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MAPohádky

Napsaly a nakreslily děti základních a základních uměleckých škol 
z území ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Poděkování
Děkujeme všem žákům a žákyním, kteří napsali pro MAP II

pohádku v době, kdy byli doma na distanční výuce.

Žákům a žákyním ZUŠ děkujeme, že přispěli svým výtvarným
talentem a k pohádkám připravili ilustrace.

Děkujeme také všem učitelkám, které motivovaly své žáky a mohla 
tak i díky nim vzniknout tato publikace.
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Moje skříň
Linda Ševčíková, 14 let

Ve skříni mám pořádek. Ale občas něco nemůžu najít. A jednou jsem ji otevřela 
a viděla jsem, co tam žije. Byla tam slečna Sukně, starý pan Kabát a paní Košile, sou‑
rozenci Kraťasy a Kalhoty a samozřejmě Velké tričko. Nezapomněla jsem na nikoho? 
Zapomněla. Přece vzadu, v pravém rohu, je ještě Malá ponožka. Od té doby, co se jí 
ztratilo dvojče, už zůstávala jen v koutku a byla smutná.

Mezitím v horní poličce probíhala porada o tom, kdo se nechá tenhle týden vy‑
prat, a vtom přiběhne Malá ponožka. Strašně se naštvala, protože ji už zase nikdo 
nepozval na poradu. Neprala se tak dlouho, že její barva byla spíš šedivá než zelená 
a  její bílé puntíky už nebyly vidět vůbec. Rozkřičela se a začala se hádat s Velkým 
tričkem.

Já jsem vždycky slyšela nějaké podivné zvuky ze skříně, ale nikdy mě nenapadlo, 
že by to mohli být oni dva. Když jí Velké tričko řeklo, že v pračce už není místo, a ať 
se nechá vyprat třeba příště, Ponožka se naštvala, dupla a seskočila z poličky. Slečna 
Sukně se ji pokusila dohnat, ale nikdo nebyl tak rychlý jako Malá ponožka.

Ponožka vyběhla ze skříně, pak z pokoje, pak z domu. Najednou se zarazila. Došlo 
jí, že tak daleko ještě nikdy sama nebyla. Po chvilce rozhlížení někdo zakřičel Otočila 
se a stála tam tlupa Oblečení na ulici. Byla ohlášená vyhlášená svojí chamtivostí a ne‑
návistí ke všem kusům oblečení, které žijí ve skříni. Velitel tlupy Ponožce řekl, aby 
se k nim přidala, nebo ji rozpářou. Malá ponožka se bála, tak se k nim radši přidala.

Po několika hodinách venku se tlupa rozhodla jít do svého doupěte. Malá Ponožka 
po příchodu do doupěte na sebe nechtěla upozorňovat, a tak se schovala do koutku. 
Takhle to vlastně dělala celý svůj život, jenom to bylo ve skříni. A když tam tak se‑
děla, uviděla cíp zašedlé látky. Zatahala za něj a najednou… „Au!“ řeklo něco, „Kdo 
nebo co jsi?“ zeptala se Ponožka. Najednou se ze stínu vynořila malá špinavá a ošun‑
tělá ponožka. Začaly si spolu povídat a ohromně si rozuměly.

„A co tady vlastně děláš?“ zeptala se ta špinavá ponožka.
Malá Ponožka jí pověděla svůj příběh a  řekla jí, že už by chtěla zpět domů, do 

skříně.
„Já jsem taky měla svůj domov, ale už si nepamatuji, kde je, protože jsem v tlupě 

už několik let.“ řekla špinavá ponožka.
„To nevadí, tak společně utečeme do mojí skříně.“ navrhla Malá ponožka. Nená‑

padně se protáhly ven z doupěte a utíkaly.
Na půl cesty se srazily s Velkým tričkem a ostatními. „Co vy tady děláte?“ zeptala 

se Malá ponožka. „Šli jsem tě hledat, protože nám na tobě záleží,“ řeklo Velké tričko.
„A kdo je tohle?“ zeptala se paní Košile.
„To je moje nová kamarádka a chci ji vzít k nám do skříně, aby se nechala vyprat.“ 

řekla Malá ponožka. Když všichni dorazili do skříně a špinavá Ponožka se nechala 
vyprat, ukázalo se, že je celá zelená a na sobě má bílé puntíky. Byla úplně stejná jako 
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Malá ponožka.
„Ty jsi moje ztracené dvojče!“ vykřikla Malá ponožka, Navzájem se objaly a  od 

té chvíle byly Malá i Zelená ponožka zase šťastné. Už se nechávaly pravidelně prát 
a společně s ostatními si užívaly života ve skříni.

Jak jsem už říkala, já mám ve skříni pořádek, a vy byste taky měli, protože jinak 
by se vám mohlo stát něco podobného.
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Lištička Laura
Dominika Pfortnerová, 12 let

Lištička Laura bydlela ve vesničce uprostřed lesa, která se jmenovala Pařízkov. 
Bydlela ve vykotlaném pařezu se svojí maminkou a tatínkem. Maminka se starala 
o jejich domeček v pařízku a tatínek chodil do práce brzy ráno a vracel se vždy až se 
západem slunce.

Laura se vždy velice těšila na tatínkův příchod z práce, protože jí nikdy nezapo‑
mněl pěkně pohladit a občas jí přinesl z práce i nějaký drobný dáreček, ze kterého 
měla Laura vždy obrovskou radost.

Jednoho rána, když se Lauře nechtělo vstávat a maminka ji přišla z kuchyně do 
jejího pokoje probudit, se postavila k její postýlce a spráskla ruce. Nevěřícně se roz‑
hlédla kolem sebe a zle se na Lauru zamračila. „Vstávej, moje malá,“ zatřásla Lauru 
za ramínko.

Laura se neochotně převalila na postýlce, až shodila svého plyšového králíčka 
Plíšu. Maminka s ní zatřásla trochu více a Laura se rozespale posadila na posteli. 
„Mamí, ještě chvilku prosím, jenom se protáhnu, ano?“

Maminka se nazlobeně na Lauru zamračila a povídá: „Milá dcerko, dvě minuty si 
tedy ještě polež, ale pak si jdi vyčistit zoubky a dej se ještě před snídaní do uklízení 
tvého pokojíčku. Podívej, jaký tady máš nepořádek.“

Laura vystrčila zpod polštáře hlavu a jedním otevřeným okem přelétla po míst‑
nosti. No, nezdálo se jí to tak strašné. Jenže když otevřela i to druhé oko, zjistila, že 
ani Plíša, jak ho shodila z postele, nedopadl na koberec, ale leží na hromadě neukli‑
zených hraček, které byly u postele.

„No dobrá, maminko, ale budou k snídani vajíčka natvrdo?“ zeptala se Laura, pro‑
tože vajíčka natvrdo byla její nejoblíbenější snídaně. Maminka Lauru s úsměvem po‑
líbila na čelo a otočila se ke dveřím. „Lauro, pokud si pokojíček krásně uklidíš, tak ti 
velice ráda udělám vajíčka natvrdo,“ řekla maminka a odešla do kuchyně.

Laura neochotně vstala a pomalu začala dávat svoje hračky na svá místa, jenže 
netrvalo dlouho a už ji to opravdu nebavilo. Vzala ze země svého zajíčka Plíšu a sedla 
si na postel. „Ach jo, Plíšo, to není žádná zábava uklízet.“

Pak ji něco napadlo, vstala z postýlky a všechny hračky nasunula pod postel a za 
chvilku bylo uklizeno. Usmála se a vyběhla do koupelny vyčistit si zoubky a umýt si 
obličej. Když byla umytá a převlečená, nadšeně s Plíšou v náručí se rozběhla do ku‑
chyně, kde na ni čekala vajíčka natvrdo.

Byl tam tatínek, který dojídal snídani. A hezky se na Lauru usmál. Laura si sedla 
na židličku a tatínek povídá. „Uklidila sis pokojíček, broučku?“ „Ano tatínku.“ řekla 
Laura a snažila se nečervenat.

Tatínek se na ni hezky usmál, dal jí pusu na čelo a vyndal z kapsy dva dukátky. 
„No, broučku, taková práce si zaslouží odměnu.“ Podal Lauře dva stříbrné dukátky, 
které se velice pěkně leskly na slunci, ale lištičku jako by bodl jejich svit do očiček. 
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Moc dobře věděla, že jsou nezasloužené. Podívala se na tatínka a poděkovala.
Po snídani se vrátila do pokojíčku a  koukala na svou kasičku ve tvaru červené 

muchomůrky, která stála na polici s knížkami. V ruce držela dva stříbrné dukátky od 
tatínka a natáhla tlapku směrem ke kloboučku muchomůrky, ve kterém byla dírka 
na zastrkování penízků. Ale dukátky ne a ne se tam vejít. Laura si pomyslela, že je to 
proto, že jsou nezasloužené, a že by je měla tatínkovi vrátit.

Celý den si hrála zamračená a celá nesvá, jak ji tížilo svědomí. Večer, když přišel 
tatínek z práce, a oni společně večeřeli, se nemohla samými výčitkami na tatínka ani 
podívat, až ji z toho bolelo bříško a nemohla ani pořádně jíst.

Po večeři se vykoupala a umyla si zoubky. Dala pusu mamince a tatínkovi, vzala 
Plíšu pod tlapku a šla si bez řečí lehnout do svého pokojíčku. Tatínek a maminka si 
mysleli, že jí není dobře, protože obvykle Laura ještě prosila, aby se s nimi mohla 
dívat večer na televizi.

Tatínek se na maminku podíval a vydal se pochvíli za Laurou do pokojíčku, pro‑
tože ho trápilo, že by jeho dcerce mělo být špatně. Když vešel do dveří, tak Laura se 
svým ušákem Plíšou leželi v postýlce a měli rozsvícenou noční lampičku, která vypa‑
dala navlas stejně jako Plíša.

Laura byla obvykle moc hrdá na to, že už dokáže jít spát sama a že nepotřebuje, 
aby ji tatínek nebo maminka chodili uspávat, ale teď, když tatínek viděl, jaký má 
Laura smutek ve tvářičce, byl rád, že za ní zašel.

Laura se na něho podívala, a  zrovna když se tatínek chtěl zeptat, jestli ji něco 
nebolí, mu upadly klíče na zem a on se pro ně sehnul. Podíval se pod postel a viděl 
tam všechny hračky, které tam Laura nastrkala, aby měla co nejrychleji uklizený po‑
kojíček.

Tatínkovi bylo v tu chvilku hned jasné, proč Laura vypadá jako nemocná. Posadil 
se na postel a povídá „Milá dcerko, sama jistě víš, že to, cos udělala, není nic pěk‑
ného. Uděláme dohodu. Já to nepovím a ráno, dříve než půjdu do práce, se u tebe 
zastavím a všechny hračky dáme na své místo ano?“ Laura se na tatínka podívala 
s omluvou a ulehčením ve tváři „Ano, tatínku, a děkuji, nezlob se, nechtěla jsem lhát. 
Chtěla jsem ti dukátky vrátit.“

Tatínek se usmál a pohladil Lauru po hlavičce. „Lauro, už se s tím netrap, ale jen 
si pamatuj, že nezasloužené dukátky ještě nikomu štěstí nepřinesly.“

Ráno opravdu Laura vstala o celou půlhodinu dříve a s tatínkem všechny hračky 
uklidili na své místo. Nu, a světe div se, dukátky pak šly do kasičky úplně samy.
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Vánoce v nebi
Kateřina Koťátková, 10 let

Ahoj, já jsem Ježíšek. Dnes bych Vám chtěl říct, jak my v nebi slavíme Vánoce.
Začneme u cukroví. My neděláme cukroví z těsta, ale z mraků, a nemáme polevu, 

ale čistě modrou oblohu, ano, barevné zdobení, ale vločky.
A teď mi řekněte, kdo z nás to má jednodušší. Já bych řekl, že Vy, protože my 

musíme nachytat mraky. A to není lehké, protože nám utíkají. A sbírat oblohu není 
sranda, je to jako sbírat borůvky v lese. No a ty vločky padají málokdy, vždyť to znáte.

A teď se přesuneme na advent. Máme taky adventní věnec, ale nejsou tam jenom 
čtyři svíčky. Budete se divit, máme jich tam dvacet čtyři. První svíčka se zapaluje 
1. prosince a poslední 24. prosince.

A když jsme u 24. prosince, tak vám řeknu, jak zdobíme vánoční stromeček. Ta 
tradice je u nás třetí rok a už víme jak na to. Musíme jít k vám do lesa a tam si uříz‑
neme smrk. Ale musí být malý, aby Vám to nepřišlo divné a abyste si nevšimli, že 
smrk lítá.

Když ho dostaneme k nám do vesnice, tak ho jdeme ozdobit. My ho zdobíme kap‑
kami vody. Takže když je světlo, tak se třpytí.

Když se setmí, tak jdou všichni na večeři, a  já musím všem dát pod stromeček 
dárky. Ale sám bych to nezvládl, protože nás je opravdu hodně. Tak mi musí pomoct 
moje kamarádka Janička, ta jediná ví, co dám ostatním pod stromeček.

A když to všechno nanosíme pod náš stromeček, tak už rychle zabalím všechny 
Vaše dárky. Když přistanu, musím rychle, abych stihl i naši slavnost. Ještě než odle‑
tím, obhlédnu všechny domy, jestli mají všichni, co chtěli, a pak odletím.

U nás už všichni mají rozbalené dárky. Vypadá to, že z nich mají velkou radost. 
Ale mně je stejně něco líto. Nevím co, a už nad tím přemýšlím asi hodinu a nic mě 
nenapadá.

Pak mě zavolá Janička, abych tam šel, a všichni zakřičeli: „Překvapení!“ a dali mi 
do ruky mapku. Vypadala jako mapa pokladu. Vzal jsem si ji a šel jsem.

Cesta vedla kolem továrny na dárky a kolem školy pro andílky až ke mně domů. 
Vešel jsem dovnitř a začal jsem hledat. Šel jsem do koupelny a do kuchyně i do po‑
koje. Ale nikde nic. Pak jsem se šel podívat na zahradu. Vidím tam velkou krabici 
s velkou červenou mašlí. Otevřu ji a z krabice vyskočí sněžný pejsek.

A takhle my v nebi slavíme Vánoce.
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Neobyčejná pohádka
J. Tomečková, 14 let

Jednou, hodně dávno v jednom království, se odehrál neobyčejný, obyčejný pří‑
běh a já vám ho teď převyprávím.

Začneme klasicky. Za devatero horami a devatero řekami bylo jedno království, 
které mělo svého krále, královnu a samozřejmě i krásnou princeznu, která se měla 
vdávat. Princezna se jmenovala Olivia, měla zlaté, dlouhé vlasy a pomněnkově mod‑
ré oči. Ráda se bavila společností dvorního šaška a ráda chodila na procházky s dvor‑
ními dámami.

V království se hledělo hlavně na vzhled, a nikdo kromě prostých lidí se nezajímal 
o povahu ostatních. Stejně tak to měla i princezna s vybíráním svého nastávajícího, 
volila vzhled před povahou.

Král nebyl zrovna nejlepší otec, vlastně ani manžel, ale přesto ho měla Olivia ráda. 
Oliviin otec chtěl, aby se princezna co nejrychleji vdala, a už mnohokrát uspořádal 
turnaj na kterém se sjelo mnoho princů, ale Oliviino oko nemohlo zachytit nikoho, 
kdo by pro ni byl dost dobrý. Všichni to byli sice bohatí a vznešení princové, ale ve 
skutečnosti žádný z princů neměl šarm a krásu.

Tak jí král dal poslední možnost. Řekl jí, že jestli si na nadcházejícím turnaji nevy‑
bere ženicha, vybere ho sám. Olivia to takhle nechtěla, obávala se, že jí otec vybere 
prince, který se jí nebude líbit. Turnaj se blížil a Olivia se bála, že neobjeví nikoho, 
s kým má strávit zbytek svého života. Královna, její maminka, se snažila králi domlu‑
vit, ať jejich dceři dá ještě čas, ale on byl rozhodnutý.

Nastal den turnaje, všichni včetně princezny usedli na svá místa. Princezna tur‑
naj bedlivě sledovala, když vtom zahlédla prince, který se jí od prvního pohledu líbil. 
Byl to princ Harold. Vysoký, zelenooký a dlouhovlasý, ale něco se jí na něm nezdálo. 
Neusmíval se, netvářil se nijak zaujatě, a vypadalo to, že tu není ze své vlastní vůle 
a že o princeznu nemá takový zájem jako ostatní.

To princeznu trochu mrzelo, ale okouzlil ji natolik, že se to snažila přehlédnout, 
avšak výraz na jejím obličeji se okamžitě změnil, když uviděla, že jde princ na řadu. 
Na svém koni se rozeběhl proti svému soupeři a z koně ho shodil.

Publikum začalo jásat nad schopnostmi okouzlujícího dlouhovlasého prince, pak 
se ale stalo něco, co nikdo nečekal. Harold okamžitě seskočil ze svého koně, rozběhl 
se za poraženým princem, pomohl mu vstát a s obavami ve tváři se ujistil, že je v po‑
řádku.

Turnaj se blížil ke konci a princ Harold se držel mezi nejlepšími. Vypadalo to, že 
vyhraje, a taky že ano. Harold turnaj vyhrál a princezna měla jasno. Byla okouzlena 
princovou krásou a šarmem, věděla, že tohle byl princ jejích snů. To se ale nedalo říct 
o Haroldovi, z jeho výrazu nebylo poznat, jestli se raduje či truchlí.

Ještě ten den nastaly oslavy. Místní připravili stoly, vyvalili soudky s pivem, na‑
chystali čerstvě ulovenou zvěřinu, zákusky a místní vyhlášené víno. Všichni se rado‑
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vali, že si jejich vybíravá princezna konečně našla ženicha. Dokonce i poražení prin‑
cové si užívali jídla, pití a přítomnosti krásných dam.

Jediní, kteří si přítomnosti dam nevšímali, byli princ Harold a Lewis, princ, které‑
mu Harold v boji pomohl. Lewis byl menší postavy, oči měl modré jako denní oblohu, 
vlasy měl krátké a trochu světlejší než Harold. Lewis pocházel ze vzdáleného bohaté‑
ho království a jako jeden z mála princů měl dobré srdce.

„Ještě jednou se omlouvám, tohle dělám nerad,“ řekl Harold posmutnělým tónem 
Lewisovi.

„Nemáte se za co omlouvat, nijak jste mi neublížil, pád z koně není nic příjemné‑
ho, ale stejně bych neměl šanci turnaj vyhrát,“ odpověděl Lewis rozpačitě.

„S vaší drobnou postavou jsem si myslel, že jsem vám při nejmenším něco zlomil,“ 
řekl Harold „A stejně si nemyslím, že je princezna úplně výhra,“ dodal. Lewis se jen 
začervenal a dál pokračovali v jejich konverzaci, ale k tomuto tématu se za celý večer 
už nevrátili.

Harold s Lewisem si moc dobře rozuměli a na to, že se znali jen pár chvil si dokáza‑
li promluvit skoro o všem, pokud tedy nepřišlo na vítězovu nastávající. Bylo zřejmé, 
že z toho Harold není nadšený a že se o tom nechce bavit. Lewis byl docela překva‑
pený tím, jak zelenooký k věci přistupoval, ale z nějakého důvodu byl rád. Přišlo mu 
zvláštní, že se princ nechce bavit o někom, koho si má za pár dní vzít.

Od brzkého rána byly oslavy zase v plném proudu a po celý den byl Lewis po boku 
Harolda, dokonce i  v  situacích kdy byl zelenooký nucen stát na blízku princezny. 
Olivia neměla dobrý pocit z toho, že se od ní princ drží dál, ale myslela si, že je jen 
nervózní z její krásy.

„Vím, že to není ta pravá,“ pronesl Harold k modrookému princi, ze kterého ne‑
mohl už od turnaje spustit oči. Lewis jen tiše přikývl a pomalu se ztrácel ve svých 
myšlenkách, celou dobu musel myslet na to, že princ Harold si vezme princeznu 
a budou spolu žít šťastně až do smrti, nechtěl si připustit, že se to stane, vadilo mu, 
že druhý princ si vezme někoho, koho ani nemá rád.

Proč se mu nelíbí pokračování Haroldova příběhu? Vždyť ho ani nezná, tak proč 
mu to vadí? Tyto otázky si pokládal pořád dokola. Sňatek dvou nepropojených duší 
se pomalu blížil a Harold věděl, že nechce, aby takhle pokračoval jeho život, a pak to 
Haroldovi došlo. Jediný člověk, který upoutal jeho pozornost na turnaji nebyla ta, 
ona krásná princezna, ale byl to ten princ, který právě teď stál po jeho pravici a sle‑
doval okolní svět těma kouzelně modrýma očima.

Dalšího dne měl vyrazit král s jeho družinou, společně s budoucím manželem jeho 
dcery na tradiční předsvatební lov, ale tentokrát bylo něco jinak. Na lov jel i princ 
Lewis, kterého ještě téhož dne Harold požádal, aby jel s nimi. Lewis nabídku s čer‑
venými tvářemi přijal, i když si nebyl jistý svými schopnostmi v rychlé jízdě na koni, 
přece jen není tak zdatný jako Harold.

Královská družina vyjela do lesa, o kterém se mezi prostými lidmi povídaly vše‑
lijaké příběhy, ať už strašidelné nebo ne. Vyprávělo se také o drakovi, či ještěrovi, 
který žil hluboko v lesích. Mnozí tvrdili, že zahlédli ocas nebo jednu z jeho hlav, ale 
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všichni věděli, že jsou to jen pohádky pro děti.
Král stál v čele, celá družina za ním a jako poslední jel princ Harold a před ním 

Lewis. Pomalu projížděli lesem na královských koních, když tu Harold zahlédl stádo 
laní, které se pásly v keřích. Všichni začali popohánět své koně a v čele s Haroldem 
se vydali za kořistí. Lewis v tom zmatku spadl ze svého koně, který se splašil a utekl 
do houštin.

Zůstal stát uprostřed cesty s vykulenýma očima a ve své rozrušené mysli se sna‑
žil vymyslet nějaký použitelný plán. Nakonec se vydal směrem, kterým se všichni 
rozeběhli, nebyl si však jistý, že jde správně. Prodíral se hustými, trnitými keři, byl 
celý poškrábaný a ještě k tomu se začalo smrákat, Harold a družina nikde. Lewis byl 
ztracený. Rozhodl, že se ukryje v poněkud bezpečně vyhlížející jeskyni, po chvíli však 
vyčerpáním usnul.

Ukázalo se, že ta jeskyně bylo doupě hrůzostrašného čtyřhlavého draka, o tom ale 
Lewis zatím nevěděl. Jakmile Lewis otevřel oči, tak se hrůzou schoulil do klubíčka 
a pozoroval spícího draka. Bál se, že když udělá nějaký větší pohyb, draka tím vzbudí. 
To by znamenalo, že už nikdy nestráví další chvíle s Haroldem, na kterého musel po 
celou tu dobu myslet.

Měl ale obavy, že si Harold ani nevšiml, že na lovu Lewis chybí, a i kdyby si toho 
všiml, nesnažil by se ho hledat. Ve skutečnosti to bylo ale úplně jinak. Haroldův spo‑
kojený výraz z úspěšného lovu mu zmizel ze tváře, jakmile zahlédl Lewisova splaše‑
ného koně.

Bez jediného slova se odpojil od družiny a vydal se Lewise hledat. Svým mečem 
rozsekával plané větve a  marně se snažil Lewise najít. Bál se, že už nikdy neuvi‑
dí modroočkovu krásnou tvář a že už nikdy neuslyší jeho sametový hlas a zvonivý 
smích.

Drak se začal probouzet. Lewis se tisknul ke stěně jeskyně a doufal, že si ho drak 
nevšimne. Doufat, to byla jeho jediná možnost. Drak pomalu pootevřel jedno oko, 
pak druhé a vyfoukl z nosu horký vzduch, který Lewisovi odvál vlasy z čela. Drak se 
probudil a koutkem oka zahlédl krčícího ho se chlapce. Lewis věděl, že se z tohohle 
jen tak nedostane, jediná jeho naděje byl Harold.

Harold už byl zoufalý, nevěděl, kde jinde má svého prince hledat, když tu uslyšel 
hlasitý řev neznámého tvora, který vycházel z temné jeskyně. Bez váhání se rozběhl 
a doufal, že zrovna tam Lewis nebude.

Vběhl do jeskyně a spatřil mocného draka, jak se sklání nad Lewisem, krčícím se 
v růžku s víčky stisknutými silně k sobě. Bez váhání vytasil svůj mírně otupený meč 
a vrazil ho drakovi přímo do srdce. Celé drakovo tělo a všechny jeho čtyři hlavy se bez 
života skácely k zemi.

Harold okamžitě přiběhl k vystrašenému princi a spojil jejich rty k sobě. Jakmile 
Lewis ucítil měkké rty na těch svých, pomalu otevřel oči a spatřil Haroldovu krásnou 
tvář. „Ty ses pro mě vrátil,“ vzlykl Lewis „Bál jsem se, že už tě nikdy neuvidím,“ řekl 
Harold vystrašeným, ale přesto spokojeným tónem.

Lewis a Harold společně odcestovali do dalekého království, kde jako prostý lid po 
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zbytek života žili šťastně až do smrti.
V království, kde žila princezna Olivia, se doteď vypráví příběhy o dvou princích, 

kteří jako dobří přátelé padli bok po boku v boji s drakem, ale všichni víme, že jsou 
to jen pohádky pro děti.



13

Brána štěstí
Tomáš Beránek, 14 let

Patrik byl jako každé malé dítě a nedokázal u ničeho vydržet. Přál si k narozeni‑
nám hračku, a s tou si hrál jenom týden. Nikdo z jeho rodiny nevěděl, jak ho zabavit. 
Jeho babičku tedy napadlo, že by se mohli vydat na půdu najít něco, s čím by si mohl 
hrát.

Ale to, co mu babička nabídla, tak nechtěl, až najednou uviděl divnou krabičku. 
Byla celá zelená a do její přední strany byl vyřezaný čtyřlístek. Když krabičku otevřel, 
zjistil, že uvnitř je klíč ve tvaru čtyřlístku. Klíč vzal do ruky a jako mávnutím kouzel‑
ného proutku se před ním objevila brána. Byla celá železná a všude kolem ní rostly 
čtyřlístky. Zděšeně poskočil a upustil klíč.

Jakmile se podíval znovu, tak tam brána už nebyla. Babička se bála, že jestli se 
ještě jednou něčeho lekne, tak z půdy spadne. Proto mu řekla, ať sleze, že půjde na 
oběd.

U oběda Patrik skoro nic nesnědl, protože celou dobu myslel na tu bránu. Tak ho 
napadlo, že zkusí klíč vzít ven a bránu tím zkusit tam vyvolat. Tak ten klíč vzal ven 
a začal si sním hrát, chvíli se mu to nějak nedařilo, ale pak… „Povedlo se!“ nadšeně 
řekl Patrik. Brána se před ním objevila znovu a teď do ní mohl dokonce vstoupit.

Uvnitř bylo obří kolo, tabule, jeden velký a tři malé stolky a spousta židlí. „Vypa‑
dá to tu jako by se tu pořádala nějaká televizní soutěž,“ řekl si pro sebe Patrik. V tu 
chvíli se rozsvítila všechna světla a před ním v malých židličkách seděli nějací malí 
skřítci, měli zelené čepičky, hnědé kšandy a kudrnaté oranžové vlasy.

„Co jste zač?“ zeptal se Patrik „Jsme leprikoni,“ řekl jeden ze skřítků. „Vítejte 
v soutěži ʻKdo chce mít všeʼ! Já jsem Josef a jak se jmenujete Vy, mladý muži?“ ze‑
ptal se Josef u velkého stolu.

„Jmenuju se Patrik“ odpověděl. „Tak jo Patriku, můžeme začít“ řekl a ukázal na 
tabuli za ním. „Otázka číslo jedna: Jakou barvu má čtyřlístek?“ zeptal se Josef. „Ze‑
lenou.“ odpověděl Patrik. „Správně.“ řekl Josef. „Otázka číslo dvě: Co je na konci 
duhy?“ zeptal se Josef. „Kotlík se zlatem.“ odpověděl Patrik. „Zase správně.“ radost‑
ně řekl Josef. „Poslední otázka: Co se říká, že budeš mít, jestli najdeš čtyřlístek?“ 
zeptal se Josef. „Štěstí!“ radostně odpověděl Patrik. „Potřetí správně.“ řekl Josef. 
„A tímto vyhráváte možnost přát si kdykoli cokoli,“ řekl Josef. „Vážně?“ zeptal se 
překvapeně Patrik. „Ano, vážně.“ odpověděl Josef.

A tak si začal Patrik přát vše, co kdy chtěl, od autíček až po motokáru. Vždy to 
bylo něco jiného. S každou hračkou si hrál chvíli, ale pak na ni zapomněl a začal si 
hrát s jinou. Měl všechno, ale přece byl smutný. „Ať si přeju, co si přeju, nikdy nejsem 
šťastný,“ povzdychl si Patrik. „Co jenom budu dělat?“ zeptal se sám sebe.

„Přeju si, ať jsem zpátky doma!“ řekl Patrik. Hned, co to řekl, už byl zpátky ve 
svém pokoji. Rychle šel dolů, aby se kouknul, jestli na něj už čekají babička a děda. 
Oba na něj čekali v kuchyni.

„Co ti to tak dlouho trvalo?“ zeptala se ho babička. „Skoro ti vychladl vývar.“ Po‑
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díval se na babičku i na dědečka a v tu chvíli mu to došlo. Ani s milionem hraček 
nebude šťastný, když bude sám. „To je na dlouhé vyprávění,“ řekl Patrik s úsměvem 
a dal se do jídla.

K čemu hračky, odpoledne půjdou s dědou do lesa. Klíč dal zpátky do krabičky 
a krabičku na půdu. Třeba ji bude někdo ještě potřebovat, ale on už ne, on totiž už 
věděl, že to, na čem záleží, je jeho rodina a kamarádi.
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Oslava na druhý pokus
Anežka Marková, 12 let

Jeden král s královnou měli dvě děti. Byla to princezna Andělka a princ Robin. 
Andělce mělo být za dva dny už patnáct a Robinovi bylo šestnáct let. Sourozenci se 
spolu nikdy moc nemuseli, vždycky se pošťuchovali a dělali si naschvály.

Na Andělčiny narozeniny měla být obrovská královská venkovní slavnost s celou 
vesnicí. Bude na ní obrovský dort, pěkná výzdoba a oslavenec patnáctých narozenin 
se měl vždy obléct do dlouhých zlatých šatů s malou korunkou.

Další den se všechno připravovalo, začaly se na stromy věšet barevné stužky a ba‑
lonky. Robin s  jeho kamarádem Dominikem si povídali u  stromu ve stínu. „Mám 
úžasný plán na zítra,“ prohlásil Robin. „Jaký?“ zeptal se Dominik. „Uvidíš,“ řekl Ro‑
bin.

Robinův plán byl jasný. Až se nikdo nebude dívat, dá do velkého dortu balonek 
s fialovým barvivem z červené řepy, a až Andělka dort rozkrojí, bude fialová a všichni 
okolo ní taky. Robin si byl jistý, že se všichni budou smát.

Uvnitř zámku si povídala Andělka se svou společnicí Terezou. „Myslíš si, Teri, že 
na mě Robin bude něco chystat?“ otázala se Anděla Terezy. „Těžko říct, doufám, že 
ne, ale známe Robina, ten zas bude mít něco v kapse.“

Byla noc a přišel začátek Robinova tajného plánu. Přišel do kuchyně k velké ledni‑
ci, odřízl vršek dortu, dal tam balonek a zase odešel.

Přišel Andělčin velký den, na nebi nebyl ani mráček a všichni se pomalu začali 
připravovat. Venku se začala chystat hostina, lidé ze zámku i z vesnice se pomalu 
scházeli a Andělka si oblékala zlaté šaty. Když jí Tereza nandávala na hlavu korunku, 
Andělka se přiznala, že se trochu stydí, ale hrozně se těší.

Andělka byla oblečená a slavnost mohla začít. Její rodiče a bratr ji doprovázeli 
k dortu. Ale ještě předtím se měl konat přípitek. Tak Andělka předstoupila a poděko‑
vala všem, kteří se zúčastnili venkovní slavnosti. Zatímco Andělka děkovala, Robin 
se vytratil, aby nebyl zašpiněn fialovou barvou.

Po proslovu se šlo na dort. U Andělky stáli její rodiče a některé služebnictvo a vza‑
du za křovím se krčil Robin. Andělka vzala do ruky ostrý nůž, který přinesla jedna ze 
služebnic na stříbrném podnosu. Pomalu se začala natahovat na dort a všichni byli 
natěšení a začali si připravovat ruce na tleskání, až sekne do dortu.

Nůž projel hluboko do něj, balonek se roztrhl a fialová barva pokryla Andělčiny 
šaty společně taky s jejími rodiči a většinou služebnictva.

Všichni ztichli, jen ze křoví se ozýval smích. Robin vylezl a smál se jako nikdy dřív, 
ale ostatním to vtipné nepřišlo. Král zuřil a Andělka se s pláčem rozeběhla do hradu. 
Poté za ní šli naštvaně i rodiče a Robina začalo mrzet, že to udělal, tak běžel za nimi. 
Lidé se pomalu začali rozcházet a snažili se vstřebat to, co se právě stalo, a všichni 
věděli, že se o tom bude vyprávět ještě roky.

Další den se chtěl Robin Andělce omluvit, ale ta už měla od včerejšího večera za‑
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mčené dveře. Když chtěl odejít, její dveře se otevřely a Andělka vyšla v noční košili 
a prošla kolem něj s výrazem, jako kdyby ho vůbec neznala. Robin neváhal a hned jí 
doběhl a začal se jí omlouvat, ale Andělka vůbec nereagovala.

Andělka byla naštvaná jako nikdy dřív, chtěla ho ignorovat až do smrti, ale věděla, 
že to nedokáže.

Robin se cítil hrozně, byli na něj naštvaní rodiče, ale nejvíc ho trápilo, že na něj 
byla naštvaná Andělka. Ale v tu chvíli ho napadlo, že by mu možná všichni odpustili, 
kdyby udělal druhou slavnost Andělčiných patnáctých narozenin. Věděl, že to musí 
všechno zařídit sám, aby odčinil své chyby.

Nejdřív ale musí umýt zlaté šaty. Zlaté šaty se nedají vyprat, žádné služebné to 
nejde vyprat ručně.

Vypůjčil si šaty od služebnic s tím, že to zkusí smýt. Šel k tomu nejčistšímu potů‑
čku, který znal, a začal je tam drhnout. Po chvíli si uvědomil, že fialová barva vůbec 
nepouští. Ale dostal nápad, jen nevěděl, jestli se to bude ostatním líbit.

Šel do kuchyně, vzal si červenou řepu a pokusil se šaty fialovou barvou obarvit 
celé. Když tak učinil, dal je do lavoru vody. Poté je vytáhl a pověsil na věšák. Zatímco 
se šaty sušily, oznámil všem lidem z vesnice, že se venkovní slavnost Andělčiných 
narozenin bude kovat ještě jednou a že se omlouvá za pokažení té první. Poprosil 
kuchařky, aby udělaly ještě jeden dort, a začal s přípravou.

Po pár hodinách práce to měl hotové. A napadlo ho, že by šel za Andělkou a předal 
jí teď už fialové šaty.

Přišel k jejím dveřím, zaklepal na ně. Netrvalo dlouho a Andělka vykoukla ze dve‑
ří. „Co chceš Robine, nemám na tebe náladu,“ řekla neochotně Andělka. „Přišel jsem 
ti říct, že se ta oslava bude zítra konat ještě jednou,“ řekl Robin, ale Andělka byla 
zmatená a řekla jen: „Vždyť jsou ty zlaté šaty zničené, oslava se nemůže konat.“

Robin opatrně vytáhl šaty, které skrýval za zády. Andělce se rozzářily oči a hned 
ho objala s velkou radostí. „Fialová se mi vždycky líbila víc než zlatá,“ řekla Andělka 
nadšeně.

Nastala druhá oslava a každý s údivem obdivoval krásu fialových šatů. Všechno 
šlo podle plánů, ale když všichni snědli svůj díl dortu, začalo poprchávat. Nikomu to 
však nevadilo a byli šťastní.

A historka o venkovní slavnosti se vyprávěla ještě roky.
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Lucie a tajemný drahokam
Violka Kročková, 8 let

Povím vám příběh o jedné dívce, která se jmenuje Lucie. Lucie jezdí na prázdniny 
k babičce Bětě. Babička Běta má chalupu, která je obrovská, má velkou půdu a malý 
sklep.

Lucie přijela k babičce na letní prázdniny. Přijela vlakem, děda ji vyzvedl na nádra‑
ží a babička ji přivítala jejími oblíbenými borůvkovými knedlíky.

Po obědě babička vyslala Lucii na půdu pro knížky. Lucii se moc nechtělo, protože 
věděla, že půda je veliká a bude jí trvat, než krabice s knížkami najde. Ale co by pro 
svou babičku neudělala!

Vylezla na půdu, hledala, a když konečně našla krabici s knihami, zaujala ji ma‑
linká kožená skříňka, která ležela vedle krabic. Protože byla Lucie velmi zvědavá, tak 
krabičku otevřela… A do očí se jí zablýskl malý fialový DRAHOKAM!

Lucie si ho vzala do ruky, aby si ho prohlédla, ucítila zvláštní pocit a najednou se 
ocitla v úplně jiném světe. Byla velmi udivená, kde se to ocitla, vždyť byla u babičky 
na půdě?! Rozhlédla se kolem a spatřila prase s křídly a jeleními kopyty, žábu s býčí 
hlavou a kočičím ocáskem a takových zvláštních zvířat tam bylo mnohem víc. Ale 
jediné, co Lucii zajímalo, bylo to, jak se dostane co nejdříve zpátky domů k babičce.

Uviděla řeku, tak se k ní rozběhla. Když se podívala do řeky, uviděla SEBE a ne‑
mohla uvěřit, že je to ona! Místo nosu měla kočičí čumák a  jemné vousky, místo 
svých krátkých vlasů měla dlouho koňskou hřívu, a ještě k tomu měla opičí nohy!

Rozkřikla se tak hlasitě, že se všechna zvláštní zvířata zastavila, a kdo mohl, tak si 
zacpal uši. Když přestala křičet, začala panikařit a běhat. Běžela po mostě, který byl 
z lízátek, takže se jí na něm lepily její opičí nohy a škubalo to její chloupky.

Vyběhla na čokoládový kopec, a jak běžela zase dolů, tak si ani nevšimla, že zbo‑
řila perníkovou chaloupku. Po pár metrech padla únavou u limonádových pramínků 
na vatové louce. Měla takovou žízeň, že potom, co se napila limonády z pramínků, 
už téměř přestaly téct.

Ležela, zhluboka dýchala a snažila se pochopit, co se to děje! Pak ji to trklo. „Za to 
může ten krásný fialový drahokam!“

Ještě chvíli odpočívala a  pak přemýšlela, jak se odtamtud co nejrychleji dosta‑
ne. Říkala si: „Co když takhle zůstanu napořád, s kočičím čumákem, to se mi budou 
všichni posmívat a nebudu moc být se svými kamarády?!“

Najednou na louce uviděla dívku s velkými fialovými křídly. Nejdřív se bála, ale 
po chvíli se odhodlala. „Dobrý den, já jsem se tu ocitla a nevím, kde to jsem a jak se 
dostanu domů.“

Krásná víla jí řekla: „Pověz mi, jak ses sem dostala, jinak ti pomoc nedokážu.“
Lucie okamžitě víle vše objasnila. Víla řekla: „Pomůžu ti, ale nebude to lehké. Fia‑

lový drahokam je příliš silný a jediný drahokam, který ho přemůže, je bílý drahokam. 
Potkala jsem tu už pár dívek jako jsi ty.“
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Lucie řekla: „Už mě nenapínejte, kde seženu ten bílý drahokam?“
Víla opáčila: „Cesta nebude lehká, bílý drahokam je ve dne neviditelný, takže ho 

musíš hledat v noci. Půjdeš Havraním lesem, projdeš Netopýří jeskyní, a nakonec 
dorazíš do dračího doupěte, kde je ukryta na vysokém skalním výčnělku zlatá klec 
s bílým drahokamem. To není vše, spící drak má klíč od té klece. Musíš mu ho sebrat 
a vrátit se zpět dříve, než vyjde slunce. Dávej si velký pozor, mnoha dívkám, jako jsi 
ty, se to nepodařilo, a už jsem je nikdy nespatřila.“

Lucie se velmi bála, ale byla odhodlaná to pro svůj návrat udělat. Vyrazí ještě 
o dnešní noci! Babička jí velmi chybí a chce to mít co nejdříve za sebou. Poslední, co 
jí víla řekla bylo: „Až se vrátíš, budu na tebe čekat tady, pamatuj na vše, co jsem ti 
řekla,“ a zmizela.

Začalo se stmívat, tak se Lucie vydala na nebezpečnou cestu. Lucie se v té tmě 
velmi bála, ale neustále si opakovala, že už zítra bude zase doma s babičkou.

Jak tak šla, spatřila Havraní les. Když jí víla o Havraním lese říkala, neuměla si 
představit, že bude tak temný a strašidelný. Ale přesto do něj s odhodláním vstoupi‑
la, jak šla a rozhlížela se, najednou se velmi lekla, protože se z obřího smrknu něco 
vynořilo!

Vykřikla tak moc, že se i stromy v lese začaly otřásat. Byla vyděšená, ale stejně 
chtěla vědět, co ji tak vylekalo. Zaměřila svůj pohled ke smrkům, a jak by ne, na větvi 
seděl havran.

Lucie si oddechla, protože si myslela, že na ni číhá nějaká krvelačná bestie. Po‑
každé, když slyšela nějaké divné zvuky, snažila se usmívat a říkala si, že jsou to jen 
havrani, kteří ji chtějí vystrašit.

Vyšla z lesa a byla na sebe pyšná, že to zvládla, ale pak jí došlo, že ji čekají další, 
možná ještě strašidelnější místa než Havraní les.

Vstoupila do Netopýří jeskyně a tam byla tma jako v pytli. Říkala si: „Takže kočičí 
čumák mám, ale kočičí oči, které by mi pomohly, ty nemám!“

V  jeskyni nic neviděla, a proto se nemohla vylekat ani žádné příšery. A JE TO 
TADY!!! Přímo před ní se jí zjevilo dračí doupě. Nahlédla do něj jedním okem a spat‑
řila obřího tyrkysového draka. Když se podívala pořádně, tak uviděla tmavě rudého 
ještě většího draka. Toho se vylekala, protože byl větší než babiččina chalupa!

A jak říkala víla, mezi draky ležel malý zlatý klíč. Vedle Lucie stál vysoký dub s čer‑
nými listy. Najednou ze stromu spadlo hnízdo, ve kterém byla dvě malá ptáčátka. 
Lucie věděla, že je tam nemůže nechat, protože by je určitě za chvíli snědla nějaká 
krvelačná zrůda. A tak opatrně zvedla hnízdo a vylezla s ním na strom.

Poznala, kam má hnízdo dát, protože už tam na ně čekala maminka, která byla 
rozrušená z toho, kam se hnízdo s ptáčaty podělo. Když ho tam Lucie položila, ma‑
minka mláďat jí poděkovala. Lucii ani neudivilo, že mluví lidským hlasem.

Maminka ptáčat řekla: „Vidím, že se potřebuješ dostat k bílému drahokamu. Za 
to, že jsi pomohla mým dětem, ti daruji neviditelný plášť, aby si tě draci nevšimli, 
vydrž tady chvilku, hned se vrátím.“

Po chvilce Lucie uviděla maminku ptáčat, jak nese v zobáčku dlouhý hnědý plášť. 
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Lucie poděkovala a rozloučila se s nimi, a když si plášť nandala, byla jí vidět pouze 
hlava, přetáhla si ještě přes hlavu kapuci a zahalená vstoupila do dračího doupěte.

Velmi se bála, sice ji draci neviděli, ale pocit měla stejný, jako kdyby ji viděli. KO‑
NEČNĚ! Dostala se mezi draky a sebrala zlatý klíč. Byl větší, než se zdál.

Lucie věděla, že slunce začne co nevidět vycházet. Proto rychle přistoupila ke ská‑
le a začala po ní šplhat, až se dostala ke skalnímu výčnělku, na kterém byla klícka 
s drahokamem.

Bílý drahokam krásně zářil v černočerné noci. Rychle odemkla klec, popadla dra‑
hokam, seskočila ze skály a  rychle běžela zpátky na vatovou louku, aby tam byla 
dříve, než slunce vystrčí první paprsky.

Když tam dorazila, stála tam víla. Lucie ji samým štěstím začala objímat. Víla jí 
po chvíli objímání řekla, ať jí podá drahokam. Lucie udělala, co jí víla řekla a podala 
jí drahokam. Víla na drahokam uronila slzičku, podala ho Lucii zpět a řekla: „Pověz 
drahokamu své přání“.

Lucie se na to chtěla vrhnout, ale víla ji zarazila. „Ještě chvíli počkej. Až budeš 
doma, rozbij oba dva drahokamy. Až je rozbiješ, najdeš v každém půlku bílo ‑fialového 
motýlka, půlky dej k sobě a oni se spojí. Motýlka nesmíš nikdy ztratit.“

Lucie jen kývla hlavou, pošeptala drahokamu své přání a už byla zase u babičky 
na půdě. Hned běžela do pokoje, který měla u babičky, rozbila drahokamy a spojila 
půlky bílofialového motýlka.

Od té doby Lucie nosí toho motýlka ve vlasech a všichni jí ho závidí. A když se jí 
někdo zeptá, odkud ho má, Lucie jen odvětí: „To je na dlouhé vyprávění.“
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Kecka a víla Líbezná
Kateřina Kučerová, 14 let

Víte, proč se Líbeznice jmenují Líbeznice? Nevíte? Tak si poslechněte tento pří‑
běh.

Kdysi dávno v jedné malé vesničce, která byla tak malá, že ani neměla jméno, žil 
jeden mladík, který měl velmi bujnou fantazii. Neustále si něco vymýšlel a překru‑
coval. Vyprávěl příběhy, které se nikdy nestaly, popisoval místa, na kterých nikdy 
nebyl, mluvil o bytostech, které nikdy nikdo neviděl.

Kvůli tomuto svému lhaní a vymýšlení mu nikdo neřekl jinak než Kecka. Jeho 
samotného to ani moc netrápilo. Žil si ve svém světě představ a nekonečné fantazie. 
Ale jeho rodiče z něj byli nešťastní. Lidé z vesnice si z chlapce dělali legraci a v poz‑
dějším věku ho ani žádná nevěsta nechtěla. Kecka celé dny trávil v lukách a hájích 
a každý večer se procházel kolem Mratínského potoka.

Ale nikdo nemládne a ani s rodiči Kecky to nebylo jinak. Otec Kecky jedno jaro 
velmi těžce onemocněl a věděl, že se blíží jeho konec. Zavolal si svého syna a ten mu 
musel slíbit, že přestane s tím svých fantazírováním, začne se více věnovat hospo‑
dářství a hlavně si najde ženu.

Kecka měl svého otce velmi rád, a tak jemu i sobě slíbil, že jeho přání splní. Přestal 
lelkovat po okolí, méně snil a více pracoval. Staral se o nemocného otce a snažil se 
najít nevěstu, ale jeho pověst ho předcházela a žádná ho nechtěla.

Kecka byl velmi nešťastný a jediné radostné chvilky, kdy zažíval klid, byly ty, když 
posedával pod dubem u potoka. Něco ho tam pořád táhlo, byl tam šťastný.

Jednou vpodvečer, když tam tak seděl a nevěděl si rady, začal přemýšlet, že bude 
muset odejít na nějakou dobu do velkého města Prahy, které bylo nedaleko, a najít si 
tam nevěstu, tam ho nikdo nezná.

Najednou se před ním zjevila krásná víla. Kecka nevěřil svým očím, ještě nikdy tak 
krásné stvoření neviděl, a do víly se hned zamiloval. Víla k němu přistoupila a řekla 
mu, že už léta kolem něho tančí, když sedí pod dubem, že umí číst myšlenky a že 
jeho fantazie je překrásná a nekonečná a že si neumí představit, že by odešel a s ním 
i jeho sny.

Kecka se potom s vílou scházel pod dubem každý večer a vyznal jí lásku. Ona mu 
řekla, že ho také miluje, ale na to, jak se stane z víly člověkem, na to musí přijít sám. 
Kecka ji oslovoval „moje vílo“, ale jednoho dne se jí zeptal, jak se vlastně jmenuje. 
Víla mu řekla, že jméno nemá: „Jsem bezejmenná jako ta vaše vesnice.“

Kecka se na ni podíval a řekl: „Ty jsi Líbezná,“ a políbil ji. A to bylo to kouzlo, které 
víla potřebovala, aby se stala člověkem. Potřebovala jméno a polibek.

Kecka se s Líbeznou oženil, otec Kecky se samým štětím uzdravil. Krása Líbezné 
byla tak neuvěřitelná, že se o ní povídalo, ne jenom po vsi, ale i v celém okolí. O naší 
vesnici se začalo říkat: „To je ta vesnice, kde bydlí ta kráska Líbezná.“ Postupem času 
z toho vznikly Líbeznice. Tak, a teď už to víte, proč jsou naše Líbeznice líbezné.
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O lumpárnách čerta Rauma
Artur Smýkal, 14 let

Za devatero horami, devatero lesy a devatero řekami stála dřevěná chata. Na kraji 
lesa, malá, útulná, daleko od rušných měst. Vedle chaty louka, vedle louky potůček, 
vedle potůčku poskakuje zajíc.

V chatě, u dřevěného stolu, sedí a snídá děda Dolfík. V obličeji vrásky, krátké bílé 
vlasy, hezky se usmívá, sem tam díra, sem tam zub. Chatu si sám postavil, natřel 
spáry na bílo a rád ji opravuje, když je potřeba. Často ho ale bolí záda, nemá tolik síly, 
pomoc by se mu hodila.

Venku se zatáhly mraky začalo sněžit a dovnitř táhne chlad.
„Je mi zima,“ pomyslí si Dolfík a jde do dřevníku pro dřevo. Vrátí se s pěti špalíky 

a rozdělá oheň v kamnech. Jenže kouř z kamen mu leze i do kuchyně. Kouř škrábe 
v krku a děda zakašle. „Čert vem ten kouř!“ zakleje Dolfík, „Kdyby mě jen nebolela ta 
záda a já mohl vyšplhat na střechu, abych vyčistil komín.“ posteskne si.

Najednou děda uslyší za zády chraplavý hlas: „Volal mě někdo?“ Děda se lekne 
a otočí se.

Malý, hubený, z kudrnatých vlasů čouhají růžky. Na Dolfíka okoukají zelené oči. 
Zkažené zuby, smrdí mu z huby. Nad kopyty visí kudrnaté chlupy. Je to čert!

„Já se jmenuju Raum. Jé, ty tady máš kouře!“ povídá.
„Ucpal se mi komín,“ odpoví děda, když překoná překvapení.
„Tak to bych ti ho mohl vyčistit,“ nabídne se Raum.
„Nabízíš mi pomoc?“ ptá se nedůvěřivě Dolfík.
„No jasně, s kouřem to my čerti umíme,“ zubí se Raum na dědu zkaženými zuby.
„No, to by mi ulehčilo trápení, to bych byl rád,“ povídá Dolfík.
Raum se tedy vydal na střehu. Sedí za komínem a lumpárna mu kouká z očí. Děda 

dole vidí, že kouř mizí, začne si tedy chystat oběd. Mrkev, celer, petržel, řepu. „Duše‑
ná zelenina s čočkou, už se těším,“ brumlá si Dolfík.

Zeleninu na pánev a  čočku do hrnce, šup na kamna. Jenže z  kamen se najed‑
nou valí kouř ještě víc, než předtím. Fuj, fuj, děda utíká před chatu nadechnout se 
vzduchu. Raum za komínem schovaný se potichu chechtá. Když se dochechtá, vyndá 
z komína ucpávku a volá na dědu: „Teď už to zase táhne, panečku!““

Když se kouř vyvětral, vrací se děda zpátky, a kouká, že hrnce jsou jen vlažné.
„Chtělo by to trochu víc ohně, že jo,“ motá se okolo něj Raum.
„No jo, no jo,“ povídá Dolfík, a než se naděje, fouká mu Raum dvířky do kamen. To 

víte, když fouká do ohně čert, není to malý plamínek.
Fúúú, húúú, a kamna jsou dočervena. Děda kouká, kouká, kamna žhnou a nekou‑

ří, ale zato se kouří z pánve. Černě! Zelenina je spálená na uhel.
„Stačí, stačí!“ volá děda na Rauma a dochází mu, že dnes bude mít k obědu čočku 

bez zeleniny. Děda začíná chápat, co to má v domě za pomocníka. Za jeho zády se 
Rraum potichu chechtá.
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„Poslyš, ty Raume, vidím, že s kouřem i s ohněm to umíš dobře.“ povídá Dolfík.
„To bych řek!“ povídá Raum hrdě.
„A umíš i teplo bez ohně?“ ptá se Dolfík.
„To bych moh’ zkusit,“ povídá Raum.
„Když mi tak pomáháš, tak bys mi mohl pomoct vyhřát tuhle bílou skříň.“ prosí 

děda. „Já si tam pak vlezu jako do sauny a vyhřeju si své staré kosti.“
A postrkuje Rauma k lednici. Raum nic netuší, vleze do lednice a děda za ním za‑

mkne dvířka. Lednici zapne a usměje se pod vousy.
„Zima, říkám zima je tady, co to je za divnou skříň?“ ozývá se po chvíli zevnitř. „Já 

chci ven!“ Lednice ale zevnitř Raumovi otevřít nejde.
„Dědo, pusť mě ven!“ volá Raum.
Dolfík na to nic.
„Já chci ven!“ volá Raum
Děda ale nic.
„Dědo, otevři tu skříň, je tu příšerná zima!“
A jak to dopadlo? Dolfík nakonec Rauma pustil ven, ale až poté, co mu Raum slí‑

bil, že mu s ničím pomáhat nebude. Když Raum vylezl, měl na sobě rampouch a byl 
celý zmrzlý. U dědy na chatě se už víckrát neukázal.

A děda? Ten si na chatě žil dál spokojeně až do smrti, s udržováním a opravami 
chaty mu pomáhal jeho syn.
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Mia a noční přízrak
Natálie Hašlerová, 10 let

Mia dnes nemohla usnout. Včera za ní byla sousedka Hela, která prý viděla ducha 
svého psa Baryho na záhonu s mrkví.

Miu nenapadlo žádné rozumné vysvětlení. Mohla sousedka Hela vážně vidět du‑
cha? Vždyť to není možné! Rozhodla se, že zítra za Helou zajde a ještě jednou s ní 
všechno probere. Po tomto rozhodnutí se jí konečně podařilo usnout.

Druhý den se u sousedky sešla Mia s Emou. Ema byla Miina nejlepší kamarádka, 
se kterou vždy všechny záhady řešila. Hela oběma dopodrobna vyprávěla vše, co vi‑
děla.

Emu napadlo jen jedno řešení. Tuto noc zůstanou u sousedky přes noc, aby pří‑
zrak viděly na vlastní oči.

Celou noc kamarádky nespaly a vyprávěly si zajímavé a tajuplné příběhy, které do 
této chvíle zažily. Oči nespustily ze zahrady a napětím skoro ani nedýchaly.

„Podívejte, támhle je!“ zašeptala Mia. Všechny holky se tím směrem podívaly. 
A opravdu! Ema si promnula oči, aby věděla, že se jí to nezdá. Hela s Miou se navzá‑
jem štíply ze stejného důvodu.

Byl tam duch! Zářil jako měsíc na nebi.
Tu se v roští zjevila kočka. Duch se v tu ránu ztratil. „Kde je?“ řekla poměrně na‑

hlas Hela. „Nevím, nikde ho nevidím,“ odpověděla Ema. Bylo už skoro ráno, a tak se 
kamarádky rozhodly, že se trochu prospí.

Druhý den se Mia s Emou a Helou sešly s kamarády na lanovém hřišti. Byl první 
týden po ukončení školy. Děti se pár dní neviděly, a tak si měly co říci. Sdělovaly si 
zážitky, ale na těch zážitcích něco nehrálo. Všichni se totiž shodli, že viděli duchy.

Berta viděla na zahradě svoji kočku Lízu, která se jí před rokem ztratila. Kristýnka 
zase viděla svého zesnulého pejska jménem Dorotka. Dokonce i Aleš viděl své zesnu‑
lé morčátko Pepu, jak běhá po zahrádce.

„A kde jste viděli ta zvířátka?“ zeptala se Hela. „Já viděl Pepu na záhonku s mrkví. 
Pepa měl dřív mrkvičku moc rád.“ Řekl Aleš a zavzpomínal si na strakatého morčáka 
Pepu.

„Moje Líza také běhala na záhonku s mrkví!“ vykřikla Berta, „Ačkoliv mrkev ni‑
kdy nejedla!“

„Dorotka měla docela ráda mrkev, ačkoliv byla čivava. Jen ji musela mít najemno 
nastrouhanou,“ řekla smutně Kristýnka se slzou v oku.

„Takhle to dál nejde,“ řekla Mia. „Musíme to vyřešit. Přeci nikdo nevěříme na du‑
chy. Nebo ano?“ Děti ztichly. Do této doby na duchy nikdy nevěřily. Ale teď nevěděly, 
zda na ně mají věřit, nebo ne.

„Všimli jste si, že všechny příběhy mají něco společného?“ zeptala se Ema. „Ano,“ 
odpověděly všechny děti najedou. Děti se shodly, že se zvířátka zjevila vždy v noci 
v blízkosti záhonku s mrkví a trochu i svítila.
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Jelikož už děti musely jít domů, ukončily tuto zvláštní debatu.
Na druhý den si domluvili sraz ve 20 hodin v budově školy, kde se má konat spe‑

ciální vystoupení tajemné skupiny. Tuto noc ani jeden z kamarádů podivného ducha 
neviděl, protože všichni usnuli vyčerpáním z předešlých dnů.

Ráno děti zjistily, že záhonky s mrkví a s ředkvičkami jsou už téměř prázdné. Noč‑
ní návštěvníci je zřejmě všechny spořádali.

Večer se skupinka dětí sešla před školou a společně se vydaly na vystoupení, které 
se konalo ve školní tělocvičně. Neměly ani ponětí, co je může čekat.

V okamžiku, kdy vstoupil na pódium urostlý muž střední postavy s bradkou a za‑
čal je seznamovat s programem, všimla si Hela, že dveře do strojovny jsou pootevře‑
né. Z malé místnosti se do tělocvičny linulo slabé světlo. Hela zavolala ostatní děti, 
aby to šly prozkoumat.

Když se všichni přiblížili ke strojovně, všimli si malých fosforeskujících stop na 
zemi. Po otevření dveří je čekalo velké překvapení. Ze dveří na ně vyběhlo minimálně 
deset fosforeskujících králíčků. „To snad není ani možné! Viděli jste to také?“ zvolala 
Mia. Nemohla uvěřit vlastním očím a potřebovala se ujistit, že to viděli i ostatní ka‑
marádi. „Ano! Viděli jsme to všichni!“ odpověděla Kristýnka, ale přerušil ji bouřlivý 
hluk diváků.

Králíci totiž vběhli do tělocvičny mezi diváky. Diváci vstávali a  křičeli strachy. 
V tělocvičně bylo totiž šero a jelikož králíci slabě svítili a zmateně pobíhali kolem, 
lidé nevěděli, co se děje a co to kolem nich běhá.

„Pojďte se sem podívat!“ zavolal na ostatní Aleš. Děti přiběhly a spatřily ve stro‑
jovně spoustu ohryzaných mrkviček a ředkviček. A co bylo hlavní, na zemi bylo ně‑
kolik rozlitých plechovek s fosforující barvou.

V ten moment Mia vše pochopila a s ní i ostatní kamarádi a začali se smát. Lidé 
se na ně otáčeli a vrhali na ně tázavé pohledy. V tu chvíli k nim přišel pán s bradkou, 
jehož vystoupení bylo touto událostí přerušeno. „Děti, co se to tu děje?“ zeptal se jich 
pán udiveně, „vy jste pustily ven ze strojovny má cvičená zvířátka?“

„Ne, nepustili jsme vaše ochočená zvířátka, ale naše duchy ze zahrad,“ řekly děti 
a opět se začaly smát. Lidé se na ně nevěřícně dívali a dožadovali se vysvětlení. Hela 
tedy všem vyprávěla podivné příběhy, které děti v posledních dnech zažily.

Děti se bály, že vidí duchy, kteří mají rádi mrkev. Ve skutečnosti šlo o cvičené králí‑
ky, které účinkující skupina přivezla a schovala ve strojovně. Bohužel došlo k nehodě 
a králíci převrhli plechovky s fosforující barvou a postupně se v ní vykoupali. Poote‑
vřenými dveřmi se králíci dostali ven a večer hodovali na mrkvičkách. Děti v nočních 
návštěvnících viděly svá zvířátka, po kterých se jim stýskalo.

Pán s  bradkou se přiznal, že ráno před vystoupením všechny králíky ve městě 
pochytal. Diváci vše pochopili a  začali se také smát s  dětmi. Záhada se vysvětlila 
a vystoupení mohlo pokračovat dál.
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Kostel svatého Martina v Líbeznicích
Natálie Ženčuchová, 15 let

Je tomu již hodně dávno, kdy v Líbeznicích jednou na podzim mnoho lidí one‑
mocnělo neznámou nebezpečnou chorobou a někteří dokonce umírali, bylo to bídné 
období.

Jednoho dne se celá vesnice sešla na malém návrší u  hřbitova. Lidé poklekli 
a modlili se, aby byli zdraví a mohli pracovat, aby si mohli v Líbeznicích hezky žít. 
Najednou se na zamračené obloze objevil proud světla a tím proudem světla přijížděl 
jezdec na koni, zahalen do dlouhého pláště.

Lidé úžasem oněměli a jen se dívali. Byl to svatý Martin, ochránce chudých a ne‑
mocných. Zahalil všechny líbeznické občany do svého pláště, který zářil uzdravují‑
cím světlem. Všichni se najednou cítili plní síly a energie. Stal se zázrak. Vrátili se do 
svých domovů šťastní a zdraví. Od té doby se jim dařilo dobře a na počest svatého 
Martina postavili kostel na tom místě u hřbitova, kde se jim zjevil.

Kostel svatého Martina stojí v Líbeznicích dodnes a každý tam může jít poprosit 
jeho patrona o splnění svého přání.



27



28

Eroda – ostrov smutku
K. Fajkusová, 14 let

Dnes vám povím příběh, který se odehrál před dávnými časy na ostrově s názvem 
Eroda.

Eroda byl malý ostrůvek uprostřed oceánu, na kterém žilo jen pár lidí, ale přesto 
se nikdo s nikým neznal. Na ostrově panoval už léta jen smutek, nikdo se neusmíval, 
nikde nekvetly rostliny, tráva se nezelenala a nad celým ostrovem bylo po celý rok 
jen pochmurné počasí.

Na pomyslném konci ostrova žila mladá dívenka, která nesla jméno Florence. Žila 
v malé chatičce obrostlé mechem a uvadlými květinami se svou matkou. Její otec se 
ztratil, když jednou jel s loďstvem na výpravu, a už se nevrátil, a proto její matka byla 
přísná a nechtěla z dívky spustit jediné oko.

Na druhém konci ostrova žil chlapec jménem William. William žil krapet jiný ži‑
vot než všichni na ostrově. Měl malý uklizený domeček s rozkvetlou zahrádkou pl‑
nou květin, o které se pravidelně staral. Pravidelně si chodil každou sobotu na malé 
náměstí na trhy pro potraviny.

Jednou, byla právě sobota, se William chystal na trh. Cesta trvala dlouho, než 
došel na náměstí. Jako vždy tam byly stánky se zeleninou, masem, pečivem, lát‑
kami a spousty dalších věcí. Zatímco se chlapec usmíval od ucha k uchu, nikdo jiný 
se neusmál nazpátek. Nikdo se nepozdravil, jen vždy přišli k prodavači, koupili, co 
potřebovali, zaplatili a odešli dál.

William najednou zahlédl stánek, který viděl poprvé. Chlapce zajímalo, co se tam 
prodává, proto šel ještě blíže. U stánku stála krásná dívenka s karamelově zbarve‑
nými vlasy a modrýma očima jako dvě studánky. Dívka prodávala se svou matkou 
různé druhy bylinek.

Williamovi to nedalo a musel si u ní nějakou bylinu koupit. Přišel ke stánku a na‑
jednou se Williamovi a dívce setkaly oči a – světe, se div se – dívka se na chlapce 
usmála. Chvilku tam oba stáli, ztraceni navzájem v očích, když najednou přišla dív‑
čina matka, která ji najednou bez emocí odtáhla od pultu s bylinami a převzala pro‑
dávání sama. Williama to zarazilo, ale přesto mile pozdravil a koupil si balení bylinné 
směsi. Zatímco dívka pořád stála za matkou, William, který doufal, že dívku znovu 
na trhu potká, už odcházel i s nákupem zpět do svého domečku.

Týden utekl jako voda a William se znovu vydal na trh s nadšením vidět znovu 
tu dívku, která mu pořád ležela v hlavě. Když ale přišel, nikde stánek s bylinkami 
neviděl. Williama to mrzelo, protože chtěl dívku znovu vidět. Řekl si, že ji chce najít, 
protože přece nemůže bydlet daleko, když je ostrov celkem malý.

Chlapec se začal lidí ptát, jestli ji neviděli a jestli neví, kde bydlí. Lidé se ale větši‑
nou jen zvláštně ohlédli a neodpověděli. William se ptal a ptal a najednou narazil na 
takového starého dědečka. William, už vyčerpaný, se zeptal, jestli neviděl dívku s oči 
jak studánky a karamelovými vlasy. Dědeček se zamyslel a najednou řekl ano.



29

Chlapec se začal vyptávat, kde bydlí, ale stařeček mu řekl, že není dobrý nápad se 
tam ukazovat, protože by ho stejně dovnitř nepustili. William se snažil najít jakékoli 
řešení a najednou ho to napadlo. Mohl by jí zkusit napsat dopis. Zeptal se dědečka 
na adresu dívky a ten mu ji dal, ale předtím ho varoval, aby nebyl smutný, kdyby mu 
neodepsala.

Chlapec dědečkovi poděkoval a utíkal domů, aby hned mohl jeden dopis poslat. 
Když přiběhl domů, hned si sedl ke stolu a začal psát svůj první dopis. To ještě nevě‑
děl, kolik jich v budoucnu napíše.

Psal a psal a zanedlouho napsal krátký dopis. V dopise se podepsal jako chlapec 
s úsměvem na tváři. Vzkaz dal do obálky, napsal adresu a šel s ním na poštu. Zane‑
dlouho byl William už na cestě domů, zatímco dopis už putoval do schránky Floren‑
ce.

Když dopis přišel na správnou adresu do schránky, její matka vzala dopis ze 
schránky a roztrhala ho na kousky tak, aby Florence neviděla, že jí přišel nějaký do‑
pis.

Uběhly dva týdny a Williamovi se nedostala odpověď. Chlapec si řekl, že zkusí 
napsat další lístek. Začal psát a za chvíli už měl napsaný další dopis, který šel odnést 
na poštu. Takto to chodilo asi dva měsíce, matka Florence pořád vyhazovala dopisy 
a dívka neměla tušení, že jí nějaké vzkazy chodí.

Samozřejmě, že dívka chtěla Williama vidět znovu taky, ale její matka ji nechtěla 
pouštět z dohledu. Jednou, když William posílal snad už desátý dopis, Florence se šla 
podívat do schránky ještě před svou matkou.

Ve schránce zahlédla dopis, na kterém bylo napsané jen Pro dívku s očima jako 
dvě studánky. Florence to nedalo a rychle zaběhla do domu, aby ji matka s dopisem 
neviděla. Když dopis otevřela, stálo v něm: Ahoj, dnes je to šedesátý den, co ti píšu. 
S nadějí doufám, že mi jednou odepíšeš. Neznám ani tvé jméno, jen vím, že jsi moc 
krásná. Tak snad tě někdy ještě uvidím. S pozdravem chlapec s úsměvem na tváři :).

Florence byla překvapená, že už je to tolik dní, co jí chlapec píše, ale vidí to až teď. 
Dívka se rozhodla mu odepsat, takže hned ve svém pokoji vzala papír a tužku a zača‑
la hned psát dopis pro chlapce. Rychle se nakonec podepsala jménem Florence, aby 
chlapec věděl, jak se jmenuje.

Když vyběhla z chaloupky, uviděla starého dědečka, kterého poprosila, aby dopis 
odnesl na poštu. Dědeček se jen pousmál a vzal si od Florence dopis.

Dopis od dívky putoval po celém ostrůvku, až doputoval k Williamovi. Chlapec 
nejdřív nemohl uvěřit svým očím, ale potom vzal dopis a hned ho začal rozbalovat. 
Na papíře stálo pouze Ahoj, promiň, nevěděla jsem, že mi posíláš dopisy. Jmenuji se 
Florence. William byl překvapený, že Florence nevěděla, že jí posílá dopisy, ale to ho 
neodradilo napsat další.

A  takhle to chodilo dlouhou dobu, než Florence něco nenapadlo. Dívka už ne‑
mohla dál být zavřena se svou matkou v  polorozpadlé chatičce obrostlé mechem. 
Její matka byla pořád jen naštvaná a nepouštěla ji ven z domu. Řekla si, že uteče za 
Williamem, když ji její matka nebude mít zrovna na obzoru. A tak jednou v noci si 
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zabalila pár věcí s sebou do malé tašky a opatrně vylezla oknem ze své komůrky.
Florence měla adresu Williama, ale nevěděla, kde chlapec s ořechově hnědými očky 
přesně bydlí, tak se prostě rozběhla, hlavně daleko od jejich chatičky.

Zatímco William byl ztracen ve světě snů, Florence utíkala po celém ostrově a sna‑
žila se chlapce najít. Florence začala být zoufalá, když vtom uviděla pod měsíčním 
úsvitem malý domeček s rozkvetlou zahrádkou. Něco jí říkalo, že v tomto domečku 
s rozkvetlými květinami bydlí právě ten chlapec, který jí posílá dopisy.

Florence přišla blíže k okénku a slabounce zaťukala. Chlapec najednou uslyšel ně‑
jaký zvuk, který klepal na okno. Trochu se vystrašil, ale když se lehce přiblížil k oknu, 
uviděl obrys dívčí postavy. William rychle přiběhl ke dveřím a otevřel je s tušením 
kdo ta dívka je. Když otevřel a zahlédl tu dívku, kterou hledal už pár měsíců, nahr‑
nuly se mu slzy do očí stejně jak dívce. Oba si padli se slzami na krajíčku do pevného 
obětí a pohlédli si do očí. Po chvíli hledění si očí si spolu sedli na pohovku a povídali 
si snad celou noc.

Ráno, když se probudili, Florence pohlédla ven a najednou uviděla něco zvlášt‑
ního. Venku bylo vše jinak. Svítilo sluníčko, všude rostla zelená tráva, na které byla 
ranní rosa, všude poletovaly včelky, které usedaly na rozkvetlé květinky, a lidé, kteří 
se venku procházeli, měli úsměv na tváři.

Když i William pohlédl z okna, nemohl uvěřit svým vlastním očím. Dívka s chlap‑
cem se na sebe jen usmáli a  vyšli z  domku ven. Florence najednou něco napadlo 
a rychle se s Williamem rozběhla za svojí matkou. Když přiběhla, uviděla spokojenou 
matku sedět venku v křesílku.

Dívku to zarazilo, ale potom matku objala a zadívala se jí do očí. William se náhle 
otočil na Florence a věnoval jí letmý polibek na rty.

Florence se jen víc usmála a potom už je to jako ve většině pohádkách. William si 
Florence vzal za ženu a společně se nastěhovali do Williamova domu.

A takhle příběh končí, láska dvou lidí dokázala ostrov Eroda zachránit od všeho 
smutku.
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Kouzelný cirkus
Eliška Purmová, 8 let

Viktorka dnes pospíchala ze školy domů, protože měla jít odpoledne s rodiči do 
cirkusu. Moc se těšila a představovala si, jaké to bude. Vzala si na sebe fialové šaty 
s bílou mašlí a bílou kabelkou, protože byl červen a bylo teplo.

Cirkus začíná v 18 hodin. Viktorka s rodiči dorazila 30 minut před začátkem, aby 
si stihli najít svá místa. Koupili si velký popcorn a limonádu. O pár minut později 
začal program.

Viktorka viděla představení klauna, cvičených psů, provazochodkyně, slona, žon‑
glérů a velbloudů. Nejvíce se jí však líbila krasojezdkyně na bílém koni. Bylo to tak 
krásné, škoda, že už bylo představení u konce.

Všichni se tlačili ven a vtom Viktorce upadl popcorn na zem a rozsypal se. Viktor‑
ka ho začala sbírat a nevšimla si, že její rodiče odešli. Hledala je a zjistila, že je cirkus 
zavřený a zůstala tam úplně sama. Holčička se rozbrečela.

Najednou začala hrát hudba a rozsvítila se manéž. Přiběhla všechna zvířátka, kte‑
rá před chvílí vystupovala, a začala sama trénovat svá vystoupení. Z ničeho nic se 
všichni rozestoupili a do cirkusu vběhla krásná bílá klisna s pramínkem růžové hřívy. 
Byla to ta, na které jezdila krasojezdkyně. Kobylka přiběhla až k Viktorce a začala do 
ní strkat hlavou, aby přestala plakat.

Viktorka koníka pohladila a otřela si poslední slzy. Klisna na dívku promluvila 
lidskou řečí a řekla, že se jmenuje Elis, že se nemusí bát, a že jí pomůže rodiče najít.

Elis zavedla holčičku do manéže, kde si hrála se všemi zvířátky. Zvířátka mluvila 
lidskou řečí a Viktorka jim vše rozuměla. Díky tomu se Viktorce nálada zlepšila a už 
nebyla smutná. Po chvilce k ní Elis přistoupila a sklonila se, aby na ni mohla Viktorka 
pohodlně nasednou. Elis jezdila s Viktorkou po manéži a ta si připadala jako ta krás‑
ná krasojezdkyně, kterou viděla vystupovat.

Najednou kobylka vyběhla z  cirkusového stanu a  odvezla Viktorku k  zoufalým 
rodičům, kteří už svoji dceru hledali. Rodiče se k Viktorce a Elis rozeběhli, sundali ji 
z koně a dlouho ji objímali a brečeli štěstím, že se našli, a že se Viktorce nic nestalo.

Viktorka koníka pohladila, poděkovala za pomoc a rozloučila se s ním. Po cestě 
domů se ještě několikrát ohlédla a Elis zamávala, ta na oplátku zařehtala.

V posteli Viktorka vyprávěla celý příběh rodičům a potom únavou usnula. Zdál se 
jí sen, jak si s Elis hraje a jezdí na ní po lese a rozkvetlé louce.
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Jak šel B lesk na pouť
Adéla Braunerová, 8 let

Žil jednou křeček jménem Blesk. Rozhodl se, že půjde na pouť. Když už tam byl, 
šel na atrakce. Vyzkoušel kolotoč, autodrom, horskou dráhu a ochutnal pak cukro‑
vou vatu. Potom měl velkou žízeň a koupil si limonádu.

Když uviděl stánek s balonky, musel si koupit žlutý! Pouť byla krásná.
K večeru se rozhodl, že počká a podívá se na ohňostroj. To bylo barev na obloze! 

Večer, když šel spát, měl radost, jaký měl hezký den.
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Princezna na klíček
Jakub Ryšánek, 10 let

Bylo, nebo nebylo – ani já si to pořádně nepamatuji – jedno království, ve kterém 
žila krásná princezna. Žila na hradě, který měl tvar čtverce, na každém rohu měl věže 
a jednu velkou uprostřed.

Jednou k ní přijel krásný princ a princezna se do něj zamilovala. Byla velká svat‑
ba. Přišel dokonce i starý hodný čaroděj.

A už to všechno začalo. Ze dveří vyšel princ s princeznou, začal hrát svatební po‑
chod: „Tá tá da dá datata.“ A to už všichni volali: „Sláva, sláva.“

Starý kouzelník chtěl vyčarovat konfety, a ouha. Žádné konfety nepadaly, ale na‑
jednou se odnikud vzala velká skříň, vysála princeznu do sebe a zamknula se zlatým 
klíčem, který zůstal v zámku. Princ zkusil na klíč sáhnout, ale klíč vyletěl, rozbil okno 
a letěl pryč.

Všichni se sesypali na starého čaroděje, že chtěl svatbu překazit. Čaroděj se zase 
bránil, že prý zaměnil zaklínadla princeznum konfetum a princeznum almarodum.

Princ čaroděje znal a věděl, že tohle by neudělal schválně. Řekl proto čaroději, že 
to musí napravit. (V téhle době ještě neznali pořekadlo: „Co si navaříme, to si také 
sníme.“)

Čaroděj řekl, že skříň je zamknutá divotvorným klíčem a že je jen jediný způsob, 
jak ho chytit. Má to prý napsané v knize u sebe doma. Tak šel princ do čarodějovy 
chýše pro tu knihu.

Jenže v té knize bylo napsáno:

.ديج موي
 ربع رمت نأ كيلع .ملاعلا يف لبج ىلعأ يف ةزجعم حاتفم دجت فوس

 .ةقفوم ةلحر كل ىنمتن .سأيلا عقنتسمو ةقشملا ءارحصو ،مونلا ةباغ
 قطانملا ةحفص ىلإ لقتناف ،تامولعملا نم ديزملا ديرت تنك اذإ
.ةلتكتملا ةيئايحألا

„Já nejsem odborník na jazyky, ale myslím, že to je arabsky,“ řekl princ. Samozřej‑
mě, že i když byl princ vzdělaný, arabsky neuměl. Čaroděj jen pokrčil rameny a řekl, 
že na to zapomněl.

A tak se princ chtěl vrátit, aby si to v klidu promyslel. Už se smrákalo a princ se 
vracel temným lesem do hradu. Šel a šel, přemýšlel, co princezna v té skříni dělá… 
Vtom narazil do velké borovice. Když se rozkoukal, zjistil, že už u té borovice byl, a to 
znamenalo jen jediné. Ztratil se! A to nebylo vůbec dobré.

Zaprvé, byla tma, takže bylo téměř nemožné najít cestu z lesa. A zadruhé, o to‑
mhle lese je známo, že tu straší. Ne že by byl princ nějaký strašpytel, ale před lety 
se sem vypravili v noci dva poustevníci a už je nikdo neviděl. A k tomu všemu byl 
úplněk. To pak straší nejenom duchové, ale i nebezpeční hejkalové, upíři a vlkodlaci.
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Řekl si: „I když půjdu jakýmkoli směrem, vždy dojdu na konec lesa.“ A tak šel prin‑
crovně za nosem. A najednou vidí, že v dálce něco svítí, a to by mohlo znamenat, že 
civilizace je nedaleko. Rozběhl se proto za něčím, co to světlo vydávalo.

Když vyběhl z lesa, uviděl takovou divnou vesnici, ve které na návsi stála obrovská 
věž s hodinami. Mezi domečky s měděnou střechou a mosaznými okapy pobíhali lidé 
oděni v látkách barev tak rozmanitých, že se z toho princi málem točila hlava.

Chtěl se zeptat, jestli se tu nedá někde přespat, jenže už svítalo, a tak se princ 
radši zeptal jednoho místního obyvatele, jestli nezná cestu zpět do hradu. Vesničan 
mu ale odpověděl: „Zeptej se Nidoh.“ A běžel pryč.

Princ si řekl, že se tu trochu porozhlédne. Zaujala ho cedule HOTEL, která visela 
na asi největším domě ve vesnici. Chtěl se podívat, kolik stojí pokoj na den, a tak 
vešel dovnitř budovy.

Přivítal ho správce hotelu, chlap jako hora, a řekl bzučivým hlasem: „Chcijete niej‑
lepší pokoj v niašem liuxusníem hotýlku?“

Princ řekl, že ne, a zeptal se, kolik stojí jeden obyčejný pokoj na den. Správce, co 
dělal mimochodem i recepčního, se usmál a řekl: „Jieden pokoj za dien stiojí dvaciet 
lenských krejcárků.“ Princ si až teď uvědomil, že nemá v kapse ani groš, natož nějaké 
lenské krejcárky. Vyšel proto z hotelu a namířil si to na náves.

Ve stínu hotelu však princ slyšel něco jako skupinku dětí. Podíval se, co se tam 
děje, a  viděl dva velké kluky jak mlátí menšího. Když ti velcí kluci prince uviděli, 
utekli a nechali toho menšího samotného.

Princ se s tím klukem seznámil a ten mu řekl, co jsou ty Nidohy. „Jsou to ty hodi‑
ny na návsi. Postavil je velký vynálezce.“ A ještě dodal, že mu prý odpoví na jakoukoli 
otázku.

Princ se tedy vypravil na náves, aby to vyzkoušel. Uvnitř věže byla spousta všelija‑
kých ozubených koleček. Kupodivu u toho byla cedule a na ní návod. „Musíš stokrát 
zatočit klikou ve směru hodinových ručiček,“ přečetl princ.

Tak točil. A když dotočil, vykřikl: „Kudy vede cesta přes les?“ Najednou se začala 
ozubená kolečka rozestupovat, z nitra hodinového systému vyjel megafon a z něho 
se ozvalo tak nahlas, že to prince odhodilo: „DOBRÝ DEN. JESTLI CHCETE ODPO‑
VĚDĚT NA OTÁZKU, ZATOČTE DVĚSTĚKRÁT KLIKOU. DĚKUJEME VÁM, ŽE NÁS 
POUŽÍVÁTE. NIDOHY“

A tak princ točil a točil. Když dotočil, zase vyjel megafon a z něho se ozvalo zase 
tak nahlas, že to prince zase odhodilo: „OMLOUVÁME SE. NEJSME VŠEVĚDOUCÍ. 
NEVIDÍME ZA STRAŠIDELNOU BARIÉRU LESA. MŮŽEME TI ALE ŘÍCT, KDE NA‑
JÍT DIVOTVORNÝ KLÍČ. MUSÍŠ VYLÉZT NA NEJVYŠŠÍ HORU SVĚTA. TAM TĚ 
KLÍČ VIDÍ A SMĚJE SE TI VŽDY, KDYŽ SI NEVÍŠ RADY. ODTAMTUT SE ALE NE‑
MŮŽE POHNOUT. ČEKÁ TĚ DLOUHÁ CESTA. MUSÍŠ PROJÍT PRALESEM SPÁN‑
KU, POUŠTÍ TĚŽKOSTI A BAŽINAMI BEZNADĚJE.“

Princ si až teď uvědomil, že má princeznu zavřenou ve skříni a že ten klíč hledá. 
Když si to princ v hlavě urovnal, vyšel na cestu.

Došel k chýši, kde bydlela hodná čarodějka. Pozvala ho dovnitř a zeptala se, co tu 
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dělá. Princ jí všechno vyklopil. Čarodějka mu uvařila čaj a řekla: „Prales spánku je 
kouzelný. Vyzařuje z něho únava a slabost, ale kdo v něm usne, spí na věky. Kouzel‑
ná je i poušť těžkosti. Když se cokoli živé kůží dotkne jejího písku, padne na to tíha, 
a když si lehne, už se nazvedne a poušť ho zasype pískem. A do třetice jsou i bažiny 
beznaděje kouzelné. Kdo vstoupí do těchto bažin, zmocní se ho beznaděj a zapadne 
do nekonečného bahna.“

Princ si vypil čaj, poděkoval, rozloučil se a šel tam, kde byl prales beznaděje. Když 
princ vešel do pralesa, začal cítit jeho kouzlo. Prales byl velmi klidný, plný pařezů 
a větví k odpočinku i ke spánku. Princ se ale nenechal zlákat. Už už se skoro nechal 
pohltit únavou, když uviděl, že prales už končí a mezi stromy prosvítá poušť těžkos‑
ti. Rozběhl se proto za koncem pralesa.

Poušť těžkosti nebyla zas tak těžká, protože princ měl boty. Jenže nejspíš byla 
sušší než jiné pouště. Proto měl princ velikou žízeň. Ale i poušť těžkosti princ pře‑
konal.

V  bažinách beznaděje to už bylo horší. Bažiny byly temné a  strašidelné. Princ 
v nich měl pocit, že tady jeho cesta skončila. Začaly se mu tvořit myšlenky, jak ta 
hora bude vysoká, že to nezvládne a podobně. Princ se ale nevzdával, krok po kroku 
překonával nekonečné bahno.

Nakonec prince nezastavily ani bažiny beznaděje. Došel na úpatí hory vysoké tak, 
že na její vrchol by nedosáhl ani největší obr na světě.

Princ to ale nehodlal vzdát. Začal lézt na horu. Když byl dvacet metrů nad zemí, 
zjistil, že hora není zas tak vysoká, ale že to jen tak vypadá. Zrychlil proto tempo.

A co bylo dál? Princ vylezl nahoru a vzal klíč. Vtom se objevil na hradě. Princ ote‑
vřel klíčem skříň a byla svatba.
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O pejskovi Spinkáčkovi
Michal Malý, 7 let

Jednoho dne šlo autíčko s maminkou na procházku po městě a šli kolem přístavu 
a najednou zahlédli pejska. Autíčko se ptá: „Můžeme si ho vzít?“ A maminka říká: 
„Koukneme se na obojek, jestli někomu nepatří.“ A autíčko říká: „Ne.“ A tak si ho 
vzali domů a pejska pojmenovali Spinkáček.

A Spinkáček začal spinkat, a tak spinkal celý den, a ráno mu dali najíst a pak ho šli 
vyvenčit a ve 12:00 mu dali najíst a pak šla celá rodina na procházku.

Zazvonil zvonec a pohádky je konec.
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Pohádka o kouzelném beránkovi
Sabina Peňázová, 9 let

Jednoho krásného velikonočního dne si Petr a Jana řekli, že si upečou velikonoč‑
ního beránka. Požádali maminku, aby jim šla pomáhat, maminka souhlasila, a tak 
se pustili do pečení. Nejprve udělali těsto, které potom nalili do formy a strčili to do 
trouby.

Maminka odešla a děti se mezitím koukaly na pečícího se beránka. Petr najednou 
uslyšel, jako by někdo mluvil. A tak se zeptal Jany: „Slyšíš to taky?“ Jana zakývala 
hlavou. Ozývalo se to směrem od beránkovy hlavy. Pak si Jana všimla, že beránek 
otvírá a zavírá pusu, jako kdyby mluvil. Běželi za maminkou, ale jakmile do místnosti 
vstoupila, beránek přestal.

Maminka řekla: „To se vám asi jen zdálo,“ a odešla. Hned po jejím odchodu berá‑
nek zase začal mluvit. Tentokrát ho Petr s Janou vyslechli. Beránek povídal: „Chcete 
slyšet pohádku?‘‘ Děti zajásaly. A tak beránek povídal: „Byla, nebyla jedna chaloup‑
ka…“ A takhle jim beránek povídal a povídal celé hodiny pohádky, do té doby, než 
děti usnuly.
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Tříhlavý drak
Kačka Mocová, 9 let

Jeden tříhlavý drak měl hlad, tak našel lidi na člunu. Lidé se nedali a vytáhli meč. 
Bojovali s drakem, ale propíchli člun. Ani jeden neuměl plavat, tak se utopili.

Drak se neuměl potápět, musel si holt najít jinou kořist. Tak letěl, letěl a  letěl 
a  našel tři prince, kteří měli meč, kromě jednoho, a  toho drak sežral. Zůstali dva 
princové, kteří se draka lekli a spadli ze skály a také zemřeli. Dopadlo to dobře, drak 
se najedl a princové měli stejnak marný život.
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O ztraceném velikonočním zajíčkovi
Patricie Nastoupilová, 9 let

Velikonočního zajíčka zná skoro každé dítě a myslí si, že se nikdy neztratí. Ale to 
se velice mýlí. I náš velikonoční zajíček se ztratil. Možná mi nevěříte, ale je to tak. 
Zajíček, o kterém píšu, se jmenoval Péťa.

Petr byl malý neposlucha. Neposlouchal ani v zaječí škole. Takže se mu nožičky 
rozklepaly, když zjistil, že je vybraný na roznášku kraslic. Běžel do obchodu, aby si 
koupil mapu, ale protože spěchal a chtěl si s kamarády zahrát na honěnou, ani se ne‑
podíval, jakou mapu si vlastně koupil. Jé, to byla pohroma! Péťa si měl koupit mapu 
Prahy a místo toho si koupil mapu Tramtárie.

Péťa si pak celé odpoledne hrál s kamarády, místo toho, aby se učil, jak správně 
roznášet kraslice.

Představte si, že se ani nepodíval na tu mapu, co si koupil. Jak přišel domů, lehl 
si do postele a usnul. Když se ráno probudil, zjistil, že zaspal! Ani se nenasnídal a bě‑
žel do školy. Tam si chtěl vytáhnout z aktovky mapu, ale zjistil, že žádnou aktovku 
nemá. Zapomněl si ji na prádelníku.

Už chtěl běžet domů, ale mapa mu vykoukla z kapsy. Uf. Péťa si oddechl, rozložil 
mapu a vyrazil ze školy. Udělal hop hop sem a hop hop tam, přeskočil dva ploty, po‑
díval se před sebe a potom znovu do mapy a rozplakal se. Na mapě byl nakreslený 
rybník a on stál před plotem. Jak plakal, přihopkal k němu kamarád Jonáš a ptá se 
ho: „Co tady děláš, Péťo, a proč pláčeš?“

„Já, já,“ koktal Péťa a snažil se nevzlykat, „já jsem se ztratil“.
„Ztratil“? zeptal se udiveně Jonáš.
Péťa přikývl a podal Jonášovi mapu. Ten ji rozložil a spráskl tlapky. „Vždyť ty sis 

koupil mapu Tramtárie,“ vyprskl smíchy a do smíchu se dal i Péťa. Poté mu Jonáš 
nabídl, že mu pomůže roznést kraslice.

Pak šli do školy a paní učitelka Péťu chválila. Ten jí ale přiznal, že mu moc pomohl 
Jonáš. Oba kluci dostali velkou jedničku, od maminek a tatínků pochvalu a také něco 
na chrup. Od té doby je Péťa pozornější, alespoň při nakupování.

Tak co, už mi věříte, že i velikonoční zajíček se může ztratit?
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Princezna Pomněnka a oslík
Patricie Nastoupilová, 9 let

Byla jednou jedna princezna, která se jmenovala Pomněnka. Pomněnka měla 
krásné modré oči a nejlepšího kamaráda oslíka. Byla chytrá, hezká a hodná, ale ne‑
chtěla se vdávat, a proto utekla i se svým kamarádem. S oslíkem šla po louce, a kde se 
vzal tu se vzal, potok! Princezna však nebyla zklamaná, spíš se radovala. Po dlouhé 
cestě dostala žízeň. Shýbla se a napila se. Lehla si na trávu a usnula.

Po chvilce dřímání nad sebou uslyšela hlas: „Pomněnko, vstávej! To jsem já, oslík!“
Pomněnka otevřela oči a velice se lekla: „Ty… ty… m… mluvíš?“ zeptala se. „Ano,“ 

odpověděl oslík. Po chvilce dodal: „Jsem hrozný osel.“ „A proč?“ zeptala se Pomněn‑
ka.

„Já usnul, místo toho, abych tě chránil, a mezi tím nás někdo odvezl až k moři.“ 
„To nevadí, hlavně, že nám neublížili,“ objala Pomněnka oslíka.

„Děkuji ti Pomněnko, ale nemůžeme zpět.“ „A proč ne?“ divila se Pomněnka a po‑
dívala se kolem sebe. Hned pochopila, co se jí oslík snaží říct. Kolem nich byli totiž 
vojáci! Pomněnka začala pomalu couvat. Najednou ji chytilo něco za nohu a snažilo 
se ji zatáhnout do moře.

„Pomněnko!“ vykřikl oslík a utíkal k moři. Snažil se jí pomoct, ale marně. Příšera 
táhla víc než pětasedmdesát vojáků. Oslíkovi vyklouzly Pomněnčiny ruce z jeho ko‑
pýtek.

Ještě než ji příšera stáhla pod hladinu, zvolala Pomněnka: „Oslíku! Pomni, že jsi 
osel!“ Poté, co ji příšera stáhla pod hladinu, všichni vojáci zmizeli. Okolo oslíka zača‑
la stoupat pára a než se nadál, místo kopyt měl ruce. Z oslíka se stal krásný a urost‑
lý princ. Vedle něj byla modrá květinka s droboučkými květy, jako měla princezna 
prstíčky, a proto dostala jméno Pomněnka.
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Zastávka Líbeznice II.
Renáta Maierová, 14 let

Stalo se to jedné chladné a temné noci. Měsíc se snažil dostat skrz hustou mlhu, 
jež znemožňovala vidět, byť jen na dva kroky. Každý slušný občan Líbeznic již trávil 
noc ve své zahřáté posteli, kde se oddával poklidnému spánku netušíc, že se v jeho 
obci téhož večera stane něco strašného.

Dívka si broukala do rytmu melodie, která jí hrála ve sluchátkách. Vracela se od 
své kamarádky, kde sledovaly zajímavý film a ztratily pojem o čase. V prstech si pro‑
táčela kousek tužky, jež si ve spěchu uložila do své kapsy od bundy. Čekala na za‑
stávce Líbeznice II na noční autobus, aby ji odvezl domů. Od úst jí vycházel obláček 
páry – bylo velmi chladno.

Hleděla před sebe, přestože mlha kolem ní všechno ukrývala. Nebýt písniček, tak 
by jistojistě slyšela, že se ozývá skřípění kol a rachocení kovu. Možná by měla ještě 
šanci se schovat, kdyby neměla sluchátka, avšak teď už bylo pozdě. Mlha ustoupila 
stranou, jako by se též té věci děsila jako čert kříže.

Byla nucena na malou chvíli zavřít oči před rudě zbarveným světlem, které ji silně 
oslňovalo.

Autobus se s ohlušující ránou zastavil. Mech se táhl po jeho celé délce a zakrýval 
tak poškrábaný lak. Přední sklo bylo roztříštěné a úlomky skla ležely na zprohýbané 
kapotě. Jedno z kol bylo píchlé a přední dveře chyběly. Nejvíce znepokojivou věcí 
bylo prázdné místo řidiče.

Dívka jedním trhnutím svá sluchátka sundala a několika kroky couvala směrem 
od otevřených dveří autobusu, až narazila do studené zdi patřící autobusové zastáv‑
ce. Trhavě se nadechla, jakmile mlha začala obepínat její tělo.

Z kapsy rychle vytáhla tužku a zmrzlou rukou načmárala na zeď za sebou – „hrů‑
zostrašný autobus“. Dříve, než ji nepřekonatelná síla vtáhla do nitra autobusu, sta‑
čila ještě napsat čas 2:55.

Několik dní poté byla prohlášena za pohřešovanou a její nápis na zdi zastávky byl 
kvůli znepokojeným občanům přemalován obrazem, který všichni dobře známe  – 
malbou přijíždějícího autobusu.

Někteří líbezničtí občané jsou si jisti, že ve dvě padesát pět slýchají od zastávky 
Líbeznice II podivné zvuky a vidí červené světlo. Většina občanů si z této pověsti dělá 
legraci, ale ve 2:55 na zastávce Líbeznice II zaručeně nikoho nikdy neuvidíte!
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Kouzelná víla
Ema Vopravilová, 14 let

Byla jedna holčička, která se jmenovala Nela. Bydlela v dětském domově a cítila 
se osaměle.

Jednoho dne šly všechny děti do parku. V nedalekém lese uviděla, jak něco září. 
Moc ji zajímalo, co to je, a tak se tam nenápadně vydala.

Šla chvíli lesem, když najednou uviděla nějakou dívku, která měla tak třpytivé 
šaty, že jistě musely vydávat tu záři. Přemýšlela, kdo to tak může být. Princezna? Ne. 
Čarodějnice? Ne. Víla! V tu chvíli si jí dívka všimla.

„Kdo jsi? A jak se jmenuješ?“ zeptala se Nela.
„Jmenuji se Ivy a jsem víla. A ty?“ řekla Ivy.
„Já jsem Nela,“ Ivy přikývla.
„Odkud jsi? Nikdy jsem vílu neviděla,“ zajímala se Nela. Ivy odpověděla: „Moc mě 

zajímalo, jak to vypadá ve světě lidí, a tak jsem prošla branou mezi těmi dvěma světy, 
abych se tu porozhlédla. Ale už se asi vrátím domů. Doma je přece jen nejlépe. Chceš 
se jít podívat?“

Nela nadšeně souhlasila. Vždy toužila po nějakém dobrodružství a teď půjde s Ivy 
do jejího světa! Co víc si může přát?

„Tak pojď. Musíme dojít k bráně do mého světa,“ řekla Ivy.
Šly pořád hlouběji do lesa. Nele připadalo, že jdou snad celou věčnost, ale pak si 

pomyslela, že brána asi musí být dobře schovaná, aby ji nikdo nenašel.
Najednou se Ivy zastavila. „Tady to je,“ řekla. Nela se rozhlédla kolem sebe, ale 

žádnou bránu neviděla. Když Ivy uviděla její výraz, dodala: „Ten pařez! Dotkni se 
ho,“ řekla a také na něj položila ruku. Pak na něj položila i medailonek, který měla 
na krku.

Náhle jako by se všechno kolem Nely točilo, nedokázala otevřít oči, až najednou 
ucítila velkou bolest – to dopadla na zem. Když se vzpamatovala, rozhlédla se kolem 
sebe. Stály s Ivy zase v lese, ale hodně se lišil od toho, ze kterého přišly. Byl takový 
temný, stromy měly černé listy a měly různě zamotané větve, že vypadaly jako něja‑
ké příšery.

Nela pohlédla na Ivy a zeptala se: „Tak tohle je svět víl?“ Upřímně doufala, že není, 
že z toho pařezu jen přeletěly na jiné místo, nebo že Ivy někam položí medailonek 
a vše bude zářit barvami.

„Ne, tohle není můj svět. Je to Strašidelný les, přes který musíme přejít, aby‑
chom se dostaly do vílího světa. Žije tu spoustu nebezpečných stvoření, musíme být 
opatrné. Cestou do světa lidí mi zkřížilo cestu hodně překážek, ale naštěstí jsem je 
překonala.“

Nela byla trochu vyděšená z toho, co všechno může v tomto lese být za zvířata 
a nástrahy, ale byla ráda, že to není vílí říše. Ta určitě bude mnohem hezčí než tento 
les.
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Vydaly se na cestu. Zatím bylo vše v pořádku, jen občas slyšely nějaký skřehotavý 
zvuk. Jednou dokonce slyšely nějaký zvuk, který Nele vzdáleně připomínal vlčí vytí.

Najednou bylo všude až nepřirozené ticho. Nele připadalo, jako by je někdo po‑
zoroval, a  tak se ohlédla, ale nikdo tam nebyl. Ivy se také nervózně rozhlížela na 
všechny strany.

Ve chvíli, kdy se obě dívaly skrz stromy, na ně něco spadlo. „Ááá!“ zakřičely. Byla 
to nějaká lepkavá a tuhá tekutina, která strašlivě smrděla. Podívaly se nahoru, aby 
viděly, kdo to na ně hodil. „Ááá!“zakřičely znovu, když uviděly, jak ze stromu, který 
stojí kousek od nich, slézá nějaká příšera. Byla tmavě zelená, měla tři nohy, šest uší 
a čtyři růžové oči. Blížila se k nim. Snažily se dostat z té tekutiny, ale příšera už byla 
u nich. V tom Ivy popadla klacek, který ležel kousek od ní, a hodila ho po příšeře. 
Příšera zavrávorala a přitom narazila do toho strašidelného stromu. Než se z toho 
vzpamatovala, stačily se dívky osvobodit z tekutiny a utéct do bezpečné vzdálenosti.

„Co to bylo?!“ptala se Nela celá zadýchaná.
„To nevím, ale máme štěstí, že jsme utekly,“ odpověděla Ivy.
Když se vydýchaly, pokračovaly v cestě. Zatím se nic zvláštního nedělo, ale i přes‑

to se pořád rozhlížely kolem sebe, tentokrát i nahoru. To ale netušily, že další nástra‑
ha bude zezdola.

Když šly po malé pasece, začala se zem chvět a najednou se roztrhla na několik 
kusů, které se pohybovaly jako ledové kry, plující po moři. Lekly se, ale pak přeská‑
kaly po takových ostrůvcích zas na pevnou zem.

„Tohle nebylo tak strašné,“ řekla Nela. „Ano, byla to celkem zábava,“ dodala Ivy.
Pokračovaly v cestě. Vstoupily do úzké uličky, kterou lemovaly stromy. Najednou 

uviděly konec uličky. Byla zakončena větvemi, které byly hustě poskládané vedle 
sebe, že nebylo vidět, co je za nimi.

„Končí to tu. Vrátíme se a zkusíme najít jinou cestu?“ ptala se Nela. „Ne, prolez 
mezi těmi větvemi a uvidíš MŮJ SVĚT,“ odpověděla s úsměvem Ivy.

Tak prolezly mezi větvemi a opravdu. Najednou uviděly nádhernou vílí říši. Byly 
tu stromy s barevnými listy a kouzelní tvorové, kteří vypadali tak mile, jen je pohla‑
dit. A všude poletovaly víly, na které svítilo zářivé slunce.

„Jééé, tady je to tak krásné! Přála bych si tu bydlet s tebou, Ivy!“ řekla Nela. Pos‑
mutněla, protože se nechtěla vracet přes strašidelný les zpátky. Tady to je tak krásné.

Ještě chvíli pozorovaly ten úžasný svět, když Ivy řekla: „Možná by to šlo nějak 
zařídit. Žije tu moudrá sova, která dokáže hodným vílám i lidem vyplnit přání. Mů‑
žeme za ní zajít.“

Tak šly za moudrou sovou. Nebylo to daleko. Bydlela na vysokém stromě, ze kte‑
rého mohla pozorovat velkou část vílí říše. Když přišly, sova se jich hned zeptala, jaké 
mají přání. Dodala, že ony si to nějaké přání zaslouží. Tak Nela řekla: „Přála bych si 
být také víla a žít s Ivy a s ostatními ve vašem světě.“ Sova řekla: „Dobře, pojď sem,“ 
a přikryla Nelu svými křídly. Něco zamumlala a zahoukala. Když z Nely sundala svá 
křídla, byla z ní víla! Poděkovala sově a vydala se s Ivy prozkoumávat vílí říši. Byla 
šťastná, že má tak skvělou kamarádku a že může žít v tomto krásném světě!



47

Kofola
Radek Řeřicha, 15 let

Jednou jsem potkal mladou dámu. A nebyla ledajaká! Věřte tomu, nebo ne, byla 
kouzelná. Nikdo nemohl říct, co je na ní tak kouzelného. Ale každému stačilo se na 
ni jenom podívat a hned věděl, že je tam nějaké to kouzlo, až tajemno.

Tato slečna se jmenovala Kofola Točená. Docela neobyčejné jméno, pro tak mla‑
dou dámu, dalo by se říct.

Jednoho dne se jedna slavná kouzelnice rozhodla, že zjistí, co je na ní tak kouzel‑
ně tajemného, a začala zkoumat její rodokmen. Pátrala, kde se dalo, zjišťovala infor‑
mace, až se jí podařilo zjistit jedno neuvěřitelné tajemství. Její prapraprababičkou 
byla neuvěřitelná paní Lékořice! A lékořice, jak všichni víme, má léčivé až kouzelné 
účinky, a tyto léčivé účinky zdědila i naše slečna Kofola Točená.

Nejen, že v  její přítomnosti se každý cítil úžasně, když promluvila nebo něko‑
mu uvařila něco dobrého, hned se člověku ulevilo. A když se na někoho usmála, její 
úsměv byl tak kouzelný, že každý zapomněl na to, co ho trápí, a aspoň na chvilku se 
cítil jako v sedmém nebi.

Jak ale všichni víme, na světe je hodně i těch zlých. Jednou z těchto zlých a závis‑
tivých lidiček byla velice nafoukaná šlechtična Coca ‑Cola Zero. A ta, když se dozvě‑
děla, že má Kofola Točená mezi svými předky Lékořici, tak málem praskla vztekem. 
Bublalo to v ní ještě víc než kdy jindy, a protože byla neobvykle vytočená, začal se jí 
zvedat cukr.

Jediný, kdo ji dokázal alespoň trochu zklidnit, bylo její schizofrenní dvojče, paní 
Lightová – ta se tak bála zvednutí hladiny cukru, takže už věděla, jak na něj a jak ho 
mít pod kontrolou. „Pojď, sestřičko, dáme si něco na uklidnění.“ Obě si sedly v zahra‑
dě na lavičku a daly si skleničku rumíčku. Jenomže to přehnaly a musely si zavolat 
záchranku – udělalo se jim zle – vypěnily.

K jejich nemilému překvapení, když je přivezli do nemocnice, byla tam i naše zná‑
má Kofola Točená, byla to totiž výborná lékařka. Obě dvě zakřičely: „Ty nás léčit 
nebudeš!“ A protože byla Kofola chytrá a věděla, že jim nic nehrozí, nechala je trpět, 
a ty dvě pochopily, protože jim bylo opravdu moc moc špatně, že bez pomoci to ne‑
zvládnou.

A tak obě společně poprosily Kofolku o pomoc. „Kofolko, Kofolko, omlouváme se 
a prosíme, udělej něco, ať nám je lépe.“

Kofola se na ně usmála, dala jim výtažek z lékořice – tajemný recept po své pra‑
praprababičce – a oběma se udělalo mnohem lépe.

Od té doby už nikdy nikdo nezpochybňoval její kouzelnou moc.
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Konec mníka Jardy
Jiří Frýzek, 14 let

V řece Jizeře, nedaleko Sobětuch, žije starý morous Jarda. Je to mník, který ne‑
snáší teplou vodu a denní světlo. Je celý den zalezlý ve staré, rezavé rouře na dně 
řeky. Ostatní ryby už si o něm myslely, že je k ní přirostlý. Někdo ho litoval, někdo 
o něm mluvil jako o bláznovi.

Blázen to ale rozhodně nebyl. Jarda byl zákeřný lovec malých rybek. Neštítil se 
sníst mrtvou žábu, pijavici, dokonce ani raka. Pohyboval se pomalu, byl slepý, proto 
by nikoho nenapadlo, že by dokázal ublížit malým rybičkám. Omyl, starý Jarda byl 
zlý noční pirát.

Paní Hrouzková, maminka tisíce malých Hrouzků, si jednoho dne všimla, že hrou‑
zečků je nějak méně. Nejdříve jich chyběla polovina, a do týdne jich zbyla sotva čtvrt‑
ka. Byla tak zoufalá ztrátou svých dětí, že o pomoc požádala vodní policii‑ Tlouště. 
Společně prohledali všechny mělčiny, kameny, ale nikde nic. Nikdo nic nevěděl a ry‑
bičky mizely dál.

Jednoho dne odpoledne přišla bouřka. Najednou byla tma, jako když je noc. Chyt‑
rák Jarda ucítil, že nastal čas. Vylezl ze své rezavé roury, jako obvykle byl hlado‑
vý, kručelo mu v břiše. Ale byl tuze líný, hledat nějaké dobroty. Proto unášel malé 
Hrouzky, aby se o něj starali.

Hrouzci museli prolézat různé skuliny, otvory, hrabat do písku, aby starého Mní‑
ka nakrmili. Chudinky byli tak vystrašení, že plnili všechny jeho pokyny. Když na‑
jednou bouřka přestala, vysvitlo sluníčko a bylo zase krásně a Jarda světlem oslepl. 
Byl prozrazen.

Všechny ryby, které byly blízko, se na něj vrhly. Například paní Kaprová, Par‑
mová, Lipanová, Cejnová, a dokonce připlavala i paní Sumcová, která mu ji pleskla 
takovou, že odletěl zpátky do roury.

Malí Hrouzci se vrátili ke svým rodinám a byli opět šťastní a hraví jako dřív. Vše 
bylo, jak má být.

Od té doby dal Jarda pokoj, jedl jen to, co si sám obstaral, a v řece nastal klid a mír.



50

O dráčkovi a Agátě
Adéla Herník, 8 let

Byla jedna holčička jménem Agáta a ta chtěla žít na moři. Jednoho dne, když byly 
letní prázdniny, si Agáta zabalila baťůžek. Do něj si dala plyšáka, vodu k  pití, tři 
tousty, baterku a deku. Půjčila si malou loďku a vyplula na moře.

Za chvilku začala velikánská bouřka. Byly blesky, pršelo, velké vlny a nebe bylo 
tmavé jako černá kočka. Vtom její loďku setřásla vlna. Další den, když se probudila 
zjistila, že je na pustém ostrově. Šla mezi velikánské palmy, kde uviděla dráčka. Byl 
bílý, malý a hodný.

Dráček se lekl a Agátka se taky polekala. Holčička pak zjistila, že dráček má zraně‑
ná křídla. Hned vzala svou deku, roztrhla ji a ošetřila mu křídla. Dráček se na Agátu 
usmál a ona mu ulovila rybu.

O pár dní později, kdy se Agáta starala o dráčka, se drak uzdravil. A pak si naše 
malá hrdinka zabalila svoje věci a poprosila dráčka, jestli by ji neodvezl domů. Ten 
hned zakýval hlavou a pak letěli nad mořem zpátky domů.

Dráčkovi se u Agi moc líbilo, bydlela totiž poblíž majáku na veliké skále. Navíc, 
kdyby ji teď měl opustit, moc by se jim oběma stýskalo. Oba se tedy rozhodli, že 
zůstanou spolu.

Na počest jejich kamarádství dala Agátka dráčkovi jméno Bílý Dráp. A tak se stal 
dráček jejím nejlepším přítelem.
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Nebojácná Johana
Barbora Škodová, 15 let

Bylo příjemné jarní odpoledne a  na brandýský zámek zrovna dorazil král Ru‑
dolf  II. Habsburský i se svou družinou. Ta čítala více jak stovku lidí, kteří se měli 
starat o jeho pohodlí, jídlo, bezpečnost i zábavu. A mezi nimi se nacházela i statečná 
Johana. Johana byla velmi krásná a mazaná žena a byla v králově družině všehovšu‑
dy nová. Malebné město Brandýs nad Labem viděla poprvé v životě. Seděla v kočáře, 
široké sukně rozložené kolem sebe, a oknem k ní doléhal králův rozjařený zpěv.

„Hopsa hejsa do Brandejsa!“ zakončil Rudolf II. písničku a Johana se ošila. Spolu 
s ní byly v kočáře ještě dvě dvorní dámy a jeden muž a všichni se na ni teď vědoucně 
usmáli.

„Pan král si vždycky takhle zpívá?“ podivila se Johana.
„Má to tady rád,“ odvětila výmluvně jedna dáma a věnovala jí laskavý úsměv.
Pak však spatřili zámek a Johanu už vládcovo prozpěvování ani zdaleka nezajíma‑

lo. Zámek byl skutečně impozantní a barevná střecha jeho hodinové věže se na slunci 
pěkně leskla. Nebyl sice tak honosný jako Pražský hrad, ale líbil se jí. Kočáry zastavily 
a jejich pasažéři mohli konečně vystoupit a protáhnout si ztuhlé končetiny. Všichni 
začali vynášet zavazadla a hledat se navzájem a kolem panoval všudy přítomný shon. 
Ale koneckonců to bylo docela příjemné neformální přivítání.

Druhý den ráno se však Johana probudila do naprosté katastrofy. Král si usmyslel 
vstát ještě před úsvitem a vytáhnout svou družinu na lov lišek. Johana ale byla tak 
čerstvým přírůstkem do společnosti, že se na ni všem podařilo zapomenout. A tak 
se stalo, že zůstala na zámku se služebnictvem a nezbylo jí než čekat. Užila si docela 
běžný den; procházela se po zámecké zahradě, prohlédla si knihovnu a  obdivova‑
la mistrnou výzdobu zámku. Opustit komplex se však neodvážila, protože nechtěla 
zmeškat návrat krále.

Ve večerních hodinách se k zámku přihnal párek otrhaných mužů a zbledlá žena 
s rozcuchaným účesem. Zahlédla je kuchařka, když odnášela zbytky a chtěla je vyho‑
dit v domnění, že to jsou žebráci. Po bližším prozkoumání si však uvědomila, že jsou 
to královi společníci. Kuchařka ihned zalarmovala celý zámek a všichni, kdo k něče‑
mu byli, se shromáždili v jídelně.

Johana si vyslechla překotné vyprávění svědků a z jejich vykoktaných vět vyro‑
zuměla, že král byl unesen v lesích za Starou Boleslaví a uniknout se podařilo, jen 
zmíněným třem.

„B‑byl t‑tam takový obrovský h‑h‑had,“ vykoktal tmavovlasý muž a sundával si 
z ramen větvičky.

Žena zavrtěla hlavou. „Ne, ne byl to drak! Veliký drak s deseti hlavami!“
Druhý muž se na oba nechápavě zadíval a poznamenal, že on viděl seschlou čaro‑

dějnici.
Všichni mlčeli a napětí v místnosti už se skoro nedalo vydržet. Johana tedy prud‑
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ce vstala a pevným hlasem pronesla: „Ať to bylo cokoli, teď to má našeho pana krále 
a my ho samozřejmě musíme zachránit.“

Přítomní stále ještě mlčeli, a tak svá slova ještě zdůraznila: „Musíme vyrazit teď 
hned!“

„Ehm, to je sice šlechetné Julie, ale ani nevíme čemu bychom měli čelit,“ namítl 
králův komorník.

„Jmenuji se Johana,“ opravila ho. „Máte pravdu, ale zdá se mi, že na tom teď do‑
opravdy nezáleží. Je přece naší povinností krále ochránit.“

Služebnictvo začalo brblat a vrtět hlavami. Kuchařka pak jasně řekla: „Já se k ni‑
čemu takovému neupsala, mám vařit jídlo, ne se honit za nějakými obludami.“ S těmi 
slovy odkráčela a polovina osazenstva porady s ní.

Johana nemohla uvěřit svým očím a uším. „To nemůžete myslet vážně!
„Bohužel slečno, zdá se, že jste na to sama,“ poznamenal poslední chlap ve dveřích 

a pak se otočil na podpatku a pelášil pryč.
„Jste akorát srabi, to jste!“ křikla na jejich záda, ale nikdo se neotočil. Zdálo se, že 

to všechno skončilo na ní.
Vybrala si vhodný oděv, zbraně a koně a vyjela z bran zámku, přestože měsíc už 

byl vysoko na obloze. Uháněla přes město a sem tam zastavila a prohlédla okolí, jestli 
nezahlédne něco podezřelého. Všechno však bylo v naprostém pořádku, dokud ne‑
dorazila k lesu. Už zdálky pocítila změnu teploty a tma jako by byla hustší.

Sesedla z koně a rozhlédla se po potemnělém lese. Stromy se kolem ní rýsovaly 
jako duchové a táhly se až do nebe. Naskočila jí husí kůže, ale nenechala se odradit 
a vydala se hlouběji do lesa. Kůň, kterého vedla za sebou, nejistě přešlapoval a poha‑
zoval hřívou, až se úplně zastavil a odmítl jít dál. Zaryl kopyta do půdy a trhl otěžemi, 
aby se na něho Johana podívala. Ihned pochopila, že, jestli chce jít dál, je na to sama.

Konejšivě ho pohladila po nose a přivázala ho za nejbližší strom. „Dobře, můžeš 
tady počkat, až se vrátím. Ale nepřej si mě, jestli vezmeš kopyta na ramena, někdo 
přece bude muset nést krále.“

Dál tedy postupovala sama. Les se kolem ní svíral a široko daleko nezaslechla ani 
živáčka. Dokonce i všechna noční zvířata utichla. Špicovala uši, jestli náhodou něco 
nezaslechne, ale byla neúspěšná. Ještě dlouhou dobu se marně potloukala, než za‑
slechla králův hlas. Ztuhla a zaposlouchala se, ale nebylo pochyb, že to je on. A prosil 
o život! Johaně bylo jasné, že musí rychle zakročit, a rozeběhla se.

Vytrhla si od opasku meč a vběhla na mýtinu, kde na zemi spatřila spoutaného 
krále i jeho družinu, všechny v loveckém oblečení. Nikde však neviděla žádnou ne‑
stvůru.

„No tak se ukaž! Přišla jsem se s tebou bít o život tvých zajatců!“ křikla do prázdna 
a zamávala mečem. Pravdou však bylo, že s mečem zas tak moc neuměla.

„To vidím,“ ozval se suchý hlas, „taková mladá děvenka a úplně sama?“
Johana zatnula zuby a zavrtěla hlavou. „Ukaž se mi!“
A pak se před ní doopravdy zjevil jakýsi stín. Rychle nabral podobu draka a z jedné 

z jeho deseti hlav vyšlehl oheň. Johana však stihla uskočit a vůbec ji to nevylekalo. 
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Drak se zatvářil zaskočeně a náhle se proměnil na hada. Ani jeho výpad však na Jo‑
hanu nezapůsobil. Had se tedy proměnil na čarodějnici, a když mu ani ta nezajistila 
vítězství, na pavouka. Johana však statečně bojovala s každou kreaturou a strach na 
ní nebyl znát.

„Je to všechno, co máš?“ popichovala příšeru, když se proměnila na obra. Všimla 
si, že nestvůra nikdy pořádně nezaútočí a očividně čeká, až najde správou podobu. 
Johana rychle pochopila, že jeho síla spočívá v proměně do největšího strachu pro‑
tivníka.

„Ty se ničeho nebojíš!“ zaskučelo monstrum, když se měnilo na gigantického med‑
věda. Po pár dalších minutách horečného snažení monstru došly podoby a jeho moc 
byla očividně na dně. Když bylo zrovna zaměstnané přeměnou z orla na přerostlou 
housenku, sekla Johana mečem a hlava stvůry se oddělila od těla. Dívka chvilku stála 
s napřaženým mečem a oddechovala, když si uvědomila, že příšeru porazila. Odhodi‑
la meč a osvobodila krále a jeho družinu. Ti se všichni postavili, smetli ze sebe špínu 
a horečně jí děkovali. Nazývali ji svou hrdinkou a spasitelkou.

Johana všechny díky přijímala a červenala se rozpaky. Pak k ní přistoupil sám král 
a obdivně pronesl: „Vy jste opravdu přišla úplně sama?“

Přikývla. „Všichni měli moc velký strach.“
Král překvapivě přikývl a pak se zasmál. „To chápu, sám bych se nešel zachránit. 

Jsem vám velmi zavázán, slečno. Řekněte si o cokoli chcete a já to zařídím.“
A tak se Johana stala královou nejváženější rádkyní a generálkou. Její přítomnost 

byla vyžadována u každé porady a to ona vedla česká vojska za vítězstvím. Pod její 
rukou se lid cítil v bezpečí a kam vkročila, tam ji lidé opěvovali. Byla velmi bohatá 
a mohla si pořídit zámek kdekoli by se jí zachtělo, ale ona se rozhodla zůstat v Bran‑
dýse. Naše město ji docela učarovalo a chtěla se ujistit, že každý z jeho obyvatel se 
bude cítit v bezpečí.

Mohlo se jí říkat různými velkolepými přízvisky a tituly, ale ona sama trvala na 
tom, že je zkrátka Johana. Sama nad sebou nepřemýšlela jinak a sláva jí nikdy ne‑
stoupla do hlavy. Svůj život žila povětšinou skromně a  zavázala ho službě lidem. 
V  pomáhání druhým našla svou vášeň a  dělala to až do poslední chvíle. Nakonec 
neodešla sama, ale obklopena přáteli a rodinou, a smířená.
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