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ÚVODEM

Letošní výročí 700 let od narození nejslavnějšího z českých králů 
Karla IV. se stalo jedním z témat tradiční literární soutěže O poklad strý-
ca Juráša, kterou v oblastním kole pořádá Městská knihovna v Rožnově. 
Jak je už u historických témat běžné, hrdinové příběhů cestují v čase, 
teleportují se z místa na místo, setkávají se s významnými osobnostmi 
historie či budoucnosti. Co je sen a co se děje ve skutečnosti je těžko 
rozlišit, avšak fantazie autorů je bezbřehá.  

Když už píši o námětech, nejen Karel IV., ale také královská hra v ša-
chy je předmětem zájmu mladých autorů a v neposlední řadě také krá-
lovství, jako vysněné místo, kde platí pravidla, která určuje autor textu. 
Království plné sladkostí, neláká Vás? 

Mne velmi těší, že se každoročně žáci a pedagogové základních 
a středních škol zúčastňují literární soutěže O poklad strýca Juráša. 
Vytvo řit psaný či kreslený příběh, je pro ně výzvou. Výzvou, která vábí. 
Hádankou, která chce být vyřešena. 

Nejlepším autorům knihovna propůjčuje titul Rytíř čistého slova. 
Vzdává tak hold fantazii, odvaze a čistotě duše.  

    Pavel Zajíc – ředitel knihovny
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Klára Sušňová

KrálOVna pOlárníhO KrálOVstVí
3. třída, ZŠ Vidče

prÓZa 3. tŘíDa

V daleké mrazivé Arktidě, v Polárním království, žila krásná polární 
liška. Jmenovala se Polárka. Byla to královna Polárního království. Byla 
moc krásná, chytrá a taky moc rychlá. A taky moc talentovaná. 

Jednou šla královna Polárka k ledovci a stalo se něco nečekaného.  
Z ničeho nic se ledovec utrhl! Ale Polárka měla veliké štěstí. Byl tam 
však jeden starý mrož. Polárka se začala o mrože bát, že zraněný odplu-
je na oceán. Rychle běžela za kouzelným sobem. Jmenoval se Gerzen. 
Gerzen se ptal Polárky, co se stalo. Ona mu vše řekla. Poradil ji, aby šla 
za Sajgou a aby mu vzkázala, že ji posílá on, Gerzen, aby ji pomohl. Jak 
přišla k Sange, vše mu řekla, a on ji poradil, ať postaví pevný vor. A tak 
se také stalo. Vor Polárka vyrobila, a přivezla ho tam, kde byl mrož. Po-
lárka byla na voru a pádlovala k ledovci a mroži na vor pomohla. Dovez-
la ho na břeh a on jí byl moc vděčný a moc jí děkoval. 

Polárka se vracela domů a najednou viděla ledního medvěda Ordu, 
jak chce sníst tuleně Stua. Vběhla rychle před Stua a snažila se ho ochrá-
nit. A Orda řekl: „Jsem silnější! A mám velký hlad, tak sním i tebe, krá-
lovno Polárko!“ „Nechci, abychom se hádali, kdo je silnější a rychlejší!“ 
odpověděla Polárka a vrhla se na Ordu. Lekla ho a vyhnala. Vystrašený 
Stue jí říkal, že udělá cokoliv, aby se s ní nějak vyrovnal. Ale Polárka nic 
nechtěla. Byla ráda, že mu pomohla a že je v jejím království zase klid. 
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Michal Hanák

JaK (nE)lEhcE sE žiJE KrálůM
4. A, ZŠ 5. května

prÓZa 4.–5. tŘíDa

Ze všeho nejdřív jsem si myslel, že být králem je lehké a že je to po-
hoda. Popsal jsem už téměř celou stránku věcmi, které bych měl jako 
král. Jako třeba, jaký mám hrad, kolik je tam pokojů, koupelen, pater  
a ještě dalších věcí. Úplně jsem to viděl, jak tam mám počítače, na kte-
rých hraju Minecraft, zlaté koupelny, zrcadlové bludiště, super velké 
akvárko, neomezený internet a dlouhý tobogán. Pak mě ale napadlo, že 
by to zase taková sláva nebyla. Celé jsem to škrtnul a začal psát tohle. 

On si ten král totiž moc srandy neužije. Pořád musí někam jezdit, 
musí všechno obstarávat, motá se kolem něho spousta lidí, nemůže si 
ani sednout a v klidu se dívat na televizi. Oblečený musí být pořád sluš-
ně, a co by tomu řekli poddaní, kdyby dal nohy na stůl? Navíc se mu 
hodně lidí může smát, že je král z pohádky. Takže já bych tedy rozhodně 
králem být nechtěl. 

Končím, jdu si zahrát Minecraft.
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Beata Chmelařová

MOJE KrálOVstVí
4. A, ZŠ 5. května

prÓZa 4.–5. tŘíDa

Moje království si představuji velmi moderní, neobyčejné a hlavně 
sladké. Chtěla bych mít království sladkostí. Především perníků, lízátek, 
zákusků, zmrzlin, žvýkaček, čokolád a jiných cukrovinek. Z perníků by 
byla moje postel, z čokolády dveře mého pokoje, ze zmrzliny lampička, 
lízátka by byly mé obrázky, zkrátka bylo by to mé kouzelné království 
sladkostí. Chodili by ke mně všichni kamarádi a všechny mé kamarádky 
a já bych je vždy podarovala nějakým mlskem z mého království. Možná 
by přibrali na váze, ale určitě by byli spokojení a veselí, a o to větší by mi 
to dělalo radost, protože by byli součástí mého království. A také bych 
vlastnila armádu perníčků jako v pohádce o Shrekovi a ta by mi slouži-
la. Moji „perníčkoví“ sluhové by mi v uklízeli v pokojíčku, nosili nápoje  
a pomáhali mi s domácími úkoly a radili mi. 

Celé moje království by taky mělo mít pořádnou ochranu. To zna-
mená, že kdybych byla pryč, byl by tam alarm z perníku a tlačítka 
na něm z lízátek. Brána k mému království by byla celá z karamelu,  
a kdyby se tam někdo chtěl vloupat, na ten karamel by se přilepil. Ces-
tička k mému království by byla z „kinder“ čokoládek a tráva z voňavého 
marcipánu. Moje zahrádka by byla celá pokrytá višněmi, které by byly  
z bonbonů a květiny by byly z barevného želé. Kmeny stromů v zahradě 
by byly z hořké čokolády a koruny stromů z voňavých žvýkaček. Tak 
toto je moje království, o kterém si každý den sladce sním.  
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Valerie Kubějová

MOJE KrálOVstVí
5. třída, ZŠ Koryčanské Paseky

prÓZa 4.–5. tŘíDa

Někdy, když mám chvíli pro sebe, si představuji, jaké by to asi bylo 
mít své království…

V hlavě mám spoustu myšlenek a nápadů, které vypadají asi takhle:
Je to říše, ve které jsou všichni lidé a zvířata šťastni. Co je dělá šťast-

nými? No přece královna, která je ke všem nejen hodná a spravedlivá, 
ale také je pracovitá a díky tomu je v království vše čisté a uklizené. 

Královna má sice své poddané, ale jsou si všichni rovni a tak nevzni-
kají žádné neshody a nepokoje. Prostě si se vším pomáhají a dětem jdou 
příkladem. Děti jsou vychovávány tak, že pěkně zdraví a pomáhají star-
ším a nemocným lidem, chtěla bych, aby takové děti byly i kolem mě.  
A proto je mám ve svém vysněném království. Mají tam také spoustu 
hřišť, bazénů a parků, ale také škol, aby se dál vzdělávaly. V mém krá-
lovství nesmí chybět obrovské podium, na kterém bychom já a mnoho 
dalších hráli divadlo. 

V neposlední řadě k mému království patří také královská zahrada, 
kde by se pěstovaly různé květiny a některé dokonce i se zvláštními 
schopnostmi, jako například: že když si člověk přičichne, tak se uzdraví, 
nebo začne být spravedlivý a pravdomluvný. 

Tak asi takhle by vypadalo mé království. Vím, že je to jen takový sen 
a pohádka, ale mě to neodradí a o svém království si budu snít dál.

                                                                Královna Valerie I.
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Jiří Brandstettr

ŠachOVý Král
2. A8, Gymnázium Rožnov p. R.

prÓZa 6.–7. tŘíDa

Dnes jsem se nemohl dočkat rána. Čeká mě totiž důležitý šachový 
turnaj. V tom minulém turnaji se mi celkem dařilo, tak chci být zase ješ-
tě o něco lepší a navíc budu hrát s novými šachovými figurkami, které 
jsem včera dostal od babičky k narozeninám. Koupila je v malém bazaru 
v tmavé boční uličce u náměstí, ve kterém prodává podivný starý pán  
v dlouhém plášti. Viděl jsem je tam ve výloze a moc jsem po nich toužil.  
Figurky jsou vyrobeny z cínu a vymalované krásnými barvami. Postavy 
vypadají jako živé. Oba králové se tváří vážně a důstojně, královny jsou 
krásné.  Celý večer jsem si je prohlížel a stavěl je do různých skupin  
a představoval je navzájem: „Dobrý den, já jsem Bílá královna, s kým 
mám tu čest?“ A černý král odpověděl: „Těší mě, já jsem Černý král  
a toto je má Černá královna, rádi vás poznáváme!“ Takto jsem postupně 
seznámil všechny figurky a večer jsem je pak opatrně vložil do mého 
nočního stolku vedle postele.

Ráno jsem se tedy rychle nasnídal a s novou šachovou sadou v bato-
hu vyrazil na kole do naší šachové klubovny. Když jsem dojel na místo, 
už tam byla spousta mých kamarádů z šachového oddílu. Přišel i Arnošt 
a hned se hrne k mému stolku. „To snad ne, hned první hra a zrovna  
s ním!“, pomyslím si. Arnošta nemám rád. Byl členem  šachového oddílu 
už dlouho před tím, než jsem se přihlásil já. Hrozně se mi vysmíval, když 
jsem si hned nezapamatoval, jak může která šachová figura táhnout. 
Smál se tehdy na celé kolo, všichni ho slyšeli. To mu nikdy nezapome-
nu!  A právě tento Arnošt teď sedí proti mně a čeká, že se zase bude 
mít čemu smát. „Tak co, popleto, na kolik tahů ti mám dát mat? Neroz-
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brečíš se zase?“, vysmívá se mi tak moc nahlas, aby to všichni okolo  
slyšeli.

Ne, dnes už se určitě nerozbrečím, pomyslím si. Ale úplně jistý si nej-
sem. Začínáme hrát. První tah pěšcem on, tah pěšcem já. Takto začíná 
hra vždycky. Pokračujeme dále, ale nemůžu se soustředit, protože se 
snažím neudělat žádnou základní chybu. Jen se snažím krýt své figury. 
Nenapadá mě žádná kombinace, která by mě dovedla k vítězství.

Jsem z Arnošta strašně nervózní. Cítím, jak mi vystupuje na čele stu-
dený pot a hrozně dlouho mi trvá, než se vůbec k nějakému tahu od-
hodlám. Arnošt už zase procedí mezi zuby, teď jen tak, aby ho ostatní 
neslyšeli: „Dnes tě rozmáznu jako mouchu! Ani nové šachy od bábinky 
ti nepomůžou!“ Říká to posměšně. Už se mi chce vážně brečet.

Ale když už jsem se skoro chystal utéct od šachového stolku, z klu-
bovny a snad i z našeho města, začaly se dít podivné věci. Když jsem 
vzal některou šachovou figuru, sama vedla mou ruku na určité místo 
tak, aby to byl ten nejlepší tah, jaký mohl být. Zato Arnoštovy figurky 
si dělaly, co chtěly. Jeho tahy byly naprosto nesmyslné a jeho figury se 
nastavovaly těm mým tak, abych je mohl vzít. Od této chvíle už Arnošt 
neřekl ani slovo. Jen koukal s otevřenou pusou a figury bral do ruky, ja-
koby se bál, co ta jeho ruka zase provede. Za pár minut bylo po hře a já 
byl vítěz. Arnošt běžel za vedoucím a žaloval mu. Ale ten se na něj jen 
shovívavě podíval, poplácal ho po zádech a řekl: „Arnošte, musíš umět 
ve svém věku i prohrávat, to k šachům patří.“

Další zápasy jsem už odehrál úplně sám, už mi figurky nepomáhaly. 
Ani nemusely. Ten den se mi dařilo a všechny zápasy jsem vyhrál.

Večer jdu do postele úplně vyčerpaný. Přemýšlím, co se to dnes 
vlastně vůbec stalo. Vzal jsem do ruky figurku černého krále a znovu si 
ji ze všech stran prohlížím. Nezdá se mi na ní vůbec nic zvláštního. Je to 
prostě cínová figurka šachového krále. Stejná, jako byla včera.  A najed-
nou jsem si všimnul něčeho zvláštního: „Je to vůbec možné?“

Můj černý král se na mě šibalsky usmíval!

— 9 —



— 10 —

Pavla Czekajová

KarEl iV. cEstuJE časEM
2. A8, Gymnázium Rožnov p. R.

prÓZa 6.–7. tŘíDa

Bylo krásné nedělní ráno dne 16. června 1337. Karel IV. byl zrovna 
na cestě podívat se, jak to vypadá s výstavbou Karlštejna. Všechno se 
zdálo být v pořádku. Karel se procházel okolo svého zatím nedostavě-
ného hradu a ze všech stran si ho bedlivě prohlížel. Když vešel do již 
téměř dokončené vstupní haly hradu, spokojeně se rozhlédl po síni. Na 
stěnách se skvěly a blýskaly nejrůznější reliéfy a malby Karlových před-
chůdců. Král byl svým budoucím sídlem nadšen. Vyšel ven, kde narazil 
na skupinku dělníků a stavbyvedoucího. Všichni před králem s pokorou 
a úctou poklekli.  „Líbí se Vám hrad, pane?“ zeptal se stavbyvedoucí ne-
směle. „Ano, líbí. Myslím, že tento hrad budou jednou znát lidé po celém 
světě a věřím, že mí potomci si ho budou vážit a v jeho zdech padnou 
mnohá důležitá rozhodnutí, jež povedou k rozkvětu naší země. Jak asi 
bude toto naše společné dílo vypadat po dokončení? A jak bude hrad 
vypadat za pár set let? Jak se v průběhu dalších let a staletí promění 
celá naše země? Bude vypadat stejně? Bude to horší nebo bude vše 
lepší a dokonalejší?“ zamyslel se Karel IV. Stavbyvedoucí se zamračil. 
Pak se jeho tvář rozjasnila, podíval se spiklenecky na krále a zamumlal: 
„Možná by se to dalo zjistit, pane.“ Karel se rozesmál: „A jak prosím vás, 
člověče?“ Stavbyvedoucí králi pohlédl zpříma do očí, tajemně se usmál 
a pokynul králi, aby jej následoval. Karel se podivil, ale zvědavost mu 
nedala a vydal se za mužem. 

„Tohle,“ vysvětloval stavbyvedoucí a ukazoval na podivnou věc,  
„je nejnovější vynález naší doby. Pomocí tohoto skvělého zařízení se 
můžete podívat do minulosti nebo do budoucnosti.“ Karel pohlédl na 
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velkou stříbrnou jakoby skříň. „A jak se taková věcička používá?“ podivil 
se. „Stačí jen vejít dovnitř, nastavit rok, do kterého byste se chtěl podívat,  
a zmáčknout tenhle stříbrný knoflík,“ vysvětloval stavbyvedoucí.  
„A mys  líte, že by bylo možné podívat se, jak si stojí české země v bu-
doucnosti, řekněme… řekněme… v roce 2000?“ zmocnila se krále zvě-
davost. „Možné by to samozřejmě bylo. Má to však malý háček. Cesto-
vání časem pomocí tohoto zařízení vyzkoušela zatím jen jedna osoba.“ 
vysvětloval stavbyvedoucí. „Kdo?“ otázal se Karel IV. „Já.“ odpověděl 
hrdě stavbyvedoucí. „A jak jste se dostal zpět?“ zapochyboval Karel. 
„Nemusíte mít obavy, výsosti. Jediné, co musíte zvládnout je, abyste si 
dobře zapamatoval tohle místo. Musíte se pak na něj vrátit a pomocí 
tohoto přístroje docestovat zpět do roku 1337. Nebude to jednoduché, 
ovšem zvládnout to jde.“ Karel se dlouze zamyslel a potom řekl: „Rád 
bych to vyzkoušel, ale…“ „Záleží na vás, veličenstvo, ale můžu vás ujistit, 
že žádné nebezpeční nehrozí.“ ujišťoval krále stavbyvedoucí. „Zkusím 
to.“ rozhodl se král. Stavbyvedoucí se usmál a otevřel králi dvířka pří-
stroje. Karel vstoupil dovnitř a než se za ním dvířka zavřela, zeptal se 
stavbyvedoucího: „Jaké je tvé jméno, příteli?“ „Leonardo da Vinci.“ od-
větil s tajemným úsměvem stavbyvedoucí. 

Než stačil Karel cokoli říct, dvířka stroje času se zavřela. Chvíli váhal 
a pak se rozhodl navolit číslo roku, ale nemohl si vzpomenout, jaký rok 
to se stavbyvedoucím pro cestu časem vybrali. Zavřel oči a poslepu 
rychle naťukal číslo, číslo 2015. Zablesklo se a Karel IV. si uvědomil, že 
se už nenachází uvnitř stroje ale na denním světle uprostřed davu okolo 
procházejících lidí. Udiveně se rozhlédl kolem sebe, ale nic z toho, co 
viděl, nepoznával. Udiveně koukali i lidé okolo Karla, když jej zahlédli, 
jak tam tak vyjeveně stojí v podivném oděvu. Karel byl šokován. Všude 
kolem bylo plno lidí a strašný chaos a hluk. Lidé, hlavně ženy, byli ob-
lečení ve zvláštních chudobných oděvech. Kolem se proháněla spousta 
povozů zvláštních barev a tvarů, ale bez koní. Když se podíval nad sebe 
k nebi, zahlédl nějakou zvláštní blikající věc, jakéhosi obrovského hluč-
ného ptáka. Vyděšený Karel na nic nečekal, rychle se otočil a spěchal 
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pryč. Netoužil v tu chvíli po ničem jiném, než okamžitě najít svůj hrad 
a vrátit se zpět do své doby. Bezradně se rozhlížel kolem sebe. Vůbec 
nechápal, co se děje. 

Přemýšlel, jak v tom chaosu najít stroj času. Spěchal po chodníku, 
co nejdál od podezíravě koukajících lidí, a hledal, jak by našel cestu ke 
Karlštejnu a hlavně ke stříbrné skříni, která by jej dostala tam, odkud 
přicestoval. Najednou za sebou uslyšel něčí hlas: „Halo, pane, mohl bych 
si s vámi vyfotit selfii?“ Karel se otočil a uviděl malého chlapce, který  
držel v ruce podivnou placatou věc. Chlapec se postavil vedle Karla, 
ruku s věcí natáhl před sebe a něco zmáčkl. Chlapec byl zřejmě kou-
zelník nebo geniální malíř, protože na té věci se objevil jejich společný 
portrét. „Chlapče, poraď, kudy se dostanu na Karlštejn?“ zeptal se Karel. 
Chlapec se zamyslel a potom řekl: „Nejspíš autobusem, tady za rohem je 
zastávka. Zavedu Vás tam.“ „Děkuji, chlapče, dovol, abych se představil. 
Jsem Karel IV. a tuhle část svého království neznám.“ vysvětloval král. 

„Já jsem Honza“ usmál se hoch. „Jak se tedy dostanu na Karlštejn?“ 
naléhal Karel. „No, když to tu neznáte, já vás tam dovedu. Ale v tomhle 
oblečení tam nemůžete, to by vás dřív zavřeli do blázince.“ vysvětloval 
Honza. „Kousek odtud je Takko, když tady chvilku počkáte, přinesu vám 
normální oblečení.“ Karel nedočkavě přešlapoval a čekal, až dostane 
nové oblečení. Po chvíli se Honzík vrátil se dvěma obrovskými taškami. 
„Tady to máte, oblečte si to.“ Karel se převlékl a spolu s Honzíkem vyra-
zili na cestu k autobusové zastávce. „Máte peníze? Na cestu autobusem 
potřebujete peníze.“ Karel sáhl do koženého váčku a vytáhl zlaťák. Hon-
za vykulil oči: „Tak to asi nepůjde, tohle Vám řidič nevezme.“ „Tak tomu 
dobrému muži zaplatím stádem vepřů.“ navrhl král. Honza se rozesmál: 
„No tak to se mu už vůbec nebude líbit. Ale co, máte štěstí, není to zas 
až tak dlouhá cesta. Na tak krátkou vzdálenost většinou pasažéry ne-
kontrolují, takže to riskneme a pojedeme bez jízdenky, načerno.“ Karel 
tomu, co chlapec říká, vůbec nerozuměl, ale nezbylo mu, než souhlasit. 

Cesta trvala skutečně jen pár minut. Karlovi se vedraly slzy do očí, 
když konečně stanul před hradem, který znal. Zrovna probíhala exkurze. 
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„Teď nás tam asi nepustí. Musíme počkat na příští exkurzi. No a máme 
tu zase ten problém s penězi. Tady se stádem vepřů taky nepochodí-
me. Proč vlastně chcete jít na Karlštejn? Co je na něm tak zvláštního? 
Já bych šel radši třeba do kina než do nějakého hradu.“ „Jak už jsem ti, 
chlapče, řekl. Jsem Karel IV., cestoval jsem časem, abych se podíval, jak 
bude můj hrad a moje země vypadat v budoucnosti. A teď se potřebu-
ju dostat zpět domů. Touto dobou jsem zmaten.“ vysvětlil Karel svou 
situaci. „Pane, nedělejte si ze mě prču, jste šílenec nebo co?“ „Ale já 
jsem opravdu Karel IV.“ snažil se hájit Karel. „Tak to dokažte.“ rozesmál 
se chlapec. Karel IV. vytáhl z kapsy zlatou minci. Honza ji vzal do ruky 
a pozorně si ji prohlížel. „Jestli mi pomůžeš, můžeš si ji nechat. Teď se 
potřebuju dostat do hradu a najít stroj času.“  Honzík se na Karla zadíval 
a něco mu říkalo, že by tomuhle člověku, ať je to kdokoli, měl pomoct. 
„Tak já to zkusím. Odlákám lidi a vy si to mezitím vyřiďte.“ Karel IV. při-
kývl: „Naschle, chlapče a děkuji ti za pomoc.“ 

Honzík se vmísil do davu turistů a milovníků historie. „Hej, lidi!“ vy-
křikl. „Před Karlštejnem je Miloš Zeman a rozdává autogramy!“ vymyslel 
rychle. Všichni lidé zpozorněli, někteří se rozběhli ven z nádvoří, někte-
ří zůstali v údivu hledět na Honzíka. Karel využil chvilky nepozornosti  
a spěchal do hradu. Běžel chodbami a hledal velkou stříbrnou skříň.  
Konečně! Karel otevřel dvířka, skočil dovnitř, naťukal rok 1337 a s úlevou 
vydechl. Když znovu otevřel dvířka, byl na tomtéž místě, odkud se vydal 
na cestu časem. „No, to jste si dal na čas.“ Uslyšel hlas stavbyvedoucí-
ho. „Tak jak se vám líbil Karlštejn a časy budoucí?“ „Nebylo to špatné, 
ale jsem rád, že jsem zase doma… Poznal jsem, že v naší době i v době 
budoucí, existují stále dobří lidé. Poznal jsem, že Karlštejn tu bude takto 
stát další staletí, možná tisíciletí. Život však bude úplně jiný a tak to má 
asi být. Čas a pokrok nezastavíme, drahý příteli.“ Stavbyvedoucí přikývl: 
„Mohu Vás, výsosti, pozvat po tak náročném cestování na pohár medo-
viny?“ Karel poplácal stavbyvedoucího po rameni a řekl: „Rád si s tebou 
připiji na zdraví. A pak se dáme zase do práce.“  
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Daniela Pavelová

ŠachOVý Král
2. A8, Gymnázium Rožnov p. R.

prÓZa 6.–7. tŘíDa

Ahoj, mé jméno je Daniel Time. Řeknu vám příběh o mě, neboli ša-
chovém králi. Bylo mi asi patnáct let, když to všechno začalo, jenom 
normální den po škole.

Procházel jsem se cestou domů po náměstí a nenápadně se podíval 
do výkladní skříně hračkárny. Uviděl jsem šachovnici, tak mě napadlo, 
že bych si mohl zahrát šachy doma třeba s kamarády. Napadlo mě, že 
by to mělo rozvíjet činnost zadní mozkové části o zhruba padesát pro-
cent. Tak jsem si ji koupil. Hned jak jsem přišel domů, prošel jsem inter-
netové stránky o tom jak hrát šachy a kdo je věž, či kůň.

Najednou mi zazvonil telefon, volalo neznámé číslo. Ruka mi zvedla 
telefon „Haló? Kdo je tam?“ zachraptěl jsem. „Ahoj Danieli, tady Leon. 
Jen mi došlo, že se tě chci zeptat, jestli si u tebe můžu udělat ten pro-
jekt.“ „Aha Leone, jo jasně, klidně můžeš přijít.“ řekl jsem otráveně. Po-
ložil mi hovor, čímž mě zároveň naštval. Zazvonil zvonek a já vyskočil ze 
židle. Mrknul jsem se z okna na branku, kde překvapivě stál Leon, který 
se celý zubil, bohužel si mě všimnul a začal na mé okno mávat.

Raději jsem si zasprintoval k brance a spolu s Leonem jsme se vydali 
nahoru do mého pokoje. „S čím potřebuješ pomoct?“ vyskočilo ze mě 
až moc ochotně, když se moje obočí začalo zvedat. „Vlastně to po-
třebuju opravit. Pomůžeš mi?“ zazubil se a probodl mě jeho zelenýma 
očima. „Jo jasně.“ usmál jsem se, ale po zádech mi tekl studený pot. 
Tak jsme začali opravovat, po chybě v každém druhém slovu na třiceti 
řádcích byl Leon rád, že ještě žije a já jen cítil škodolibou radost, která 
zalila mou mysl.
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„Nechtěl by sis zahrát šachy?“ mrknutí mého pravého oka Leon rych-
le zaznamenal. „Samozřejmě.“ mrknul na mě levým okem a začal se 
zubit, až jeho zuby s pusou vypadaly jako půlměsíc. „Nebreč, když pro-
hraješ.“ vypláznul červený jazyk a tím mi představu o vítězství trochu 
znechutil. Vytáhl jsem novou šachovnici z batohu a nachystal figurky na 
svá místa. „Můžu mít bílé? Ještě jsem šachy nehrál tak bych chtěl začít  
a bílé vždy začínají.“ pohnul jsem bílým pěšákem. Leon nic neříkal a za-
čal se soustředit na každý tah.

 Začali jsme hrát a po několika tazích jsem pronesl: „Šach mat.“ Nyní 
byli vidět mé zuby v půlměsíci. „To si děláš srandu?! Já jsem na desátém 
místě ve světových hráčích šachu. No ty jsi mě porazil. Nechtěl bys se 
mnou chodit do oddílu na šachy?“ pronesl se zvědavostí. Usmál jsem se 
a kývl. Potom Leon odešel domů a já si lehl do postele.

Příští den jsem nastoupil do oddílu, do kterého mě Leon pozval. Taky 
jsem trénoval s ostatními hráči, ale všechny jsem porážel. Začali mi říkat 
Šachový král. Dva týdny po nastoupení jsme jeli na okresní kola. Byl 
jsem první. Na krajích zase první. Potom se jelo na republiku, lehce jsem 
se zasloužil o první místo. Nakonec se letělo do Číny, protože já byl i na 
mistrovství světa a vyhrál jsem první místo. Žebříček se celý předělal  
a já byl první. Chudák Leon se dostal na jedenácté místo.

Konečně, když jsem si lehl do mé postele a zavřel oči, náhle se ocitl 
ve snu. Uprostřed prostoru levitovaly dvě židle, stůl a na něm šachov-
nice. Najednou se záhadně dostal na jednu ze židlí. Naproti mně seděla 
nějaká černá silueta. „Jestli prohraješ, zemřeš a to se nepochybně stane, 
protože já jsem smrt Danieli.“ zachvěla se. „Dobře, chápu.“ pohnul jsem 
bílým pěšákem. Na konci hry mi zbyla věž, s ní ještě král a smrt měla 
jenom krále, přesně podle mého plánu. Postavil jsem věž tak, aby smrt 
mi ji musela vzít. „Proč jsi to udělal? Mohl jsi vyhrát!“zavrčela. „Abys vi-
děla, že mám kontrolu nad hrou, protože mohu vyhrát!“ zablýsklo se mi 
v očích. Smrt se rozzlobila a vypařila se.

Záhadně jsem se ocitl v zrcadlové místnosti a začínal cítit, jak se mé 
tělo mění. Jedna polovina černá a druhá bílá. Pravé oko bíle, levé oko 
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černé. Zkolaboval jsem, náhle mi někdo nasadil korunu a já seděl na 
šachovém trůnu. Někdo byl v mé mysli, někdo jiný než já. Byl to on Král 
šachu. Kontroloval mé tělo a už jsem zase seděl před šachovnicí. Přišel 
někdo koho znám velmi dobře. Byl to Leon. „Pokud prohraješ, zemřeš.“ 
usmál jsem se. No a tak to dělám každou noc. Každý prohraje velmi 
lehce a také zemře.
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Jakub Adámek

putOVání časEM
2. A8, Gymnázium Rožnov p. R.

prÓZa 6.–7. tŘíDa

Toto téma jsem si vybral, protože Karel IV. je můj nejoblíbenější Lu-
cemburk a nejen to, ale i nejlepší panovník České republiky.

Včera se mi stal nejhezčí zážitek v životě, a proto vám ho budu vy-
právět. Psal se den 19. 11. 2015 a my měli dějepis, ve kterém jsme se 
bavili o Karlovi IV. z rodu Lucemburků. Davida Chýlka a mě donutilo 
uvažovat jak by vlastně Karel přežil v naší době. Najednou se před námi 
zjevila anomálie, z které se vyjevila záhadná postava v plášti, z korunou  
a v oděvu pokrytém malými diamanty. Anomálie vytvořila velkou tla-
kovou vlnu, která najednou zmizela jako mlha. Ta postava se vyvrátila  
a upadla do transu. Potom jsme s Davidem osobu vzali - on za nohy, já 
za ruce. Naštěstí bydlím blízko místa kde zkolaboval a dali jsme osobu 
na pohovku. Po dvou dnech se probudil a pověděl mi: „My se jmenuje-
me, Karel IV. A v jakých letech se nacházíme?“ Zdvořile jsem odpověděl: 
„Veličenstvo nacházíte se v roce 2015? A jak jste cestoval časem, můžu – 
li se otázati?“ A král vyprávěl: „bylo to tak: Naši alchymisté jak se pořád 
snaží uvařit elixír mládí, tak tentokrát nějaký vyrobili a ten jim vypadl  
z ruky a najednou se objevila divná brána, která nás vtáhla a skončili 
jsme zde.“ Po jeho vyprávění se ptám: „Víte, jak se dostanete zpět?“

Karel odpověděl: „Vůbec netušíme.“ Řekl jsem: „Hmm, mě něco na-
padlo. Znáte složení toho elixíru? Možná, že to bude fungovat naopak.“ 
Veličenstvo odpovědělo: „Ano znám. Jsou tam různé byliny: 

1. Heřmánek
2. Máta
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3. Meduňka
4. Kopřiva
5. Rozmarín
6. Voda
7. Vodík
 Tohle všechno.“ Odpověděl jsem: „To jde sehnat. Tak já jdu, a za dvě 

hodiny jsem zpátky. Hlavně nikam nechoďte.“ Šel jsem do kořenářství 
a všechny komponenty nakoupil. Doma, ale už nikdo nebyl. Namíchal 
jsem elixír a další dva dny jsem musel Karla hledat. Byl na Karlově mos-
tě. Přemluvil jsem ho, ať jde se mnou domů. Potom jsem mu otevřel 
anomálii, rozloučil se, a on odešel.

Tento zážitek byl neočekávaný a doufám, že se vrátil do své doby, ale 
co by se stalo, kdyby ne?
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Kateřina Fryšarová 

pOVíDKa O KrálOVně lEsa
7. třída, ZŠ Vidče

prÓZa 6.–7. tŘíDa

Kesindy seděla na větvi starého dubu a pozorovala rudý západ slun-
ce. Teplý podzimní vánek si pohrával s jejími dlouhými hnědými vlasy 
a nad její hlavou mezi žloutnoucím listím švitořili ptáci. Poprvé za celý 
den měla dívka čas si odpočinout. Pouze výjimečně se jí dostávalo chvil, 
kdy si mohla dělat, co se jí zlíbí a ty trávila Kesindy vždy v nedalekém 
Zlatém lese nazvaném podle nádherné barvy, kterou měly listy zdejších 
stromů vždy na podzim.    

Dívčini rodiče zemřeli brzy po jejím narození a tak vyrostla na hradě 
Lithicfort, kde od svých dvanácti let vykonávala práci služebné. Peněz  
i dobrého zacházení se jí dostávalo poskrovnu a tak všechen svůj volný 
čas trávila v lese, kde se cítila dobře a cvičila se v lukostřelbě a sto-
pařství. Několik hodin kdysi strávila přihlížením u výuky lukostřelby pro 
šlechtu a sama se brzy naučila střílet opravdu mistrně.

Kesindy z jejího přemítání vytrhl šramot z blízkého hlodášového křo-
ví, odkud vyběhla srnka. Dívka se prudce nadechla, několikrát zamr-
kala, seskočila z dubu, sebrala ze země svůj tlumok, a protože slunce 
se pomalu překulovalo přes obzor a ona věděla, že hradní brány se po 
setmění zavírají, rozběhla se zpět k městu. Proběhla kolem krámků a 
řemeslných dílen, odkud se ozývalo řinčení kladiv o kovadlinu, bušení 
do hřebíků a hlasy lidí, kteří se ještě před večerem snažili učinit výhodný 
nákup. Oběhla vůz tažený párem koní a pelášila do kopce k hradu.

Když byla asi padesát kroků od hradního mostu, všimla si, že strážní 
se už chystají most na noc vytáhnout.  Hlasitě na ně křikla: „Počkejte  
ještě! Musím se dostat na hrad!“ Strážni jen otráveně koukli jeden na 
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druhého a počkali, než udýchaná dívka přeběhne přes most. Kesindy 
zamířila ke dveřím vedoucím na točité schodiště, po němž rychle vy-
běhla a zamířila si to rovnou chodbou ke dveřím hradní kuchyně. Když 
je otevřela, ovanula jí vůně připravovaných pokrmů – polévky a před-
krmu, u stolu spatřila kuchtíky, jak nakládají maso a pak mezi záplavou 
bílých stejnokrojů zahlédla vysokou čepici hlavní kuchařky Kariny. Po-
klepala mladé, buclaté ženě na rameno a začala z tlumoku vytahovat 
vykuchaného a staženého zajíce, kterého před krátkou dobou ulovila  
v lese. Poddaní směli lovit malou zvěř a tak toho Kesindy náležitě vyu-
žívala.

Karina vybalila kořist z voskovaného papíru, který dívce na její úlov-
ky darovala, maso si řádně prohlédla, krátce kývla hlavou a vyndala  
z kapsy zástěry užmoulaný lístek, který podala Kesindy. Dále už si dívky 
nevšímala.

Kesindy se s lístečkem v kapse kalhot rychle vytratila z kuchyně  
a zamířila do své podkrovní komůrky. Tam se převlékla, povolila tětivu 
luku a spolu s toulcem jej zastrčila pod postel. Vyčistila a naostřila svůj 
saxonský nůž, schovala jej za lukem, zabouchla dveře pokoje a přešla 
z obytného patra do přízemí, kde se nacházela velká hradní knihovna.

Kesindy už dávno vzdala snahu účastnit se vyučovacích hodin šlech-
ty, na které se nemohla dostavovat pravidelně. Její vzdělání bylo pouze 
prosté, protože nikdo nepovažoval za nutné mít vzdělané služky, sama 
si jej však kousek po kousku doplňovala, zejména čtením naučných svit-
ků a objemných knih z polic knihovny, většinou týkajících se přírody.

Od čtení ji vyrušil příchod pážete. Hoch se nesměle rozhlédl, pak 
zvedl malý zvoneček ležící na stole u dveří a několikrát s ním zacinkal. 
V tiché knihovně to znělo jako řinčení kravského zvonce a tak se na něj 
okamžitě upřely zraky všech čtenářů. Hoch zrudl a pak ze sebe s náma-
hou vypravil: „Podává se večeře.“ Po té zvonek odložil a upaloval pryč. 
Několik lidí, kteří ještě nezašli na večeři do hostince, se zvedlo a zamířilo 
k východu. Také Kesindy vrátila knihu, kterou četla, do police a vydala 
se do kuchyně.
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Zde jedné z kuchařek podala lísteček od Kariny a výměnou za něj 
dostala odloženou porci pečeného masa s míchanými brambory. 

V hodovní síni se dnes konala hostina a Kesindy schválně zůstávala 
v kuchyni déle než obvykle, aby pochytila něco z hovoru pážat a kuch-
tíků, kteří mezi sebou probírali novinky sesbírané od slavnostní tabule. 
Po chvíli zaslechla, jak si jedno páže u jídla vzrušeně povídá s jedním 
z kuchtíků. „Ta potvora, co už zabila pět lovců dneska prej roztrhala 
králova synovce! Ten zuřil! Nemá syna a tak přišel o dědice, takže pro 
toho, kdo toho medvěda dostane, slíbil obrovskou odměnu a nástup-
nictví trůnu!“

Kesindy vyvalila oči. O obrovském medvědu, co už zabil několik lidi, 
už slyšela, ale nikdy si z toho nic nedělala. Králův synovec ale nebyl 
žádné nedochůdče, nýbrž skvělý lovec, což jen potvrzovalo, jak nebez-
pečný medvěd je. Kesindy ještě chvíli seděla v kuchyni, ale nic nového 
se už nedozvěděla a tak se vydala na kutě.

Dalšího dne měla od rána napilno, takže ani nestihla zajít do lesa. 
Stejně jí to ale připadalo, jako špatný nápad, protože se dnes konal hon 
a ona nechtěla, aby jí někdo postřelil v domnění, že je srnka. Toho veče-
ra se rozšířily další zvěsti o medvědovi, který zle poranil jednoho z lovců 
a zabil jeho koně.

Dalšího rána vstala Kesindy velmi brzy a tak stihla o mnoho více prá-
ce, než ostatní služebnictvo.  Protože se od rána opravdu otáčela, asi 
dvě hodiny před setměním dostala volno.

V lese se dívce podařilo ulovit kropenatou perličku, a protože jí zbý-
valo ještě hodně času, začala sbírat plané hrušky. Měla jich jen něko-
lik, když uslyšela temné zavrčení. Hrůzou se jí naježily vlasy na zátylku  
a málem vykřikla, ale místo toho jen pomalu sejmula z ramene dlouhý 
luk. Začala se pomalu otáčet a zároveň vytahovat z toulce šíp. Když na 
okraji svého zorného pole spatřila zdroj děsivého vrčení, ztuhla hrůzou. 
Byl to obrovský tmavohnědý medvěd, který už se rozbíhal a blížil se  
k ní.

Byl asi třicet kroků od vylekané dívky a rychle se přibližoval. Kesindy 
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vložila šíp zářezem do tětivy, napnula luk až ke koutku úst a zadržela 
dech. Potom, když se medvěd odrážel k dalšímu mohutnému skoku, vy-
pustila šíp. Hrot šípu se medvědovi zabořil hluboko do hrudi. Obr udělal 
ještě několik váhavých kroků a s žuchnutím se svalil na zem. Kesindy 
konečně vydechla. Byla ztuhlá napětím a s vytřeštěnýma očima hleděla 
na tělo mrtvého lesního obra, ležící jí u nohou. Chvíli nevěděla, co má 
dělat a jen otupěle zírala na to obrovské zvíře, pak se ale otočila na patě 
a uháněla k hradu.

Po cestě nic nevnímala, proběhla kolem překvapených stráží brány  
a mířila k hodovní síni. Prudce rozrazila mohutné dvoukřídlé dveře. 
Všichni hosté v sále ztichli a zírali na vyčerpanou dívku. „Já ho zabi-
la!“ vyrazila ze sebe po chvíli Kesindy. Král se mírně a zmateně zeptal: 
„Koho jsi zabila?“ „Toho medvěda!“ vyhrklo děvče. Síní proběhla vlna 
vzrušeného šumu, kterou král přehlušil svým mocným hlasem. „Kdo jsi?“ 
„Kesindy, zdejší služka.“ Odpověděla. Král vykřikl: „Vy dva!“ ukázal na 
dva lovce z jeho družiny. „Běžte, vezměte si koně, a pokud toho med-
věda najdete, dotáhněte ho sem! Uvidíme, jestli jsou slova této dívky 
pravdivá.“

Když asi za hodinu dotáhli medvěda zapřáhnutého za dvěma koňmi 
na nádvoří, všichni přihlížející propukli v jásot. Sám král přišel blíž, pro-
hlédl si zvířecího obra a hlasitě zvolal: „ Milá Kesindy! Již nikdy nebudeš 
zvána služkou! Za tvou mimořádnou odvahu, udatnost a věrné služby 
králi, tě jmenuji Kesindy Lesanou I., královnou Zlatého lesa a nástupkyní 
trůnu! Ať žije Kesindy!“ „Ať žije Kesindy!“ zvolal shromážděný dav sbo-
rově. Kesindy se cítila, jako v sedmém nebi. 

Ještě když se ukládala do postele ve své krásné nové komnatě, ne-
dokázala se přestat usmívat. Věděla, že být královnou nebude lehké, 
věděla ale, že to bude stát za to!
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Eliška Hrabalová

Já a KarEl iV.
9. A, ZŠ Pod Skalkou

prÓZa 8.–9. tŘíDa

„To je ale zima“, drkotám zuby a nenápadně se snažím dělat zahří-
vací cviky. Jsem na Karlštejně sotva pár minut a vlhký chlad gotické-
ho hradu mi proniká oblečením. Krátký kabátec, přiléhavé nohavice  
a baret vypadají dobře možná ve filmu, ale v listopadové plískanici jsou 
dost nepraktické. Ale pořád jsem na tom ve srovnání s ostatními pážaty 
dobře – na těle mě hřeje moirové triko a na duši zase pocit, že se za pár 
hodin vracím zpět k ústřednímu topení a všem vymoženostem 21. stole-
tí. Mezi vymoženosti naší doby patří i teleportace časem, která se stala 
tak dostupnou a bezpečnou metodou, že se začala používat při výuce 
dějepisu. Zatím se jedná o experimentální projekt, a proto jsem měla 
velkou radost, když mne vybrali mezi sedm statečných českých žáků  
a los mi přidělil cestu do doby Karla IV. 

Teleportace se zdařila natolik, že nemám místo ruky nohu a tak můj 
příchod mezi hradní služebnictvo v roce 1364 nevzbudil žádné velké 
pozdvižení, když nepočítám občasné mumlání  „Saracén, saracén“ na 
adresu mého opálení od moře a rovnátky vylepšeného chrupu. Naštěs-
tí, jak praví průvodní listina, jsem Vilém, němý synek zemana Kapra  
z Meziříčí, vyslaný do služby u dvora Jeho císařské milosti Karla IV.,  
a tak mlčím jako ryba a doufám, že se během jediného dne dostanu  
k samotnému panovníkovi.

Těším se na večer, kdy máme obsluhovat českého krále. Karlštejn-
ský purkrabí Vít z Bítova přísně dohlíží na přípravu večerní hostiny  
a popohání pážata. V tom spěchu čas rychle utíká a najednou stojím  
u stěny hodovní síně a čekám na příchod císaře. Světlo loučí dopadá na 

— 23 —



— 24 —— 24 —

šlechtice popíjející víno u velkého dubového stolu. „To je mladý Bušek  
z Velhartic a  Čeněk z Potštějna“,  šeptají si sloužící o jedné veselé dvo-
jici. 

Pak stráže otevřely dveře a já jsem uviděla, jak do síně vešel muž ne-
velké postavy v dlouhém plášti s kožešinou. Byl mírně nahrbený a hlavu 
držel k jedné straně. Příjemnou tvář s velkým nosem lemovaly krátké 
vousy  a hnědé vlasy po ramena. Všichni v síni utichli, povstali a uctivě 
se uklonili. „To je sám Karel IV.“ – ohromilo mě setkání napříč historií.            

Karel šel pomalým krokem. Cítil se dnes unavený a starší než na svých 
49let. Za chladných podzimních večerů na Karlštejně se mu vracela bo-
lest v pravém boku, památka na 18let staré zranění z bitvy u Kresčaku. 
Karel usedl za stůl a pokynul okolo stojícím pánům, aby si také sedli. 
Číše byly znovu naplněny rudým vínem z pražských vinic a hovor se 
rozproudil. Ale Karel upíjel mlčky, ruch v sále snad ani nevnímal. Myslel 
na své dílo, hrad Karlštejn, který nechal budovat s touhou uložit zde 
císařský korunovační poklad. Palác s kaplí  svatého Mikuláše je hotov, 
malá věž je dokončena a stavba velké věže rychle pokračuje.  A v této 
věži pod jeho dohledem nejlepší řemeslníci a mistři umění tvoří a zdobí 
kapli.  „Nádhera“, zasnil se Karel a v duchu se zase ocitl  pod klenbou 
osázenou drahokamy a užasnul nad deskovými obrazy Mistra Theodo-
rika. „Brzy nechám kapli zasvětit svatému Kříži, škoda, že se toho přítel 
Arnošt z Pardubic nedožil“. 

Karel si povzdech a napil se vína. Neměl chuť se připojit ke zpěvu  
a zamyšleně pohledem těkal po místnosti. Na chvilku ho upoutal rozpa-
čitý panoš, který jakoby na něj mrkal. „Hezký jinoch, snědý a má takové 
dívčí rysy. Určitě cizinec, snad ani nepřišel z jiné země, ale z jiné doby. 
Zítra se na něj zeptám purkrabího. Asi jsem přepracovaný, že mě trápí 
takové myšlenky. Pořád o sobě pochybuji, i když jsem toho tolik vyko-
nal.  Zvláštní, dívám se na toho neznámého a  najednou vím, že mne 
příští generace ocení. Otec vlasti, to zní krásně.“      

Stála jsem stranou a snažila se nenápadně pozorovat tvář muže, kte-
rý změnil dějiny. Karla IV. považuji za mimořádnou osobnost a nepatří 
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mezi historické postavy, které zmizí z paměti otočením stránky v učeb-
nici dějepisu.  Český a německý král, římský císař Karel IV. nám zane-
chal velké dílo a pozvedl české země na světovou úroveň. Syn Jana 
Lucemburského a  Elišky Přemyslovny založil řadu klášterů, vybudoval 
nový královský palác na Pražském hradě, založil Nové Město v Praze, 
položil základní kámen stavby chrámu Sv. Víta a Pražského (dnes Karlo-
va) mostu. Jeho zásluhou vznikla v Praze roku 1348 první univerzita ve 
střední Evropě. A ve stejném roce na skále nad údolím řeky Berounky 
začal růst hrad Karlštejn, na jehož kamenné dlažbě teď jako mladý pa-
noš Vilém přešlapuji a jako žákyně 9. A  tím narušuji listinu  z roku 1357, 
která zakazuje ženám na hradě pobývati.

 „Otče vlasti‘‘, kdybych mu tak mohla říct, jak moc ho obdivuji, lituji 
v duchu.

A v tom se naše pohledy setkaly. Zadívala jsem  se do jeho hnědých 
laskavých oči a pochopila, že si rozumíme. Když jsem odcházela ze síně, 
Karel IV. se lehce usmíval.    
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Ondřej Adamec

Já a KarEl iV.
8. B, ZŠ 5. května

prÓZa 8.–9. tŘíDa

Dobrý den. Jmenuji se Punťa a byl jsem dvorním šaškem krále Kar- 
la IV. Mým posláním nebylo jen obstarávat zábavu králů, ale i dávat rady, 
které jim pomáhaly v těch nejhorších situacích.

Budu Vám vyprávět příběh, který se odehrál po velkých povodních. 
Tehdy voda strhla mnoho mostů i Juditin. Tento most spojoval dva dů-
ležité břehy Vltavy a před mým vládcem stál těžký úkol. Musí postavit 
nový most, který odolá té nejsilnější vodě. 

Karel IV. nechal svolat všechny své rádce, aby našli způsob, jak zpev-
nit materiál při stavbě nového honosného mostu. Všechny návrhy byly 
špatné, beton byl buď moc řídký jako bláto nebo naopak tuhý a nepod-
dajný jak železo.

Poradil jsem svému vládci, aby nechal svolat ty nejslavnější a nej-
uznávanější světové stavitele. Karel dal na moji radu a do Prahy se za-
čali sjíždět nejlepší architekti světa. Všichni spolu vedli dlouhé debaty  
a spory, ale nenašli žádný nový způsob stavby.

Karel IV. byl už velmi mrzutý. Neustále sám přemýšlel, jak vylepšit 
stavební materiál, aby byl pevnější. Z Vídně se donesla zpráva, že tam 
pobývá architekt, který není moc známý ve světě, ale má hodně zají-
mavé stavitelské nápady. Král se rozhodl, že ho pozve na návštěvu do 
Prahy, aby mu pomohl vyřešit stavbu mostu.

Týden uplynul jako voda a Karel IV. uspořádal velkou hostinu na 
počest příjezdu tohoto stavitele z Vídně. Abych všem vylepšil nála-
du, zašel jsem do kuchyně pro pár vajíček, že se před nimi při jejich  
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debatě předvedu v žonglování. Po hostině se všichni odebrali do jedna-
cího sálu. Jednání začalo. Opět si ale všichni se stavbou nevěděli rady.

Co se ale nestalo? Po pár minutách jsem začal žonglovat. Po chvíli 
jsem jedno z vajíček vyhodil silněji, to odlétlo jako blesk a přistálo Kar-
lovi přímo do vlasů.  „Punťo, co jsi to udělal! Víš, co dalo práce, než mi 
ten účes upravili? Teď mám na hlavě hotové lepidlo.“ Mezitím, co jsem 
se svému rozčilenému vládci snažil omluvit, vstal stavitel ze své židle. 
Přistoupil ke Karlovi, nabral trochu té lepivé směsi z jeho vlasů, promnul 
si ji mezi prsty a radostně zvolal: „To je ale báječný nápad! Přidáme do 
betonu vajíčka!“

Tato příhoda pomohla najít řešení stavby, která přinesla Praze nový 
kamenný most, pojmenovaný později po králi Karlu IV. Dodnes tento 
nádherný most stojí a odolal všem velkým povodním.
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Lukáš Matějka

cO taKhlE být KrálEM pirátů
8. B, ZŠ Vidče

prÓZa 8.–9. tŘíDa

Vypluli jsme z jednoho vyloupeného ostrova. Na lodi ještě nebylo 
dost bohatství pro všechny mé piráty. Podíval jsem se na mapu a našel 
další ostrov, který by se dal lehce vyloupit, jenže byl až na druhé straně 
světa. 

Trvalo by několik měsíců, než bychom se na něho doplavili. Přiblížil 
jsem si mapu k očím a uviděl jsem zkratku. Říkám si: „To bychom tam 
byli za pouhý jeden jediný měsíc.“ Zdálo se mi to divné, protože jsem  
o téhle zkratce nikdy neslyšel. Nahlédl jsem do zápisků mého dědy a 
pradědy piráta, ale nenašel jsem ani slovo o této zkratce. Kdo ví, co nás 
tam čeká? Rozhodnutí je na mně. Řekl jsem si, že za pokus to stojí.

 Vystoupal jsem z podpalubí a řekl pirátům: „Kormidlo směrem na 
západ! Máme namířeno na další ostrov, který jsme ještě nevyloupili, ale 
je v tom malý háček, poplujeme neprobádanou zkratkou.“ 

Piráti nebyli nadšeni, běhal jim z toho mráz po zádech. Pluli jsme a 
pluli, dny ubíhaly a my jsme se blížili k neprobádanému místu. Nálada 
pirátů klesala, přestávalo je bavit dokonce i hraní karet. Každý si sedl do 
jiného kouta lodě a pozoroval, jak houstne mlha. Voda se začala kalit 
do hněda, zanedlouho jsme pluli skoro v bahně. Najednou námořník na 
vyhlídce zakřičel: „Ostrov na levoboku!“ Jen tak, tak, jsme stačili uhnout. 
Před námi se začaly objevovat další malé skalnaté ostrůvky a na nich 
byly trosky lodí, které do nich narazily a ztroskotaly. Nikdo z pirátů ani 
nedutal, každý si teď přál být někde v hospodě a pít pivo. Znenadání se 
z husté mlhy vyrojily malé dřevěné čluny, které samy veslovaly. Upro-
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střed člunu bylo malé dělo, které se samo nabíjelo. Vykřikl jsem: „Po-
zor!“ Všichni zpanikařili, naše loď hořela. Zavelel jsem pirátům: „K dělům 
a pal!!!“  Čluny se nám podařilo zneškodnit, ale nikdo z pirátů, včetně 
mě, nebyl šťastný z výhry proti samo-řídícím člunům, protože jsme přišli 
o dva dobré piráty. 

Rozhodli jsme se uspořádat pohřeb na jednom z malých kamenitých 
ostrůvků. Na náhrobní kámen jsme napsali „Pro dobro loupeže.“ Vypluli 
jsme z neprobádané zkratky. Mlha se rozestoupila a kalná voda se změ-
nila v krásně průzračnou vodu. 

A takhle končí zápisek o neprobádané zkratce. Doufám, že další král 
pirátů, který nastoupí po mně, si bude na tuto zkratku dávat pozor.



— 30 —

Mirek Los

cOž taKhlE být KrálEM DžunglE?
8. A, ZŠ Pod Skalkou

prÓZa 8.–9. tŘíDa

Cože? Já že bych měl být králem džungle? No to by dopadlo. Můj 
život by byl vzhůru nohama.

Jen si to představte, žil bych uprostřed nějakého pralesa, na pustém 
ostrově. Nikde nikdo, žádný člověk, žádná televize, internet… pro mě 
doba kamenná. Žil bych tu jen já. Jo a ještě nějaké to zvíře. Na stro-
mě bych měl postavený přístřešek. Povídat bych si mohl možná tak  
s opicemi nebo s kokosem na stromě. To mě raději odvezte do blázince. 
Být králem může být super, ale při takových bojových podmínkách, no 
nevím. 

Nehledně na to, že bych se musel stát asi vegetariánem, jíst samé 
ovoce, no to snad ne. A lovit, na to jsem moc líný. Říkáte, že život  
v džungli je nemožný? 

Pokusím si představit, jak by asi vypadal jeden den krále džungle = 
mě.

Ráno se vzbudím, protože slunce je tak otravné, že mě nenechá spát 
a válet se v posteli. Jako snídani si připravím mléko z kokosu a pár ba-
nánů (pokud mi je tedy opice neseberou před nosem). Poté se vydám 
na ranní procházku, zkontrolovat okolí, jestli je vše v pořádku. 

Když procházím džunglí, hadi se mi pletou pod nohami, opice do-
vádějí na listnatých stromech, a že jsou pořádně hlučné, potvory. Ale 
každé ráno mi donesou k doupěti plno banánů. Ví, jak se o krále starat. 

Jednou jsem měl trochu smůlu a viděl jsem pumu, která naštěstí spa-
la. Uf. Řeknu vám, nikdy v životě jsem se nesnažil chodit tak potichu 

— 30 —



— 31 —— 31 —

(možná, když jsem v noci byl vzhůru a chodil po bytě chytat signál 
wi-fi). Ve vodě jsem pak zahlédl slona – to je můj zvířecí kamarád. Ten 
mě každé ráno studenou vodou pokropí pomocí chobotu. Ranní sprcha 
splněna. No a tím by procházka skončila. Vrátím se tedy zpět do svého 
doupěte. 

Jo a zapomněl jsem na pár otravných papoušků, kteří se mě každé 
ráno ptají, jak se mám. A také mi stále opakují: „Jsi-tu-sám, úplně-sám.“ 
Někdy mi tím lezou dost na nervy. Kdyby ty své „ukecané“ zobáky raději 
použili k něčemu užitečnému. Mohli by mi třeba louskat ořechy. To by 
bylo něco.

A vlastně, nemají pravdu! Nejsem tu sám. O své doupě se dělím  
s opičkou Gertrudou. Žije tu se mnou od té doby, co mě sem strčili. Je 
velice chytrá a mazaná. V noci mě často hlídá, aby mi někdo neublížil. 
A také stráží moje banány – i když nevím, jestli to dělá jen kvůli mně. 
Takže jako král mám vlastně i svou ochranku. S Gertrudou každé odpo-
ledne hrajeme piškvorky v hlíně. Tuto hru jsem jí naučil a je v tom dost 
dobrá, uličnice jedna. Jinak taky chodíme k vodě a hrajeme na honěnou 
a schovávanou. A to je teprve sranda – schovávaná v džungli. Jednou 
jsem Gertrudu hledal dva dny. 

Večer si pak uděláme oheň (a že jsem jednou málem přišel o své 
vlasy) a já ji většinou vyprávím historky o životě mimo džungli. Je velice 
zvědavá a mé vyprávění moc ráda poslouchá. Když oheň vyhasne, tak 
dávno spíme. Druhý den ráno, když se probudím, přemýšlím, co budu 
kromě královských povinností dělat. 

Život v džungli je asi zvláštní, někdy může být nudný, ale někdy taky 
nebezpečný (například, když se na mě Gertruda naštve a narafičí na mě 
banánovou slupku). Každý by to určitě viděl jinak, kdyby měl možnost 
být králem džungle.     

A jak byste si představovali život v džungli vy?
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POEZIE 4.–5. TŘÍDA

Filip Dobeš

KDYbYch bYl KrálEM
5. třída, ZŠ Vidče

Kdybych byl králem, 
zrušil bych školu. 
Seděl bych doma 

a pil kofolu. 

Kdybych byl králem, 
měl bych svůj hrad 

nemusel nikoho 
poslouchat. 

Kdybych byl králem, 
měl bych psa, 

chodil bych s ním 
do lesa. 

Kdybych byl králem, 
měl bych mobil, 
byl by dotykový 

a už bych nezlobil. 

Kdybych byl králem, 
měl bych svůj dům, 

bylo by v něm všechno, 
co bych si zamanul. 

Kdybych byl králem, 
vždycky bych zvítězil. 
On by to někdo zařídil. 

Ale už bych se nikomu nelíbil. 

Ještě, že nejsem král ...
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POEZIE 4.–5. TŘÍDA

Renáta Jaskulová, Barbora Kovářová

nEZnáMá DObrODružstVí Karla iV.
5. třída, ZŠ Vidče

Žil jeden starý pán, 
ten krále Karla znal. 

Projezdil prý celý svět, 
sem a tam a zase zpět. 

V Americe mohl vidět 
indiánské vesnice, 

v Egyptě o pyramidy 
zajímal se velice. 

Jižní pól je trochu z ruky, 
neviděl tam holky, kluky. 

Jenom pány ve fraku. 
Nazdar, pane tučňáku. 

A když bloudil po Sibiři, 
byl tam tygr pruhatý. 

Utekl až do Afriky, 
koupil si tam batáty. 

Rád se vracel do Čech domů, 
stavěl mosty, hodně domů. 
Na Karlštejně on byl rád, 
nechtěl jenom cestovat. 

Žil jeden starý pán 
a ten rád snil. 

A báseň o Karlu IV. 
si jenom vymyslil.
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POEZIE 4.–5. TŘÍDA

Antonín Basel

Král ZVíŘat
5. třída, ZŠ Vidče

Král zvířat je lev, 
každý pozná jeho řev. 

Domov svůj má v Africe, 
bojím se ho velice. 

Jeho sousedka v ZOO je opice, 
která vříská velice. 

Co tu stojí tolik lidí? 
Tomu se dnes zase diví. 

Ptá se nás, co děláte? 
Proč mě spát nenecháte? 

Já jsem přece král, 
tak co bych si nepospal? 

Za manželku má lvici, 
co má kožich zářící. 
Té se tolik nebojím, 

u klece déle postojím. 

Spolu mají lvíčata, 
co vypadají jak koťata. 

Hrál bych si tam s nimi rád, 
byl bych jejich kamarád. 

V hlavě se mu honí spousta věcí, 
když tak, pochoduje v kleci. 

Sám chce, aby se ho každý bál, 
protože o sobě ví, že je zvířat král.
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pOEZiE 6.–7. tŘíDa

Martin Škývara 

JaK (nE)lEhcE sE žiJE KrálůM
2. A8, Gymnázium Rožnov p. R.

Králové se dobře mají,
pořád jenom odpočívají

a bohatého života 
si náramně užívají.

Avšak když jiný král vám válku vyhlásí,
žádný voják se dobrovolně nehlásí.

Pak nábor musí vyhlásit.

Teď tisíce mužů za vás stojí
na krásných koních
a v železné zbroji.

Pak dvě vojska do sebe vtrhnou 
a vám z očí slzy vyhrknou.

Kolik mužů kvůli vám musí zemřít
a své srdce v nebi sevřít.

Za pár chvil cinkají poslední meče
a vy vidíte, jak kolem krev teče.

A už víte, jak zbytečné to bylo 
pro chamtivost králů,

aby trochu zlata zbylo.

I váš protějšek už ví,
že nikomu tento způsob nehoví.

Ale pozdě už je na výčitky, 
mrtví leží jako zvadlé kytky.

Však každá bouřka jednou skončí 
a vy se posunete dál,

jako moudrý a spravedlivý král.
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pOEZiE 6.–7. tŘíDa

Radek Včelař 

Král ÚsMěVů
2. A8, Gymnázium Rožnov p. R.

Byl jednou jeden král
a ten se rád smál.

Zuby měl tak krásné,
až z toho každý žasne.

Když pátá hodina tikla,
svačinka by se šikla.
Kolemjdoucí babka,

prodávala jabka.

Přiložil jablko na fous,
když se však zakous,
všechny jeho zuby,
vypadly mu z huby.

Pusa ho moc bolela,
už se usmát nemohla,
tak se stavil k zubaři,
jak se na to zatváří.

Zubař první suše polkl,
pak si promnul bradu,
zadíval se na zahradu

a řek: „Vypadá to na náhradu.“

 „Dobře pane doktore
za kolik to bude?

Doufám, že mi z toho ještě
na autobus zbude.“

Zubař krčí rameny:
„Za úsměv se platí,

přes kapsu se plácnete,
„vytřepu“ vás z „gatí.“

Klidně Vám dám všechny prachy,
jen mi to už spravte,
nemůžu tak mezi lidi,

trápení mě zbavte.

Zubař spustil instrumenty,
do práce se dal,

za pár hodin se náš král,
zase už jen smál.
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pOEZiE 6.–7. tŘíDa

Ondřej Basel 

Král
7. B, ZŠ Pod Skalkou

Zvláštní sen se mi dnes zdál, 
byl jsem velké země král.
Měl jsem zlatou korunu
a seděl jsem na trůnu.
Lid mě velmi miloval,

tak jsem dobře kraloval.
Těžký úkol to však byl,
radši jsem se probudil.        
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pOEZiE 6.–7. tŘíDa

Ondřej Maliňák 

Král Šachu
7. B, ZŠ Videčská

Hrál šachy každý den,                                                                                                                                     
chtěl být šachovým velmistrem.                                                                                                                     

Jak tak roky plynuly,                                                                                                                                  
vítězství se hrnuly.

Občas se i něco prohrálo,                                                                                                                                 
ale nic vážného se nestalo.                                                                                                                                      

Šachy vážně bral,                                                                                                                                         
zkušeně je hrál.

Porážel každého soupeře,                                                                                                                           
sílil po každé hře.                                                                                                                                          

Kamarád mu řekl: „Brachu,“                                                                                                                                
ty jsi králem šachu.

Požádal ho kamarád,                                                                                                                                    
nauč mě ty šachy hrát.                                                                                                                           

A on mu vyhověl,                                                                                                                                  
učil ho, aby šachům rozuměl.

Kamarád se pilně učil,                                                                                                                      
svoji hlavu tahy mučil.                                                                                                                            
Stále slyšel slovo MAT,                                                                                                                        

nechtěl pořád prohrávat.

Šachy hráli každý den,                                                                                                              
porazit mistra byl jeho sen.                                                                                                                

Pořád byli kamarádi,                                                                                                                             
šachy měli oba rádi.

Až jednou přišel den,                                                                                                                            
kdy mistr nebyl vítězem.                                                                                                                    

Učeň splnil si svůj cíl,                                                                                                                   
šachmat – mistra porazil.
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pOEZiE 8.–9. tŘíDa

Tereza Horáková

JaK (nE)lEhcE sE žiJE KrálůM
8. B, ZŠ Videčská

Jak si žije asi král?
O tom by nám povídal.

Bohužel žádný není na blízku,
použiju na to tedy moji propisku.

Není to jen historie,
i v současnosti jich pár žije.

Od Norska až po Afriku,
nahrazuje království republiku.

Nejen bohatá království
mám zrovna na mysli.

Jednoho jsme součástí,
a to ,,Valašského království‘‘.

Král se vzbudí, obleče se,
z postele ho nikdo neodnese.

Po svých dojde na snídani,
kde ho čeká překvapení.

Stoly dlouhé, švédské,
že tolik jídla ani břicho neunese.

Pak přichází práce složitá,
kralování se tomu říká.

Kralování práce těžká,
to je jasná věc.

Postarat se, to je fuška,
to je všechno na konec.
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pOEZiE 8.–9. tŘíDa

Nela Kopecká

JaK (nE)lEhcE sE žiJE KrálůM
8. B, ZŠ Videčská

Venku měsíc krásně svítí,
slyším sovu a psí vytí.

Zachumlám se pod peřinu,
spát snad budu za vteřinu.

 
Ovečky už nepočítám,
už mi dávno není pět,

celý den já někde pořád lítám,
není mi co závidět.

 
Budík ráno hraje píseň,

nevím, jestli bdím či sním,
už jde na mě ranní tíseň,

sotva oči rozlepím.
 

Venku tma jak když jdu spát,
musím si jít zaběhat.

Nechce se mi, avšak vím,
že své tělo posílím.

 
Myšlenky se ve mně bouří.

Proč se dřu, když všichni spí?
Ze svalů se mi už kouří,
snad se mi to vyplatí.

 

3x denně na kurt vstoupím,
vlastně já už nevystoupím!
Skvělý pocit totiž mívám,

Raketu, když v dlani svírám.
 

Pak když přijde velký den,
Fedcup nebo jiný sen.

Adrenalin v krvi stoupá,
vlajka v hledišti se houpá.

Kolem hymna rozléhá se 
v celé svojí kráse,
pocit úžasný to je,
den je plný naděje.

 
Už to přišlo, je to tu,

královna jsem na kurtu.
Je to pro mě úspěch roku,

zatlačím tu slzu v oku.
 

A když na krku mám zlato,
ta dřina stojí za to...
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pOEZiE 8.–9. tŘíDa

Kateřina Šmajstrlová 

MOJE KrálOVstVí
9. B, ZŠ Pod Skalkou

Jako malá často mívala jsem krásný sen,
překrásnou princeznou v nádherných šatech jsem…

Zlatem vyšívaný šat, šperky nádherné,
překrásný zámek, komnaty i sály malebné…

A spousta zahrad, lesy přilehlé,
toť vše je království mé!

Na koni se lesem proháním, 
s mým starým věrným psem

a ptáčci mi zpívají před spaním, 
když začínám snít svůj sladký sen.

Těším se totiž na ples převeliký,
chystám se už od rána.

Tancovat budu, veselit se,
pít a jíst jídla vybraná…

Zazvoní budík a já protírám oči své…
Byl to jen sen,

začíná nový bílý den…
Království se rozplynulo mé.

Tak zase večer, snad se uzříme,
až zase budu snít svůj malý sen
„O království všech princezen!“
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Adéla Ondřejová

KrálOVsKé pOKlaDY
3. třída, ZŠ Vidče

KOMiKs 3. tŘíDa
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Tomáš Pohořelský

prOMěna KarlOVa MOstu V časE
9. A, ZŠ Videčská

KOMiKs 8.–9. tŘíDa
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Tomáš Mateřánka

KarEl iV. cEstuJE časEM
9. A, ZŠ Videčská

KOMiKs 8.–9. tŘíDa
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Juráš 2015
výsledky oblastního kola
Rožnov pod Radhoštěm

prÓZa 3. třída
Klára Sušňová, ZŠ Vidče, 3. třída – Královna Polárního království

prÓZa 4.–5. třída
1. Hanák Michal, ZŠ 5. května, 4. A – Jak (ne)lehce se žije králům
2. Chmelařová Beata, ZŠ 5. května, 4. A – Moje království
3. Kubějová Valerie, ZŠ Koryčanské Paseky, 5. třída – Moje království

prÓZa 6.–7. třída
1. Brandstettr Jiří, Gymnázium, 2. A8 – Šachový král
 Czekajová Pavla, Gymnázium, 2. A8 – Karel IV. cestuje časem
2. Pavelová Daniela, Gymnázium, 2. A8 – Šachový král
 Adámek Jakub, Gymnázium, 2. A8 – Putování časem
3. Fryšarová Kateřina, ZŠ Vidče, 7. třída – Povídka o královně lesa

prÓZa 8.–9. třída
1. Hrabalová Eliška, ZŠ Pod Skalkou, 9. A – Já a Karel IV.
2. Adamec Ondřej, ZŠ 5. května, 8. B – Já a Karel IV.
 Matějka Lukáš, ZŠ Videčská, 8. B – Co takhle být králem pirátů
3. Los Mirek, ZŠ Pod Skalkou, 8. A – Což takhle být králem džungle?

pOEZiE 4.–5.
1. Dobeš Filip, ZŠ Vidče, 5. třída – Kdybych byl králem
2. Renáta Jaskulová, Barbora Kovářová, ZŠ Vidče, 5. třída – Neznámá 

dobrodružství Karla IV.
3. Basel Antonín, ZŠ Vidče, 5. třída – Král zvířat
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pOEZiE 6.–7.
1. Škývara Martin, Gymnázium, 2. A8 – Jak (ne)lehce se žije králům
2. Včelař Radek, Gymnázium, 2. A8 – Král úsměvů
3. Basel Ondřej, ZŠ Pod Skalkou, 7. B – Král
 Maliňák Ondřej, ZŠ Videčská, 7. B – Král šachu

pOEZiE 8.–9.
1. Horáková Tereza, ZŠ Videčská, 8. B – Jak (ne)lehce se žije králům
2. Kopecká Nela, ZŠ Videčská, 8. B – Jak (ne)lehce se žije králům
3. Šmajstrlová Kateřina, ZŠ Pod Skalkou, 9. B – Moje království

KOMiKs 3. třída 
Ondřejová Adéla, ZŠ Vidče, 3. třída – Královské poklady

KOMiKs 8.–9. třída 
Pohořelský Tomáš, ZŠ Videčská, 9. A – Proměna Karlova mostu v čase
Mateřánka Tomáš, ZŠ Videčská, 9. A – Karel IV. cestuje časem
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