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Almanach

ohlédnutí
zaliterární tvorbou

žák'&zŠJ. K. TylavPísku
v letech z.ooo - z.oos
Tento almanach nemůžepředstavit
všechny liter árnitalentY, kteří na
našíškole tvořili a tvoří. Je to jen
výbě t z proj ekto"ých prací

hodinách slohové.ýchovy a profil
některých mladých básníkůa
ptozaiků, kteřizatim psali do
šuplíčku'-čip.'Plikovali ve školním

v

časopisu Tyláček.
Chceme vám představit mladé lidi a
jejich tvorbu plnou fantazie,
tvořivosti a Yá"ných myšlenek i
rdeálů.
Snad vás tato dílka i díla potěší...
A co popřát mladýrn autorům?
Radost z psaní ..'..

Legendy o uzniku Písku
Ve školnímroce 200]/02 byla městem Písek ve spolupráci se spřáteleným waleským
městem Caerphilly vyhlášena souÍěžo nejlepší legendu Písku. Postava z legendy pak bude
ztvárněna jako socha v parku tohoto waleského měsla.

O založeni dnešníhoPísku nejsou písemnédoklady. V Kronice českéklade její autor
Václav Hájek z Liboěan vznik města do roku 760. ,,Město", které uvádí kronikář Hájek' je
slovanská osada, později trhová ves, která byla v roce 1307 l,ypálenaaielíž práva i výsady byly
převedeny na nové město.

DnešníPísek vznikl při hradu, který tu b1''l vybrrdován v první polovině 13' století za
krále Václava I. Je jedním z našich nejstarších královských měst. Jeho výstavba probíhala
zejména v 50. a 60. letech 13. století. Jeho budovatelem je Přemysl otakar Ii. Původně patřil
Písek do Bechyňského kraje, od 14. století Se stal součástía později hlavním městem
Prácheňského kraje, pojmenovaného podle hradu Prácheň nad HoraŽd'ovicemi.

Pískem procházela tzv. ,,Zlatá Stezka", jedna z odboček obchodní cesty spojujícíčeské
země s Bavorskem, Podunajím a rakouskou Solnou komorou. Stezka se stala v 15. a 16. století
jednou z nejdůleŽitějšíchcest obchodní trasy ve střední Evropě, po nížse uskutečňovala
mezinárodní směna zboŽi'

A takhle nějak

Zlato

v

to bylo očima nušich žúků:

řece otavě

Jednoho ranního dne v říjnu vyšel starý zlatník ze svého
malého a skromného domku. Bydlel u řeky otavy. Bylo mu
chladno, ale jen chvilinku. KdyŽ se otuŽil. rozlilo se nru teplo
po těle. Všechno pokrývala hustá a tajuplrrá rllha. Zlatník se
porozhlédl. Nic neviděl, a proto se vrátii do svého příbytku. Šel
něco zajíst a hned potom pracovat do své dílny.

Nejviditelnějším vybavením dílny byl jeho velký
pracovní stůl, v rohu stará žldle a velká polička se šuplátky na
zámek. V nich měl své zlaté poklady. Nevěděl, co s nimi
udělat, nebot'měl vše, co si kdy přál. Řekl sl', že z nich udělá
velkou zIatou kouli, nebo zlatý písek. Dlouho přemýšlel a
nakonec se rozhodl pro zlatý písek.

Po delšídobě měl své dílo hotové. Dal blýskajícíse
zlatý písek do velké truhly. JiŽ se stmívalo a zlatnik přemýšlel, co Se zlatým pískem udělá.
}r{echat si ho nechtěl' a tak truhlu naloŽil na trakař a nechal ho přes noc V kůlně' Ráno vyšel do
města i s truhlou a vyhledával chudé lidi' ale ve městě žádni nebyli, a tak šel za město Písek do
chudých příbytků'
Bohatí lidé ho sledovali a touŽili po jeho z|atém písku. NeŽ došel za město, chtěli mu
truhlu ukrást, a\e než k němu doběhli, starý zlatnik otevřel truhlu a vysypal zlatý písek do řeky
otavy. Ten se rozplynul ve vodě a tu a tam bylo nějaké zIaté zrnko vidět.

f

Bohatí lidé utekli a starý zlatnik se trochu pousmál a odešel do svého příbytku na konci
města Písku. od té doby lidé rýŽovali zlaÍo a mnoho chudých lidí z toho mělo uŽitek.
-

Petr Caloun. 7.A

Zlatý klíč
Do města Písku se přistěhovala chudá rodina kováře Matěje. Přistěhoval Se

Sem

z nedaleké vesnické osady s manŽelkou Annou a dcerou Eliškou. V Písku si našli malý domeček
s velkou zahradou, kde stála snad ta největŠía nejstaršílípa.

Nastěhovali do domku všechny svoje věci a hned se zabydleli. KdyŽ si první noc všichni
unavení lehli do posteie, hned usnuli. Jen Matěj usnout nemohl. Usnul ažkránu, a přece Se mu
stačil zdát zvláštní sen. Našel ve Snu zlatý kIíč.Ale na kterém místě' to ve snu nebylo. Druhý den
se s podivným snem svěřil manŽelce a ta mu řekla: .,Mně se zdál také sen, jak nějaká osoba našla
z\atý kIíč."Co to mělo znamenat, nikdo nevěděl' Dalšínoc se oběma zdáI zase ten samý sen. ale
bylo v něm ještě něco navíc. Terrtokrát první povídala rnanŽelka manŽelovi: ,,Mně se zdál opět
stejný Sen' ale dnes se mi v něm objevila paní. která ukazovala na dveře od sklepa.'' Matěj jenom
přik1,voval.Když uŽ se ten samý sen Matějovi a Anně zdál potřetí, rozhodli se, Že se do sklepa
podívají.

Ve sklepě všechno důkladně prohlíŽeli. Ale nic nenašli. Anně se to hledání zdálo
vŽdý' tu nic není." Matěj ji ale neposlechl. Šelse podívat ještě

zb1,tečné, tak navrhla: ,,Pojd'me,

do zadního koutku, kde ze země vyčnívalkámen, coŽ b,vlo divné. Matěj kámen nadzdvihl'
Uviděl zlatý klíč.Žena hned začala přemýšlet, do čeho by mohl asi tak pasovat. Eliška zkoušela
klíčdo zámků všech dveří, i na půdu běŽela. Tam zůstaly dr'ě truhly po minulých obyvatelích'
Klíčdo nich ale nepasoval.

Po dvou měsícíchpřišla v noci hrozná bouře. Všichni se modlili k Bohu a ptali se: ..Za co
mě trestáš?" Ráno se šli podívat na zahradu' Blesk uhodil do lípy a roziomil ji. Eliška naŠla
v duté rozlomené lípě Želenou truhlrr. Truhla byla zamčená velkým kovovým zámkem. Klíč
k zámku však chyběl. Matěje napadlo, jestli by ji nešlo otevřít zlatým klíčem,který má schovaný
pod polštářem. KdyŽ klíčpřinesl, všichni byli napjatí, jestli do zámku bude pasovat. ,.Co r,'truhie
asi je?" ptali se všichni sami sebe. Klíčse v zámku ztěŽka otočil. Truhlu otevřeli a málem
všichni omdleli úŽasem. Bylo v ní totiŽ zlat'áků, že by se spočítatnedaly' S nimi tam byl ještě
sloŽený papír, na kterém stálo: ,,Tyto peníze mají patřit spravedlivým lidem. a kdyby
nespravedlivénllt do rukou se dostaly, ilrned by se proměnily v suché listí." List papíru byl
podepsár'r paní. která si tento domek nechala postavit.
Matě.j

si z peněz postar'il r'elltou kovárnu, kde vyráběl klíče.podkovy, nářadí... Na

památkLr této události vyrobil l'e své lrovárně znak zlatého klíče,který pověsil nad domovní
dveře. Jestli tento dťlm stojí dodnes, určitě na něm bude velké znamení zlatého klíče.

Tereza Bartíkoyá, 7.A

Pověst o Faustovi, který uPsal duši d'óblu
Jednoho dne šel starý doktor Faust praŽskou čtvr1ípozdě
v noci, všude bylo slyšet výt psy, a povídal si sám pro sebe: ,,Však
já na to přijdu." Faust se pokoušel vyrobit zlato' ale ne a ne na to
přt;ít. KdyŽ prošel půl Prahy, došel ke svému domu a začal opět
vyrábět z|ato.Kďyž si myslel, žeužhoskoro má, řekl si: ,,Přidám
ieště zeměŽluč.'' A najednou: BUM, ŘACH, PRÁSK| A doktorťlv

experiment byl zničen' Se slzanri v očíchšel pornalu k posteli. Druhý den se opakovalr,
pokusy.

c1:rlší

Dalšíden přišel Faustovi dopis od bratra, že je pozván k němu, do města Písku. Faust se
tehdy brzo ráno vydal na dalekou cestu. Dorazil večer a přivítal se s bratrem. Žil u něho nějaký
čas. KdyŽ Faustův bratr zemřel, zůstal v domě žítpouze Faust. Roky plynuly a doktor nemohi
pořád přijít na to, jak vyrobit zlato. ProtožebyI uŽ se svými nervy na dně, chtěl si odpočinout'
ZajeI si tedy do přírody a tam pár dní pobyl. Pak se wátil zpátky do města.KdyŽ z.jistil, Že ieho
dům v Písku je v pořádku, zajel se ještě podívat, jak vypadá dům v Praze. Zjlsttl ale, že ten je
obydlený tuláky. Faust měl strach je vyhodit, tak sí řekl. že jetam nechá bydlet, vždyt' má lepší
dům v Písku. A pak Se ZaSe vrátil do Písku azačal opět vyráběÍ zlato.

Po pár dalších nepoc1ařených pokusech zoufale zatyal: ,,Na tenhle úkol nestačísám
d'ábel!'' A vtom slyšíu okna podir,'rré fučení.Faust se rychle otočía tam stojí nějaký muŽ. Faust
se zeptal: .,Kdo jsi?'' Podivrrý muŽ mu odpověděl:
nejoddanější sluha! Dobře se podívej,
''Tvůj
v té knize najdeš odpověd' na r'šechna tajemství. Není to lákavé? Chci jen malou odměnu''' Faust
se nechápavě zeptal: ..A jaká je ta odměna?'' Podivný muŽ zaŤval krutým hlasem: ,,Tvá dušel"
Faust se tak polekal, aŽ Se nrLr trdčlalo špatně' A Vtom vykřikl:
d'áble!'' Podivný muŽ
',odstup,
(d'ábel) řekl: ,,Nevíš,cc'l mlttr'íš. S tou knihor-r bucleš nejmocnější
člověk na Zemt. Konečně

vyrobíšzlato|."

Faust povolil:

dobrá. př1ímám tvou nabídkul" Ďábel přispěchal s cárem pergamenu:
'.Tak
''Stačí.ientakhle malý pocipis!'' Potonr vi'skočil oknem a zavolal: ,Za rok si pro tebe přijdu'
Faustel" KdyŽ se Faust ukliclni|. 1'1'běhl ven podívat se po d'áblovi' ale po tom jako by se zem
slehla.

Nelenil a radostí se pLrstil do práce' Hned se mu začaly do místnosti sypat dukáty. KdyŽ
jich měl hodně, dal je do dřel,ěrré truhly. ab1, mu je nikdo neukradl' A ani si nevŠiml.Že ho za
oknem sledují dva lupiči' Ze sochy nějakého rytíře si 1'yčaroval pomocníka na hlídání zlata.
Potom šel spát' Lupiči se ponlalu i'plíŽiii do domu a mířili si to rovnor'i k truhle s dukáty' Ale
vtom po nich vyběhla socha oŽivlóho r'ltíře.

První lupič vykřikl: ,,Proboha, co je to za zridu?" Druhý lupič nelen1| a vzalnohy na
tolik zlaIa, že ani nevěděl, co s ním. Tak se rozhodl' že zlato
Vysype do řeky otavy. Když dorazil na místo' vzal truhlu s dukáty a vysypal je do řeky' Ty se po
čase na dně řeky rozpadly na malé kousky. A pak se začalo na řece rýžovat zlato.
ramena: ,,Spaste duši !" Faust uŽ měl

A pro Fausta si přišel d'ábel.

Hrabě Buquoye a Písek

Jiří Včelák, 7.B

Na řece otavě \ežímalé městečko Písek. Ž1Ii tam větŠirrou chudí lidé. Ten den byl krásný
Kozím vřesku se jako každý den prodávaly kozy. Lidí tam bylo hodně' Někteří si
kozy kupovali a jiní si je jenom prohlíŽeli.
a slunečný. Na

Bylo 12 hodin, kdyŽ sem přišel starý prodavač koz a přivedl si celé stádo. Lidé se k němu
přihrnuli a prohlíŽeli si ty bradaté krasavice. Prodávaly Se mu dobře, protoŽe byly všechny černé,
aŽ na jednu, která byla bílá.
Měl jich tam ještě hodně. KdyŽ tu najednou lidé uslyšelthrozný křik za hradbami.
to
',Co
pomyslel
si prodavač. A uŽ slyšíi výstřely. První lidé padli. ostatní se snaŽili utéct. Kozy
.je?"
l'šak nepouštěli. Lidé, kteří si koupili černékozy, se nemohli dostat z trž1ště.Když je chtěli
pttstit, nešlo to' Kozy je táh|y zpátky.Když viděl starý prodavač, co se děje' chytil bílou kozu a
dal se na útěk. Tu uslyšel hlas, který mu říkal: ,,Sedni si na mě." Uposlechl ten hlas a sedl si na
l<ozt-t. Koza se rozběhla a odnesla ho aŽ k jeho domu. Najednou zaslechli vojska. Koza vzlétla s

p1odavačem a usadila Se S ním na Střeše. Starý prodavač se podivil. ale nic neřekl' Jen se díval,
jak vojska hraběte Buquoye a vojvody Maxmiliána projela okolo nich. KdyŽ odjela, koza ho zase
snesla na Zem. Vešel do domtr. Našel tam svoji Ženu. Byla zraněná, ale živá.Později našel svého
jediného syna, který umíral. Dceru našel uŽ mrtvou. Viděl. Že lidé, kteří Si od něj koupili černé
kozy,jsou všichrri rnrtví. Byio mir jich líto. ale byl rád. Že je Žtvý a zdravý '

Rozhod] se. Že město neopustí. I'idé. kteří talié přeŽili, bylo jich ale málo, většinou
opouštěli město. Starý prodavač se Ženou zůstai a založlli nové město Písek. Bylo to těŽké, lidé
se
se báli, ale po několika letech se jim to podařilo. Teď je Písek velké ahezké město. MůŽete
přesvědčit sami.

Marie Račanovťl, 7.A

,lak Písek ke svému jnénu přišel
Před mnoha lety stálo okolo řekr.' otavy jen pár dřevěných srubů. Rodiny ze srubů se
Živily rýžovánim z1aÍa zřeky. Zlatr-r se také někdy říkár,alo zlatonosný písek. VŽdycky, kdyŽ
píSek
okolá domů projíždělinějaci lidé. ukázali jinr místníobyvatelé. jak se takový' Zlatonosný
pomáhali
rýŽuje. Těm ie to skoro pokaŽdé tak zalíbilo, Že si u řeky postavili také svůj srub a
oStatním rýŽovat.

Tak se po letech těchto pár srubů okolo řeky rozrostlo na menšívesničku. Ve vesničce se
právě obyvatelé rozhodovali, jaký jí dají název,kdyŽ se odehráltento příběh:
Jednoho dne přišel do vesnice starý pán s krásnou knihou a řekl: ..Milí lidé. z této knihy
vám přečtu povídku; která by vám mohla pomoci vybrat jméno vašívesničce.'' ZačaI čísta
všichni lidé ho se zarrjetím poslouchali:
ještě
,,Před mnoha a mnoha lety' kdy na tomto místě
nestál ani jeden srub, šel tudy malý chlapec Petřík. Nejdříve
si nachytal vřece ryby k jídlu, neměl co napráci, trochu se i
nudil, a tak si z dlouhé chvíle zaša|hrát s jemným pískem'

Jak si tak hrál, měl najednou před sebou krásný,
z písku postavený hrad. Petřík přemýšIel, co by dál mohl
k hradu ještě postavit. Vtom ho to napadlo!
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..VŽdyt' každý hrad má mít okolo sebe nějaké domy,
ve kterých budou bydlet poddaní!" vykřikl. Postavil tedy
okolo hradtr krásné pískovédomy a k nim ještě náměstíčko
s kašnou. KdyŽ uviděl, jaké pěkné městečko utvořil. rozhodl
se, Že je třeba jej nějak pojmenovat Přemýš1el jen docela
malou chviličku a najednou to b'vlo tu' To městečko je přece
postavené z písku, můŽe se tedy jmenovat Písek!

A aby to všichni věděli. napsal název na cedulku a tu
na kůl a zabodl před všechri.v domy a hrad' Pískové

městečko se po čase rozpadlo, ale cedulka zůstala leŽet na zemi."
co
Stařec dočetl a lidé si vzpomněli' že před pár dny našli takovou cedulku, ale nevěděli,
to
bylo
Že
Poznali.
udělají.
znamená. Teď, kdyŽ se to od starého pána dozvěděli, věděli, co S ní
Znamení, které jim mělo pomoci s výběrem jména pro jejich malou vesničku' Kdyby ovšem
nebylo Petříka, bůhví,jak by se naše město vlastně jmenovalo'
Jana Hanttsová' 9.B

Floriónek
Jednoho dne přiletěl čáp do chalupy v královském městě Písku. Kluk to byl jako buk,
radost pohledět. Rodiče mu dali jméno Ján. Ale sotva začal capat své první krůčky,vždyvedly
k nějaké květince' záhonku nebo na louku.

KdyŽ vyrostl, splnil si svůj dětský sen...Mít veliké místo, kde by mohl pěstovat všechny
svoje milované rostlinky A tak se stalo, Že na malém rráměstíčkuuprostřed města kvetlo plno
růžínejrůznějšíchbarev - červené,bílé,Žluté, oranŽové a růŽové- a on je rozdával na potkání
malým slečnám'

Jak čas plynul, náměstíčko uŽ nebylo plné jen růží,ale objevilo se tu mnoho dalších
květin. Karafiáty, kopretiny, jiřiny i malé jiřinky. Nakonec uŽ nezůstalo jen u květin, ale přibyla
k tomu i zelenina. Tak všechny hospodyňky vŽdycky čerstvépřísady a bylinky.
Po celém městě ted'měli všichni obyvatelé plno čerstvých kytiček a zeleniny. V kaŽdém
okně na jaře svítily tulipány, v létě plály vlčímáky a na podzim měli všichni r"šude ve sklepích
tolik brambor, že nevěděli' co s nimi. V zimě pak Ján na sr'oje rrárlěstíčlio přir'ezl z lesa r.eliký
vánočníStrom, a kd1,Ž.je'i všichni lic1é spo1ečně ozdobili. b1,la to rrádhera vidět r'padajícínrsněhu
planoucí světla svíček.
pejsek.

KdyŽ všichni koLrkali na tu krástt. tu a tam senr zavítalo i nějaké zvířátko' Tu kočička.tr-r

Byla to slavná iéta riašel-ro nánlěstíčka. Ale jak Járr stárnr-rl. začal'l'se na jeho vlasaté hlavě
objevovat první šedirr1,. Rolt1, přibÝi'aly'. a protoŽe Ján nenrěl Žádné potomky. lidé začali
přer_rrýšlet, co Se Stane

^

až tu neblrde

.

Ale neŽ to stačili domyslet' přišel .jeden zimní den' kdy za sr'ítánístarý Ján zemřel. Lidé
byii moc smutní a nevěděli, co dělat. A 'jak odcházeli panrěttríci, nlizely a vadly i květinky.
zbývalo jen pár lidí pamatujícíchJána, rozhodli se městštíradní,
Že náměstíčkovydláždía Lrprostřed postaví kaŠnu. KdyŽ se později dověděli od jednoho
kronikáře historii náměstí, řek1i si. Že na kašně bude socha Jána a náměstí Že pojmenují po něm.
Ale aby Se nezapomnělo na jelro původ, přidali do názvu řecké ,,flór"(květina). A tak vznikl
vlastně jeho dnešni název - Florián'
Po mnoha letecl'r, kdy

LrŽ

Slůvko se potom ještě pozměriovalo podle toho. kterými obdobími královské město
procházelo' Ale jeho smysl azáklad zůstal neporušen.
Aneta Marková, 9.B

5krblík kostlivec
Města na jihu Cech se mohou pochlubit nebÝ-valÝrn nrnoŽstvítrr pověstí. Výjimkou není
ani Písek, k němuž seváže pověst přímo hrůzostrašrlá.

V dobách, kdyŽ městský hřbitov býval jeŠtěu kostela Narození Panny Marie, suŽovaly
počestnépísecké občany nočníreje nepřátelského kostlivce' Svůj revír si brzy rozšířil od
hřbitovní zdl aŽ na náměstí a k řece otavě, nikdo však netušil, odkud se neboŽtík vzal a co chce.
Zvrat nastal až za jedné měsíčnínoci, kdy hlásný oznamoval půlnoc, celé město jiŽ dávno
spalo a všude byl klid' KdyŽ hlásný splnil sluŽbu, chtěl se uchýlit zpátky do své komůrky.
Najednou uslyšel podivné zvuky za hřbitovni zdí, uviděl, jak se zjednoho hrobu zvedá
kostlivec.Ten si protáhl všechny kosti, odloŽil rubáš a přeskočil hřbitovní zed', aby se v1''c1al na
své hrůzostrašnéreje po městě.

l

Hlásný podle hrobu poznaI, Že kostlivec byl za svého života skrblík, který nakonec
spáclral sebevraŽdu, a proto byl pohřben do nevysr'ěceného hrobu bezkříže. Ponocný'chlapík
boz bázně - se rozhodl, že Písek od strašidla vysvobodí. S|ez| z věŽe na hřbitov, popadl
neboŽtíkůrzrubáš a spěchal zpátky.
KdyŽ kostelní hocliny začaly odbíjet první hodinu po půlnoci, vracel se kostlivec do svého
hrobu, arle bez rubáše to nebylo moŽné. Kostiivec bělra1 po celém lrřbitově, prohlíŽel všechny
lrrcrby, aŽ mu zrak sklouzl nalroru na r'ěŽ. ltde uviděl hlásného s rr-rbášem. NeboŽtík byl vzteky
bez sebe" kdyŽ mu statečný ponocný neodpovíc1al na jeho prosb1 zrrli r'1'hruŽky. Najednou mu
došla trpělivost a začal se sápat po věŽi nahoru' KdyŽ byl umrlec v půli r,ěŽe. opustila hlásného
jeho odvahaaZe strachu o holý Život se zavřei ve své komťrrce.Dlouho naslouchal. za dveřmi se
nic nedělo - ale najedou zazněIo dlouhé škrábání a klení. H1ásný se jiŽ loučil se světem' kdyŽ
v tu chvíli zakokrhal první kohout. Kostlivce naráz opustila jeho moc a síla. S nelidským nářkem
se pak zřittI z věže na zern. kde se jeho kosti roztříštily na prach.

od těch dob se.jiŽ v Písku kostlir'ec neobjevil

a

jeho obyvatelé mohli opět proŽívat klidné

noci beze strachu.

Karel Jindra.

LD

Kamenný most
Bylo jednou jedno město, které mělo domy i ulice. Žllotam hodně lidí, ale žádný znich
nevěděl' jaké žejménomají dát novému hotelu. A právě o tom, jak vzniklo jeho jméno, vám ted'
budu vyprávět.

Před dávnými časy městelrl Písek projíŽděl vznešený kočár ověšený samým zlatem.
stříbrem, se saténovými a hedl,'ábrlýrli zácicrl'ikat-tri a v čele s krásnými grošáky' Lidé valili oči
je ta dáma? To uŽ je tady?
nad tou nádherou, upřerrě na vznešený povoz 'zíralt a ptali se:
'.To

Hurá!"

.Iásali a těšili se z velkého finančníhoobnosu. jaký'm měla paní přispět na výstavbu
kamenného mostu v Písku.

Kočár začal pomalu ubírat na rychlosti. aŽ úplně zastavil. Nic se nedělo. Lokaj seděl na
svém vyvýšenémmístě, drŽel v rukou opratě nádherných koní a díval se upřeně před sebe.

A najednou .... Někdo chytil za kliku dr'eří a pomallr otvírá dveře u kočáru. Záclonka se
rozhrnula a z krásného povozu vystoupila rroblesní postarŠídáma. Její vlasy svítiiy stříbrným
odstínem, měla hustě zvrásněný obličej' itsnrěv na tváři.

Z domu, před kterým zastavil kočár, hned vyšel starosta, ředitel hotelu, Itdé z radnice'
hotelový personál a dalšía dalšílidé'

Byla to vážená osoba, měla opravdu hodně peněz. Lidé byli poctěni
proto skoro všichni z nich drŽeli v náručírudé růŽe.

její návštěVou,

a

Když dáma uviděla ten zástup stejných květin, začala nepříčetně křičet:..RůŽe' růŽe.

červenértiže|",,A všechny jsou červené!",,Co to má znamenaÍ?"

Yážená paní byla pohoršena a ostatní lidé také' Dáma rychle vyběhla po schodech
vedoucích do hotelu a pan starosta s lidmi z radnice za ní. ostatní lidé stáli venku s růŽemi
v rukou a čekali, co se bude dít.
Dodnes nikdo neví, co
své pokladnice nepřispěla'

tr'r

dámu tak pobouřilo. Ale jedno bylo jisté! Na Žádný most jim ze

Kateřina Procházkovt;,

9.
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U Slona
Písek, město královské, se

spoustami památek. Každý jistě zná Písek.
Chlubí se nejstarším kamenným mostem
v Evropě. Kdo tu uŽ někdy byl' určitě si

všiml různých domovních znamení. Ale

jak vlastně vzníkala? Na tuto

otázku
dokáŽe každý jen stěŽí odpovědět. Já vám

zkusím jednu takovou legendu

o

domovním znamení vyprávět.

Nastalo jaro roku 1890. Byl krásný slunný jarní den. Den jako stvořený pro odpočívánía
relaraci. ale pro cirkus to znamenalo přípravu na večernípředstavení. Cirkus to byl výtečný,
prar'da. akrobati ukazovali své kousky, které byly opravdu fascinující, ale zviŤata byla poněkud
skleslá. Bylo to asi tím, že měLa malý prostor a že se na sebe mačkala a neměla vůbec žádné
sottkromí.

Bylo zrovna pravé poledne, a tak šel krmič jménem Christian nakrmit zvíÍata.Začal
pěkně od těch nejmenších a skončil u největších' Malá zvířata nakrmil r.vchle a pak se přesunul
k velkým' ZvíŤata moc pestrý jídelníčekneměla, a proto byla některá nemocná. Christian je
nakrmil a šel se do své maringotky trochu prospat. Ale najednou mu někdo zaklepal na rameno a
řek1:

kampak, snad nejsi unavený, ty si myslíš,Že jednou denně nakrmíša já ti budu
',Kampak,
platit? Tak to ne, ještě půjdešvyčistit klece a vyhřebelcuješ koně, zebry, velbloudy a poníky!"

Ten, kdo mu klepal na rameno' byl ředitel cirkusu, jmenoval se Alťons Ďukloun a patřil
rrlr-r celý cirkus.
.'Tohle jsem tedy nečekal," řekl Christian a běŽel udělat, co mu ředitel nařídil. KdyŽ
v1'konal zaclanou práci. šel si uŽ konečně zdřímnout.
Spal celé odpoledne. aŽ někdo zaklepal na okno.

,.Dělej, vstávej, za dvacet minut začináme|." Vešel dovnitř hlavní ar1ista jménem Franc.
Clrristian tedy vstal a šel připravo\'at r,ěci na vystoupení. To mělo začit jtž za pět minut, ale
rrikde Žádnilidé nebyli' Pak přiŠel ředitel se s1ovy:,,Jestli to takhle půjde dál, tak můŽeme zvíŤata
prodat a jít dělat něco jiného."

Pak svolal poradu. ŘeŠilo Se tam, proč nepřišli nějací lidé a že už to nemá cenu
provozovat, protoŽe se to jen prodraŽu.|e. Většina souhlasila s tím, aby se zvíŤata prodala, penize
rozdělily akaŽdý aby šel svojí cestou.
Tak se zača|o prodávat' Šloto lehce, protoŽe Se Zrovna rczbíhaly nové cirkusy a
potřebovaly nová zvířata. Všechna se proclala - aŽ na slona. Slonovi uŽ bylo čtyřicet let a nikdo
ho nechtěl, protoŽe je starý a uŽ se nic netlaučí.Tak ředitel rozhodl, Že ho utratí' Pověřil tedy
Christiana, aby s ním došel k veterintii'i a necIlal ho Lrtratit. Christiar'r nemohl říct nic' protoŽe by
mu to nebylo stejně nic platné.
Tak šel. Po cestě si v duchu říkal: ,,Chudáku, celé ty roky vystupuješ v cirkuse a ted' je to
s tebou takový' Fuj !" Ale šli. Christian byl malý pán a poslouchat musel.
Cesta jim ubíhala docela rychle, ale užje bolely nohy. Tak si odpočinuli u domu' který
byl nedaleko kamenného mostu. KdyŽ se opřeli o dům, chtělo se jim oběma brečet. Slon uŽ také

Vycítil, co ho čeká' a tak byl rád' Že si můŽe alespoň trochu prodlouŽit Život o tu přestávku,
kterou si s Christianem udělali. Upiynulo už půl hodiny' nezbývalo, neŽ se vydat znovu na tu
smutnou cestu.

Ale najednou z toho domu vykoukla nějaká paní a dala se s Christianem do řeči.Povídali'
povídali, aŽ se dostali k osudu. který potkal slona.
Ta paní byla velmi bohatá a hodná, a tak řekla Christianovi: ,,Slona je mi moc líto. Víte
co? Já ho od Vás koupím!" Christían nadšeně souhlasil. Paní mu zaplati\a a Christian se s ní
rozlouči1.

Vracel se zpátky do cirkusu

a v duchu si říkal:,, Ten slon měl ale z pekla štěstí."

U paní se měl slon dobře. Dostával pestrou stravu a měl pro sebe kilometrovou zahradu.
Jednoho dne však slon onemocněl a šlo to s ním velmi z kopce. Nej dříl e přestal žráÍ,ale pak se
jiŽ nemohl aní hýbat. Paní"nevěděla, co s ním a tak šla za veÍerínářem' Přivedla ho s sebou
domů, aby se na slona podíval a určil diagnózu. JenŽe veterinář vůbec netušil, co to můŽe být za
nemoc a jerr smutně řekl:
mohl, tak bych mu pomohl. jenŽe nevím. co je to Za nemoc, a tak nemohu začit
'.Kdybych
mi to opravdu l,elice líto."

s léčbou,je

Pak veterinář odešel. Paní nosila slonovi krmení, ale on uŽ nic neŽral' Sotva otevřel a
zar'ř'el oči. Byi zÍoyna večer a paní šla spát. Slonovi bylo čímdál tím hůř. Druhý den ráno šla
paní hned ke slonovi, jenže on uŽ ani očima nezamrkal... Byl mrtvý.!
Paní se smutně rozplakala. Nevěděla, co má dělat. Ale pak ji napadlo. Že udělá slonovi
hrob na zahradě. Vykopala díru a slona do ní s přáteli vlož1la. Potom napsala na kámen nápis:
..Zde odpočívádobrosrdečný Slon'"
Dala kámen na hrob a Šlado svého pokoje' Všeho jí bylo moc líto. Pár dní nato se paní
zhroutila. Asi jí ten slon opravdu leŽel moc na srdci.
Sousedé, kteří bydleli vedle hodné paní, rozhodli, aby se dům, v kterém Žiia paní se

Sionem, jmenoval dům ,,U Slona." Všichni souhlasili.

A tak ted', kdo jde kolem, si určitě všimne napodobeniny toho hodného slona, který se
dolů na svět dívá velkýma moudrýma očima'
Štěpón Svoboda, 9.B

U Raka
Byla jednou jedna pastotrška. která stála ťrplně Sanla Llprostřed luk. Byctlel v ní pasáček
Honza. který se staral o vŠechny ovce V ohradě. B1'Io jich taln třicet.
Jednou se ráno probudil a zjistil, Že jedna chybí. Rozhodl se tedy jít ji hledat. Šelpo ovčí
stopě a narazll na lesní studánku.Ta si ale vůbec neb.vla podobná! Bylo v ní napadané listí a
spousty bukvic a Žaludů' Honza se na to nemohl dívat a začalji čistit'

KdyŽ byla ve studánce trŽ jen čistá a svěŽí voda, přišla k němu laň a řekla: ,,Děkuji ti. Že
jsi mi vyčistil studánku. UŽ dlor'rho jsem neměla kde napít. AŽ něco budeš potřebovat,stoupni si
k vodě a vzpomeň si na mě.'"

Tak pravila, napila se a

vzpamatoval a šel dál.

odešla.

Honza

si sice na chvilku

zaraztl. ale rvchle

se

Sel dlouho po kamenité a nerovné cestě, samý r,ýmol a kořen, aŽ došel k veliké šedé,ale
přesto Živé skále. Uvnitř byly siyšet nějaké Ženské, velice jemné hlasy. Tak se pastoušek dotkl
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jen zlehka prstem skály a ta se otevřela. Před Honzou se objevil
úplně jiný, mnohem hezčísvět'
než najaký byl zvyklý. Ve skále byla překrásná velká zairada i. .pou'tou ovocných stromů
obsypaných ovocem tak, že se větve ohýbaly až k zemi. Byla tu i měkká, sytě zelená tráva a
mnoho různých druhů květin. Na trávě tancovaly víly' jako ten nejhezčí,nejčerstvější
a největší
květ růŽe.
Jedna z vil k němu přiskočila a povídá: ,,Ale člověče,co tady děláš, Sem Se přece žádný
smrtelník nedostane!?!" Honza se jí představil a vylíčiljí celou prihodu s ovcí i se studánkou.
Víla si ho poslechla a pak pokračovala: ,,Jmenuji se Naróiska. Ano, o ovci vím, protoŽe jsem to
byla já, kdo ji odvedl! Ale cestou mě přepadlu osktiua čarodějka, která mi ovci sábrala. Pokud ji
chceš dostat z jejího zajeti, musíščarodějku napřed najít. Nenalezneš ji ovšem bez mé porno.i.
Napřed si tu ale sedni, napij se z kašny, najez se ovoce a já ti pak všecňno vysvětlím." Honzík
si
sedl, pojedl, napil se a hned potom se u něj objevila Narciska.
,,Jen ty, smrtelník, kterého vpustila
dovnitř naše skála, ji můŽešzachránlt." Hned na to odešel Honza s Narciskou z rajské zahrady
a
zamíÍilik velkému černémulesu, kde měla čarodějnice svůj hrad. Stál uprostřed močálůna
místě'kam ještě lidská noha nevkročila. U veikého, velmi .hludného, šedého a nevzhledného
hradu byl mohutný dřevěný pad'ací most, který byl jedinou přístupovou cestou
dovnitř.
Narciska s Honzou počkali, aŽ půjde mocná čarodějka na svůj hrad a pak nepozorovaně
proklouzli za ní. Víla Honzu upozornila, že v močálech její kóuzelná moc končía že
s čarodějkou nic nesvede. KdyŽ uŽ byli schovaní uvnitř hradu, snaŽil se pastoušek
co nejlépe
zapůsobit na čarodějku. Přišel před ni, uklonil se a spustil:,
,,Ó, dobry den má vzácnápaní' Přišel
jsem, abych vás co nejuctivěji požád,al o radu a o pomoc, kterou mi
můŽe poskytnóut jen tak
vznešený a vševědoucí člověk jako jste vyt Ztratrla se mi má vězenkyně! nýta to víla..'.,V
té
chvíli ho čarodějka zaraz1la a řekla: ,,Nejmenuje se náhodou Kopreiina?"-Když viděla, Že jí
Honza přikývl, částečně také proto, Že bylávelicé hloupá. mu řekla. Že ji uscho vala avězní ji ve
svém hradu. Honzovi dala dokonce i klíč.

Kopretina byla zamčená ve třinácté komnatě. ,,Pastoušek" ji.',za| na zád'a stále jeŠtě
byla zakletá - a chtělji odnést pryč. Bohužel to nestihl' Mezi tím se totiŽ vráti1 manžel
hlóupé
čarodějky a ta mu všechno řekla. Hned jak čarodějka ukor-rčila svůj proslov, rozeběhl
ie
,jeŽidědek" ke třinácté komnatě. Jakmile ho Honza spatřil, nezbylo n-'u ni. jiného. neŽ běŽeI
knejbliŽšímu oknu a skočit. Najednou, jak viděl vodu ve dŽbánu. si vzpomněina laň apřání
se
mu skutečně vyplnilo.
Najednou byli všichni tři - on, Narciska i Kopretina pryč od močálůa po hradu nebylo
ani památky. Místo něj tam ,,Vyrostla" krásná malebná chaio.,pka na svěŽí zelené louce.

Blizoučko ní protékal úzký potůčekvedoucí do malebného ry.bníčku. t.n byl plný velkých ryb
potok plný raků.
]

a

ProtoŽe se Narciska během té doby strávené s Honzou do něj zakoukala- i kdyŽ jim to
zákony vílízemě nedovolovaly, vzali se. A Kopretinka? Ta byla vděoná za záchranu.
a tak sestře
věnovala spousty zlata a perel, které měly nepřebernou hodnotu. Z těchto peněz pak
bývalý
pasáček se svojí věrnou Ženou zbudovali město a nazvalt ho Písek' Kopretinká
si nakonec vzala
vodníka, který se zabydle| ve zdejšímrybníce. I přes to všechno, .o pio lidi z Písku
udělali, se
jejich chaloupce a blízkémurybníčkuneřeklo jinaŘ neŽ
RAKA,,.
,,U

Narciska s Honzou spolu Žili spokojeně řadu let, vychovali mnoho dětí a udělali spoustu
dobrých skutkťl. KdyŽ oba zemřeli. byl jim za zásluhy postaven překrásný památník, který
všichni chodí dodnes obdivovat.
Iva Sandová' 9.D

1l

ťJ Tří |ip
Znáte historii domu ,'U TŘÍ LIP" ? Ne ? Tak to vám
posad'te a pozorně čtěte' To bylo tak.'.

ji budu

muset vyprávět. Pohodlně se

Na tom rnístě, kde ted'stojí hostinec,,IJ TŘÍ LIP", nejdříve samozřejmě žádný hostinec
nestál. Byly ta:rr, ano správně tušíte,tři lípy. Nikdo nevěděl, jak se zd,e Íyto Stromy objevily.
Neidříve tu byia jen k:'ásná, rozkvetlá louka a najednou, jakoby z ničeho nic, tu stály tři lípy. Tu
sanlou l1oc, Co zde vyrostly, přišli tři lidé o Život.

Bylo to tak: V Písku Žt\a jedna velmi pěkná dívka. kterou si oblíbili dva chlapci. Dívka
milovala oba' Jednoho pro jeho krásný vzhled' a druhého pro jeho upřímnou, ba snad tu
nejupřímnějšíduši. Chlapci ji oba milovali a sebe navzájenl nenáviděli' Bylo to stále stejné. oba

jí dvořili, jak jen mohli, ale dívka nechtěla dát své srdce ani jeclnomu. Nemohia se rozhodnout.
Celé noci i dnv proŽila ustavičným přemýšlenínro mladících'Musela na ně myslet všude, kam
se

se hnula.

Jednohcl dne, byl to pátek třináctého, se pohlednějšíz mladíkťr rozhodl vyzvat toho
druhého chlapce na souboj. Měi totiŽ prudkou povahu a uŽ ho nebavilo nekonečnépřetahování o
clívku, kterou bezrnezně miloval. Druhý hoch ji také velice nriloi'.al. aie byl klid;ější a daleko
rozumrrější. SnaŽil se tomu všelijak zabránit. Vedl s prvním chlapcem dlouhé Spory o tom. Že si
dívka musí vybrat sama a Že souboj nebude to nejsprávnější řeŠerrí.Ale onen hoch si nedal říct'
Bud' svedou souboj na Život a na smrt' nebo bude dívka hned jerr jeho. Druhý chlapec nemohl nic
dělat. Svolil tedy a velmi se bál půlnoci, kdy k osudnému souboji nělo dojít'

Byio za deset nrinut dvanáct. Nálada byla velmi nap1aÍá. Kdo ví. jestli to bylo kvůli
měsíčnímusvitu, který vytvářel podlouhlé stíny od kaŽdého malého keříku, anebo kvůli strachu'
který visel ve vzduchu. Chlapci se k sobě otočili zády. Začali odpočítávatkroky. oba měli u
pasu připravenou zbraň sjedním jediným nábojem. Ten pohlednější se ani zas tak moc nebál'
Nevím, jestli byl tak odváŽný nebo jestli jen zatím nepochopil, jak je Život cenný. Ten
přemýšlivějšíse bál moc. A nestyděl se to přiznat' Věděl to. Srdce nru bušilo jako o závod,.
Věděl, Že smrt se nedá nijak oklamat ani obejít. Ted' se ukáŽe!
oba již r-rdělali smluvenÝ' počet kroků. Čekaii, aŽ se ručičkahodin na věŽi píseckého
kostela pohne o ten tak důleŽitý milirnetr a Zvon začne odbíjet půlnoc. Ta půlminuta jim
připadaia jako věčnost. .
.

Bim! Bam! Bim! Bam! Bim!

oba se v setině vteřinky otočili a vystřelili. ,,Prásk, prásk |"
masivní výstřely. Ale co to?

-

krajinou se nesly jen dva

oba padajík zemi...
oba jsou mrtví. '.

Vystřelili

oba naráz a také oba neminuli cíl.

Byla černá noc' Krásná dívka se probudila. Něco jí říkalo, aby vyšla Ven na místo
souboje. Došla tam a zhrozila se. Viděla oba milované, jak bezvládně lei,žína studené, tak
neutěšené zemi.
,,Ne!" vykřikla do tmy. Ale uŽ nic nepomohlo. Životy chlapců se nedaly obnovit. Jako
v mrákotách došla domů, vzala otci revolver a vrátila Se tam, kde leŽeli její milí. Nevěděla, co by
si bez nich na tomto světě počala.
,,Prásk

!"

ozvalo Se Znovu tmou. Tentokrát k zemi padalo

tírn podivným měsíčnímsvitenr.

něŽné^ bílétělo

dívky ozáŤené

12

I

Druhý den na tomto místě nenašli lidé těla tří nešt'astníkťr'aie tři lípy' Jak podivné, jak
zvláštní! Lípy byly krásné a urostlé jako ti tři mladí lidé.

Lidé se tomu velmi divili a říkali, že se zde kaŽdou noc při pátku třináctém zjevují
v korunách lip duchové, a tak se tomuto místu zdaleka vyhýbali. To se uúb.. nelíbilo píseckému
starostovi, proto dal všechny tři lípy poraziÍ a vystavět hostinec.
Martina

Vondrus ová,

9.

D

Také múte rádi staré příběhy? Devdt'tÍci se ve školnímroce 2004/05 vypttÍvali svýclt rocličů
a prarodičů,strýčkůa pratetiček ... a toto jsou

Listy Zrodinné kroniky

Antonín Zópotocký a królíci

KdyŽ byla babička ještě malá holka, přihodil

se

ji

zajímavý příběh.

i

il l,

"'*"T;l:i:'#Jj,:::r:;:H-;:;TT:Pob1íŽbylylázně.ve,,M
kterých se zřejmě léčilprezident. Jednou přišla babička ze školy a na

lbi

#

f'

f til'",*j"ffI.ff ';ž?,:i:,":*?iJJTl['# i
ff'1t1f']1T;l,iij'}:Ť:ii#i'"i1;'ii ji,l}.')-li"$lll"'J#ť"ťli:ilVE7y4
;il",T5l,' 11":ij*

i ff 11--,ó'i
l"fry?} , )l

aŽ před babiččindům. Měli však smůlu a zapadli do nějaké díry. Panu
prezidentovi jich bylo líto, vzal nějaký klacek a snažílse je z té díry
lu

clostel

,Lff|'Ť*
*-.r.' *
*

*'
^

Děcla hledal a hledal" ale pořád nic. Řekl si, Že to vzd'á a šel domů. i.
|
'
Cestou spatřil párra. jak ieŽí rla zerni a vr1á se klackem v díře. ZepÍal se ho, co tam dělá' on
odpověděl. Že v té díře.isotr rrě.jací bílízajíci. Děda se začal smát a pravil: ,,To jsou prosím pěkně
naši kráIíci a né žádníz'ajíci." Pak společně vytáhli králíky z' dír1, a vzájemně se představili.
Nejclříve děda a pak ten pán. Kdi'Ž se pán předstal,il. děda ztrrhl. protoŽe zjistil, že je to
prezident. Poděkoval mu, Že si kr,ťtli.jeho králíkťrlll trŠpinil I<oŠi1i. a oba si zase šli po svém.

Děda přinesl králíky dorlů. a lid1'Ž 1o babičce r'1'prirl'ěl. babička se dlouho smála, že má
pan prezident kvůli jejich králíkům špinal'ott l<ošili.
Jan Rašplička 9. B

Teta Anežka
KdyŽ opět po namáhavé škole začaly prázdniny,odjela jsem k babičce. Přivítala mě
čerstvými koláči' št'ávou a k tomu přinesla staré fotografie. PovaŽuji je za vzácnost, protoŽe se
dá vrátit čas o několik let dozadu.
Na jedné fotografii byla vyfocena žena, krásná jako panenka s bohatě vlnitými vlasy a
vlídným obličejem. Babička mi pověděla, že je to její teta' která měla těŽký Život. Zača|a mi o ní
vyprávět.
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s rodiči a svými třemi
Teta AneŽka se narodila roku 1920 ve vesnici Selibov, kde bydlela
na ručnípráce' KdyŽ jí
sourozenci. UŽ jako nra1á muse|a pracovat na poli a byla velice šikovná
praním prádla' Bydleli
bylo osnr let" pomáhala mamince s domácími pracemi, krmením dobytka'
v kuchyni' kde bylo
v dotrrě, kde br,1-v dvě nrístnosti. černá kuchyii a pokoj. Všichni však spali
dusno a horko.
do mladého a
Čínibr'la AneŽlia starší,tím byla hezči. V osmnácti letech se zamilor''ala
do lesa' on b-vl vŽdy
pohledného rrivslir',ce. Byla to její první láska. Chodili spolu na procházky
jejím obličeji stnutek'
pozorný a nosii 1í květinl'. Bylá tak'šťastná. Nikdy nikdo neviděi v
Chtěla být
AŽ jednoLl .jí ten obličej posmutrrěl. Bylo jí dvacet let' Chtěla se vdávat'
tra vÝrobu
tor''árn-l
do
práce
št'astná. Ale ciostala úřednídopii' Musela jít <1o\cmecka na nucené
vše, co bylo' Ntrcená páce
rnunice. To rše .jí.zkazllo Živo1' Všechny iy vteřiny a minuty změnily
pracovala. Moc jí clr-r''bčl ten
v Německtl od1oLrčila AneŽku od její lásily' on se oŽenil a ona tvrdě
ani výlet domů' Nernoh1a
normá1ní Žil,ot. kterým kdysi Žila. Bylo tá tanr tvrdé. Žaany odpočinek
válku'
říct ne. Zastřelili uyll a roáirru také. Celé tři roky dřela pro krutou
Stran Se ozýr'al
Při rrálc'tu na viakové nádraŽí, kde pracovala byl velký zmaÍek' Ze všech
ji
střepina
zasáhla
při ce^stě
křik: ,.Ponroc. maminko' kde jsi?!!" Utíkaia se schovat do krytu, ale
infekcíl! PřrJela domťl a
clo stehna' Konečně .oúiu jiidomů. ale zraněná a s infekcí. smftelnou
a v Německu potřebu jí
l,šichni byli št'astní, Že Se zase vrátila. Ale vrátila se jen pro to. že umírala
víc vysílená. Posiední rok Žir'ota
na práci zdravé lidi' Pomalu ubíhal čas a ona byla éímclál tím
by l pro AneŽku strádáním a utrpením.
nezapon}ene n'il
Z tváÍejívyhasl plamen a úsměv. který moje babička zna\a' Nikdyletech
roku 19'{4'
dvaceti čtyřech
AneŽktr" Ženu. která zaŽt1atakkrutý Život a zernřela v ioulrých
,'Itrntt Horyc| l hot' ú. 9.

B

,rak mó krev bojovala u 9talingradu
bych mtr věnolat i
Historie. Můj největší koníček.kterému se věrrtgi uŽ odmalička a chtěl
moje chodícíkronika' KdyŽ
do budoucnosti. Nejvíce mi k tomu pomáhá můj děda. Je to taková
kdyŽ k nám přrjede na
mu bylo jako mně, ve světě právě řádila 2. sr,ětor'á r'álka. PokaŽdé'
mám uŽ velké mnoŽství a
nár,štěl,u. dozvíme se něco nového. A to pokaŽdé' Těchto postřel'rů
ještě určitě \'Zpomene' Jen tak na okraj nl1's1írrl si. Že r,Šemunení konec a Že si djda na něco
Něrrici v roce 1939' Nebo přesně
nrťri ciěcla zná muŽe.iiterý jediný přeŽil obranu pevnůstk'v před

l'í.tra.jakémmístěujehovesnicejsouzakopányostatk1,mrtl'ýcl.rNěr'lrcťr.kteřísetamnálrodu
jr-. s dědou zase da]i do řeči a zjistil jsem
setltaii s osr'obozující Rudou armádou' Jedn|u

'.

opravciu zajín-iavou věc. Proto jsenr se rozhodl, Že o tonr rrapíšu.

Dědamivyprávěl'žekďyžbylmalýchlapecal'állia.ještěrrebyla,znaljednoho
dír'klr. která rněla dva syny'
pr.íbuzného, Itterý odjel do Rakouska studovat. V Rakousku si našel

V

této době. kdy ještě neb'vl
tři do Čech na kolech'
rozšířen dopravní prostředek, tím myslím auto, dopravovali se všichrri
které se do Čech těŽko
Jezdili sem často a ploto si na ně děda pamatuje. Vozili z Rakouska r'ěci,
česk-v- proto je děda někd.v Lrčil
dostávaly. Děda si iamatuje, Že ti clva synoue neuměli moc c1obře
jezdit. AŽ jednou' v ten osudný
našířeči. KdyŽ vypukla válka, otec a synové do Čech přestali
r'ojáci pro boj s Rudou arnrác1ou'
rok, přijel otec sám. Vyprávěl celé rodině, Že Němecru ón1'te.'i
jako jsotl Norslto' Holandsko a také
Proto Hitler rozhodl, že začnoučerpatpo'ity z jiných zemí.
Sovětského svazu' Pozdč'ji se
Rakousko. Chlapci Brousilovi byli tedy nauerbouáni a posláni c1o
boj' Ve
jejich otec dozvěděl, Že byli posiáni do Stuiingracitr. Tam skončil ieiich pos1eclní

.]eiich jména bohuzel nezflám a ani děda

si na ně nepamatol'al.

t4

stalingradskén kotii. UŽ se o niclr jejich otec nedozvěděl. Ani jejich ostatky nebyly nikdy

převezeny zpátky do Rakotrslta.

Takhle to skorrčilo. Rakotrštíchlapci s česltu krví b.vli zablti po boku německé armády
v sovětském Stalingradrt. Pro r-tlě 1o byla docela děsivá zpráva. Já, který jsem velikým fandou
americké armády, jserr-r se dozvěc1ěl. Že má krev bojovala u Stalingradu.

Milo.s lctv Brou.sil

9.

('

Prsýnek
s

Byl slunečný. podzir'ntlí c]etl a clo našeho rlralól-io rnčstečkapři.jela tradičllíčeská por-it'
kolotoči a houpačkirmi. r',1'prár'í nlo_je nranlitlka.
Bylo ji tehd1'' deset let. a tali.jako kaŽdé dítě iorra si přála LrŽít si

pourtě.

Se svojí kanrarádkott .Tarttškou se ob1élili'' c1o pčknýoh Šatů,cestott si vesele vvprávěl1,'
prožitépříhody a cesta rvcirle ubíhala. VŠucle r'Yhrár,ala lrttdba, do ušízně|y různérytmy a hlásné
vyvolávání ,,komediatrtti''.K viclění b1'l1'houpačk-v. střelnice, kolotoče a spousta sladkostí.
Najednou Jar'r"rška zr'olala: ..Po.jd'. zirtočímese!" Clrytila mamku za ruku a dotáhla ji
k velkému ..řetízákLr''' S raciostí se obě usirdily do volných sedaček. ,,Kďyž jsem se připoutala
řetízkem," vyprál'ěla tlatl_iitll'i't. ..l.'or,or'á dr'oukoruna pro zaplacení jizdného mi překáŽeia, a tak
jsem si ji přidržela pLlSoLl''. V lilidLr.jsem dokončila zapnutí a čekala na pokladníka.

Mezitím ale ltamarádka rra mne zavolala, zda se mi podařilo zapnout se. Já ihned
odpověděla, anl,Žjsern si Ltr'ědomila, že mám minci V puse' a tak dvoukoruna nečekaně sklouzla
do krku a já jen cítila..jalt si prorážícestičku do mého těla, vesele 1,ypráví maminka'
Jakmile jízda skorrčila, ihned se maminka s problémem sr,ěř'ila sl'é kamarádce.
Jaruška nejdříve nechápala co se děje. Po vysvětlerri iilncd zar''olala lékaři. Lékař nařídil
okamŽitě přr.1et. Maminčini rodiče nebyli Zrovna dortla. a1c zarledlouho přijeli a odvezli ji do
nemocnice. Pan doktor se jen usmíval, kdyŽ ukazoval tnitlci lla rentgenor''én'i snímku.

Nařídil zelnou dietu. ,,Bylo to

mince na světě." dodává maminka.

strašnéjíst jen ze\i. ale stálo to

za Ío. Za dva dny byla

Všem se ulevilo anapamátku tatínek provrtal vyčištěnéminci dírku vhodnou pro řetízek.
Žák z'

tídv

Příběh s petardou
Jednou k nám př4e1 strejda
Jirka a přivezl jako dárek petardy.
Potom přišel strejda Milan a zkoušel

jednu petardu zapáIit. Najednou škrtl a
petarda chytla. Zaěal s ní běhat po
bytě, přiběhl ke kuchyni, tu petardu
hodil do kuchyně a zavŤe| dveře.
Najednou BUM! KdyŽ otevřel dveře,
kuchyň byla celá černá. A tak k nám
uŽ strejda dlouho

"Ti!'r,rrík, 1. A
15

Rajčafa
Kdyžjsem byl malý, dostal jsem rybářský prut. Clrodili jsme s tat'kou na ryby a jednol'rcl
dne mě napadlo, žebych mohl chytat rajčata vzahrac1ě. Chvíli mi to docela šlo, ale pak jsem
zachyt1l kořen, a jak jsem sekntrl. spadl jsem rra obrtrbník. Rozbilisem si při pádu hlavu a museli

jsme jet do nemocnice. "fam nrě ošetřili a víckrát jsenr rajčata rreclrytal.

Pet

Šlechta, 1. A

Iz malých básníků

jednou buďou velcí BÁSNÍCI...
Vloěka

.jaro

Malá vločka,vločka bí1á.
kdepak se nám nar"odila?
Včera ráno z nebe spadla.
mráz ji poslal na Stírradla.
Je tu dětíjako snretí"
at'bílévločky stále letí

Měsíčekmtt do postýlky špitá pohádku,
a kdyŽ Llsne na polštářku,
pramen vlasů ho šimrá.
Probudí se. jaký děs, zaspal,

r-rŽ

jde spát.

nrltsí na náves!
Robota to lehká není,
tttá tattt Itr ěty zasázeti.

Mirninko

Zuzana Kotrbová 5. C

Mátlo, mánro, tnaminko.
namaluj mi rniminko.
Ať rná r,'lásky kr-rclrnaté.
at' je celé z\até.
At' "je.jako slulríčlto.
nlámo. mátlrcl. trlan-iičko.

Jaro

Mí'šuSc'hll,arz. 2'A

Když se zima střídá s jarem

PaniZtma zkrouŠetlěobléltá si šat.
Nashledanou, můj sníŽeČktt. za rok

přr3

du

Pomaloučku, potichoučktt vklouzne mezt

A jak vítr do

kníŽečkyvklouzne

pohádky.

liole.
kra.jina se nril.rla vedle mne.
Tatly město tady další.
r lese byclr byl radŠi.
Stani,slav Papan 5.C
.ledLr ..iedur na

zas.

vrátky.

Roste. roste kvítí,
s1r-rrríčko nár-r_r svítí'
Tady' kvítko tady další,
dny jsor-r taky delší.

do

.. a

zase to jaro

Na jaře vŠerozkvétá.

na všech stromech puká
Jaro vládne se sluníčkem,
květy kvetou pro radost
akdyŽ mrak jde rričit noc.
ihned přrjdou na pomoc'
Jaru klesaj malá víčka,
bolí oči od sluníčka.
Den se s nocí znovu sešel,

1istí,

hodně ptáčkůpřilétá.
sluníčkoto z nebe jistí.

Áio Moltrrvá 5.C
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Ráno

Ráno když jdu do školy,
vidím cestou topoly.
Topoly se na mě smějí,
do školy mě pobízejí.
Lucie Pinterovťt 5.C

Škola
Sešit, penál, kníŽky.tuŽky
svačina i mikrotuŽkv
to jsou jedny z mála věcí,
které máme pod lavicí.

O přestávce svačíme,
při hodině sedíme,
někdy se i snaŽíme
a bezcl'rybně napíšeme itěžký diktát.
Patrik LehnerÍ 5. C

Jaro do třetice
Jaro t'uká na vrátka.

vylezte

ver-r.

káčátka,

v.vlezte Ven Ze skořápek,
jejaro - velký svátek.
M. Kovářík 5.C

Ráno
Ráno l,stanu za svítání.
připravím se na snídani.
Svačinu si přiclrystárn.
do školy včas pospíclrám.
Před školor-r se všichrri sejdem.
do šatny pak spolu vejdenr.
Skolník hnedle pokřikuie.
at'si kaŽdý boty zuje.

V osm zvonek zazvoní
připravím si učení'
Učitelka hnedle vejde.
hned mě napomene.

Dominik ]Ýovák 5. C

Maminka a kytička

Ke květince přivonín.
k mamince se nakloním.
Hubičku jí dám,
protoŽe jí ráda mám'

Měsíce
Leden na rampoLlchy lrrál.
únor posune den dái'
březen trávu tlačívzhůru,
duben barví stromům kůru.
Květen barevný má fráček,
červen zpěvavý je ptáček,
červenecje léto u vody,
srpen prázdninové příhody.
ZáŤí - škola volá zas,
říjen podzimní je čas,
listopad - spí zahrádka,
prosinec je pohádka
Monika Markova 2.(',

Rozcvička
U postýlky stoleček,
na stolečku zvoneček.
Zvoní, zvoní na budíku:

,,Vstávej, Vášo, k tělocviku!"
Raz, dva, tři, pak dřep a vztyk,
ranní ivik je zdravý zvyk!
Ta kot'átka s těmi housátky,
Šlana výlet do zahrádky.
Ctibor Šebák 1.A

Hrneěek a jablíčka
Můj dědeček,
má rád svůj hrneček.

A moje babička,
márádajablíčka'

Martin Pešta ].A

I1

Ivánek

Pejsek

Ivánek, hle, do školy jde.
koláč má v práci, učenízÍrácí.
Katka Javors.ka 2. C

ŠlaLucinka na
procházku'
měla pejska na
pror'ázku.
Pejsek štěká _ haf,
hal, haf,
tlŽ budu mitbrzy
hlad.
Neboj se' aŽ
přijdem zpátky.
dostaneš dva silné párky.
Pejsek štěká haf. haf' hal
uŽ se těšímna návrat.

Odměna
Zítrabude velký svátek
apozítŤíještěvětŠí,
našíKačce metla svědčí.
Monika Markova 2. C

Mo.je teta Vladanka,

porodiIa Švýcárka.

Fanda Bláha 2'C

Kvočna
Na vajíčkáchsedí lti''očna.
nebojí se ani vlka.
vylíhla se kuřátlta.
jsou to nlalá čt1,řčátka.

Je mu zatímjeden rok,
umí teprv jen pár slov.
Dělá ltrťrče'kza krůčkem.
pr'ijde k nárn s batťrŽkem.
S hračlranli si hraje rád,
ie to r'e lliý karnarád.

Eva Slúdkova 2 ('

tr{oniku ],,Íut'koyti 2.

('

Próva dítěte

tak zní projekt, na kterém ott ztiří 2005/06 žúci7.B prucují. Zcle jsou
ptlvítlky,
které na toto téma v hoclincich vymysleli:

Próvo na život - příběh Pavtínky
Stojím před školou, kde je spousta lidí' kteří se navzájem znají,
smějí se, a já sama
stojím u vchodu školy. Ani nevím, co si pol,ídají.Pár věcí
,l.. ,ur.gistruji, ale moc tomu

nerozumím. Já vlastně neumím moc česky.

Při otevření dveří do školy se všichni vrhnou dovnitř. ale já čekám
, ažseto zmírni'
Jdu dlouhou chodbou, až se dostanu k ředitelně. Pomalu otevírám
dveře a na otáčecí
Židli sedí mladá dívka. Pozdrav ani nemohu vyslovit.
Chce se mi brečet. Nikoho neznám'
',Kabinet tady naproti, paní učitelky Braunové. ona uŽ se tě ujme',. To mi sdělila ta
dívka z kanceláře a její jméno taky neznám.
Usměvavá paní Braunováužmě chytá za ruku a vede směrem
ke třídě 7.B
Stojím u tabule. od kluka v páté lavici dostávám dárek - houbou po
hlavě. Ale paní
učitelka ho okřikne a omluví se mi. Ěak se mi všichni představí já
a
naopak jim' Paní učitelka
přečte školnířád. Po zahajovací hodině jsme vypuštěni
áomů.
.

'

,,Tak to nebylo Zroyna hezký přivítání," oZVe se hlas zamnou, kdyŽ vychá zim ze školy.

A druhý odpovídá: ,,Zas\oužilasi to. Petr to vymyslel dobře',.

r8

Je to Markéta a Natálie' Hvězdy třídy' kterým všichni (i kluci) lezou do zadečku. A jako

na potvoru jsou samozřejmě i nejlepší kamarádky.

co ve škole?" ptá se mě má teta. Je jediná pÍibuzná, která měla dobré vztahy s mojí
',Tak
mamkou. Byly to Sestry, nerozlučná dvojka.
fotku

jako každý den vyndám
,,Ale jo, dobrý," odpovím v rychlosti a jdu do pokoje. Tam

svých rodičůa začnu brečet. Jak to, že zrovna mí rodiče
museli odejít... 6
,,Pavlínko, umíšaspoň malinko česky?" Samozřejmě je ve
třídě výbuch smíchu.

,,KLiDll." zaktiči, ated' už pořádně

a přísně, paní učitelka.

Ale přestávka je ještě horší.
,,A ted'mi vyklop, co si zač a co tu vlastně pohledáváš!l"
vykřikne na mě Markéta. Holka v modré, naztp zapinací mikče, v
nízkých dŽínsách a obklopena všemi holkami.
.,Já.jsem Pavlína,'' odpovím klepajícím se hlasem.
,'Jo, to vím taky, ale na to se tě neptám. DrŽ se tématul!!"

ji

mám vyprávět svůj příběh? Stojí o to??... Ale Markéta mě v mém dlouhém
přemýšlení přeruší...
,,Když mi to nechceš říct, tak si to nech|!|" A odkráčela ke své lavici a tam se stále
smála. Ale to, co se stalo pak, bylo opravdu strašné.
Zda

Bylo už po vyučování a měli jsme jít domů. Petr (to je ten kluk, co mi dal houbou po
hlavě) mi vza|tašku a vysypal ji na chodbu a i penál rozsypal. Nedalo mi to a musela jsem se
rozplakat.

,,Uplakánek!!!" křičeli na mě všichni' Klekla jsem si k tašce a zača\a sbírat' Všichni uŽ
odešli po schodech. Když vtom mi na rameno někdo zaÍ'ukal Byla to Eliška, Petrova sestra, a
to znamená, že jsou dvojčata.

jestli se někdo nevyřítí.
,,Nechceš pomoct?" zepta\a se mě, ale stále sledovala schody,
.Iako by se bála něco si Se mnou povídat.
,,To

... myslíšty vážně??" prohodím nezkušenou češtinou.

,, Jo, a třeba

A začala se smát.

bych tě i naučila česky. Teda jenom základ. Abys nemluvila jako indián! !"

,,Jak Ses vůbec ocitla tady v Česku . .. a odkud
,,Já to řeknu a ty to ZaSe Vy. . ...

jsi?"

jak se to jenom řekne. .. prostě řekneš Markétě."

Zaváhala. Ale nakonec mi řekla, že ne a Že klidně bude i přísahat.

kde se
,,Tak jo. Já tedy začn',J." Azača|ajsem ukazovat obrázky znaši beslanské školy,
teta
koupila
si
je
Ty
noviny
já
pořád nosím u sebe.
to všechno odehrávalo. Byly z novin a

Lenka, aby věděla, co Se mi vlastně stalo. SnaŽila jsem jí všechno vysvětlit svou nedokonalou
češtinou,kterou jsem se naučila za tu dobu, co jsem tady. Např. bum, škola, rodina, zli lidé atd.
Eliška to samoiřejmě pochoptla a jáby\a ráda, že jsem našla někoho, kdo mi rozumí. Po
ukončení mé ,,prezentace" Eli řekla se slzami v očích:
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,,Taktotinezávidím,atoužjsiodtédobyrodičene1iděla?.,
',Ne,"

řeknu posmutněle.

,,Takzítraseuvidíme,..řekneEliškaaodcházidomů.Játaké.
sedla a zača|y jsme si
Druhý den ve škole uŽ se mi nikdo neposmíval, Eli si ke mně
povídat.

i ostatní'
Pavlí. Jak se máš??" řekne Natálie, k ní se přidá Markétaasamozřejmě
"Ahoj,
si to byla," napojuje na Natálii
,,Eli nám řekla, co jsi proŽila v Bagdádě nebo kde

Markéta'

já" "' "
,,V Beslanu' Jo, to bylo. '..peklo' Ale
ne?"' přidá se ke mně Eli'
,,Diví se, Že tě to zajímá. YŽdyt'tě to nezajímalo, nebo
protože ví, Že bych to nějak neřekla.
jsme hnusný, jen tady Eli věděla, Že jsi
,,Chci se ti omluvit jménem celý třídy' Byli
milá.,, Ále vyruŠíji zvonek a do toho pŤicházi paní učitelka.

jsi prožila. v Beslanu' a velmi tě
,,Milá Pavlínko. Dozvěděla jsem se aŽ dnes, co
jak jste se kní chovali"'
obdivuji. Jsi silná abudu ráda,kdyŽse ted'všichni Pavlíně omluvíte,
omlouvá se mi paní učitelka. Po celé tŤidě zazněla omluva

a

já jsem se začala červenat' To mám

po mamce.

mě zavolá divným
Byl konec vyučování a také dne' Vychá zim ze školy' Ale někdo na

hlasem. Jako myslím jiným přízvukem'

očím'U lavičky stojí mí praví rodiče'
,,Pavlínko!|" otočímse a nemohu věřit svým
Mamka má sIzy v očícha já samozřejmě také'
,,Mami! ! Tati! !" křičím.

Taky tam stojí teta.

v té škole, co jsi je tam ztratt]ia-'
,'Pavlínko," řekne teta, ,,tvoje mamka s tat'kou
volat' Teroristé je omráčili a pak
neumřeli' jen tě hledali. Ale jak tě někdo odtáhl' zaěaLina tebe
jsi někam odešla s tou paní zdravotnicí'
uŽ tě nenašli. l'ys mezitím byla už venku. A kdyŽ
tak..."
větu, kterou mě naučila Eliška' Ta sto'1i
,.Prostě žijou a jaký pak copak," prohodím
s holkama u

vchodu školy a pláčou dojetím'

je totiž vymyšlený, ale chtěla jsem na něm tLkázat' že
jenom proto' že jsou jiné
všichni mají právo na existenci, a hlavni dati. tvesmí být odsuzovóny
posuzoýaly ji podle svých měřítek u
nebo ocljinud jako hrdinka příběhu, Děti ji neznaly a
(}l<rajině a po teror'isticlqlch útocíchse ztraÍila a byla
hodnot. Pavlínka žila 'ge svými rodiči na
Čech za svými příbuznými a tady se
ot] rodičůodloučena. Krkolomnými cestami se dosúta do
Vše v mém příběhu končíšt'astně,

začctl .j ej í pohnutý příb ěh.

Především takovým clětem, jako je hrdinka příběhu'
pomahat a dát jtm právo na spokojený život'

musíme ve skutečnosti nejvíce

Klára Brousilová,7'B
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Próvo na život - příběh Tat óny
Na začátku školníhoroku stála před třídou 7.B neznámá dívka. KdyŽ vešla do třídy,
viděli jsme na ní smutek, jako by věděla, Že ji ostatní nepřijmou. Štat tabuli za pani učitelkou a
tu před ní jeden hoch dal nohu. Dívka spadla a ošklivě se přitom praštila do hlavy.
Byl jsem to já, kdo tam dal tu nohu. Paní učitelka mě přísně pokárala. ,,omluv se jí,"
řekla. Tak jsem se jí omluvil. Pak, po malé chvilce, jsem se nad sebóu pořádně zamyslel. Co
jsem jí to uciělal? Neměl jsem jí podtrhnout tu nohu. Bylo to ode mě neslušnéa sprosté.
ona ale
bi,la silná a ciošla k tabrrli. i lidyŽ jí ta hlava mttsela bolet.
Paní učitell<a nátn ji př'ec1star'ila: ..J'o.je Tat'ána Šarapovová'" Kamarádi ze třidy ji moc
dobře neuvítali. KdyŽ skončila škola. r'idč1jsem. jak sedí v rohu a pláče. Šeljsemk ní'
,'Co tě
trápí?" zeptaljsem se. TaÍ'ána neul-nčlii c1obře česky, tak jsem moc nerozuměi, ale trochu ano.
Chvíli to trvalo, neŽ jsme se dali clo řeči. My'slel jsem si, že mi nemůŽe odpustit, jak jsem jí
podtrhl tu nohu. Ale ona zavrtěIa lrlavou. Že ne, a rozpovídala se.
Její rodiče zamřeli při teroristickénr útoku na školu v Beslanu. TaÍ'ána prý jen se štěstím
pÍežíla,byla totiŽ uvnitř budovy školy v době, kdy tam vpadli teroristé. Padlo na ni několik
mrtvých lidí, kteří ji zaktyli, a tak ji teroristé nenašli. Po skončeníútoku byla v bezvědomí' Ted'
Žiie u tety, která je její jediná pŤíbuzná.
KdyŽ to všechno dovyprávěl a, dala se do pláče a já jsem ji litoval a objal jsem ji. Tu mě
náhle napa dlo, že j í trochu pomůžu. I když vim, že se mi kamarádi budou smát, přesto půj du do
toho.

V prvních měsících jsem ji učil česky, aby nám trochu rozuměla. Tat'ána se učila rychle
a za pár měsícůuŽ uměla to hlavní, co potřebuje' Jednou se mě zeptali kamarádi, proč chodím

ze školy takbrzy domů. ,,Co je tu Tat'ána, moc si nás nevšímáš."Napadlo mě, žejim to
všechno vysvětlím. Vyprávěl jsem jim Tat'ánin příběh. od té doby ji uŽ nepomlouvali.
Dokončili jsme sedmou třídu a pak šli do osmé. Na začátku školního roku jsem obdrŽel

dopis od Tat'ány

Musím se odstěhovat' Daleko. Teta dos'tala prcici v jiném městě'
Děkuju ztt:,šechno, co js,i pro mě udělal.

Na konci naštěstí napsala adreslt nového bydliště' Všechno jsem kamarádům pověděl.
..NapíŠenlejí dopis," navrhl jsem a oni souhlasili. První dva roky nám odepisovala, ale pak
nám dloulro žádný dopis nepřišel.
IJteklo uŽ 8 let. Mně uŽ je 25 let. Rozhodl jsem se, Že Tat'ánu půjdu hledat' Prošel jsem
r'šeclmy teleÍbnní Seznamy. Nikde nic. V mé hlavě se začaly promítat všechny myšienky, co
jsern s nizažíl.A třeba užnežije,napadlo mě. Musím se o ní něco dozvědětl Najednoulr.stál před knihkupectvím a uviděl jsem tam kníŽku. Na ní stálo: Tat'ána Šarapovová a kníŽka se
jrnenovala ,,Člověk, který mi změnil celý Život"' Na titulní straně byla fotogi
afie. Jás Tat'ánou!
Ta kníŽka byla o mně a o ní a o lidských právech'

Vypravil jsem se do nakladatelství, kde vydali tu knihu' Vešel jsem. U stolu seděla
slečna. ,,Jaké máte přání?" zepÍala se. ,,Hledám Tat'ánu Šarapovovou." ,,To jsem já,"
odpověděla.Ukáza|jsem jí fotku na obálce a hned jí bylo jasné, kdo jsem.
rrrladá

Za těch 10 let j sem se naučil, že kaŽdý člověk by měl mít právo na rodinu, přátelství a
Život. At' je to černoch, Číňannebo Rom, nebo je up..i'li.kého tá_bora. Je to prostěledno, kdo
'
to je. KaŽdý je prostě jedinečný a takový vŽdy zistane.
Nesmíme někoho poniŽovat a ubliŽovat
mu, jako jsem to já udělal Tat'áně před 10 lety. KdyŽ někomu ublíŽíte ubližítei sám sobě.
,
Slávek Bach, 7.B
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Próvo na život - příběh All
V Iráku nemaií lidi moc klidu. Samé teroristické ťrtoky. válka. My lidé v Ceské
republice máme klid a mír. Také jsou tady občas hlášeny bornby v metru nebo na jiných
místech' ale ve srovnání s Irákem na tom nejsme tak špatně' Češtíi američtívojáci se tam snaŽí
situaci uklidnit, ale moc se jim to nedaří.
V Iráku je válka. Jedné rodině srovnali dům se zemí. Dům, ve kterém bydlelo pět lidí:
otec, Syn, matka' dcera a dvouleté dítě. Útok pŤeŽitajen matka sdcerou. ostatní zemřeli

v sutinách domu. Dcera vyváz|a s menšímizraněními, ale matka je na tom moc špatně' Bojuje
r ttcmocnici o Život.

Dcera se ukryla pod plachtu voz|t, který mířil do Česka. Zde siji adoptovala jedna česká
roclina.

Po dvou měsících přišla k nám do školy' Byla úplně odlišná od ostatních. A v tom byl
ten problém. Všichni ji odsuzovali' Mluvila ctzím jazykem, neuměla česky, měla jinou barvu
pleti, jiné náboženství (i kdyŽ nikdo ve třídě moc náboŽensky založený nebyl)'

Měla to těžké.Mně jí zača\o být líto, tak jsem se jí zeptal na jméno. Byla stydlivá a
smutná ze tÍídy- jak se k ní chovají. Domluvil jsem se s ní rukama - nohama a nakonec z ní

vypadlo, že se jmenuje A11'

Zapár dnů se z nás stali dobří kamarádi' Byl jsem asi jediný kamarád ve škole, protoŽe
jsem se s ní já jediný bavil a neodsuzoval jsem ji. Bral jsem ji, jaká je, nezáIeže|o mi na tom,
jestli má jiné zvyky nebo Že mluví jiným jazykem neŽ já. Byla to fajn kamarádka a měla smysl
pro humor, i když si to jiní nemysleli.
A|e za pár dní přišla zpráva zltáku, Že Al1 zemřela maminka. Byla hodně smutná,
protoŽe uŽ měla na světě jenom známé. Ale já se snaŽil, aby ji ta bolest rychleji přešla, aby se
př'estala trápit. Tak jsem ji bral na výlety anarŮzné akce. Ale A11 se rozhodla, Že se vrátí zpátky
do svého rodného města. Řekla mi to a slzely jí oči, protoŽe se jí odtud nechtělo. Ale chtěla za
svou roc1inou. Zbyla jí jenom teta a bratranci.

- PřemýŠleljsern o tom, jakbych jí udělal před odjezdem radost. Mluviljsem se třídou o
Al1. Rekljsem jinr. Že je úplně jtná,než si oni myslí. Ale kiuci a holky mi nevěřili a říkali o ní
ty hrozrré věci: jakoŽe je divná a odlišná. Ale kdyŽ jsem jim řekl, jaká oprar'du je a co se jí
stalo. zmoudřeli. Vymyslel jsem, Že pro ni uděláme menšírozlučku. A uděla]i jsme párty a
neclrali jsme jí upéct dort' Byl na něm nápis: Měj se krásně, nezapomenem!
A1l byla dojatá, aŽ se nám tam rozbrečela a skočila mi okolo krku. A v ten den mi řekla
krásnou větu. Naučila se jí česky. Vykoktala mi jeden verš, na který nikd1' nezapomenu:

Dívám se na nebe,
hvězdy svítísvětlem jasným'
a přitom vzpomínám na tebe',
Chtěla bych být tvým snem krásným
Kéžby Se Sen vyplnil
a fvé srdce probudil.
Já budu tě milovat,
můžešmi své srdce darovat?

A odletěla mi do Iráku

a uŽ jsem

ji neviděl'
Václav Labounek, 7.B
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Próvo na

rozwj - příběh Pavlínky
Bylo mi asi kolem jedenácti let, kdyŽ Se naši
rozváděli. Hrozně mě to vzalo. U soudu řekli, Že mám
bydlet u mamky autáty mám být každý víkend' nebo jak to
bylo. Někdy jsem u táty týden, někdy s ním třeba nejsem
ani měsíc atd.

Tat'ka si hned po rozvodu naŠelpřítelkyni, ale
mamka ne. Bylo mi 13 let a právě vtomto věku se odehrál
můj příběh'
1.záŤí a já jdu do 7. tříd'v. Petra. moje nejlepší
kamarádka, na mě uŽ zvoní'

Je

,,Je přesná jako hodinky," řekne mi mamka, která

právě vstala, aby se vypravila do práce.
,,To

jo! Ta jo. Ale já ne.." řeknu mamce

a dodám.

'

.

,,Ahoj, mami.. A kdy pro mě dneska přrjede táta? Víš,na ten oběd." Mamka zvážní aÍo

není dobře.

,,No přece jste se nějak domluvili, nebo ne? Ahoj a začnj ten školnírok dobře," řekne
mamka vážným hlasem. Venku uŽ netrpělivě čeká Petra a má zase připomínky na můj pozdní
příchod' Celou cestu do školy se s Petrou smějeme. ale kdyŽ uvidíme známou budovu, tak nás
ten smích přejde. Před školou uŽ stojí holky, které na nás mávají. Jdeme k nim a po otevření
školních dveří jdeme
do třídy. Tam se usadíme a čekáme na příchod učitelky.
''pomalu"
Po zazvonění paní učitelka přijde. Všechny nás přivítá, řekneme jí, co jsme zaŽili
krásného o prázdninách. Já ale nic zajímavéhonezažtla, a jestli je zajimavé to, jak se na mě
šklebítat'kova přítelkyně, tak to teda nevim...
,,Ty

jsi nic

o prázdninách nezažl|a,

Pavlí?" vyrušímě v přemýšlení paní učitelka.

,,Ne, nic. Jen jsme byli na chatě."

,, Tak to jo. To je vše. Školnířád vám čístasi nebudu, to aŽ zítra. No tak se mějte a
papa, miláčkové." Vyprávění Emila o pobytu u moře zabralo asi tak hodinu.
,,

No to byla nuda. A jak to te4 Emil proŽívall Ty kráso|!

Já

jen obdivuju, Že to tu úču

tak bere. Pavlíno, posloucháš mě??"

,,Co

..

Tys něco řikala? Je, promiň. Jo je to divný."

Před našímdomem se rozloučím s Petrou. Strkám klíčdo zámku a pomalu otvírám
dveře. Doma zjistím, Že mamka se uŽ zase opila. Začala pít hned po rozvodu. protoŽe ji to dost
vza|o. Ale proč pije? VŽdyt' s tím uŽ dávno přestala? Hmm. To je divný. asi ií zas někdo něco
řekl. A určitě to byl tatínek. Ten ..... já ho nesnáším. A proto teď mamka zase pije, ale třeba je
to zas jen chvilkovázáleŽítost. No co' radši Se mamce vyhnu' abych náhodoLr něco neschytala.
Druhý den mi pořád vrtá hlavou, proč se mamka zase opila. Nechápu, proč to udělala. Je
snad úplně mimo? Nebo jí někdo zas něco řekl, tat'ka např.? Ale kc1yŽ mamka pilauž týdny,
začala mi hodně věcí zakazovat. Například jsem se nesnlěla stýkat s Petrou, ale to bych jí rrikdy
neudělala' Také jsem nesměla chodit do posilovnt, nebo na plavečák' Ale já o tom začala
přemýšlet. Výsledek mého přemýšlení byl, že jsem se začala lzavírat do sebe. Přestala jsem se
bavit s Petrou, která se na mě také postupně vykašlala. A i ostatní na mě postupně kašlali.
Zhoršily se mi známky. A za tat'kou jsem také přestala jezdit, protoŽe se neozval'

2i

Tak to jde uŽ týden, kdyŽ jednou jdu ze škoiy a venku na lavičce sedí Jolana , známátitr,,
pije' kouří nebo bere drogy.

Že pořád

,,Pavlíno, nechceš se rrapít? Nebo si dej čouda," zavolá na mě'
,,Nebud' baba a zakttŤ si, nebo se napij. Uleví se ti'"

Ani nevím' co to do mě tenkrát vjelo, ale opravdu jsem se napila i kouřila a sktrtečně se
mi uievilo. A od té doby jsem se na tom sta\azávislá.
Utekly dvaaž tři měsíce. Seděla jsem před školou a kouřila. Byia jsem tam sama.
,,Pavlíno, proč jsi to udělala? Proč jsi taková?" Byla to Petra a měIa v očíchslzy'
,,Co jsem jako udělala?"
,,Přestaň kouřit, pit. Začníbý Pavlínou. Prosínr. UŽ kvůli Míšovi'Před dvěrna týdny se
mi svěřil, Že se to tebe zamiloval, ale kouříš a s takovou holkou on nic mít nechce." Michal je
kluk, do kterého jsem se hned na začátku roku zamilovala. A on mě jen sprostě 1'yuŽíval.
,,Přestaň se mi plést do Života."

Ale Petra mě chytla pod krkem

,,on tě má rád a jestli stím okamŽitě nepřestaneš, tak si to
Vyrvala mi cigaretu z ruky a zahodila ji.

a řek1a:
s

tebou l'yřídim Sarnalj!"

Byla jsem doma' Slyšeia jsem mamku, jak otevírá víno a začínápít. Vtu chvíli mi to
docvaklo' Proč proboha piju, kouřím, co tím dokazuju? Jen to. Že jsem ubohá a ubliŽuju tím jak
sobě, tak spoustě dalších lidi. Yzalajsem cigarety, vína, vodky. ostatní pití a šla to vyhodit do
kontejneru. Hrozně se mi ulevilo, proto jsem popadla telefonní Seznam a zar,olala všem lidem,
kterým jsem nějak ublíŽila. A to hlavně Petře, Michalovi, a dokonce i tátol'i. protoŽe jsem na
něj řvala, Že se rozvedli, Že mamku nechal a spoustu dalších věcí'
Taky j sem si promluvila s mamkou, která nakonec museia jít na léčení.a při tom jí tat'ka
hodně pomohl.

Ted'chottím ,s tr4ichrtlent, s Pelrott j'sme opěl ne.ilep'ší kancu'ťtc{h' tt ltttl,zti.fettt s'i 1:tsnúhcitne.
Snažilajs'em 'si 1:srantluvit i 's,/olanc;u, ale Ía o Ícs nes'tálct. ,/e to lelí:-il,tlt' ct když 'si ho chce ničit,
tak at'' I kďvŽ ja tak klidně nnhla dopadnottÍ taky'' x4ezi ruamkou u rur'kou.fe l'elké přúÍels'tví.Ale
ttpt'íntně... tlni b,-c'h net'htěla, ub1,5n tluli zttse clohrrlmtrcÍt', prOlO:e kth'Ž linl Ío ne:,v.ýl<l na
popt'l,é, nentllsí clni na ptldruhé.
Taky jsem hrozně rcÍdu, že to tuk dopadlo!!! @

Klára Brousilová,7.B

Próvo na rozvoj - rozvod
Jednoho dne jsem přišel ze školy a uviděl jsem, jak se máma s tátou hádaji. Říkal.;sem
si v duchu: ,,To nic není, večer Se Zase usmíří, jako vŽdycky." A tak jsem šel ven. KdyŽ jsem se
Vrátil, slyšel jsem, jak se pořád hádají a jak moje sestřička Markéta pláče' Šeljsem radši za ni a
zeptal Se' co se děje. ,,Naši se budou rozvádět," vzlykala. V té chr'íli jsem se cítil hrozně a taky

semichtěloplakat.Večer,neŽjsemšelspát,zjistiljsem,

k té hádce.

žetátazÍraÍllpráci,atobylasidůvod

,+

Po necelém měsíci se rodiče rozhodli, Že se určitě rozvedou. A tak jsme se ocitli
soudu. psychologové mně a Markétě dávali různéotázky.
Například jestli chceme být s mámou nebo s tátou. My jsme oba
odpověděli: ,,S mámou." Rozvodové řízení skončilo a my jsme
zůstali u maminky.

-T ';:',i

Nejdřív bylo všechno v pořádku. Man"rinka chodila zpráce
včas, vŽdycky jsme měli uvařeno, chodili jsrle do školy řádně
oblečeni. Ale jednoho dne se vrátila pozdě t,ečer a by1a opilá. To
se stávalo stále častěji. Po čase se z ní stala alltoholička. Nejdřív
pila víno apak začala pít i silnějšíalkohoi - l'odku. whisky atd.
V té době jsem věděl, Že se budu starat o domácnost já.
Moc lni to nešlo a občas mi pomohla sestra. Chodil jsem do školy
občas neupravený, protože jsem někdy zapotl-lt-těl vyprat prádlo.

Lr

.
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B.vI.isern totiŽ často moc unavený.

Jednoho dne si ze mě dělal legraci T'orláš Steinbergů, hvězďa třídy - nosil jenom
značkové oblečení.Mě to hodně rozzlob|Io a daljsem mu pěstí. Všiml si toho náš třídní učitel a
pozval mě do svého kabinetu. ,,V poslední dobč se lrodně měníš," řekl mi' ,,Nemáš udělané
ťtkoly, chování se zhoršilo a r'e většině přec1r-rlětťr .jsi skoro nejhorší." Řekl jsem mu tedy o
lllalllce a o svých problémech doma. I o tortl. Že kcl1'Ž.je rnaminka opilá, tak nás se sestřičkou
často bije, křičía nadává nám'
Pan učitel to pochopil a řekl, že nais rlar,Štir'í.s maminkou promluví, a bude-li třeba,
poliusí se zasáhnout. ,,Mohl bych zajit za tvýt'tl tatínliem a promluvit S ním." A udělal to. Po
dlorrhé době jsem mohl s tat'kou promluvit.

Když jsem přivedl tátu domů. mamka byla celá bez sebe. V ruce jako vŽdy držela láhev.
fáta r'ten okamŽik k ní přiběhl avzaIjí tu flašku alkoholu.
Mamka samozřejmě nadávala, Že nemá právo přijít k nám. Pak táta zavŤel dveře. Ale já
musel poslouchat za dveřmi. Moc jsem neslyšel, ale něco ano. Přišla i Markéta, tak jsem jí
tlumočil. ,'TátaŤíká, že by se máma měla léčitv protialkoholní léčebně. Že prý se o mě a o tebe
postará,..."
Máma souhlasila s tím návrhem, že se bude léčit.ZaÍímse o mě a o sestru staral táta'
který si pak našel práci. A ještě k tomu nám pomáhali babička a dědeček. Když se máma vrátila
zléčeni,bylazaseveselá a št'astná jako dřív, a dokonce se zlepšil tvztah mezi oběma rodiči.

A náš pan třídníučitel mi hodně pomohl dát rodinu dohromady. Bez něj bych moŽná
skončil v nějakém ústavu' Ted' jsem mu velmi vděčný, Že pro mě udělal tu nejdůleŽitějšívěc,
která mi zlepšila a změnila celé dětství a i Život.
A řeknu vám, Žít v rozvedené rodině je velmi těŽké.
Sldvek Bach, 7.8

Próvo na rozvoj - Příběh 5imony

Ráno mě probudí velký křik. V duchu si povím: ,,To snad není pravda| Už Se Zase
hádají. o čem asi? Samozřejmě o penězích. ... |Jž toho mám dost, kaŽdý den to samé!!!"
obléknu se, upravím avcházim do kuchyně. Rychle řeknu dobré ráno. Nedočkala jsem
se odpovědi. Asi mě nezaregistrovali. Jako obvykle. Nasnídám Se a slyšímzvonek.
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To bude Teteza' moje jediná nejlepšíkamarádka. která mě vŽdy vyslechne a dobře
poradí.

Ccsta do školy je velice dlouhá' s Terčou Se lrroc nebavím, protoŽe pořád musím myslet

na ratlní lrác1ltu. ,'Simčo, co ti je???" ptá se Tereza.. .'"Nic." povím se slzami v očích.Tereza mě
zastar'í a říká:
Nemohu se na tebe dívat, jak se
'.Něco ti být musí. iinak b'vs neb-vla tak zamlklá.
pořád trápíš.''... Po dlouhém uvážení se rozpor,ídeim a řeknu jí vše.

..T'ali poslouchej. ..Začalo to nlenšítlli hádkanri mezi mamkou a tat'kou' hádky jsou čím
dál tírn r'íc. Je to k nevydrŽení. Kd1'Ž sc pohádají, tak se spolu měsíc nebaví a nebo se jen
háclÍUí.''

M1'rn snemie nrít rodinu, ve litcrÓ bttdu št'astná.

A

abi''ch se dostala na gymrrázium.

T'o vedlo k dalŠíhádce. Tat'lta chce. abych se dosta1a na gt,mpl, a mamka chce pravý
opak. Marnka říká, Že to neblrdu zvládat. coŽ je vlastně pravda. ale já se s tím nějak poperu'
D)'t' se trčímjak mourovatá! Sedínr v pokojíčku'ruce mátn na ušícha nemohu napsat svůj
c'lor-rrácí úkol. Pak se tremůŽou divit. Že r-rlě nepřijmou na gymnázíum. BUDE' To KVŮLI
N IM | ! !1-o j e konec mélro nekončícílropříběhu.
..To je teda gól!" prohiásí Tereza. ,.Játi záviděla tilotí roclitrr-t a ted'tohle." UŽ jsme u
škol1,. 'jdeme po schodech a vidím hlouček oblíbených holeli. Ale 1á lt mezi ně nepatřím. Dnes
n-iátne jen do 11.30 hod.. Vejdeme do třídy a rozdávají Se test}. Zaslechnu hrubé naráŽky na
je paráda! Čtyira z blbého testlt." přiciár'árrr se k ostatním. ,,Co máš?"
učitele a na známkY.
',To
zeptii se mě Nikola. To byla moje dobrá kamarádka . . ' než' se na tr'iě r'y'kaŠlala. ,,Čtyřku." .,To
jserl-r si mohla myslet! Co bys mohla jiného mít." .. Nejdříl Šprtkaa ted' to vedeš od deseti
k pěti."'přidávají se ostatní. ,,Nechte ji být," zasÍává se nrě Tereza.

Konečně! .Idu domů... Ale nroje radost velice brz1'skončí. odern1''kám dveře ... a další
hácilra.

Vejdu do kuchyně. Mamka přerrrší hzidkr-r. abr tlli sclělili Špattrou zprávu. ,.Je to zlé.
SitnoIlko," řekla mamka a tat'ka dodai: ,.Budemc se rozládčt"' .]ali rli tohle řekli. začala jsem
brečet a utekla do svého pokojíčku.Vylezla.1setl-t. až'l<c]xŽ.jselll sc trochlt Lrklidnila'
..Sirnčo, nech si to vysvětlit' Musítle se roz''ést. t-tctllá to celllt. tteustále se jen hádáme.!

Po lrodně dlouhém čase jser-rl se clclstala z nc'jllorŠíhovell. B1dlím u mamky a k tat'kovi
chodír-rl kaŽc1ý druhý víkend. Je to tal< lcpŠí.UŽ nlě rátlo neblrcjí hádlir. ale budík. KdyŽ si na to
\lzpolllellll. zabolí nrč u srclíč1ta.

A zabrala jsern ve škole. Chci udělat ty přijímačk1''.
.Simona Popelkova 7.8

Právo na ochranu - šikana

Ahoj všem! Chtěla bych se vám představit. Jmenuii se Paylítttt tt.jc mi ]3 let. Pochťizínl
Písku. Chodím na základní školu J. K. Tyta. Říká se o mně, že 'j'sent l,elmi tichcí, 71g1,ýraznťt,
do ničeho se nehrnu. Moie kamarádka se jmenuje Eliška' V tonÍo yěktt .s'e mi ,sÍul příběh, který'

z

se vám pokusím přiblížit'Tak tedy začnu:

Crrrrl Zl'oní bLrclík. aby nlě r'zbudil do škol-v'
..Co ti je. Par'lírrko?" zeptá se nlě nlamka při srrídarri.
..Nic. jen trejsetl pořádně r''yspaná." řekttr.t. ale dodře vím. Že lŽu.
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právě
,,No, tak dneska žádná televizel Pťrideš spát v osm a btrde.'' i'ekne tat'ka, který
vstal a k tomu si zívnul. Málenl.jsetrr se lro lekla.
,,Ano, tatínku," odpovírl s r'1't-lt-tcetlÝnr ťlstnčr'etrr.

jim oběma pustt.
,,Páni' to je hodin|. JáuŽ' t-t-tttsít't-t.jír. Aho.j. mami. ailoj. tat'ko." A dám
oni pozdraví taky, a|e než to stilrrlor.t. uŽ bottclrt-itt dr''el'tni.
Do školy jdu pomalým krokem. Radši b1'ch tam tlešla vťrbec.
Stojím u lavice. Vyndavám si učení,kd.vŽ r'torrl při.ide Tomáš a shodí je na zem.
,,Zvedni to|" Já ale nic neudělám.

jemně do mě kopne.
,,Zvedni toll! Ty mi nerozumíš? Dělej, neŽ se ti něco Stane." A
Tentokrát to raději zvednu. Na učebnici matematiky dá ale nohu.
,.Nejde to?|." zeptá se mě.
.,Ne. nráš na tom nohu," odpovím klepajícím se hlasem.
..Přece by ses mě nebála? Já sem hodnej," řekne. zvedne mě ze země a dá mi facku.
..Příště bud' rychlejší,nebo něco ur'idíš. Hahaha!lI" zasměje se'..

Si normální? Vona za ntc rremůŽe ! Ještě j ednou na ní hrábneš a budeš mít co
dělat se mnou!!!" Byla to Eliška. Moje kamarádka. TomáŠ se ale jen tak nedá.
,,Nech

j í!

..Ale, ale. Přece si tahle ubohá siepice neztěŽovala tobě. To mi dovol se zasmát. Klid'
se

!"
',.Iá

Se tě

nebojím. Ty se spíšbudeš bát mě. Nech jí!!!"

., Já si tě najdu!" řekne Tomáš a odejde.

Venku se směje se svýma kamarádíčkamaa

přitom si na mě ukazujou.

,,Nevšímejsi jich' Jsou to blbové. Ještě jednou na tebe hrábnou a uvidí ten mazec. Jak
dlouho uŽ tě takhle trápí? Proč jsi mi to neřekla?"
pokoj. Já se
,,UŽ měsíc. Ale včera to přehnali' Hrozně mě bili. Pak ale zazyoni\o a dali
jich bojím. A co ty?"

Na mě se nedívej. .Tá to zkusím vyřídit. Třeba je to puber1ou." Elišku vyrušil zvonek,
tak si sedla do lavice. Pozotllě sledovala, jestli mi zas Tomáš bude něco říkat' Dalpokoj.
Ale druhou přestál'l'r't.jel zase tu samou pohádku. Tentokrát ale nebyl sám. Měl s sebou
tu svu povedenou partičklr. C'o mě ale zarazi\q Že EliŠkatentolirát r-rezakročila.KdyŽjsem se
na ni podívala, tak na mě t-trrkla a někam odběhla. Tak to šlo celý den. A kdyŽ skončil, ani
jsem se nar-rčila a večer jsem šla spát uŽ v půl
.jsem nešla na oběd, ale rovnou domů. Doma
,,

osrné.

Drulrý den se Tomáš vydal kmé lavici. Klepaly se mi nohy.|]žuŽ mi chtěl něco říct,
aie vtom ho vyrušil hias'
,,Kam pak máš namířeno, osobo? Zase šikanovat? Pojd' Se mnou do kabinetu." Byla to
naše třídní.có taay ale dělala? Jak je možné,že paní učitelka věděla, že mě Tomáš šikanuje?
říct
,,Promiň. Pavlíno, Že jsem se tě včera nezastala, ale jájsem to uŽ té učitelce
musela. By|o to hrozný dívat se na to, jak ti pořád nadává. Taky jsem to řekla včera tvým
rodičůma ti zařídili, aty mě i tebe přeřadili do jiné třídy. Bude to 7.B. Tam budeme spolu.
Víš,Že jsou tam super lidi a dokonce s tím souhlasili, takŽe tam přestoupíme už příštítýden.
Nevadí ti to?" skončila E|iška svůj proslov a já se musela rozplakat. Nikdy bych to nikomu
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neřekia. Bála bych se a olla to sfoukne zaden. Nevínr, jak1í poděkovat. a tali.jí sliočírllitolctll
krku.

Díky!Díky! opakLlji

por'ád dokola.

A ona to

bere jako

ANo.

Skutečně přesÍotlpín'te tlrl 7'B' '!'ttnt nti's mezi s'ebe přijntott rychle. od té cÍoby mam vecÍle sebe
lidi, o které se mohtt Opříl. '\ikLl(l ně na'šikttnttia.
'se nti Ttlntáš a spol. neomluví, ale to mě

::t:npí
jí,

|debýt

Ži1i

'spokojet1.\') ži1'()t tl

jak bych asi

dopctcl!tt ...

'šic'i

lrl ie hltn,ní' Ztt l,'šac'hno .s'lclně ttle mtt.sínt poclěkovat Elišce.

Klára Brou'silová

7B

Próvo na ochranu - Příběh Kanity
Na začátkrr roku sedím v lavici a prohlíŽím si vŠechnyd,ěti ze třídy. Kdo jak se změnil.
Žádnou velkou změnu u nikoho nezaznamenám. Ale bije mě do očí,proč je Kamila celá
v černéma dlouhých rukávech, kdyžje venku 30 stupňů.

Nedá mi to a jdu se jí na to zeptat. ,,Kamčo. proč jsi celá v černém?Při takovém
lrorku?" Kamila Se na mě smutně podívá a rozbrečísé. ,,Kanrčo, co je It?" zeptám Se.
,,o
prázdninách mi umřela maminka." Rozbrečímse také a obejmu ji' Jen só vybreč.
KdyŽ všichni uviděli, Že Kamča brečí,začali se vyptávat' co Se stalo. ..Nic '.' a nechte
křičína ně Kamila. A ryclrle utekla na záchod. BěŽeia jsem za ní, abych ji Lrtěšila.
,,Já Í1to řeknu, ale přísahej , Že Ío nikomu neřekneš' jinak mě táta zmlátí." ..Dobře."
odpovím potichu a usadínr se na podlahu. ,,KdyŽ mamka umiela, zůstala jsem u tat'ky'' on to
psychicky nezv\ádá a potřebuje si rra někom vybít zlost anablízkujsemfa. ZakaŽdoublbost
dostanu facku. Nebo mě třeba zamkne do komory a nechá mě tam. dokud se neukiidní.,,
.,To
je strašné!"odpovím zděšeným hlasem' ,,Tahle modřina je za to, Že jsenr nevynesla koš.',
Vyhrnula si rukávy. ,,To je modřina vedle modřiny! Bolí to hodně?" ptim se.
,'UŽ moc ne, dá
se to vydrŽet. Nechci tam už s ním být!,,
rně být!"

.,Nevím' jak to mám říct paní učitelce. Je mi to trapné a bojím se. ona se mě už nato
vyptávala a já se jíbáIa odpovědět," svěřuje se Kamila.,,Tak to spolu nějak vymyslíme. Víš
co? Zajdeme tam hned teď." Zvedneme se a jdeme ke kabinetu. Potkáme paní učitelku na
chodbě. ,,Paní učitelko, potřebuju s vámi mluvit," osmělí se Kamča'
,,Počkáš ut.řinku? Jenom
něco zanesu do sboroVlly," řekne a za chvili se k nám vrací.
jsi
potřebovala?" ,,Mohla
,,Co
bych si svámi popovídat?" Asi zjejího hlasu vycítila tíseň. ,,Anó, samozřejmě, to je
rnaličkost, poSad' Se."

Zůstalajsem za dveřmi a poslouchala. Vím, Že je to neslušné,ale byla jsem zvědavá.
Kamča dovyprávěla svůj příběh. ,,Musíme s tím něco udělat' tatínek ti múŽe hodně ublíŽit.
Mám sním promluvit?",,Nééé!"začala křičet Kamila.,,Hlavně mu nic neříkejte. on by rr-iě
zabll|." ,,I)obře, jen klid," snaŽí se ji utěšit učitelka.
,,Já s tím něco udělám. Promluvím si o tot'l
s kolegy na pedagogické radě' Souhlasíš?" ,,Ano. jen abych se nemusela Vracet domťt."

Vyšly yen z kabinetu a pani učitelka se ještě zeptala Kamily, jestli má dědečka nebo

babičku. ,,Ne, nemám. Jen babičku na Moravě..(

Nabídla jsem se, Že můŽe přespat unás.,,Mamka určitě nebude mít nic proti," usmála

jsem se na Kamču. ,,Fajn, tak nashledanou zitra, děvčaÍa,"rozloučila se paní r-rčitelka'
,,Nash1edanou," usmály jsme se a Šlydomů. Navečeřely jsme se a šly si lehnout.

Asi

v půl jedenácté večer někdo začal šíleněbušit na dveře' Byly jsme doma jen
smamkou abály jsme se. co je to zablázna' Mamka se podívala do kukátka a byl tam pan
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Hosnédl' Kamčin tatínek. Bály jsme se otevi'ít. protoŽe by'l opilý a křičelhroznévěci. Prý jestli
neotevřeme, tak nás všechny zab|je. Nevzbr-rdil jerr nás. ale i sousedy. Ti neváhali a zavolalt
policii.

Ta tu byla v tu ránu a pana Hosnéclla zavŤeii za Lýrání dítěte. Kamču odvezli do
dětského domova.' To se nelíbilo jí ani mně s mamkou. Po dlouhém přemýšlení se mamka
s tat'kou

rozhodli' Že budeme Kamču adoptovat. Tohle kciyŽ nri řekli. byla jsem nejšt'astnější

člověk na světě.

u nás
psychiatrické léčebny
Kamča se má

skvěle

a

občas spoltr zajden-re navŠtíl,itjejího tat'ku do
.9

imona Popelková, 7.B

Próvo na ochranu - drogy
Bylo mi asi osm, když se k nám přistěhoval patnáctiletý bratranec Michal, kterému

zahynuli rodiče při autonehodě' Dali ho k nám, protoŽe my jsme .jeho jediné příbuzenstvo.

KdyŽ mi bylo dvanáct a Michalovi devatenáctlet,zaž1lijsme toho hodně' A ted'bych
vám to chtěl vyprávět.

Zpočátku vypadalo všechno pořádku. Michal byl veselý, ale přesto někdy Se mu
stýskalo po rodičích.Hráli jsme fotbal a dělali rŮzné Sporty' protoŽe jsem ho chtěl odreagovat
od jeho smutku.
Ale jednoho dne se stala hrozná věc. KdyŽ jsem šel ze školy, uviděl jsem, jak Michal
kouří cigaretu. Měla zvláštní vůni. Tak jsem se schoval a l-irred jsern běŽel domů. Mamka se
mě ptala, jak bylo ve škole, a já jsem jí řekl' Že dobře. Nic jseln j í o Michalovi neřeki, protoŽe
jsem si nebyl jistý, jestli to byla cigareta s nějakou návykol,ott látkou.

o pár dní později jsem si všiml, Že se Michal

divrrě chor'á' By'l unavený a zmatený. Šel

jsem do městské knihovny a tam si vyhledal odbornou kníŽku o drogách. Byla to kniha Jiřího
Pressla ,,Drogová závislost". Tady jsem se dočetl o konopném listí, které způsobuje při
předávkování únavu a zmatené chování. A to asi byl Michalťrv případ.

V té chvíli jsem nevěděl' jestli to mám povědět lllalTlce. Rozhodl jsem se, Že ji to
neřeknu, protoŽe nějakou dobu jí mizelo velké mnoŽstl'í peněz. Ale to by znamenalo. že
Michal uŽ bere drogy přes dva roky! Tedy dost dlouho. aby byi závislý. A v ten okamžik mě
napadlo, žebych mohl zajít zanašínovou školnípsycholoŽkotr.

A

tak jsem druhý den za ní zašel. Pověděl jsem.ií o

rodičůmvšechno řekl.

o Michalovi

Michalovi a ona mi poradila, abych

a protidrogové léčebně.

Mně se moc nechtělo, ale po chvíli jsem se odhodlal.
iediná šance, jak Míšovipomoct.

Že

jinr to povím. MoŽná je

to

KdyŽ jsem přišel ze školy domů, naštěstí tam nikdo nebyl, a tak jsem měl čas prohledat
opatrně důnr. Po nějaké chvilce jsem našel na nenápadném místě pervitin, kokain a heroin'
Poznal jsern to podle kníŽky, kterou jsem si půjčilv knihovně. V té chvíli jsem věděl, Že můj
dobrý bratranec uŽ trebere lehké drogy, jako je marihuana, ale nebezpečné,smrtící.

KdyŽ se rodiče a Michal vrátili domů, všechno jsem jim o Michalovi pověděl Řekl
jsem jim i o protidrogové léčebně.Rodiče na něho byli docela hodně rozzlobeni. Michal byl
naštvaný Zase na mě, žejsem jim to řekl. Já jsem se ho aŽ bál. Večer po půlnoci mě vzbudil a
vyhrožoval mi: ,,Jestli mi nedáš ty drogy, tak tě zabiju noŽem, co drŽím v rucel" Pověděi jsem
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mu, Že jsem všechny drogy uŽ vyhodil. Chtěl po mně všechny peníze, které jsem si našetřil.
nesmím prý křičet. Musel jsem mu je dát.

A

V té noci do rátra jsem lro uŽ neviděl' Řekl .jsern o všenr rocličůma oni řekli: ,,S tím
Michalem jsou samé problémy.'' Ale pi'esto lro šli lrleclat. protoŽe za r'rěj cítízodpovědnost.
Naštěstí byla sobota, tak jsem r-nolrl.|ít s oběma rodíčinzr po1icii. Tam.jsnle.jinr oznámili' že se
nám Michal z1ratil. a dali jsrle jirr'r.jelro fbtkr-r. Začztll ho hlcdirt. Po pár liodirlách nám zavolall:
.,Našii jsme ho. Ale ted' je v Ilemoctrici." Kd-vby ho rrašli pozclěji. Miclral by asi uŽ byl po
smrti. Tat'ka, když to usl1,šel. lrnecl tlastat'toval auto a jeli jsrne do netnoct-lice. Tam jsme viděli
N,Iichala v bezvědomí. Doktoři rrárrr řekli. Že se Michalpředár,koval

drogami.

Druhý den se probr-rclil. .,Měl by ses léčit"'řekli jsme mu. on se na chvíli zamyslel a
pak souhlas1|. Za několik drrí jsme ho odvezli do protidrogové léčebny.Tam mu byla
věnována veškerá odborná péčeléltařťr' rjrčastni1 se kvalitního iéčebnéhoprogramu.

KciyŽ se Michal vrátil z léčebnl'.bvl zase veselý a št'astný' Ty peníze, které mi vzal,
jsemrnuodpustil.,,Prt-rČ jsi zacal brátárogy?"ptalijsmeseho.Vyprávěinám,Žejednohodne
mu bylo smutno a v té době se ocitl v partě' která mu nabídla marihuanu. Že prý se bude cítit
lépe. Uvěřil jim a zkusil to. Tatínelr řekl: "Co se stalo' je uŽ jenom minulost." A tak jsme se
přestali ptát a od té doby Miclral uŽ nechtěl slyšet o Žádných drogách.

je mi28let a Michalor'i 35. Míšase od té doby ponaučil a šel na vysokou školu.
Vy.studoval medicínu' já taky. Ted'.jsnre oba vedor:cí lékaři dvanácti protidrogových léčeben
Ted'

v Českérepublice.

A

to

je asi r.še nejdůleŽitějŠí.co jsem s Michalem proŽil v dětství.
Slávek Bach' 7'B

Próvo vyjódřit svůj nózor

-

boj o hřiště

,,Do žákovskékníŽky si zapište: Yáženírodiče.
Pro nedostatek financí se jedno ze školníchhřišt' posk}.tne na
stavbu malého obchůdku se školnímipotřebami." Tak takto jsem
si úvod hodiny vážně nepředstavovala. Ale jak vidět, překvapená
nejsem sama.
,,To přece nemůŽete! To.. '. '... 'to nejde," oZVe Se Karel.
všichni se k němu přidávají.

A

,'Na mě se nedívejte. Jestli máte nějaké stíŽnosti, obrat'te
se prosím na pana ředitele. A klid tady bude!" A uŽ se učíme
matematiku.
,,To už ta škola snad totálně zkrachovala nebo co. Na čem
budeme ted'hrát fotbal???" rozčiluje se o přestávce Milan. Hrozně
ho to vzalo.
jednomu hřišti. Stejně z toho sejde. A jestli ne, tak já uŽ se o to
'.Ty toho naděláš kvůli
uklidnit' Milan mě ale vezme za slovo:

ně.jali postaránr. Na to ti dám Slovo!" snaŽím se ho
,,

No tak začni myslet. protoŽe z toholrle niiid1'nesejde."

,,Nikdy neříkej rrikdy. hochu."' A začnu se culit. Jinak se během dne nic tak divného
neděje. Tedaaž na konec vyučování.
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Jdeme zoběda a u hřiště sto.jí skoro r'šichni tělocvilt:iři. /,jiŠt'trjenie Že
^
krajíčku.Nedivíme se.

n^laji

slzy

na

,,Jdeme radši domů. Je to tac'l1'' rrě.jaltó c]ii.'rré.'' ř'ckne Martina, a tak se obrátíme a

.jdeme.

,,Ahoj, mami. Jak se máš? Mám tady pro tebe vzkaz." lrvítám rtramku s úsměvem.

,,Pro mě? Tys něco provedla?" Zeptá Se a přitonl se snrěje'

okamŽiku přejde, jakmile si to dočte.
I
ř

l)

Ale smích ji

v tom

,,CoŽE?? To snad ne. oni vám chtějí odebrat hřiŠtě'i No to je vrchol!" A]e podepíše
to' V tu chvíli mi zapípá mobil. Píšemi Milan. Stojí tam: ,,Doufám. Žes tu pomstu uŽ
vymyslela. A jestli ne' tak šup do toho.,.

Kdo to píše?No jen si ten kredit pěkně vypiŠ.ale r'respoléhej, Že ti ho zase doplním."
Jen se zamtačim a poloŽím mobil na stůl. Betynká
1to .je mťij pe;sek, teda Íbrrka) zaštěká a
začne mě tahat za nohavici. Chce jít na procházku.
,,Dneska je na řadě
'
pokojíku. Tam přemýŠlím

moje sestr,ička Lucinka' At' jcle pěkně s tebou."
nad pomstolt......

A odvalím se

do

Je druhý den a máme ti'ídnickou l'rodinu' Teda ona vlastně třídnická není. 'l-eda je. no.
A právě tady jinr sclělím sr'ťrj plán pomstv:

ale je tajná.

,, Milí adrazí. Můj plán je vymy'šlený do purrtíltr-r. Zítraby měla začítstavba. takŽe to
musíme zvládnout uŽ dnes. Já. Milan a Martirra zajclerne Za panem řediteiem a pokusíme
se
mu to vymluvit. Jestli nám to lrev1'jcie. Marltéta. Natálie' Terezka. Erik a Míia obejdou
vŠechnytěiocviliáře a řeknou.jim toto.
A postr-rpIrě.jim říkám. co rnají udělat.
,.

,.

je bonrba' Ty.isi opravdu hvězc1a. Par'línlto. Proč jen jsem ti dal
košem."
To tle ty. To já!" poopral'ít-n ]ro a zal,elím: ..K řec1itelněl''

No

to

Zaklepeme na dveře ředitelny a r'stoupíme'

,,Dobrý den. Paní učitelka nás poslala Za panen] i'ecliteler-rr s dotazníkem. Mohla bvste
nás prosím ohlásit?" Paní sekretářka arri nezalapá po dechrr a uŽ trás
ohlašuje.
,' Tak prosím." A pustí nás dovnitř.

,,Dobrý den' pane řediteli. Přišlijsme se
Ž|dli.

,,

Dobrý den, děti.

o

r.'áS na

něco zeptat,., začnu.

co pak se jedná??" ptá se pan ředitel a usadí se na kancelářskou

,, Víte, ne že bychom Se na vás zlobili, to ne, ale chtěli jsme se vás zeptat na to, proč
jste nám odebraljedno z dvolt hřiŠt'.'. A usměji se'
.. Óoo. Sarnozře_jnrě. Čekal jsem to. Víte. neměli jsme dostateli peněz na to, abychom
zaplatili poplatliy za hřiště. Mělijsrne jetl na.jedno. a tak nát-n pan staroita nabídl,
Že na něm
postavínre rnarket. Je to velmi zajímavánabídlta a tllr'.jsIle nccňtěli
klást odpor."

.. Aclr. Promiňte. To jsme nevěděli.

trdčlat? My rrěco vymyslíme.,,

A

nevěděl b1.ste o něčem, co by se s tím dalo

No, to byste byli hodní, ale uŽto nejde," skloní hlavu pan ředitel.
Tak nic. Ale věřte, Že se potom budete divit." o I kdyŽ měl pan ředitel něco na srdci,
',
tak rrám to jaksi nesdělil, protoŽe jsme se zvedli rychle u ur*áli jsme se. Jakmile jsme
zavřeli
dveře ředitelny, rozběhli jsme se do třídy a oznámili Markétě, Natálii, Terče atd., Žejejich
čas
nastal. ProtoŽe se ale bály jit SamY' musela jsem jít také.
,,
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Před kabinetem paní tělocvikářky Kulichové se Terče začala klepat kolena.

Pavlíno, já tam nejdu. Víšjak to bude trapný?" řekne a uŽ se snaŽí odběhnout' ale já
ji chytím za ruku a řeknu:
NIEBO NIKDY!" azak\epám na dveře.
"TEĎ,
,,Dobrý den, paní učitelko. Chtěli bychom si s vámi promluvit o tom hřišti a o takové
menšípomstě. Víte, rrapadlo nás, ŽezíÍra.iak se začne stavět, takbychom si stoupli nahřiště a
za6a|t stávkovat. A to se všemi tělocvikáŤi. Co vv na to?" Ta se jen usměje a prohlásí: ,.Vás na
té škoie nemít' tak se můŽeme zakopat pod zem. No jistě, Ževás vtom nenechám." A my jí
řekneme' co ajak si mápřiprar,'it. Atakto obejdeme skoro všechnytělocvikáře, kteří, ažnapár
výjimek' souhlasí. A po našem perném dni se před školou domluvíme, co zítra atd. Pak se
,,

odebereme domů.

Donra se naučím,udělám překvapivě večeři pro celou rodinu, dojdu s Betynkou ven a
večerjsem tak unavená, Že stjdu lehnout uŽ v půl deváté.
R"áno se vypravím rychle a jdtl do školy. Sice nestíhám, ale před školou jsem mezi
prvními. A je to tady. StáVka je na místě. I učite1épřišli, tak si stoupneme na obě hřiště a
Eekáme, aŽ přijedou stavaři. Během čekáníse k nárr'i přidávají i jiné děti. A tak to jde až do
čtvr1na devět' kdy uŽ slyšíme,jak přijíŽdějí auta. Ale objeví se prozatím jen jedno.
.,

Tady nemůŽete Stát. Tady se staví|" řekne

pár-r

l' černémkvádru'

,. To ie naše hřiště a na tom si můŽeme stát. jak dlouho budeme chtít. TakŽe nám
nemáte co poroučet," vyjedu na toho drzého chlapa. ale uvědomuji si, že je to starosta.

rozhodli stávkovat. Takových pr'ípadťl uŽ jsme měli' Hm... To bude
snadné se vás zbavit." řekne namachrov aně, až mě to naštl'e. No to je l'rchol.
.. TakŽe

..

vviste

se

VáŽně? A co s námi chcete udělat? Přejedete rlásl" řekr'ie Pai'el.

Paní Karasová se nás zastane:
Podívejte se. Děti chtějí hrát na hřišti spoustu her. A v1' nám to hřiště chcete vzít, Že
se nest1,díte. Copak vy nemáte děti? A co by vám řekly, kd,vbyste jirn vzal hřiŠtě nebo něco' co
mají rády. Dejte nám třeba měsíc a my ty peníze seŽeneme. Na to vám dám slovo. Prosím." A
všichni jsme se na starostu podívali tím nejjemnějším pohledem' A jak je vidět, tak pana
starostu to skutečně velmi dojalo.
,.

Dávám vám dva měsíce. Ale jestli to nedodržíte,tak ani tato stávka mi nezabrání ve
stavění." A zasměje se. ,,HURÁ| HIPIHIP HURÁ!" zni na celou školu a okolí. A po několika
vteřinách vyběhne pan ředitel' ,,Copak se tady děje? Proboha' pane Starosto, dobrý den. Copak
se děje?"
jsem se rozhodl. Že
,,Máte moc pěknou školu, a tak je hloupost ničit vám hřiště. Proto
vám dám dva měsíce na to, abyste si sehnal peníze. A bylo by mi moc líto, kdybyste to
nedodrŽel." Vstoupí do auta a odjíŽdí. I kdyŽ tomu pan ředitel nechce věřit. tak je to tak.
Chvilku stojí se zamraěeným obličejem a hned nato Se začne smát.
,.

,,

JY

všichni jste pokladl

ZACHRANILA HRISTE."

|.|."

A

začne s námi křičet: ,,HIP! HIP|

HURÁ. rŘÍoe z.g

Nakonec jsme skutečně peníze sehnali. A to od rodičů'kÍeří byli ochotní nám pomoct Dokonce
jsme sehnali takovou ččistku,která nám umožnila něco i dodělat. Jako třeba branlq atd Ted' si
můžeme hrát .fotbal, přehazovanou a i docela jiné hry. A to vše s nťttlherným pocitem' že Íoto
hřiště je zasláužené. Proto je Íu poučení.Až někcty vaše hřiště, nebo i něco jiného' co máte rádi,
se bucle bourclt, nebojte Se pomoct a zasáhněte. Věřte, že vám všichni budou vděčni! !! O
Tak iako 7'B' která je nejlepší!
KIára Brousilovčl, 7.B

-t

Próvo vyjódřit svtij nózor- školníkino
Jmenuji Se Miroslav Hrubý a jsem uŽ čtyři roky
absolventem právnické fakulty. Ted' je mi 36 let. Cesta
k mému vysokoškolskémuvzděIáni byla velmi těžká. A ted'
bych vám tom chtěl vyprávět.

ffii l"t'
x,

Moji rodiče totiŽ vlastnili menšístatek

*
:Ě*;Í]ž/
'-{:-:i"'

s několika
špatný
za
velmi
době
v
té
povaŽovalo
půdy.
To
se
hektary
kteří
byli
původ. Nikdy nebyli členy komunistické strany. Ti.
clělnického původu' měli větŠímoŽnost studovat' Já jsem chtěl
jít na gymnázium. Měl jsem na základní škole skoro samé
jedničky, ale nedostal jsem se tanl' Nebyl jsem ke studiu
doporučen. A to bylo pro mě veliké zklamání. PovaŽovaljsem
to za nespravedinost. Moji rodiče se přece rričímneprovinili!!!

Nemohl jsem studovat na Žáclné střední škole, a tak
jsem se vyučil automechanikerrr" protoŽe mě auta zajímala'Po
vyučeníjsem pracoval v autodílně technických sluŽeb. Tor-rha po r,'zdělání mě ale neopustila,
začal jsem studovat večernígymnázium pro pracující.Str-rdium .jsem r-rkončil maturitou, a to
v květnu 1989. K mé obrovské radosti došlo v listopadu 1989 k Sanretové revoluci a já jsem
měl otevřenou cestu ke splnění svého Životního přání, studiu práv.
Teď uŽ jsem Ženatý, mám dvě děti ažtjive svobodné zemt.

KdyŽ mé děti přijdotr ze školy, vypravují mi, co je nového v dnešníŠkolc.Často se
divím, protoŽe je to velký rozdíl oproti dřívějšídobě. Nedávno mi můj syn Milan l't'prar'ovalže maji ve škole parlament. l'e kterém se můŽe třídní důvěrníkkaŽdé třídy v"r,'iádřit a tlLrrlločit
nápady své i svých spoluŽákťl.

Například jednou chtěler Milanova třída udělat školníkino' Neidřív prý to řekli

školnímupariamentu. PřiŠus tím za panem ředitelem a ten řekl, Že to není špatný nápad' I{ned
to pak navrhl učitelůrn. ale ti moc nesouhlasili. Více jak polovina r'rčitelťlnesouhlasila' A tak
se jich pan ředitel ptal na důvody' proč nechtějí promítat školrríkino' lrde budou i naučt-ré
trlmy. Učiteléuváděli jako důvod, že zttsÍane po Žácích l'elltý nepořádek. ,,Mohlo by se
vybírat malé vstupné," navrhovaly děti z parlamentu. A par-r ředitei .jin přispěchal na pomoc:
,.Při promítánífilmů bude v aule i učitel jako dozor' A za vstupné by se mohly koupit potřebné
věci pro školu, třeba hudební nástroje. promítačka,..." Učitelése chvíli rozmýšleli a pak
všichni souhlasili.

Žasl jsem, jaký je vdnešní škole rozdíl ve svobodě žáka vyjádřit se vůčiučitelům'
Dříve bych si to nemohl dovolit, protoŽe bych dostal od učitelůurčitě sníŽenou známku
z chování.
Slávek Bach, 7'B

Rybóřské povídky Lukóše tlúareše
Lukáš je žákem devaté třídy a široko daleko se
o něm ví, že je to rybář. Chce.iít na Střední

rybářskou školu do Vodňan. Rybyjsoujeho
koníčkem.'.a snad budou i profesí.

Lukáši, odkdy rybaříš?
K rybaření mě přivedl táta asi v sedmi
*

letech.
*

Kde nejčastěji chytiiš?

JJ

a--------

-_

NejblíŽ máme přehraclu orlík. Ale chvtám
rád i na tekoucích řekách, třeba chodím
vláčet na otavu.
* Co
tě nutí psát povícttq,?
pár let si to přečtu. Má to pro mě cenu
la
jako záznam toho, cojsem
nárybách
prožil.

* Už.lsi někam
své povídlql

poslal?

Dvě povídky jsem pLrblikoval v časopisu
Rybářství.
* Přeju
ri, aby se z tllého koníčktt'yralo i né
povolání. Hodně ,štěstíu př.ifítnttc,ak.
Děkirju.
(plulu's'a,J' ['tt'íktlytt' Lttkti'štlrtt

ttč i telkct

Čj)

Noc u vody
Byl pozdní červenec, třicetistr-rpňor'á lrorlia a.jťr se ollět porirlora]
se sri'ln psenr u
bazénu' Slunko tak pálilo, Že nikdo z mých
karnar'áciLr ta]té nic.jiného rledělal. Přemýšlel
jsem' co dělat, abych- zabavil- sebe i psa.
Je to fenka, ltříŽcrrcc je-zelčíkaa Špicla. jmenuje se
Míšaa .je moc chyrá a učenlivá' yézetijsme spoiu
na rlloclré kostkor ané dece a r-rr-rdili se.
Nápady jako by se mi z hlavy vykouřily. Pozorával jse'rl
ot oti a spatřil r-t-tourovatou kočku.
jak se snaŽí ulovit jednu ze-ztitych rybek.
které piavou v jezírkr-r a ukrtrají se pod listy
běioskvoucích leknínů.To je onoilt Pojedeme
k rece na ry,br'l Sotl'a jsern r.rkřikl slor,o rl.ba.
Míšanavyskočila a začala vrtět ocasem. MůŽenr.
prut\ a zároreti se oba přrjenlně
ochladit v říčnívodě' Svůj nápad jsem jeŠtě obohatil""h"ll,
tím. Že si s sebou \'ezmu Stan a přespím
tam do druhého dne. Noční.y;boióu1e vzay
velice vzruŠující.
Začaljsem tedy balit věci. Pruty.a rybářskou r,Ýbar'u.
sríčkr.jídlo a pítí.baterkLr.
stan' spacák a granul:.p.o Míšu.Vyvezl jsém
garužL
z
sl'uj mopeá i zatal lŠenakládat.
Nakonec-jsem do košíku, připevněného vzadu,
vyžvedl N4íšua niolrlo se rl'razit' Jeli jsme
lesní cestou a Míšese to očividně líbilo.'
Seděla ja[o přibit;;;;;;;'';;.;.;l ,' otolo cest1'.
Přírocia je tady opravdu krásná. Cestou jsem
si rrsi*ťněkolika relkích nlrar-eništ'. o která se
celý den starají malí dělníčci'KaŽdý z nich
má zautor necoli'é;; irto"'""'' _1ehličk1, na
stavbu' jiný shání něco k snědku. Také
zrzavá veverka. která si jen tak pro zábavu
poskakovala ve větvích velikého smrku,
mne zaujal;. š;'" tam si utrne šiŠkr-r.kterou pak
spořádá.
Dorazili jsnre
.
Hladina byla jako

k řece. Míšas chutí vyskočila z drátěného koŠíkua obhiédla
okolí.

zrcad\o. Neobjevila se na ní ani ta nejmenší r-lrrka.
AŽ do té dobr.. neŽ tam
Míšaskočila' Připravil jsem si pruty, ro.zložl1s.,o1i
.1,665trou sto1rčku a začals rrbolovem'

Trvaio hodnou chvíli, neŽ se mi pádarilo stoličkti
umistit tak. ab1.ch nespadl a nerozbiI si
nos' Míšasi poté označkovala okolní Stromy,
sedla vedle mě a pozoror.ala prut}.
.'akoby
tomu rozuměla' Chvíli jsern si odpočinul a
začalse stavěním Stanu. Měl jsem jen takový
malý zelený stan, tuším, Že se mu iim aoto.
Míšami se stavbou ''pomáhala,'. ]Vlotala se mi
pod nolrama, odnášela kolíky' S ní zabrala
stavba dvakrát delšídobu. ale mně to l'ťtbec
rrevadilo. Času jsme měli spoustu. Nakonec
byla stavba.irposne dokončena'

U prutů se nedělo nic a t'tlně začínalobýt lrorko. Šeljsem
se tedy vykoupat' Míšeto
samozře-jmě nemohlo uniknotrt a skočila
,u Ánou do vody. Ta byla příjemně osvěŽující.
KdyŽ jsrne si spolu dostatečriě i'ylrráli. b1'lo
třeba najít kamerly na ohniště. Pod jedním z nich

byla nějaká vajíčka.NejspíŠe tam nallaclla.1eštěika
.je
nebo uŽovka. Kámen jsem vrátil na
původnímísto' Bez něj by'totiŽ i'a.jíčkacllor-rho
nepřežila.První potkan nebo jeŽek' který by
šel okolo, by si z nich udělai tanódne zpestření jio.hietu.
Po dokončeníprací na ohništi
jsem musel nanosit nějaké dřevo.
To uz' Míšapiiňzlta tra|r<u k dílu' Stačilo jí dáÍdo tiamy
klacek a ona ho donesla aŽ k ohništi. Během práce jsem
kontroloval pruty. Nic se nedělo, a
takjsem se rozhodl pruty přehodit.
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Vzal jsem jeden z prutů do ruky a začal ho stáčet. Jenže... byl tu problém. Na
druhém konci vězela ryba. Byla hodně malá, proto neměla sílu pohnout s čihátkem,naÍož
aby bojovala. Míšapřišla omrknout, co se děje' Rybu jsem přitáhl ke břehu. Byl to cejn.
Krásný, malý roŠt'ák, kterému Žížalka,svíjejícíse na háčku, připadala jako slušná svačina'
Míšemalý cejn připadaltaké jako svačina. ,,Nech!'' křikl jsem důrazně. Kdybych ji neokřikl,

slupla by ho jako malinu. Vyprostit háček z cejnovy malé tlamy bylo dílem okamžiku a ryba
plavala zpět v řece. Míšadostala trochu granulí. aby na mě nebyla naštvaná. Na prut jsem
napíchl dalšípěknouŽiŽa|u, anahodil nato sanlé nrísto' Posléze jsem stočil i druhý prut. Tam
návnada, kterou byla voriavii rrledor'ii l<ulička. zťtstala neporušená. Já ji však ze své vlastní
zkušenosti vyměnil za jir-rolr. Zté 1ltlttŽiLé LrŽ totiŽ r'vprchala její vůně a po druhém nahození
většinou spadne. Ale Míšepřr.1de li chirti. i liciyŽ nevotrí. .Ien se po rrí oblízla.

Vtom jsem zaslechl moclré šplotrchrrutí a viděl. .jak rybk'v vyskočily nad hlac1inu.
to
štika, určitě to byla štika." řelil .jsem Míše.Neb-vla asi velká, ale lovila hlrrčně a
,,Byla
agresivně. Je tedy jasné, Že tu jsou r1'bičk1'. Dostal .jsern r'rápad!! Vezmu čeřen a nějaké
nachytám. Budou se skvěle hodit tra lov candátťi. Třcba se nli večer povede nějakého
''chlapíka'' oklar-t-rat. RozloŽil jsenr čeřen a ponořil ho do vody.
Rybičkr r šali rlcby'l.v tak hlor-rpotrčké. .jak jsem si myslel. Asi
vytušily. Co Il.1 rlě ch1'stánl. Ale já rněl eso v rukávu, přesnějr
rohlík r' lta1lsc' Nadrobil .jsenl ltotrsek do sít'ky. Žádná malá
rybka totiŽ rreoclolá lahoclrlél-t-tt-t. l,'otiavél-nu drobečku. Pak uŽ to
šlo jako po nlásle . Stačilo clrr,íli poČkat a v čeřenu se mrskalo
několik rnalých r1'bck. Po pár nrirrutácl'r bylo v kbelíku několik
ouklejí' třpytii'ých králor'en, které si jen tak proplouvají hustou
spietí rostliri a sbírajíneopatrný hmyz, co nezvládne Ťízenía
spadne do vod-v.

ProtoŽe bylo nor'ě nahozeno. sedl jsem si k prutům a
pozorně sledoval čihátko. Nic se nedělo. Bylo klidné pozdní
odpoledne. Míšaněco vyhrabávala na okraji lesa a já si všiml
malé ještěrky. objevila Se na kameni, pod kterým byla ta
náhodně objevená vajíčka.Tím se potvrdila moje domněnka' že
vajíčkajsou ještěrčí.Rozhodl jsem se jít podívat, co tam ta moje
Míšahrabe. Našla myšídíru a byla z toho moc nadšená. okolo vchodu do díry byly staré,
neprošlapané cestičk,v. To znamenalo, že nora je opuŠtěná. Podrbal jsem psa za uchem a
rrechal ho v představáci'i. Že dole je nějaká myška a čeká na něj. aby si mohli hrát.

Byl večer azača|o se potrlallt smrákat. MíšuuŽ přestalo bavit vyhrabáváni myšínory
a seděla l'edle nrě. občas občhla okolí, aby zjistila, co Se děje. Pruty uŽ jsem také přehodil a
rra jederr z nich napíclri ouklej, chycenou odpoledne. Rozdělal jsem oheň a uspokojil hladový

A pak nezbývalo nic jiného neŽ čekat na záběr. Počítaljsem, že budu chytat tak do
.jedenácti, pak zalezu do stanu a budu spát. Ale jedenáctá je ještě daleko a já mám spoustu
času věnovat se naplno večernímurybaření. Začalo se stmívat. Dal jsem si věci do stanu,
Žalr-rdelt.

oblékl teplejší oblečení,sedl na stoličku a vyčkával'

Záběr dlouho nepřicházel' Míšaužbylatakéunavená,Ieže\apřed stanem a sledovala
svěťlušku, která jí \éta]a okolo hlavy.l{ajednou se čihátko pohnulo. Zneiistětjsem' sáhl po
baterce a posvítil na ně' Bylo úplně nahoře. Hbitě jsem popadl prut. Zasekl. Ryba měla sílu.
Boj trval dlouho. Míšasi opět nic nenechala ujít' pr'iběhla a vše sledovala zblizka. Po chvíli
boje jsem přitáhl ke břehu malého Sumce. t]rčitě dostal zálusk na moji žiža\u.Měl hezkých
53 centimetrů. By\ to rna\ S\}meg' a\e se slými \o\\S) 'vypada\ jako star; ďéďu\a. Pornocí
pebnu jsem mu výbh\ háče\ z r,e\lkě t\at-r'ry. \za\ lseirr jeho Óerně tě\o a po)oŽi) ho na

hladinu' Sumeček rychle zmizeL Ani se nerozloučil. Ulovení takové hezké ryby mě
rravnadilo do dalšíholovu' Teď rychie rrapíchnout da\ši žíŽalua nahodit. Nahazování ve tmě
je docela záhadné. Mrsknete prutem a nástraha zmizí v neznámu. Za několik vteřin slyšíte

jen šplouchnutí. To nástraha dopadne do vody.

Noc byla velmi klidná aŽ do té doby, neŽ kousek za stanem něco začalo strašně dupat
Honily se mi hlavou hrozné myšlenky. Je to něco, nebo někdo? První se mi do hlavy
vloudilo divoké prase. Míšase zvedla a šla se podívat, co to je. Ani neštěkala. Vzal jsem
baterku a šel pomalu za ni. ProtoŽe Míšaje odváŽnější, strčila čumák za stan a začala vrčet.
Baterka vrhla světlo na zem. Byl tam jeŽek. Malý jeŽek, který měl většístrach než já. Míšak
němu čuchla a šla pryč. Já ještě chvíli sledoval, jak neohrabaně se jeŽek dere maliním.
Jakmile našel na zemi Žižalu či slimáka, hbitě je slupl.
a funět.

Vrátil jsme se k prutům. Ale co to?| Prut na zemi a vlasec se z navijáku sám
odmotává! Šok!Je tam ryba. A nejspíš velká. Dokázala shodit prut z vidliček. Přiskočil
jsem, vzalprut do ruky a prudce s ním trhl. Ryba tam vězela. Začal boj| ,,Míšo,baterku!''

křičel jsem na ni. ona chudák nechápala, co po ní chci. Myslela si asi, Že se mi něco stalo, a
začala štěkat. ,,Ticho!'' okřikljsem ji. Ryba má straŠnortsílu. Je to něco opravdu velikého.
nebo je to ryba, která chodí do posilovny. Mihla se nri hlavou představa rybí posilovny.
Usmál jsem se avšísilou tahal rybu zvody. Prala se opravdu ťrctyhodně. Já vůbec netušil. co
by to mohlobýtzarybu' Cítiljsem, Že se pod hiadinou strašně třepe. Nakonec jsem ke břehu
přivedl krásného hada. Tak se mezi rybáři říká úhořovi. .Ie to elegarrtní ryba.

Tím to však nekončí.Na břehu i přesto" Že rněl ťrhoř za sebou c1louhý zápas, z něj
sršela energie. Druhý boj započat. Únor se díky svému hadovitému tělu dokáŽe obratně
pohybovat i na suchu. PoloŽil jsenr prut a chytal úhoře rukama' To jaksi nešlo. Byl strašně
kluzký. Dvakrát jsem se ho dotkl a šup! Byl zase ve vodě. opět drŽím prut v ruce a vytahuji
úhoře zpět na břeh. Nakonec jsem na milého úhoře hodil košili" která předtím visela na
stoličce, kdyby mi byla v noci zima' Tírn byl boj vyhrarrý. Únor. sevřený v košili, mi uŽ
neunikl. Jeho malinké oči se na mě oddaně dívaly. Jakoby říkaly: ..Já prohrál, můj osud je
ted' ve tvých rukách.'' Arro, úhoř udělal chybu a za chyby se platí. Nejsem však z těch, kdo
by mu ublíŽili. Vyhákl jsem ostrý háček z úhořovy tlarnky a Šetrně ho ponořii pod vodní
hladinu a on odplaval pryč. Úhořovo plavání je vlastně tanec. Vlní přitom ceiým svym
tělem, takŽe by se dalo Ťíct, že odtancoval někam do hlubin.
Sbalil jsem pruty a šli jsme s Míšoudo stanu spát. Noc byla klidná. Krásně jsem se
vyspal a Míšaurčitě také. Ráno, kdyŽ jsem vykoukl ze stanu, kapičky rosy Se třpytily na
trávníku jako obrovské perly. Ve stanu bylo také něco obrovského, ale nabyla to perla, nýbrž
ropucha, která se sem musela vloupat v noci. Seděla v rohu a koukala na Míšu,která ji
Zroyna očuchávala, jako na zjeveni. Vzal jsem tu malou obludku do ruky a vypustil ji do
mokrého trávníku.
Pruty jsem užtáno ani nenahazoval, sbaliljsem všechny věci, naloŽil Míšuna moped
a vyrazil k domovu. Rybaření to bylo krásné, plné vzrušuj icich zážitků.Míšaopět sedí v
košíkua sleduje okolí' Určitě si spolu rybářské stanování zopakujeme.

stičínóhoda
Jednoho sobotního odpoledne jsem se vydal na ryby. Byl teplý letní den, foukal
mírný větřík a hladina se jím jemně vlnila. Příhodné počasípro lov kaprů. Nahodil jsem svůj
starý laminátový prut navázaný na těŽko, napíchl velkou, tučnou žiŽalu.

Čekal jsem asi půl hodiny.Ta velice rychle uběhla, protoŽe jsem Se bavil
pozorováním hrajících si vrabců' Vtom mě vyruŠilo lehké břinknutí čihátka o prut. Pohotově
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Jsem popadl prut a mocným trhnutím zasekl, ale bohuŽel do prázdna,
asi nějaká neopatrná
tybazavadila o vlasec napnutý pod vodou' N.ňil.no;áil.ijffi'"ůi'i'"oět
na to samé
místo' Moc dlouho jsem nečekal a jakoby se
vsechr'o opakovalo. Stejný záběr, zásek do
prázdna a neporuŠenáŽiŽalaputovala
opět pod hladinu rybníka a já doufal v další
záběr.

Mezitím se mé oči snaŽily uhlídat směr letícívážky,ale
z toho mě vyrušilo prudké
škubnutí ve špičceprutu. Vzal jsem udici
a ze všech sil

zasekl. Tentokrát tam ryba byla.
Podle tahu se dalo usoudit, Že není velká.
ale malá také ne. tsyl to kapr tak 40-50 cm. Docela
jsem si zabojoval'.5"tilt byl pŤitaŽen
ke břehu. lJ" s'piny leskly ve slunečníchpaprscích
jako diamanty. Pohladil jsem
ho po vysokém boku a pustil zpět do jeho domova.
Připraviljsem si novou trástrahu, ale už ne žíŽalu,
.
nýbň tři pěkná, velká zlatázrnlra
kukuřice' Nahozeno' Netrvalo dlouho a byl
tu opět záběr. Ke břehu jsem přivecl] malinkého.
sotva patnácticentimetrového línka. Zázrak,
ži dokázal spolykat všechna tří zrnka mnou
přichystané kukuřice. Ale pak jsem si
vzpomněl, Že se linům říká hltouni. .l.ak tím to
asi
bude.

ProtoŽe byiy t.eprve tři hodiny, rozhodl jsem
se ještě nahodit. Napíchl jsem malou
žíŽalkua nahodil k rákosí rostoucímu těsně
u br.hu, Chvíli jsem pozoroval zelenou Žábu.
která hledala něco k snědku. Vtom přiŠel
záběr. Na uclici se mrskai poměrně veiký jeŽdík.
KdyŽ jsem pracně vyndával zabodnutý háček.
poranil 1r.* ,. o jeŽdíkovu ostrou hřbetní
ploutev' se kterou vypadá jako.ozbrojeny
rytir. ,t"jně',ut ot oun nebo candát. Naposledy
jsem nahod1| zbývq.íc.ížižálu.
Řekl jsem si. Že už mi to rybaření bude dnes stačit,
a tak
začalo balení' Uklidil jsem stoličku, kiabičku's
.yuarstými potřebami, . .'. jen stále nahozený
prut leŽel ve vidličkách. Srovnal jsem
si věci (batoh;s.m met dost rózházený) a počal
vytáčet prut.
Těsně u břehu pod mými zablácenýmr holínkami
se z hlubin jako torpédo s mohutně
roztaženou zubatou tlamou vyřítila štik;.
Útoč'e .lln"pr" po malé žižalce.Mlhavě mi
problesklo hlavou ,,rybničníirálovna".
Tak jsme s kluiama přezdívali obrovské štice, se
kterou uŽ mnoho z nás mělo čest bojovat.
Trvalo docela dlouho, neŽ jsem si uvědomi l,žeÍo
není ledajaká ryba' ale velká štika, a Že ji
nebude snadné dostat ke břehu. Vzpamatoval jsem
se azačal s rybou urputně zápollt.

Vlasec napnutý k prasknutí. T9, co jsem po
dlouhé době pracně přitočil, to štika
během chviličky svou siloů lehce vytočila.
Sám;r.- -ei ,,to potosení,, S ní bojovat dvakrát.
PokaŽdé

mi vlasec překousla. Tóntokrát

á.z.i.

i.'ne'
únavnéma
napínavém boji mi dovolila, abych ji spatřil "s"ř
asi dva ..i./oa u..h; i;;ťu .ur.uru hlavou
Ve Snaze dostat z t\amy plné zubů *uiy
hae.k ven. Ten uŠukuer.l na tak šikovném místě'
kam je-jí ostré zuby nádosáhly. a tal nemohla
vlasec překousnout. To mi doclalo na
sebevědomí a začal jsem se siit<ou zápasíla
Á""r'.--'"zantněji. Vzdorovala dlouho. Po
půlhodinovém boji byla však zdolána'^Ležela
přede -nou v zeiené trávě ajejí obrovské
mlamorované tělo mě ohromilo. Staý rezavý
metr ukázal l01 cml Byl jsem u úzuru. Srdce
mi bušilo a ruce i nohy se třásly' Řekl jsém si:
,,To bude moje tajemství a nikomu ho
neprozradím."
Yzal jsem velké štičítělo

Po dlouhém.

a

poloŽil ho na hladinu rybníka'
,,Tygr
vod'' máchl mohutnou ocasní ploutví a
zmize| kdesi v hlubinách, kam nikdo
nevidí. KdyŽ jsem ji pouštěl, někde v

hloubi duše mě hřálo. Ještě doma jsem se
ztoho souboje nemohl vzpamatoiat.

)/

Básnická tvorba Lucie Kreiěové

Lucii je letos ]8 let. Psala a píšebčisničlry'Ted' již je vmaturitním ročníkuna střední škole,
ale ráda vzpomíná na své básnické začátky.
*

Co

Změnilo se vnímťiníspolužáků?
jsem
Cetla
životopisné romány o rakouské
Na základce jsem byla spíšjako do počtu.
císařovně Sissi. Byla mi blízká. inspirovala
Tady na střední škole mě víc berou'
* Kdy jsi začala zdokonalovaÍ svůj styl?
mě svými básněmi.
* Co jsi tenkrdÍ svými
verši chtěla říct?
Pamatuji se, že né literdrní začťitlrynebyly
I kdyŽje bolest,je i nějaká naděje.
snadné.
* Co bylo tou bolestí?
Hlavně čtením(Sissi), čtu i cizoj azyčné
KdyŽ mi umřel děda, to mě hodně dostalo.
romány. Jednou jste mi řekla, Že skládám
A ve třídě, to byla jiná bolest. SnaŽila jsem
věty jak klády' To mě naštvalo. Řekla jsem
se ukázat' že mezi ně chci patřit, ale Že to
si: ,,Já vám příště ukáŽu!" To byl
asi nebude možný ' Smířlivost s tím faktem.
prvopočátek všeho.
* Co studuješ a jaké máš plány?
Taky to byla láska. hledání kluka, který by
byl kamarád - ochránce. Aby chápal, jaká
Střední veřejnoprávní akademii Ve
jsem, jak v1,padám.
Vodňanech. Pokud se mi podaří udělat
* Píšešještě ted:?
maturitu, šla bych na humanitně
Píšu.
zaměřenou VŠnebo na jazykovou školu'
*
* Kde všude jsi publikovala své básně?
Jak se změnilo téma?
Pořád ještě hledám prince ... ale dost se
Jen v Tyláčku a v devítce mi vyšla
teď vracím do minulosti k bezpečnému
v malém školnímnákladu sbírka Kóré.
světu lidí' na kterých mi záleže\o.
Jinak píšudo šuplíku.
(ptala se Jana Pašková, Lucčina bývalá učitelka Cj)

A

Íě nutilo psčit v 8. a 9. Ířídě?

tady je

+

již zmiňovaná sbírku:

Kóré

Skuteěnost
Slunce zaobzotzapadá,

jen jarní rosa taje,

tamužjsem zapomenutá,
jenom tvoje.
Po tobě toužit smím
a noc je průhledná,
však pravdu ti vyjevit nesmím.
a přece

Snad pro smích ti jsem.
Diamantový trn mi vlasy splétá
a já vidím, Že není den,
kdy osud nám cestu splétá.
Já odešla od tebe raději,
ty nepoznal jsi, kdo jsem.
Nechme toho raději.
vždy1'osud ví' kdy se zas jako přátelé
uvidíme a pozdrav odbudem.
A víno je pořád kyselé!

Pohled
Upřený pohled mezi
lidmi do dáli vést,
to je moje krédo.
Všechno se točí- svět je
moje světlo.
Kdo má moŽnost z houfu utéct,
uteče, však mysl, mysl nechce.
Pohled upřený, srdce zamčený.
Skutečnost neuteče.

Kóré

Mladá Kóré se vraci,
moře melodii svou zpivá,
je zahalena do oparu růŽí,
krása.je.jí omamná.
Ptáček malý na rameno

jí sedl,

málokdo se usmívá.
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intriky. jeŽ Árés předl,
onazvládá s úsměvem.
Kóré pravdu zná,
kaŽdého z nás pŤivítá,
pak měsíc lehl-zapadl,
slunce si vede
s přehledem.
Právě vychází' jeji
denní pout'končí.

Křídla

Iávzlétám k nebesům,

avšak marně,
křídla shořela, žádnérámě,
co by labuti pomohlo, nablízku není,
děti si hrají na písku,
jim uŽ křídla narůstají.
JáužkŤídlaztratila a jiní získali.
kéŽ by mi ostatní pokoj dali.
vŽdy' křídla mi shořela.

Samota
Kam

se

podívám, r,idírll čloi'ěka.

Jen kapka rosy sluncer-rr protóliá.
Jsem samota - poustel'llík.
nemám lidi ráda _ jserll S.ll-llii samota.

-

Ruka se k ruce vine.

sen museI skonČit potttittc.
a všude j enonl l idi
Všichni mě tu trápír'ali"
kéŽ byste mi pokoj dali'
Samotu já ráda mám.

Lidi

.

otázka
KdyŽ měsíc polije moji tlář.

ty v údivu stojíšna Palllásrt.
Ptáš se mě v duchu:
,,Co pro mě znamenáš?..
Já nevím, a přece jserr-r lec1or'ii
tak jako tehdy na Olr,rlpu.
Jsem Ar1emis zde - připorriínlia por-rhá.

Laňka k lani utíká.
jen cedr mě k tobě pi-ipor-rta1.
bylo by lepší,
kdybys přede mnou r-rtíkal.
Já nemám cit jako ty laně,
kdyŽ luna mi svítína cestu.
YždyÍ'platímza nesmrtelnost svou daně.
Kruté - jako střepy z ledu,
které ti připravil Apollón.

Jdi pryč, smrtelníku,
já Artemis jsem - hlupáku,
která na olympu sedí.

Doba
Uplynula doba předlouhá,
a přece to není dávno.
Já k tobě na chvíli připoutaná'
mé oslovení uŽ bylo dárro.
Nazýváš mě RůŽípouště
- nebo je to obráceně?
oslovuješ mě ,,Má krásná dámo".
Dva nepřátelé moŽná jsme,
a přece jen tu temně
voní symbol mého jména.
Pamatovat si tě mohu,
kdybych neměla tolik dluhů.
Vůčitobě i sobě.
Vlna se o útes tříští,
s\c1srs,<\l(<\((\s(,
a přece mě stále přitahuješ.
oslovuješ mě tak jemně,
vŽdý'mě pořád temně sleduješ.
ohlíŽet se nemá cenu,
rosa je náhle překvapena'
Sejdem se, proč zÍoho neuděláme scénu?
Setkání na moři budou průhledná.

Prosba

Proč jenom 1idi mě nenecháte samotnou?

jsem mezi vámi dobu královskou.
Jen láskou mne zahrnujete
a život mi tím ztěžujete'
.iá vašíláskou ttpím,
vy moje zoufalé volání neslyšíte.
Jak byste mohli, kdyŽ.jsem mezi vámi
r'rvězněná jak mlha,
kteroujste zachyilt.
Ted'uŽ jenom vítr se mnou lomcuje.
Asi se pořád ptáte: ,,Co ti je?"
Jávždy radši: ,,Nic mi není '. '"
UŽ ted' je mi z toho na zvracení.
Kdypak sama sebe na svobodě uvidím?
To nevím, zatímjsem vězněm mezi lidmi.
kteří nepochopí, Že ve tmě
sama sebou dokonale jsem.
Prozatím.jsem však na očíchvšem'
VŽdy.t'

Rozhodnutí

Kolik zim tudy táhlo
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a

hebký

vánekvál...
Tobě to však připadalo málo'
ten vánek mě slastně laskal.
Tehdy j sem byla zmámená,
tys důleŽitou otázku mi položil,
zda jsem do tebe zamilovaná.
Já řekla,,Ne" - nebudem si lhát.
Srdce jsi mi zlomil,
proč si něco nalhávat?
Ted' srdce bolí a rosa
slzy roní.
Ty víš,jak jsem perly
tvořila.
Pak přišla sudba zlá a
tebe mi odloudila.
Nechci uŽ své srdce
tebou mást,

A teď něco

Znovu

to uŽ bych se pokořila.

Pojď, půjdeme se tomu smát.

Slavík

Slavík smutnou píšepíseň svou,
jsem snad blízko,
je však nade mnou.
oblohu temnou rozjasnila zář.
Co ty pro mě znamenáš?
Jen radost lidem všem'
j á nesurím ztratit tv áŤ,
svůj Žtvot do snů snadno vtěsnán.
Ted'barvy duhy ve tmě hrají,
nade mnou radost, u mě se však brání,
Do síně snů vstupenku si zaplatím.
Stal se ze měhvězdáŤ.
Na nebi rozbleskla se záŤ.

z nové Lucčiny tvorby:

Znovujsi tou malou dívkou,

která se v koutě schovávala'
Myslela, že tak uteče před zlobou světa,
v níŽ se tehdy bezradně ztrácela.

Znovu sníšo tom překrásném světě'
Netušilas, že on toužil po vendetě.
Znovu svého kouzelného prince vidíš,
melodii tak znántotr opět slyŠíŠ.

Znovujsi ta malá holka,

která byla před všírnclrráněna.
Kde však zůsÍává ta dětská hla,
od které byla jsi odtrŽena?

Znovu slyŠíŠ
sr ů.i zaportrelrtrtý smích,
Znovu proŽíváš radost. Že napadl první
sníh.

Znovu chceš být ve svénr chráněrróm světě,
který ti barvy namaloval v té nejpestřejší
paletě.
Ted' zbývají hořkosladké vzpomínky
hluboko v tobě uloŽené'
Tak jako kdysi ... uŽ nepíšešsi deníky,
sny v nich jsou již neslazené.

Elegie na HoÉensii

Nemáš srdce, jak snadno zapomínáš!
oddávala ses jen svému snění.
Zdalipak mne ještě poznáváš?
Jsem tvým dávným snem ve ltězeni.
NemáŠsrdce a to mi nosí smutek
a nevím' zda vyřešil by.ho nějaký můj
skutek.
Jak snadno zapom1náš na vŠechnu krásu
uplynulou,
nyníjen v pasti času pevně utaŽenou.

V tvém srdci ukrývá

se mně neznámý

smutek,
před kterým raději každý by utek.
Srdce tvéje chladnéjak arktická noc,

však uŽ ani nevolá o pomoc.

Nemáš srdce, popadá tě jen chladná zlost.
Máš pocit, Že bohatství je moc a dost.
Snadno zapomínáš - jak lehké máš srdce!
UŽ bolest zažilo ated' už chce jen více.

Elegie na Hyacint

Naše láska je jako hra,
kteráje zde pro pobavení obou.
Nevím, zda-Ii mě čeká prohra'
B1ížíse k nám tlumeným krokem nohou.
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Radost a přátelství nás provázejí
a ty se št'astně směješ. Na zdvořilý pozdrav

odpovím mile,
i kdyŽ neznámým byl mi do této chvíle.
Pozdě uvědomím si chybu svou,
chystám se k útěku za samotou.

Kdosi mě však pŤidrži
já se propadám do temnoty.
Na koňském hřbetě probírálri se
z černočernénahoty.
opřena o silné mtrŽské tělo.
jeŽ konej šivým teplerrr
mé srdce rozeznělo'
a

Hrudí mu otřásá ticlrý srrrícli.
Chci mít naději. ne roztátÝ sníh!
,.Miluji tě dá.',no.
srdce mého dámo.
chci si tě vzít a milovat tě.
jak dosud není známo'"
Tento příběh opakovati se nri chce'
až naleznu svého boha - prince.
o velkých láskách píšubez ustání
jen já a mé sny skryté v ústraní.
Chceš, abychom spolu byli věčně'

se zjevným pobavením pokřikuješ'

Naše láskaje jako hra.
která neměla bít dolrrárla.
Vzpomínáš. co sllbol.al jsi?
.Iá byla však oklanrána.
Naše láskaje jako hra.
uŽ

skončiljejíčas.

Však vzpomínky
zůstanou v nás.

a

jejich nádhera

Elegie na břečt'an

Nic na světě nás nerozloučí.

to říkal kaŽdý šlechtic, pán i měšt'an.
Jejich symbolem byl zelený břečt'an.
Ví ale vůbec, kde kdo z nich skončí?

Nic nás nerozloučí!Ta slova když zazněla,
znamenala pro kaŽdého radost.
V době, kdy necítíŽádnou starost,
každá chce slyšet ta slova stráŽného
anděla.

Nic

rrás

nerozloučí!UŽtukaždý šeptal

a doufal, Že své city své lásce vyjevil.
Věří, Že milenku svou tou větou uklidnil.

kdyŽ na ni touŽebně hledíval.

Nic na světě nás nerozloučí!
Ukradl sis navěky její srdce - lupiči!
Nic nás nerozloučí!Užtukaždýšeptal
a doufal, Že své city své lásce vyjevil.
Věří. Že milenku SVou tou větou uklidnil.
kdyŽ na ni touŽebně hledíval'

Nic na světě nás nerozloučí!
Ukradl sis rravěky její srdce - lupiči!
Nic na světě nás nerozloučí,
tvám1Lá šeptá si před spaním v bezpečí

Bez názvu

Kolik

času jiŽ uběhlo,

než poznalajsem,

Že můj Život je upředen

jak nejpel,nější vřeteno,
jeŽ pomáhalo nitím žlvoÍa
bojovat s časem.
Písek na poušti líně se převalrrje.
však tajemství pod ním
ukr5 ta.jsotr bezedná'
Po n-roi'i rrádherná lod'pyšně pluje.
kýl rroří hlouběji do mořského dna.
Na vysněného prince čekám marně,
je jen iluzí, kterou chce každá
- od dívky k dámě.
Sním o něm sen plný touhy,
která prochází do mého vzdechu.
Proč nesnaŽím se lásku hledat,
je spěch ku prospěchu?
Tak tu čekám do setmění
ve sladkém ráji zapomnění.
TouŽím po dokonalé, čistélásce,
jeŽ pochopila by touhy mého srdce.

Na zdvořilý pozdrav odpovím mile,
i kdyŽ neznámým bylmi do této chvíle.
Pozdě uvědomím si chybu svou,
chystám se k útěku za samotou.

Kdosi mě však přidrŽí
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já se propadárn do tetlnot1'.
Na koňském hřbetě probírám se
z černočernénahot1.
opřena o silné mužskétělo.
jeŽ konejšivým teplem
mé srdce rozeznělo.
a

Hrudí mu otřásá tichý smích.
Chci mít naději, ne roztátý sníh!

,,Miluji tě dávno,

srdce mého dámo,
chci si tě vzít a milovat tě,
.jak dosud není známo."

Tento příběh opakovati se mi chce.
až naleznu svého boha - prince.
o velkých láskách píšubez ustání
jen já a mé sny skryté v ústraní.

Román Lenkyl Mrázkové

Lenka, ždkyně našíškoly (clevítku končila v r. 2002), byla pilnou přispěvatelkou clo školního
časopisu Tyltíček.Tento romtin jí vychtizel na pokračovdníve školnímroce 200t-02.

Paprsek slunce

Monika kráčela do obchodu a Ve tváři měla otrávený výraz. Na dnešníden měla spoustu
učení,ale její matka si vzpomněla fiako obvykle ráno, kdy měla naspě ch, vycházet
d; školy
za deset osm totiŽ neni žádný med), Že musí drahocennou půlhodin u zabít hiedáním té
či oné
potraviny V Supermarketu velikosti římského kolosea.
Vešla dovnitř a vydala se bloudit mezi davy lidí. které snad nedělaly nic jiného, neŽ jedly
fiak
jinak si měla vysvětlit plné košíkyjídla?).
..Konečně to mám Za Sebou," vydechla spokojeně, když do tašky rovn ala patnácÍ rohlíků.
Nákup byl nejen těžký, nýbrž i rozměrný
Bum! Ve dveřích do ni vrazilnějaký hňup, nákup jí spadl a bylo slyšet, jak křupe sklo.
,,Sorry," vyjelo z něho. Žaanatomu přiměřená omluva, jen trapné konstatování skutečnosti.
Stála a čekala, co se bude dít.

,,Dívej se, kam šlapeš. Ještě někoho zraníš,"obvinil ji z vlastní chyby.
Byla vzteky bez sebe. ,,Tak jáse mám dívat' jo?l,.
,,Jo ty.

Vrazilas do mě'"

,,To Se ti něco zdálo,ne?"
,,Spíšty máš podivný sny."

Měřili

si jeden druhého.

oba navzájem cizí a rozzlobení.

Jen tak se jí do hlavy vloudila myšlenka, kterou nedokázala zapudit. on byl
totiŽ docela
n:?ot' Delšíhnědé vlasy mu padaly do čela, ale jeho obličeji dominovaly ulrrančivě zelené
ocl.

on

jí zkoumavý pohled

opětoval' Vůbec není Špatná. Dlouhé vlasy - něco mezi hnědou a
rezavou - jí jako vodopád splývaly po zádech. Nejvíce ho upoutaly oči. Hnědé
vlasy a modré
oči, to není častá kombinace.
,,Nechceš mi pomoct to posbírat?" zeptala se a přála si zjistit, kdo to je.
,,Dobře," shýbl se, aby jí pomohl.
,,Byla bych ráda, kdybys tu škodu zaplat|I," řekla pokud moŽno upjatě.
Zasmál se. Nebyl to hezký smích. Čišeloz něho:
',S tym si myslíš' že mluvíš?,,
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MoŽná by ji čekala dalŠíhádka s tím frajerem, nebýt otce, který se tu najednou objcr'il.

,'Tatil Co tu dě1áš?" vykřikla.
tu
Její otec se zmateně rozhlédl po spoušti' jež se kolem jeho dcery nah\omadila. ,"Spíš.co
děláš tv|"
.,Víš,ten..." Větu nedokončila, kluk byl pryč'

jí objevoval
Leže1,av knihách dobrou hodinr.r, jenŽe nějak na to nemyslela' Před očima se
jak se v.vpařil.
obtaztoho kluka. Pomalu mu odpouŠtěla odpole<lní představení, dokonce i to,
otec?
Mohlo jí to dojít. Proč by zůstával na místě činu. kdyŽ se na scéně objeví
Z důvodu,ietŽ si nechtělapřipustit, jí srdce bušilo jak divé. Přece si nepřizná,
líbit kluk. který do nivrazl| a stylem frajera se vysmál!

))

?''

Že se

jí začal

To ráno se Monika probudila mnohem dříve neŽ obl'ykle'
Bylo brzo, světla teprve zača\a prosakovat tmou a město
dostávalo své obrysy .}floŽná za to moh|a Veronika, její sestra.

která si připravovala věci do školy. ProtoŽe takovott maličkost.
jako připrav.ovat si učenívečer, dodrŽovala jen v první třídě. a
to.1eítc za přísného dohledu rodičů'To Monika ne' Ani za nlc
by se nevzdala příjemného ranního lenošení.
poste1r'
,,Kam jdeš?" zeptala se své Sestry a posadila se na
věcech,
svých
ve
přehrabování
Veronika na chvíli ustala v
odhrnula si blond'até vlasy z čela a upřela na ni své modré oči'
hodin a my musínre vstávat
,,Máme dneska od sedmi. ČIověk by měl správně spát aspoň osm
se
tak brzy.",,Víš,Verčo. učitele moc nezajímá,žese do dvanácti dívášna televizi"'ušklíbla
Monika a vstala, aby si mohla obléknout šaty, které si včera přehodila přes Židli - béŽové
bavlněné kallroty a modré tílko na ramínka.
vyčetla
,'Ty něco říkój, seš ještě na základce a pojem střední škola znáš leda z doslechu,"
měSíce
za
čtyři
Veronika své sestře přehnanou upřímnost. .,Veroniko, asi jsi nepochopila^ Že
dělám přijímačk-v' takŽe o g'vmplu toho vím zatraceně hodně," řekla Monika s mírným
pousmáním a otcr'ře1a dveře.
jen tiché
Byt ji překvapi1 sr,ou tichostí, rodiče ještě spali. Bylo to příjemné. ozývaly se
zvuky t'oáin z 1itrch1'rrě. Rozsvítila v koupelně a opláchia si tvář studenou vodou. Na ranní
hygierru měla obr,1,liic ptrl hodiny' ale dneska si mohla dovolit strávit v koupelně mnohem r'íc
Sponou'
časr-r' odloŽila ltartiič a tltáhla si vlas1' do pevného ohonu, který sepnuia ozdobnou
Zvýraznt1a si řasy' tllaskarou, naklonila se k zrcadlu a zašklebila se na svůj obraz. Ani
nevěděla proč' ale Zllo\1ll se jí před očima roztančila scéna z obchodu. Prudce se obrátila, to
kdyŽ se dor,'niti' jalio r'elká r'oda nahrnula Veronika.
se skutečností. která
,'Budeš muset uvolnit stanoviště, spěchám"' obeznámiia mladšísestru
se s Železnou pravidelností opakovala kaŽdé ráno'
Monika se jen usmála a nezačala se s Veronikou přít' protoŽe měla úplně jiné starosti'
Uvědomila si. Že sněním před zrcadlem strávila mnohem víc času, než si původně plánovala'
Přešla do kuchyně a chýstala se udělat zbytku rodiny snídani, aby alespori něčímzablla
hodinu, která ještě zbývila do odchodu do školy, přičemŽ napomenula Sama sebe, Že za celý
den nesní na zelenookého kluka ani pomyslet'
Během vyučování své předsevzetí opravdu dodrŽela. protoŽe ta čtyřka z chemie, na kterou
jí
se včera pokoušela učit a nemohla se soustředit právě kvůli tomu zelenookému klukovi.
opravdu nedovolila myslet na nic jiného.

+-'r

,,Klid před bouří"' pomyslela si, kdyŽ vyšlapávala schody do čtvrtéhopatra a psychicky se
připravovala na setkání tváÍív tváŤ svému otci.
Ještě než zazvonlla, zhluboka se nadechla. K jejímu překvapení nikdo dlouho neotevíral'
takŽe nakonec musela v tašce dolovat klíče.Trochu ji znerv óznllo i to, že i když nebyl nikdo
doma, nebylo zamčeno. Nikdy se nesetkala s tím, žeby Íátazapomněl.

Chtěla projít do svého pokoje. ale zůstala překvapeně stát, kdyŽ uviděla v obýváku
Veroniku, jak si povídá s klukem. Na tom, Že si její staršísestra někdy vodí domů kluky'
nebylo nic neobvyklého, naopakjí dokonce dělala někdy křoví, ale tady šlo o to, kdo byl ten
kluk.
,,Ahoj Moni"' řekla Veronika vesele a ani nepostřehla Moničin pohled. ,'To je Patrik."
Jejich oči se setkaly a v Patrikových byla znát veselost' ,,My už se známe," řekl
příjemným, osobitým hlasem. ,,Jak to?" zeptala se Veronika podezíravě. ,,Potkali jsme se
v obchod'áku," Zavrčela Monika. ,,Ten nákup mě stál dost peněz..,
,,Jávim," odvětil Patrik súsměvem, který mu tolik slušel aznovv ho upoutaly Moničiny
velké a průztačnéoči s jasně modrou, téměř tyrkysovou barvou mořské vody.
Monika před jeho pohledem uhnula a nechápala Sama sebe, kde se v ní vzala ta nenávist
vůčivlastní sestře a jejímu klukovi. Y žádnémpřípadě si nechtěla připustit' že Žár|í.
,,No nic, nebudu rušit vaši seanci, zajisté máte něeo důleŽitéhona práci," zasyčela a
Veroniku, která se na ni děkovně usmála, probodla kobřírr pohledem.
Yzala si z tašky chemii a vyšla zbytu. Nedošla daleko. Sedla si na schody a chemii
odloŽila vedle sebe. Stejně si ji vzala jenjako kamuf7áž na špatnésvědomí. Bylo jí jedno, co
příště dostane, a bylo jí také jedno, Že myslí na Patrika, protoŽe tentokrát na něj prostě myslet
musela.
o půlhodinu později se dveře jejich bytu otevřely a Monika nasttaŽila uši' Veronika
s Patrikem ještě o něčem polohlasně mluvila. Chvíli poslouchala, jak se loučí,ale potom silou
vůle přinutila mozek' aby se soustředil jen na první stránku chemie.
ProtoŽe seděla zavý.ahem. nebyla z jejich bytu vidět, ale člověk, který by k výtahu přišel
bIíž,by si jí musql zákonitě všimnout. Chybu' kterou udělala, si uvědomila aŽ příliš pozdě,
takŽe nestačila utéct do vyššíhopatra dříve' neŽ Se Patrik dostal k tlačítku.
,,Ahoj," řekl s nepatrným úsměvem' ,,Učíšse základy špionáŽe?,,
,'Jo, a taky chemie. Ale to nejsou žádný základy," odsekla, ale provinilému a přistiŽenému
výrazu zabránit nedokázala . Zcela automaticky si k ní přisedl. ,,Bude tatik zuŤit?"
,,Ani nevíš jak."
Patrik si povšiml napětí vjejím hlase a jejího zneklidněného výrazu a zadíval se na ni
pozorněji' ,,Zatu scénu v obchodě se omlouvám.,,
,,V tom to není," vypadlo jí z ust a
v zápětí svých slov litovala.
,,A v čem tedy?"
,,Ještě Se ti budu Svěřovat,"
zasyčela a chystala se vstát.

Patrik Vstal také a přitáhl si ji

k sobě až zalapala po dechu. KdyŽ se
s ním líbala, na malou chvíli měla
výčitky svědomí, ale pocit provinění
se rozplynul v jeho náručí. Brzy se od
něj odtáhla a rychle přešla ke dveřím'
,,Ahoj," řekla a potlačovala

nutkání vrhnout se mu Znovu do
náručí.
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Tiše se na ni zaďíval' tak jako ona hleděla na něho, ale hnecl neodpověděl. Teprve kclvŽ
přivolal výtah, pomalu řekl: ,,Ahoj. A pozdravuj sestru.,,
Ještě neŽ nastoupii, usmál Se na ni a ona mu díky tomu jeho poslední slova okalrrŽitě
odpustila.

Později toho dne. kdyŽ seděla v pokoji na Židli, ji ani náhodou nenapadlo poslouchat tátol'o
spílánínad Žákovskou kníŽkou' kde se tak skvěle vyjímala čtyřka z chemie. otcova slova k ní
přicházela odněkud z dálk5' a jediné, na co dokázala myslet, byl Patrik.
Ano, věděla dobře, co nrusí být Patrik zač,kdyžpodvádíVeroniku s její sestrou. ale také
dobře věděla, koho si otl nakonec vybere. A jeŠtěpřemýšlet, jak se potom bude Veronika
cítit?

Monika otevřela dr'ei'e a první. co ji uhodilo do uší.byla hudba z přelrrávače. KdyŽ
vstoupila do obýr'acího pokoje. uviděla Veroniku schoulenou na křesle' slzy jí stékaly po
tvářích r' dojernných cestičkách a pokojem se rozléhala snrutná píseň, jejíŽ hloubky i výšky
vynikaly díkil okouzlujícírnu lrlasu interpretky.
se

se děje?" vypravila ze sebe Monika přiškrceně a ncl.ěděla. jak se má zachovat.
SVou Sestru piakat. Veronika jí clár''ala na1evo vzácné chvíle

'.Co
jí
nestalo, aby viclěla

Nikdy

náklonnosti i vzájemného porozumění. l,ztek a pohrclání, ale tak hluboký a srdceryvný Žal
nikdy.
,.Dal mi kopačky!" vykřikla téměř hystericlt1' a sloŽila lrlal'u do dlaní. Její slova byla sice
tlumená, ale pořád srozumitelná. .,Chodili jsme spolu dva týdny a on mi klidně do očířekne,
Že si našel jinoul"

Monika si k ní přisedla avza\a jl kolem ramen' JestliŽe ji ještě před chvíli litovala, její
lítost byla v mŽiku prvč a vystřídalji jiný' mnohem radostrrější pocit. Tušila. kvťrli komu se
s Veronikou Patrik rozešel. Ncchtěla to zakřiknout, ale celým svým srdcem doufala, Že je její

domněnka správrrá.

,,()nZa to nestojí. Verrt.'' řclila liorlcjšivě a snaŽila se. aby to znělo přesvědčivě. ,,Pro
Patrika by stálo zaÍo i zetlli'ít''. porrrvslela si a vybavila se jí chvíle u vÝtahu. ,.UvidíŠ'najdeš
si jinýho kluka. l'Žd1t' kolik.jich tra sr,ětě je!"

Veronika prudce \'Stala a její snrutek rázem vystřídal vztek. ,'Co ty o tom můŽešvědět?!"
zaječela na ni a vběhla do sr'ého pokoje. Monika sebou trhla, kdyŽ usiyšela, jak její sestra vŠí
silou zabottchla dr'ei'e' Nebavilo ji sedět doma, kdyŽ venku je tak hezky a ještě ke všemu dnes
uslyšela jednu z nejlepŠíchzpráv. jaká ji mohla zastihnout. Možnábude mít dokonce takové
štěstí, Že se jí povede Patrika potkat.
KdyŽ se potom vrace la z t-tlčstir. V rllce tašku s pěkným novým tričkem, které si za pečlivě
našetřené peníze kotrpila (dnes b1'l c1en jako stvořený pro to, aby si uc1ělala radost), spatřila
Patrika. jak se baví s nc\.jaliírrl klLrlietll. Il"ázem začalasama sebe podezřívat z jasnovideckých
schopností.
Nechtěla jít přímo li Ilčt-tll-t a títll zc sebe udělat náhončího.ZasÍavt\ase u obchodr-r
s oblečeníma naoko pozoror'ala r'ý'lohu. aie přesto občas zkontrolov ala^ zd'a-li tam Patrik stále
ještě je a hlavně, jestli uŽ není sám. Ačkoliv přešlapováním u výlohy strávila nejméně
deset
minut' její trpělivost jí přece.jenom nakonec růŽe přirresla.
Šelpřímo proti ní a ona musela vynaloŽit všechny své síly, aby se mu nevrhla do náruče.
Bála se, Že ji bude naprosto ignorovat a ona si tím pádem bude muset přiznat. Že Veroniku
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nenechal kvůli ní, ale jakmile
rázem rozp1ynuly'

ji spatřil

a věnoval

jí okouzlujícíúsměv, veškeréobavy

se

,,Ahoj," řekl a stále se usmír,al. ,,My dva jsme Se dlouho neviděli."
,,Yážně?" prohodila bez zájmu, ale srdce jí bušilo jako splašené'Jak mŮže být nějaký kluk
tak hezký!
KdyŽ ji k sobě přitáhl. překvapeně vyjekla, ale jakmile ji políbil, bylaztracená' Nedokázala
mu vzdorovat ani se bránit' ale co bylo horší,ani nic takového nechtěla. Když přerušil polibek
a odtáhi se od ní, chvíli jí trvalo, neŽ se vzpamatovala.
,,Máš skutečně zvláštní způsoby, jak člověka uvítat," řekla tiše, ale nedokázala zabránlÍ
potěšenému úsměvu.

Co takhle někam zajit?" navrhl a Monika s radostí souhlasila. Měla před sebou rande
klukem, který se jí líbil a který o ni určitě stál. Bylo to zvláštní,ale ani ji nenapadlo, aby si
vzpomněla na Veroniku, která doma plakala právě kvůli Patrikovi'
s

Za celou hodinu, kterou s Patrikem strávila, došla k jedinému názoru - byl po všech
stánkách dokonalý. Bavila se s ním naprosto otevřeně, jato by se znali uŽ od nepaměti a celou
dobu čekali jen jeden na druhého ' Když vycházeli z cukrárny, Monika došla k názoru, že nic
na světě nemůŽe pokazit tak nádherný den.
DrŽeli Se Za ruce a často se dívali jeden druhému do očí.Monika se zastavila a chtěla se k
němu naklonit, aby ho mohla políbit, ale ten hlas ji spolehlivě pÍimrazi| k zemi. ,,Moniko?!"

Monika se otočila a vyděšeně se dívala do tváře své šokovanésestry. ,,Veroniko, já ..."
.,Nemluv na mě!" zaječela.,,Chtěla jsem se jen projít a moje drahocenná sestřička se vodí
za ručičkus mým bývalým klukem!" Zvedla oči k Patrikovi a jeho ironický úsměv v ní
1'yvolal dalŠívlnu vzteku. ,,To SiS nabalil tu pravou, frajere! ostatně, vy dva se k sobě vlastně

hodíte, jste stejní grázlovél."

.'Rozhodně je lepšínež ty," řekl s ledovým klidem a pobaveně sledoval přeměnu její tváře.

Veronika musela vynaloŽit všechny své síly, aby se na něho nevrhla. Nakonec se ale
otočila na patě a odcházela tou nejhrdější chůzí,jaké byla schopna.

Monika se za ní chtěla rozběhnout, ale Patrik 1i zadrŽel,,Kašli na ni."
Překvapeně se na něho podívala a ruku mu vytrhla. ,,Je to moje sestra," namítla tiŠe.
,,Tak si zaní jdi," zawčel a nechal ji tam stát.
Monika se za ním zaraženě divala, ale potom se rozběhla za Veronikou. ,,Veroniko,
prosím.." Veronika se zastavila a pohlédla na SVou mladšísestru. ,,Mohla jsi mi to alespoň
říct, Moniko. Ted'už spolu nemáme o čem mluvit."
Monika pozorovala vzdalujícíse postavou své sestry. Teprve ted' si uvědomila, jaký Patrik
vlastně byl. Nechápala jeho přeměnu a hlavně nedokázala pochopit Sama sebe, Že se nechala
zlákat hezkým obličejem a naprosto dokonalou přetvářkou. Že se na ni Patrik vykašlal, to by
dokázala překlenout, ale vědomí, Že právě zttatíIa svou sestru, bylo mnohem tíživější
a
mučivější.Nechtěla, aby to takhle skončilo. VŽdyt'chtěla chodit jenom s klukem z obchodu,
nic víc!
Veronika zamyšleně pozorovala vodu. Drobné vlnky přejíŽděly po hladině, na které se

oďráže|y paprsky odpoledního slunce. Byla to krásná podívaná a obzvlášt' na Lipně. Jindy by
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si s sebou vzala malířský sto'jan a přenesla by své dojmy na plátno, ale dneska na to neměla
nějak náladu.

Poslední dobou stejrrě měla pocit' Že nemá náladu uŽ vůbec na nic. Dokázalaji v1'točit
sebemenšímaličkost á tptne népříčetnáse stala ve chvíli, kdy se na ni Monika pokusila
promluvit.
Monika! Rodiče si všimli, Že obě spollt tlct'tr1ltr'í. a okamŽitě se rozhodli, že 1e usnríří'
Jakmiie se Veronika dozvěděla. že zorgaLlizorali o víkenčluyýlet na Lipno. zavŤe\a se do
pokoje s tím, Že s nimi nepromluví a zťtstane zal'řená.
Usrlála se . V1''drŽe1a to jen clo večeře'
Aie stc'jriě. I kdyŽ se tlakonec nechala
Proč b.v to taky dělala. ne? Monika rná přece

dost svých starostí s Patrikenr.

S\'oLl

osudovou láskou.

.,Půjdu se podívat za Veronikou.'' řekla
Monika tiše a zvedla se ze Židle. Nedokázala
pochopit, že jeji sestra dokáŽe talr dloul-rou
dobu sedět na zemi a sledor''at vodu. Na
drrrhou stranu se jí ani nedivila' Že odnlít1a jít
s ní a s rodiči na pohár. byla jcŠtěpořád
ozzlobená kvůli P atrikovi.
Ale copak nedokázala pochopit, Že si vybral ji' Monikr-r'] Sanrozřc-imě. Patrik b'vl clryba.
jenŽe nedopadla snad stejně jako Veronika?
Zhluboka se nadechla a šla směrem kpláŽi. Neměla představr-r. co sc stane- aŽ na sr''ott
sestru promluví, ale nesmí jí nechat příleŽitost k tomu' ab,v ji přerLrši1a. To br"rde rlejlepší.
NemůŽe ztraItt ty křehké moSt'v porozumění. které si spolu za ce|ý iejich Žir'ot postar''i1-'.". A
pokud uŽ je spáiila. je ten sprár,ný čas je Znovll obnovit. Yza|a do ruk1 jeden z liarlrínkťra
jí
mrštila jím co nejdál do l'.odj,. Ještě neŽ dokončil svťtj let a nechal se pol'rltit vodou' hlavou
biesklalakási básnička nebo fráze. aie jakmile se nad ním hladinazavtela, v.vtratila se stejně
r,r.chie, jako se objevila.
..Veroniko?"
r

Veronika se otočila a chladně se zadívala do očísvé mladšíSeStIV. Potom Se ZaSe odvrátila
a dál se nevzrušeně r'ěnor'aia pozorování. Rozhodla se Moniliu prostě ignorovat.

Monika si k ní l,áhal'ě přised1a a rozpačitě se zadívala na sr'é ruce, sloŽené v klíně. Čekala
hysterickou scénu a ne takový chlad' Bylo ovšem pravdou. Žc|<dyŽ se s ní Veronika
lrádala, bylo to mnohem 1epší.neŽ tohle mrazivé přelrlíŽení.
.,Podívej," začalaa cítila. Že konečně získává zpět svou ztracettoLt rovnováhu, ,já jsem ho
viděla v tom obchodě poprvé v Životě. Strašně se mi líbil, i kd1'Ž se ke mně chovaljako
hulvát. Prostě jsem přestala myslet, akdyžjsem zjistila. Že.ie to tl'ůj kluk, byla jsem
vlastně docela ráda, protoŽe takhle jsem k němu měla mnohern bIíŽ. Niky, neříkej mi. Že ty
by ses zachovala jinak. Jo, přiznávám, bylto namyšlenej, sobeckej' prolhanej... no'
nebtrdu to rozvádět, to ty víšdobře Sama. Ale byl hezkej
!

JenŽe, Veroniko, já tě mám strašně ráda anechci, abychom se hádaly kvůli klukovi. I kdyŽ
jsem se s tebou občas rafla, nadávala ti a já nevím co ještě, nikdy mě nenapadlo, Že ty by
SeS na mě prostě vykašlala a přestala Se mnou komunikovat.

1l

Ted'uŽ vím,žeto ode rně tlebvlo sprár.'ný. vzíttl kluka. aleuž se to prostě stalo a my to tak
musíme Wát. Ajestli je tahle zltLršetlost k tlěčemu dobrá, tak aby posílila náš vztah a my si
mohly uvědomit, co jeclna r' clrr-ri-ré niinle."
Monika si setřela z oči slzy a pozorně pohlédla do Veroničiny tváře. Ta však byla stále jako
vytesaná Z mťamolu, jako by s rrí její slova vůbec nic neudělala.
Veronika se najednou usmála. .,Konečně jsem si vzpomněla."
,,Cože?" nechápala Monika.
Znovu se usmála. tentokrát na Moniku a pak se Znovu zadívala na vodu. ,,ZkuS rozbít
touhou kámen, zkus zdoiat útes skal. zkus zabloudit v lese známém, dát život, co jsi vzal.
Zkus smát se, kdyŽtě srdce bolí. zkus líbat. kdyŽ nevíšjak, zkusptát se,zač Život stojí,
kdyŽ náhlá smr1 mťrŽe ho brát. Zkus chytit paprsek slunce a pevně ho sevřít v dlani,
paprsek spálí jen tvoje ruce, ale láska.. . ta srdce Zrani."
,,Paprsek slunce?" zeptala se Monika tiše a poloŽila své sestře hlavu na rameno. Konečně
měla Veroniku zpátky a mě1a pocit. Že se rrikdy nemohla cítit tak nádherně št'astná.

,,VŽdycky se mi moc líbila," řekla tiše.

Byl konec. Byl konec toho, co se pokusilo je obě rozdělit' Vlastně by měla Patrikovi
poděkovat, protoŽe jí dal poznat to, co si doposud neuvědomila, ato Že jedna ve druhé mají
oporu' kamarádku i část sebe samé.

A

to bylo důležité,protoŽe bez takového pocitu nemohly vědět, jak chutná skutečnéštěstí.

Lenka Mrázkovó 9.A

Básnická tvorba Alexandry KráIové
Saša se x,amyslela, co

ji

to vlastně nutí pstit básničky:

,,Každý ďen zaŽiváme spoustu věcí. At' uŽ
hezkých nebo horších. A zvláště pak ty
nepříjemné a smutné pocity ze sebe
musíme nějakým způsobem dostat' I kdyŽ
si to třeba neuvědomujeme naplno. děláme
každý spoustu věcí, které nás dokáŽou
uklidnit a pomáhají nám zahnat to špatné.
Někdo sportuje, jiný čte, maluje a někdo se
ze svých chmurů vypíše.Mezi nimi i já.
KdyŽ jsem měla napsat úvahu, proč
píšu'měla jsem hned jasno. Pokud si
přečtete moje básničky, budete mít taky
hned jasno. o lásce, beznaději, štěstí'.. by
se dalo psát pořád, a zvláště pak v mém

věku, kdy člověk skoro pro nic jiného
nežije atouži zamilovat se a být milován.
Většina mých básniček vznikala v době,
kdy jsem byIa zmatená ve svých citech'
zamtlovaná. št'astná i nešt'astná, a proto je
moŽné, Že se v nich spousta lidí, zvláště
pak v mém věku, najde.

Těm. co ještě nepřišli na to, jak

se

takových pocitů zbavit, mám radu: Zkuste
psát! Klidně jenom sami pro sebe. KaŽdý
nemusí přece psát jen proto' aby mu
v budoucnu vyŠla krríŽka. Hlavně se smířit
se svými problémy, at' uŽ jsou jakékoliv, a
Žít si pohodovým a Vyrovnaným Životem.
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Kvítek naděje

Kvítečeknaděje
k zemi se snáší
a jánaněj z oknaháŽi
všechnu svou beznadě.j.
Proč jsem taková? Proč r-rŽ rrer'ěi.ím

lidem ani divoké zr,ěři?

Nevím, co dělat.

ani kam jít. '.
Snad ten kvítek zenri r'iavrátit.

Je lepšínevidět?
KdyŽ tě vidím, říkám si:
Bylo by lepšínevidět'
Nevidět tvé oči, nevidět tebe.
JenŽe kdyŽ tu nejsi
a.já tě nevidím'
moje oči vyhasnou, srdce ztichne.
a tal< si říkánr. co je iepší. .
.

JerrŽe lepšíto nebude!

To bychom museli být spolu

.. '

Druhá šance

Polibky posílals mi
v textových zprávách
a já jen marně touŽila po těch prar'ých.

Věnuji ti
Věnuji ti svoje ústa,
která vzketla z jara, z pusta

TouŽila po polibcích,
touŽila po tobě.

jako p1arrý kvíteček,
kterýjarní deštíček
k zemi srazil.

JenŽe ony nepřišly a tys odešel.
Měla jsem tě ráda,
ty mě prý také.
Tak proč to nešlo dohromady?

Věnuji ti svoje oči,
které se v těch tvojich točí
jako děti na pouti,
jeŽ se z koně nezhroutí.

Nešlo amoŽná arri nepůjde,
ale láska neodejde.

Tak proč to nezkusit znovu?

Až
AŽ budeš Stát přede mnoll
a řekneš mi pojd',
já nechám rozum stát
a budu jen tvou.

Až déšťuhasí žízeň

přírody
i rrašítouhy,
zbude jen sen, okamŽik
pouhý.
AŽ slunce vysvitne
a osušímou tvář,

iá

nrohu Se na

podíl,at

tebe

Věnuji ti svoje srdce
jako ptáče' které lehce
letí zimní krajinou.
U potoka chce se napít,
ale voda, čistá, krásná voda.
v ied se proměnila.

Už nikdy
UŽ nikdy nechci Vidět t\'é oči,
slyšet tvůj smích.
UŽ nikdy nechci cítit tlukot tvého Srdce'
kdyŽ tu se mnou leŽíš.
Už nikdy si nechci
představovat,
jak asi líbáš.
Už nikdy nechci celou
noc bdít
a jen o tobě snít.
UŽ nikdy ...

a zeplzrt: Jak se máš?
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Román Martiny Knotkové
Martina prvním rokem s'tuduje na střední škole. JešÍě na našíškole napsala román.
* Kdy román vznikl?
* ZaÍím jsi psala spíš
šuplíčku".Co li
',do
Fřed rokem. v devítce'
dodalo odvahu tento romťin publikovat?
* Pročjsi ho psala?
Chci se podělit o své pocity.
* AlÍyslíš,že hodně mladých lidí mťi podobné
Je to rnoje zpověď.
* Z čeho?
problémy?
jsem
Z toho, co
prožlla. Potřebor,ala _iser_r-l
V našíbývalé třídě ano. Ale jinak si přr.1du jiná
vytlouct ze sebe těŽké zkušenosti. Pclr'nál'rá
rrcŽ ostatní.
* I L'L'1)1.'
mi to.
* Co jsi ttž všechno napsala? Vím, žc tento
Mám jiné m1'šlení. viclím svět přes růŽové
román nen[ to jediné, co vzniklo.
brýle. Chtěla b1'ch všechno tak, jak se píŠe
Psala jsem i povídky. Teď píšunový
v románech.
román'
Přeju ti, aby to Íak bylo i y tvém živoÍě.(pÍala
+
o čem?
se Jana Pašková, Martinina bývalá učitelka
o dívce, která ztratila maminku, musela Žít
češtiny)
v dětském domově" Nakonec najde své
rodiče"

Cesta životem
Kapítolo 1

Konečně jsou zimní prázdniny. Mám hrozně ráda zimu. lr'Žor'ání a hlavně Vánoce. S maminkoLr
vyráŽíme letos lyŽovat na Šumavu. Můj strejda nás pozvalr do sr ého penzionu' Pojede s námi mamčir-r
přítel Lukáš a jeho děti.
Bydlíme vpaneláku, proto se
Šumavu tolik těším. B1dlí nás tady pět. Mám pokojíčekse sestrou
''a
Týnou a nevlastním bratrem Honzou. Je to Lukášův syn z prr'ního manŽelství a Týna je mamčina a
Lukášova'
Týden lyŽování místo školy a týden zimních prázdninještě před sebou... a taky Vánoce' Na ty se
hodně těším, mámtáda, kdyŽ se někdo raduje zmých dárků.
UŽili jsme si docela fajn týden na horách'
Dneska odpoledne jsem musela s Týnou a Honzou bobovat, aby mamka připravila vánoční
stromeček. Měli jsme pÍtkázáno př1ít v šest' Já jsem venku pěkně mrzl'a,zaÍoTýna si uŽívala zimy. Bylo
jí jedno, jestli je jí zima, nebo teplo. Honzu to za chvíli přestalo s námi bavtt, tak šel za kamarádem
Vaškem.
Je to tady. Sedmá hodina večer' všichni večeříme u stolu a čekáme' neŽ přijde JeŽíšek.Je krásné, kdyŽ
někdo věří na JeŽíška.Docela Týně závidím. Nemusí kupovat žádný dárky, ale jak jsem řekla, jsem ráda.
kdyŽ má někdo radost zmých dárků. Týna si jenom napíše spomocí mamky dopis JeŽíškovi, co by si
přála pod stromeček, a to se jí splní.

Třikrát zazvoní JeŽíšekzvonečkem a my Se vrhneme do obýváku na vánočnídárečky. Já jsem dostala
vysněný notebook, zimní bundu, svetr, kosmetiku a nějaké drobnosti. Týna dostala nový kočárek. barbie.
panenku Šušu.Honza dostal mobil, nějaké modely letadel a nové kolo. Mysl ím, že Se mamce i LukáŠovi
naše dárečky líbily. Mamce jsem koupila novou kabelku, na kterou koukala před měsícem v krámr'r.
krásný svícen a ještě toho dostala víc' ani nevím co.
Po rozbalení dárků mi maminka řekla, abych se šla podívat do sklepa, Že tam na nrě čeká ještě jederl
dárek. Já jsem jako vykřikla ,,kůň nebo pes", ale mamka se jen zasmáIa a už ml, podávala klíčese slov1
.. nech se překvapit'''
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To jsem teda zvědavá, co to asi bude. Koukám po skoro prázdném sklepě, ale nic nevidím. Vyjedu
výtahem až do šestéhopatra a vynadám mamce i Lukášovi že l' o Vánocích si ze mě musí
,
áělat
srandu. Naštvu se a jdu do pokoje. KdyŽ otevřu dveře, vidím před sebou štěňátko zlatého
retrívra'
Rozeběhnu se k němu a vezmu ho do náručí.VŽdycky jsem chtěla mít svého psa. Hned jim
odpustím a
jsem nejšt'astnějšímčlověkem natéto zemi.
Jdeme spát asi aŽ v jednu hodinu ráno, všichni si ttŽíváme dárečků a nejvíc našeho nového
přírůstku do rodiny.

Kapitola 2
,,CIr, crÍ' crr". Honem sáhnu po budíku, který mi vyzváni na nočnímstolku' Ceiý týden jsem se
válela v posteli do desíti a ted' abych vstávala ve tři čivrtě na sedm. Naštěstíjsem si věci
na sebe

připravila večer, tak můŽu spát do sedmi.
,, Vstávej !" křičína mě mamka, Sotva co se uloŽím.
,' Proč?" křičímna ni přes pokoj.
., ProtoŽe tvůj psí miláček potřebuje vyvenčit!" JeŠtě jsem si pořádně neuvědomila,
Že mámpejska!l!
Rychle se vyhrabu z postele. letím si vyčistit zuby, namalovat, ne moc' aby se naše třídní
učitelka
nezbláznlla. od té doby. co jsem se dostala na střední zdravotní Škoiu, jsem se musela
změnit celá.
Hlavně s tím malováním. Velký, silný černý linky jsenl musela vypustit hnecl první den.
co jsem šla cltl
školy' Mamka pěkně vyváděla, a to jí to nikdy nevadilo! Prý netudu hned první den do nové
školy'
zmalovanájak štětka.
Beru si na sebe nové kalhoty, které jsou hodně rozšířené,a nové tmavě modré tričko s
dlouhým
rukávem v béŽovébarvě a vínový svetr, který je taky nový. Vodítko, Maxíka a honem
ven.
Vrátím se s Maxem za deset minut půl osmé. Akorát. Ještě si něco vytvořím na hlavě
na SVou nejlepšíkamarádku Šárku.

a

jdu zazvonit

,' Jé Niky, tobě to sluší!"1'1'křikne hned, co mě vidí ve dveřích. Taky bydlí v parreláku jako my. Je
pravda, že tyLo barvy mi sluší,i já se poprvé v nich cítímdobře.
Cestou do školy si povídáme. co jsme dostaly k Vánocům . Iá ji hned prozradím, Že jsem
dostala
notebook a psa.
První hodina auž se hned zkoušíZmaÍemaIlky. No, je to
normální? Kdo má na učenío prázdninách myslet? StěŽuji Si
Šárce.

Á, Nováková,"
',
rovnice,

řekne učitelka. ,,Pojd'te nám vypočítat
kdyŽ se tam bavíte." V duchu si říkám, Že jsem radši
měla být zticha.
UŽ poslušně stepuji před tabulí, kdyŽ vtom mi začne diktovat
něco, čemu ze začátku nerozumím.
,, 2X + 53x : 63x - 25 + 45," nadiktuje mi, a já pořád
nerozumím' co po mně chcel Říkala něco o rovnicích.
., I Se zkouškou," řekne a mě vzápětí trkne. To jsou přece
rovnice, který jsme se učili v osmé třídě. Rovnice mě baví

počítat.Dostanu Za jedna s pochvalou, Že jsem
nezapomně1a.
,, Sprte," nazve mě kamarádka po zvonění na přestávku.

to

(Radši uŽ nemluvila, aby nebyla vyvolaná ona.)
,, Ty si to pamatuješ? Mně rovnice nikdy nešly!!" řekne
,, Já jsem rovnice milovala' vŽdycky jsem měla za jedna." Podívám se na ni s úsměvem a ona Se na mě
zamrači.
,, Co Se mračíš?"
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,, Budeš mě muset doučovat, já.1sem

je nikdy nechápala!" Podívá se na mě

dobře pochopila, tak se jimi budeme zabývatještě hodně dlouho.
Celý den uŽ mátrre od učitelůpokoj' ale slibují nám písemky.
domlouváme se Šárkou, co budemó aelut odpoledne.
,,

a

já

jen ký'vnu. Jestli jsem

Ale to můŽe počkat. Na obědě

se

Co takhle se projít s Maxem?" řeknu a ona jen kývne.

Blbneme aŽ do večera. Domů přijdtr ceia promáčená. Jak jinakl Šá.ka mě celou dobu shazovala do
sněhu, ale já se nedala, a tak jsme Se Ve sněhu váiely obě. Největší radost znašíprocházky měl
Maxíček.Proběhal se, vydováděl' jako lny Se Šárkou. Dokonce Max usnul dŤiv nežjál VŽdyt; je to
ještě štěně, má na to nárok.
KdyŽ se ráno probudím, nemůŽu mluvit, mám horečku. Mamka mi nejdřív vynadá, Že to mám
s tolro válení ve sněhu. Pošle mě k doktorovi, ten mi dělá několik vyšetřění a pak řekne, že mánl
chřipku. Dá mi recept apř1káže mi. abych byla nejmíň týden doma a pak přijít na kontrolu.

Kapitola

3

,,Ahoj, ulejváci," řekne Šárka, kdyžvrazí do mého pokoje.
,,Ty se máš, Že jsi doma, ve Škole se jen zkoušía píšemepísernky' Mám ztoho třikrát tak většímozek'
Ráda bych si týden taky poleŽela."
,, Klidně, mě uŽ to tady nebar'í jenom leŽet, čístsi, koukat na televizi nebo spát, a taky mt vzaIt Maxe!
Prý aby se ode mne nenak azi|| To bych radši byla ve škole a s Maxem doma, neŽbýt 6ez něj !"
,, Přinesla jsem ti pár sešitů, z biologie a latiny a ještě stomatologii".
,' Díky, nesháněl Se po mně někdo?" špítnu,ale ona ví, na co naráŽím. jsem totiŽ zamilovaná do
jednoho kluka ze třet'áku. Jenže má holku, jako kaŽdý kluk, do kterého se
zamiluji.

,,Jo, sháněl,nebospíšptal.TomáštěpozdravujeaptalSe,co tije,Žetěr.eškoleuŽdlouhoneviděl."

,, To je divný. Že se po mně ptá, když má hoiku, nikdy se o
Je pravda, Že se spolu zdravíme, ale to je všechno.

S Tomášem jsem se seznámila krásným trapasem. Jsem
celý škole jediným trapasem.
., Něco se povídá," načne kamarádka.
,, Co?" Jsem zvědavá, co z ní vypadne.
., Že se Tomáš s tou holkou rozešel'"
.,

mě nezajímall. Aby zatím něco nebylo!l"

na zdrávce půl roku a

uŽ

jsem známápo

Co???"

,'.Tenom se to povídá, nevím, co je na tom pravdyl.,,Zakouká se do země, jako kdyby věděla něco. crl
bych se neměla dozvědět', Proč se mi to bojí říct? Pak to vypustím zhlavy.
., A nechtěla bys mi to zjistit?"
,'.Io.t'
,, Díky, jsi hodná."
., Já jsem vŽd.vcky hodriá." .Icště hodinu debatujeme o ničem.
,, Tak ahoj. a at' jsi v pondělí ve škole, jasnýl?" To uŽ se loučímepřed našimi dveřmi.
,, Jasný. ahoj."

V pondělí jdu k doktorovi,

vÝtěr.

ten mi řekne' Že to vypadá lépe neŽ před týdnem, ale pro jistotu mi udělá

Zitra v jedenáct zavolejte."
,, Dobře. . . a můŽu jít do školy?" zepÍám se opatrně.
To zá)'eží na tobě, jak se cítíš,ale ještě bych tě radši nechal doma alespoň do zitŤka, neŽ přijdou
',
výsledky." Podívá se na mě a čeká na mou odpověd'.
Tak já si jdu ještě lehnout, ale zítrauždo školy půjdu,.,špitnu.
',
Podle výsledků. nashledanou."
',
Naslrledanou." odcházím s divným pocitem, že v té posteli ještě strávím nejméně týden.
',
,,
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Ještě neŽ dorazím domů, napíšumamce tu radostnou zprávu. Pak si jdu lehnout.
Usnu hned a spírn
celý dopoledne. Vzbudí mě až zvonění zvonku' Vezmu na sebe Župan á l.ti- otevřít
dveře a zároveň
vynadat tomu, kdo mě budí.
Ahoj, jak to. Že jsi nebyla ve škole!., Šárka.
',
,. Dík zaprobuzení!" vyjedu na ni a pozvu ji dál. A pak jí vysvětlím. Že mě vzbudila'
,, Ptala SeS' co je pravdy na......" nestihnu to ani doříct a Šárkar-lŽ nri líčí
historku.
.. Zjistila jsem,že to s tím Tomášer'lr je pravda. a taliy.jscnr z.jistila proč.,,
,, Proč, nenapínej, tak povídej' prosínrl" Je lrrozný, jak cloltáŽc člolčkar-rapnout.!
', Byli na diskotéce a TomáŠ Se tam opil a tancoval s jirrýnla holliartla a ona Se na něj naštvala' dala mu
facku a utekla. A on si tam klidně zůstal. To, Že
.ó'.sii. se clozr.ěděl druhý den rríno, kdyŽ za ní Šel
do třídy' To ho tam seřvala. co si to dovolurje za '.
ní ještě choclit ltc11Ž.jí zahýbá,on si nic nepamatoval.
tak Šelza její karnarádkou a ptal se jí. co Se Stalo..,
'' A dál? Ta kamarádka nru to net'ekla, proč se to stalo?" Je to l'ůbec normální, co Se mnou udělá jeden
jediný kluk?!
,, Jo. Dál nic' jenom. že za ní poI'ád lítá a ornlouvá se jí..,
,. A ona nru odpustila?" zeptám se zvědar,ě'
..To nevím' ale asi neodpustí''' A moje naděje je ta tam. Bude
lepší,kdyŽ na něho Zapomenll.

,,NebudemeSeotomuŽbavit.cotakhlezítraněkamzajít?

Myslím si, že uŽ jsem zdravá a Že půjdu do školyl UŽ mě

nebaví leŽet jenom v posteli a vyhýbat Se Sourozencům, abych je
nenakazila."

KdyŽ ráno odcházím, řeknu mamce' at, nezapomene

r'ýsledk1'.
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Ve škole je to hrozný, pořád nějaké zkoušení. Naštěstí nejsem
td)t' ,/
tt1
zl'oušená, ale zíÍrauŽ mě šetřit nebudou.
J l'.-t
'{--J
Při poslední hodině Šárcepošlrr clopis. radši se nebavítn, ze
"V
zkušenosti, aby ani jedna znás neb'r'la zlioušená'.
,,Dneska to
v1padú, že nikam nepůjdu, budtt s.e mus'ct ttčiÍ.Neva' .,Pošlu jí po
to
lavici a ona jen zavrtí hlavou, Že
jí to nevadí. A odepíše:,,Jú se Íalql bttt]tt mttset ttčit, tctk třeba o víkendu?"
,, To nevím, a'si pojedeme
k bubičce. MěIa tenhle týclen trÍaxe a ja se ho nemtlžtt cločkaÍ,
domluvíme se při obědě.!" Pošlu jí
krátkou odpověd', zase jen kýr'ne hlavou'
Seclíme u stolu a debatujeme. co o víkendu. Já zkusím mamku pt'emluvit,
,,
aby mě v sobotu hodila
od babičky domů, jo?"
.. Tak jo. . . a v sobotu bychom šly na diskotéku a já bych u vás přespala.,,

Dobrý nápad." KdyŽ vtom nás přeruší známý hlas. Ťomáš'
Niky, uŽ ses vystonala?., zazubí se na mě.
jak
Alroj,
vidíš,tak jo," řeknu a Tomáš uŽ debatuje o něčem se Šárkou' ani nevím o čem. Pořád
',
přemýšlím nad tím rozchodem Tomáše s tou holkou. Vypadá nějak
moc št'astně na to, že má po
rozchodu' Najednou mě ze snění probudí Šárka: Jak dlo-ůo tu chceš ještě
,,
vysedávat?* A oba se mi
začnou smát!
.. To nevím," ceknu'
,.

,' Ahoj, holky, ahoj,

KdyŽ jdeme domů, Šárka se mi pÍizná,že se asi zamilovala do Tomáše
a že jí TomáŠ píše
zamilované esemesky. To není pravda, jak mi tohle mohla udělat, vždyt'ví, jak
moc ho miluji! UŽ
chápu, proč mi včera říkala, abych na Tomáše zapomněla. Předstírám, jako
Že mi to nevadí. Ěo půl
hodině se rozloučíme a ona se mě ještě zeptá: ,, A nevadilo by ti to, kdybých Tomášem
s
choclila?,, Ptá
se trochu provinile.
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A proč by mi

to mělo asi vadit?

Asi uŽ chápu, proč jsi cht{la, abych na Tomáše zapomněla!" zvýšÍm

na ni hlas.
,, Jenom jsem chtěla, abys netrpěla ještě víc, ažtito řeknu."
,, To Se necítíšani trošku trapně? Přebrat mi kluka?" Musím se drŽet, mám chut'něco provést!
Nebyl to tvůj kluk. . . a je mi to strašně líto, ty moc dobře víš,Že láska si nevybírá!"
',
,, Kdy se přesně rozešel Tomáš s tou holkou?" radši přejdu na jiný téma a pomalu se uklidňuji'
,, Před čtrnácti dr_r,v."

,, ToS mi to tajila tak dlotrho? Proč?" ZaSe Se rozčílím.
,, ProtoŽe jsem na té diskotéce by,la taky'. a tak jsem lro tam irklidriovala a on Se mi včera přiznal, Že 1e
do mě zamilovaný. prorr'riň'" To je r.,Šeclrno. co n-ri stihne říct..iá se ryclrle otočímaběŽím domů učit se
a na všechno Zapomenout.

Ahoj, mami, ty uŽ jsi dorrra?" dir''ílrr se'
Dneska jsem měla krátkou sluŽbr-r. jo a volala jsem doktorovi a ten říkal, že máš ještě chřipku a
',
předepsal ti dalšíantibiotika'"
To je skvělý! Chtěla jsem to překonat, ale asi to nepůjde. V krku mě pořád bolí a mamka mi dala
teploměr, at'se změřím. Ukazuje 38'C.
,,

Mám největšídepku na světě. AŽ večer, kdyŽ usínám, si teprve uvědomuji, co se stalo! Nejlepší
kamarádka mi přebrala kluka a já jsem do něj pořád tak zamilovaná. Celou noc probrečím, ráno
předstírám Že spím, aby se mě mamka neptala, co se mi stalo. okolo jedné hodiny odpoledne mi přijde
esemeskaod Šárky: ,, Ahoj, Nitql, co je ti? Tvoje chřipka ještě neskončila? Asi jsi namě našnaná, jčt
jsem ti to nechtěla udělat, ale co se stalo, stalo se a omlouvám se ti zato. Vím' jak jsi do Tomáše
zamilovaná, ale já talq,, zkus mě pochopit' Měj na mysli to, že jsme jenom lidi a lidi dělají chyby."
Vůbec jsem nečekala, že Se oZVe po tom' jaká jsem na ni byla' Budu se s tím muset smířit, jinak to
nepůjde,hnedjíodepisuji:,, Ahoi,Šórko,nejdřívjsemSetichtělaomluvitzato,jakjSemSechovala,
jsem hodně výbušná, ale to už víš,tak mi odpust'. Chřipka mi ještě neskončila, nezlobím se! Pa"
Hned ten den řeknu mamce' at'mě odveze za babičkou, kdyŽ užtam veze Maxe. Mamka se na mě
podívá ařiká:,, To má cenu vozit tam Maxe, kdyŽ tam pojedeš i ty!" Hned jí slíbím'Že se budu od
Maxe drŽet co nejdál. Stejně to nedodrŽím.
A tak celý týden strávím u babičky na vesnici. Je to moc krásná vesnice' Skoro každý den jsme se
procházeli s Maxem v lese. Na konci týdne jsem si šIa zqezdit k sousedům na koni. Na koni jezdím uŽ
odmalička. Miluji je a vidím v nich něco nepopsatelně krásného. V neděli už mám ve všem jasno.
Zapomenout na Tomáše'.. musím se smířit se skutečností. Teď se jenom učit a učit' a toho učeníje
opravdu hodně. Šarkami ho v neděli přinesla kopici.

Karlitola
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Sníh uŽ pomalu, ale jistě roztává, myslím si, Že je letos poslední, vždyt' je březen. V pátek jdu
Maxem k veterináři, na očkování.Moc se to Maxovi nelíbí,ale to asi Žádnému psovi.

Lukáš přiběhne v pátek zpráce,vezme mamku do loŽnice' zamknou Se tam a o něčem debatují. Po
hodině diskutování vylezou a celou rodinu zavo\ají ke stolu. Mamka zÍovna podává večeři, kterou
jsem uvaři|a, akdyžmáme všichni nandáno, Lukáš se pustí do řeči: ,, Šéfmě povýšil na komisaře.
A tak' protože mi přidají' můŽeme koupit dorrrek na vesnici. Vždycky jste chtěli pryč z měSta."
Vůbec tomu nemůžuuvěřit, asi ani nedýchám, to není moŽný, to je sen! My se budeme moŽná
stěhovat na vesnici, štípněte mě někdo, to je jen sen|
,, Jo a hned zítra, prosím." Stále jsem v šoku.
,, Všichni zítra společně v deset hodin vyráŽíme na prohlídku našeho nového domova, teda jestli
souhlasíte," řekne tiše a podívá se na maminku. Ta jen kývne, jako Že ano.
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Radostí nemůŽu spát a ráno zase vstát. Dům je pořádně veliký a pěkný' A co mě překvapí nejvíc' je
i stáj po koních. no prostě nádhera . Pořád přemlouvám mamku, abychóm š. ,.přestěhovali. Nakonec se všechno vyřeší tak, že Se Sem budeme stěhovat.

to, Že tu je

Za čtrnáct dní uŽ jsme zabydlení. .Ie to tu krásr-rý. je to ve lmi tichá vesnice, i kdyŽ má asi třicet
dornků. a1e staví se další.Nejl,íce b1'la z naŠehopi'estčhoviiní zl<laIlrzitrá Šárka. Prý bude chodit do
školr sama a nebude tad'r, rr'iít rrikoho. lrclo by'za rlí clloc1il ltaŽclý derl. .Iá bucltr.jezdit autobusem. tak se
budeme scházet před školou. tlebo rrri pr'Ý bucle clroclit naproti l< zastár'ce. Ale rnyslím, Že si na to
zvykne. Je to čtrnáct dní. co tr-r byc1lírrle " lr_jú iserll si zr lilll jal< rla alttobus. tak na vesnici.
'r
Sníh uŽ roztáI. Konečrrě se nlůŽtl s Nlarcnl procházct hnecl. ctl pr'ijc1u ze Školy.KdyŽ byla zlma a
sníh, tak se mi venktr neclrtělo nlrzllollt. Alespoli si to tlr pořiic1Ilě pi'ollléclntr. nanejvýš jsem byla před
lesem. Zf
jirranr.jsellr se neclostaia. Márne hoclnci učetlírr brzr se stmívaio. Táky ma tu tyla
] .n91em.
navštívit Sárka, asi uŽ třikrát. hrozně se.jí to tLr líbilo. N4á teci'problónl1's'forrrášem, nemá se chudák
komu svěřit' r'e škole si toho nestilmeIllc t-tlclc i'íct a po vvučolání bčŽímtla autobus. Jsem docela ráda.
když za mnou přr1ede. protoŽe tac1r'nejsolr Žác1ný holli1,r.,rrlénr věku. Stačila jsem zjistit, Že máme za
sousedy docelapříjemIr! 1idi. V sobotu rlás pozr':rli lt riitll na srllovátrí' prý abycho- r. lépe poznali. A
taky mají hezkého s1'na. ale na něj tleclrci t-t'i1,s1et. protoŽe.jscrn si řekla, Že se ted'nehodí se zamilovat.
Důvody jsou jednoduchý. 'fak třeba šli'ola... té se musíni r,'ěnovat především jako první, jinak by to
moje mamka nepřeŽila. Neclrce. abych měla nějaké trojky.
Nejhorší na tom je. Že se nestíhám věnovat jiným zájmůrn. Jediný. o co Se můŽu starat. je Maxíček.
A taky o sebe. o pokojík se starat moc nemusím, protoŽe si uklízímv kaŽdé volné minutě.
KdyŽ jsme se Sem stěhovali, myslela jsem, Že se budu s někým projíŽdět na koni, hrát si s Maxem.
ale po Stupem času se ze mě stává čímdál tím víc domácí put'ka. Sama na sobě cítím,.|akse uzavírám
do sebe, a je mi tu smutno.
..

Nikolko' pojd' jsem," zayolá na mě manllia. ale něco ncní r pořádliLr. protoŽe Nikolko mi neřekla

od mých pěti let.

.. UŽ jdu." zvedám se z vyhřáté postýlky, o od rlotebooliu. .,Co
se stalo!!" začínámpanikařit.

je? Stalo se něco. mami. ty brečíš?Co

Volali, volali z nemocnice," odnrlčíse
.. Kdo je v nemocnici? Mami!"
'' Tvůj tatínek, někdo ho přepad, popíchal ho noŽem azmIátII skoro ksmr1i. je vkómatu. ale doktoři
mu nedávají moc naděje." Řekne a hned se rozbrečíme obě a já jdu k ní do naruel.
To není moŽný'' můj tatínek, můj tatínek, to nemůŽe být právda. Neviděla jsem ho přes půl roku'
ocljel do ciziny a tam.. 'neclrci tomu věřit!
.. Proč Zrovnatat'ka? Proč si nevybrali někoho jiného, mami!? Pojedeme do nemocnice tec1'hned!!,,
.Iá nevím, Lukáš se má vráttÍ z'a chvíli' počkáme na něj, poprosím ho, jestli
by nás tam hodil.',
'.
..

Lukáš za chvíli dorazí, manlliii Il-tlt r'šechno řekne. Hned nás všechny pobídne do auta' cestou
vysadíme Honzu iTýnu u babičk1'. \,íusítle.jet aŽ do Prahy. Celou cestu probrečím,vzpomínám na
krásné, št'astné chvíle s tatínkem a trlatl-titlkott a slz1' nli nepřestávají téct. Do Prahy to máme hodně
daleko, dorazíme tam až po osmé.'

Koukám na tatínka, jak beznlocrlč leŽí tla lúŽku, a stékajími slzy po tvářích. Měl několikrát
probodnuté břicho a taky ma tlčctl s hlar'oi-t. Má za sebou náročnou op.*.i, ale doufám Že Ío přeŽije'
,
Mám o něj veliký strach' vellté poch1'b1'. Že rrepřeŽije' hodně se o něj bojím co kdyŽ to nepřeŽije?
'
Večer nemůŽu usnout, pořád se nri '''racejí vzpomínky. Na Vánoce, moje narozeniny a na všechno

to krásný, co bylo s tatínkem.
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Mamku jsem v nemocnici pŤemlouvala ať mě tam nechá, ale nenechala. Tím mě docela naŠtvala.co
kdyŽ jsem vidě1a tatínka rrapostredy?
lvíaxík si večer skočíke mně do postele. Je to moje utěšení. moje radost. Ještě Že ho mám. Kolem třetí
hodiny se mi podaří usnout.
Probudím se aŽ ve čtyři hodirry odpoledrre. Probudil mě příšerný sen. Jely jsme se Silr]itltt 1loc1 statl
a narazt|o do nás nákladní auto a my jsme spadly z vysoké stráně dolů. Kutálely jsrnc sc a atli jcc1rla
z nás to nepřeŽila. Hrozný!!!
Ve-jtlLl c1o

kuchyně a ptám se

rrramk1'.

prtlč Illč nczbLrdila. Řekla mi. Že rně rreclrá
dot'ttlt clo piítltr-r. přece nepťljdu do škol-v_
v talior ótll Stavll. Mamka taky' zůstala doma.
A slíbila rni. Že Se Za tatínkem pojedeme
podívat do tlet-tlocnice ve čtvrtek. Lukáš má
volno. 1ali ttás tatrl odveze.
odpolcdrlc sc zastaví Šárka s vyčítar,ým
pohlederll. 1lroč1lak zase nejsem ve škoie.
., ProtoŽe tlláIll tátu l, nemocnici!" řeknu jí a
začína1íse t-tll spouštět slzy.

'1-(

Prorllili..jii.iscm nevěděia, Že.... A co Se mu stalo?"
popíchal. zm\át1l aIežív kómatu." Šá.ka si rně hned vezme do náručía pláčeme
spolu. Lil<licirirtje rllč. ale nemá to cenu, budu plakat, dokud se tnitítlek neprobudí a bude mimo
..

.. Nčliclo ho př'epac1.

rlchczpce

í

|

Kapitola 5
Tatínek \eŽí v nemocnici uŽ měsíc. Nic se nezlepŠilo atli t-iezhorŠilo. vŠechnoje stejný. Doktoři

říkají, Že by se měl brzy probrat. Není to prý tak vážný. ab1'lcŽel dlouhý rok.v v kómatrr.
Ve škole jsem se hodně zhorŠila, ale zatím to není na propadnutí. Mamka říká. Že jsem choclící
mrtvola. Má pravdu' moc toho nesním, neučímSe. Ven chodírn jen s Maxem, ale málo. protoŽe často
sním clrodí sourozenci nebo mamka. Ve škole Se mnou nikdo nepromluví,akdyž se o to pokusí' tak
mu neodpovídám, u tabule mlčím,v písemce něco málo napíšu, taky se nemůŽu soustředit na učení.
v noci nespím a bolí mě často hlava' Nechápu. co Se to se mnou děje!

Mamka mě chce poslat do nemocnice. don'rnívá se. Že mán anorexii. Je pravda. Že .jsenl docela
zhubla, ale abycil měla anorexii' tak to ne.
,, Zítra Se mnoll pťrjdeš na psychiatrii!" zakřičí, kd.vŽ Se ZaS pohádáme kvťrli škole. a já kráčímdo
svého pokoje.

Nikam nepůjdu! Nedc'lcj ze l-ně blázna, kdyŽ nejsem!" křičínr.
,, Nikdo ztebe nedělá blirzna| NebLrcltr se rozčilovat' prostě jdeš zítra Se mnou!"
Třísknu dveřmi a jdLr si lehtlol-l c1o postele, kde brečím'Nikdo mě nemá rád, všichni jsou na mě zIý'
Proč se mi to muselo stát'] Proč tlltlě?
.,

Ještě večer Za l-}lllotL přiide maminka

k doktorovi, a taky mi řekla, Že mě máráda.

a

všechno

si vyříkáme. Vysvětlila mi, proč musíme

Pan doktor je na mě moc hodný, bavíme se úplně o všem, a řekl m1 že mám anorextt a musim na
i umřít' Ztoho

šest měsíců do nemocnice, abych Se Zase naučila jíst. KdyŽ Se to nenaučím,mohla bych
mám pořádný strach. Hrozně se bojím!
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LeŽím vnemocnici dva měsíce a mťlj StaV Sc zlepŠLrje..teŠtč"
Žc jsnle tctrltrát přišli včas a Že jsem
byla na začáÍkulté hrozné nemoci. Zas někclo klepe rla clr,'eřc. Včerir tně tu byll navštívitholky ze
školy. Přišly n'ri říct. Že se na mě nezlobí. i kdi'Ž jsetn rla ně br'la talior,á. .lsenl.jim za to moc vděčná a
taky jsem ráda. Že si na mě vzpomrrě11,.
,. Dále!" křičímpřes celý pokoj.
Ahoj''' řekrre známý hlas' To trení moŽIlí tir. .
',
.. Tati! T1' ses uŽ probral z kórlatr:? .Ial< to. Že .jsi tacly"] ]-cbe irŽ pLrstili z netlloctrice? Proč mi nic
neřekli?" Mám tisíc otázek a lletllůŽu Lrlěřit. Žc tllč tatírlelt objínrá'
.' Probral jsem se před tr'enli t('clIlr. alc trlLtscl .jscIll jcŠtčleŽet. C'htčljserll tč pt'elir'apit. nechtěljsem ti
volat."
,, To jsi mohl!"
.' Tak promiň. co se stalo tobc\']''
,, Mám anorexii, ale rnťrj StaV Se o hodně zlepšil' Atri ner.,íŠ,jak jsern ráda, Že ses probudil! Měla
jsem o tebe hrozný strach. n'ir'slela jsem si. Že to nepřeŽiješ. Doktoři ti nedávali moc
neděje' A ty mi
ieště ke všemu ani net'elitlcŠ.Že ses probrall" r,'yčítámtatínkovi, ale jsem rád,a,že se probudil, ataky se
rni ulevilo avrátila se Illi chltt' Žít.le to divný, ale je to tak'
.' To jsem nevěděl, ale LrŽ .jsem se ti ornluvil. Z čeho máš tu nenroc? Tys nejedla? Proč? VŽdy' jsi
.

hubená' nepotřebovala .jsi zhLrbrrout!? " ptá se rozzlobeně.
Tat'ka ani netuší,Že je to kr'ťrli riěmu, všeclrno mu řeknu a on mě obejme a mně se ZaS spouštějí slzy.
KdyŽ si přestavím. Že bl' rrepřcŽil.. ' ner,ím, co bych dělalal

Konečněl Dneska mě potrŠlčjí
domťr! Tatírrek i maminka mě chodili navštěvovat pravidelně. I
Šárka se spoluŽačkami a sclitt'ozenci. Dotrfám. Že nepropadnu. celé ty měsíce jsem se učila, i kdyŽ mi
to sestřičky zakazoval1,. Alc stc-jrlě nri Šárka nosila seŠit1.Mamka mi říkala, Žó mluvila s třídní a ta mě
nechá napsat nějaké testl'. ablch mohla postoupit do dalšíhoročníku.A aby mi mohli ostatní učitelé
napsat známky na vysvěcičcrlí.
Koukám, jaký je venlilt teplo. VŽdyt' je léto, uvěclomím si. Ner-nťrŽu se c1očkat Maxíka. prý hodně
vyrosti.
KdyŽ otevřu branku tt trašcho krásného, nově nabarveného donrku" přesvědčímse Sama. Maxík je
tak veliký... no, uŽ to nellí N{axík. ale Max. Skáče na mě radostí. aŽ se divím..' př.ece si mě nemůŽe
pamatovat.
Doma se to moc nezničrrilo".jenom je všude vymalováno, ivnlém pokoji. Mám Žlutý pokoj. taky
přestělrovaný a uklizený. Jedin!'. kdo býval v mém pokoji' je Max, ná tady pelíšek.Marnka mi řekla'
Že mu chtěli pelech přestěhor'at dolťr do předsíně, ale nelíbilo Se mu tam, tak šel spát nahoru do rné
postele. Museli mu pelech vrátit na původnímísto. Mamka totiŽ nemá ráda, kdyŽ.1e rraax v posteli, je
Ila to alergická. To já ne!

Ve škole mě kaŽdý zkouší,nebo mi nechá napsat písemku. Je to strašné,už aby byly

.Icciirlý- na co mám čas, je to'

prázdnin1,.

žejdu s Maxem Ven a pak se jenom učím.ab1,ch všechno dohnala. Jsem
rzrcla. Žc tllč r''c třídě přiiali v dobrém. Všiclrni se se mnou baví.
Zítra.jeclLr k tat'kovi do Písku. Má pro nlě dárek k Vánocťrm . Zní to blbě, ale je to pravda' Včera mi
psal. at'přijdu, Že se nemťlŽe c]očkat rllé]ro rlaclŠení.až nri dá ten cláreli. prý je to něco hodně velikého.

.Isem oprar'du zvědavá'

Karritola 6
Ráno vyběhnu s Maxem a batohem na autobus, Skoro mi Lr1ccle. Ani jsem tat'kovi neřekla, Že jsem
dostala k Vánocům psa. Co kdyŽ nri ho chce dát taky? Dva psi. to by bylo na mamku moc!
odemknu dveře v paneláku, kde tatínek bydlí. Už mě zve d'ál. Taky mu nesu dárek. Hned mu ho

dám, ani si nestačímzout boty.
,, Děkuji, ty máš psa?"
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No' Prosím' no tak to rozbal' na co čekáš?"
Na
nic, jé ponoŽky!"
,,
,, No co, pořád si stěŽuješ, že nemáš ponoŽky," říkám a pak vytáhnu ztašky ještě jeden dárek.
Tentokrátje to knížkao rybaření a rybářské potřeby.
,, Díky'.. a kdo Se mnou bude chodit na ryby? Ty rybaření nesnášíša přítelkyni nemám|" řekne trošku
vypočítavě.
To máš pravdu, rybaření nesnáším, tak si rr'rťrŽešpťrjčitMaxe. ten ti ryby bude rovnou zabíjet' A co
',
tvůj bratr s tím si na ryby zajít nemůŽeš?"
,,Můžu.Maxi, ty mě ještě neznáš, pojď ke mně.'' Tat'ka si Maxe oblíbil. To je dobré znamení. Takže
psa mi dát nechtěl... ale co?
,. Tak půjdeme?"
,, Kam? Max byl Venku,." divím se. K babičce do Krkonoš máme jet až zítra'
,' Kdo říká, že jdeme sMaxem ven? Jdeme pro dárek, nestůj tady jak tvrdý i. Pojď... nebo ho
nechceš?"
,, JaSně, Že ho chci, aie co to je, Že pro to musíme jet?" Tak to mě dostalo. Co to je?
,, Nebud' zvědavá a pojď. !"
To užje na mě moc, je pravda, že mám ráda překvapení, ale tohle je uŽ moc velký překvapení'
Moment. .. my zahýbáme do nějaké vesnice, co tam? Žeby mi tatínek koupil nějaký barák v patnácti?
No,'.' skoro v šestnácti. To je divné.
Pochopím, aŽkdyž vystupujeme u koňské stáje.
Tati,
ty mi chceš koupit koně?"
,,
,, JaSně, ty si ho vybereš, Zlovnamaji malá hříbátka."
,, To ttení moŽný. tati!" skočímmu kolem krku. ,, Díky." NemůŽu tomu uvěřit. To je Sen' ale splněný.
,, Tak pojd'' ta paní na nás čeká."
Tat'ka se zb|áznll! Vyberu si krásnou malinkou klisnu hnědé barvy, s bílou lysinkou na hlavě. Ta
paní nám půjčilapřívěs, do kterého moji klisnu dáme.
.. Co na to řekne mamka?" Ta mi to určitě nedovolí.
.. S maminkou jsem se domluvil, neboj."
..Co. ona to dovolila? Jak je to moŽný?" nevěřím
.' Tak se jí zeptej' ted' jedeme k vám s novým přírůstkem a pak pojedeme do Krkonoš' Pojedeme dřív,
jo? Co tady."
,,

Víkend byl super, ptocházet se s Maxem a sestřenicí po horách bez sněhu. Se sestřenicí si
rozumíme moc dobře, je jenom o dva měsíce starší neŽ já. VŽdycky dvakrát do roka přijedu a
pokecáme. KdyŽ jsem jí řekla, Že jsem \eŽe|apůl roku v nemocnici s anorexií, tak tomu nechtěla věřit.
Mockrát tatínkovi poděkuji za dárek k Vánocům,když se loučímeu vrat našeho domu.
NemůŽu se dočkat prázdnin. Už jenom čtrnáct dní. Za měsíc usilovného učeníjsem všechno
zv|ádla' Myslím, Že budou jenom dvě trojky. Jsem na sebe pyšná.
Niky, někdo zvoni, nechceš jít otevřít?" křičína mě mamka z koupelny.
',
UŽ
se řítím...jé, ahoj, Šárko, co ty tady takhle večer?" koukám na nijak spadlá z višně.
,,
,, Ahoj, můŽu u tebe přespat? Naši se zase pohádali, já to tam uŽ rlevydrŽírrr! MťlŽu?"
,, Jo, pojd'." Chudák holka, rozejde se s Tomášem a.ieště se.ií rozvedou roc1iče!
Dojdu se mamky zeptat,jestli tady můŽe zťrstat. .]eštčŽe to trramiia chápe, ví, co jsem musela

vytrpět já.

Rekneš mamce' Že jsi tady?"
,, Ne! Já se tam uŽ nikdy nevrátím, nechci se tam vrátit. Žaane hádky uŽ nechci poslouchat. AŽ budou
prázdniny, najdu si brigádu azap\atím vám pobyt a jídlo. Ale prosím, nech mě tady, prosím, nemám
kam.jít."
,,
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,, To, cos mi právě řekla, nemyslíš váŽně, Že? Nechat tě tad}, mťtŽu, jak dlouho budeŠ chtít. ale abys
nám platila. tak to ne! Měla by sis promluvit Se Svoll manrkilu. br-rde tě hledat."
,, Promiň. ale já tam uŽ nechci|" Nechápu jí!!
,,Je to tvoje věc. ale měla bys jí aspoň řict, Žejsi u nás!"

,rN€."

Víc jí nestihnu přemlouvat, protoŽe nás mamka volá k večeři Sárka brzy usne, tak si jdu promluvit
s mamkou.

,, Mami, co mám dělat?"
.' S čím?
.. Se Šárkou."
,, Já bych zavo\ala její mamce'"
,'ona to nechce, uŽ se domů nikdy neclrce vrátit!"
,, Niky, musíšpochopit, Že jí není ještě osrnr'ráct a Že.její matlia rr'rusí vědět. co s ní je. Určitě má o ni
strach, podej mi telefon."
,, Ale mami, to nemůŽeš!"
,, Dobrý večer, tady Nováková."
,, Dobrý, stalo se něco? Vaše dcera tu netlí!"
,, Nejedná se o mojí dceru, ale o vaší,''
,, Kde je? Víte o ní něco?"
,, Je u nás a v pořádku, měla byste si pro ni při|et a popovídat si s ní, ona trpí vašimi hádkami
s manŽelem, nechci vám radit, ale mohla by'ste to udělat."
,, Asi máte pravdu, jsem to ale hloupá, myslím jenom na sebe a dcera trpí, ziÍra st pro ni přijedu, ale
neříkejte jí, Že jste volala."
,, Neřeknu... pod podmínkou, Že Se s ní usmíříte."
,' Ano. Děkuji, nashledanou."
,, Nashle. '. No vidíš, a je to, určitě se to zítra vyřeší, její maminka je moc hodný člověk."
,, Jestli se na mě Šárka naštve... dobrou."
,,Dobrou noc.o'

Nakonec se to vyřeší. Šárčinamaminka přrjela hodně brzy ráno. Vzbudila Šarku a potom si
povídaly v mém pokoji něco přes hodinu. KdyŽ odcháze|y, měly obě úsměv na rtech. Je dobře, Že to
všechno dobře dopadlo.

Beru si slušnéoblečení'kytku a honem na autobus, jinak mi ujede. Ještě dám pusu Maxovi a uŽ jdu
na zastávku. Ve škole se dneska rozdává vysvědčení.Na mě čekajídvě trojky'. V devět je rozdáno a já
jdu se Šárkou na autobus. Její rodiče se budou rozvádět. Ale je v pohoclě.. . a to je dobré znamení'
*3

I

ttl
t:

Dneska se probudím hodně brzy, asi v šest.
Proč nc. je prl'ní den prázdnin a já mám
skvělor-r rráladr"r' Jdu s Maxem do stáie
navštír'itsvoji klisnu. Ještě jsem jí nedala
žádnéjméno, ani nevím jaké. Ale, ale, co to
je, že by noví sousedé? No jasně. A ten

kluk...
,, Ahoj"'řekne mi a mně se rozklepou kolena,
páni, tenje ale hezkej!
,'Ahoj." To nám to ale skvěle začiná. Pwní
prázdninový den se dneska určitě vydaří.
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