícenemohliochutnat......
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Zamilovaný vodník

Texta ilustrace:David Bauer
Bylo jednokrrísné
slunnérríno.Vyšloslunce'ptáčeiz,ačalirpivat * najednouje slyŠet
htozný
co to dělráš?
jak je to těžké?..
výkřik:
Hodil jsi mi to přímona n*lru!n',,Fřtrť$iň.
Aha,
viš,
ale
',AAA,
to jsou našidva vodníci.Křiklourr a Manekýn.Zkustehádat'proě se &sierCIvna
takhlejmenují.
Tohlemě vŽdyckyrozesměje,Křiklorrn proto,žese mu psřád něcc}nelíbí,a kdyŽnení
spokojený,tak řve a řve, dokud si ho někdo nevšimne.ÁManekýn? lb asi takénapadnekaŽdého,
ten se odncadlaani nehne.
A pročta ranníhádka?oba se totižstěhujído jinéhorybníkaa musívšechrro
zabalit.Byli jako
bratři,alejednohodne se hrozněmoc poháda|i.Zaěnuvám to ted'vv7právěthezky od začátku.Jak
se tak museli stěhovatdo jiného,většího
rybníka"začalise hádat,čivlastněkterévěci jsou.
Křikloun se prořád opakovaljako gramofona Manekyn byl uasochytryjako rádio. Pořád bylo jen
slyšet:,,Toje moje!..,,Nemoje|..A takhleto bylo snadaŽ do večera.KdyŽ byl veěer,bylo všechno
Štisi uŽ protoklidně lehnout,aby si alespoňtroškuod ténelehké
uŽ přecejenompřestěhovane.
lopotyodpočinuli.'
Rránoměli hotovo.Najednouoba dva nďi znrámívodďci slyšinějakéděvče'jak si zpiváu jejich
novéhorybnfl<a.
Hned se šlipodívat,kdo to je. Vykoukli tedynad hladinua spatřili krasnémladé
děvče.Přistoupili k nía děvčese polekďo a ptá se:,,Kdojste? Co tadychcete?Já nic nemám.Jděte
pryč!..A vodnícise okamžitěpředstavili.
mně říkajíKřiklaun.....,,Ahoj,a já jsem
',Ahoj'
jméno
ty?*,,Jakti říkají,krrísnáneznámá?..doplňovďi se v otiázkáchzelení
Manekýn.....ajakémáš
mužíčci.
A děvčeodpovědělo:
,,Ehm,no já jsemAnička,kousekodsudmámemlýn......,,Ah4......
pověděl Manekýn,ale Křikloun zase zaséút|
do rozhovoru:,olrlo,my jsme se sempřistěhovali právě
teď!.. ,,Avy jste vodníci?,.zvědavěse ptalaAnička.,,Nojistě!..vykřikl pyšněKřikloun, a|ejáuž
musímjít zpáky do mlýna,musímvařit oběd.Tak zasepříště'vodnícimoji....*
Vodnícise wátili Zpátkydo rybníěkaa hnedse začalidohadovat:,"Aniěkajemá!..,'Mě budemít
jistě raději!..,,Namě se zamilovaněkoukala!..,,Prosímtě, neviděljsi' jak se na mě dívala......
A tak
Až úplněpotmě,ažkdyžnebylo vidět ani na svéboty,vypravil se Manekýn
se hádďi aždo večera.
zaAničkoudo mlýna,ďe Aničkunenašel,ani kdyžprohledalsnadi přilehlý les, ale po Aničcejako
by se slehla zem,KdyŽ se vrátil, čekalna něj Křikloun, ktery zjistil, Že šelManekýnpryča trošku
se na něho zato z|obi|,Žemápřednímtajnosti.Zača|na něhokřičet,co chodízajeho milovanou,
ale Mane!ýn se rozzlobil a řekl: ,,Dost!Jdu se přestěhovď Zpatkydo našehostarého
rybníka.Tam
nebudešani ry ani Anička...
A tak se stalo,Žese našidva vodníciroztrněvaliprojednuAničkua od tédoby žijekažďýve
svémrybníěku....
A co Anička?Ta se nediívnoprovdalaza mlynářskéhotovaryšez nedalekého
aspokojeně,nu,svý k svému.....
mlýnaa žilas nímšťastně
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Iak chtěl kapr vlddnout

kxt a ilustrace:EliškilBláhová
až
Jednomukrásnémurybníčkuu lesa vládi stanýmoudqf srrmec.Všichni s nímbyli spokojetrj.,
newléhokapr4 kteý si na všejen stěŽoval.Tak se rozhodl,4 ptqdeza
tlustého,
na jednoholíného,
vládnout!*Štikase
štikou.,,Dobý den,..řekljí. ,,Chci zauaiitnovévolby, chci tomuhlerybníčku
je
mu vysmala.Najednouplul kolem staqýmoudrýsumec azepta|se:,,Co tadytak k smíchu?
Řekni, rád bych se taky zasmáI.,,,,Ále,tadykapr chce vládnout...Sumecse ušklíblanavrhnul:
si to zkusit nanečísto...
můžeš
'No... dobrri
Tak kapr nastoupildruhýden.Podjeho vládou se
nic nedařilo. Všudebyla špína,rybičkyzustavďy
doma, a dokonce zača|yuvadatnádhernélekníny.
Vládl !ýden a rybičkysi chodily stěŽovat.Tak mu
štikatu vládu zanrrt|a.Kapra to naštvaloazača|
vymýšletpomstu.Večersi šellehnouta dumal.
Vyskočilz postele,protožeho napadlamyšlenka,
která se mu líbila.,,Jó, dobrejnápad,hodimji do
pomyslel si kapr.Rránozačď
vedlejšího
rybníku......
pytel
a šátek- to bylo hlavní.
připravovatvěci' Měl
A večeršelna věc. Potichoučku,pomaloučkuse s
pokoji _ šela šel,
baterkouv ploutvi blíŽilke štičímu
aŽ došelna konec chodby,kde měla štikaobydlí.
Snaál se nenápadněotevřítdveře' Přišel k posteli,
kde leželaa uŽ se chystal přes ni hodit pytel. Ale ona
nespala.Rozsvítilaa křičí?,,Pomoc!Pomóóóóc!.. a
najednouuvidí,žeje to kapr,kdo jí chtěl ublíŽit.
Chýla ho za šupinkua bez otá]eního vedla za
f
se vysvětlí!..kňouralkapr.
sumcem.,,Né,počkej,.to
F"
.f
e| ť
KdyŽ přišli za sumcem' štikamu všechno
je
řekl
sumec.
hrťlza!,,
vylíčila.
./f
dopodrobna
,,A
,,To
teď chcemeslyšetpravdu,kapře!..on se pÍbna|a
řekl, Žeji chtěl hodit do vedlejšíhorybntkazato,že
mu nedovolila volby. Ale na tohle neměli tak vellcý
trest a tak navrhli, Že udělajíkaprovi to, co on chtěl
ít
provéstštice.Museli ho tedy dát do vedlejšírybďka
a všichnibyli spokojeni.Nikdo si nestěžovala nikdo
se nemuseluŽ v noci bát.....
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Zamilovaný kapr

Texta ilustrace: RadlraKoubknó
Byl jednoujedenmogh9dnÝtapr,

bylo znrímo

jelíný'Celéměsícea roky sejenom
9 lerém
lže
r"nomamintu
tupri""?uilá
říkaia:
jetam
.ueta,
r{ilůTflff:ff:::
plno
'Écz-Jo

Ale kaprna to vždyjen odvětil:
,,Mili T'ryoko, já do světaještěnechcijít. Nenuť
nechmě radšispát.*Kapřicevždyjón kyvla
mě prosíma
pl"'fui;-"l;iu,u|u.
jednoho
Ažjednou
slunného
dnétup'i.. rekh: ,,řffi,
t1nře můj.*,,Cochceš,maminko?..
ptal se kapr.,,Půjdeš
do světa!..rozhoJia.Á
i."ři";:"o
dům.Kapr ještěrozespalýsi
usmyslel,žetedypůjde.A tak opravdusel. "'il*r"
Cástouo"it..i-s1*o*u o,.,o,..i,J ň"..*
známoožeje ne moc hodnýa hrózně rád
zasebylo
sportuj";i|y;il";bá se.
Když se spoludva rybíkluci potkali,aomtuviti
u'"'lq:u a proč.Kapřík ozrramovď: jdu
do světanajítsi nevěstu,protozemo;"
'o
,Já
r e&u ž9pý jsem |íný, atakbych
do světa...,,Jázasechci srímod sebenajit
měl iít
-itou*a
,is.,.o.',,*ffi;
-"."i't"
zamyslel se štikounondra.
bychommohlijít sp9lu,..nabídltaprit.
,'Tak
a tuk šli.Louaaii',", loudali a najednou
naraz.Ii
chaloupku'
na
ži|abyla
jedna
trasná tapřice jménemVendulka.
!!e
Stikouni kanřík-s9
{9ve1rdulkrtak zakouřali, ze3im maem vypadly očiz důlků.Vendulka
ZÍovnapralašupin'íř'ky
koŽichpró tatinka.st'r.9.-.ffiii"pristi t<mladékapřici b|ížazeptali
jí' jak sejmenuje.NIJ*átup":J
se
oapo,,coctu,,,r**.1i*,Tiendulka.*
Mladý štikouns kapřftem
celízčervenali.
Vendulkasejich ak;i zepta|a,,proe
se t"t
Á]" ř"p't se štikounem
by nevnímali.Byli do Vendulkytak
jako
Mezitím ry.*"*;iz
v*a'ií";;ů;š;ikoun
kapříku,tadybohuželmoje
řekl: ,,Milý
'ato.,karu.
"r"
tonei...
t<1rrik
to, z"u.,Á6itI zepta|se.
""stašpitl
protoŽeVendulkamě má ráda,,,
,,No,
'";;;;i;,Jak
nesmělóst*".Á.la:"t::i
."i,;;;]řii..it
," kapffk.,,No,
protožese na mě Vendulkatak koukala,..
odpověderstítoun.,,Namě se také díval4,,namítď
kapřfl<.,,Ale na mě víc!..hádalse o"Jiá..a
žýa|isepfft' ze to uyto slyšeiaz,,u
uuoi.,,, rybruka.
NajednoutampřišlaVendulk4 rozdělilaje
oo ,"t". Š'tiiloJn
v."oulce
navrhnul:
Vendulko,..poklekl apokraěoval'
,,Má milá
,,mámtě z celéhosrdceníd.Vezrni s-imě prosím!..
Kapřík se na
kdyby

'::#"áf'liÍ,f,:l}J*o
F"!.E,..<
. l t, rj . ?.
j t. :

ovt'r'at
všechnýI"oi""
comá,aleprotože
bylhodný,
tak
-u "r'ta

. . .|enay$3'" podívala
naondrua nesměle
i spltta:
ještěrrrladý.Myslím,žepro
tebenejsem
''Jst
: ttry'ravá,
navíctě ani.aemrím
ráa'..iodala ještě.
; Stikounse na Vendulkuještě.n"Jii smutně
zadíva]
'j a potomodešel.Cestou
iotkal t.upřilu a pověděl
] mu: ,,Thkkapříku,mášpravdu,v"naurr.u
tě má asi
i opravduráda.Ale ondra
zítaráno
""".íi"i..,.
na rybničnípďouk'"přesnáv
osm hodin
; 4jÍ"š
u*1":je..sPolu. Jestli nepřijdeš,prolúásímtěa
l **yŤ:éh9
za
ondra a hrdě odešel.
i
|anra.]p'o.'"'l
Kapffk plný strachuse akorát t't
.-utoe
zatvářila takéodešel.Riínovstával
kapříkv 7:3O.
Převléklse a šel.Dorazil na putouk
pr.,nc v osm
hodin. Štikountarnuže"ur.'ceirpiocvieeny
a
uyT1q kapříkapozdravil a.n'ásiJ.e:
,,Divím
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j á též,..
odpověděl

9T"!...,,To
KapnK.
tak začal| Porvali se tak, že'zkaždého
'1l'-íj A T'b""
-.-->
-- |
w|eGlo alespoň 12 šupin.
Naj.ednouale přišla Vendulka.
Zastavllaje v
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i?:-oj'::avrh]a: ,,K19říkua stikoňe, vy jste
y,"ry,ťroČse perete?..
,,o tebe,Vendulkoj.
kagřík...A pročZÍovn'19mě?,, zepta|ase. hlesl
,,My tě
totiŽmámecba ,jl'arádi.....Víš
co',
si mezi
';;.

Z'ďto
nrámitoho,jakéhoby sis vza|a zarybv* navrhnul kapřík.Vendulkase tvrářilatak rozrrrýšLivé,
z)owyk,
kapfik se štikounem,ti uŽ na tom byli hůř.Kapřík se celý fiásl, ondra, ten zase měltakovy
a to _ Že si cucal ploutev.Vendulka najďnou promluvila: ,,Vezrru si tu rybu, která mi jako první
Hnedjak to dořekla"ondra někam nrlize|.Ifupřík si s tímúkolemchvíli lámď
přinese zlatékoráůe...
hlu.,.'"aŽpotom ho napadlo, Že mávlastně staréhoznáméhovodníkajménemBrěálník.A tak náš
kapřík šelk vodníkoviBrčálníkoviatázal se ho: ,,Vodníku,mám na tebeprosbu.Nemašnáhodouve
spiži zlatekorále?..Vodníkse ďvně zatváĚ7la slíbil: ,,Podívámse!..A opravdušel.Už tam byl 15
minut. Kapřík se polekal: ,,Co kdý je vodníknemá, co já bych dělal?* ovšemvodníkza chvilku
vyš€l i se zlafými korály. Kapřík se zaradovď. Vodníkovipoděkovď a rychle utíkalza Vendulkou.
Vendulkamu s radostířekla, Že přiběhl jako první. Azapat dď se na dně rybníkakonala veselka.
Všichni,co mohli, přišli.Jenomjedenne, štikounondra.Asi ještěsLílehledá zlatékorále.....
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voďnik chrdnil rybník
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V jednom mďém rybníčkuvládl hodný starý vodník.
Měl ěervenébotky' pořádnou fajfku a třásně na kabátku s
frakem, ze kteréhoodkapávala voda. Všichni ho měli rádi
a byli šťastní,
žejim vládl. Totižažjednou, kdyŽ se
vyhlásil den bez vodníka,dopadl katastrofálně.Dvěma
sumcůmněkdo utrahal vousy' kapra postihla srdeční
slabost,protožemu vykradli domeček....'
naštěstí
užje v
oořádku....
Kd yžsevodníkvrát1|,dos talmále m t a kéinf a Í ld. , , To , l|
uŽ se nesmístát,..mumlal si vodníkpod vousy.Všechno
bylo v pořáď<u aŽ do doby, kdy se zača|yňrácet ryby.
:
:
Nejdřív malinké,a potom dokoncei větší.Napětív
rybníčkuhoustlo' ,,Co kdyžto příštěbudu já?! Nebo můj ;,i.'.,, . . : ' .' ,
1.,. ...," ''.,,':.
syn!?tt
..'
Vodníkse rozhodl, že najdetoho.kdo krade. V noci byl
nastriíži.alenikdynevydrŽelaŽdotána'VŽdydruhýden ,.
.
.j;.''..;'..j
' ....
se ozval výkřik toho, komu zmízeliblízcí.Avšakstarý
,..;;,.,:
..Í..
|...,..,..
:..1
vodníkbyl vychytralý.
oi
'.
'
':
.
Pred jldnbu fuiat-o.' se napil kapřího kafe, aby vydržel
,'.'! '
;... .
.|
...
: ...:
ů do tána.Dělal, žespíve svéwbě a nakoneczloděje
'..,...
.'
-. , ..j
viděl. Hejkď z nedalekéholesa se plížilk rybníku se
síťkouna zádech.
...-|..
Vodník pořád dě|a|,žespí.KdyŽ se Hejkal přikradl k rybníku, whl se mu vodďk nazáďaa
zavěsii se na něj jako klíště.Flejkal se lekl, začalse točitkolem dokola. Mezitím vodník křičel z
plna hrdla: ,,Ty darebáku! Ty mi budeškrást ryby, jo? Ty lupičijeden!..
Pak se strhla bitka. Probudil se celý rybník. ,,Tak to je on? Ten co kradl?.. ozyva|o se ze všech
stran,jak si všichni šeptali.Vodruk a Hejkal se pořád prali. Nakonec Se ozva| Hejkal:
jo!
',Tak
Prohrál jsem! Jen mě prosímnechte!..,,JenkdyŽ odtud odejdešlUž tě tu nechci nikdy viděit Irao3"
rybičkynechášna pokoji!..
ř{ejkal vypálil od rybníka takovou rychlostí,Že to skoro nikdo nepostřehl. Když Hejkal utekl,
ozval se velikánský potlesk, ale i zouťalýp|áč:,,TotlŽ,douťalajsem, že se mi vrátí rnůjsynek!..
plakala anačika|ajedna ryba.
o ýden později přišel noqi ř{ejkal se síťkouna zádech,..Co tu chceš?..vyjel rra něj vodník.
,'Nejsou vďe? Ehm, promiňte,jsem nový Hejkal. Tvhie jsern našelv lesnímjezírku..'....
A vysypal ukradenér "vbyzpátk'vdo j ezírka..'..'
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Diamanty,nebo rybn{k

Texta ilustrace: TomóšKarel
Jednoho dne šelvodník spát jako kaŽďý den. A zdál se mu sen. Zdá|o Se mu' Žeje věřícív Boha.
Stálna jednécestě a před ním stálkámen a za kamenem zb;ivalo 300 kroků ke kostelu. V tom
kamenibyl a dfuaav tédíře se tďúy schody. Tak se vodník rozhodl, Že lystoupá po schodišti až
nahoru, sót afl, ažuviděl dveře. otevŤelje a spatřil dva ohně, jeden na pravici a druhý na levici.
Napravo pod ohněm záši|ydiamanty a nalevo byl rybník. Vodník se zamyslel a v duchu si říkal:
mtlvšechny diamanty,mohlbych si koupit více rybníků......Tak překročilpráh a dal se
',Kdybych
Vzaljich tolik, kolik unesl. Vydal se
íutevo. Kleknul si. Vzai hrstku diamantůa nabíraldo nríruče.
ven
ke svémurybníku a viděl, jak rybník
Vyšel
ke schodům,překročil ZrLovaptélhadveřezmize|y.
wsvchá.
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Znovusi klekl a jedna s|zazadruhou paďalana diamanty. Uvědomit ,i, i" chce zpátky svůj
ažádný kámen neviděl, šel dál azah|édlkostel,
rybník,kteý měl m-ocrád. Tak tedy šeIzpatky
vese1áo ne! pomodlil se a vyšel. sput'.l kámen' obešelho. Pak do něj vešel a anova uviděl dveře,
vstoupil do nich a po levici neviděl rybníkVrátil všechny diarnanty na správnémístoa poř.ádplakal.
Jedna slza za druhóu padala na kameny a vodník si.ien přál. aby měl zpátky svůjrybník. Sedl si a
čekaljednu....dvě... pět hodin, storrplsi, šel zpátky. př=l.r.očilpráh a dveře zÍ}o\tlzlrnizely.Běžel
a \tom ....sevzbudil a
jak se rybníkp|ni ažpo bŤeh\'t]ioll. B-v-ltak šťastný
zpátg k rybníkuu .,í,děl,
pcr:l'.č:..
má, a aby netoužiipo
toho.
co
:'bi si ','á.Žil
xiat si: ,,Fuj,ještěŽe to byl jen Sen...Vodník se
b:1l..
i kdr.Llvto samotnédiamant-r.
bohatstr.í.

Česílko

Text a ilustrace: Áneta Černická
jménemCesílko' Bydlel
Byl jednou jeden rybník, ktery se jmenoval Žabtnec,V něm žil vodník
u" .,ád''í* hÍadus místnostína dušičky"Nedaleko rybníka stitl zámek.
pobíhaly a křičely'
odpoledne u vody si hrály dvě královské dcery. Hrály si s míčem,smály se,
míčdo vody.
VodníŘovi se tato hrá nefibilá, rreboťbyl zlryklý na poledníklid. Jednéprincezně spadl
Vodník neviíhal,stáhl ji do vody a bylo po princezně.
Pan král
Druhá z kra1ovských dcer běže!ádomus uplakanýma očima.Všechno doma řekla.
rybníka,vodník se ryděsil. Bál se, aby nepřišelo
ryhlásil poplach. raizse vojsko seběhlo kolan
BohrrŽel se
p,i.,".áu, proto ji v8znil v kleci u strašlivéryby. Vojsko se snažilo zachtátntprinceznu.
jim to nepovedlo.
úkoly: ,,Jestli
Král se rozhodl zajít zavodníkem sám. Šel zanimse domluvit. Vodník rnu dal tři
je nesplrríš,musíšmi áat ce|ý zžmeka duševšech lidí na zínrlkv,kdyžje splníš,tak propustímtvoji
"o".*
města...Vodníksi myslel, Že králúkoly nesplní,ale mýlil se.
u přóstěhuji se do vedíejšího
Byl štěstímbez sebe.
Král všechnyúkoly splnil.
.zklamany
a vďek|ý, Musel opustit rybník a propustit princeznu. Princezna
Vodnil<byl veliie
ďe co mohlo
byla vyděš enáztéstrašlivéryby a rozmočenáz vody. Vojsko se králi moc omlouvalo,
rybníku jrnénemProkletý. Už nikdy neudělal Žádnouchybu. Sám
dělat. Vodník se zabyd1el.,.,
''l'ue*
se ujišťoval.ženikdy uŽ niko.mu Žádnétři úkoly nedá.
Áni nebylo komu, lidé se Česílkabáli a rybníku se kaŽdý den obloukem vyhýbali.
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Žabka babka a spoL

Text a ilustrace: Veronika Skoblíková

Povím vám krátkou pohádku. Jednou žilajedna
Žabka,která se jmenovala Babka. Měla velké
kamarádky - chyrolici Žofku, tlustici Žanetu,
zpěvačkuDádu a pomocnici Adélu - abychom
nezapomněli - takémaléhopulce Adámka, kÍerého
našli u potučkujako osaměléhoa teď ho vychovávaii
s láskou apéěí.
Kdyžuž se zača|ostmívat,vysvitl měsíčekaDáda
zača|aryiv at:,,Kvak, kvak, kvak,..,.,,a Zofka ji
pobídla, aťtoho raději necha, ževzbudístaréhočápa.
Babka pokývla hlavou aŽaneta, kÍeráse cpala pěti
dorty, tak ta také.Pomocnice jí řekla: ,,Když
vzbudíme staréhočápa,všechnynás sní...Malý
Adámek už spinkal, tu najednou se rozbreěel.A starý
čápse vzbudii, protáhnul se a zívnul.
otevřely se dveře a čápbyl v babiččinědomečkua
povídá: ,,Kdo mě vzbudil?.. všechny žabkyztuhly a
malý pulec se zaěa|smát. Čápho popadl do zobáku a
a pískat.Babka řekla: ,,A
odešel.Adrámek zača|btečet
co teď? Vysvobodit ho nedokaŽeme!..ŽabkaBabka a
spol. skákaly k vodníkovi Háberovi. Všechno mu
řekli, a protoževodník neměl ěáparád, vzal si frak a
šli.
Už byli u čápovaobydlí, vodník zaťukalna dveře a
čápotevřel: ,,Co potřebuješ?..povídá muděně. ,,Chci
maléhoAdámka. ,,Cáp se rozesmal aňichl.,J.{e!..
Málem vžzavře| dveře, ale vodník tam strěil ruku a
otevřel' chylho zazobák a v.vstrčilho ven a čápulétl.
V jeho domě nďli užvelkéhoAdámka s pulčicí
Adélkou. Poděkovďi za záclu anu a Adámek
představil svoji kamarádku, Zarok byla velká Žabí
svatba.
Zamontl zvonec apohádky je konec'

o malémstrašidýlkwř8t,verukavě

Text a ilustrace: Bára hÍilďíčkal,á
Byla jednoujedna malá vesniěka.V tétovesnici byio par rlclnrkůa malénánrěstic.koa tanrbyl
jeden stary dřevěný dům,dalo by se říci starákůlna.Po vesnici se řikalo, Že tam strašísiarý bal*n.
kteý tam před mnoha lety Žil a zemřelna přejedeníjitrnicemi' A rry'niděsí v poclobě clucba li'Ji' a
hlavně děti' kterépozdě v noci chodí přes niíměstíčko
domů.
Každou středtrve 2i hodin se pofulovala přes náměstíparta klukťr'jimŽ g:rávěskončil trénink
hokeje. ProtoŽe znali tr.ltopověst, dávali si pozor' aby neměli cestu kolem clřevěnébarabizlry.
Zatýdenměli hošizase trénink.Šli,skotačili,povídali si a vůbecsi neuvět1omovali.Ž* idou
okolo chatrčea v okamŽiku, kdy přešli chatrč,zaěal je honit baron.
Chlapci utíkďi, co jim síly staěily,a jeden z nich, ten malinký, zakopnul. Vširdetrylo plno krve'
protoŽesirozřiz| nohu od kolena do půlky l;fika. Kluci se sice lekli, ale protožebyli velcí přáteié'
vrátili se i pro toho nejmenšího.
KdyŽ se vraceli, zdálo se jim, jako kdyby na celou vesnici vylil někdo hustou bílou barvu. B;ll to
jenom sen. Ale po tomto zilžitku se kluci vyhýbali strašidelnémudomku velikýrn obiouliem.
naštěstí
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O Heikdlkovi

Text a ilustrace: Krisýna Plzálavá

'

lese,kte4ýsejmenovalBubák,
V jednomtajuplném
bydlela hejkalírodinka.TátaHe-ikď,mámaHejkalkaa
hejkďí kluk Hejkálek,kterýrostljako z vody.Měli
postavenouchatrčuprosťedlesa,kde spokojeněŽili
mezi všemilesními zvlÍátkya dalšímistrašidýlkyježibabou,bludičkamia vílami.
Táta Hejkal dělal poctivěsvéřemeslo,po nocích
strašillidi,kteříokolo šlinebobydleli kousekod les4
ale ono se to jeho hlasitékvílenírozléhaloširoko
daleko.Jednohodne si řekl' žena svoji prácivžbtzy
nebudestačit,a tak vezme syna s sebou,aby se zaučil
do řemesla.Po cestěsyn.ovivysvětlil,kde má kvíleta
kde se schovat,aby poslouchal,zda někdojde.
Hejkálek, žeto tedyzkusísám akůdý šelsvou cestou

stranu.
na jinou
"Najednou
doše1kmďé louce,kterouosvětlovalměsíc.Na nítancovalavíIaaHejkalekz ní
se,já jsem Hejkálek.Moc
se k nib|íž,víiaho spatřilaa lekla se. ,'It{eboj
.,.-ohl spustitoči.Přiblížil
Víla
se mi líbíi,nechtělabys se mnoujít k rybníku,dali bychomti, co budešchtít?..říkáHejkálek.
a
se zeptďa:-,'Aco děláš?Já pomtáhámlidem dostatse z lesa,kďýzaboudí...Hejkalekse zamyslí
víla
přijď!..A
pak
dělatněco prospěšnějšího,
řekné:,,Já sirašímlidi!.. Vííanato odpoví:,,Ažbudeš
je pryě.
" .Hejkalek
sbalísi uzlíka jde na raduza starou
,kdyžpřijde domů,vylíěívšechnorodičům,
nasekatdříví'vyvenčitpsa a nakmritkočky,Hejkílek se zamyslí,neví,
ježibatou.Tac;111ce.zaradu
práce.
Jestli to má přijmout'Ale ano,přijal to a hned se dal do
k mémubratrovi
jsi mi, tak tě pošluna vyučení
ÍJžmáhotovo,takjeŽibabapóvída:,,Pomolú
čaroději'Tentě naučímnohavěcem...
ue3taet poděkoval aše|ažnakopec Čeňak,kde čarodějbydlel.Tenneviíhala hnedzačal
se
byliny a rostliny.Po roce učení
Hejkalka učíi.Naučilho vařit léěivélekrvary aznátnejrůznější
vrátil Hejkálek zpátkydo rodnéholesa.Nasbírď po lesebylinky a v lese zač:a|IéěítmlÍátka,která
byla zraněnáa nemocná.
Jednohodne se u něhoobjevíkrásná dívkaa Hejkálek pomal, žeje to víla.Má poraněnounohu
pomáhám,
od ostružin.Hejkálekj ipodávámast z měsíěkulékďskéhoa povídá:,,Teďko.nečně
jsem,
přijdeš...
Ati dva zustali
kdy
čekala
nechceštu zůstat,e ňóo7. Víla odpoví:'Ráda zůstanu,
spolu napořadawtÍatai lidék nim chodili pro pomoc.

Štěstív neštěstí

Texta ilustrace: Barbora Dědtturková
V jižníchČecháchje vesničkajménemPutim atamárybníček s velmi hodným vodnikem Jonášern.
V rybníčkuměl čistoa všudepořádek. Netopil lidi, zato rád luštil kříŽovky.
jsem
iednoho dne Jonášovipřišól balíěek s knížkouplnou křížovek.,'Super, Zťovnapřed ýdnem
dolušti1poslední,jenom najítpero.....oŠeldo spíŽe.Hledal na poličkách, dokonce i v hrnečkáclt.
Najednou se zavřely dveřte'
A u dveří v tmavémkoutě se objevila rybka. ,,Tojsi byla ty?.. ptá se Jonáš.,'Ano!.. odpověděla
možný,žejsem tě tu ještěneviděl?.. marně vzpomíná vodník' ,,Já jsem taková smutná
rybka. ',Jakje
-fňukata
ryutá. ,,A jak se jmenuješ?..ptá se Jonáš.,,Nitranda...,,Jak myslíš,Nitrando,
,z p* iet,*
jsi nešťastná?..
pta se
žessmutná užpát leti.. ,,od tédoby, co mi můjmilý kapřík ztratll.*,,Apořád
Jonríš.,,AÍlo,..pritututu rybička.,,Tak s tím něco provedeme!..Uplynulo piír dní' ale Jonašsi
nevěděl rady, přemýšlel á přemýšlel,div mu hlava neupadla. ,,IJŽto mám!.opovídá. ,,Dám si inzerát
do vodníchnovin...
Jak řekl, tak udělal. V inzerátu stil,o:Hledám rybku, lderá by měla ráda Nitrandu. Rybník ,"
Putimi. YodníkJonáš.
někdo připlavď. Uplyntrlo asi 14 dní
,,Takínzerátjsme pos1ali,..pochvalovďi si Jonáš.,'Teď aby
ještě
nikdy neviděl a ptá se, kde by
* páraa nic. Najedno., ," .. Jonášeobjevila nějaká ryba' kterou
připlavala
oášluNit,*du- o,Jetámhle vzaďav tmavémkoutě,.. ukaza| Jonáš štěstímbez sebe. Ryba
novín?..
do
vodních
inzerát
sis
Nitranda.Da|a
k Nitrandě a povídá: ,$hoj, já jsem Jětta,tybudešasi
nedala......,,J,.Á tu správně v Putimi a v tomto rybníce žije vodník Jonáš?..vymídá lfua.
'Ne,
to jste, počkejtechvíli,..váhá Nitranda.
',AÍ1o,
koktá Jonáš.,,Houby myslel,..
,,Co tó má zraměnat?.. pta se Jonášedotčeně.',Já myslel....oo
odseklaNitranda. ,'Já jsemnemysle|a, Že zatím..,,něco s tím provedem....by se mohlo skrývat
něco takového!..A odplouvá celá rozhněvaná pryč.
kufr}',..odsekne. ,,Jaký kufry?.. diví se zase
,,Co to dě1áš?..pt.íse rybky za chvíli Jonríš.,,Balím
vodník.,,IJžtunechcibý, odejdu..'..slibuje rybka. ,,Jak chceš,drŽettětu nemůŽu.......
ptá se: ,,Jak
Najeánou se Nitrandá zastivía vidí rybu stejnoujako byl její milý. Připlavala k ní a
....
hlesne nesměle neznátlortý
se j"menuješ?.o,'Lumík,..
kamarádi. IJběhl dalšírok a byla svatba.
nejlepší
byli
s
Nitrandou
Lumík
Uběhlo prírdní a
bez toho by to se mnou bůhvíjak
ti
zatenirzetát,
Nitranda pnpuu" k Joniíšovia povídá: ,,Děkuji
to
dopadlo. reď mrlm štěstí,*špitla s uzarděním.'J.{o, abych tak pravdu řekl'.. odtušíJonáš,,'bylo
v neštěstí....'..
takovéštěstí
J
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Juk vodltík vytrestal mlyndře
Texta ilusfiace: ŠórkaBardová
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Tento příběh se odehrál v době, kdy našebabičkaještějako maléděvčechodila k rybníku pást
husy. Jednoho slrrruréhodne sedlák Tříska jel do mlýna mlynáře GrešličkypoÍttžtzirybníka se slým
pšenicíp1něnaloženýlrnpovozem, do kteréhobyli do páru zapŤaženidva statnívoli, semlítúrodu.
Na hrazi pozoroval sedláka vodník Pentliěka a stěŽoval si: ,,Takovépšenicemi sem napadá a
Ale sedlákovi to je úplnějedno. Ajede si dál ke mlýnu.Aby toho nebylo
bude zakalená voda.oo
málo, tady se ze stroje, kde se obilí mlelo, vytekl všechenolej a namířil si to přímo do rybníka.
Ryby umíraly a vodník Pentliěka, ten jenom plakal. Ale nedalo se s tím nic dělat.
Až najednou vodníčekdostal spásný nápad - přenese všechnyryby do nedalekéhorybníka'
Přenášíjednu hezky po druhé'ale stále mu jich několik chybí. ,,Musímje najít,,,řekl si. V tu chvíli
ryby vyplavaly a vodník je mohl snadno pochytat.
Vodník běžel,co mu síly staěily, ke mlynáři a spustil: ,,Pane Grešlička,mně se váš olej z
nějakéhostroje r,ylil do méhorybníčku......Grešliěka rozzuŤenýna nejryššímíru povídá:,,Zato já
nemůžu,zato mtlžeTříska.....Mlynař zaěne vodníkovi něco šišlat.Jdou společněza Třískou a:
se zamyslel a vybral si
,,Hele,Třísko' vezlnu si tvou duši,nebo raději celý rybníkvyčistíš!..Tříska
přece jenom tu moŽnost, že ce|ýrybnil( lyčistí. Zanedlouho se tak stalo.A vodník Pentličkamohl se
i se svými rybami do svéhorybníčkuvráÍit.
A tak vidíte'Že všechnopřece jen dobře dopadlo....
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Zlý król
Text a ilustrace: Jindřiška Lednicka
Byla jednou jedna krásná mladá lesní víla Běluška. V noci vždy tančilana paloučkuv lesíku.
Uchánela se o ni spoustanápadníků_ skřítci, elfi, hejkalové....ona však o lrískunestála. Všechny
odmítala,anižby se na ně podívala.
Měla jednoho moc dobréhokamanída.VodníčkaŠkebrle.Byli jako sourozenci. Hráli si spolu v
rybníku u Selibova. Běluška uŽ mnohokrát viděla kamarádovy dušičkyi jeho tatínkasumce a
maminku štiku.Nikdy ji však nenapadlo,žeby ho mohla mít ráda.
Jednou ho však viděla v neděli jít ve sviítečním
do kosteh. Škebrlebyl krásný. V zeleném
fráčku,s barevnými pentlemi. Nikdy nic krásnějšíhonespatřila.
Víla se však o několik dní později probudila v temnéjeskyni. Pomyslela si: ,,Kde to jsem? To se
mi urěitě jenzdá. Zkusím se štípnoutdo nohy. Auuuu!!!..
V tu chvíli se před jeskyní objevil vojak. Někoho jí připomínal' Štihl1i'vysoký, se zelenozlatýma
zapadlýma očim4 špiěatymaušima, vystouplými lícními kostni a zašpičatěloubradou.
Užví,je to sluhaArana. Aran nebyl odsud, ffká si pánzlrska. Viděla ho asi předevčírem.
Netvářil se moc šťastně,když mu řekl4 žeo něj nestojí.
je ta, co ji
Rránose Škebrlelekl:
',Kdepak
mémrád?,,Dneska mi měla přijít pomoci s
úkoly.V lese o ní taky nikdo nic nevěděl, a tak
sejí lydal hledat. Šeldva dny a dvě noci, aŽ
došelk hradu. Vůbec po tom strastiplném
putoviánínevypadaljako vodník, byl vyschlý,
unavený azdá| se mnohem starší.
t(,*
Na kopci se tyčilvysoký krasný brad. Z
kamene, ale oblečenjako by v bílékošilce s
Ý
třpytivymi perlami. Jako svatebníšaý posetý
slzami. Určitějsou její. Chudinka, co asi teď
dělá? Daleko od hradu uŽ slyšelpláč.Hned ho
poznal. Kdo jiný tak půvabněplakal? Jak však
přemůževšechnyty' kteří milou hlídají?Zkusil
vy.jednrívat,
to mu moc nepomohlo. lvlěl na
_
vybranou buď opustíokamŽitě pevnost' nebo
musí splnit tři úkoly.Pokud je dobře splní,
můžesi ji odvést,ale jestli ne ....zemře.
Chtěl.li Bělušku zachrántt,neměl na výběr.
Musel se pustit do úkolů.Pnmí ukol byl
....rozesmátpana komomíka. Ten se nikdy
nesmál'
Škebrlezačalklauns(fmi kousky' dále šel
přes ltipy ažk úšklebkům.
Nic však
nepomohlo.Napadlo ho všakještěněco.Za
chvíli se uŽ celá permosttřásla. V okolí se
rozLéhalsmích.Nikdo chechtajícíhose
komorníkaani nepoznával. Muselo se hlásit, Že
se hastrmánkovi úkol povedl.
Zadnlhé museluhádnout hádanky' skoro ve
všechjazycích. Myslel si: ,,To určitěnepůjde,
mluvím sotva česky,čísta psát taky neumím.
Jak to asi dokríŽu?..Měl si nejdřív odpočinouta

pak přijít.
Hledal nějakýrybník,kde by se umyl a h]avusložil,aby si jeho unavenékosti troškuodpočinuly
a přípravilyse na dďšíboj. Cestoupotkalmaléhovodníhoskřítka.Uvíd,v bahně.,,Pročbych mu

mladý muŽi. Kdybys
nepomohl?..Vyáh| ho a muŽíčekzašeptal,aby ho nikdo neslyšel:,,Děkuji ti,
potřeboval pomoc' staěi zahvízdat.,,
ze shora, viděl by'
Ráno piiret Škebrlesplnit úkol a nebyl sám. Kdyby se na něj někdo kouknul

jak mu na ramenistojískříteka tiskne se mu k uchu.
všechnovědět?
Zanece1ouhodinřu se rozrazily dveře a z nich vyšelnahněvanýkÍá1.,,Jakmůže
neŽvšichnimoji
bý nějalcýpřivandrovalecchytŤejší
občasjsem nerozumělani já....,.přece nemůže
rádcovi a já dohromady.Nikdo mě nepřekoná.Držím564rekordův chýrosti...
je
pro něj
Na třeti den ho oekálanejlehěíprácl. Měl vydžet3 hodiny pod vodou.Copak tohle
nějaká ptácenebo snadúkol?Teď právě skakal do vody.
cosi
Plaval kolem břehu a zpátky,znovua ještějednou.KdyŽ tu uviděl dole na dněpod rákosím
Je
ve
škole!
se
to
učil
ví,
podivného.Byla tu přece3etrotrasna lesnípanna.Ale co to s níbylo. UŽ
e,_vydrŽisice chvílipod vodou,alemaximálně70 minut.
a puškvorc
Lap|etená*.žitorůy
'uko'u
Něco zkusí.po6bílji a potoÁ jí pravidelněvdechovalvzduch do plic. NakonecuŽto ani nebylo
třeba. ZvykJasi na Životpod vodou.Běluškabyla zachráněna.
životupod vodou uŽ nic nestáicv cestě.A jestli neumřeli'tak v
A navícsvatběani spoleenému
tom SelibovskémrybníceŽijídodnes
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Víla a vodník

Texta ilustrace: ÁlžbětaKaitmanová

postavy
. VílaArnoštka
a vodnil<
{'".i1"i"j:#:Í:,:',:::Y:1f'''.:::]ir'"1"r1$vě'pohádkové

j':lť-t'::^{YŤiu"ď'sr,iío"*iu'"i'T#ff
Tř"l#J
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i krt{sně
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každávíla měla na h]avě věneček.Vodníčekbyl docela
obyčejnývodník.Klobouček a obleček. Z fráčkumu
kapa|a voda. Nebyl tolik pyšnýjako Arnoštka, ani tak
moc pentličekneměl.
D ruhýd enponastěhovánís ev ílavycla la na pr o cházku. ' i1 . . ' t it i{ . . . . ' . ' . ' i-* -. . . ' ' .
p osvé m no vémpros tředí.Vílavidě la kr ásný pa lo uč ek. ]
v-edlebyl i rybník,nad kteým se skláněla stará vrba.
!d.9
.*r,i::.
...Í-*t.'
!-;';"'o.
Přiběh]a k němu, naklorrilase nadjeho klidnou hlaclinou
".'.*\.a:..
;.l
a lehce namoěila svou ladnou noŽku.V ťuchvíli vyskočil
. ]
.:..l...-]..'. '
.]...
z rybníčkuvodník a sedl si na starou vrbu'
,.Brek"k", .o
'' ]
tady děláš?,,zeptalse Rybička.,Já....já jsem si schladila
'.
svou.nožku,.o
řekla potichu Arnoštka a dodala: ,,Vadíti to
snad?..
',Brekekeke,ano! Já tu bydlím a ještějsem tě tu
.:.
neviděl!A
co, naneslabys mi sernnějuře,,iry a
lkdy
.',,.; l,1
bacily......rozčileněpravil Rybička.,,Já?,,ptalase udiveně
4.

ví|aa ZnoWřekla:,,Tosisdovolilhodně!..
Arnoštka
se

W ffi
zeptala:,,"Iakdlouho tady bydlíš?..Rybičkabez lhaní
Přiznal: ''Dva dny uu?,,
:,!?taky!,, špitlaneslyšněvíla.
,,No' jsem uŽ unavená, půjdudomůi zítra at,tě frl uŽ
nevidím. Iasný?,,pffsně nakéua|avíla. ,,Ne!.. odsekl jí
vodníček.
zitra si to r,yffdíme!..řekla ArnoštŘa.
',Dobrá,
,,Jakchceš!..odsekl Rybička.
Dalšíden, kdyŽ vílaještěspala, šelsi vodruk nasbírat
lesníplody. Šela šela najednou spatřil užasný
'
1ějaké
domeček.
A rozkričelse:
á á á á ! Co to.je?..ptai se.
',Á
V fu-chvílise víla probudila.
,,Co fu hulákášna cely les?..
i,ykřikla a vyběhia ven. ,'Co to je?.. vyzvídal vodník 8.
t
u k a z 6 y61nadůrn.,,Co,kde? oolek la seA m o š t ka a do da l4 , ' . .
.i
,,nic tu nevidím...,,Myslímten dům!..znovu zak'Ťiče|
.
Ry b ička. , 'J o t ak ,....no...tovíš....jábychsena zem i
nevyspala,..tvrdila víla.Vodníčekse obrátil a řekl:
A vílana to: ,,Takasi běž...,,,'Tak
já
:Jauž asi půjdu...
jdu,..
yu'-lllllt. ,,Ty
řekl
l vodník.
l y jdeš!..
.1 : +.
J *u . rv\
opakovala
O
p
aK
o
v
al
a
v
l
l
a.
víla.A
..l .'#.,.
A v
v duc
:L .1..
duchu
hu
Ju g sl
' . ;' ' . ^
. '.l*
t
| . ....
';*;.
;. . í ,.',,.!1;.
' ' '.
''
. . ' . . j " } i' * . . ,'if'.í
lg. *t$+' ir i. ,' 1 .l .;
s i ř íkala:. . Musímně cov ymyslet,a byne o deš e|! . . A hned ; -'

ji napadla'spa#*isrenka.
ještě?..zeptala
,,Přijdeš
se.
,.Ano.kdyŽbudeš
chtít.......
odpóvedel
Rybičká.
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Kdyžvi|azachěze|ado
svého
domečku,
uslyšela

n1l!itiiil.'.;-t]..'|'1''''"i..
:'ii-ii:.',':'lJls
$t';iÉ;ff+'q:iiŤi+ii.,ij..ri,Í.l.

tl necoí fÍalol--ptala se se strachem ví|a.
,]ánemůžu.....

.u;..ii1':.:.i1:!
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5:ii:Jili
i
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dý...'.,,stísněně
řekl' alenedořekl'Po chvilceomdlel.Víla
se moc bá|aa nevěděla,co mádělat.,,Achjo, kdybychtak

]l-iri i+
í.;.:*i.*'iti

tenkrát
v téškoledétva\avětší
pozor!..vyčitala,Á,.....
' ..
."'..'*:..;.,.1
.:l::',;
i; jÍ.l.l
:,.' 'lT;..;r.;:..i.|
'..J....']1.i
'i.
něcoměnapadlo!..rie;Juffi;#u";';;n'];;?;
',,..;,..'.'i
'ii#jtl1'.r..1i.'
zaprášenouknihu. Koukla se a hned viděla' co má dělat,
''..'..i.''.'.i
. .,.;:,.'-'i;-.....j'

někdo omdlí. Y7alasi kbelík čistépramenitévody a běžela
zpátky,Ale to už
,',ál.*ámen.uu"o*tu#;;;!á;:H"?ffi
ffi'ři:'"iff
í,"i:.í'ť*.Ť:ffi
:Jff fiil
r.teřin' voclníčekby dozajista umřel. Ale Arnoštka ho bez váhánípolila
studenou vodou. V "f;
tu clrvíli
kdyŽ

se probudil a řekl: ,,Tyjsi mi pomohla?..o'No.'....ano!..koktala víla.,,Moc ti děkuji,.,usmál se
Rytiem. A víla Se mu zača|aomlouvat: ,,Promiň,Žejsem na tebe byla tak z!á..,.,,',Ale to nevadí,..
rnedově odpověděl vodník.A hned Se nezapoÍrné|zeptat:,,Máštu nějakékamarridy?..,,Tady ne, ale
ve vílím světě ano, jsem tam dokonce zahvězdu,......pochlubila se víla' ,,A co ty?,' vyzviďala. ,,No,
já ta.dytakéneo..odpověděl smutně Rybiěka. A oba téměŤnastejněvyhrkli: ,,A co kdybychom byli
přáte|émy dva?,,Ahned si oba zase najednou odpověděli : .,Ano!..
A tak nejenom Že se stali nejlepšímipřáteli, a|e zaěali spolu i hospodařit.A pokud ještě
nezemřeli, Žijía hospodařítanr ve shodě dosud.....''.
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tlejkal

Texta ilustrace: Natálie Hůlová

Kdysi dávno v jednévesničce,která byla obklopena temným, hlubokým lesem Žil chlapec
jrnénemJirka, byl to hoch opravdu velmi neposedný' Maminku atatínka neustíle zlobil, ve škoie
nedával pozor a svým kamarádůmse častoposmíVal.
Jednoho podzimního sychravéhovečerase Jirka jako oblykle opozdil a zůstalvenku s
kamarády. Cestou domůzaslechlpodivné zvuky, slyšelkroky, kterése rychle přibližovaly. Zaěína|'
mít strach.Noc byla tmavá a on byl sám v celéulici' Y 'zádechho mrazilo a dech se mu zrychloval.
po jedné zhastnat.V Jirkoqých očíchse zableskltřpyt měsíce.Něco ho
Pouličnílampy zač,aLy
prudce popadlo zaruku, vyhodilo ho do výšea pak i s ním odlétlovzduchem směrem k lesu.
Hlavou mu probleskla myšlenka:,,Jestli to, co ho zrovna teď unáší'pustího vůbecněkdy domů
Po chvíli zača|iklesat kzemi a Jfuka poznal, žeten,kdo ho uneslje
zpátky ke svým rodičům...
znánrétresnístrašidloHejkal.
Nechal chlapce uprostřed lesním;ftiny, Azmizel Jirka zaéa|breěeta naříkat,že se vž nikdy
nedostanedomůa Že tady asi zkamení' okolo běŽísrnec a povídá mu, jestli chce, žeho odveze
zpárky do vesnice. Jirka byl moc rád, naskočil srnečkovina záďa a utíkal pryě z 1esa.Srneěkovi
poděkoval a slíbil, žeužnebudezlobit. Když přišel domů,maminka a tatínekk němu běželi a byli
hrozně údi'že se Jirka wátil domů.
od tédoby uŽ Jirka nikdy nezlobil.

Iak se stal vodttíkkrúlem

Text a ilustrace: Anna Hrabákovťt
rybníku a tradiěníc}rrý-lovů.
Za deyatetohorami, za devatero lesy ležíměsto Třeboň. Je to město
A o jednom z těchto rybníkůbude takémůjpříběh
veimi n,ědavý.
V ma1ebnéTřeboni je velký rybník Svět a v něm bydlel vodník Ráěelc.Byi
měl mnoho kamarádů.
moudrý a pracovitý' Viybnílcu proto žilo hodně ryb a vodrríktam také
jednoiro
na sr'éstarévrbě a kouřil
seděl
dne
KdyŽ
.ii:.
dÝmk-u.uviděl ve vrbě něco bílého'Bylto dopis s
.1i'. ::l. :.
obzvárutr,dozámku. Ráčekbyl veimi poctěn.Poprosil
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Kromě toho,Že měljeden nrlrávdelšínežten
ulitý'
ultty'I\llJlrrgL\JllU'ÁwlllvtJvgvu
d'uhý'
Hned ráno se r,rydalna zámek. Zámeckédveře mu
jako
otevřelaprinceznaLudmila.Ráčekbyi červený
f aK Al tr I l U V Lr

\

kr ásno udivku. j a ko byla L udm ila . vŽ ivo t ě ner , id ěl .

rozhlédnou...qlpromiuvil.
{ Ái- '.z sestihnulporaane
vás fu pěkněvítám.Byli jste lrybránikrálovskjmi
'.Tak
ženišipro moji Ludmilku.Všichni
I iaa.i, jako nejlepší
tři vládnete neobyčejnýmivladďskými schopnostmi.
Princ oriík vládne větru, ohnivak poroučíohni a

splnítři
světu.Ten.kdonejlépe
| ť#ťf I Ráěekzasevodnírnu
Ludmilky...
úkoly,starrese mým nástupcema muŽem
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s Ráěkem se zatočil svět. Tak proto si nás král
i
a před
\ pozval. Nikdy se necítiljako ve1kýpanovník
t te*ito dvěma vládci si připadalještěmenší.
\
,,Ať země lydá svétři drahokamy.Zitra večervás
očekávám,..oznámil král prvníúkol.Ráček hned začal
přemýšlet,co myslel Wál za drahokamy.,'NejdraŽší
drahokam je to, co vyroste ze země, životje nejdraŽší...
vyKikl vodník. Večervšichni přinesli svédrahokamy.
oba princové měli krásnébarevnéskvosty, krái byl
Ť";
nadšen.Nad Ráěkoqim Žaludem,semínkem
slunečnicea jadyrkem z jablka jen ohrnulnos.
ffi
Hry
,"Druhý úkol zni - zítraránomi přineste
nejvzácnějšívěc na světě,..pŤikáza|král. Ráček si
na světěje voda...Ráno oba
',Nejvzácnější
"uoy.tt.
jen Ráěek přinesl
šperky,
a
sokovépřinesli z\ato
hrnečekprůzraěné
rybničnívody. Král o vodu ani
pohledem nezavadil. ,,Amáme tu třetíúkol, ale ten
oá* ř"kou aŽ po obědé,',zajása|král" Ale po obědě se
král neobjevil. Přišel sluha a oznámil, žek<ráljevelmi
nemocen"kdo ho uzdraví,dostaneLudmilku zaženu.
lékďe, ale všichnijen
Princové pozvali nejváženější
kroutili hiavou. Jen Ráček si věděl rady: ,,Dáme mu
:nejvzácnéjší
dar na světě' napítvody. Na posilněnou ať
sníjablko a pro radost mu princezna přinese
.slunečnici.

s
o"*u.,,, a rao oupočívalr,e stínudubu. Ráček se stal králem a oženil se
é'*-matise

Ludmilkou, Ažili spokojeněaŽ do smrti'

Hloapý vodník Béd a

Text a ilustrace: Petra Motzbriuchlovri
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Byl jednou jeden rybník a v něm ži|Béďu byl to vodník, kteý nebyl moc chytrý. Nosil ze1ený
fráček,ze k1eréhomu kapala vod4 a dlouhé ze|enékalhoty. Jednou se z dlouhéchvíle rozhodl, žě si
zaskáčedo rybníka.Vylezl na stavidlo a šupdo vody. KdyŽ se pokoušel o svůjposledru skok,
zavadll o stavidlo, to se otevřelo a voda v rybďce zmizela. Bď'a se lekl: ,,Co se to stalo? Kam se
poděla ta voda?o.V tu chvíli se sumec' kteý užlapal po dechu rozkřičel: ,,Cos to udělal, lypustil jsi
celý rybnft!.. ,,Ale já to nebyl.. hájil se Béďa. Žabička,která to pozorovala uŽ od rrína,lysko či|a.z
rákosí a povídá:,,Tojsi byl ty' ýs ho vypustil !o.,,opravdu, to mě moe mtzi,jak to mohu napravit,..
povídá Béďa. Žabičkase usmála: ,,Takjá ti pomohu, když mi slíbíš,že uŽ skríkatnebudeš...
,,Slibuji!.. řekl Béďa. Potom,co stavidlo opravil, už se zněho nikdy nesnaŽil skákat do vody.

rak vodníknošelnow domov

Texta ilustrace: Natálie Brousilová
Byl jednou jeden vodník' kteý se jmenoval Ráček.Vodník to byl smutný, protožekďdý jeho
kolega měl svuj rybník,kde mohl hlavu sloát. Jednoho dne se proto vydal do svět4 aby si i on
našel svůj v1touženýrybník.
Šelpřes ČeskéBudějovice,Hlubokou nad Vltavou, Vodňany, Protivín, ale žádnývhodný rybník
nenašel.Nakonec došeldo města Písek,ale ani tam ho na první pohled nic nezaujalo.
Srámsobě říkď: ,,Breke. ke. ke, to nenímoŽné,žetunení široko daleko rybníčekmých snů.Šel
proto dála jak byl zamyšlený,narazil na krásné,ze|etéwby. Rozhlédl se proto doprava, doleva a
uviděl úplněmaličký' ale krásný rybníěek.Atak si řekl: ,,Tady by se mi doopravdy líbilo... Jenžeto
mělo mďý háček.Po hladině tančilakrásná rusalka, a tak na ni zavolal: ,,Hej, maličká, pojď sem...
Rusaika se podivila, kdo na ni volá, kdo ji nršípři tanci, ale k vodníčkovípřišla. otánala se, kdo je a
co od ní potřebuje. Vodníčekj í zač,a|
vyprávět svétrápení,jak hledá pro sebe bydlení a žetenhle
moc
moc
líbí.
Se
mu
a
rybník
Rusalka nebyla zIá, jeho trápenípochopila, a tak mu nabídla žetu spolu mohou bydlet, pokud jí
splní tři přání.
Vodník chvilku uvažovala nakonec souhlasil. První přání znělo _ najítpět krásných perel, kÍeré
tanečniceztrati|apři noěnímkoupání.Byly pro ni velice vzácné.Pro vodníěka toto přráníbylo
jednoduché,atak ho měl splněnévelice rychle. Zrovnatak vyplniljejí druhéi třetípřr{nía dveře k
novémudomow měl zcela otevřené.
Vodník získď novébydlení,kteréhosi moc váži\, a rusďka kamatáďa, který ji vždy pomohl v
nesnázích.Atak tam spolu spokojeně a šťastněŽili a starali se o svůjspolečnýrybníček.

Rusalka u vodník
kxt a ilustrace: Eva Burgerová
Byl jeden les a v tom lese rybďk , u něho vrba a na vrbě seděl vodník.Každý den se díval na
rybďk a na ryby ve svojí tůni.Taképozoroval okolí svéhorybníka,protoŽe...
na kraji lesa
Jednou, kdyŽ vodník seděl na svojí starévrbě a kouka okolo rybníka, zalůéd|
nějakou postavu, a tak se tam zvědavě zakoukal, Že nesiyšel,žese někdo neslyšněpřiloudal ažpod
wbu. Přišel hajný a řekl vodníkovi: ,,Pane vodník, co Se s vámi děje?..Vodník se lekl a spadnul z
vrby dolů.Hajný k němu hned přispěchala zepta|se ho: ,Není vám nic, pane vodnfl<u?..
,,Já nevím, asi mám něco s nohou a rukou, jak jsem na ni spadi...,, Tak si stoupněte,ať vím, jak
jste na tom.o.Vodník si stoupl a nejednou Kičí: ,,Au, au, to bolí!..Hajný zavo|a|záclvanku a
vodníka zpárky položil. Za chví|ipřijela sarritkaa nabta|avodníka na nosítkaa šupdo auta ahlrá
do nemocnice. V nemocnici určili, ževodník má naraženounohu a ruku, takŽe mu to dďi do ortéry,
ažeto pry není zase ažtakvěŮmé,a|e že si ho tam nechajíraději dva dny na pozorování,co kdyby
přeci jenom, jistotaje jistota '..'a tak dal' všakto znáte.
A tak dva dny utekly jako voda a vodník mohl jít domů,a tak šelke svémurybníku. Když se k
němu dobelhal, zastavi| se a nevěřícně koukal' Tancovala tam víla, vodník k ní přišel a zeptal se jí:
,,Jak se jmenuješ?..,,Jájsem Rusalka a kdo jsi ty?.. vyzvída|avíla. ,,Jájsem vodník Chechtílek,..
tě
slušněodpověděl vodníček.,,Aha, tak to ano,.. odvětila víla a nerušenětancovala dál.
'yA.si
tancování hodně baví,viď, Rusalko?.. zepta|se nesměle vodník. Rusalka se zarděla azašeptaLa:
,,AÍlo,kdyŽ se spolu dohodneme,mohu ti tu tancovat třebna každýden......,,Iéje,to bych byl velmi
rád, kdybys tancovala zÍovnatady u rybníka. Hned by mi ten svět připadal hezčí,..,,
,,Tak mě tady
do
lesa.
Vodník
šel
na
svoji
vrbu
a koukal se tak
slíbila
víla
a
znizela
zitrazase čekej,Chechtílku,..
zasněně, ažz toho usnul. Za chvíIi se probudil a kouká na rybník. ,,Ryby mají asi dobry den,
protoŽe skakají a smějou se,..vidí vodník všechnov ružových barvách. Uběhl den a Chechtílek zase
sedína staréwbě adíváse. Rusalka zasetančíokolo rybníka.
Takh]e to bylo už napořád. Rusalka a Chechtílek byli nejlepšímikamarády.A pokud neumřeli,
tak stejně žijídodnes, vodďk pozoruje krásně tančícíkřehkou vílu a zasněně se na ni dívá.'...

totbalovy tyrn FC Močthln{k
Text a ilustrace: Jakub Jevččtk
V jednom rybníku, kteý se jmenoval Močálník Žil vodník Česílko.Jednou si Česílkopořídil
televizi a uviděl v ní fotbalový zápas mezi Baernem Brčálníkema Manchestrem Rybníkem.A ta hra
se mu hrozně líbila, proto svolal rlšec}inymožnévodnfty z Močálníkua chtěl vy.tvořit fotbalový
fým.
Většina vodníkůsouhlasila atakza|oŽili FC Močálník.,,Nejprve potřebujemehřiště a stadion,..
řekl Mďlička. ,,Ale nevíme,jak má r1padat!..
Když postavili hi.iště,zača|itrénovat'Po dvou měsícíchbyli vyhénovanía začalasezona. Svůj
prvru zétpas
hráli proti Sokolu Přehrada. Sice prohráli 5 : 1, a|e zalvá|i si. KdvŽ skončilaSezona'
zůstalina 8. nrístěz i5" Příštírok skončilina 1. místěa postoupili do Řase ligy Do dalšísezony
vyhrát. A docela se jim to vyplatilo. Bohužel v semiťrnáleprohráli 4 : 5 na
vstoupíli s oc}iorl"lánínr
penďty.
Po jarní přestávce se hoši z Močálníku pustili do sqých soupeřůa díky tomu se probojovali aŽ ďo
se měli utkat se Slávií. Probojovat se do finále, to byl jejich velký sen. A to,co
finále, rie i<terém
bylo nemožné,se stalo skutečností'FC Močálník vyhrál nad Slávií 1 : 0 a stal se mistrem rybníků.
Píski rozhodčía pohádka tímto koněí.

Narozeninovdosluva

Text a ilustrace.' ]uÍiroslavGrobár
Byl jednou jeden vodník, Červinka se jmenoval. Měl červenélrastrmanskébotk1,"rákosrrvé
kalhoty a ž|utysmoking s ťráčkema řasovým kloboučkem.Bydlel v malémrybníčku,kterónru liejé
říkajítuň. Měl v něm hodně krasných rybiček a - krJo.!cštěví - kolik živočichůporl hladinou.
Přebýval v něm moudrý sumec se svými dětmi. Všichni obyvatelétohoto rybníčkasi k nŮrrru
chodili pro rady a on jim vždy rád'a dobře poradil. Kr-lyby neŽil v rybníčku,nemohl by tentu a.ni
pořádrrě fungovat. I Červinkasí chodil pro rady a byl sumcůvnejlepšíkamarád. KdyŽšeli.r-.,clníli
spát, všiml si svékokalendiíře,a s hrůzou Zaznamena| Že pozitti má sumec narozeniny' ,'A sak;nl.o
řekl si,
mu koupírn,jakou oslavtr připravíme, bucíese mu to líbit?..
')co
jak
se probudil, svolal tajrrouporadu' přizva| Srrmcow drobotinu a zástupce ze všeclrkolrrů
Hned
aby
rybníčka, projednali, kde bude oslava...,.a spoustu dalšíchnezbýností. Časneúprosněletěi a
všichnibyli pod tlakem. Dohodli se,žeprírtybude přesně uprostředrybníčka.....'apostavíveliké
podium ....'avše,co k tomu patří''.....a koupímu společnýdarek. Sumec byl sám a svésyny horko
těžkozv|ádal, a tak Červinkavymyslel....'..A co novou sumčici!..Všichni zved|ipravici á červinka
klepl do stolu a nto|a|:,,Dárek bude jeho nová suměídráma!Doplar,u pro ni do vedlejšíhorybníka...
Sumec až o ru věděl, ale nemohl se přes hraz dostat a opustit tak sruj rodný rybník. Paní Klára _ jak
se sumčicejmenovala, se všímsouh]asila.
Přípravy už vrcholí a podiurn užstojí,poslednídetaily se dolaďují. Červinka s dětmi si řek]i:
,?ítta to lypukne ,,, a p|ácli si na to' Kďyž se probudili' všichni uŽ byli v dějišti oslary'. v čeles
Červinkoua rovnali se. Děti vzbudily sulnce a řekly mu, Že má jítoa,,ou'o,,o., po.uá.,. Když přišli,
všudetma a sumec si v duchu říkal: ,, Tady to máby'taporada?,! a nrumlal si něco pod vousy sám
pro sebe. Za okarnžikse rozsvítila světla a všichni zpíva|inarozeninovou písniěku' sumec měl aŽ
slzy v očích,jaká to byla krása, přímo pasfua pro oči.
Když přišlo na to' kdy měl otevřítdiírek,byl celý.nervozní, coŽe to tamzajimavého objeví za
překvapení.Když rozrnotal stuhu, tozzáŤi|aSe mu celá jeho vrásčitá tváÍ anemě| slov .
Ti dva se k sobě hodili, a tak sumec našelsvou lásku ....aČervinkasi oddechl .,...anarczenívá
oslava dopadla velmi dobře. Pý se teď voda zbawi|ado růžova,aslj
Lásky.nemyslíte?
ZazvorulTronec a

.:,1'A

Zan,&ilcvóžlÍbu

Text a ilustrace: Adam Hora
Jednou, kdyŽ se
V jednémalétriňce uprostřed lesa měljecen Žáýk.jménem Kuňka domov.
jako
Valentýn. Pro
j.e
náš
že se právě má slavit Žab|evýn_ to něco
koukď do kalendář.. u.r,,íděl,
se odehrával na jedné
Kuňku to byly srnutnédny' JiŽ 4x si Žádnou vyrzolenounerrybral. Žab|elýn
mezt. Vyda! se tecl-vftamez.
jak na mezi stáio ananápaďnitr 09Qt9
ř{nerj po sr.órn příc1roduna v1.touženoume:l uviděl,
jiném,Že se stát žabíninevěstami. Tak ani
mnoho přei<rásnýchnápadnic,lcterénetoužily po ničem
uviděl svoji
nečekalou,,i., a šel se s nějakými seznámit. Po půl hodině maméhosnaŽení
náš -Ir'.uňka
','yvoi*nlu.
tak se zastavíčas?Kuňka se nemohl vynadívat.Ale, i
'i ite.Žekdyž uvidíte svoji Životní láskr:,
přece jen musívšechno
kctr3,;," éaszistaví' na nikoiro se s námluvarni dlouho nečeká,ěas to
doirnat' V okamžiku se žžhyrozutekly a bylo po námluvách.
myšák. Zarckpráce u rně, ti řeknu jménoa
,".Iábych ti mohlpo*oót,.. řekl starý opelióhaný
vza|, Za měsícpráce
uyaiiste íé,nuttere;si mohl dneska očinóchat.. A tak to zamilovariý Kuňka
a tak si nenechal ujít ani minutu, aby si
sá dozvěděl maličkost o tésvékrásné neznětmé,
nepředstavoval svésetkanís ní.'..
u pole'..Kuň}'a se
Uplynirl rok, myšák dodrŽel,co slíbil' ,,Jmenujese Kapka a bydlí v louži
dva čápi' okanržitě se na ně
wdal k poli. Když iam došel,uviděl něco hrozného.U louže stáli
pulec' jedna věštkyně
vrhnul' Normáiní žábaby to neuclělala,ale Kuňkovi, když bylještě malý
se, čápikrnitali
předpověděla dlouhý a spokojený život, a tak věděl, žetakhie nezemře. Uhýbal
se probudila velká
,oaaq,,ale to jim náuvtó nic ptaine. Ale kdyŽ jeden klofl po Kapce, v žábákavi
Ještěžešlaokolo liška a
sita. nójovat tát stateEněa srdnatě, žejeden čápzahanbeněutekl z boje.
útěk.
Že jí Kuňka pomohl s rybami. Liška za\lna\adruhéhoěapíholupičena
jen
dny v jejich
slunečné
nastávájí
Že
se,
azdáIo
Tak se konečněKurka a Kapka seznámili
chce souboj na mjtině'
životě.Ale to nebylo vše,nazíří zaklepal na dveře oškliaý ropl'ršák,Že
jiného nezbývalo,Že se vydat do
Kuňka strnul, on totižjaktěživ nebojoval s jinou žábou.Ale nic
dalšíhokrutéhoboje za lásku svévyvoiené.
Ne' to by byla
Svítáníse b1íŽí,minuty utíkajíjako hodiny. Kuňka přemítal v duchu: ,,Utéct?
do sebe pustili. KdyŽ
zbabělost!., DorÁ|nu *ytin,,. Úsopleny žabákfuněl zlostí' Hned se spolu
Kuňkaprohráva1,taksivzpomněl,jut'.rvalsěápy,aříkalsi,j*uvbylotloupéprohrát
Co
ropuchou.kuňka sésebral...a to byla hned levá apravá'....Žab*"bylporažen'
mnohem s1abší
myšák.
jeho
kamarád, starý
to? Kuňkovi v ruce zůstalkus ŽabíkůŽe.A před ním stojí
Kapku zažettu,ale teď vidím, že
taky
chtěl
vykřikl:
,.Já
Kuňka se ho jen zeptá:,,Proč?..Myšák
Kuňka
jsi pro ni lepší!..u ," .,'lykotem se rozeběhl domlu. ŽabáL<šeltakédomůke svéKapce. KďyŽ
prohrál
ale
došel domů, zepta|asenedočkavěKapka: ,,Vyhráljsi?.. Kuňka smutně odpověděl: ,,Ano'
j sem svéhonejlepšíhokamaráda'.....
A žili do konce svéhq.}iv.otašt'astqě4.sookojeně.
*,:.'
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o vznikutřeahorybníka

Texta ilustrace: Daniel Sybal
Aničkabyla krásná víla.Rriaí vodnícise po nírádi otočili,ale přesto nebyla šťastnáJi se moc
líbiljediný.By.|tovodní<Davídek.Ienžeten byl takévelmi oblíbený.Ale bylvrírnto takový
mizera a srab.Že je |epšlse o tom víceani nebavit.JenžeAničkato netušilaa ihned se mu začala
dvořit.
7-ača|a
to takhle:Davídeksi jednohodne vyšelna procházku k lesu u Dvou rybníků,neboťbyl
srímobyvatelemjednoho z nich. AAnička bydlela v jednéz mnohaborovic v píseckémlese. KdyŽ
šelkolem, vyšLaz:pza stromua vybďla na něho.....jenŽeto neměladělat.Davídekse víly tak lekl,
a brečela brečel,ažtendůlek
Že se rozbrečela sedl si doprostředdůlkuvedle dvou rybníků......
písecké,m
těch
od
dob
se
v
lese nachiázímísto,kterému
naplnil slzami.......a tak vnikl třetírybník.
všichniříkajíU tří rybníků......
A co dál bylo s našímhrdinou?Najednou se kolem něj seběhli ostafirívodníci a dodnes se mu
smějí.AAnička? ZaŤekJase,Že do konce ilvotanechce míts vodníkynic spoleěného.
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Texta ilustrace: Jan Štěpán
Jednoupo školese dva kluci jménemKarel a Lukaš
sešliza parkem.
o,Ty,hele,já jsem byl s rodičiv lese a uviděljsem tarn
obrovitrínskujeskyni. Co kdybychom to tam šli trošku
prozkoumat?..povídástaršíLukaš.,,Hele,to je dobrej
tápad,já stejněnemámco dělat......
Dďi si srazve tři odpoledne.KdyŽKarel přišel,Lukáš
Můžemevytazlť?,,ptríse nedočkavě
se červenalradostí.
hrdě odpovíKarel.
Karel. ,,Baterkumáš?*,,Samosebou!..
ažje ztoho
pořád
kopce,
do
to
Bylo
šli.
Tak tedy
je
pořádněbolely nohy.,,Támhle to!o.lďikneLukáš,až
jeho kamaradnadskoěí.,"Parádq batohyfu necháme,
vezrnujenom baterku.*Potopili se do tmy. Byl tam vellcý
chlad. Šta šli,vtom do Karla Luláš drcnul. ,,Karle,já si
jéje!..Vystrašení
obešliněkolikrát
nepamatujucestu..o,,A
celoujeskyni, ale východnenašli.
Už se zašalipořadněbát, kdyžvtom Lukáš uviděl
blikajícísvětýlko.Pohlédlsměremk němu. Světlo
vyzďovalo z lucenričkymaléhoskřítka.,,Pojd'teza Ínnou'
rošťáci,kdybych náhodouneslyšelnějakéhlasy' tak tu
trčíteještědalšíměsíc,..pobaveněskřebotaskřítek.
,Nikdy se sem uŽ nevnítíte,rozuměli jste mi?.. Chlapci
přitakďi a uŽ se těšili,jak je zase bude rozpálenésluníčko
hřát do tváří.
Když jim skřítekmávď na rozloučenou'poděkovali a
šli. ,,Jsemrád, žejsem zase venkrr"taÍnse mi to totiž
nelíbilo....Máš pravdu!..
Chlapci se wátili domůavšechnovylíěili svým
rodičům.,,Takto byl nejspíšpimon, patronPíseclcých
hor!* vysvětlil Lukášůvtatínek.
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NešťastnúvychtÍzkana hoaby
Texta ilustrace: Lucie Holánová
,,Ne'... Už zase...?Já tam, máti, nechci!.. nďíkala jsem opět, když panímrámaoznám.i'|4že
půjdemedo lesa na houby. ,,Musíšudělat bramboračkua ta se přeci bez hub neobejde...,,Dobrá
tedy, nic jiného mi nezbývalo...Bylo přesně půljednéa pět minut. Šli;sme na dlouhou cesfu do
strašidelného
lesa. Ano, do strďidelného, protožeto, Že je les strašidelný,ví celá vesnice. Z
vyprávění od mébábinky. Vypráví všem krásné, ale jak pro koho pravdivé věci o tom, jak v lese
straší.
Jdeme okolo rybníčka kde sedípan vodník Emílek, vŽdy milý a ochotný, kterého mákaždý ád.
,,Ale nepovídej,Emílku'
,,Povídámviím,dnes do lesa nechod1e....tuším,že se něco stane....oo
potřebujemehouby a do toho lesa chodím celý svůj Život,o,odpověděla panímríma.Vodníěek mávl
rukou, zafuáĚi|se zklamaně a skočil do vody. Věděl, že se něco blíŽí,něconepopsaného,ďe lidé v
životěnic v lese neslyšeli a neviděli, tedy kromě babičky.Nemohli tedy ničemuvěřit. Šr dál a
zachýáva|i se stromůokolo. Vyšplhali se na menšíkopec a vydali se cestou doleva, tam bývá
nejvícehub. Už dnes by věděli, že|evá strana se jim stala osudnou. ,,Hí,hári něco se tu hejbe, něco
tu šustlo,.....povídám matce. ,,Neměj strach,je přeci už skoro večer,to byla jen sova.o.Dobrá tedy,
jdeme dríl.Popojdeme metr a to divné,čehojsem se tak lekla' je tu mova.
Bojím se, srdce mi buší,hlava
mně třeští,celá se klepu, matko,
přísahrám,že zamnouněco bylo,
aÍIo'zatím stromem....chci
domů!..Matička mi moc nevěří,
ale stejnějdeme domů,jelikoŽ už
je tma a hříbků,babek a lišek uŽ
mtímedost. Jdeme tedy pomalu ze
strríně.Já utíkám, matičkajde
pomalu. Jsem celá strachy bez
sebe, nemohu se zdržovatjako ty'
.. rt jt.
1_ :l'
-:::B'.s:,t .rr..ji
-,,11_.:i
'rrr.;
matko, om]ouvám se, běŽím
.r, a-"
i
1.: t' ., "r
napřed. Ale ne, tohle jsem dělat
,:i i'
ll
.1
!'
"'
neměla' Doběhnu do vsi.... na
l+::--+''
dvůr.....do světrricea sedíma
čekrím.
Trvá to asi 15 minut' co
jsem ještěbyla trpělivá' a|e mátma
pořád nejde a nejde.Nemohu to uŽ
vy dtžet.Běžímtedy s rcn énanými
tkaničkami a jsem celá udýchaná.
Přiběhnu ke stráni, kde jsem matku
naposledy spatřila a s uplakanýma
oěima a vyděšeným vyrazem v e
tviíři, vidím dočistanedýchající
postavu.Ach' nďtěstí moje matka
to nebyl4 zatoto byl pan
t'
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vodníček.
Už se nedalonic dělat.
Uplakanáa smutnáuŽjsem
Teď uŽjen vím,žeměl
odchiízela.
pravdu.Doplatilna to, co řekl.
Varoval nás a my dvě neposlechly.
Do toho lesase užv ávotě
nepodívríme.
Jenomk dolejšímu
hřbitovu teď chodim.Za
Emílkem..'....
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Velkérybístěhovdní

Text a ilustrace: Sebastián Svozil
V jednom rybníkuna jihu Moravy se začalouvaŽovato tom, Že by se měl rybníkzvětšit.Potom
by se do novéhorybníkupřemístilyi ryby' Ve stejnoudobuv jednérybíškolese zrovnajednaz
učitelekmatematikyvelice rozkřikla najednoho žáka,kteý si zni dělal celouhodinulegraci,a
učitelkuto užnebavilo.
Víte,toh]enebylo poprvé,tahlerybka totiŽnebylaúplněnejhodnější
a v jejížákovské
knížce
poznámky denněpřibyvaly. A protojí ta učitelkaposlala na samotku.Ještěten den se do rybníka
doneslazpráva o tom' žese budou stěhovat.Nejdřív byla v rybníkutroškupanika,ale po chvíli se
rybky utišily.
jen kousíěekod toho starého.
Aještě téhoždne přepravili rybky do novéhorybníčkuvzdiáleného
Ale zapomněli přepravit i rybku na samotce.Když rybka vyplula venze svéhonedobrovolného
vězeni, zeptalase svékamarádky žabkyKuňkalky, co se stalo.,,Všechnyryby převezli do
vedlejšíhorybďk4.. oznamoval žabka.
jak se dostanedo novéhobydlištěi
Zatímve vedlejším
rybníku'kde byly rybky,přemýšlely,
hříšnice.Když se vedle nich najednouobjevilaprávě ta rybka,kterabylaještěpřed malouchvilkou
ve starémdomově.A hned se všichniptali,jak Sesemdostala.A onajim na to odpověděla,žese
jak se dostanezanimi, pak přišlana velmi jednoduchouvěc, nejdříve
žabiěkoudlouhopřemýšlala,
přeskoěíco nejdále,pak seboupořádněněkolikrátmrsknea budeto ''.....nejdůleátější
aleje, žeuž
jat
nikdy nebudezlobit ve školeani doma"aby nemuselavymýšletdalšíplany, nebýtsama.....
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