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Veronika Slováková, 8. D 

Rebelství si do hrobu nevezmeš 
(1. místo v soutěži Bezpečný cyklista) 

 

Bylo krásné nedělní odpoledne, sluníčko hřálo a nebe bylo bez mráčku. Mája a její maminka 

se právě rozhodly, že se projedou na kole a navštíví babičku, která bydlí ve vedlejší vesnici. 

Když už chtěly vyrazit, maminka ještě připomněla Máji: „A nezapomeň si vzít s sebou helmu, 

ať se ti nic nestane, kdyby jsi spadla,“ řekla jí poměrně přísným hlasem. ,,Ano, mami,“ 

odpověděla a přitom obrátila oči v sloup. Popravdě si Mája helmu vůbec vzít nechtěla. Před 

měsícem oslavila své dvanácté narozeniny a helma pro ni byla zbytečná věc, kterou nosili jen 

ti největší šprti a maminčini mazánci, a to se Máji nelíbilo. Chtěla patřit k těm hustým dětem, 

kteří jsou nejvíce oblíbení a dělají největší rebelské věci ze všech. Když maminka viděla, že se 

Máji představa o tom, že by jela s helmou na kole, moc nelíbí, neváhala zakročit a už klidnějším 

hlasem jí řekla: „Pojď sem, posaď se se mnou na pohovku a já ti povím jeden příběh, který se 

kdysi stal.“ „Ale mami, vždyť jsme chtěly jet k babičce,“ odvětila jí Mája otráveným hlasem. 

„Neboj se, když se o chvilku zpozdíme, tak se nic nestane a navíc babička bude určitě někde na 

poli pracovat, takže bychom ji jen otravovaly,“ ujistila ji a začala vyprávět. 

Jednou, bylo asi stejně hezky jak dnes, si Zuzka a její kamarádky chtěly vyjet na kole, že se 

projedou po cyklostezce, dají si zmrzlinu a popovídají si. Zuzka už byla připravená vyjít. Vzala 

si batoh, nějaké peníze na zmrzlinu, kolo, a dokonce (a teď je to obzvláště důležité) i helmu. 

Jenže když byla před brankou, zastavila se a zamyslela. „Když si vezmu helmu, budu před 

kamarádkami vypadat, že jsem maminčin mazánek a nebudu vůbec cool. Já vím, správně bych 

si helmu vzít měla, protože kdybych spadla a neměla bych ji, mohlo by se mi něco stát, ale i 

tak jsem tento rok spadla jen jednou a navíc si jen trochu odřela koleno, tak na co to teda 

potřebuji?“ Po tomhle rozmýšlení odhodila helmu na zem a vydala se za kamarádkami bez ní.  

Když přišla na místo, kde se měly sejít, všechny už tam byly a kupodivu ani jedna nebyla bez 

helmy. „Ahojte všichni. Vy máte helmy? Prosím vás, na co?“ řekla Zuzka ihned, když je viděla, 

asi až moc namyšleným hlasem. „Víš, my nejsme tak blbé a nechceme, aby se nám něco stalo,“ 

odpověděla jí jedna z kamarádek. „Ale když si jednou nevezmete helmy, neznamená to, že se 

vám musí hned něco stát. Nechejte je tady, bude sranda a aspoň se nebudete muset pod tím 

potit,“ zkoušela Zuzka převést kamarádky na svoji stranu. „Já nevím, moje mamka by mě asi 

zabila, kdyby mě viděla bez helmy na kole,“ odvětila jí zase jiná. „No jo, ale tam, kde jedeme, 

tak tvoje mamka stejnak není a na tu chvíli tě to nezabije,“ odpověděla chytře Zuzka s úmyslem 

ukázat před kamarádkami, že je tak trochu rebelka. Nakonec všechny obměkčila a helmy 

schovaly do křoví, které bylo poblíž. Teď už mohly vyrazit. Zuzka se cítila, jako by vyhrála 

důležitou trofej nebo Nobelovu cenu. Věděla, že se před kamarádkami vytáhla a že si teď 

všechny musí myslet, že právě Zuzka, která byla vždy taková ta zbožná a opatrná, je největší 

rebelka z nich všech. Je důležité ale dodat, že i přes všechen ten pocit vítězství měla Zuzka 

hluboko v srdci nepříjemný pocit, že to, co právě udělala, není správné, a že se něco špatného 

stane. 

Poměrně po krátké době začalo být jedné z kamarádek nevolno. Začala se jí motat hlava a 

nemohla udržet rovnováhu. Jmenovala se Laura. Jelikož byla jako poslední, nikdo si nevšiml, 

že má problémy. Naneštěstí právě jely z hodně prudkého kopce a před Laurou se objevil malý, 

ale zákeřný kamínek, který to vše způsobil. Laura přeletěla přes řídítka, s výkřikem dopadla na 

zem a skutálela se z kopce. Děvčata, která už byla pod kopcem, se rychle otočila a běžela Lauře 

na pomoc. Už ale bylo pozdě. Laura ležela pod kopcem pochroumaná, kolena odřené, po celém 

těle modřiny a z hlavy jí tekla krev. Byla při vědomí, ale že by něco řekla nebo vnímala, to by 

se říct nedalo. Holky rychle zavolaly záchrannou službu a ta za chvíli přijela. Naložili Lauru na 

nosítka a odvezli do nemocnice. Zuzka měla hrozné výčitky svědomí. „Kdybych vás nepřinutila 

si nevzít ty helmy, nemusela by být teď Laura v takovém stavu. Je to moje vina, jenom moje.“ 
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Rozbrečela se. Toto nechtěla. Její kamarádky ji uklidňovaly, že se to vše vyřeší a že to je vina 

jich všech, ale Zuzka se nedala utěšit.  

Zhruba po třech dnech se Laura v nemocnici zotavila, vyvázla s pohmožděným kotníkem, 

zlomenou rukou a silným otřesem mozku. Doktorka říkala, že to mohlo dopadnout mnohem 

hůře a že má hodně velké štěstí. Za chvíli byla schopna s někým mluvit a přijímat návštěvy, 

takže se za ní i hned její kamarádky zastavily. Přišla i Zuzka, i když dívkám dalo dost práce ji 

přesvědčit. Ještě stále si vyčítala Lauřino zranění a že dívky přesvědčila, aby si nevzaly helmy. 

Když ale přišla za Laurou, tak ji hned ve dveřích spolu se všemi kamarádkami radostně 

přivítala, jako by se vlastně nic nestalo. „Zuzko, mám na tebe jednu důležitou otázku,“ řekla 

Laura, když už bylo vše odpuštěno. „Proč sis nevzala tu helmu?“ „Já, chtěla jsem konečně 

někdy udělat něco odvážného a rebelského. Myslela jsem, že mě pak budete mít více rádi a že 

budu oblíbená,“ svěřila se po chvilce Zuzka svým kamarádkám. „Ale Zuzko, takovéto věci 

nedělají lidi rebely nebo hrdiny,“ uchlácholila ji Laura. „A navíc, nikdo by se neměl dělat 

takovým, jakým není. Měl by být takový, jaký doopravdy je“, dodala jinší kamarádka. „Ale 

děkujeme, že ses přiznala,“ dodali ostatní a všichni se navzájem objali. Když se po nějaké době 

Laura uzdravila, tak se dívky vydaly opět na kola. Ale už nikoho, dokonce ani Zuzku nenapadlo 

si nevzít helmu, protože rebelství a oblíbenost není důležitější než zdraví a kamarádi. 

Když maminka dovyprávěla příběh, Mája zůstala se zatajeným dechem. Nikdy ho od maminky 

neslyšela a ani nevěděla, že její mamka nějaké příběhy zná. Toto bylo snad poprvé, kdy jí něco 

vyprávěla, pokud samozřejmě nepočítala pohádky na dobrou noc, když byla malá. Potom, co 

se trochu vzpamatovala, vstala, nasadila si helmu a řekla: „Tak co, jedeme k té babičce? A 

maminka se jen pousmála a objala ji. Potom už mohly vyrazit. Máji už bylo jedno, jestli vypadá 

cool nebo ne. Byla ráda, že jí maminka pověděla ten příběh a už vždycky jezdila na kole jenom 

s helmou. 

A jaké z toho plyne ponaučení pro vás? 

Nikdy nevíte, jestli si nějaký malinkatý kamínek neusmyslí, že vám vpadne do cesty. Někdy je 

lepší se zamyslet a neriskovat to, že se vám nebo vašemu kamarádovi něco stane a že můžete 

klidně zůstat ochrnutí na vozíku a už nikdy nedělat věci, které máte tak rádi. Vždycky nemusí 

znamenat vypadat cool nebo být rebel to nejlepší. A navíc rebelství si do hrobu nevezmete. 

Nebuďte cool, buďte bezpečný cyklista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 

 

Julie Dohnalová, 9. C 

Vnímáme přítomnost, abychom ovlivnili budoucnost 
(Čestné uznání v soutěži Vnímáme přítomnost, abychom ovlivnili budoucnost) 

 

„Po celé Evropě zhasínají světla a v tomto životě se jejich 

opětovaného zažehnutí nedočkáme.“ (Sir Edward Gray)  
 

Florida 2007 

Venku je krásně. Na Floridě je krásně pořád. Přestěhovali jsme 

se sem před třiceti lety. Mám tu rodinu a jsem tu šťastná. 

Přiběhne ke mně Anna a v ruce drží něco, co už jsem tak 

dlouho neviděla. „Kde jsi to našla, Ani?“ zeptám se a třepou 

se mi ruce. Vezmu tu medaili do dlaně. „Co to je, babičko?“ 

Dívají se na mne dvě krásně modrá očka. A tak si začnu 

vzpomínat… 

 

Londýn, srpen 1940 

Seběhnu schody, proběhnu kolem služebné. „Mama?“ 

zavolám a můj hlas se v našem rozlehlém sídle odráží ze všech 

stran. Ticho. Pokračuji dál do studovny, kde obvykle sedává 

otec. Nic. Projdu studovnou a vyjdu zadním vchodem a tam sedí oba mí rodiče. Kolem se 

rozprostírá rozlehlý pozemek mého otce. Tuhle zahradu má matka miluje. Nevaří, nepere, 

neuklízí. Na tohle všechno máme služebné. Matka to neumí. Otec celé dny vysedává ve 

studovně nebo pracovně a zajímá se, jak on říkává, o business. Moc času s nimi netrávím. 

Studuji medicínu na soukromé škole, kterou mi zaplatil otec. Projdu kolem nich a jdu do 

zahrady. Byl krásný podvečer, a i když v Evropě zuřila válka, zdálo se, že zde, v Londýně, ve 

velkém sídle se nám nemůže nic stát. Vdechovala jsem tu nádhernou vůni přírody, léta a ticha. 

V tu ránu jsem uslyšela takový křik, až mi ztuhla krev v žilách. K altánku mých rodičů se žene 

jedna ze služebných a mává letákem. Běžím k nim a v hlavě mám prázdno. „Luftwaffe 

vybombardovala Ramsgate a Portsmouth!“ 

 

Oxford, 90 km západně od Londýna 

Ještě ten večer jsme všichni odjeli z Londýna do našeho zimního sídla. Do bezpečí. Vše se 

zdálo být v pořádku. Jenomže to měl být teprve začátek. 

Siréna se rozječela. Bylo slyšet pisklavý zvuk a pak ohlušující rána. Bomby. Krčili jsme se pod 

stolem a sypala se na nás omítka. Matka plakala. Zažila jsem zdánlivě nejhorší noc ve svém 

životě. Ve vzduchu se mísil strach s pachem spadlé omítky. Začalo to. 

 

25. srpna, The Daily Telegraph, Britský deník 

Večer 24. srpna bylo bombardováno Ramsgate a Portsmouth. Téže noci bylo shozeno několik 

bomb i na Londýn. RAF tvrdě odpoví. 

„Otče! Jsem už dospělá a smím si rozhodovat o tom, co chci dělat!“ Naše hádka trvala už přes 

půl hodiny. „Ty ses asi úplně zbláznila,“ křičel otec. „Jsme v bezpečí, a tak to i zůstane! 

Nenechám svoji jedinou dceru zemřít zbytečně někde v Londýně.“ „Ale oni nás potřebují!“ 

naléhala jsem. „Dost. Už jsem řekl. Zůstaneš tady.“ 

 

5. září 1940 

Válka byla znát všude. Když jsem zde na trhu minulý rok nakupovala, stánky ještě přetékaly 

čerstvým ovocem a zeleninou a byla cítit vůně uzeného masa. Tento týden jsem tu stěží sehnala 

něco čerstvého. Slyšela jsem zvěsti o okupované Francii a Belgii, kde byla situace mnohem 
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horší, ale i tak jsem si povzdechla. Za mnou se ozval zvuk motoru. Uhnula jsem stranou a 

ohlédla se za sebe. Po cestě uprostřed města jela pomalu velká dodávka potažená plachtou 

s velkým červeným křížem. Na korbě sedělo několik žen, které házely do pytlů oblečení a 

lékárničky a čutory. Na korbě byl velký plakát s nápisem: „Darujte věci postiženým lidem 

v Londýně. Přijmeme dobrovolníky do Červeného kříže, na pomoc do Londýna, dobrovolníci, 

hlaste se na místním úřadě. Děkujeme všem!“ To bylo to, na co jsem čekala. Utíkala jsem domů. 

Doma jsem si rychle sbalila jen nezbytné. Čisté oblečení, osobní doklady, čutoru, lékárničku a 

nějaké peníze. S těžkým srdcem jsem na stůl položila papír se slovy: „Maminko, tatínku, jedu 

do Londýna. Londýn mě teď potřebuje. Miluji Vás, Vaše Bethany.“ Dům jsem opustila zadním 

vchodem. 

 

5. září 1940, podvečer 

Všechny nás vezli v několika dodávkách. Rozdělili nás na zdravotníky a pomocné síly. Při 

nástupu jsme obdrželi rychlé školení o tom, co kdy dělat a jak se chovat. Také jsme dostali 

uniformy Červeného kříže a vaky.  

Přijížděli jsme do Londýna. Vyhlédla jsem z okna a spatřila spoušť. Všude kolem se válely 

sutiny rozbitých domů. Na chodníku jsem uviděla tělo. Odtrhla jsem se od okna. 

 

6. září 1940 

Pomáhala jsem ve zdejší nemocnici, která jen zázrakem přežila. Od náletu uběhlo už patnáct 

dní. Nemocnice byla plná lehce i těžce zraněných lidí. Zašívali jsme rozbité hlavy a sádrovali 

zlomené ruce. Některým jsme ale už pomoct nemohli. 

 

7. září 1940 

Teplé ráno přivezlo nové naděje. Spousta lidí mohla odejít do svých polorozpadlých domovů 

nebo do ubytoven. Přišlo krásné odpoledne a kvečeru vládla všude klidná nálada. Pak jsem 

uslyšela zvláštní zvuk, jako by v dálce někdo dlouze pískal na píšťalku. Krev mi ztuhla v žilách. 

Bomba dopadla asi dvě míle od nás. Zem se začala třást. Rozezněl se ten strašný a nervy 

drásající zvuk sirény. Nastala panika. Někteří lidé vybíhali z nemocnice do krytů. „Hej! Vezmi 

toho pána na lůžku a vyvez ho do bezpečí,“ zařvala jsem na jednu sestru. Zděšeně se na mě 

podívala a utíkala dál. Nemohla jsem uvěřit, co se právě stalo. Popadla jsem do každé ruky dvě 

lůžka a táhla je chodbou. Lidé na nich byli tak těžcí, že jsem musela po pár krocích změnit 

taktiku. Jednoho z nich jsem zabrzdila v rámu dveří. „Nenechávejte mě tu!“ prosil mě starší 

muž. „Nebojte, vrátím se pro vás,“ křikla jsem a dala se na zběsilý úprk a táhla před sebou lůžko 

s dalším člověkem. Vyběhla jsem z budovy a předala ho muži, který se s ním okamžitě vydal 

do krytu. Otočila jsem se a běžela zpátky. Někdo na mě křičel, ať se tam nevracím. Bomba 

vybouchla blíž než ta předchozí. Země se otřásla. Byla jsem asi sto metrů od nemocnice, když 

najednou spadla další bomba. Země se zachvěla. Z nemocnice upadl velký kamenný vstupní 

oblouk. Nevzdávala jsem se. Najednou… Nemocnice se nebezpečně zachvěla, nedokázala jsem 

si připustit selhání. Nemocnice se sesunula k zemi. Padla jsem na kolena. Někdo mě chytl za 

rameno a táhl mě do krytu. Všude kolem nás vybuchovaly bomby. Na chodníku leželo nějaké 

tělo. Zavřela jsem oči a překročila ho. Zběsile jsme utíkali ke krytu. Zabušili jsme na kovové 

víko a někdo ho otevřel. Vpadli jsme do tmy. Všude byl pach potu a prach. Někde plakalo dítě. 

Sesunula jsem se k zemi. Přitáhla jsem si kolena k hrudi. Hlava mi klesla. V mlhavém snu jsem 

viděla toho muže, kterého jsem nezachránila. Připadalo mi to jako dlouhé roky.  

Najednou se rozhostilo ticho. Siréna zmlkla. Všichni jsme tam seděli a třásli se strachy. Po 

chvíli někdo otevřel poklop. Vydrápala jsem se na nohy a kulhala k východu. Venku jsem 

spatřila spoušť. Všude ležely trosky a těla. Spousta domů hořelo. „Zachránili jsme, co jsme 

mohli,“ poplácal mě nějaký muž po zádech. Někdo mně podal do ruky kbelík plný špinavé 

vody. Podala jsem ho člověku před sebou. Začali jsme hasit domy. Všude stály zástupy lidí, 
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kteří si podávali kbelíky. Lidé se navzájem přidržovali. Každý dělal to, co mohl. Nikdo neutíkal. 

Nikdo se nezajímal o své bohatství či o svá auta. Bylo to neuvěřitelné. Všichni pomáhali 

druhým. Celý večer jsme se až do úmorného vyčerpání snažili pomoct všem, kteří to 

potřebovali. Jenomže i tohle měl být teprve začátek. 

Padla noc. Přišlo to tak rychle jako posledně. Znovu jsem uslyšela ten zvuk. Lidé se zastavili a 

všechno ztichlo. „Už ne, prosím,“ zašeptala jsem. Začalo peklo. Všechno od začátku. Všude 

vybuchovaly další a další bomby. Všichni jsme se dali na útěk do stanice metra. Nejbližší 

stanice byla přecpaná lidmi. Popadla jsem lékárničku a začala procházet stanici. Sklonila jsem 

se k ženě s tržnou ránou na hlavě. Ujistila jsem rodinu, že bude pořádku a ránu jí zašila. Celou 

noc jsem strávila ve strachu.  

Klesla jsem ke zdi. Všude se sypal prach a vzduch páchl. Po tváři mně stékala slza, která se 

obalila prachem a zůstala přilepená na obličeji.  Mezi vlasy jsem si nahmatala zaschlou krev. 

Hlava mi poklesla a já usnula neklidným spánkem.  

Brzy ráno se vše rozběhlo. Lidé se urputně snažili fungovat jako v normální den. Chodili do 

práce, na nákupy, do improvizovaných škol. Pokud si Němci mysleli, že zlomí morálku Britů 

pomocí strachu a utrpení, tak se mýlili. Lidé se neuvěřitelně semkli. Uvědomili si přítomnost a 

nehodlali se vzdát.  

Mým domovem se teď staly stanice metra. Noc co noc, den co den jsme tam spolu se stovkami 

dalších dobrovolníků ošetřovali lidi, hasili domy a zařizovali rodinám improvizované bydlení. 

Každý den byl noční můrou a každý se zdál být tím nejhorším a pak, když padla tma, to vše 

začalo znova. Sirény, bomby, strach.  Přišlo nekonečných sedmdesát pět dní náletů. 

 

2. 11. 1940 

Začátkem listopadu přišlo i chladné počasí. Foukal studený vítr a náklaďáky nám dovážely 

pytle přikrývek, které jsme roznášeli po stanicích metra. Ty se staly domovem tisícům obyvatel 

Londýna. Vznikly zde speciální stanice, které sloužily jako čítárny, jiné jako promítárny nebo 

společné jídelny. Jídla bylo sice drasticky málo, ale 

ochotní lidé přenechávali své příděly starým lidem a 

dětem. Všichni věděli, co dělat. Každý vnímal, co se 

děje. Všichni to věděli, ale i přesto bránili Londýn vším, 

co měli.  

Přes den nepadaly žádné bomby. Se stmíváním se začali 

lidé připravovat na peklo. Krčili se v hrobovém tichu 

mezi kolejnicemi, na zemi nebo u zdí. Nic. Minuty se 

táhly jako dny. Byla jen otázka času, kdy to zase začne. 

„Ať už se brzy něco stane, v nejhorším ať padají bomby, 

ani to nemůže být horší než tahle nejistota.“ Tohle bylo 

poprvé za několik týdnů, co jsem se modlila. Ticho. 

Pomalu jsem začala kráčet vzhůru po schodech mezi 

lidmi, co leželi všude na zemi. Vyšla jsem ze stanice. 

Kapky bubnovaly o spadlé střechy a pomáhaly 

s hašením. Rozpršelo se ještě víc. „Bůh nám pomáhá,“ 

vydechla jsem a stála na dešti, s obličejem zvednutým 

k nebi a vnímala, jak mi kapky stékají po tváři. Některé 

z nich byly slané.  

Londýňané a tisíce dobrovolníků chránili Londýn sedmdesát pět nekonečných dní a nocí 

strachu a bombardování. Kvůli nim Londýn nikdy nepadl a nikdy se nestal součástí Říše. 

Protože se lidé neuvěřitelně semkli a postavili se přítomnosti a hrůzám války. Protože si 

uvědomili, že jde o budoucnost Londýna. Protože nikdy nemůže být pozdě. Ne, dokud ti 

v plicích zbývá dech a v těle trochu života. 



 
9 

 

Petra Kněžíčková, 8. A 

Prosím, svatý Mikuláši 
(1. místo v soutěži „Prosím, svatý Mikuláši…“) 

 

Jmenuji se Lucka. Je mi 22 let. Protože za chvíli bude svatého Mikuláše, vzpomněla jsem si na 

příhodu z dětství.  

Byla velká vánice a mlha. Šla jsem s kamarádkami ze školy. Těšila jsem se domů, protože večer 

měl přijít Mikuláš. Byly jsme u přechodu pro chodce. Přes mlhu bylo špatně vidět, jestli jede 

auto. Vstoupily jsme na silnici. Viděla jsem, jak se ze zatáčky najednou vynořilo auto. Málem 

nás srazilo. Otočila jsem se na kamarádky, jestli jsou v pořádku. Ale ony tam nebyly. Vyděsila 

jsem se. Myslela jsem si, že je to nějaký jejich vtip, ale nebyl. Nebyl tu totiž vůbec nikdo. 

Rychle jsem běžela domů. V hlavě jsem si zopakovala, co se to vlastně stalo. Nerozuměla jsem 

tomu. Odemkla jsem dveře domu, ale ani rodiče doma nebyli. Vyděsila jsem se k smrti. Rychle 

jsem běžela ven, jestli tam náhodou ještě někdo není. Nebyl tam nikdo až na jednoho zvláštního 

člověka. Byl to muž s bílým vousem. Vypadal velice moudře. Pozdravila jsem ho. Muž se mě 

zeptal: „Vypadáš vyděšeně. Hledáš někoho?“ Rychle jsem odpověděla: „Ano, všichni se 

ztratili. Doma nejsou rodiče a zmizely i moje kamarádky. Nemůžu je nikde najít.“ Muž mě 

chytil za ruku a řekl: „Neboj se a věř mi.“ Pevně jsem se ho chytla. Najednou jsme se začali 

vznášet. Letěli jsme čím dál tím výš. Mlha se rozplynula, a tak jsem mohla vidět naše městečko 

v plné kráse. Lampy svítily a na domech blikala světýlka. A do toho trochu sněžilo. Úplně jsem 

zapomněla na svoje trápení. Měsíc vypadal jinak než ze země. Byla to nádhera. V měsíčním 

svitu jsem poznala, že ten záhadný muž je vlastně svatý Mikuláš. Mikuláš se mě zeptal: „Kam 

by ses nejraději chtěla podívat?“ Rychle jsem odpověděla: „Můj sen byl, že bych někdy chtěla 

vidět Černé moře.“ Mikuláš už nic neříkal, jenom se pousmál. Rozletěli jsme se. Letěli jsme 

ještě chvíli, když najednou jsem uviděla Černé moře. Chvíli jsem váhala, jestli to není sen. Ale 

nebyl. Byla to skutečnost. Letěli jsme na pláž. Nějakou dobu jsme tam pobyli. Na památku jsem 

si chtěla vzít krásnou mušli. Jenomže to nešlo. Jako bych neměla dost síly. Teď mi došlo, že už 

je dost pozdě. Byla už tma. Úplně jsem zapomněla na rodiče. Zeptala jsem se Mikuláše, kde 

jsou. On mi odpověděl: „Přece doma.“ Podivila jsem se. „Prosím, svatý Mikuláši, můžeme už 

jít domů?“ Zeptal se mě: „Myslíš to vážně? Nechceš tady zůstat?“  

Vraceli jsme se domů. Když jsem otevřela oči, probudila jsem se v nemocnici. Maminka mě 

hladila po vlasech. „Co se stalo, mami?“ „Lucinko, srazilo tě auto. Málem jsi umřela. Lékaři 

tvrdí, že jsi prožila klinickou smrt“, říkala maminka s očima plnýma slz. „Ale mami, já jsem 

neumřela, hledala jsem vás. Nevěděla jsem, kde jste.“  

„Stalo se to vůbec?“, říkala jsem si. Večer přišla za mnou sestřička: „Někdo ti tu nechal 

balíček.“ Položila tašku na postel. Když jsem do ní nahlédla, uviděla jsem v ní známou mušli.  

 

 

Marek Brandštetr, 7. B 

Brambora 
 

Byla jedna brambora,  
vyhodili ji ze dvora. 

Já ji našel před bránou,  

náladu měl jsem náramnou. 

Domů já jsem si ji vzal, 

celou noc ji sledoval. 

A pak takhle z rána 

sezobla ji vrána. 
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Kristýna Kuželová, 8. B 

Jak se v provozu chová bezpečný cyklista? 
(2. místo v soutěži Bezpečný cyklista) 

 

Příroda se už pomalu probouzí a zvučné cvrlikání ptáčků 

a jemné sluneční paprsky nás lákají ven, otevírají v nás 

touhu po nových zážitcích. 

„Jaro je tu!“ zvolal s plným nadšením Jonáš při pohledu z 

okna. Ze svého okna v pokoji měl krásný výhled na 

rozlehlou probouzející se zahradu, která se už vracela zpět 

do života po nekončící zimě. Motýli se už vznášeli nad 

zelenajícím se trávníkem, užívali si svobodný let. Tu 

svobodu jim Jonáš lehce záviděl. 

„I já bych se chtěl jen tak svobodně proletět a zapomenout na všechny starosti,“ pomyslel si, 

když v ten moment mu už stála pod oknem parta kamarádů a volali na něj, ať jde s nimi ven. 

Jejich společným zájmem, jako u většiny mladých kluků, byla jízda na kole. Už od malička se 

vzhlédli v úspěšných bikerech, kteří díky své odvážné rychlosti vyhrávali 1. místa. 

Jonáš se ani chvíli nerozmýšlel a bleskově zavřel učebnici matematiky. Stejně nad „záživným“ 

učivem matiky 8. ročníku už umíral nudou! 

„Kluci, už běžím!“ zvolal s širokým úsměvem Jonáš, když si už rychle utíkal do garáže 

vyzvednout své kolo. Popadl ho a utíkal za svými kamarády, kteří na něj už netrpělivě čekali. 

„No, kde jsi? Utíkej, utíkej!“ křičeli. Už se totiž nemohli dočkat, až se budou zběsile prohánět 

na místní cyklostezce. 

Jonáš v zápalu nadšení naskočil na kolo a už svištěl naproti svým nedočkavým přátelům. V ten 

moment by si jen ztěžka vzpomněl na slova své starostlivé maminky, která vždy rozumně dbala 

na cyklistickou helmu a také BEZPEČNOST! 

Jonášovi vždy svým přísným tónem hlasu připomínala, co k jízdě na kole nezbytně nesmí 

chybět - helma a především zdravý rozum! Jenže Jonáš se už bezhlavě řítil rychlostí blesku za 

klukama. 

„No konečně, řekl jeden z nich a už všichni fičeli za ním. Cestou se navzájem předjížděli a 

provokativně se hecovali k ještě rychlejším výkonům. Pozor! Dostalo se to až tak daleko, že 

Jonáš nejel příliš rychle, ale rovnou LETĚL příliš nízko. Tomu se ladný let motýlů ani zdaleka 

nepodobal. A co se nestalo, z ničeho nic zatmění. Tma před očima, najednou BUM a už ležel 

na zemi! 

„Pro pána! Jonáši! Jsi v pořádku?“ Jonáš nehybně ležel na zemi. 

„Kluci, co budeme dělat?“ ozval se ustrašený hlas. 

Okolo Jonáše se seběhli všichni kluci a pomáhali mu vstát. 

„Sláva! Vypadá to jen na odřené koleno.“ 

„Páni! Měli jsme štěstí v neštěstí.“ 

Příběh Jonáše a jeho party dopadl naštěstí dobře, ale bohužel ne každý má takové štěstí. Denně 

je na silnicích spousta dopravních nehod a tragédií způsobených právě lidskou neopatrností. 

Proto je důležité dbát na bezpečnost a ostražitost v provozu a nenechat se unést soutěživostí 

nebo nepozorností. Klukům z našeho příběhu tahle událost změnila myšlení, nebyli dobrým 

příkladem bezpečných cyklistů a na to také doplatili. Tenhle příběh je důkazem, že občas i pády 

nám můžou být přínosem a obohatit nás. Skrze tuhle událost si naši hrdinové uvědomili, jak je 

bdělost důležitá a předvádění se pomíjivé. 

Proto i ty, milý čtenáři, vždy pečlivě zvaž své priority, které kladeš na první místo. Neboť 

žijeme v uspěchané době, kdy se zbrklost vnímá jako frajeřina a opatrnost se pod masitou 

dávkou adrenalinu ztrácí. 

Dávejte na sebe pozor! 
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Michaela Šánková, 8. C 

Prosím, svatý Mikuláši 
(3. místo v soutěži „Prosím, svatý Mikuláši…“) 

 

Prosinec už přichází, 

dostávám se do nesnází… 

Mikuláš s čerty strojí se už od rána!! 

Ale to zas plaším, 

zbytečně Vás straším. 

 

Až se to večer strhne a 

nějaký čert se na mě vrhne, 

nemůžu Vám zaručit, 

že mám čistý štít. 

 

Pokud však čisté svědomí máš, 

odmění Tě svatý Mikuláš. 

Klidně jdi k němu kousek blíž, 

jestli se ho nebojíš. 

Já nemám vůbec strach, 

protože jsem hodná byla 

a ani jsem moc nezlobila. 

 

Dám si však pozor na čerta, 

co když ho trápí puberta? 

Myslí si, že mu patří svět, 

kdo má tomu umouněnci rozumět!!?? 

 

 

 

Karin Slabiková, 7. C 

Sunny Dunit Power 
 

Sunny je náladový osmnáctiletý valach. Má tmavě hnědé vstřícné 

oči, světle hnědou hřívu s rezavým žíháním a ocas totožné barvy. 

Jeho hustá jemná srst má plavou barvu. Je plemene quarter horse. 

Na čele má malou bílou hvězdičku a na boku jizvu, která mu zde 

zůstala po kopnutí jiným koněm, ovšem na kráse mu to vůbec 

neubírá. 

Je temperamentní a nemá rád, když musí být ve stádě podřízený. 

Když se mu něco nelíbí, tak sklání uši dozadu k hlavě. Dřív jsme 

měli problém, že mi při ježdění vykopával, ale na tom jsme 

zapracovali a už je to mnohem lepší. Když má dobrou náladu, což 

bývá docela často, tak dokáže naslouchat každému přání a povelu, který po něm jezdec chce. 

Většinu času bývá přítulný a mazlivý, samozřejmě jako každá živá bytost čas od času má den 

blbec, to je pak protivný a těžko se s ním pracuje, avšak takové dny má jen zřídka. 

Nelituji žádné chyby, kterou jsme spolu udělali, jelikož právě chyby nás posouvají vpřed. Miluji 

každou sekundu strávenou s ním a doufám, že spolu prožijeme ještě spousty krásných 

okamžiků. 
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Sofie De Gano, 6. A 

Kolo 
 

Moje kolo bílé je, 

jízda na něm zahřeje. 

Ráda jezdím přírodou, 

strach nemám ani náhodou. 

 

Sluníčko při jízdě svítí, 

všude kvete luční kvítí, 

kousek vedle vede řeka 

a vine se do daleka. 

 

Někdy se však vítr zvedne, 

nebe zčerná i v poledne, 

na cestu kapky začnou padat, 

to se pak rychle jedu schovat. 

 

Krajinou jezdím pomalu, 

většinou v dobrém rozmaru. 

Nerada se někam honím, 

proto na kole nezávodím. 

 

Když už pak k cíli dojedu 

a naskytne se mi k pohledu 

cukrárna se sladkou zmrzlinou, 

všechny boly se rozplynou. 

 

Tereza Manová, 7. A 

Neštěstí cyklisty 
 

Jede, jede cyklista,  

za ním běží turista.  

Stalo se však neštěstí, 

vykloubil si zápěstí. 

 

Volá, křičí, nikdo nic, 

vydechuje z plných plic. 

Cyklista se svírá v křeči, 

"Kdo mi dá zdravotní péči?" 

 

Turista si všimne křiku, 

vidí ležet na chodníku 

nebohého člověka, 

jak tam heká zdaleka. 

 

"Pomůžu Vám človíčku!" 

"Dám Vám malou krabičku, 

v té krabičce lék najdete, 

cítit se líp budete." 

 

Turista však doktor byl, 

zápěstí hned vyléčil, 

spokojený cyklista, 

diví se však dočista. 

 

 

Agáta Repová, 6. C 

Prosím, sv. Mikuláši! 
(1. místo v soutěži „Prosím, svatý Mikuláši…“)  
 

O svatém Mikuláši mi vyprávěla babička, když jsem byla docela 

maličká. 

Z vyprávění si pamatuji, že to byl milovaný a uctívaný biskup. Své 

dědictví po rodičích rozdal chudým, také se staral a pomáhal lidem 

v nouzi.  

Tak jako každé malé dítě jsem se těšila na nadílku od Mikuláše a vždy jsem měla pro něj 

naučenou malou modlitbičku. Vypadal stejně jako v mých představách. Vysoká postava, bílé 

vousy, dlouhý plášť a na hlavě vysoká čepice s křížem. V ruce držel berli a mluvil na mě milým 

hlasem. Za odříkání mé modlitbičky jsem vždy dostala odměnu, většinou balíček se sladkostmi. 

Letos bych sladkosti i oželela! 

Svatý Mikuláši, já tě prosím o své zdraví! 

Kéž bys mě vyslyšel a já byla zase zdravá! Ať můžu zase chodit do školy, bavit se s kamarády.  

Snad je to osud nebo náhoda, lékaři mi sdělili, že operace mé nohy bude 6. prosince, v den, kdy 

Tebe svět oslavuje, svatý Mikuláši. 

Tak tě prosím, svatý Mikuláši, stůj při mně! 
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Mikuláš Surmař, 8. B 

Prosím, svatý Mikuláši 
 

V Poteči 17. 11. 2021 

Milý svatý Mikuláši, 

píšu Ti dopis, v kterém si přečteš, co mě trápí.  

Nejprve se Ti musím představit, jmenuji se stejně jako Ty, ale jméno mám po mém 

pradědečkovi. Brzy nastane adventní čas. Svatý Mikuláši, Ty budeš chodit s čertem a andělem 

do rodin, kde budou malé děti. Některé děti se nebojí, protože celý rok poslouchaly. Jiné se 

zase schovávají, jelikož zlobily a budou vystrašeny čertem. Rozdáváš nadílku všem dětem, co 

řeknou básničku nebo se pomodlí. Ty děti, co nebudou říkat básničku a ani se nepomodlí, tak 

je čert dá do pytle. 

Mikuláši, já osobně nepotřebuji žádnou nadílku. Jenom bych si nejvíce přál, aby se už přestal 

šířit Covid-19. Byl bych rád, kdyby vědci objevili opravdový lék na tuhle hroznou nemoc. 

Nechtěl bych zase zažít, že by se všechno zavíralo jako před rokem. Chtěl bych stále chodit do 

školy a potkávat se s kamarády. Nechci si s nimi povídat jenom přes messenger. Jedno pozitivní 

to má, že jsem se více zdokonalil na počítači. Taky mě nebaví poslouchat zprávy, jak se znovu 

začal rychle šířit Covid-19. Navždy bych chtěl, aby tato nemoc vymizela z celého světa. Chtěl 

bych Ti připomenout, abys nezapomněl darovat nadílku dětem, které jsou umístněné v dětském 

domově, protože nemají úplnou rodinu. Je mi jich velmi líto, protože nemůžou zažít společné 

chvilky s celou rodinou. 

Mikuláši, doufám, že se mi něco splní a brzy se potkáme osobně. 

S pozdravem Tvůj jmenovec Mikuláš 

 

 

 

 

Vojtěch Struška, 6. C 

Franta dbá na bezpečnost 
(3. místo v soutěži Bezpečný cyklista) 

 

Když jel Franta na kole, 

srazil ho traktor, který jel na pole. 

Když jel Franta po D1, 

srazila ho velká bedna. 

 

Dávej bacha, ať ti brzdí brzdy, 

ať nehavaruješ velmi brzy. 

Pozor, ať máš odrazky, 

ať se ti nad hlavou netočí obrázky. 

 

Při projížďce na kole 

helmu měj vždy na sobě. 

Chodníky jsou pro chodce, 

zdraví Franta důchodce. 
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Lucie Šarmanová, Karolína Sucháčková, Veronika Slováková a Alžběta 
Vránová, 8. D 

Ach Sváťo, Sváťo 
 

„Svatopluku, ty dítě nevděčné! “ řvala na něj maminka, když zase vyhodil jejich kočku z okna. 

„Vždyť je to teprve potřetí tento týden,“ odvětil Svatopluk s úsměvem na tváři. „Už aby si pro 

tebe přišli čerti!“ hrozila maminka. Sváťa jen mávl rukou a pospíchal ven pro kočku, aby mohl 

let zopakovat.  

Při běhu ze dveří paneláku vrazil do vysoké postavy s bílými vousy a červeným pláštěm. „Pane 

Holoubku, vy si myslíte, že mě dokážete vystrašit tím, že si nalepíte vousy a oblečete červený 

plášť?“ řekl výsměšně Sváťa. „Tak si to vyzkoušíme!“ Mikuláš jen zaskočeně hleděl na Sváťu, 

protože věděl, jak tohle dopadne. Svatopluk se pomalu přiblížil k Mikuláši, prohrábl mu jeho 

plnovous a strhl ho i s kůží. Mikuláš tohle nečekal. Otočil se a zapískal třikrát na své prsty. 

Z dálky se začaly ozývat zvuky řetězů a zvonců. Sváťovi pomalu naskakovala husí kůže. Zvuky 

se přibližovaly společně s obrysy čertů. V davu Svatopluk žádného anděla nespatřil. Možná to 

bylo tím, že tam žádný ani nebyl. Chtěl se schovat domů, vtom mu maminka zabouchla dveře 

přímo před nosem. Největší z čertů s vážným výrazem k němu přišel, držící jeho kočku za ocas. 

Svatopluk si klekl před Mikuláše s čerty a spustil… „Prosím, svatý Mikuláši, neposílej mne do 

pekla!“ Mikuláše to ale nepřesvědčilo. „NE!“ odvětil naštvaně, luskl a Sváťa už se vařil 

v pekelném kotli. 

A co vy, pořád nevěříte na Mikuláše? 

 

 

 

Petra Kněžíčková, 8. A 

Závod 
 

Jmenuji se Petr. Dnes jsou závody v jízdě na kole. Mám docela strach. Jede se velký okruh. Je 

tu hodně lidí. A kluci, kteří také závodí, jsou mi nesympatičtí. Moc si o sobě myslí a nehledí na 

ostatní. Také je tu ale kluk, který asi není úplně zdravý. Je trochu postižený. A nevím, jestli ten 

závod ujede. Jmenuje se Matěj. Také v noci hodně pršelo, takže se asi pojede hůř. „Hej! Kdo 

bude poslední, bude nejhorší cyklista roku!“ zavolal na nás ostatní soutěžící ten protivný borec. 

Také jsem slyšel, jak se smějí Matějovi, protože má přilbu a chrániče na kolenou a loktech. Oni 

by si prý zničili účes a nechtějí vypadat jako trdla. Když jsem se otočil na Matěje, byl trochu 

skleslý. Asi to slyšel. A zároveň slyšel o nejhorším cyklistovi roku. Asi ví, že prohraje. Ale 

proč tedy závodí? Za chvilku je start. Jsem hodně nervózní. Už jsme všichni připraveni. 

„Připravte se ke startu, pozor, TEĎ!“ volá rozhodčí. Je odstartováno. Zatím jsem vpředu. Zbývá 

jen pořadí si udržet.  

Petr si jízdu užívá. Svítí slunce a ani není velká zima. Ale pořád musí přemýšlet, proč Matěj 

jel, když ví, jak to skončí. Třeba ho k tomu někdo donutil. „Ale to je blbost,“ říká si pro sebe 

Petr. A trochu přestává vnímat okolí. Začínají ho předjíždět. V té chvíli uvidí Matěje. Podiví 

se, protože nečekal, že bude tak rychlý. Zbývá už jen 500 metrů. Všichni zrychlili a je to velice 

vyrovnané a napínavé. V ten moment ho něco napadne. Co když nechá Matěje, aby se umístil, 

a on sám trochu přibrzdí? Ale co když to bude diskvalifikace? Ne, to by nám na začátku řekli. 

Teď přemýšlí, co má udělat. Zbývá už jen 100 metrů. Petr pořád neví. Už jen 50, 40, 30. Už 

jsou skoro v cíli. Petr si však uvědomí, když vyhraje, co bude dál? Do života mu to nic nedá. 

Ale Matějovi to pomůže. A tak začíná v cílové rovince trochu brzdit. Vidí, jak ho sebevědomý 

kluk předjíždí a machruje se zdviženýma rukama. Ale je mokro a on nemá pod kontrolou 

řídítka. Uklouzne a spadne. A za ním padají všichni, co už byli skoro v cíli a jeli hodně rychle. 
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Konečně Petr uvidí Matěje, jak ho předjíždí a spokojeně i on sám dojíždí do cíle. Závod skončil. 

Před cílem zůstala jenom hromada poraněných kluků a za cílovou čárou šťastný Matěj. Petr se 

rozhlíží, jestli někdo uviděl, co udělal, že pomohl jinému klukovi. Ale všechny zajímají jenom 

poranění kluci. Je smutný. Nikdo to neviděl. Sanitka už odjela a on se chystá sbalit kolo a odjet 

domů, protože pořadí stejně nikdo neřeší a on nevyhrál. Vtom ale přijde Matěj a jeho rodina. 

Matěj mu řekne: „Ahoj Petře.“ „Ahoj,“ odpoví Petr. Všichni se spolu začnou bavit. A Matějova 

rodina i Matěj poděkují za to, co Petr udělal. Oni to viděli. Matěj je moc vděčný a chlapci zjistí, 

že si spolu rozumí a stanou se z nich dobří kamarádi. Kluci se domluví, že večer půjdou 

navštívit všechny závodníky, kteří skončili v nemocnici. Už jsou tam. Nikdo není těžce 

zraněný, ale také nikdo neskončil jenom se škrábanci. Někdo má otřes mozku, někdo zlomeninu 

a další je dost odřený. Zranění kluci si s Petrem a Matějem povídají a nakonec se i Matějovi 

omluví. „Ta přilba za to stála.“ Další dodá: „I ty chrániče. Vy dva jste praví vítězové.“ Matěj a 

Petr odcházejí z nemocnice potěšeni. A všichni si uvědomí, že není důležité vyhrát, ale nezranit 

se. 

 

 

Elen Slabiková, 9. B 

Anna 
 

„Aaaa!“ ozval se zděšený výkřik malé kudrnaté holčičky. „Jsi v pořádku, Anno?“ tázala se 

starostlivě matka kudrnaté dívky.  „A… Ano,“ koktala a mnula si ruku, za kterou ji ještě před 

chvílí držela žena vedle ní.  „Musíš se vždy pořádně rozhlédnout,“ kárala matka svou dceru. 

Znovu ji bere za ruku a tentokrát již bezpečně převádí přes silnici. „Anno?“ sklopí žena pohled 

k dívence.  „Hmm,“ zamumlá stále otřesená brunetka. „Pojď se posadit, povím ti jeden příběh,“ 

poukáže matka na lavičku na začátku parku opodál. Když se pootočila na dcerku, viděla, jak 

nepatrně kývla hlavou a tak se s vědomím, že ji dcera následuje, vydává do parku a usedá na 

dřevěnou lavičku. „Můžu začít?“ ptá se hlasem, ve kterém se zračí mateřská láska. V odpověď 

jí opět přišlo jen nepatrné kývnutí. 

Byl jeden chlapec. John. A ten měl kamarádku. Tahle jeho kamarádka byla zvláštní, jak v říši 

lidí, tak i v té, ve které panovala zvířata. Jeho kamarádka měla totiž čtyři nohy, proužky, nosila 

brýle a uměla mluvit. No, a jelikož byla jeho zebří kamarádka velice chytrá, mohla mu místo 

rodičů pomáhat s úkoly, vodit ho do školy a nemálokrát se stalo, že si s ním hrála na hřišti. 

A jak už jsem řekla, tahle ta zebra ho každý den vodila do školy a ze školy. No a před školou 

byl přechod. Když přes něj měli přejít, pruhovaný savec se vždy pozorně rozhlédl a bezpečně 

se i s chlapcem dostal na druhou stranu. Jenže jednou náš koník v pyžamu onemocněl. 

„Mami, má ta zebra nějaké jméno?“ přerušila ji dívka a zvedla své hnědé oči do výšky, kde se 

na ni usmívala její maminka. „Možná ano, možná ne. Říkám jen to, co mi vyprávěla i moje 

maminka,“ odvětila s milým úsměvem maminka a pokračovala ve vyprávění. 

Jelikož byla paní zebra velice nemocná a rodiče v práci, musel John do školy sám. Vše šlo 

hladce, než se dostal k přechodu u školy. Bez rozhlédnutí vkročil na silnici a k jeho smůle tudy 

zrovna projíždělo auto, které jej shodilo na zem. Když se za něj zebra nerozhlédla, zůstal ležet 

na zemi na přechodu, kterému se, jako by to nemohlo být snad víc ikonické, říká zebra. A jelikož 

se v danou chvíli nemohl pohnout, musel se spolehnout na pomoc jiných lidí. 

Naštěstí pro něj dané auto nejelo příliš rychle, a tak si odnesl jen pár škrábanců a pořádný šok, 

který však zapříčinil to, že když šel příště přes přechod, pořádně se rozhlédl. 

„Už chápeš, proč se vždy na přechodu rozhlížíme?“ skončila matka své vyprávění. „Nemuseli 

bychom mít takové štěstí jako John?“ „Přesně tak. Tak si dobře pamatuj, že zebra se za tebe 

nerozhlédne!“ přísně se podívá žena na svou dceru. „Ano, maminko, neboj, příště se podívám 

klidně i čtyřikrát!“ vykřikla odhodlaně holčička. „A mami?“ dodala ještě po chvíli ticha. 

„Ano?“ pobídla ji žena sedící opodál. „Kde se dá sehnat taková mluvící zebra?“ 
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Dan Hověžák, 6. B 

Šílená jízda 
 

Jednou takhle přes pole, 

jedu si já na kole. 

Spěchám rychle do školy,  
musím dělat úkoly. 

 

Šlapal jsem na pedály, 

neviděl moc do dáli. 

Naštěstí jsem dojel, 

vlak mě málem přejel. 

 

Dnes jsem jel znova, 

ještě houkala sova. 

Jak jsem si jel na kole, 

najel jsem já na pole. 

 

Na tachometru třicítka, 

letěl jsem přes řídítka. 

Měl jsem jenom škrábance, 

a k obědu lívance. 

 

Nezastavil jsem před zebrou, 

řídítka se mi třepou. 

Právě jsem si nápis četl, 

vtom mě autobus smetl. 

 

Přivezli mě do nemocnice, 

v kómatu ležel jsem měsíce. 

Jednou jsem se probral, 

kalendář já sebral. 

 

Málem jsem tam umřel, 

ale také zmoudřel. 

Jezděte hlavně bezpečně, 

neříkám to zbytečně. 
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Markéta Mačková, 7. B 

Louka mých snů 
 

Ráda chodím na jedno překrásné místo. Je to rozkvetlá louka plná květin, které voní tak krásně, 

že si to nedokážete ani představit. Mezi nimi rostou i statné duby, které vrhají stín a s ním i 

příjemný chládek. Na jednom z nich si včely postavily úl, ze kterého vylétají a opylují květiny. 

Občas tam přihopkají malí zajíčci a hrají si tam na honěnou. 

Často si tam sedávám ke stromu a čtu si krásnou knížku o světě plném magie a všeho 

překrásného, a když se od knížky odkloním, říkám si, že to nemá tak daleko od pravdy, jak se 

na první pohled zdá. Některá místa na našem světě jsou stejně magická jako ta v knihách. 

A když už se začne stmívat, celá louka je plná světlušek, které svými světýlky přidají louce 

kouzelný nádech, o kterém se mi dosud ani nesnilo. Zvuk cvrčků ozývající se z dálky a tiché 

kapání deště byly tak uklidňující, že jsem skoro zapomněla na písemku, na kterou jsem se 

zapomněla učit. Tahle louka je prostě úžasná! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliška Zrníková, Magdalena Trochtová, Sofie De Gano, 6. A 

Dopis svatému Mikuláši 
 

11. 11. 2021 ve Valašských Kloboukách 

Milý Mikuláši,  

jsme tři holky – Eliška, Magda a Sofča. Jsme kamarádky a chodíme spolu do 6. třídy. 

Každoročně píšeme Ježíškovi, letos jsme se rozhodly, že napíšeme Tobě. Známe Tvůj životní 

příběh. Víme, že jsi proslul dobrotou a dělal jsi krásné skutky.  

I my máme přání. Ale nejsou to taková komerční přání typu – nové oblečení, hračky, 

koloběžka…. 

Víme, že Ty jsi plnil „nadpozemská přání“ a taková my máme.  

Přejeme si, aby se na nás maminky pořád smály, tatínkové si s námi hráli. Přejeme si, aby lidé 

neumírali na těžké nemoci. A hlavně! Přejeme si, aby ten hrozný covid opustil naši planetu a 

my všichni mohli chodit do školy, zažívat společné rozsvicování stromečku na náměstí a užívali 

si čertů, Mikulášů i andělů na jarmarku ve Valašských Kloboukách. 

Doufáme, že nám tato přání splníš a že všichni budou ve svých rodinách šťastní. Také Ti 

přejeme veselé vánoční svátky. 

Tvoje holky Magda, Eliška a Sofča 

PS. A ještě bys mohl malé Julince donést Little pet shop. 
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Julie Dohnalová, 9. C 

Prosím, svatý Mikuláši 
 

A začala zima. Na malé městečko se sypal bílý sníh, menší děti dělaly do sněhu andělíčky a ty 

větší utíkaly do školy. Byl kouzelný den. Bylo svatého Mikuláše. 

„Doufám, děti, že jste dnes nezapomněly na náš Mikulášský den,“ uvítala je paní učitelka ve 

třídě. Každý z nich měl za úkol donést nějaké cukroví a dárek pro kamaráda. „Tak, teď si 

zkontrolujeme, jestli máme vše, co bylo na seznamu,“ řekla paní učitelka a začala číst: „Míša 

donesl perníčky, Lucka linecké pečivo, Natálka čokoládový řez a Kája…“ Na Kájově stole 

nebylo žádné cukroví. „Kde jsou tvé sušenky, Kájo?“  „Víte, paní učitelko…,“ začal Kája 

vysvětlovat. „Nechci slyšet žádné výmluvy,“ zastavila ho paní učitelka. „Když jsi nic nedonesl, 

nesmíš si nic vzít. Kromě Káji donesli všichni to, co měli. 

Začala nadílka. Paní učitelka si volala každého ke stolu a ten si vylosoval dárek. „Luci, pojď si 

vybrat dárek,“ vybídla ji paní učitelka. Když Lucka vybrala a otevřela svůj dárek, nebylo v něm 

nic. Jen papírek s nápisem „Šťastného Mikuláše.“  „Kde je můj dárek, paní učitelko?“ zeptala 

se. „To musí být nějaká chyba. Kdo donesl tenhle dárek?“  Kája se smutně skrčil v lavici. 

„Neříkej, Kájo, že jsi zapomněl donést i dárek!“ řekla paní učitelka rozzlobeně. „Když jsi nic 

nedonesl, nesmíš si vybrat žádný dárek. Luci, můžeš si vybrat znovu.“ 

Všechny děti odešly domů. Paní učitelka uklízela na stole nepořádek, když najednou mezi 

papírky objevila dopis. „Drahý Mikuláši, jmenuji se Kája. Obvykle tě nežádám o moc, ale dnes 

potřebuji tvou pomoc. Moje maminka právě přišla o práci a tatínek s námi nebydlí. Bylo pro 

nás těžké splatit všechny dluhy. Dnes jsem měl donést do školy sušenky, ale doma nemáme 

moc jídla a maminka řekla, že si teď nemůžeme dovolit utrácet peníze za jídlo navíc. Prosím, 

dones nám nějaké jídlo, moc by nám to pomohlo. A prosím, měl jsem donést dárky svým 

kamarádům, ale maminka neměla žádné peníze. I kdybych nedostal žádnou nadílku, můžeš 

prosím něco donést mým kamarádům? Moc by to pro mě znamenalo. Omlouvám se, že prosím 

o moc. Kája.  

Když si paní učitelka dopis přečetla, vše pochopila. Hned obešla všechny domky a celé 

městečko šlo popřát malému Kájovi a jeho mamince hezkého Mikuláše a něco jim donést. 

Každý v městečku zažil nádherný večer. A Kája byl šťastný.  

 

 

 

Tereza Jahodová, 8. D 

Bezpečný cyklista  
 

„Damiáne, co to má znamenat?! Jak si to představuješ, 

propadat z češtiny a zeměpisu?” zlobila se na Damiána 

maminka, když donesl pololetní vysvědčení.  

„Jak z tebe může být právník, když neumíš ani svůj mateřský jazyk?” „A kdo říkal, že chci být 

právník? Jsou to jenom zazobaní lháři! A vůbec, proč se mi navážíš do života, už mám věk na 

to, abych se rozhodoval sám za sebe,” rozkřikl se Damián na maminku. 

„No tak to teda ne” nedala se maminka. „V tomhle domě za tebe budu rozhodovat já, alespoň 

dokud nebudeš mít osmnáct. A to máš, pokud vím, ještě času dost, chlapečku!” vyštěkla matka. 

„Takže okamžitě přestaň odmlouvat a běž se učit.” 

„Ne a ne a ne a ne! Učit se nebudu! Budu si dělat, co chci a ty mi do toho kecat nebudeš! A 

abys věděla, tak tento byt stojí za velké kulové, ani pokoj na učení tu nemám! To Jonáš, ten má 

pokoj, hernu a ještě k tomu pokoj na učení, takže to tvoje snažení je stejně k ničemu!!” vybuchl 

Damián, bouchl dveřmi a nasupeně vyběhl z bytu.  



 
19 

 

Maminka si sedla za kuchyňský stůl a rozplakala se. Od té doby, co se s tátou rozvedli, to s 

nimi šlo z kopce. Museli prodat jejich starý dům a pronajmout si malinkatý byteček, ale i tak 

měli problémy se splácením nájmu. A tak si maminka musela brát směny navíc, noční směny, 

ale stále to nebylo pro jejího synáčka dost. Byla z toho už unavená a chtěla, aby její syn měl 

dobrou budoucnost. Myslela to s ním dobře, ale on to nechápal...  

Damián byl tak naštvaný, že sedl na kolo a jel, nevědíc kam. Ale pak mu došlo, kam ho jeho 

podvědomí dovedlo... K Hospodě u Semaforu. Hospodu vlastnil jeho strýc, maminky bratr, a i 

když měl Damián pouze čtrnáct let, vždy mu s radostí načepoval pivo.  

„Nazdar chlapče! Vypadáš zdrceně. Co se děje?” zeptal se ho jeho oblíbený strýček. 

„Ale, máma se mi zase snaží dirigovat můj život. Ale tentokrát se nedám! No a co, že propadám 

z češtiny, hlavně, že umím mluvit.” 

Strýček se zvadle usmál. „Ach jo, ty mi tak strašně připomínáš mě samotného... To ani není 

možné! No, dáš si jako obvykle?” „Dám si, prosím,” odvětil Damián, ale strýc ani nečekal na 

odpověď a už čepoval.  

„Hej, strýcu, nalej mi ještě,” pokřikoval opilý Damián na hospodského. 

„Promiň, ale už ti nesmím načepovat. Vím, že se snažíš utopit smutek, nebo co že to vlastně 

topíš, ale volala mi tvoje maminka a má o tebe velký strach. Myslím, že šest piv ti bohatě 

stačilo.” odpověděl ustaraný strýc svému synovci. „Tak už i ty se mě snažíš dirigovat?! To není 

možné! Ty, jediný člověk, kterému jsem věřil, mě opustil...” 

„Ale já jsem tě neopustil! Jen říkám, že jsi už dneska měl dost. Zítra můžeš přijít zase a opět to 

půjde na účet hospody. Domluveno?” snažil se ho strýc uchlácholit. Ale to už Damián neslyšel. 

Pořád si brblal pod nosem, že ho všichni jenom komandují, že už je skoro dospělý a že se chce 

rozhodovat sám. 

„Hlavně dobře dojeď!” zavolal na něj strýc ustaraně, když vycházel ze dveří.  

Damián byl tak opilý, že si v hospodě zapomněl helmu, mobil a jednu botu. Ale i kdyby si toho 

všiml, nezajímalo by ho to. Byl příliš naštvaný na všechny a všechno a také příliš opilý. Mamka 

ho pořád otravuje a už i strýc se k ní přidal. Strýc, jeho nejoblíbenější člověk na planetě. Cítil 

se, jakoby se k němu celý svět otočil zády.  

Mezitím maminka vyhlédala ustaraně z okna a doufala, že každou chvíli uvidí Damiána 

vracejicího se domů. 

„Doufám, že se mu po cestě nic nestane...” strachovala se maminka.  

Asi za hodinu někdo zazvonil. 

„Policie České republiky, jste paní Věra Havelková?” 

„Ano, jsem. Co se stalo?” odpověděla Damiánova maminka se strachem v hlase. 

„Váš syn se...” více už maminka neslyšela, protože se v hysterickém pláči zhroutila na zem.  

Damián se bohužel už nevrátil domů. Na semaforu si nevšiml, že svítí červená a z boku do něj 

plnou rychlostí narazil kamion. Bohužel na místě zemřel.  

 

 

 

Marek Brandštetr, 7. B 

Kavárna 
 

Jednu kavárnu jsem znal, 

sám jsem tam rok pracoval. 

Kafe mají výborné, 

dělají ho odborně. 

Proto je však velká škoda, 

že ji zaplavila voda. 

 



 
20 

 

Petr Jurčaga, 7. B 

Nejkrásnější místo 
 

Mým oblíbeným místem je již pár měsíců louka na kraji 

vesnice. Vždy, když jsem smutný nebo unavený, vyrazím 

na toto krásné místo relaxovat, neboť borovice, které 

obklopují tuto rozkvetlou louku, dodávají tomuto místu 

velice zvláštní a neobvyklou atmosféru. 

Uprostřed louky pomalu teče potůček, ve kterém se 

v průzračné vodě prohánějí pstruzi. Někdy, když jen 

v tichosti přemítám o životě, zahlédnu v dálce zajíce nebo 

laň s koloušky. 

Toto místo mám rád také proto, že se na této louce dá 

pozorovat celá krajina v okolí včetně vesnice, ve které 

bydlím. Tento výhled mi umožňuje posed na velké 

borovici umístěný uprostřed louky. 

Rád také poslouchám ptáčky v korunách stromů, kteří mě 

přesvědčují, že je na světě moc pěkně i přes to, že v tomto 

čase každý z nás spěchá a že se někteří z nás ani 

nepozastaví nad naší nádhernou přírodou. 

A proto mám toto místo tak v oblibě, vždy tady najdu klid a mír v duši. 

 

 

Emma Burešová, 9. B 

Prosím, svatý Mikuláši 
 

Byla už tma. Já šla pomalým tempem po náměstí. Světla našeho stromečku se odrážela ve 

vitrínách obchodů a vločky se pomalu snášely na zem. Pár dětí, které bydlely v domech na 

náměstí, chytaly vločky a nahlas se smály. Celé náměstí provoněla vůně skořice, které bylo 

v horkém jablečném nápoji plno. Kéž bych mohla ochutnat, pomyslela jsem si a začala se dívat 

po zemi, jestli náhodou někomu nespadlo pár drobných, ale přes ten sníh se nic nelesklo. 

Nevadí. I přesto jsou Vánoce mé nejoblíbenější období v celém roce. 

Chvíli jsem se na náměstí zdržela, nechtělo se mi z té nádherné atmosféry odcházet, ale doma 

mě čekali sourozenci, kteří mají za chvíli jít spát.  A tak jsem se zase otočila a šla domů.  

„Tadeáš zase nechce jít spát,“ řekla Týna a zoufale se na mě podívala. „To nic,“ vzdychla jsem. 

„A co Tobiáš?“ zeptala jsem se s nadějí, že alespoň Tobiáš už dávno spí. „Toho jsem uspala 

já!“ odpověděla pyšně Tamara. „Jste hodné,“ pochválila jsem je a v tu chvíli mě napadlo: „Kde 

je vlastně Tadeáš?“ rychle jsem se zeptala a začala se prudce ohlížet. „Baf!“ vykřikl Tadeáš, 

který vyskočil ze skříně a začal pobíhat tam a zpátky. Týna s Tamarou začaly křičet a tím 

probudily Tobiáše, který začal vzlykat. V domě nastal chaos, nevěděla jsem co dřív. Nádherná 

vánoční atmosféra byla rázem pryč.  

„Pššt! Nekřičte tolik! Nic se neděje!“ řekla jsem zoufale. Nestačilo to.  Pochopitelně. 

„Ticho!“ tentokrát jsem pořádně zvýšila hlas, očividně to fungovalo. V domě nastalo ticho a já 

toho hned využila. „Týno, Tamaro, jděte si lehnout. Hned!“ Obě přikývly a šly. 

„Tadeáši, ty běž za Tobiášem.“ Můj hlas se trochu uklidnil, ale Tadeáš začal protestovat:  

„Já chci mámu! Nepůjdu spát, dokud tu nebude máma! Proč musím spát s Tobiášem?“ Vztekal 

se. „Máma je pryč Tadeáši, nevrátí se!“ vysvětlila jsem a do očí se mi nahrnuly slzy. „Myslím, 

že by si moc přála, abys šel spát, Tadeáši. Tak mě prosím, jednou v životě poslechni a jdi spát.“ 

Tadeáš nic neřekl, vzal Tobiáše za ruku, otočil se a šel si lehnout. Klekla jsem si vedle postele, 
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kde dříve spávali rodiče, dívala jsem se oknem ven na hvězdy. Venku pořád sněžilo. 

Poděkovala jsem hvězdám a znovu jsem je prosila o zázrak. Ani nevím, proč to ještě dělám, asi 

pro pocit naděje.  

Když jsem si chtěla taky lehnout, zaslechla jsem klepání. Chvíli jsem si ho nevšímala, ale 

nepřestávalo to. Zvedla jsem se tedy z postele a šla ke dveřím. Dlouho jsem se rozmýšlela, jestli 

otevřít, ale sebrala jsem odvahu a dveře pomalu otevřela. Nikdo tam nebyl. Už jsem chtěla 

dveře zavřít. V tu chvíli začalo něco jemně cinkat. Mí sourozenci museli spát opravdu hluboce, 

jestli to neslyšeli. Znovu jsem otevřela dveře a vyšla jsem z domu, abych zjistila příčinu. Zase 

nic. Nechápala jsem to. Chtěla jsem jít zase zpátky, ale uslyšela jsem mužský hlas. „Tohle není 

vtipné, chceme v klidu spát!“ řekla jsem a čekala, co se stane. Nic se ale nestalo, otočila jsem 

se a zůstala stát. Nevěřícně jsem se dívala na podivného muže. Měl velkou hůl, která vedla do 

spirály, dlouhé bílé vousy, které se mu třpytily. Měl vysokou čepici s křížem a taky měl dlouhé 

roucho a v ruce držel tlustou knihu. Několikrát jsem si protřela oči.  „Kdo jste?“ zeptala jsem 

se. „Asi máš spoustu otázek, ale neboj se. Jmenuji se Mikuláš, svatý Mikuláš,“ pokračoval a 

mně došlo, kvůli čemu tu je. „Prosím, svatý Mikuláši, odpusťte mi to, nechtěla jsem dnes tak 

křičet!“ začala jsem panikařit, ale zbytečně. „Theo, vím, že to nemáte lehké. A vím o tom, že 

to nemáte lehké ani s penězi. Chci pomoct. Ale musíš mě teď pozorně poslouchat,“ řekl a já 

odpověděla: „Udělám cokoliv.“ Mikuláš se usmál a řekl: „Běž domů, když to uděláš, už nikdy 

nebudeš muset chodit po městě a sbírat peníze po zemi.“ Nechápavě jsem se na něj dívala, ale 

nechtěla jsem nic zpochybňovat. Tak jsem šla. Otevřela jsem dveře a rozhlížela jsem se po 

domě. Vše bylo stejné. Otočila jsem se za sebe, ale nikdo tam nestál. Je to vůbec možné? 

Pomyslela jsem si a šla k posteli. Sedla jsem si, ale 

něco mě tlačilo. Odkryla jsem deku a nevěřila jsem 

svým očím. Byly tam peníze! Spousta peněz! 

Otevřela jsem velké šatní skříně a vysypala se na 

mě hromada peněz. Ten pocit byl neskutečný. 

„Děkuju, svatý Mikuláši!“ řekla jsem si pro sebe a 

znovu jsem zaslechla lehké cinkání.  

 

 

 

Ruth Arthur Phiri, 7. B 

The Ocean 
 

I am the ocean wide and free 

I have the seas foam in my vains 

I understand the waves 

I feel its true soul  

as it gently kisses the sandy shore 

continuously no matter how many 

times it is pushed away 

forever mysterious and beautiful 

 

some parts deep and dark  

with monsters that lurk 

but others light and filled with life 

she is beautiful  

she calms my anxious soul 

 

 

Překlad: 

jsem široký a volný oceán 

v žilách mi koluje mořská pěna 

rozumím vlnám 

cítím jeho opravdovou duši  

jemně líbá písečné pobřeží  

bez ohledu na to  

kolikrát je odstrčeno 

navždy tajemný a krásný 

  

některé části hluboké a tmavé 

s příšerami, které číhají 

ale jiné lehké a naplněné životem 

je krásný 

uklidňuje mou úzkostnou duši 
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Marek Brandštetr, 7. B 

Cimbál 
 

Na ulici hudba hrála, 

zvesela se slavilo. 

A takové oslavy, 

to tu ještě nebylo. 

Každý tam přišel rád, 

vždyť se tam jen jedlo, pilo, tančilo. 

Možná to bylo hudbou nebo lihem snad, 

ale každý tančil dýl než na svatbách. 

 

 

 

Marek Brandštetr, 7. B 

Setkání s tajemným mužem 
a jeho vnukem 
 

Byl to den jako každý jiný. Se svým 

bratrancem jsem šel domů a před bránou do 

jejich zahrady jsme se zastavili, když v tom 

nás konfrontoval nějaký stařec se svým 

vnukem. V ruce tašku piv a druhá ruka se mu 

třásla, jeho pohled byl vražedný. 

A vedle něj ještě k tomu jeho vnuk! 

Jeden jak druhý tam stáli a mé nohy jakoby 

ztuhly. Můj bratranec byl na tom zjevně 

stejně, protože tam také jen tak stál a pohled 

měl sklopený. 

Vtom ten stařec promluvil. Už nebylo úniku 

a já byl slušností vázán vyslechnout si jeho 

moudra. A taky jsem se bál, že kdybych ho 

přerušil, tak by mne uhodil tou taškou piv.  

Mluvil o nějaké partě chlapců, která kolem 

nás prošla těsně před tím, než jsme potkali 

toho dědu. Říkal, že to je hrozná mládež a že 

si dovolují na jeho postiženého vnuka a že za 

komunistů to bylo všechno jinak. Taky říkal, že ten Havel je pěkný zmetek a že dal té mládeži 

moc velkou svobodu. Načež se nás bůhví proč zeptal, jestli jsme volili Havla. Zřejmě měl 

špatný zrak a myslel si, že jsme dospělí lidé. Vnuk chtěl také něco dodat, ale byl odbyt 

starcovým „drž hubu!“ a stařec pokračoval ve výkladu. 

Cítil jsem, že se jeho proslov pomalu blíží ke konci, a tak jsem musel přetrpět ještě povídání o 

tom, jak je to v Americe jinak a jak by takové haranty svázali a hodili mezi krokodýly. 

Mimochodem uprostřed starcova výkladu si vnuk prostě stáhnul kalhoty a šel se vymočit k 

plotu. 

A pak konečně vnuk řekl: „No tak pojď, dědo, už je nebudeme otravovat,“ a tak se otočili a 

odešli a já doufal, že už je nikdy nespatřím.  

A i přesto, že mluvil jen přes deset minut, tak mně to připadalo jako věčnost a byl jsem rád, že 

už je to za mnou. 
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Klára Bělašková, 8. C 

Chtěla bych, aby lidé četli moje myšlenky? 
 

Podle mého názoru spíše ne. Sice by bylo super číst myšlenky, ale všechny věci mají své 

výhody i nevýhody. Jaké? Kdybychom uměli číst myšlenky, věděli bychom, co někoho 

napadne nebo na co myslí. Ale také bychom se mohli dozvědět věci, které je občas lepší 

nevědět, jelikož by pak mohly vznikat konflikty a nedorozumění. Proč? Protože většina lidí dá 

na první dojem, ale postupem času můžeme zjistit o člověku úplně něco jiného.  

 

Než něco řekneme, musíme si dát pozor, co to bude. Představte si, že než bychom něco řekli, 

ostatní by to už věděli. Bylo by to zvláštní. Sice bychom věděli, co si o nás ostatní myslí, ale 

chtěli byste to vědět? I když někdo řekne, že na názoru ostatních mu nezáleží, nemusí to být 

pravda, dokonce by to mohlo některé lidi i ranit či způsobit jim psychické problémy.  

Ale jaké jsou výhody? Výhoda by byla, že byste věděli vše, taky byste se mohli pobavit nebo 

by vás to mohlo potěšit.  

Teď, když o tom tak přemýšlím a vidím spíše negativní důsledky, tak jsem i ráda, že tuto 

možnost nemáme. Mé mladší JÁ by asi nebylo stejného názoru, ale tak to prostě bývá. Rosteme 

a měníme názory.  
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Jak to vidím já… 
Almanach slohových a výtvarných prací žáků ZŠ Valašské Klobouky 

Červen 2022, ročník 17. 

Na vzniku almanachu se podíleli žáci a učitelé ZŠ Valašské Klobouky. 

 

 


