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Slovo na úvod

Máte rádi pohádky? Asi dost hloupá otivka. Kdo by pohádky rád neměl! Fřipomínají nám nďe
uejšt'astnější období života- dětswí, kdý nrím naší nejmilejší čtou z těch nejkrásnější.L k''íž"k,
které zrrráme..... v dospělém věku snad i Viínoce, kdy sedíme přikovaní ktetevizním obrazovktím a
snad už po tisící sledrrjemt příběh princezny se zlatori hvězdou na čele, přejeme štěstí Fopelce,
bojíme se s čerty a ďáblíky azailváme příjemné rnrazení v zádecbspolu se bubáky a bas}many...

Nelze se tedy ani moc divit, že jsme se při hodinách "'literrírního semináře.o rozhodli, že si
napíšeme svou vlastrrí ,,kníŽkťo pohadek... a aby toho nobylo nrálo, opatříme ji zbrusu novými
ilrrstracemi' jaké žÁdný jný malíř nenakreslí ......

Sezrrrímení s návodem k našemu snažení nazvanýrn o,Jak se dělá knihď. byl jen takovou malou
drobností. Nejdříve proběhla diskuse o tom, na jaké témanaše pohádky budou' Většina se
přiklr{něla k tomu, že niímětem by mělo být něco typicky jihočeskétro, když už tady máme takové
mnoŽství rybníků' jistě by se hodil nějaký ten vodník, rusďk4 divoženka apocl. Ale nakonec jsnre se
rozhoďi, že lepší bude, kdrtkaŽdý bude moci psát o toÍn' co rrrá rád. Aták se v našem povídání
objevili i čertíci, duchové a jiné pohádkové postavy a postavičky.

Zpracovánijednotlivých příběhů už bylo na kaŽdém z ruís. Snďra o co nejhezčí vyprávění byla
mnohdy korunoviína úspěchem, protože kcrždý se snažil, jak nejlépe dovedl. V naší lsižce maji
svou práci opravdu všichní žácize řídy, ať už mají z češtiny jedniěku nebo i ti, u nichŽ mateřslcý
jvyk zrovna kjejich záLibámnepafií. Každásnďta se ceď. Jistě nemalý podíl na celkovém dojmu
má i to, že jsme se snažili, aby co nejméně pravopisných chyb se objevilo na našich stránkách. Ještě
že mríme možrost nahlédnout do růzrrých pravidel a slovník&, jeden nikdy neví.....

Všichni pak ještě své spisovatelské snažení doptníli vyvedenýrni ilustracemi, aby si i oko esteta
přišlo na své. Zbývalo jen rozhodnout, v jakém pořadí svá vyprávěď seřaďmeo knihu sešít...... a
bylo hotovo.

V ávěru jsme si se zájmem poslechli nejlepší ukáZk.y z naší nové pohádkové knihy, která byla
vydrína v jediném výtisku na světě...... a musíme neskrcmně říct, Že jsme se svojí prací celkem
spokojeni. MoŽrrá až budeme psát další veledílo, nďe práce bude ještě lepší.
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o Venďulce
Text a ilustrace:

a Wtouškovi
Alžběta Vítkovó

"'VitE'ruŠktt" uŽ neorej. na mě si zavolej!..
voíala VE:ndulka na Vitouška ,,Až pole
dorrr*. na mě si zavolá".. zpívala si tak
Vgndu}ka na paloučku vedle panskych polí a
připravovala Vitouškovi svačinr1 aby se mohl
po pořádné práci posilnit chlebem, špekem a
:+ry[í" Po chvíli čekríní ji to však přestalo bavit,
a tak *i řekla' že než přijde Vitoušek' nakrmí
;tlespoň husy. Venduika odešla a Wom se
I}"l(1g6 keře rryncrril zelený panáček. ,'Co to
iady tak knísnč voní. Ah, '... tady to je...."....i-ak tahle tu tsk kr:ísně voni..'... špek, špekáto
čouzenáto' špík'.... špíčok,....... slaninka....'..
Vtonr přihřhla Vendulka: ,'Ty jeden zloději,
čím se muj Vitoušek posilní, kdyŽ jsi mu to
všechno zhltnul!..

Zelený panáček odpoví:,,Chtěl jsem
aaplatit' ale nebylo komu!.o Panáěek podal
Y*ndulce.ieden áat'ák. Dívka jej vzala do
ruky: ,la jeden kousek špeku ce|ý z|aťák? Y
tom je nějaká čertovina'.. usoudila. Jenomže
panáček zvedl klobouček a na hlavě měl dva
malé růžky. Vendulka se zděsila a uskočila.
',Ty- děvenka, ilemáš moc peněz, viď? Tak víš
{y eo" napij se vody, Vendulko!,'Vendulka
udělata" jak č*rt řekl. Bojácně natrihla ruku po
padávanérn dŽbánku a už už se chtěla mďičko
napít..'.. a najednou....".' málem jí vypadly oči
z důlků. Celý dŽbrín byl plný z|aťáktt. ,,Zato
si s Vitouškem koupíme kravičky, koníčky,
políčka a'...' takovou svatbu jakou budeme
mit....... v celé Neznámé Lhotě nepamafuje
ani staní Vondráčková.... a to uŽ tedv není
crpravdu jen tak..'.' A co musím uděíat, aby byl
džb.tn můj ?.. vy_zvídala překotně Vendulka.
',stačí pCIuze.ieden podpis vlastrrí krvď a
všechng je ťvé,.. sliboval sladce čertík..'..' : .... ř '.. '-',: . .:. ]::: '] .:.: ] : Vencluika maličkou chviličku roanýšlela,

přemítala, ďe nakonec přece jen podepsala .......a nezaváúta|a rnoc ani před tírn, kayz si přečetla,
že zapatnáct let si pro ni čert přijde. ,,Patnáct let, to je přece jenom rnoc dlouhá doba- nikd; neví, óo
všechno se můŽe stít...'' třeba to ještě dobře dopadne....... nemá přece Ži{dný sm;lsl, teď si s tím
lrímat hlaw....... patnáct let, to je přeci jenom hodně moc dlouhá doba........i Naiádnou se však
ozvalavelkáránaa čert byl fuč.

Vendulka si stále v hlavě opakoval4 Že udělala dobře, ovšem něco jí našeptiivalo 
' že to děLat

neměla. Pak ale přichazíVitoušek: ,'Vendulko.r:ž jsem dooral, koníčky pustil, však dobře mají cesfu
domů i poslepu. Vendulka Vitouškovi lrypověděla vše, co se jí do této chvíle stalo. ,'Ty holka
nešťastná!.. Vendulka se ale divila" proč nešťastnrí" vŽdý má plný džbánzlaťékŮ,tak jí přece nic
nechybí. ,'No přece jsi upsala duši ďáblu a zapatnáct let mě a niíš statek opustíš'..!.. V těn okarnŽik
ale Vitouška něco napadlo: ,,Vydáme se co pekla avtátí nánr irou smlnul,ll, i r, pekle musí mít
nějakou spravedlnost.
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o den později uŽ byli daleko od Nezrrámé Lhot,v a blíŽili se peklu čím dál víc do chřt.ánu. V
dalším lese je však přepadla skupinka lesních strašidel. ,,Já jsem půlnočnice, totúe je Klemprda a to
jsou lesní ví|y a nakonec vodník Rákos a také náš Fuďtík, Ie z ciziny, strašil dokonce i ve Francii.
Pak začaly neuvěřitelné kejkle a strašení. Vendulku a Vitouška však nic nevyděsilo, atakrychle a
neohroŽeně pokračovali dal v cestě, když dorazili k braně pekla ěekďo je nemilé přivítaní.

,,Já jsem Vendulka z Neznámé Lhoty..... ,,Ajá jsem Belzuba, pracující čert u brany. A odkud že to
jsi?.. Vendulka se zaěervenala. ,,ZNeznilmé Lhoty...... ,J.{o tak se podíviíme. C....C....Co ty tady
dělaš takhle před termínem!.. Čeftice, konající přísluŽbu u brrány úplně nudla,honem listovďa
pekelnou smolnou knihou, přehazovala strránky sem a zase tam, tam a zase sem' .........a nakonec
poslďa Vendulku domů s tím, ať se vrátí, ažbude čas, ale to se nemusí obtěŽovat osobně, bude to
mít i s doprovodem. Podle smlouvy si totiž pro ni přijde siárn ěert. Ale Vitoušek se nevzdávď a vše,
co ho napadlo, pošeptď Vendulce. Ta vyÍíbla špek a čertice najednou zachytilatu krrísnou vůni.

',Pojď, 
jen si dej, máme toho dost... ..|,lél<alaVendulka na pochoutku a podávďa velhý kus špeku

přímo do rulcy ěertici. Ta si vzala opravdu pořádný kus a odběhlazabrarrr4 aby si ho snědla.
Vendulka s Vitouškem využíli příleŽitosti a vběhli branou dovnitř. Hned jak vstoupili, spafiili
LuciferEVendulka požáda|4 aby jí vrátili její smlouvu, pak přistoupila Santrína" čertice, kÍení měla
tu čest pochutrat si na špeku, a dtnazné prohlasila: ,,.A'bycbom ti mobli wátit wou smlouvu, nesmí
ve džbiinu chybět ani jedenjediný zlaťrík...Lucifer se lišácky zašklebil a sebral Vendulce džbánz
ruky. ,,Santano ,Wůto do počítače!.. Santána udělal4 jak jí bylo poručeno. ,,ŽÁdný nechybí......
hlasila po mďé chvilce. Santarra se vyčítavě podívala na Lucifera a naposledy zrudla. Nezbývalo nic
jiného, neŽ Vendulce vrátit její smlouvu zpét.

Vendulka s Vitouškem spokojeně odešli a měli se krásně aŽ do smrti. Ačerti..... ti moŽrá ještě
dnes litují, protože tak dobý špek, jako přinesli ti dva, už nikdy více nemohli ochutnat......
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Zamilovaný vodník
Text a ilustrace: David Bauer

Bylo jedno krrísné slunné rríno. Vyšlo slunce' ptáčei z,ačali rpivat * najednou je slyŠet htozný
výkřik: ',AAA, co to dělráš? Hodil jsi mi to přímo na n*lru!n',,Fřtrť$iň. ale viš, jak je to těžké?.. Aha,
to jsou naši dva vodníci. Křiklourr a Manekýn. Zkuste hádat' proě se &si erCIvna takhle jmenují.

Tohle mě vŽdycky rozesměje, Křiklorrn proto, že se mu psřád něcc} nelíbí, a kdyŽ není
spokojený, tak řve a řve, dokud si ho někdo nevšimne. ÁManekýn? lb asi také napadne kaŽdého,
ten se odncadlaani nehne.

A proč ta ranní hádka? oba se totiž stěhují do jiného rybníka a musí všechrro zabalit. Byli jako
bratři, ale jednoho dne se hrozně moc poháda|i. Zaěnu vám to ted'v v7právět hezky od začátku. Jak
se tak museli stěhovat do jiného, většího rybníka" začali se hádat, či vlastně které věci jsou.
Křikloun se prořád opakoval jako gramofon a Manekyn byl uaso chytry jako rádio. Pořád bylo jen
slyšet: ,,To je moje!.. ,,Ne moje|.. A takhle to bylo snad aŽ do večera. KdyŽ byl veěer, bylo všechno
uŽ přecejenom přestěhovane. Šti si uŽ proto klidně lehnout, aby si alespoň trošku od té nelehké
lopoty odpočinuli.'

Rráno měli hotovo. Najednou oba dva nďi znrámí vodďci slyši nějaké děvče' jak si zpiváu jejich
nového rybnfl<a. Hned se šli podívat, kdo to je. Vykoukli tedy nad hladinu a spatřili krasné mladé
děvče. Přistoupili k ní a děvče se polekďo a ptá se: ,,Kdo jste? Co tady chcete? Já nic nemám. Jděte
pryč!.. A vodníci se okamžitě představili. 

',Ahoj' mně říkají Křiklaun..... ,,Ahoj, a já jsem
Manekýn..... ajaké máš jméno ty?* ,,Jakti říkají, krrísná neznámá?.. doplňovďi se v otiázkách zelení
mužíčci. A děvče odpovědělo: ,,Ehm, no já jsem Anička, kousek odsud máme mlýn...... ,,Ah4......
pověděl Manekýn, ale Křikloun zase zaséút| do rozhovoru: ,olrlo, my jsme se sem přistěhovali právě
teď!.. ,,Avy jste vodníci?,. zvědavě se ptalaAnička. ,,No jistě!.. vykřikl pyšně Křikloun, a|e jáuž
musím jít zpáky do mlýna, musím vařit oběd. Tak zase příště' vodníci moji....*

Vodníci se wátili Zpátky do rybníěka a hned se začali dohadovat: ,"Aniěkaje má!.. ,'Mě bude mít
jistě raději!.. ,,Na mě se zamilovaně koukala!.. ,,Prosím tě, neviděl jsi' jak se na mě dívala...... A tak
se hádďi až do večera. Až úplně potmě, ažkdyž nebylo vidět ani na své boty, vypravil se Manekýn
zaAničkou do mlýna, ďe Aničku nenašel, ani když prohledal snad i přilehlý les, ale po Aničce jako
by se slehla zem,KdyŽ se vrátil, čekal na něj Křikloun, ktery zjistil, Že šel Manekýn pryč a trošku
se na něho zato z|obi|,Žemápřed ním tajnosti. Zača| na něho křičet, co chodí zajeho milovanou,
ale Mane!ýn se rozzlobil a řekl: ,,Dost! Jdu se přestěhovď Zpatky do našeho starého rybníka. Tam
nebudeš ani ry ani Anička...

A tak se stalo, Že se naši dva vodníci roztrněvali pro jednu Aničku a od té doby žije kažďý ve
svém rybníěku.... A co Anička? Ta se nediívno provdala za mlynářského tovaryše z nedalekého
mlýna a žila s ním šťastně aspokojeně,nu, svý k svému.....

,&A
G
ď



Iak chtěl kapr vlddnout
kxt a ilustrace: Eliškil Bláhová

Jednomu krásnému rybníčku u lesa vládi staný moudqf srrmec. Všichni s ním byli spokoj etrj., až
na jednoho líného, tlustého, newlého kapr4 kteý si na vše jen stěŽoval. Tak se rozhodl, 4 ptqde za
štikou. ,,Dobý den,.. řekljí. ,,Chci zauaiitnové volby, chci tomuhle rybníčku vládnout!* Štika se
mu vysmala. Najednou plul kolem staqý moudrý sumec azepta| se: ,,Co je tady tak k smíchu?
Řekni, rád bych se taky zasmáI.,,,,Ále, tady kapr chce vládnout... Sumec se ušklíbla navrhnul:

'No... dobrri můžeš si to zkusit nanečísto...
Tak kapr nastoupil druhý den. Podjeho vládou se

nic nedařilo. Všude byla špína, rybičky zustavďy
doma, a dokonce zača|y uvadat nádherné lekníny.
Vládl !ýden a rybičky si chodily stěŽovat. Tak mu
štika tu vládu zanrrt|a. Kapra to naštvalo azača|
vymýšlet pomstu. Večer si šel lehnout a dumal.
Vyskočil z postele, protože ho napadla myšlenka,
která se mu líbila. ,,Jó, dobrej nápad, hodim ji do
vedlejšího rybníku...... pomyslel si kapr. Rráno začď
připravovat věci' Měl pytel a šátek - to bylo hlavní.
A večer šel na věc. Potichoučku, pomaloučku se s
baterkou v ploutvi blíŽil ke štičímu pokoji _ šel a šel,
aŽ došel na konec chodby, kde měla štika obydlí.
Snaál se nenápadně otevřít dveře' Přišel k posteli,
kde ležela a uŽ se chystal přes ni hodit pytel. Ale ona
nespala. Rozsvítila a křičí? ,,Pomoc! Pomóóóóc!.. a
najednou uvidí, že je to kapr, kdo jí chtěl ublíŽit.
Chýla ho za šupinku a bez otá]ení ho vedla za
sumcem. ,,Né, počkej,.to se vysvětlí!.. kňoural kapr.
KdyŽ přišli za sumcem' štika mu všechno
dopodrobna vylíčila. ,,To je hrťlza!,, řekl sumec. ,,A
teď chceme slyšet pravdu, kapře!.. on se pÍbna|a
řekl, Že ji chtěl hodit do vedlejšího rybntkazato,že
mu nedovolila volby. Ale na tohle neměli tak vellcý
trest a tak navrhli, Že udělají kaprovi to, co on chtěl
provést štice. Museli ho tedy dát do vedlejší rybďka
a všichni byli spokojeni. Nikdo si nestěžoval a nikdo
se nemusel uŽ v noci bát.....
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Zamilovaný kapr
Text a ilustrace: Radlra Koubknó
Byl jednou jeden mog h9dnÝ tapr, 9 lerém bylo znrímo 

lže jelíný' Celé měsíce a roky se jenom
r{ilůTflff:ff::: r"no mamintu tupri""?uilá říkaia: 'Écz-Jo .ueta, je tam plno

Ale kapr na to vždy jen odvětil: ,,Mili T'ryoko, já do světa ještě nechci jít. Nenuť mě prosím anech mě radši spát.* Kapřicevždy jón kyvla pl"'fui;-"l;iu,u|u.
Ažjednou jednoho slunného dné tup'i.. rekh: ,,řffi, t1nře můj.*,,Co chceš, maminko?..ptal se kapr. ,,Půjdeš do světa!.. rozhoJia. Á 

"'il*r" 
i."ři";:"o dům. Kapr ještě rozespalý siusmyslel, že tedy půjde. A tak opravdu sel. Cástou o"it..i-s1*o*u o,.,o,..i, J ň"..* zase byloznámoo že je ne moc hodný a hrózně rád sportuj" ;i|y;il";bá se.Když se spolu dva rybíkluci potkali, aomtuviti 

'o 
u'"'lq:u a proč. Kapřík ozrramovď: ,Já jdudo světa najít si nevěstu, protoze mo;" 

-itou*a -"."i't" 
r e&u ž9pý jsem |íný, atak bych měl iítdo světa... ,,Jázase chci srím od sebe najit ,is.,.o.',,*ffi; zamyslel se štikoun ondra. ,'Takbychom mohli jít sp9lu,.. nabídl taprit. a tuk šli. Louaaii',", loudali a najednou naraz.Ii nachaloupku' 

!!e ži|abyla jedna trasná tapřice jménem Vendulka.Stikoun i kanřík-s9 
{9ve1rdulkr tak zakouřali, ze3im maem vypadly oči z důlků. VendulkaZÍovnaprala šupin'íř'ky koŽich pró tatinka. st'r.9.-.ffiii"- pristi t< mladé kapřici b|íž azeptali sejí' jak se jmenuje. NIJ*átup":J oapo,,coctu,,,r**.1i*,Tiendulka.* Mladý štikoun s kapřftemcelí zčervenali. Vendulka sejich ak;i zepta|a,,proe se t"t ry.*"*;iz Á]" ř"p't se štikounem jakoby nevnímali. Byli do Vendulky tak 

'ato.,karu. Mezitím 
"r" 

v*a'ií";;ů;š;ikoun řekl: ,,Milýkapříku, tady bohužel moje 
""sta 

tonei... t<1rrik 
'";;;;i;,Jak to, z"u.,Á6itI zepta|se. ,,No,protoŽe Vendulka mě má ráda,,, špitl nesměló st*".Á.la:"t::i ."i,;;;]řii..it ," kapffk. ,,No,protože se na mě Vendulka tak koukala,.. odpověder stítoun. ,,Na mě se také díval4,,namítďkapřfl<. ,,Ale na mě víc!..hádal se o"Jiá..a žýa|ise pfft' ze to uyto slyšeiaz,,u uuoi.,,, rybruka.Najednou tam přišla Vendulk4 rozdělila je oo ,"t". Š'tiiloJn v."oulce navrhnul: ,,Má miláVendulko,.. poklekl apokraěoval' ,,mám tě z celého srdce níd. Vezrni s-i mě prosím!.. Kapřík se na

'::#"áf'liÍ,f,:l}J*o 
kdyby 

-u "r'ta ovt'r'at všechnýI"oi"" co má, ale protože byl hodný, tak
. . .|enay$3'" podívala na ondru a nesmělei spltta: 

''Jst ještě rrrladý. Myslím, že pro tebe nejsem: ttry'ravá, navíc tě ani.aemrím ráa'..iodala ještě.
; Stikoun se na Vendulku ještě.n"Jii smutně zadíva]'j a potom odešel. Cestou iotkal t.upřilu a pověděl
] mu: ,,Thk kapříku, máš pravdu, v"naurr.u tě má asii opravdu ráda. Ale ondra 

'" """.íi"i..,. zítaráno
; 4jÍ"š na rybniční pďouk přesnáv osm hodin a
l 

u*1":je..sPolu. Jestli nepřijdeš, prolúásímtě za
i 

**yŤ:éh9 
|anra.]p'o.'"'l ondra a hrdě odešel.
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Kapffk plný strachu se akorát t't .-utoezatvářila také odešel. Riíno vstával kapřík v 7:3O.Převlékl se a šel. Dorazil na putouk pr.,nc v osmhodin. Štikoun tarn uže"ur.'ceirpiocvieeny auyT1q kapříka pozdravil a.n'ásiJ.e: ,,Divím

'1l'-íj 
j'1 T'b"" 9T"!...,,To j á též,.. odpověděl

KapnK. A tak začal| Porvali se tak, že'zkaždého
w|eGlo alespoň 12 šupin. 

-.--> -- |

Naj.ednou ale přišla Vendulka. Zastavlla je v
i?:-oj'::avrh]a: ,,K19říku a stikoňe, vy jste
y,"ry,ťroČ se perete?.. ,,o tebe, Vendulkoj. hleslkagřík. ..A proč ZÍovn'19 m ě?,, zepta|ase. ,,My tětotiŽ máme cba ,jl'a rádi.....Víš co', 

';;. 

si mezi

' J  i&Ťa!*-. 
-*- ' '  ' . - ' . . :]



nrámi toho, jakého by sis vza|a zarybv* navrhnul kapřík. Vendulka se tvrářila tak rozrrrýšLivé, Z'ďto
kapfik se štikounem, ti uŽ na tom byli hůř. Kapřík se celý fiásl, ondra, ten zase měltakovy z)owyk,
a to _ Že si cucal ploutev. Vendulka najďnou promluvila: ,,Vezrru si tu rybu, která mi jako první
přinese zlatékoráůe... Hned jak to dořekla" ondra někam nrlize|.Ifupřík si s tím úkolem chvíli lámď
hlu.,.'" aŽ potom ho napadlo , Že mávlastně starého známého vodníka jménem Brěálník. A tak náš
kapřík šel k vodníkovi Brčálníkovi atázal se ho: ,,Vodníku, mám na tebe prosbu. Nemaš náhodou ve
spiži zlate korále?.. Vodník se ďvně zatváĚ7l a slíbil: ,,Podívám se!.. A opravdu šel. Už tam byl 15
minut. Kapřík se polekal: ,,Co kdý je vodník nemá, co já bych dělal?* ovšem vodník za chvilku
vyš€l i se zlafými korály. Kapřík se zaradovď. Vodníkovi poděkovď a rychle utíkal za Vendulkou.
Vendulkamu s radostí řekla, Že přiběhl jako první. Azapat dď se na dně rybníka konala veselka.

Všichni, co mohli, přišli. Jenom jeden ne, štikoun ondra. Asi ještě sLíle hledá zlaté korále.....
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"trttk voďnik chrdnil rybník

ua

' i .  l

V jednom mďém rybníčku vládl hodný starý vodník.
Měl ěervené botky' pořádnou fajfku a třásně na kabátku s
frakem, ze kterého odkapávala voda. Všichni ho měli rádi
a byli šťastní, že jim vládl. Totiž až jednou, kdyŽ se
vyhlásil den bez vodníka, dopadl katastrofálně. Dvěma
sumcům někdo utrahal vousy' kapra postihla srdeční
slabost, protože mu vykradli domeček....' naštěstí už je v
oořádku....

ď"tŤ
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Kdyžsevodníkvrát1|,dostalmálemtakéinfaÍld., ,To, l|

uŽ se nesmí stát,.. mumlal si vodník pod vousy. Všechno
bylo v pořáď<u aŽ do doby, kdy se zača|y ňrácet ryby. :
Nejdřív malinké, a potom dokonce i větší. Napětí v :
rybníčku houstlo' ,,Co když to příště budu já?! Nebo můj ; ,i.'.,, . . : ' .' ,
syn!?tt 1.,. ...," ' ' . , , '  :.

Vodník se rozhodl, že najde toho. kdo krade. V noci byl ..'

nastriíži.alenikdynevydrŽelaŽdotána'VŽdydruhýden
se ozval výkřik toho, komu zmízeliblízcí.Avšak starý 

. ,. 
.j;.'' ..;'..j ,..;;,.,: ' ....

vodník byl vychytralý. oi |...,..,.. :..1 
'. 

..Í..

Pred jldnbu fuiat-o.' se napil kapřího kafe, aby vydržel ': ,'.' ! ' 
' 

;... . .
ů do tána. Dělal, že spí ve své wbě a nakonec zloděje ... : ... : '..,... 

.|

viděl. Hejkď z nedalekého lesa se plížil k rybníku se .' -. , ..j
síťkou na zádech. ...-|..

Vodník pořád dě|a|, že spí. KdyŽ se Hejkal přikradl k rybníku, whl se mu vodďk nazáďaa
zavěsii se na něj jako klíště. Flejkal se lekl, začal se točit kolem dokola. Mezitím vodník křičel z
plna hrdla: ,,Ty darebáku! Ty mi budeš krást ryby, jo? Ty lupiči jeden!..

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: ',Tak 

jo!
Prohrál jsem! Jen mě prosím nechte!.. ,,Jen kdyŽ odtud odejdešl Už tě tu nechci nikdy viděit Irao3"
rybičky necháš na pokoji!..

ř{ejkal vypálil od rybníka takovou rychlostí, Že to skoro nikdo nepostřehl. Když Hejkal utekl,
ozval se velikánský potlesk, ale i zouťalý p|áč: ,,TotlŽ, douťala jsem, že se mi vrátí rnůj synek!..
plakala anačika|a jedna ryba.

o ýden později přišel noqi ř{ejkal se síťkou na zádech,..Co tu chceš?.. vyjel rra něj vodník.
,'Nejsou vďe? Ehm, promiňte, jsem nový Hejkal. Tvhie jsern našel v lesním jezírku..'....

A vysypal ukradené r "vby zpátk'v do j ezírka..'..'



Diamanty, nebo rybn{k
Text a ilustrace: Tomóš Karel

Jednoho dne šelvodník spát jako kaŽďý den. A zdál se mu sen. Zdá|o Se mu' Že je věřící v Boha.

Stálna jedné cestě a před ním stálkámen a za kamenem zb;ivalo 300 kroků ke kostelu. V tom

kamenibyl a dfuaa v té díře se tďúy schody. Tak se vodník rozhodl, Že lystoupá po schodišti až

nahoru, sót afl, až uviděl dveře. otevŤelje a spatřil dva ohně, jeden na pravici a druhý na levici.

Napravo pod ohněm záši|y diamanty a nalevo byl rybník. Vodník se zamyslel a v duchu si říkal:

',Kdybych 
mtlvšechny diamanty, mohlbych si koupit více rybníků...... Tak překročilpráh a dal se

íutevo. Kleknul si. Vzai hrstku diamantů a nabíral do nríruče. Vzaljich tolik, kolik unesl. Vydal se

ke schodům, překročil ZrLovaptélhadveře zmize|y. Vyšel ven ke svému rybníku a viděl, jak rybník
wsvchá. ,,,u

IE
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Znovusi klekl a jedna s|zazadruhou paďalana diamanty. Uvědomit ,i, i" chce zpátky svůj

rybník, kteý měl m-oc rád. Tak tedy šeIzpatky ažádný kámen neviděl, šel dál azah|édl kostel,

vese1 áo ne! pomodlil se a vyšel. sput'.l kámen' obešel ho. Pak do něj vešel a anova uviděl dveře,

vstoupil do nich a po levici neviděl rybníkVrátil všechny diarnanty na správné místo a poř.ád plakal.

Jedna slza za druhóu padala na kameny a vodník si.ien přál. aby měl zpátky svůj rybník. Sedl si a

čekal jednu.... dvě... pět hodin, storrpl si, šel zpátky. př=l.r.očil práh a dveře zÍ}o\tl zlrnizely. Běžel

zpátg k rybníku u .,í,děl, jak se rybník p|ni až po bŤeh \'t]ioll. B-v-l tak šťastný a \tom ....se vzbudil a

xiat si: ,,Fuj, ještě Že to byl jen Sen... Vodník se pcr:l'.č:.. :'bi si ','á.Žil toho. co má, a aby netoužii po

bohatstr.í. i kdr.Llv to samotné diamant-r. b:1l..
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Česílko
Text a ilustrace: Áneta Černická

Byl jednou jeden rybník, ktery se jmenoval Žabtnec, V něm žil vodník jménem Cesílko' Bydlel

u" .,ád''í* hÍadu s místností na dušičky" Nedaleko rybníka stitl zámek.

odpoledne u vody si hrály dvě královské dcery. Hrály si s míčem, smály se, pobíhaly a křičely'

VodníŘovi se tato hrá nefibilá, rreboť byl zlryklý na polední klid. Jedné princezně spadl míč do vody.

Vodník neviíhal, stáhl ji do vody a bylo po princezně.

Druhá z kra1ovských dcer běže!ádomus uplakanýma očima. Všechno doma řekla. Pan král

ryhlásil poplach. raizse vojsko seběhlo kolan rybníka, vodník se ryděsil. Bál se, aby nepřišel o

p,i.,".áu, proto ji v8znil v kleci u strašlivé ryby. Vojsko se snažilo zachtátntprinceznu. BohrrŽel se

jim to nepovedlo.
Král se rozhodl zajít zavodníkem sám. Šel zanimse domluvit. Vodník rnu dal tři úkoly: ,,Jestli

je nesplrríš, musíš mi áat ce|ý zžmeka duše všech lidí na zínrlkv,když je splníš, tak propustím tvoji
"o".* u přóstěhuji se do vedíejšího města...Vodník si myslel, Že králúkoly nesplní, ale mýlil se.

Král všechny úkoly splnil. Byl štěstím bez sebe.
Vodnil< byl veliie 

.zklamany 
a vďek|ý, Musel opustit rybník a propustit princeznu. Princezna

byla vyděš enáztéstrašlivé ryby a rozmočená z vody. Vojsko se králi moc omlouvalo, ďe co mohlo

dělat. Vodník se zabyd1el.,., 
''l'ue* 

rybníku jrnénem Prokletý. Už nikdy neudělal Žádnouchybu. Sám

se ujišťoval. že nikdy uŽ niko.mu Žádné tři úkoly nedá.

Áni nebylo komu, lidé se Česílka báli 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,
zpěvačku Dádu a pomocnici Adélu - abychom
nezapomněli - také malého pulce Adámka, kÍerého
našli u potučku jako osamělého a teď ho vychovávaii
s láskou apéěí.

Kdyžuž se zača|o stmívat, vysvitl měsíček aDáda
zača|a ryiv at:,,Kvak, kvak, kvak,..,.,, a Zofka ji
pobídla, ať toho raději necha, ževzbudí starého čápa.
Babka pokývla hlavou aŽaneta, kÍerá se cpala pěti
dorty, tak ta také. Pomocnice jí řekla: ,,Když
vzbudíme starého čápa, všechny nás sní... Malý
Adámek už spinkal, tu najednou se rozbreěel. A starý
čáp se vzbudii, protáhnul se a zívnul.
otevřely se dveře a čáp byl v babiččině domečku a
povídá: ,,Kdo mě vzbudil?.. všechny žabky ztuhly a
malý pulec se zaěa| smát. Čáp ho popadl do zobáku a
odešel. Adrámek zača|btečet a pískat. Babka řekla: ,,A
co teď? Vysvobodit ho nedokaŽeme!.. ŽabkaBabka a
spol. skákaly k vodníkovi Háberovi. Všechno mu
řekli, a protože vodník neměl ěáparád, vzal si frak a
šli.

Už byli u čápova obydlí, vodník zaťukal na dveře a
čáp otevřel: ,,Co potřebuješ?.. povídá muděně. ,,Chci
malého Adámka. ,,Cáp se rozesmal aňichl.,J.{e!..
Málem vžzavře| dveře, ale vodník tam strěil ruku a
otevřel' chylho zazobák a v.vstrčil ho ven a čáp ulétl.

V jeho domě nďli už velkého Adámka s pulčicí
Adélkou. Poděkovďi za záclu anu a Adámek
představil svoji kamarádku, Zarok byla velká Žabí
svatba.

Zamontl zvonec apohádky je konec'



o malém strašidýlkw ř8t, verukavě
Text a ilustrace: Bára hÍilďíčkal,á

Byla jednou jedna malá vesniěka. V této vesnici byio par rlclnrků a malé nánrěstic.ko a tanr byl
jeden stary dřevěný dům, dalo by se říci stará kůlna. Po vesnici se řikalo, Že tam straší siarý bal*n.
kteý tam před mnoha lety Žil a zemřelna přejedení jitrnicemi' A rry'ni děsí v poclobě clucba li'Ji' a
hlavně děti' které pozdě v noci chodí přes niíměstíčko domů.

Každou středtr ve 2i hodin se pofulovala přes náměstí parta klukťr' jimŽ g:rávě skončil trénink
hokeje. ProtoŽe znali tr.lto pověst, dávali si pozor' aby neměli cestu kolem clřevěné barabizlry.

Zatýdenměli hoši zase trénink. Šli, skotačili, povídali si a vůbec si neuvět1omovali. Ž* idou
okolo chatrče a v okamŽiku, kdy přešli chatrč, zaěal je honit baron.

Chlapci utíkďi, co jim síly staěily, a jeden z nich, ten malinký, zakopnul. Vširde trylo plno krve'
protoŽe sirozřiz| nohu od kolena do půlky l;fika. Kluci se sice lekli, ale protože byli 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
naštěstí jenom sen. Ale po tomto zilžitku se kluci vyhýbali strašidelnému domku velikýrn obiouliem.
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O Heikdlkovi
Text a ilustrace: Krisýna Plzálavá

V jednom tajuplném lese, kte4ý se jmenoval Bubák,
bydlela hejkalí rodinka. Táta He-ikď, máma Hejkalka a
hejkďí kluk Hejkálek,který rostl jako z vody. Měli
postavenou chatrč uprosťed lesa, kde spokojeně Žili
mezi všemi lesními zvlÍátky a dalšími strašidýlky -
ježibabou, bludičkami a vílami.

Táta Hejkal dělal poctivě své řemeslo, po nocích
strašillidi, kteří okolo šli nebo bydleli kousek od les4
ale ono se to jeho hlasité kvílení rozléhalo široko

' daleko. Jednoho dne si řekl' že na svoji prácivžbtzy
nebude stačit, a tak vezme syna s sebou, aby se zaučil
do řemesla. Po cestě syn.ovi vysvětlil, kde má kvílet a
kde se schovat, aby poslouchal, zda někdo jde.
Hejkálek, že to tedy zkusí sám akůdý šel svou cestou

na jinou stranu."Najednou doše1k mďé louce, kterou osvětloval měsíc. Na ní tancovala víIaaHejkalek z ní

.,.-ohl spustit oči.Přiblížil se k nib|íž,víia ho spatřila a lekla se. ,'It{eboj se, já jsem Hejkálek. Moc

se mi líbíi, nechtěla bys se mnou jít k rybníku, dali bychom ti, co budeš chtít?..říká Hejkálek. Víla

se zeptďa:-,'A co děláš? Já pomtáhám lidem dostat se z lesa, kďýzaboudí... Hejkalek se zamyslí a

řekné: ,,Já siraším lidi!.. Víía nato odpoví:,,Ažbudeš dělat něco prospěšnějšího, pak přijď!..A víla

je pryě." .Hejkalek 
,kdyžpřijde domů, vylíěí všechno rodičům, sbalí si uzlík a jde na radu za starou

ježibatou. Tac;111ce.zaradu nasekat dříví' vyvenčit psa a nakmrit kočky, Hejkílek se zamyslí, neví,

Jestli to má přijmout' Ale ano, přijal to a hned se dal do práce.
ÍJžmáhotovo, tak jeŽibaba póvída: ,,Pomolú jsi mi, tak tě pošlu na vyučení k mému bratrovi

čaroději' Ten tě naučí mnoha věcem...
ue3taet poděkoval aše| ažna kopec Čeňak, kde čaroděj bydlel. Ten neviíhal a hned začal

Hejkalka učíi. Naučil ho vařit léěivé lekrvary aznátnejrůznější byliny a rostliny. Po roce učení se

vrátil Hejkálek zpátky do rodného lesa. Nasbírď po lese bylinky a v lese zač:a|IéěítmlÍátka,která
byla zraněná a nemocná.

Jednoho dne se u něho objeví krásná dívka a Hejkálek pomal, že je to víla. Má poraněnou nohu

od ostružin. Hejkálek j ipodávámast z měsíěku lékďského a povídá: ,,Teď ko.nečně pomáhám,

nechceš tu zůstat ,e ňóo7. Víla odpoví: 'Ráda zůstanu, čekala jsem, kdy přijdeš... Ati dva zustali

spolu napořad awtÍatai lidé k nim chodili pro pomoc.



Štěstí v neštěstí
Text a ilustrace: Barbora Dědtturková
V jižních Čechách je vesnička jménem Putim atamárybníček s velmi hodným vodnikem Jonášern.

V rybníčku měl čisto a všude pořádek. Netopil lidi, zato rád luštil kříŽovky.

iednoho dne Jonášovi přišól balíěek s knížkou plnou křížovek. ,'Super, Zťovna před ýdnem jsem

dolušti1 poslední, jenom najít pero.....o Šel do spíŽe. Hledal na poličkách, dokonce i v hrnečkáclt.

Najednou se zavřely dveřte'
A u dveří v tmavém koutě se objevila rybka. ,,To jsi byla ty?.. ptá se Jonáš. ,'Ano!.. odpověděla

rybka. ',Jak 
je možný, že jsem tě tu ještě neviděl?.. marně vzpomíná vodník' ,,Já jsem taková smutná

,z p* iet, * -fňukata 
ryutá. ,,A jak se jmenuješ?.. ptá se Jonáš. ,,Nitranda... ,,Jak myslíš, Nitrando,

žes smutná užpát leti.. ,,od té doby, co mi můj milý kapřík ztratll.*,,Apořád jsi nešťastná?.. pta se

Jonríš. ,,AÍlo,.. pritututu rybička. ,,Tak s tím něco provedeme!.. Uplynulo piír dní' ale Jonaš si

nevěděl rady, přemýšlel á přemýšlel, div mu hlava neupadla. ,,IJŽto mám!.o povídá. ,,Dám si inzerát

do vodních novin...
Jak řekl, tak udělal. V inzerátu stil,o: Hledám rybku, lderá by měla ráda Nitrandu. Rybník ,"

Putimi. Yodník Jonáš.
,,Takínzerátjsme pos1ali,.. pochvalovďi si Jonáš. ,'Teď aby někdo připlavď. Uplyntrlo asi 14 dní

* páraa nic. Najedno., ," .. Jonáše objevila nějaká ryba' kterou ještě nikdy neviděl a ptá se, kde by

oášlu Nit,*du- o,Je támhle vzaďav tmavém koutě,.. ukaza| Jonáš štěstím bez sebe. Ryba připlavala

k Nitrandě a povídá: ,$hoj, já jsem Jětta,ty budeš asi Nitranda.Da|a sis inzerát do vodních novín?..

'Ne, 
nedala...... ,,J,.Á tu správně v Putimi a v tomto rybníce žije vodník Jonáš?.. vymídá lfua.

',AÍ1o, to jste, počkejte chvíli,.. váhá Nitranda.

,,Co tó má zraměnat?.. pta se Jonáše dotčeně. ',Já 
myslel....oo koktá Jonáš. ,,Houby myslel,..

odseklaNitranda. ,'Já jsemnemysle|a, Že zatím..,, něco s tím provedem.... by se mohlo skrývat

něco takového!.. A odplouvá celá rozhněvaná pryč.

,,Co to dě1áš?.. pt.í se rybky za chvíli Jonríš. ,,Balím kufr}',.. odsekne. ,,Jaký kufry?.. diví se zase

vodník. ,,IJžtunechci bý, odejdu..'.. slibuje rybka. ,,Jak chceš, drŽettě tu nemůŽu.......

Najeánou se Nitrandá zastivía vidí rybu stejnoujako byl její milý. Připlavala k ní a ptá se: ,,Jak

se j menuj eš?.o,'Lumík,.. hlesne nesměle neznátlortý ....
" 
Uběhlo prír dní a Lumík s Nitrandou byli nejlepší kamarádi. IJběhl další rok a byla svatba.

Nitranda pnpuu" k Joniíšovi a povídá: ,,Děkuji ti zatenirzetát, bez toho by to se mnou bůhví jak

dopadlo. reď mrlm štěstí,* špitla s uzarděním. 'J.{o, 
abych tak pravdu řekl'.. odtuší Jonáš, ,'bylo to

takové štěstí v neštěstí....'..

J
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Juk vodltík vytrestal mlyndře
Text a ilusfiace: Šórka Bardová
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Tento příběh se odehrál v době, kdy naše babička ještě jako malé děvče chodila k rybníku pást
husy. Jednoho slrrrurého dne sedlák Tříska jel do mlýna mlynáře Grešličky poÍttžtzi rybníka se slým
pšenicí p1ně naloženýlrn povozem, do kterého byli do páru zapŤaženi dva statní voli, semlít úrodu.

Na hrazi pozoroval sedláka vodník Pentliěka a stěŽoval si: ,,Takové pšenice mi sem napadá a
bude zakalená voda.oo Ale sedlákovi to je úplně jedno. Ajede si dál ke mlýnu. Aby toho nebylo
málo, tady se ze stroje, kde se obilí mlelo, vytekl všechen olej a namířil si to přímo do rybníka.
Ryby umíraly a vodník Pentliěka, ten jenom plakal. Ale nedalo se s tím nic dělat.

Až najednou vodníček dostal spásný nápad - přenese všechny ryby do nedalekého rybníka'
Přenáší jednu hezky po druhé' ale stále mu jich několik chybí. ,,Musím je 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

nějakého stroje r,ylil do mého rybníčku...... Grešliěka rozzuŤený na nejryšší míru povídá: ,,Zato já

nemůžu, zato mtlže Tříska..... Mlynař zaěne vodníkovi něco šišlat. Jdou společně za Třískou a:

,,Hele, Třísko' vezlnu si tvou duši, nebo raději celý rybník vyčistíš!..Tříska se zamyslel a vybral si
přece jenom tu moŽnost , že ce|ý rybnil( lyčistí. Zanedlouho se tak stalo. A vodník Pentlička mohl se
i se svými rybami do svého rybníčku vráÍit.

A tak vidíte' Že všechno přece 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 tančila na paloučku v lesíku.
Uchánela se o ni spousta nápadníků _ skřítci, elfi, hejkalové.... ona však o lrísku nestála. Všechny
odmítala, aniž by se na ně podívala.

Měla jednoho moc dobrého kamanída. Vodníčka Škebrle. Byli jako sourozenci. Hráli si spolu v
rybníku u Selibova. Běluška uŽ mnohokrát viděla kamarádovy dušičky i jeho tatínka sumce a
maminku štiku. Nikdy ji však nenapadlo, že by ho mohla mít ráda.

Jednou ho však viděla v neděli jít ve sviítečním do kosteh. Škebrle byl krásný. V zeleném
fráčku, s barevnými pentlemi. Nikdy nic krásnějšího nespatřila.

Víla se však o několik dní později probudila v temné jeskyni. Pomyslela si: ,,Kde to jsem? To se
mi urěitě jenzdá. Zkusím se štípnout do nohy. Auuuu!!!..

V tu chvíli se před jeskyní objevil vojak. Někoho jí připomínal' Štihl1i' vysoký, se zelenozlatýma
zapadlýma očim4 špiěatyma ušima, vystouplými lícními kostni a zašpičatělou bradou.

Užví,je to sluhaArana. Aran nebyl odsud, ffká si pánzlrska. Viděla ho asi předevčírem.
Netvářil se moc šťastně, když mu řekl4 že o něj nestojí.

Rráno se Škebrle lekl: 
',Kdepak 

je ta, co ji
mémrád?,, Dneska mi měla přijít pomoci s
úkoly. V lese o ní taky nikdo nic nevěděl, a tak
sejí lydal hledat. Šel dva dny a dvě noci, aŽ
došel k hradu. Vůbec po tom strastiplném
putoviání nevypadal jako vodník, byl vyschlý,
unavený azdá| se mnohem starší.

Na kopci se tyčilvysoký krasný brad. Z
kamene, ale oblečen jako by v bílé košilce s
třpytivymi perlami. Jako svatební šaý posetý
slzami. Určitě jsou její. Chudinka, co asi teď
dělá? Daleko od hradu uŽ slyšelpláč. Hned ho
poznal. Kdo jiný tak půvabně plakal? Jak však
přemůže všechny ty' kteří milou hlídají? Zkusil
vy.jednrívat, to mu moc nepomohlo. lvlěl na
vybranou _ buď opustí okamŽitě pevnost' nebo
musí splnit tři úkoly. Pokud je dobře splní,
může si ji odvést, ale jestli ne .... zemře.

Chtěl.li Bělušku zachrántt, neměl na výběr.
Musel se pustit do úkolů. Pnmí ukol byl
....rozesmát pana komomíka. Ten se nikdy
nesmál'

Škebrle začal klauns(fmi kousky' dále šel
přes ltipy až k úšklebkům. Nic však
nepomohlo. Napadlo ho však ještěněco. Za
chvíli se uŽ celá permost třásla. V okolí se
rozLéhal smích. Nikdo chechtajícího se
komorníka ani nepoznával. Muselo se hlásit, Že
se hastrmánkovi úkol povedl.

Zadnlhé museluhádnout hádanky' skoro ve
všech jazycích. Myslel si: ,,To určitě nepůjde,
mluvím sotva česky, číst a psát taky neumím.
Jak to asi dokríŽu?..Měl si nejdřív odpočinout a
pak přijít.

Hledal nějaký rybník, kde by se umyl a h]avu složil, aby si jeho unavené kosti trošku odpočinuly
a přípravily se na dďší boj. Cestou potkal malého vodního skřítka. Uvíd, v bahně. ,,Proč bych mu

t(,*
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nepomohl?..Vyáh| ho a muŽíček zašeptal, aby ho nikdo neslyšel: ,,Děkuji ti, mladý muŽi. Kdybys

potřeboval pomoc' staěi zahvízdat.,,
Ráno piiret Škebrle splnit úkol a nebyl sám. Kdyby se na něj někdo kouknul ze shora, viděl by'

jak mu na rameni stojí skřítek a tiskne se mu k uchu.
Zanece1ou hodinřu se rozrazily dveře a z nich vyšelnahněvaný kÍá1. ,,Jak může všechno vědět?

občas jsem nerozuměl ani já....,. přece nemůže bý nějalcý přivandrovalec chytŤejší neŽ všichni moji

rádcovi a já dohromady. Nikdo mě nepřekoná.Držím564 rekordů v chýrosti...

Na třeti den ho oekála nejlehěí prácl. Měl vydžet 3 hodiny pod vodou. Copak je tohle pro něj

nějaká ptáce nebo snad úkol? Teď právě skakal do vody.
Plaval kolem břehu a zpátky,znovu a ještě jednou. KdyŽ tu uviděl dole na dně pod rákosím cosi

podivného. Byla tu přece 3etro trasna lesní panna. Ale co to s ní bylo. UŽ ví, učil se to ve škole! Je

Lap|etená*.ži torůy 
'uko'u 

a puškvorc e,_vydrŽi sice chvíli pod vodou, alemaximálně 70 minut.

Něco zkusí. po6bíl ji a potoÁ jí pravidelně vdechoval vzduch do plic. Nakonec uŽ to ani nebylo

třeba. ZvykJasi na Život pod vodou. Běluška byla zachráněna.
A navíc svatbě ani spoleenému životu pod vodou uŽ nic nestáic v cestě. A jestli neumřeli' tak v

tom Selibovském rybníce Žijí dodnes

r6á
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Víla a vodník
Text a ilustrace: Álžběta Kaitmanová

{'".i1"i"j:#: Í:,:',:::Y:1f'''.:::]ir'"1"r1$vě'pohádkové postavy . VílaArnoštka a vodnil<
}1?''.f;*T?:*i:*i5:::*'il" j':lť-t'::^{YŤiu"ď'sr,iío"*iu'"i'T#ffi Tř"l#J
lg'fi:ffii:,:",i:i*"{**il'ť;::Tj;Y,",u:Ťa"n *ctu i krt{sně uu.""*.!l;,ff"{';i-o"každá víla měla na h]avě věneček. Vodníček byl docela
obyčejný vodník. Klobouček a obleček . Z fráčkumu
kapa|a voda. Nebyl tolik pyšný jako Arnoštka, ani tak
moc pentliček neměl.

Druhýdenponastěhovánísevílavycla lanaprocházku. ' i1. . ' t i t i{ . . . . ' . ' . ' i -*-. . . ' ' .
posvémnovémprostředí.Vílavidělakrásnýpalouček.]

!d.9 v-edle byl i rybník, nad kteým se skláněla stará vrba. ...Í-*t.' .*r,i::. - 
".'.*\.Přiběh]a k němu, naklorrila se nad jeho klidnou hlaclinou ;.- !-;';"'o. 

l 
a:..

a lehce namoěila svou ladnou noŽku. V ťu chvíli vyskočil . ] 
.]... 

.:..l...- ]..'. 'z rybníčku vodník a sedl si na starou vrbu' ,.Brek"k", .o
tady děláš?,, zeptal se Rybička. ,Já....já jsem si schladila '. '' ] -svou.nožku,.o řekla potichu Arnoštka a dodala: ,,Vadí ti to
snad?.. 

',Brekekeke, ano! Já tu bydlím a ještě jsem tě tu .:.
lkdy neviděl!A co, nanesla bys mi sernnějuře,,iry a
bacily...... rozčileně pravil Rybička. ,,Já?,, ptalase udiveně 

.',, .; l,1 4.
ví|a a ZnoW řekla: ,,To sis dovolil hodně!.. Arnoštka se W ffizeptala:,,"Iak dlouho tady bydlíš?..Rybička bez lhaní
Přiznal: ''Dva dny uu?,, 

:,!?taky!,, špitla neslyšně víla.
,,No' jsem uŽ unavená, půjdu domů i zítra at, tě frl uŽ
nevidím. Iasný?,, pffsně nakéua|a víla. ,,Ne!.. odsekl jí
vodníček. 

',Dobrá, zitra si to r,yffdíme!.. řekla ArnoštŘa.
,,Jak chceš!.. odsekl Rybička.

Další den, kdyŽ víla ještě spala, šel si vodruk nasbírat
1ějaké lesní plody. Šel a šel a najednou spatřil užasný '
domeček. A rozkričel se: ',Á á á á á ! Co to.je?.. ptai se.
V fu-chvíli se víla probudila. ,,Co fu hulákáš na cely les?..
i,ykřikla a vyběhia ven. ,'Co to je?.. vyzvídal vodník 8. t
ukaz6y61nadůrn., ,Co,kde?ooleklaseAmoštkaadodal4, ' . .
,,nic tu nevidím...,,Myslím ten dům!.. znovu zak'Ťiče| 

.i 
.

Rybička., 'Jotak,. . . .no.. . tovíš.. . . jábychsenazemi
nevyspala,.. tvrdila víla. Vodníček se obrátil a řekl:
:Jauž asi půjdu... A víla na to: ,,Tak asi běž...,,,'Tak já
jdu,.. řekl vodník. ,,Ty jdeš!.. opakovala víla. A v duchu .. l .'#.,. .1 : +. .l* ;*;. ' '.í ,.',,.!1;. .1.. ....J*u. rv\ l  yu'- l l l l l t .  

' '  
ly Jugsl  OpaKovala v l la.  A v duchu ' . ; ' '  .  ' t  ' ; .  '  .í :L | .  ' '  ' .

s i  říkala:. .Musímněcovymyslet,abyneodeše|!. .Ahned ;- '  .^ . . ' . . j"} i '*. . , i f lg.*$' i  t+r i . , '1.  l . ;  . ; . '  . ,ji napadla'spa#*isrenka. ,,Přijdeš ještě?..zeptala se. 
.;,].i 

ťÍ',ř.*i''#i ]g*j*1-ii'.í}*i:ť'.,;Ě:..':''...'.l
,.Ano. kdyŽ budeš chtít....... odpóvedel Rybičká. 'ii- '''..$;ll:.4,i'''ě''$l n1l!itiiil.'.;-t]..'|'1'''' ;......: 

. 
"i..Kdyžvi|azachěze|ado svého domečku, uslyšela : ii:.',':'lJls $t';iÉ;ff+'q:iiŤi+ii.,ij..ri,Í.l.:*u"'5:ii :Jili -iJ:Ť:fiT,:T:T;,.ffi"ť;L: ):,^, ::;#,, i ii'$ig-*Éfli|ď;tÍffiffi íi''J € 

tl necoí fÍalol-- ptala se se strachem ví|a. ,]ánemůžu..... .u;..ii1':.:.i1:!
dý...'.,, stísněně řekl' ale nedořekl' Po chvilce omdlel. Víla ]l-iri i+
se moc bá|a a nevěděla, co mádělat. ,,Ach jo, kdybych tak í.;.:*i.*'iti
tenkrát v té škole détva\avětší pozor!..vyčitala 

'i. ,Á,..... ' .:l::',; 'lT;..;r.;:..i.| i; jÍ.l.l 
'..J....']1.i ."'..'*:..;.,.1něcoměnapadlo!..rie;Juffi;#u";';;n'];;?; .. :,.' 

',,..;,..'.'i 'ii#jtl1'.r..1i.' ''..'..i.''.'.izaprášenou knihu. Koukla se a hned viděla' co má dělat, . .,.;:,.'-'i;-.....j'
kdyŽ někdo omdlí. Y7alasi kbelík čisté pramenité vody a běžela zpátky,Ale to už,',ál.*ámen.uu"o*tu#;;;!á;:H"?ffi ffi'ři:'"iff í,"i:.í'ť*.Ť:ffi :Jff "f; fi ilr.teřin' voclníček by dozajista umřel. Ale Arnoštka ho bez váhánípolila studenou vodou. V tu clrvíli



se probudil a řekl: ,,Ty jsi mi pomohla?.. o'No.'.... ano!.. koktala víla. ,,Moc ti děkuji,., usmál se

Rytiem. A víla Se mu zača|a omlouvat: ,,Promiň, Že jsem na tebe byla tak z!á..,.,, 
',Ale 

to nevadí,..

rnedově odpověděl vodník. A hned Se nezapoÍrné| zeptat:,,Máš tu nějaké kamarridy?.. ,,Tady ne, ale

ve vílím světě ano, jsem tam dokonce zahvězdu,...... pochlubila se víla' ,,A co ty?,' vyzviďala. ,,No,
já ta.dy také neo.. odpověděl smutně Rybiěka. A oba téměŤ nastejně vyhrkli: ,,A co kdybychom byli

přáte|é my dva?,, Ahned si oba zase najednou odpověděli : .,Ano!..
A tak nejenom Že se stali nejlepšími přáteli, a|e zaěali spolu i hospodařit. A pokud ještě

nezemřeli, Žijí a hospodaří tanr ve shodě dosud.....''.
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tlejkal
Text a ilustrace: Natálie Hůlová

Kdysi dávno v jedné vesničce, která byla obklopena temným, hlubokým lesem Žil chlapec
jrnénem Jirka, byl to hoch opravdu velmi neposedný' Maminku atatínka neustíle zlobil, ve škoie
nedával pozor a svým kamarádům se často posmíVal.

Jednoho podzimního sychravého večera se Jirka jako oblykle opozdil a zůstal venku s
kamarády. Cestou domů zaslechlpodivné zvuky, slyšelkroky, které se rychle přibližovaly. Zaěína|'
mít strach. Noc byla tmavá a on byl sám v celé ulici' Y 'zádechho mrazilo a dech se mu zrychloval.
Pouliční lampy zač,aLy po jedné zhastnat. V Jirkoqých očích se zableskltřpyt měsíce. Něco ho
prudce popadlo zaruku, vyhodilo ho do výše a pak i s ním odlétlo vzduchem směrem k lesu.
Hlavou mu probleskla myšlenka: ,,Jestli to, co ho zrovna teď unáší' pustí ho vůbec někdy domů
zpátky ke svým rodičům... Po chvíli zača|i klesat kzemi a Jfuka poznal, žeten, kdo ho uneslje
znánré tresní strašidlo Hejkal.

Nechal chlapce uprostřed lesní m;ftiny, Azmizel Jirka zaéa|breěet a naříkat, že se vž nikdy
nedostane domů a Že tady asi zkamení' okolo běŽí srnec a povídá mu, jestli chce, že ho odveze
zpárky do vesnice. Jirka byl moc rád, naskočil srnečkovi na záďa a utíkal pryě z 1esa. Srneěkovi
poděkoval a slíbil, žeužnebude zlobit. Když přišel domů, maminka a tatínek k němu běželi a byli
hrozně údi'že se Jirka wátil domů.

od té doby uŽ Jirka nikdy nezlobil.
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Hned ráno se r,rydal na zámek. Zámecké dveře mu

i.'.l. ,''-.1,'. .'.. 'n.":. *o-'..,... . 
.'],'..... 1...i:.' otevřelaprinceznaLudmila. Ráčekbyi červený jako

Iak se stal vodttík krúlem
Text a ilustrace: Anna Hrabákovťt

Za deyateto horami, za devatero lesy leží město Třeboň. Je to město rybníku a tradiěníc}r rý-lovů.

A o jednom z těchto rybníků bude také můj příběh

V ma1ebné Třeboni je velký rybník Svět a v něm bydlel vodník Ráěelc. Byi veimi n,ědavý.

moudrý a pracovitý' Viybnílcu proto žilo hodně ryb a vodrrík tam také měl mnoho kamarádů.
KdyŽ jednoiro dne seděl na sr'é staré vrbě a kouřil

.ii:. dÝmk-u. uviděl ve vrbě něco bílého' Bylto dopis s
.1i'. ::l. :. obzvárutr,do zámku. Ráček byl veimi poctěn. Poprosil
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ulitý' Kromě toho, Že měljeden nrlráv delší než ten
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se stihnul poraane rozhlédnou...qlpromiuvil.

'.Tak vás fu pěkně vítám. Byli jste lrybráni královskjmi

; I iaa.i, jako nejlepší ženiši pro moji Ludmilku. Všichni
tři vládnete neobyčejnými vladďskými schopnostmi.
Princ oriík vládne větru, ohnivak poroučí ohni a

,*s ..'.'w 
| ť#ťf I Ráěek zase vodnírnu světu. Ten. kdo nejlépe splní tři

úkoly, starre se mým nástupcem a muŽem Ludmilky...
i s Ráěkem se zatočil svět. Tak proto si nás král

\ pozval. Nikdy se necítiljako ve1ký panovník a před

t te*ito dvěma vládci si připadalještě menší.

\ ,,Ať země lydá své tři drahokamy. Zitra večer vás

očekávám,.. oznámil král první úkol. Ráček hned začal

přemýšlet, co myslel Wál za drahokamy.,'Nej draŽší

drahokam je to, co vyroste ze země, život je nejdraŽší...

vyKikl vodník. Večer všichni přinesli své drahokamy.

oba princové měli krásné barevné skvosty, krái byl
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Ť"; nadšen. Nad Ráěkoqim Žaludem, semínkem

ffi slunečnice a jadyrkem z jablka jen ohrnulnos.

Hry ,"Druhý úkol zni - zítraráno mi přineste

nejvzácnější věc na světě,.. pŤikáza|král. Ráček si

"uoy.tt. ',Nejvzácnější 
na světě je voda... Ráno oba

sokové přinesli z\ato a šperky, jen Ráěek přinesl

hrnečekprůzraěné rybniční vody. Král o vodu ani
pohledem nezavadil. ,,Amáme tu třetí úkol, ale ten

oá* ř"kou aŽ po obědé,', zajása| král" Ale po obědě se

král neobjevil. Přišel sluha a oznámil, žek<rálje velmi

nemocen" kdo ho uzdraví, dostane Ludmilku zaženu.

Princové pozvali nejváženější lékďe, ale všichni jen

kroutili hiavou. Jen Ráček si věděl rady: ,,Dáme mu
:nejvzácnéjší dar na světě' napít vody. Na posilněnou ať

sní jablko a pro radost mu princezna přinese
.slunečnici.

é'*-matise o"*u.,,, a rao oupočíval r,e stínu dubu. Ráček se stal králem a oženil se s

Ludmilkou, Ažili spokojeně aŽ 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 k1erého mu kapala vod4 a dlouhé ze|ené kalhoty. Jednou se z dlouhé chvíle rozhodl, žě si
zaskáče do rybníka. Vylezl na stavidlo a šup do vody. KdyŽ se pokoušel o svůj posledru 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 už lapal 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: ,,To jsi byl ty' ýs ho vypustil !o. ,,opravdu, to mě moe mtzi,jak to mohu napravit,..
povídá Béďa. Žabičkase usmála: ,,Tak já ti pomohu, když mi slíbíš, že uŽ skríkat nebudeš...
,,Slibuji!.. řekl Béďa. Potom,co stavidlo opravil, už se zněho nikdy nesnaŽil skákat do vody.



rak vodník nošel now domov
Text a ilustrace: Natálie Brousilová

Byl jednou jeden vodník' kteý se jmenoval Ráček. Vodník to byl smutný, protože kďdý jeho
kolega měl svuj rybník, kde mohl hlavu sloát. Jednoho dne se proto vydal do svět4 aby si i on
našel svůj v1toužený rybník.

Šel přes ČeskéBudějovice, Hlubokou nad Vltavou, Vodňany, Protivín, ale žádný vhodný rybník
nenašel. Nakonec došel do města Písek, ale ani tam ho na první pohled nic nezaujalo.

Srám sobě říkď: ,,Breke. ke. ke, to není moŽné, žetunení široko daleko rybníček mých snů. Šel
proto dála jak byl zamyšlený, narazil na krásné, ze|eté wby. Rozhlédl se proto doprava, doleva a
uviděl úplně maličký' ale krásný rybníěek. Atak si řekl: ,,Tady by se mi doopravdy líbilo... Jenže to
mělo mďý háček. Po hladině tančila krásná rusalka, a tak na ni zavolal: ,,Hej, maličká, pojď sem...
Rusaika se podivila, kdo na ni volá, kdo ji nrší při tanci, ale k vodníčkoví přišla. otánala se, kdo je a
co od ní potřebuje. Vodníček j í zač,a| vyprávět své trápení, jak hledá pro sebe bydlení a že tenhle
rybník Se mu moc a moc líbí.

Rusalka nebyla zIá, jeho trápení pochopila, a tak mu nabídla že tu spolu mohou bydlet, pokud jí
splní tři přání.

Vodník chvilku uvažoval a nakonec souhlasil. První přání znělo _ najít pět krásných perel, kÍeré
tanečnice ztrati|apři noěním koupání. Byly pro ni velice vzácné. Pro vodníěka toto přrání bylo
jednoduché, atak ho měl splněné velice rychle. Zrovnatak vyplniljejí druhé i třetí přr{ní a dveře k
novému domow měl zcela otevřené.

Vodník získď nové bydlení, kterého si moc váži\, a rusďka kamatáďa, který ji vždy pomohl v
nesnázích. Atak tam spolu spokojeně a šťastně Žili a starali se o svůj společný rybníček.



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. Také pozoroval okolí svého rybníka, protoŽe...

Jednou, kdyŽ vodník seděl na svojí staré vrbě a kouka okolo rybníka, zalůéd| na kraji lesa
nějakou postavu, a tak se tam zvědavě zakoukal, Že nesiyšel, že se někdo neslyšně přiloudal 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|i přijela sarritka a nabta|a vodníka na nosítka a šup do auta ahlrá
do nemocnice. V nemocnici určili, že vodník má naraženou nohu a ruku, takŽe mu to dďi do ortéry,
ažeto pry není zase ažtakvěŮmé, a|e že si ho tam nechají raději dva dny na pozorování, co kdyby
přeci jenom, jistotaje jistota '..'a tak dal' však to znáte.

A tak dva dny utekly jako voda a vodník mohl jít domů, a tak šel ke svému rybníku. Když se k
němu dobelhal, zastavi| se a nevěřícně koukal' Tancovala tam víla, vodník k ní přišel a zeptal se jí:

,,Jak se jmenuješ?.. ,,Já jsem Rusalka a kdo jsi ty?.. vyzvída|a víla. ,,Já jsem vodník Chechtílek,..
slušně odpověděl vodníček. ,,Aha, tak to ano,.. odvětila víla a nerušeně tancovala dál. 

'yA.si 
tě

tancování hodně baví, viď, Rusalko?.. zepta| se nesměle vodník. Rusalka se zarděla azašeptaLa:
,,AÍlo, kdyŽ se spolu dohodneme, mohu ti tu tancovat třebna každý den...... ,,Iéje, to bych byl velmi
rád, kdybys tancovala zÍovnatady u rybníka. Hned by mi ten svět připadal hezčí,..,, ,,Tak mě tady
zitrazase čekej, Chechtílku,.. slíbila víla a znizela do lesa. Vodník šel na svoji vrbu a koukal se tak
zasněně, až z toho usnul. Za chvíIi se probudil a kouká na rybník. ,,Ryby mají asi dobry den,
protoŽe skakají a smějou se,.. vidí vodník všechno v ružových barvách. Uběhl den a Chechtílek zase
sedí na staré wbě adíváse. Rusalka zasetančí okolo rybníka.

Takh]e to bylo už napořád. Rusalka a Chechtílek byli nejlepšími kamarády. A pokud neumřeli,
tak stejně žijí dodnes, vodďk pozoruje krásně tančící křehkou 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 Česílko pořídil
televizi a uviděl v ní fotbalový zápas mezi Baernem Brčálníkem a Manchestrem Rybníkem. A ta hra
se mu hrozně líbila, proto svolal rlšec}iny možné vodnfty z Močálníku a chtěl vy.tvořit fotbalový
fým.

Většina vodníků souhlasila atakza|oŽili FC Močálník. ,,Nejprve potřebujeme hřiště a stadion,..
řekl Mďlička. ,,Ale nevíme, jak má r1padat!..

Když postavili hi.iště, zača|i trénovat' Po dvou měsících byli vyhénovaní a začala sezona. Svůj
prvru zétpas hráli proti Sokolu Přehrada. Sice prohráli 5 : 1, a|e zalvá|i si. KdvŽ skončila Sezona'
zůstali na 8. nrístě z i5" Příští rok skončili na 1. místě a postoupili do Řase ligy Do další sezony
vstoupíli s oc}iorl"lánínr vyhrát. A docela se jim to vyplatilo. Bohužel v semiťrnále prohráli 4 : 5 na
penďty.

Po jarní přestávce se hoši z Močálníku pustili do sqých soupeřů a díky tomu se probojovali aŽ ďo
finále, rie i<terém se měli utkat se Slávií. Probojovat se do finále, to byl jejich velký sen. A to,co
bylo nemožné, se stalo skutečností' FC Močálník vyhrál nad Slávií 1 : 0 a stal se mistrem rybníků.

Píski rozhodčí a pohádka tímto koněí.



Narozeninovd osluva
Text a ilustrace.' ]uÍiroslav Grobár

Byl jednou jeden vodník, Červinka se jmenoval. Měl červené lrastrmanské botk1," rákosrrvé
kalhoty a ž|uty smoking s ťráčkem a řasovým kloboučkem. Bydlel v malém rybníčku, kterónru liejé
říkají tuň. Měl v něm hodně krasných rybiček a - krJo.!cště ví - kolik živočichů porl hladinou.

Přebýval v něm moudrý sumec se svými dětmi. Všichni obyvatelé tohoto rybníčka si 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 Červinka sí chodil pro rady a byl sumcův nejlepší kamarád. KdyŽšeli.r-.,clníli
spát, všiml si svéko kalendiíře, a s hrůzou Zaznamena| Že pozitti má sumec narozeniny' ,'A sak;nl.o
řekl si, ')co mu koupírn, jakou oslavtr připravíme, bucíe se mu to líbit?..

Hned jak se probudil, svolal tajrrou poradu' přizva| Srrmcow drobotinu a zástupce ze všeclr kolrrů
rybníčka, aby projednali, kde bude oslava...,. a spoustu dalších nezbýností. Čas neúprosně letěi a
všichni byli pod tlakem. Dohodli se, že prírty bude přesně uprostřed rybníčka .....'a postaví veliké
podium ....'a vše, co k tomu patří''..... a koupí mu společný darek. Sumec byl sám a své syny horko
těžko zv|ádal, a tak Červinka vymyslel....'..A co novou sumčici!.. Všichni zved|ipravici á červinka
klepl do stolu a nto|a|:,,Dárek bude jeho nová suměí dráma! Doplar,u pro ni do vedlejšího rybníka...
Sumec až o ru věděl, ale nemohl se přes hraz dostat a opustit tak sruj rodný rybník. Paní Klára _ jak
se sumčice jmenovala, se vším souh]asila.

Přípravy už vrcholí a podiurn už stojí, poslední detaily 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 čele s
Červinkou a rovnali se. Děti vzbudily sulnce a řekly mu, Že má jítoa,,ou'o,,o., po.uá.,. Když přišli,
všude tma a sumec si v duchu říkal: ,, Tady to máby'taporada?,! a nrumlal si něco pod vousy sám
pro sebe. Za okarnžik se rozsvítila světla a všichni zpíva|i narozeninovou písniěku' sumec měl aŽ
slzy v očích, jaká to byla krása, přímo pasfua pro oči.

Když přišlo na to' kdy měl otevřít diírek, byl celý. nervozní, coŽe to tamzajimavého objeví za
překvapení.Když rozrnotal stuhu, tozzáŤi|a Se mu celá jeho vrásčitá tváÍ anemě| slov .

Ti dva se k sobě hodili, a tak sumec našel svou lásku ....a Červinka si oddechl .,...anarczenívá
oslava dopadla velmi dobře. Pý se teď voda zbawi|ado růžova, aslj Lásky. nemyslíte?

ZazvorulTronec a

.:,1'A



Zan,&ilcvó žlÍbu
Text a ilustrace: Adam Hora

V jedné malé triňce uprostřed lesa měljecen Žáýk.jménem Kuňka domov. Jednou, kdyŽ se

koukď do kalendář.. u.r,,íděl, že se právě má slavit Žab|evýn_ to j.e něco jako náš Valentýn. Pro

Kuňku to byly srnutné dny' JiŽ 4x si Žádnou vyrzolenou nerrybral . Žab|elýn se odehrával na jedné

mezt. Vyda! se tecl-v ftamez.
ř{nerj po sr.órn příc1rodu na v1.touženou me:l uviděl, jak na mezi stáio ananápaďnitr 09Qt9

mnoho přei<rásných nápadnic,lcteré netoužily po ničem jiném,Že se stát žabíni nevěstami. Tak ani

náš -Ir'.uňka nečekal ou,,i., a šel se s nějakými seznámit. Po půl hodině mamého snaŽení uviděl svoji

','yvoi*nlu.

'i ite. Žekdyž uvidíte svoji Životní láskr:, tak se zastavíčas? Kuňka se nemohl vynadívat. Ale, i

kctr3,; ," éas zistaví' na nikoiro se s námluvarni dlouho nečeká, ěas to přece jen musí všechno

doirnat' V okamžiku se žžhy rozutekly a bylo po námluvách.

,".Iá bych ti mohlpo*oót,.. řekl starý opelióhaný myšák. Zarckpráce u rně, ti řeknu jméno a

uyaiiste íé, nuttere;si mohl dneska oči nóchat.. A tak to zamilovariý Kuňka vza|, Za měsíc práce

sá dozvěděl maličkost o té své krásné neznětmé, a tak si nenechal ujít ani minutu, aby si

nepředstavoval své setkaní s ní.'..
Uplynirl rok, myšák dodrŽel, co slíbil' ,,Jmenuje se Kapka a bydlí v louži u pole'..Kuň}'a se

wdal k poli. Když iam došel, uviděl něco hrozného. U louže stáli dva čápi' okanržitě se na ně

vrhnul' Normáiní žábaby to neuclělala, ale Kuňkovi, když bylještě malý pulec' jedna věštkyně

předpověděla dlouhý a spokojený život, a tak věděl, že takhie nezemře. Uhýbal se, čápi krnitali

,oaaq,,ale to jim náuvtó nic ptaine. Ale kdyŽ jeden klofl po Kapce, v žábákavi se probudila velká

sita. nójovat tát stateEně a srdnatě, že jeden čáp zahanbeně utekl z boje. Ještě že šla okolo liška a

Že jí Kuňka pomohl s rybami. Liška za\lna\adruhého ěapího lupiče na útěk.

Tak se konečně Kurka a Kapka seznámili azdáIo se, Že nastávájí jen slunečné dny v jejich

životě. Ale to nebylo vše, nazíří zaklepal na dveře oškliaý ropl'ršák, Že chce souboj na mjtině'

Kuňka strnul, on totiž jaktěživ nebojoval s jinou žábou. Ale nic jiného nezbývalo, Že se vydat do

dalšího krutého boje za lásku své vyvoiené.
Svítání se b1íŽí, minuty utíkají jako hodiny. Kuňka přemítal v duchu: ,,Utéct? Ne' to by byla

zbabělost!., DorÁ|nu *ytin,,. Úsopleny žabákfuněl zlostí' Hned se spolu do sebe pustili. KdyŽ

Kuňkaprohráva1,taksivzpomněl,jut'.rvalsěápy,aříkalsi, j*uvbylotloupéprohrát
mnohem s1abší ropuchou. kuňka sé sebral... a to byla hned levá apravá'.... Žab*"bylporažen' Co

to? Kuňkovi v ruce zůstal kus Žabí kůŽe. A před ním stojí jeho kamarád, starý myšák.

Kuňka se ho jen zeptá:,,Proč?.. Myšák vykřikl: ,.Já chtěl taky Kapku zažettu, ale teď vidím, že

jsi pro ni lepší!.. u ," .,'lykotem se rozeběhl domlu. ŽabáL<šel také domů ke své Kapce. KďyŽ Kuňka

došel domů, zepta|ase nedočkavě Kapka: ,,Vyhráljsi?.. Kuňka smutně odpověděl: ,,Ano' ale prohrál

j sem svého nejlepšího kamaráda'.....
A žili do konce svéhq.}iv.ota št'astqě 4.sookojeně.
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o vzniku třeaho rybníka
Text a ilustrace: Daniel Sybal

Anička byla krásná víla.Rriaí vodníci se po ní rádi otočili, ale přesto nebyla šťastná Ji se moc
líbil jediný. By.|to vodní< Davídek. Ienže ten byl také velmi oblíbený. Ale bylvrírn to takový
mizera a srab. Že je |epšl se o tom více ani nebavit. Jenže Anička to netušila a ihned se mu začala
dvořit.

7-ača|a to takhle: Davídek si jednoho dne vyšel na procházku k lesu u Dvou rybníků, neboť byl
srím obyvatelem jednoho z nich. AAnička bydlela v jedné z mnoha borovic v píseckém lese. KdyŽ
šel kolem, vyšLa z:pza stromu a vybďla na něho..... jenŽe to neměla dělat. Davídek se víly tak lekl,
Že se rozbrečel a sedl si doprostřed důlku vedle dvou rybníků...... a brečel a brečel, ažten důlek
naplnil slzami....... a tak vnikl třetí rybník. od těch dob se v písecké,m lese nachiází místo, kterému
všichni říkají U tří rybníků......

A co dál bylo s naším hrdinou? Najednou se kolem něj seběhli ostafirí vodníci a dodnes se mu
smějí. AAnička? ZaŤekJa se, Že do konce ilvotanechce mít s vodníky nic spoleěného.
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resIEně
Text a ilustrace: Jan Štěpán

Jednou po škole se dva kluci jménem Karel a Lukaš
sešli za parkem.

o,Ty, hele, já jsem byl s rodiči v lese a uviděljsem tarn
obrovitrínsku jeskyni. Co kdybychom to tam šli trošku
prozkoumat?.. povídá starší Lukaš. ,,Hele, to je dobrej
tápad,já stejně nemám co dělat......

Dďi si sraz ve tři odpoledne.KdyŽKarel přišel, Lukáš
se červenalradostí. Můžeme vytazlť?,, ptrí se nedočkavě
Karel. ,,Baterku máš?* ,,Samosebou!.. hrdě odpoví Karel.

Tak tedy šli. Bylo to pořád do kopce, až je ztoho
pořádně bolely nohy. ,,Támhle je to!o.lďikne Lukáš, až
jeho kamarad nadskoěí. ,"Parádq batohy fu necháme,
vezrnu jenom baterku.* Potopili se do tmy. Byl tam vellcý
chlad. Št a šli, vtom do Karla Luláš drcnul. ,,Karle, já si
nepamatuju cestu..o,,A jéje!.. Vystrašení obešli několikrát
celou jeskyni, ale východ nenašli.

Už se zašalipořadně bát, když vtom Lukáš uviděl
blikající světýlko. Pohlédl směrem k němu. Světlo
vyzďovalo z lucenričky malého skřítka. ,,Pojd'te za Ínnou'
rošťáci, kdybych náhodou neslyšel nějaké hlasy' tak tu
trčíte ještě další měsíc,.. pobaveně skřebota skřítek.
,Nikdy se sem uŽ nevnítíte, rozuměli jste mi?.. Chlapci
přitakďi a uŽ se těšili, jak je zase bude rozpálené sluníčko
hřát do tváří.

Když jim skřítek mávď na rozloučenou' poděkovali a
šli. ,,Jsem rád, že jsem zase venkrr" taÍn se mi to totiž
nelíbilo... .Máš pravdu!..

Chlapci se wátili domů avšechno vylíěili svým
rodičům. ,,Tak to byl nejspíš pimon, patron Píseclcých
hor! * vysvětlil Lukášův tatínek.
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Nešťastnú vychtÍzka na hoaby
Text a ilustrace: Lucie Holánová

,,Ne'... Už zase...? Já tam, máti, nechci!.. nďíkala jsem opět, když panímráma oznám.i'|4 že
půjdeme do lesa na houby. ,,Musíš udělat bramboračku a ta se přeci bez hub neobejde... ,,Dobrá
tedy, nic jiného mi nezbývalo... Bylo přesně půljedné a pět minut. Šli;sme na dlouhou cesfu do
strašidelného lesa. Ano, do strďidelného, protože to, Že je les strašidelný, ví celá vesnice. Z
vyprávění od mé bábinky. Vypráví všem krásné, ale jak pro koho pravdivé věci o tom, jak v lese
straší.

Jdeme okolo rybníčka kde sedí pan vodník Emílek, vŽdy milý a ochotný, kterého mákaždý ád.
,,Povídám viím, dnes do lesa nechod1e.... tuším, že se něco stane....oo ,,Ale nepovídej, Emílku'
potřebujeme houby 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,něco nepopsaného, ďe lidé v
životě nic v lese neslyšeli a neviděli, tedy kromě babičky. Nemohli tedy ničemu věřit. Šr dál a
zachýáva|i se stromů okolo. Vyšplhali se na menší kopec a vydali se cestou doleva, tam bývá
nejvíce hub. 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, čeho jsem 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 stejně jdeme domů, jelikoŽ už
je tma a hříbků, babek a lišek uŽ
mtíme dost. Jdeme tedy pomalu ze
strríně. Já utíkám, matička jde
pomalu. Jsem celá strachy bez
sebe, nemohu se zdržovat jako ty'
matko, om]ouvám se, běŽím
napřed. Ale ne, tohle jsem dělat
neměla' Doběhnu do vsi.... na
dvůr..... do světrrice a sedím a
čekrím. Trvá to asi 15 minut' co
jsem ještě byla trpělivá' a|e mátma
pořád nejde a nejde. Nemohu to uŽ
vy dtžet. Běžím tedy 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 dočista nedýchající
postavu. Ach' nďtěstí moje matka
to nebyl4 zatoto byl pan
vodníček. Už se nedalo nic dělat.
Uplakaná a smutná uŽ jsem
odchiízela. Teď uŽ jen vím, že měl
pravdu. Doplatil na to, co řekl.
Varoval nás a my dvě neposlechly.
Do toho lesa se už v ávotě
nepodívríme. Jenom k dolejšímu
hřbitovu teď chodim. Za
Emílkem..'....
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Velké rybí stěhovdní
Text a ilustrace: Sebastián Svozil

V jednom rybníku na jihu Moravy se začalo uvaŽovat o tom, Že by se měl rybník zvětšit. Potom
by se do nového rybníku přemístily i ryby' Ve stejnou dobu v jedné rybí škole se zrovnajednaz
učitelek matematiky velice rozkřikla na jednoho žáka,kteý si zni dělal celou hodinu legraci, a
učitelku to už nebavilo.

Víte, toh]e nebylo poprvé, tahle rybka totiŽ nebyla úplně nejhodnější a v její žákovské knížce
poznámky denně přibyvaly. A proto jí ta učitelka poslala na samotku. Ještě ten den se do rybníka
donesla zpráva o tom' že se budou stěhovat. Nejdřív byla v rybníku trošku panika, ale po chvíli se
rybky utišily.

Aještě téhož dne přepravili rybky do nového rybníčku vzdiáleného jen kousíěek od toho starého.
Ale zapomněli přepravit i rybku na samotce. Když rybka vyplula venze svého nedobrovolného
vězeni, zeptala se své kamarádky žabky Kuňkalky, co se stalo. ,,Všechny ryby převezli do
vedlej šího rybďk4.. oznamoval žabka.

Zatím ve vedlejším rybníku' kde byly rybky, přemýšlely, jak se dostane do nového bydliště i
hříšnice. Když se vedle nich najednou objevila právě ta rybka, ktera byla ještě před malou chvilkou
ve starém domově. A hned se všichni ptali, jak Se sem dostala. A ona jim na to odpověděla, že se
žabiěkou dlouho přemýšlala, jak se dostane zanimi, pak přišla na velmi jednoduchou věc, nejdříve
přeskoěí co nejdále, pak sebou pořádně několikrát mrskne a bude to ''..... nejdůleátější ale je, že už
nikdy nebude zlobit ve škole ani doma" aby nemusela vymýšlet další plany, jat nebýt sama.....
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