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Předmluva

Soucit se zvířetem souvisí 
tak těsně s dobrotou povahy, 
že lze s přesvědčením tvrdit, 
že nemůže být dobrý člověk, 
kdo je krutý ke zvířeti.

A. Schopenhauer: Životní moudrost

Letošní téma literární soutěže „O poklad strýca Juráša“ rozvíjí 
myšlenku vztahu mezi člověkem a zvířetem, a to v žánrech prózy, 
poezie a komiksu. Rekordní počet přihlášených prací nepřekvapí, 
když si uvědomíme, že mezi nejčastější obyvatele dětského světa 
patří už od útlého věku právě zvířata. A nemusí být vždy živá. Ob-
jevují se v nejrůznějších podobách, ať už jako první kousací hračky 
a  chrastítka, obrázky na  dětském oblečení a  v  knížkách, o  hro-
madách plyšáků nemluvě. A v pohádkách – schválně, jaké zvířecí 
hrdiny si vybavíte nejdříve? 

V soutěžních textech dětí jednoznačně převažují psi. Mezi ví-
tězi oblastních kol je asi čtyřicítka psích příběhů, z nichž některé 
pobaví, jiné dojmou. O druhou příčku se dělí obyvatelé našich lesů 
s  cizokrajnými zvířaty (ZOO), následují zvířata domácí jako kůň, 
králík, slepice, koza a také řada tvorů smyšlených. Nechte se vtáh-
nout do bohaté říše fantazie a skrze zvířata se dozvíte plno zají-
mavého o dětských představách a přáních. Stačí se jen začíst…

 Jitka Slezáková
 knihovnice z dětského oddělení
 Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm
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Grafická úprava © Jakub Sobotka, 2018
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I. KATEGORIE

(1. – 3. třída)

Okruhy témat

Zvíře – zachránce člověka, člověk – zachránce zvířete.
Pohádka z říše zvířat. 
Můj zážitek se zvířetem.
Moje oblíbené zvíře – podobám se mu v něčem?
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Detektiv si řekl, že půjde do divadla, aby si odpočinul. Jak byl 
v divadle, všiml si, že tam hraje paní Tučňáková. Ale počkat, po-
čkat, co to má na hlavě? To je lvova hříva. Jak divadlo skončilo, 
zeptal se paní Tučňákové proč to udělala. Řekla, že to potřebovala 
na představení.

A tak všechno dobře dopadlo. Paní Tučňáková slíbila, že nic 
podobného neudělá, Ptakopyska povýšili a Lev byl zase králem.

Rostislav 
Macháček 

Fotbalové mistrovství ve zvířecí říši

V království zvířat se zvířátka rozhodla, že uspořádají fotbalový 
turnaj na počest místní fotbalové legendy – bobra Messína. Messí-
no byl za mlada nejlepší fotbalista říše zvířat. Teď dělá rozhodčího.

Při zahájení mistrovství se na stadionu začala shromažďovat 
různá zvířátka. Utkání začalo zápasem FC Bobři proti BRÚ Medvě-
di. Hned v první minutě se stal faul. Medvěd Nejtlap šlápl bobrovi 
Bobraldovi na nohu a Bobraldo ho na oplátku pleštil ocasem. Oba 
dostali červenou kartu a  šli z  hřiště ven. Ke  konci druhého po-
ločasu brankář Buffíno rozmáčkl balón. Skončilo to remízou 0:0. 
Do druhého zápasu nastoupili FC Jeleni proti SK Muflonům. Místo 
balónu použili ježka. A tak nebylo divu, že hned po rozehrávce byli 
kromě ježka ještě další dva zranění. 

Tím skončilo slavné lesní derby. Fotbalová legenda, bobr  
Messíno, na tenhle turnaj ještě dlouho se smíchem vzpomínal. 

 

Martin  
Trčálek 

Zvířátkov

Ahoj, já jsem Honzík, jsem králík. A chtěl bych vás provést našim 
městem. Naše město se jmenuje Zvířátkov. Máme tu spoustu oby-
vatel jako třeba: pan Lev, paní Tučňáková, která si ráda dává pa-
ruky, má jich plnou sbírku a touží po nové a taky je dobrá herečka 
a taky náš detektiv Ptakopysk a policista Medvěd.

Máme tu samé případy pro Ptakopyska. Třeba včera se panu 
Lvovi ztratila hříva. „Kdo to mohl udělat?“ Pan Ptakopysk se zeptal 
pana Lva, kdo ho nemá rád. Pan Lev řekl: „pan Gepard, Páv a Pa-
poušek.“ „Gepard? Když je tvůj příbuzný?“ divil se pan Ptakopysk. 
„Pořád jsme se hádali, kdo je rychlejší a vždycky jsme se poprali.“ 
„Dobře, zítra si je prověřím.“

„Dobré ráno, pane Geparde, co jste dělal včera v noci?“ „Spal, 
teď jsem se probudil!“ „Aha, tak proč nemáte ve schránce noviny?“ 
„Protože mi nechodí.“ „Tak na shledanou,“ odcházel detektiv a po-
řád se mu zdálo, že Gepard brečí.

„Dobré odpoledne, pane Páve, proč nemáte rád Lva?“ „Pro-
tože je král, král má být pěkný jako já,“ pyšnil se páv. „Víte, že lev 
už není král, nemá hřívu, neukradl jste ji?“ „Ne, neukradl, takový 
dobrý plán by mě nenapadl, ten, kdo to udělal, musí být chytrý.“ 
A tak šel jinam a říkal si, že páv byl pyšný.

„Dobrý večer pane Papoušku, vy jste prý vědec?“ „Ano to 
jsem,“ řekl nahlas. „Co jste dělal včera v noci?“ „Spal.“ „Proč ne-
máte rád Lva?“ „Protože není stejně chytrý jako já.“ „A ukradl jste 
mu hřívu?“ „Ne, to bych neudělal,“ opět zakřičel Papoušek. „A víte, 
že už je chytřejší, že si má vážit hřívy?“ „Opravdu? Tak už ho mám 
rád.“
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Anna 
Chrobáková 

Kvočny

Dvě kvočny v kukani

Kvočna sedí na vejcích,
to je velká věc.
Pokud nám tu kvočnu
nesežere pes.

Není vidět v kukani,
tma je v kůlně veliká,
slyším smutné kvokání,
sem tam občas zavzdychá.

Vejdu dovnitř, do příšeří,
něco se mi nezdá,
všude je jen samé peří,
kvočna celá šedá.

Ale počkat! Naše kvočna
ta je přece bílá!
Jemináčku, vždyť do hnízda
vetřela se jiná.

Chytnu Šedku za ocas,
zoufale se brání,
chce taky sedět na vejcích,
nic jí nezabrání.

Kvok! Kvok! Jauvajs!
Ta slepice se zbláznila!
Chce být asi kvočnina
nová čerstvá posila.
Dvě kvočny v jednom hnízdě?
To mi prostě nesedí.
Vždyť ta první na vejcích
strávila už spoustu dní.

Tak jsem Šedku vyhodila,
odpor to byl marný,
kvočna se nám uklidnila
kohout je asi vadný.

Hejno si vůbec neuhlídá,
Šedka kam si zachce lítá.
Tak jdu domů na večeři,
venku už se stejně šeří.

Šimon 
Šťastný 

Hledá se Punťa

Byl krásný slunečný den. Rodina Veselých si donesla z útulku malé 
štěňátko. Dali mu jméno Puntík. Puntík byl bílý s  černými skvr-
nami. Měl růžový čumáček, oříškové oči a byl tak maličký, že se 
vlezl do dlaně. Celá rodina, do které patřil tatínek Franta, maminka 
Anička, holčička Ája a chlapeček Péťa, se do Puntíka hned zamilo-
vala. Děti se chtěly s pejskem hned mazlit, ale ten byl tak unave-
ný, že se stočil do pelíšku, který mu na chodbě připravili, a usnul. 
Po chvíli se Puntík probudil a zacítil něco voňavého. Rozhlédl se 
kolem a šel za tou vůní, až vlezl do fialové kabelky maminky Aničky, 
která v ní zapomněla šunku. Chtěla totiž na večeři dělat šunkof-
leky. Puntík se do  šunky pustil, snědl ji a  pak, spokojeně usnul. 
Zatím se rodina v obýváku bavila o tom, jak si s Puntíkem budou 
hrát, až se vzbudí. Péťa s Ájou to ale nevydrželi a šli se podívat, jak 
pejsek spinká. Vešli na chodbu, ale Puntík v pelíšku nebyl! Hledali 
ho všude. Ve skříni, pod botníkem, v každém rohu, ale po Puntíkovi 
se slehla zem. Péťa se rozplakal a jeho pláč zaslechli rodiče. Rychle 
přiběhli, aby se podívali, co se děje.

Ája jim pověděla, že Puntíka nemůžou najít. Hledali i  rodiče, 
ale hledání bylo marné. Najednou Ája vykřikla: „Jééé, mami, podí-
vej, Tvoje kabelka chodí!!!“ Všichni se otočili na fialovou kabelku, 
která se opravdu pohybovala. Najednou zakňourala, třikrát zaště-
kala a pod okrajem vykoukl chlupatý ocásek. Byl to Puntík! To bylo 
radosti, že se pejsek našel. Jen Puntík vůbec nechápal proč je ko-
lem tolik ruchu. Celá rodina Veselých byla moc šťastná!!!!! 
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Viktorie  
Fabiková 

Ježek běží

Ježek běží po stráni,
liška za ním uhání.
Vítr fouká, listí padá,
v tom liška volá,
stůj ježku, mám těžkou tašku!
Ježek běží stále dál,
aby podzim nezmeškal.

Jak se vylíhla

Vstávám ještě za tmy,
nemůžu se dočkat, 
chci jít za kuřaty,
ale moment – počkat!

Nazuju si kecky
a naberu zrní,
běžím na plné pecky,
kvočna spokojeně vrní.

A nevrní sama,
slyším ještě něco,
kvočna je tam s kuřatama,
budu je mít hrozně ráda.

Z kukaně vyjukne Šedka,
a zasněně na mě kouká,
vyhání kuřata všecka,
sezobne jednoho brouka.

A mně to dojde:
slepičí mámy máme dvě!
A navíc se to rýmuje!
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II. KATEGORIE

(4. – 5. třída)

Helena  
Hlavoňová 

Moje Nelinka

Moje milá hafinka
jmenuje se Nelinka. 
Ráda chodí se mnou na procházku,
na volno i na provázku.
Běhá se mnou po lese,
hraje si a hračku mi donese.

Povahu má jako beránek,
z tmavých chloupků ráda splétám copánek.
Běhávám s ní před domem i v parku,
miluje klacík, kost i debrecínskou párku.

Je to moje velké černé zlato,
chodíme spolu ven, ať je slunce nebo bláto.
Ráda a často se na mě zubí,
když večer usínám a ráno se budím.
Spává někdy na chodbě i v pelíšku,
s láskou pohladím ji a řeknu „můj kulíšku“.

Život s ní je vždycky prima,
ať je léto nebo velká zima.
Užíváme spolu hodně legrace,
ať se učím nebo chystám do práce…
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uslyšel hlas. Divný, pisklavý, nakřáplý a nebylo mu dobře rozumět. 
S hrůzou jsem pochopil, že to je slepice a že mluví: „No, co je? Už 
nás to na zahradě nebaví. Navíc tu v jednom kuse někdo venčí psy 
a nás to otravuje. Tak jsme se schovali sem a rozjeli malou párty.“ 
A najednou jsem uslyšel hudbu. Co to má znamenat? Kde se bere? 
„Kde by. Z rádia přece,“ odtušila slepice, jako by mi četla myšlenky. 
A opravdu. Vzadu stálo na sudu malé rádio. Překvapivé bylo, kdo ho 
spustil. Morče. Mělo divnou černou kšiltovku a vypadalo jako malý 
dýdžej. „A teď to pěkně rozjedeme!“ vykřiklo a zesílilo hudbu. Všich-
ni najednou – nekecám – začali tančit. Nejvíc to šlo asi těm malým 
slepicím, ty se nakrúcaly nejvíc. Máchaly křidélky, vlnily se do ryt-
mu, vrtěly prdelkami, ale pařátky se přitom nehnuly z místa. Tu jsem 
si všiml spousty misek s  jídlem. Byly tam všemožné saláty, zrní, 
namáčené chleby a nastrouhaná zelenina. Kde se tu vzaly ty malé 
slepice, zeptal jsem se jedné z  těch velkých slepic. „Ze SPOPSu,“ 
odkdákla mi. „A to má být co?“ „Společnost pro ochranu potomků 
slepic,“ a krútila se dál. „Takže my máme vlastní kuřata?“ ujistil jsem 
se. „Pozor, pozor, ne tak zhurta. Tyhle kuřata patří jen SPOPSu.“ Nic 
jsem nechápal. Byl jsem zaskočen. 

Najednou vše potemnělo. Tma se stále zhušťovala, až už jsem 
slyšel jen kvokání slepic. A pak jsem otevřel oči. Převalil jsem se 
a buch! vypadl jsem z houpací sítě. Tvrdě jsem dopadl na trávu. 
Zvedl jsem se a přede mnou se procházelo hejno slepic. Byl jsem 
u dědy na zahradě. To teda byl sen.

Seběhnu dolů z kopce před barák. Chci jít dovnitř, za mamkou. 
Otevřu dveře, proběhnu kolem Boba a už jsem v kuchyni. Nestihnu 
se ani posadit a už zaslechnu dědův hlas: „Chcíply slepice! Hned 
dvě! Pojďte se na  to podívat!“ Mamka, která se zrovna chystala 
dát hrnec s polívkou na plotnu, na dvě vteřiny zkoprněla. Potom 
upustila hrnec, polévka se rozlila po celé podlaze a hned se vyřítila 
za dědou. „Co se stalo? Které slepice? Jak to – chcíply? Bobe?!!!“ 
Rozběhneme se za  mamkou. Bob ale stále leží ve  svém pelechu 
a hryže kost. Když se vyřítíme ven, uvidíme napřed dědu, jak uka-
zuje na dvě slepice: ležely rozplácnuté na cestičce, křídla měla roz-
ložená kolem sebe, nožky nahoře, očka zavřená. „To snad ne! Mé 
slepičky! Mé nosnice!“ lamentuje zoufale mamka. Nestačila udělat 
ani dva kroky a obě slepice naráz vstaly, odrazily se, slítly ze svahu 

Metoděj  
Chrobák 

Kuřecí důvody

Vždycky o prázdninách jezdíme k dědovi. Čeká tam na nás spousta 
zvířat, kterých se nemůžeme dočkat. Slepice, kohout, kuřata, krá-
lík, morčata, křečci, papoušci, kočka a hlavní hřeb večera – Bob! 
Bob je dědův pes, smyslem jehož života je nenechat ve svém rajó-
nu nic živého. 

Letos jsme dojeli hned první den prázdnin. Jen co vystoupíme, 
pokaždé běžíme s Aničkou napřed za slepicemi. Jenže – kde všech-
ny jsou? Ve výběhu ne, na zahradě taky ne. Kde jen můžou být? Asi 
utekly do remízku za barák. Tam se nám nechtělo, tak jsme běže-
li ke králíkovi a morčatům do kůlny. Jenže když jsme otevřeli víko, 
s hrůzou jsme zjistili, že králík nikde, ani morčata. Co teď? Letíme 
za  mamkou říct jí to, ale jak běžíme kolem druhé kůlny, uslyšíme 
divné zvuky. Mísilo se to s kvokáním, pískáním, mňoukáním a píp-
áním, také s dupáním a dutými ránami. Chvíli jsme váhali, ale pak 
jsme si uvědomili, že to opravdu vychází zevnitř. Vběhli jsme dovnitř, 
ale mezi dveřmi jsem přišlápl shozené hrábě a dostal ránu do hlavy. 
Opřel jsem se o stěnu, abych se vzpamatoval, ale jen co ke mně při-
běhla Anička, tak tak že ji nezasáhly vidle, které se uvolnily z trámu 
v patře. „Co to má být?“ vyjekla zděšeně Anička. Už jsem ji chtěl 
odpovědět, ale zpozoroval jsem v  šeru něco jiného. Slepice! Ale 
počkat! Na slepice jsou moc malé. A kdo je to támhle vzadu? Není 
to králík? Ze staré ztrouchnivělé bedny najednou vystrčily hlavu 
dvě slípky. Co to má znamenat? Odpovědí mi bylo podivné pískání 
a kvíkání. Počkat – to jsou morčata! Neviděl jsem je, protože je za-
krývalo cosi černého. Najednou něco tiše zamňoukalo a ze stropu 
spadla lopata, přímo na starý stůl. Současně se mi to „něco“ otřelo 
o nohu a já leknutím nadskočil a svrhl z police dvě plechovky plné 
zrní. K rozsypanému zrní se vrhly ty malé slepice a začaly zobat jako 
pominuté. A už jsem uviděl to, co se mi otřelo o nohu. Byla to kočka, 
ale ne naše kočka. Byla celá černá a měla bílé ponožky. A naráz jsem 
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hřiště a krást v kyblíčkách písek, aby se měla kvočna v čem vá-
let. Týden na  to nás mamka nahnala do zemědělského družstva 
a donutila nás přispět našimi úsporami na SPOK. V duchu jsem si 
pomyslel, že je to skoro stejné jako v mém snu. Mamka nám vy-
světlila, že SPOK je Společnost pro ochranu kuřat, čili jsme museli 
z úspor na hračky nakoupit 25 kg pšenice I. jakosti a infralampu. 
Záludně nám tvrdila, že s infralampou si můžeme hrát taky.

Mamčiny výpočty hlásaly, že kuřata se mají vylíhnout 4. září, 
což byl první den školy. Nikomu se do školy nechtělo, ale chtě nechtě 
jsme se všichni, včetně taťky, museli 3. září spakovat a připravit se 
na dlouhou cestu domů. Mamku nebylo v ten den nikde vidět. Mysleli 
jsme, že o samotě někde truchlí, že neuvidí líhnutí. Když jsme vyšli 
před dům a šli směrem k autu, najednou, kde se vzala, tu se vzala 
mamka, zarazila nás a ptá se: „Kam to jako vy tři jdete?“ „Jedeme 
domů,“ řekl taťka, kterého dotaz zaskočil. „No víte, přemýšlela jsem 
o tom a došla jsem k závěru, že si uděláme kuřecí dovolenou.“ „A co 
nám napíšeš do  žákovské?“ zeptal jsem se. „Rodinné důvody?“ 
„Špatně, Metudku. Kuřecí důvody,“ odvětila mamka. Taťka opáčil: 
„A to uvedeš i na svém pracovišti?“ „Pozdě. Dala jsem výpověď. Za-
městnavatel mi nechtěl kuřecí volno vůbec dát.“ „A jak si budeš vy-
dělávat?“ „Budu prodávat vejce. Založím si totiž rodinný velkochov.“ 
A to opáčila takovým tónem, proti kterému nebylo odvolání.

Následující den se kuřata skutečně vylíhla. A kuřatům se u nás 
od té doby dařilo. Každé z těchto kuřat mělo nakonec i svá vlastní 
kuřata. Slepice se nám pěkně rozmnožily a mamka si opravdu za-
ložila domácí velkochov. Aspoň když seděly další kvočny, nemusely 
jsme okrádat vesnické děti o písek. Za tím účelem jsme si totiž ne-
chali složit u kurníku tatru plnou písku. Všechno se nakonec oplati-
lo. Kuřecí farma vydělávala víc, než práce v původním zaměstnání, 
protože kdo by nechtěl čerstvá domácí vejce a navíc od tak výjimeč-
ných slepic jako jsou ty naše? Staly se i členkami domácnosti. V kůl-
ně s nimi pořádáme divoké párty, na kterých nechybí ani morčata. 
Naspořili jsme si totiž tolik peněz, že jsme si se sestrou založili Svo-
bodnou hlodavčí farmu v Osíku. A pořídili jsme si i dotykové rádio 
a naučili morčata, kam packou ťuknout, aby ho spustila. 

A  až po  těchto všech zážitcích jsem si uvědomil, že můj sen 
vlastně ani nebyl sen. Trošku se jen děsím, co se mi bude zdát příště.

a  usadily se na  plůtku zahrádky. Tam začaly poklidně hřadovat. 
„Co to má znamenat?!“ diví se mamka. „Já už jsem na to asi všech-
no přišel,“ hlásí se o slovo děda. „Ty slepice se prostě vopalujou.“ 
Mamka jen s povzdechem kývne a jde nahnat slepice do výběhu. 
V té chvíli zrovna jedna slepice vycházela z výběhu ven. „Kampak, 
Divoženko?“ zeptala se mamka vlídně. 

Slepice neodpověděla a dál si to šinula ke kůlně, ve které zmi-
zela. „Pšt, děcka, jdeme tu slepici sledovat. Vůbec nevím, kam jde, 
a to se mi nelíbí. Za mnou!“ zavelela tónem indiánského náčelníka. 
Opatrně jsme vešli do kůlny. Slepice nikde. Nahlédly jsme do rohu 
a  tam, ve staré bedně vystlané senem ještě z dob, kdy v ní měl 
králík doupě, rozplácle seděla Divoženka. „Kšššc, Divoženko, tady 
snášet nemůžeš.“ Divoženka jen popuzeně zavrkala a urovnala si 
křídla. „No tak!“ mamka k ní vztáhla ruce, že ji vezme, ale Divožen-
ka znovu zavrkala a klovla mamku do prstu. „Tak to teda ne,“ do-
pálila se mamka, popadla hrábě a začala s nimi hrubě drcat do Di-
voženky. Té se to nelíbilo a vyskočila na násadu hrábí. Ty okamžitě 
ztěžkly, mamka je neudržela a násada ji praštila do nohy. Divožen-
ka nasupeně odkráčela. Mamka pohlédla do bedny a ve tváři se jí 
objevil výraz, jako by právě vyhrála milion. Nakoukl jsem jí přes 
rameno, a co nevidím – v bedně bylo deset vajec. To znamenalo 
jediné – Divoženka vejce nesnášela, nýbrž na nich seděla. Byla to 
kvočna! „Jémináčku, Divoženko! Vrať se! Zpátky na vejce! Já to tak 
nemyslela! Děti, rodino, budeme mít kuřata!“ rozjařeně hulákala 
mamka. Jen co to dořekla, Divoženka vstrčila hlavu do kůlny, pře-
šla důstojně kolem nás, přičemž škrábla mamku pařátkem do lýtka 
a usadila se na vejcích. Vzala nás na milost.

Od tohoto dne jsme mamku neviděli jinde než na počítači. Buď 
u  nás v  pokoji, nebo u  strýce, neboť měl lepší signál než děda. 
Když jsme se pídili po tom, co na tom internetu pořád dělá a proč 
se s námi nejde vykoupat, osopila se na nás, že teď má přednost 
Divoženka a že sezení na vejcích je vážná věc. Studovala všechno 
a následky jsme nesli my. Každý den nás mamka vyhnala ven, aby-
chom nechali kvočnu deset minut ve výběhu, aby se mohla vytru-
sit. Napřed jsme nevěděli, co to je. Kvočna prostě jen potřebovala 
udělat svou denní potřebu a pokud možno ne do hnízda. Dále se 
potřebovala vypopelit, takže jsme museli obden běhat na dětské 
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„Co mám vybrat? Co?????“ Rychle jsem přemýšlela, jak to 
bývá ve filmech… Žlutý je na vypnutí. Nebo je to červený? Zelený 
je určitě šňůra, když je pod tím napsáno, že zelený je na šňůru. 
Co teď? Rychle mysli… V tom mě napadlo, že moje nejoblíbenější 
barva je… žlutá. Žlutá jako sýr!!! Tak jsem rychle přiskočila a pře-
kousla žlutý drát a BYLO TO! Uf…

Táta mě prve seřval, ale pak mi poplácal po  rameni a  řekl, 
že příště o mně nebude pochybovat. Myslíte, že to bylo všechno? 
Omyl. 

O 3 dny později se PAN NEHLODAVEC zase vrátil a tentokrát 
měl něco jako „PLYNOMET“. Sedl si na židli a začal si nasazovat 
sluchátka. Vždy, když jsem se pohnula, ozvalo se: „Píp, píp.“ 

Jak na tohle vyzrát?
Udělala jsem to tak, že jsem se hýbala do  rytmu SOS jako 

…---… a on si myslel, že se to pokazilo. Tak to rozebral a já měla 
čas jít pro tátu do kontejneru.

Znovu jsme se rozdělili a táta mi řekl, že mi věří. Rychle jsem 
přecupitala přes obývák a  hop. Nebyla jsem pod Plynometem, 
ale v botě pana Nehlodavce. Fuj, v  jeho botě to smrdělo víc než 
u nás doma. Z boty jsem přelezla do nohavice, z nohavice do trička 
a z trička pod čepici a HRYZ, HRYZ. Zakousla jsem ho do ucha, on 
upustil Plynomet a táta v tu chvíli vyběhl a naprosto perfektně ho 
zničil. Pan Nehlodavec se mě snažil chytit, ale to se mu nepodaří. 
Cha, cha. 

Asi po deseti minutách táta utekl a já po chvilce taky. Nehlo-
davec odešel a my se vrátili zpět. Nehlodavec už se nevrátil, ale to 
ještě nebyl konec příběhu. 

Paní Fontézová měla dceru Izabelu. V době, kdy tam byl Ne-
hlodavec, jí byly 3 a půl roku. Asi 5 dnů po tom, kdy tam Nehloda-
vec byl, jsem se snažila jít do Izabelina pokoje, protože tam měla 
eidam. A v  tom se to stalo… Ona se na mě podívala a kupodivu 
nezačala řvát ani volat deratizátora, ale nastavila svou ruku a kus, 
doslova KUS, eidamu mi podala. Já jsem věděla, že je hodná a že se 
myší nebojí. Od toho dne jsme se s Izabel stýkaly každý den.

Nakonec nadešel den, kdy mě představila rodičům a já ji mojí 
rodině. Paní Fontézová z toho nebyla moc nadšená, ale pan Fontéz 
úplně žasnul! A od té doby už byl klid.

Anežka  
Smahelová 

O myšce Elišce

Příběh je o  inteligentní myšce Elišce, která bydlí u manželů Fon-
tézových ve škvíře za křeslem a to od chvíle, kdy se narodila. Dvě 
vzpomínky jí ale nejdou z  hlavy. První je, když jí byly 3 měsíce 
a paní Fontézová zavolala deratizátora. Je zázrak, že vůbec přežila 
a proto Vám to teď všechno povypráví.

Myška Eliška se jednou po obědě chtěla podívat ke kamarádce 
Emě, která bydlí přes ulici, když vtom se ozval zvonek. „Crrrnk, 
crrrnk.“ Elišce se zastavilo leknutím srdce a  jak paní Fontézová 
otevřela, opravdu to na infarkt bylo. 

„Dobrý den, pane nehlodavče, račte dále! Ani nevíte, jak jsem 
ráda, že Vás vidím!“ V tu chvíli to Elišce došlo. Byl to DERATIZÁTOR!!! 
To byla strašná zpráva i pro její rodinu. Musela je rychle jít hledat. 

Byli zrovna v  kontejneru a  dívali se, jestli nenajdou eidam 
s goudou a pak, když to tam nebylo, šli děsit prodavačky do ob-
chodu. Tady byli tak dlouho, dokud jim nedali aspoň trochu nivy. 
Když je doběhla, táta zrovna nadával, že máma od kamarádky Emy 
je vždycky předběhne, protože to má od jejího domu do obchodu 
blíž. Vyhlíží nás a pak vystartuje, aby to stihla jako první. 

Eliška je zahlédla zrovna ve chvíli, když si to šlapali do Jed-
noty. Svým nejsilnějším hlasem zařvala: „Emile!“ (To je můj bratr. 
Vždy chodí s mámou, tátou a babičkou, protože je ještě malý a já 
ho neuhlídám.) „Emile, počkej!“

Když jsem je doběhla a vše jim vyklopila, moc nadšení z toho 
nebyli a tak jsme se rozdělili na dvě skupiny. Máma, brácha a ba-
bička šli vyděsit prodavačky a já s tátou jsme šli domů. 

Přišli jsme a oni už chystali něco jako „PLYNY“, aby nás vyhna-
li. Co budeme dělat? Napadla mě jedna věc. I přes tátův zákaz jsem 
rychle přecupitala přes obývák. Hop a byla jsem pod „PLYNOVA-
ČEM“. Byly tam 3 dráty a to červený, žlutý a zelený. Najednou mě 
zachvátil strach. 
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Zážitek č. 1 – Zvědavka a papuče
Mám sestru, jmenuje se Pavlína. Nosí takové hezké papuče, 

které vypadají jako morčata. Jednou, když je na sobě měla, při-
šla za  námi Zvědavka. Chvíli jsme si s  ní hráli. Pak se najednou 
Zvědavka zkoumavě podívala na Pavlínčiny papuče. Pavlína trochu 
pohnula nohou a Zvědavka vystartovala! Asi si myslela, že je to 
nějaká velká myš. Zahryzla se do ní a pokoušela se ji sníst.

Zážitek č. 2 – Jak jsme Zvědavku odnaučili lézt na křesla
To bylo tak: Zvědavka ráda lozila na křesla a nám se to moc 

nelíbilo. Když tam vyskočila, sundali jsme ji na  zem. Ač neradi, 
museli jsme ji vždycky po třetím pokusu uvelebit se v křesle dát 
ven. Rvalo mi srdce, když stála za  skleněnými dveřmi a  smutně 
se po mně koukala :-( Ale Zvědavka je chytrá 
kočička a brzy jí došlo, o co se snažíme. A tak 
Zvědavka přestala lozit na křesla.

Lubomír  
Hlouch 

Moje zážitky se zvířetem

Úvod
Máme kočku. Jmenuje se Zvědavka. Je to pýcha naší rodiny, pro-
tože ne každá rodina se totiž může chlubit, že má kočku, která je 
roztomilá, hravá, čiperná, zvědavá, přítulná, usměvavá, poslušná, 
šťastná, prostě jako správná kočka. Patří sice sousedům, ale vypa-
dá to, že má o trošičku víc ráda nás.

Pokaždé, když ráno jdeme k autu, doprovodí nás. A když od-
jíždíme, smutně se za  námi kouká. I  když já to vlastně neumím 
poznat, kdy je Zvědavka smutná a kdy ne. To, že se za námi smutně 
kouká, si jen tipuju. Ale vždycky když přijedeme, to je něco! Zvě-
davka ihned přicupitá a začne se k nám lísat. A potom sama sebe 
začne lízat. A když jdeme po schodech, že odemkneme, hned utíká 
ke dveřím, aby nás náhodou nenapadlo ji nepustit dovnitř. 

Když začne mňoukat, znamená to, že má hlad. To jí pak nasy-
peme granulky. Až dojí, tak si lehne do bývalého košíku na dřevo. 
Dáváme jí tam takovou podestýlku. Moment… počkat, právě teď 
tam leží! Když ji uvidíte, prostě neodoláte a pohladíte si ji.

Pak je tu ještě jedna kočka. Teda kocour. Jmenuje se Otík. Spo-
lu se Zvědavkou se často kočkují. Otík patří zase jiným sousedům. 

Vaše ruka (třepe 
se touhou pohladit 

si Zvědavku)
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ky, když ulovím nějakého rejska nebo myš, mě pochválí. Ten jejich 
malý brýlatý kluk mně vždycky řekne, že jsem šikovná. Nevím, jest-
li je to pravda, ale vypadá to, že ty myši snad ani nejí?! 

Jsou na mě hodní a já jim za to hlídám zahradu, když tu nejsou. 
Odháním všechny kočky z  jejich a vlastně i  svého území. Kromě 
Otíka, kterého musím strpět, páč je silnější. Někdy se ale domluví-
me na kompromisu. 

Je prima, že mě pouštějí k sobě domů. Párkrát jsem byla v pa-
tře. Mají tam ultra měkké pelíšky. Vždycky když mňouknu, tak mi 
dají granule. Pak si lehnu do toho proutěného košíku, který je pod 
kamny. Na chvíli si vždycky schrupnu. 

Tohle jsou moje nejoblíbenější věci: 

1. Hlazení 2. Granule 3. Spánek

4. Prozkoumávání 5. Hraní 6. Lovení

Může se stát, že uvidíte kočku, která je mi podobná, ale já vás 
naučím, jak mě poznat: mám bílou srst na prsteníčku levé přední 
packy. To je ale vzácnost, co?

KONEC

Zážitek č. 3 – Zvědavka a ptáček
Jednou jsme si všimli, že na zahradě máme ptáčka, který vy-

padl z hnízda :-( Samozřejmě jsme mu chtěli pomoct, ale kdyby-
chom se ho jenom nepatrně dotkli, jeho rodiče by o  něj ztratili 
zájem. Tak jsme mu dělali bodyguardy (strážce). Kolem něj se totiž 
potloukala Zvědavka, která by si na něm ráda smlsla. Takže vždyc-
ky, když se k němu moc přiblížila, jsme ji odnesli. A snažili jsme se 
ji zabavit.

A představte si, že Zvědavka pochopila, o co se snažíme. Mož-
ná už jsem vám to tu psal, ale abyste náhodou nezapomněli, tak 
Zvědavka je chytrá kočička. Už se k tomu ptáčkovi ani nepřiblížila. 
Jenomže to bohužel nebylo nic platné, protože druhý den už na za-
hradě ptáček ležel zakousnutý a kolem se motal Otík. Asi to byla 
jeho práce.

Zážitek č. 4 – Jak Zvědavka kousla mamku do nohy
Byl krásný slunný den, ale my jsme byli zalezlí doma. Mamka 

vařila, tatínek něco kutil v garáži, sestra si kreslila a já jsem si hrál 
v  pokoji. Zkrátka jsme si všichni užívali neděli, která se vyvíjela 
podle našich představ. Snad jen mamka by raději šla na zahrádku. 

Zrovna jsem si řekl, že budu dělat něco jiného, když jsem usly-
šel, jak mamka vykřikla: „Štěvníňák.“ 

To vždycky říkáme místo slova návštěvník (podle těch myší 
z  Popelky), když pouštíme Zvědavku do  kuchyně. Jako o  závod 
jsme se hnali dolů ze schodů, Zvědavka právě chodila za mamkou 
jako kočičí ocásek. Mamka totiž dělala oběd a Zvědavka si myslela, 
že dostane maso. Když jsme usedli ke stolu, Zvědavka čekala, že 
něco dostane. Ale jen co zjistila, že ne, tak zamňoukala a kousla 
mamku do nohy. Ale hned pustila, protože si všimla mé sestry, jak 
vytahuje ze skříně granule.

Podotknutí autora: úplně všechno, o čem jsem psal, je pravda. 
A o to je to lepší, ne? 

Třešnička na závěr – Moje zážitky s lidmi 
(z pohledu Zvědavky)
Mám hodně páníčků. Nejvíc se mi líbí u těch s bílým domem 

a velkou terasou. Dávají mi granule a maso. A hladí mě. A vždyc-
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Karolína  
Šafaříková 

Moje nové zvíře – pohroma

Koupila jsem zvířátko,
zvyklo si zakrátko.
Malinké morčátko,
přítulné jak koťátko.
Pořád jen pištělo,
do klece vlézt nechtělo.

Uteklo mi z klece ven,
hledali jsme celý den.
Morčátko jsme nenašli,
kdo to krade zelí z talíře?
Najednou jsme slyšeli,
jak něco škrábe v posteli.

Na ducha jsme nevěřili,
tak jsme ten hluk prověřili.
Našli jsme jen vykousaný molitan
– morče asi stavělo si stan.
Hlodavec, který jmenuje se Drobek,
zanechal v posteli jen jeden bobek.

Petr  
Ludvík 

Bobr Karel 

Byl jednou jeden bobr, 
byl to prcek, žádný obr.
Říkali mu Karel
a měl doma barel.
V tom barelu plno ryb, 
a na zahradě velký hřib.
Dělal hráze, hlodal stromy,
stavěl z nich všem pěkné domy.
Když však jednou stavěl dům, 
prohlodal se k sousedům.
Byly to zrzavé veverky
a k tomu pěkné hysterky.
Řvaly na něj velice,
jak řvou jen lvi v Africe.
Bobr říká: „je mi líto, milé slečny,
žádný pelech není věčný.“
Ještě víc se naštvaly, 
Karla před soud dohnaly.
Soudce sova, rádce medvěd,
začínali přesně v devět.
Pustili ho na svobodu, 
bobr zase brázdí vodu.
Pustili ho na milost, 
mojí básně už je dost.

Každou noc tu škrábe všude,
táta s námi hledat bude.
V noci nevyspí se ani...
v práci mívá pořád ranní.
Rodina teď podléhá vzteku,
Drobek stále na útěku!!!

Nakonec jsme sedli k večeři,
že morče žije nikdo nevěří.
To je k nevíře...
táta říká „tak se na to vykašli.“
Hlad nám vyhnal naše zvíře,
co zlobilo někde v díře.

Morče nyní v kleci řádí,
že se našlo, to jsme rádi,
Musíme víc hlídat zvíře,
aby neopustilo své mříže.
Misku s vodou mlsně líže
a mrkvičku v klidu hryže. 
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III. KATEGORIE

(6. – 7. třída)

Barbora  
Kudelová 

Moje zvíře

Mám doma zvíře,
pořád sedí v díře.

Šplhá, lozí, poskakuje,
v pelíšku se pohupuje.

Celou noc je vzhůru,
srandy dělá fůru.

Okusuje zeleninu,
potom si dá laskominu.

Ohryzuje třísku,
pak se koupe v písku.

Myslíš, že je to klokánek?
Ne, to je můj potkánek.



28 O poklad strýca Juráša 2017/2018 O poklad strýca Juráša 2017/2018 29

VLČÍ STRÁŽCI
Paprsky ranního světla se líně opíraly o opuštěnou budovu lidí, 

ve které měli shromáždění Strážci lesa. „Strážce Temného hvozdu 
Bruno padl. Tuto část Hvozdu již nemůžeme navštěvovat, teď je 
v moci Krvavého drápa a on ji bude bránit, dokud bude živ,“ řekl 
před všemi shromážděnými starý a moudrý Klak, Strážce Starého 
hvozdu. „Co ale budeme dělat?“ zeptala se Šedka, druhá strážky-
ně. „To opravdu netuším. Jak víme, Střela ještě nedosáhla dvou let, 
tudíž ještě nemůže nastoupit místo otce v  roli Strážce,“ vyslovil 
Klak veškeré obavy nahlas. „Hloupá pravidla! Kéž by neexistovala!“ 
postěžovala si rozhořčeně Střela, která byla výjimečně přítomna 
na shromáždění. „Pravidel by sis měla vážit, stanovili je naši před-
kové před více než 1000 lety! Díky nim všechny části Hvozdu drží 
pohromadě mír!“ neudržel se další Strážce jménem Druid a vyštěkl 
na mladou Střelu. Ta se zarazila. „Omlouvám se, jen nechápu, proč 
bych nemohla být Strážcem už teď.“ „Jedno je jisté,“ ujal se slova 
opět Klak, „potřebujeme co nejdřív nového Strážce, který by nám 
pomohl. A teď odejděte, potřebuji přemýšlet.“

Všichni kromě Klaka vyšli na prosluněnou mýtinu, kde na ně 
čekaly jejich stráže. Střelu přivítal mladý syn Šedky, Mistrál. Byli to 
dobří přátelé už od dětství, kteří si vše říkali na rovinu. „Mně se to 
celé nějak nezdá…“ začala Střela. „Jak Temní věděli, že nás zrov-
na bude na území Temného hvozdu tak málo? Vlčí bojovníci na ně 
nestačili.“ Mistrál se zamyslel. Na tom něco bylo. Zrovna toho dne 
šla spousta válečníků na  návštěvu Starého hvozdu. „Někdo nás 
musel špehovat. Musíme zjistit, kdo to byl, ale potřebuji tvou po-
moc. Můžu s tebou počítat?“ „Jistěže! Copak mě neznáš, Mistri?“ 
předstírala překvapení Střela.

Oba se mlčky vydali hlouběji do lesa, blízko hranic Temného 
hvozdu. Před bitvou tu byl tábor vlčích válečníků. Rozdělili se a za-
čali hledat stopy: zlámané větvičky podrostu, slehlou trávu nebo 
stopy vetřelce. Střela našla liščí pach, ale ten jim k ničemu nebyl, 
protože byl asi měsíc starý. Nikde ani stopy po nezvaném návštěv-
níkovi. „Střelko, půjdeme se ještě podívat k velitelským pelechům, 
a když nic nenajdeme, tak půjdeme domů,“ ozval se za kapradím 
Mistrálův hlas. Šli tedy blíž k pelechům a zkoumali okolí. Najednou 
Střela slyší plížící se tlapy a lehké šustění podrostu. Kývla na Mis-

Alice 
Hoferková

Vlčí strážci

ÚVOD
Bruno uslyšel pronikavý výkřik. Otočil se a spatřil příšeru s žhnou-
címa červenýma očima, která drtila v čelistech dalšího z jeho bo-
jovníků. Nikdy je neporazíme, jsou v  přesile! Pomyslel si. Najed-
nou ho něco z  boku srazilo k  zemi. Byl to Krvavý dráp. Zahryzl 
se Brunovi do boku, až bolestí vyjekl. Jeho červené oči jen plály 
a z pysků mu skapávaly sliny smíchané s krví. „Dnes zemřeš!“ za-
vrčel a chystal se Brunovi prokousnout hrdlo. Kolem se mihl stín 
a  na  Drápovi přistálo štíhlé tělo. Dráp zavyl a  mladou bojovnici 
jménem Střela setřásl. Ta se však s odhodlaným výrazem ve tváři 
znovu rozběhla proti ohromnému vlkovi, který se již sápal po Bru-
nově krku a strašlivě vrčel. Střela zasvištěla vzduchem a při skoku 
sekla Drápa přes čumák. Ten se po ní ohnal a podařilo se mu ji po-
slat k zemi, ale mezitím se Bruno vzpamatoval a vrhl se přímo proti 
vlkovi. Strhla se mezi nimi bitva. Každý z Brunových bojovníků ale 
měl co dělat, aby přežil. Velcí vlci s žhnoucíma očima už je obklí-
čili. Nemají kam utéct, ale přesto se rvou jako tygři. Už jich padlo 
dvacet tři a stvůr pořád přibývá. Neměli by raději utéct? Nebo mají 
bránit Temný hvozd až do poslední chvíle?

Lesem se rozlehl vítězoslavný ryk. Všichni se jako na povel oto-
čili za zvukem a zůstali stát jako opaření. Pohled, který se jim na-
skytl, nebyl vůbec pěkný. Jejich vůdce Bruno ležel bez hlavy na zemi 
a z rány na krku se mu valila krev. Nad ním stál Krvavý dráp s jeho 
lebkou v  čelistech. Rudé oči teď jakoby hořely všemi ohni světa. 
Kousek opodál seděla zdrcená Střela s vyvalenýma očima a žalost-
ným výrazem ve  tváři. „Ústup!“ zavelel jeden z Brunových bojov-
níků. Najednou se vše dalo do pohybu. Poražení zděšeně klopýtali 
lesem pryč, zatímco je stvůry doháněly s krvelačným vytím.

Zastavili se až na mýtině uprostřed Hvozdů, kam se vlci z Tem-
ného údolí báli. Všichni byli vyčerpaní a zdrcení. Jejich vůdce padl.
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„Proč nemůžeme taky bojovat jako naši vrstevníci? Sice by-
chom nebyli v prvních řadách, ale také bych zardousila pár Tem-
ných!“ stěžovala si cestou domů Střela. „Víš, Střeli, má matka se 
o nás bojí. Nechce, aby noví nadějní Strážci zbytečně zemřeli jako 
tvůj otec,“ odpověděl jí Mistrál. „Pojď se vyspat.“ Společně zalezli 
do Mistrálova doupěte, které se po útoku Temných stalo i Střeli-
ným domovem. Stočili se do klubíčka a přitiskli se k sobě. Bylo jim 
dobře.

Střelu už přemáhala únava, když tu zaslechla vzdálené vrčení. 
Opatrně, aby nevzbudila přítele se vyplížila do temné noci. Měsíc 
byl zrovna za mrakem a tak zahlédla jen temné obrysy vlků mize-
jících v  lese. Zavětřila a dost se jí ulevilo, když zjistila, že to ne-
jsou Temní, nýbrž Šedčini vlčí bojovníci. Chtěla se už vrátit zpátky 
do doupěte, ale koutkem oka zahlédla další pohyb. Byla to Šedka! 
Střela poznala její pach a  štíhlou postavu. Co má asi za  lubem, 
když se plíží v noci do lesa? Střela věděla, že by neměla, ale něco ji 
donutilo sledovat Strážkyni.

Když se Šedka konečně zastavila, poznala Střela, že jsou 
na jedné z mála mýtinek v Hvozdu. Byla to Mistrálova oblíbená mý-
tina, na kterou spolu často chodili. Ale ne v noci a potají. Čekali 
tam již bojovníci, které Střela viděla mizet v lese. Věděla, že kdyby 
si jí všimli, měla by z toho velký průšvih. Snažila se proto chovat co 
nejtišeji, ani dýchat se neodvažovala. Šedka promluvila do úplné-
ho ticha: „Nechybí nikdo?“ Velitelé vlčích bojovníků, které teď už 
Střela jasně poznala, tu byli všichni. „Většina z vás již slyšela o boji, 
který má zítra v poledne nastat,“ pokračovala Šedka. „Musím vás 
předem upozornit na jednu věc. Ten boj rozhodně nemůžeme vy-
hrát, ale nesmíme se vzdávat naděje. Bojujte, co se dá. Bojovníci si 
musí zachovat chladnou hlavu. Bude to tak lepší. Toť vše, můžete 
jít a mnoho štěstí v boji.“ Střela zalapala po dechu. Tak oni tu bi-
tvu podle Šedky už prohráli. Ale musela uznat, že Temných bylo 
opravdu mnoho.

Ani nevěděla, jak se dostala z lesa do tábora. Celá roztřesená 
zapadla do doupěte.

Střela otevřela oči. Byla hodně unavená z noční návštěvy lesa. 
Mistrál už seděl před doupětem. Protáhla se kolem něj a tiše ho 
oslovila: „Mistri, nebudu chodit kolem horké kaše. Vím, že to zní 

trála. Ten pootevřel tlamu a nechal jazyk volně viset. Znamenalo 
to, že rozumí. Chvíli se nic nedělo, jen šustění podrostu se čím dál 
víc přibližovalo. Teď již byla vidět šedá srst podvyživeného vlka. 
Mistrál i  Střela jako na  povel najednou vyrazili a  za  okamžik už 
vetřelec ležel na zemi, překvapen, že v táboře ještě někdo zůstal.

Šedka se mračila, když zjistila, že se dva mladí vlci vydali sami 
bez doprovodu tak blízko hranic Temného hvozdu. Když však při-
vedli také zajatce, malého vychrtlého vlka, zbystřila a vrhla na Mis-
trála tázavý pohled. „Podej hlášení,“ řekla. „Našli jsme tohoto vlka 
z Temného údolí, který se potuloval kolem bývalého tábora. Mohl 
by nám něco objasnit. Temní museli mít v našem táboře špeha,“ 
neodpustil si významný tón Mistrál. „Tak jej tedy vyslechneme. 
Řekneš nám vůbec něco, potvoro?“ zeptala se trochu opovržlivě 
Šedka. „Přestaňte mě urážet! To vy jste nás kdysi vyhnali z Hvoz-
du, musíme žít v  pusté krajině, kde je málo kořisti a  vody,“ za-
vrčel Temný. „Jak se jmenuješ?“ Šedka už mluvila klidněji. „Jsem 
Sup, syn Krvavého drápa!“ odpověděl hrdě. „Takže, Supe, víš něco 
o špehovi, kterého jsme již zmiňovali?“ tentokrát otázku spíš prsk-
la, jelikož ze srdce nesnášela Krvavého drápa. „Jistě,“ zacukroval. 
„Ale už zítra vás můj otec do jednoho pozabíjí! Vyšle všechny své 
bojovníky a  získá vládu nad celým Hvozdem.“ „Jak si máme být 
jistí, že je to pravda?“ ozvala se Střela. „No, já myslím, že by mu 
stejně nepomohlo, kdyby lhal. Tak jako tak bychom se připravili 
na boj. Dříve či později by na nás Krvavý dráp zaútočil, to je jisté,“ 
zvážil situaci Mistrál.

Všichni tři vběhli do tábora Šedčiných bojovníků. Tam vylezla 
Strážkyně na balvan a zvolala: „Každý bojovník se nachystá na zí-
třejší boj, Temní jsou silní, ale společně je porazíme.“ Šedčin hlas 
zněl sebejistěji, než se doopravdy cítila. „Vy dva,“ kývla na dvojici 
procházejících bojovníků, „donesete zprávu do  Starého a  Nové-
ho hvozdu, Klak a Druid musí také připravit své válečníky na boj!“ 
Vlci kývli a rozběhli se do lesa. „A co se týče vás,“ kývla na mladé 
přátele, „běžte se pořádně vyspat, zítra vás čeká hodně práce se 
zraněnými.“ „Ale…“ chtěla protestovat Střela, která si tolik přála 
pomstít svého padlého otce. Šedka ale jen rázně zavrtěla hlavou 
a pokynula Mistrálovi, aby Střelu doprovodil do doupěte a dal po-
zor, ať neprovede nějakou hloupost.
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Mistrála obklíčily dvě rozzuřené bestie. Cvakaly po něm zuby 
a dráždily ho. Vtom se jedna z nich svalila na zem pod tíhou Klako-
va velkého těla. Mistrál se po něm s vděkem otočil, ale když Klaka 
znovu zahlédl, polil ho studený pot. Za ním se totiž ve své ohromné 
výšce tyčil Krvavý dráp. Mistrál jen stačil vykřiknout: „Pozor!“ ale 
už bylo pozdě. Ohromný vlk se zakousl Strážci do krku a vší si-
lou s ním trhl na jednu stranu. Ozvalo se hrozivé křupnutí. Krvavý 
dráp vítězoslavně pustil Klakovo bezvládné tělo do prachu. Když 
se však chtěl otočit na ostatní, kteří na něj vyděšeně zírali, uhodila 
ho obrovská medvědí tlapa přes čumák. Rychle se vzpamatoval 
a chtěl ránu medvědovi oplatit, ale vtom ho cosi kouslo do ocasu, 
až překvapeně vyjekl. Byla to Střela, rozhořčena tím, že již zabil 
dva Strážce. Vlk se však prudce otočil a  odhodil ji o  dva metry 
dál, kde zůstala bezvládně ležet. Mistrál se za ní rozběhl, připraven 
bránit svou přítelkyni, kdyby bylo třeba.

Medvěd se po  Krvavém drápovi znovu ohnal, tentokrát ho 
uhodil do boku. Z rány mu začala vytékat rudá krev. Vlk zaskučel, 
ale nevzdal to. Snažil se medvěda kousnout do nechráněného bři-
cha. Medvěd se naposledy ohnal a Dráp se svalil s roztrženou hla-
vou mrtev na zem. Jakmile to vlci z Temného údolí uviděli, s hrozi-
vým skučením pelášili pryč z Temného hvozdu, který vlčí bojovníci 
ubránili. Mistrál Střelu olizoval, dokud se nevzbudila. Všichni se 
radovali, ale zároveň truchlili, boj si přece jenom vybral svou daň. 
Mezi mrtvými bojovníky ležel také moudrý Strážce Klak, kterého 
měli všichni rádi. Jenomže tak už to na  světě chodí. Smrt patří 
k životu. 

EPILOG
Do  doupěte uprostřed tábora nahlédl bojovník: „Promiňte, 

že ruším, paní, ale Strážkyně Šedka si vás žádá na shromáždění.“ 
„Jistě, jen chvíli strpení,“ odpověděla Střela, Strážkyně Temného 
hvozdu. „Dnes po dlouhé době mohu jít na shromáždění! A dokon-
ce půjdete se mnou. Ne abyste mi na shromáždění udělali ostudu!“ 
řekla třem vlčatům, která se už nedočkavostí celá chvěla. „Jas-
ně mami, na nás je spoleh!“ odpověděla za všechny nejodvážnější 
Jasmínka. Její bratři Chlupáček a Ocásek nadšeně přikyvovali. „Tak 
jdeme, cestou se k  nám připojí i  tatínek,“ vyzvala je a  společně 

bláznivě, ale musíme požádat o pomoc medvědy. Sami bitvu ni-
kdy nevyhrajeme, v noci jsem o tom hodně přemýšlela,“ zalhala. 
Mistrál se prudce otočil a vyjekl: „Zbláznila ses? Vždyť tě zabijí!“ 
„No, tak jestli nechceš, tak jdu sama,“ opáčila Střela a rozběhla se 
do lesa. Věděla, že ji přítel neopustí. Zanedlouho ji dohnal. „Je to 
šílené, ale máš pravdu, sami Temné neporazíme.“

Po chvíli doběhli k hranici území medvědů. Byl zde silně cítit 
medvědí pach, každý den si to tu pravidelně značkovali, aby žád-
ného vlka nenapadlo vstoupit na jejich území. „Jdeme?“ zeptala se 
s nejistotou v hlase Střela. „Copak se bojíš?“ poškádlil ji Mistrál. 
Mladá vlčice polkla a jedním ladným skokem přeskočila pachovou 
hranici. Oba se pak rozběhli do středu území, kde měl doupě med-
vědí náčelník. 

Jakmile je medvěd spatřil, ihned zaútočil. Střela však obrat-
ně uskočila před jeho tlapou a spustila: „Ó, veliký náčelníku, všech 
medvědů králi, přišli jsme s tebou projednat jednu záležitost ohled-
ně Temných.“ Medvěd už se napřahoval k další ráně, ale když uslyšel 
zmínku o vlcích z Temného údolí, posadil se a promluvil kupodivu 
klidným hlasem: „Ty mluvila, co chtít, vlčice.“ A tak mu Střela vše do-
podrobna vylíčila. Medvěd pozorně poslouchal a ani jediným slovem 
ji nepřerušil. Mistrál seděl trochu nervózně opodál, jelikož se ko-
lem shromáždilo víc medvědů, než mu bylo příjemné. Jakmile Střela 
dokončila vyprávění, náčelník řekl: „Já nemít rád vlky, ale nesnášet 
Temné. Já pomoct vám. Kolik medvědů vy potřebovat?“

Už z dálky slyšeli Střela a Mistrál, vedoucí náčelníka a dalších 
třicet medvědů do bitvy, děsivé zvuky boje. Když dorazili na mý-
tinu, zůstali stát jako opaření. Potvory s  žhnoucíma očima byly 
všude.

Všichni bojující se otočili a  překvapeně hleděli na  skupinku 
medvědů, vedenou mladými vlky. Střela si všimla, že Šedce v očích 
zazářila jiskřička naděje a s vervou se zakousla jednomu z Tem-
ných do nohy. Bitva zase naplno pokračovala. Medvědi řvali, dupali 
a trhali, ale vlčí bojovníci se také nenechali zahanbit. Ač věděla, že 
to má zakázané, se Střela vrhla na Temného, který zápolil s jed-
ním z velitelů. Ten zakňučel, prudce se otočil a kousl ji do ocasu. 
Ale mezitím se z levé strany přiřítil jeden z bojovníků a Temného 
od Střely odtrhl.
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Nad rybníkem se vznáší bílá mlha a je tam temno – strýček Stra-
kapoud vždycky říká, že je to jak z nějakého děsivého filmu. Dlouho 
jsem si lámal hlavu, proč byli zrovna tam, ale asi v  září jsem to 
pustil z hlavy. 

„Dneska je sice zima, ale stejně se musíme pokusit najít ně-
jaké jídlo. Zílo, pro tebe to platí taky! Najděte si parťáka a můžete 
vyrazit. Hlavně dejte pozor na káňata, jestřáby, ostříže a poštol-
ky!“ řekl ráno strýček Strakapoud, který od smrti mých rodičů velí 
naší bandě sýkorek. Kvůli tomu, že se strýček ujal velení, se zvýšila 
opatrnost, nesmí se mimo určené trasy a pro jídlo, nebo někam 
na průzkum, se musí vždycky ve dvou. Jenže zrovna dneska je tak 
hnusný den… a navíc jsem přiletěl na sraz pozdě, a tak na mě zbyl 
jako parťák starý sýkorák Arny. Je děsně pomalý a  ještě k tomu 
musí často odpočívat, takže s ním nejde za žádnou cenu letět celý 
let v kuse, jak to většinou dělají ostatní. 

„Tak Zílo, připrav se!“ řekl vesele a kupodivu energicky Arny. 
Povzdychl jsem si a odhopsal jsem za ním na kraj hnízda. To zas 
bude den. Jen jsme vzlétli do vzduchu a Arny hned radostně vy-
křikl. „Letíme za dobrodružstvím! Jako první poletíme do březové 
aleje. Je tam hodně semínek a různých dalších dobrých věcí.“ Nad-
šeně plánoval, přestože letěl jako šnek.

Zdálo se mi to jako dobrá trasa, ale pak jsem si uvědomil, že 
cesta tam vede přes Smutný les. To mě přivedlo na myšlenku, proč 
tam byli moji rodiče. Už zase na to musím myslet. Možná by o tom 
mohl Arny něco vědět. Když jsme si udělali už asi pátou zastávku 
v korunách stromů a byli v půli cesty, sebral jsem odvahu a zeptal 
jsem se. „Arny, nevíš, proč mí rodiče zemřeli zrovna ve Smutném 
lese? Ty jsi prý byl u nich, když je Strakapoud našel.“ Arny se hrůz-
ně otřásl a odsekl. „Tenkrát jsem jasně řekl, že jsem doletěl chvilku 
před ním. Zhrozil jsem se, když jsem je tam uviděl jako zkaměnělé. 
Opravdu vypadali, jakoby byli z kamene. Ale řekl jsem to snad jas-
ně, nebyl jsem tam, když zemřeli!“ No konečně jsem se dozvěděl 
něco víc! 

Se zkoumáním jsem kvůli své zvědavosti samozřejmě nepře-
stal. „Ale jak je možný, že jsi celý ten den nebyl v hnízdě? Byl jsem 
vás tam dvakrát navštívit a ani jednou jsi tam nebyl. No ták!“ Arny 

vyšli na  denní světlo. U  vchodu do  tábora ji čekali strážní a  její 
druh Mistrál, Strážce Starého hvozdu. Vydali se pěšinou do lesa. 
„Naše děti budou jednou skvělými Strážci!“ pyšnil se Mistrál, když 
viděl, jak Jasmínka vysvětluje bratrům, že mají brouka, se kterým 
si házeli, nechat na pokoji. „Jsem zvědav, co na ně řeknou Šedka 
s Druidem,“ jeho hlas zněl trochu nervózně. „Však se neboj, zlato,“ 
láskyplně mu olízla tvář Střela. „Jednou to budou ti nejlepší Stráž-
ci ze všech!“

Anežka 
Hellerová

Jak mě zachránila ta dětská ruka

„Blíží se zima! Je nejvyšší čas si najít nějaké jídlo a úkryt!“
Jsem Zíla a tohle teď slyším ze všech stran, hlavně od vrabců. 

No, čápům se to řekne – ti si odletěli hezky někam do teplých krajin 
a my tady budeme muset přečkat zimu. Minulý rok byla tak tuhá 
zima, že mnoho z nás umrzlo. 

Ani mí rodiče Sýkorkovi už se neprobudili, když se chtěli vy-
motat z hustého houští, ze kterého už se nedostali. Bylo to ten-
krát tak smutné jaro… Všichni ptáci a obzvlášť my sýkorky, z toho 
byli moc smutní. Všude se o tom štěbetalo a smutně zpívalo, že 
prý u nich byl starý sýkorák Arny, když je našel umrzlé a zamo-
tané v trnitém keři strýček Strakapoud u toho podivného rybníka 
ve starém Smutném lese. Arny na místě řekl, že sem doletěl chvil-
ku před ním, ale omylem, protože si nutně potřeboval odpočinout, 
a tak musel zastavit ve Smutném lese. Ze začátku se mi to zdálo 
podezřelé, ale pak jsem mu uvěřil, jako všichni ostatní.

Lesu se říká Smutný les proto, že i na jaře a v létě je ten les 
takový smutný a strašidelný, je tam velká zima a tma. V lese je taky 
Tajemný rybník. Mezi námi zvířaty a ptáky je to místo zapovězené. 



36 O poklad strýca Juráša 2017/2018 O poklad strýca Juráša 2017/2018 37

nezažil. Postava promluvila a mě překvapilo, že jí rozumím. „Arny! 
Kde jsi? Vylez ven! Proč jsi mi přivedl jen jednoho ubožáka?!“ Ne-
mohl jsem pochopit tu zradu. To nemůže být pravda! Dobře, tak asi 
to je pravda… Vedle té kruté postavy se objevil Arny a bylo na něm 
vidět, jak je z toho zničený. „Arny! Jak jsi to mohl udělat? Proč?“ 
stále jsem to nechápal, ale jinak jsem věděl, o co tu jde. „Takhle 
jsi zradil i moje rodiče?!“ Arny sklíčeně odpověděl. „Vyhrožovala 
mi smrtí! Je jako ledová královna. Bylo to takové utrpení se na to 
dívat. Co bys udělal ty?“ Mísila se ve mně zlost a mučící smutek, 
který nic nedokáže vyléčit. Postava propustila Arnyho a radši mu 
ještě pohrozila. „Leť, ať se nemusíš dívat, ale neopovažuj se ně-
koho přivést, nebo někomu něco říct, Jinak si sem pro tebe pošlu 
a skončíš, jako Sýkorkovi!“

Začalo se mi zatmívat před očima a už jsem skoro přestal dý-
chat. Mráz byl silnější, než já. Ani jsem nechtěl vědět, co se se 
mnou děje. Jako bych se ocitl někde v koruně nejvyššího stromu 
a byl na pokraji smrti a života. Je to zvláštní, ale připadalo mi, že 
si můžu vybrat… To byl nejspíš nesmysl, protože se najednou stal 
ohromný zázrak. Nějaká malá ruka mě opatrně vzala do dlaní. Cítil 
jsem se jako to nejmenší stvoření na světě. Slyšel jsem asi lidské 
hlasy, nebo se mi to jen zdá? Ne. To je hlas dítěte! 

Nerozuměl jsem tomu, co říká, ale věděl jsem, že mě drží při 
životě teplo dětských rukou a taky jsem věděl, že ty dětské hlasy 
jsou dva. Jeden patřil chlapci a jeden nějakému malému děvčátku. 
Taky jsem nevěděl, jak je možné, že ty děti nevidí tu ledovou posta-
vu, co mě nejspíš chtěla zmrazit, nebo tak něco. Já ji pořád vidím. 
Je naštvaná, že jsem ještě při vědomí, ale jako by si netroufla na ty 
děti. Bylo to divné. 

Děti znepokojeným hlasem říkaly něco, čemu jsem nerozuměl, 
ale pochopil jsem, že o mě asi mají starost. Za chvíli už mě ty děti 
zabalily do jedné huňaté čepice a mě bylo jasné, že budu žít. Od-
nesly mě k  sobě do  obřího hnízda, který měl všechno vybavení 
ve vnitř a dokonce mělo to hnízdo i komín! Tam mě ty děti předaly 
nějaké vysoké postavě, která ale vypadala tak krásně a milosrdně, 
až mi připadalo, že jsem v ráji. 

Opravdu už jsem věděl, že přežiju a do dnes jsem tak vděčný té 
dětské ruce, že mi zachránila život a dala mi světelný náboj naděje.

sebou škubl a vypadal, jako by mu někdo právě přišel na nějakou 
extrémně tajnou věc, která se mu dokonce příčí. Nakonec se uklid-
nil a vzlétl z větve, na které jsme odpočívali. „Zílo, přestaň mlít bl-
bosti a pohni křídlem!“ „Hmm, dobře. Takže podle něj melu blbos-
ti?! To se ještě uvidí. Vsadím se, že se stejně za chvíli budeme zase 
někde zastavovat.“ Mumlal jsem si pro sebe asi tak deset minut, 
ale pak mě to přešlo, protože jsem měl pravdu. Nemůžu tomu uvě-
řit, ale zrovna když jsme letěli přes Smutný les a mě z toho mrazilo 
za peřím, tomu staroušovi Arnymu se udělalo špatně a museli jsme 
přistát ve Smutném lese! Doufal jsem, že se tam už nebudu muset 
vrátit… „Arny, za jak dlouho ti asi bude dobře? Přál bych si odsud 
co nejdřív zmizet.“ 

Nedělal jsem si legraci. Opravdu mě to tady vždycky děsí. 
Všude je temno, stromy hlasitě a strašidelně skřípou, nikde poma-
lu není ani živá duše! – kromě mě a Arnyho samozřejmě.

 Arny odpověděl se zvláštním smutkem v hlase, jako by cítil 
obrovskou vinu z něčeho, co bude muset udělat. Zvláštní. V po-
slední době si připadám, jako bych měl dar předvídání… „Bude to 
chvilku trvat. Je mi opravdu špatně. Půjdu trochu dál načerpat síly. 
Počkej tady na mě a nikam nechoď!“ zavolal a vzdaloval se ode mě 
ještě víc, než jsem čekal. Ono se mu to řekne! Bylo tu tak straš-
né ticho, na které jsem nebyl vůbec zvyklý. Najednou jsem pocítil 
z ničeho nic závan chladu, zimy, ale ještě něčeho, z čeho mi málem 
zdřevěněla křídla. Smrti. 

Jako bych slyšel své rodiče, jak mě někde volají! Okamži-
tě jsem se vydal za tím slabým ztrápeným hlasem. Nemohl jsem 
uvěřit svému ptačímu mozku. Když jsem se vynořil z mlhy, ocitl 
jsem se přímo u Tajemného jezera. Všude mlha, tma, malá zelená 
bludičkovská světýlka a závan temné smrti. To místo mě tak děsi-
lo, že jsem chtěl hned letět zpátky, ale co se to děje?! Nemůžu se 
hýbat! Je to jak v nějakém hrozném snu. Ten pocit bezmoci, nebez-
pečí a beznaděje, to dokáže tak trápit, že to nepřeju nikomu zažít. 
„Arny! Pomoc!“ volám ze všech sil, ale Arny neletěl. 

Najednou se přede mnou objevuje nějaká postava, vysoká, 
celá v  bílém. Vypadá to jako člověk. Aspoň myslím, že se tak ti 
tvorové jmenují… Ta postava má tak chladný a bezcitný obličej! 
Z ničeho nic kolem začal vířit sníh. Takový mráz, jaký jsem asi ještě 
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zahučela lokomotiva. Mrkl jsem na hodinky v  kapse. Ano, byl to 
můj vlak. Zrovna u  druhého vagonu bratr otevřel okno a  křičel, 
ať nastoupím. Já jsem se rozběhl a naskočil přesně do posledního 
vagonu. Zabouchl jsem dveře s myšlenkou, že pes zůstal venku. 
Ale tak tomu nebylo. Stál vedle mě a olizoval moji ruku. Celý vagon 
se na nás díval. Vedle stál omámený průvodčí, který vyslovil pou-
hé: „Jízdenku, prosím.“ Samozřejmě, že situace se nakonec zklid-
nila a nezbylo mi nic jiného, než nechat si toho psa. Pojmenoval 
jsem ho Car, protože celá moje rodina ruského cara vždy uctívala 
a hrozně si ho vážila.

Po této historce jsem přešel několik vagonů a dostal se k mat-
ce a bratrovi. Ti mi napráskali zleva a zprava. Nakonec se bratr 
uklidnil a podíval se pod lavičku, na které jsme seděli. Pod ní zářily 
dvě kulaté a hrozně vystrašené oči. „Koljo, co je to?“ zeptal se mě. 
„Tohle je omyl,“ odpověděl jsem. Bratr se jenom usmál a dodal, že 
nic proti společnosti Cara nemá. Matka skrze únavou přivřené oči 
řekla, že jsem blázen. Nereagoval jsem na ni a taky podlehl úna-
vě. Spali jsme. Najednou vlak prudce zabrzdil. Probral jsem se ze 
spánku a pohlédl z okna. Nebyla to vesnička. Bylo to temné pole, 
odkud se ozýval křik a pláč. Car byl už dávno vzhůru a vyděše-
ně štěkal. Venku jsem spatřil vojáky, kteří naháněli mladé muže 
a  malé kluky na  pravou stranu. Ženy, malé děti a  staří lidé byli 
odhozeni na stranu druhou.

Car cenil na  vojáky zuby a  asi moc dobře rozuměl tomu, co 
se venku děje, já taky – celostátní mobilizace. Hned jsem žduchl 
do Andreje. Bratr se probral a řekl: „Nikolaji, zbláznil ses?“ „Ještě 
jsme nepřijeli, Andreji, to hráblo spíše tobě! Podívej se ven!“ Bratr 
ani nestihl upřít oči do okna, protože se za námi zvedli vojáci v čele 
s poručíkem. Ten přišel za námi, vzal do rukou velkou orazítkovanou 
listinu, kterou mu podal jeho kolega. Poručík toho hodně přečetl, ale 
toto byla jeho nejdůležitější slova: „22. června roku 1941 ve 4 hodi-
ny ranní Německo bez vyhlášení války zaútočilo na Sovětský svaz. 
Je vyhlášená mobilizace sovětských vojsk!“ Dál už to asi tak důležité 
nebylo. Vzali mně a bratrovi pasy, matku odhodili stranou a vyhodili 
nás ven. Matka plakala, ať se jí vrátíme. Car štěkal a byl připraven ty 
vojáky zakousnout, ale jakmile mu poručík pohrozil pistolí, zmlkl. Já 
jsem byl vyplašený, bratr plakal a Car pouze běhal za námi. 

Elisaveta 
Pisareva

Pec Car

Pocházím z Moskvy, v České republice žiju se svou rodinou tři roky 
a budu vám vyprávět příběh svého pradědečka Nikolaje, který se 
odehrál za 2. světové války. Tento příběh znám z vyprávění svého 
dědečka, který stále žije v Moskvě a  jehož příběhy tak ráda po-
slouchám.

Nikolaj ukončil své vzdělání v 17 letech, a protože začala vál-
ka, musel jít na frontu. Bývalý šlechtic stál s puškou v ruce a přil-
bou na hlavě, bojoval za už tak dost zničenou zemi, ve které se 
narodil. Zůstali mu pouze matka a starší bratr Andrej, jeho otec 
zahynul v gulagu. 

Píše se rok 1941, stojím na nádraží se starším bratrem a mat-
kou. Před chvílí jsme byli vykopnutí z vlastního domu. Mám v ruce 
kufr a v kapse předělaný pas na fiktivní příjmení a datum narození, 
pak je tam jízdenka na vlak a kus téměř vůbec nesehnatelné klobá-
sy. Hodiny pomalu utíkají, proto jsem se rozhodl projít a dát si sva-
činu. „Nechoď daleko, Koljo!“volala na mě matka. Já jsem pouze 
zahučel a šel podél kolejí. Vytáhl jsem ten kus klobásy a upřel po-
hled na vedle mě stojící lokomotivu. Právě vypouštěla páru a chys-
tala se k odjezdu. „No ano, takhle pojedu do té ubohé vesnice,“ řekl 
jsem si v duchu. Chtěl jsem si kousnout do klobásy, ale v mé ruce 
už nebyla. „Co to k čertu je? rozčílil jsem se do davu lidí a dupnul 
nohou. Proti mně stál veliký špinavý německý ovčák. Právě v  tu 
chvíli mi došlo, kdo mi vytáhl z ruky můj ubohý kus masa. „Aha, 
takže to jsi byl ty?!“ řekl jsem. Pes si mě jako by nevšímal a vyplázl 
jazyk. „Hovado, jedno! Přišel jsem o všechno a ty mi ještě bereš 
jídlo, a tak luxusní!“ Pes se otřepal a zašpinil mi sako. „Fuj, čuně!“ 
zaječel jsem. Pes zvedl hlavu a dobrácky se na mě podíval.

Zadíval jsem se do  jeho velkých černých očí. Ty zářily dob-
rotou a  nevinností. Začalo mi ho být líto, vždyť najednou vypa-
dal úplně stejně jako já! Chvíli jsme se na  sebe dívali, najednou 
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to ten pohled, který zářil dobrotou a vděčností jako kdysi dávno 
na nádraží. Plakal jsem jako malý kluk. Bože, ten pes mi zachránil 
život! Bylo to takové, jako kdyby mi před očima umíral vlastní bratr. 
Z těch slzících psích očí šlo vyčíst: „Neboj se o mě, Koljo! Nebreč. 
Nebreč!“ Sebral jsem do pěstí celou svoji mužnost, vůli a odvahu 
a vzal Cara do rukou. Běžel jsem do našeho tábora. Za mými zády 
se střílelo a umíralo, ale mně to bylo jedno. Na mysli jsem měl jed-
nu jedinou myšlenku – zachránit svého přítele. Asi za 15 minut byl 
jsem v táboře. U doktorského stanu seděl lékař s cigaretou v puse: 
„Seber se a pomoz mi!“ ječel jsem. Lékař málem spolknul cigaretu 
a hned běžel za mnou do stanu. Tam jsem opatrně položil Cara 
na stůl: „To myslíš vážně?“ „Sklapni a dělej! Zachraň ho!“ Dokto-
rovi nezbývalo nic jiného. Začal ošetřovat ránu. Pes pokojně ležel 
a pouze mrkal očima. Díval jsem se na něj a v duchu jsem přemýš-
lel: „Měl jsem tragický osud a skoro o všechno přišel, tak alespoň 
ať naživu zůstane ten pes! Asi za 10 minut práce a snahy rána byla 
zašitá a kulka vyndaná. „Tak co?‘‘ zeptal jsem se. „To zvíře je sice 
silné, ale ztratilo příliš mnoho krve. Máte štěstí, že náboj nezasáhl 
plíce.“

Pomodlil jsem se a podíval se na psa se slovy: „Prosím, Care, 
PROSÍM!“ Přikryl jsem ho teplou dekou a vyšel ven. Lékař si zase 
zapálil cigaretu a  já jsem dodal. „Zítra jsem ve vedlejších kasár-
nách, tak mi prosím, napište, jak to dopadlo.“ Doktor souhlasil. „Je 
to můj nejlepší přítel. Zachránil mi život.“ „Chápu to,“ odpověděl 
mi lékař. 

K ránu mi došla zpráva. „Je mi líto. Nepřežil to. Teď jsem ho 
vynesl ven pod břízu a večer zakopu. Místo označím. Je mi opravdu 
líto.“ Po této zprávě jsem ztratil chuť do života. Teď zase přichází 
doba smutku. Brečel jsem celý den. Bledý v tváři, se zbraní v ruce 
jsem měl noční hlídku. Prázdný pohled upřený do dálky, nic víc. Ale 
najednou se tam v křoví něco začalo hýbat... Byl jsem ve střehu 
a plné pohotovosti. Puška v ruce, prst na spoušti. Ale, hele... Nebyl 
to člověk, byl to pes! Jakmile pomalu přišel ke mně, nevěřil jsem 
vlastním očím, vždyť to je můj Car! Můj živý věrný pes! Byl jsem ten 
nejšťastnější člověk na světě, který plakal radostí. Objal jsem ho. 
Ten pes se vyhrabal ze skládky a mě našel podle stop a pachu. Byl 
to můj věrný pes, který měl tak neobyčejnou vůli žít.

Dál ani nemusím vypravovat – nasoukali nás do temných va-
gonů jako stádo dobytka a vezli, čert ví kam, dlouhých osm hodin. 
Car schválně vytlačil pár chlapů úplně do rohu a štěkal, ať já a bra-
tr jdeme za ním. Byl jsem absolutně mimo. Cítil jsem pouze, jak 
se pod mýma nohama točí železná kola a jak lokomotiva pumpuje 
páru. Pes v klidu seděl vedle mě a čekal, co bude dál. Ano, dočkali 
jsme se. Nakonec lokomotiva zabrzdila a lidi únavou popadali jako 
hrušky. Pak nás zase vykopli ven do dalšího pole, protože koleje 
dál nevedly. Tam už čekalo početné množství vojáků a pár poručí-
ků na koních. Ti nám řekli, že od této chvíle jsme vojáci a budeme 
sloužit naší vlasti a bránit své domovy. Car s tím asi nesouhlasil, 
a proto se málem vrhl na vojáka, který stál se zbraní v ruce vedle 
mě. „Sklidni to psisko, jinak ho zastřelím!“ „Jenom to zkus!“ zasy-
čel bratr skrze sevřené zuby. Voják už toho nechal a jenom pohro-
zil puškou. Ano, takhle se z příslušníků šlechtického rodu stávají 
vojáci.

Od  té doby uplynuly asi dva roky. Měl jsem přilbu na  hlavě 
a pušku v ruce. Už jsem nebyl mladík z Moskvy, byl jsem voják. Car 
zůstal se mnou, ale už to nebyl ten špinavý pes z moskevského 
nádraží. Byl to hrdý ovčák jménem Car. Bratr sloužil na jiné frontě 
a občas jsme se s ním potkávali, či dopisovali přes pohledy. Pes 
Car se stal součástí mne samého. Pomáhal mi všude a vždy. Stří-
lel jsem po fašistech, oni zase po mně. Ale díky Carovi mě nikdy 
nezasáhly jejich výstřely. Vždy mě vytím a štěkotem upozorňoval 
na  nebezpečí, sám se dokonce vrhal na  nepřítele. Vždy jsem se 
s  ním rozdělil o  kus černého chleba. Bojovali jsme bok po  boku 
jako ti praví vojáci. Ale jednoho dne nepřátel přibylo a naše fronta 
se vydala blíž k hranicím. Za mnou se objevil jeden nepřítel. Mířil 
přesně na moji hlavu a už byl připraven střílet. 

Ozval se výstřel. Rána. Ale já jsem k zemi neklesl. Přesně v ten 
okamžik snad odněkud z  nebe vyskočil Car! Náboj letěl přímo 
do jeho hrudi. Vystříkla krev, pes zakňučel a padl na zem. Byl jsem 
plný nenávisti. Vrhl jsem se na toho vraha, který mi střelil mého 
nejlepšího přítele! Omámeného vojáka jsem skolil hned na místě 
a honem běžel za svým zachráncem. Rozbrečel jsem se a nechtěl 
věřit vlastním očím. Pes kňučel, občas zapištěl, ale celou tu dobu 
mi natahoval svoji tlapku, celou od krve a díval se mi do očí. Byl 
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Denisa 
Slováčková

Nejlepší

Zvířata jsou nejlepší,
ne k asijské večeři!
Ale přeci k pomazlení
nebo taky k práci denní.

Když se na ně podíváte,
hned na tváři úsměv máte.
Smějete se jako paka,
když potkáte v lese yaka.

Úsměv vám však z tváře zmizí,
když potkáte zvíře cizí.
Pejsci, kočky, telata,
jsou domácí zvířata.

Takový pes od sousedů,
to vám popsat nedovedu.
Skáče, štěká, vrtí chvostem,
seznámí se s každým hostem.

S mravenci si neví rady,
pronikli k nám do zahrady.
Pak zachytil jejich stopu,
přivedl jich plnou kopu.

Už jsme si je vycvičili,
aby tady s námi žili.
Patří k naší famílii,
mají bejvák pod lilií.

Adina 
Mlčáková

Ježek

Z večera, když rosa spadla,
příroda se k spánku kladla.
Kolem malých, velkých měst,
blikly lampy u všech cest.

Noční život začíná,
všude tma se prostírá.
Někteří spát se už chystají,
jiní teprve domů spěchají.

Večer, když se vracím s mámou,
pouliční lampy klamou.
Koukám – zírám ve městě,
ježek jde si po cestě.

Rozvážně a pomalu,
„Snad se brzy dostanu,“
pomyslí si ježeček,
„přes ten malý kopeček.“

Všude světel, aut, záře,
vždyť to přece nedokáže.
Takto tím svým ježčím tempem
přejít cestu za doupětem.

Říkám: „Mami, zastav, prosím!
Ježka do rukou vzít musím.“
Bodlavou kuličku zvedám,
přejet ji přece nedám.

A tak večer s dupotem,
venku před svým doupětem,
spokojeně ježek funí,
asi už si krásně chrní.
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Aneta 
Morávková

Osud

V boudě byl pes,
oči měl hluboké jako les.
Dva plamínky plápolaly v nich
hrdost a nezkrotnost sršela z nich.
Pusu měl jemnou jako samet,
však netekl z nich med…
Jako páv nesl se ladnými pohyby,
lidi okouzlil, ani se nehnuli…
V tu chvíli řekli si: „Ten pejsek za něco by stál.“
Nikdo však netušil, čeho se bál…
Já stála opodál se zrakem upřeným,
on přepaden pohledem mým zkoumavým,
přiběhl blíž,
jak kdyby říkal mi slyš!
Ke mně si nic nedovolíš…
V očích měl bolest a strach,
které mu někdo do duše vryl.
Zvykl si na to a takto žil.
Člověku nevěřil a když ho udeřil
všechno mu oplatil.
Kousnutí, škrábanec, nic nebylo mu cizí,
na očích vidět bylo mu, že ho to mrzí.
Nikdo s ním nechtěl nic mít,
jen já chtěla s ním navěky být.
Po čase pochopil, že ho mám ráda
a udělal ze mě svého kamaráda:)
Když jsem si stoupla k jeho zádům,
připadám si jako kdybych měla milion kamarádů…
Začínal se měnit
a člověku věřit.

Denisa 
Slováčková

Mravenec

Naše zvíře, to je věc,
je to totiž mravenec.

Vleze všude, nezavazí,
na co sáhne, tak to zkazí.

Vleze také pod kvítí,
i tam, kde hvězdy nesvítí.

Mít ho doma to je fuška,
Vždyť je malý jako muška.

Neučí se, nemá klec,
proto chci být mravenec!

Náš domácí pes

Náš domácí pes
pokousal už celou ves,
Tátu, mámu, dědka, babku,
pokousal i naši Katku.

Pošťačka ho nemá ráda,
nejradši mu vidí záda.
Roztrhal jí nohavice
a pak taky rukavice.

Granulí sní celou misku
a pak mu to padá z pysku.
A já chodím se smetáčkem
za tím naší darebáčkem.

Ale stejně ho mám ráda
čtyřnohého kamaráda.
Je to přítel člověka, 
to je pravda odvěká.
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IV. KATEGORIE

(8. – 9. třída)

Zlí lidé však nechtěli čas mu dát,
chtěli mu co nejdřív život brát…!
V tom z ničeho nic,
zasáhl ho do srdce šíp…
Přinesli mi pár špatných zpráv,
že Puntíček není tam…
tam, kde býval dosud,
jaký je tedy jeho osud???
Lidé odporní a zlí nalhávali mi,
že prý už ho prodali,
pak se někdo prořekl,
víckrát už to neřekl: „Puntíček již nežije…“
Prodali ho… jen v mase…
Milovaný pejsánek,
měl na duši šrámeček.
Proto se ho zbavili
a zemřít ho nechali.
Mocná ruka člověčí
nedala mu šanci žít.
Nechci s lidmi promluvit
a už vůbec ne jim odpustit!
Můj milý Puntíčku,
neboj se ničeho,
v nebi je místa MOC
…i když si měl ještě času dost…
Navždy budeš v mém srdci spát,
dobře vím, že měls mě rád…
Nikdo už ti neublíží,
můžeš žít tam, kde sis přál
…se svými kostmi, jako bys byl pán…
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Ozvalo se tupé žuchnutí těla do sněhu a slabý výkřik, jenž pouze 
vzdáleně připomínal pláč. Jacquel, dosud pohroužený do  svých 
myšlenek, se rychle vzpamatoval a  přispěchal dívce na  pomoc. 
Čtrnáctiletá Mintri z kmene Ohiahů byla tou další výzvou. Dosud 
se nepředpokládalo, že potomek někoho z indiánů by mohl cesto-
vat v čase. Rody Traveliusů, cestovatelů v čase, se zatím omezily 
pouze na Spojené království a dokonce ani velmoc Británie nepo-
čítala s tím, že by se cestování v čase mohlo rozšířit až na území 
Ameriky. Dívčin otec, mocný náčelníkem, vládl již několik let bez-
starostně a spokojeně. Schopnosti své dcery nikdy nezpozoroval, 
jelikož neobdařeným zůstávaly skryty.

Mintri se třásla po celém těle a dech se jí zadrhával v hrdle. 
Poplašený Jacquel ji opatrně vzal do náruče a s očima plnýma zou-
falství už chtěl svou svěřenkyni zvednout, když ho její ruka zasta-
vila. Na dotek byla studená, připomínající krásnou ledovou sochu 
v moři bílých vloček.

„Ne,“ vyšlo z jejích rtů, dříve tak růžových, „nech mě ležet, Ja-
cquele.“ Mladík hledal v  jejích očích náznak ironie, něčeho, co by 
potvrzovalo, že její pouť ještě neskončila, že se nehodlá jen tak 
vzdát. Avšak dívka slova volila pečlivě a se svým koncem se již smí-
řila. Smrt jednoho dne musela přijít. Již pár dní se jí nedostávalo sil 
a chlad už ji dávno kolébal ve své náruči. Jen škoda, že měla na světě 
tak málo času. Rozechvěle vydechla a pevně sevřela víčka. Pokud 
zde má zemřít, ať je to za zvuku jeho hlasu. „Mintri,“ naléhal Jacquel 
prosebně, „snažně tě prosím, nevzdávej to.“ Černovláska pouze za-
vrtěla hlavou. Dnešním dnem její život končí a laskavá duše popu-
tuje do věčných lovišť. V uších zaslechla ukolébavku své domoviny, 
Aljaška zpívala píseň smutku. Náhle ucítila na  svém obličeji teplý 
psí dech. Přihlížející Black jí položil svou hlavu na hruď a velice tiše 
a  tesklivě zakňučel. Mintri znovu vyhledala pohledem Jacquelovu 
ztrhanou a unavenou tvář. Její obličej na malou chvíli protnul úsměv. 
„Vyprávěj mi nějaký příběh, prosím,“ promluvila s námahou. Pros-
ba jí připadala dětinská, měla by se loučit. Ale pro jejího průvod-
ce to byl ten nejkrásnější způsob loučení. Jacquel nejprve pohlédl 
na Blacka a zmrzlou dlaní mu pročísl uhelnou srst, v níž se pomalu 
usazovaly ledové krůpěje. Jeho oči přispěchaly zpět k Mintri. Vzal její 
pravou ruku do dlaní a řekl. „Víš, že existují andělé?“

Karolína 
Divoká

Píseň černého anděla

Chladný vítr hvízdal kolem špičatých vršků hor americké Aljašky. 
Bezcitná pustina si v podobě mnoha obětí stále ještě nevybrala 
svou daň a i ty nejstatečnější duše nechávala hynout v jejím ledo-
vém objetí. Nad obzorem padl soumrak. Obloha se zešeřila a nebe 
se zamračilo. Poslední sluneční paprsky zasvítily nad horizontem 
a mezi náhlou sprškou sněhových vloček zavládlo ticho. 

Jacquel vydechl a  přivřenýma očima sledoval, jak se pára 
z jeho úst pomalu mění v led. Taková zima zde panovala stále, ať 
již bylo jaro nebo léto, na Aljašce neúnavně padal sníh a svou bí-
lou peřinou pokrýval vše, co mu stálo v cestě. Dvacetiletý mladík 
snad již po sté škrtl zápalkou o stranu krabičky. Plamínek se vždy 
na chvíli objevil, ale záhy, kvůli příkrému a chladnému větru, jenž 
se nepříjemně zahryzával do  tváří, zmizel. Bezmocný Jacquel si 
schoval ruce do kapes a vstal. Už tolik dní nevložil jediné sous-
to do úst, zásoby vody se tenčily. Jídlo došlo téměř před týdnem. 
Pokud to takhle půjde dál, za několik nocí tu z nich zbydou pouhé 
prázdné schránky bez duše. 

Uplynul již měsíc od jejich odchodu z indiánské vesnice skryté 
v horách. Dostat se tam pomocí cestování v čase z Mrtvého bodu 
bylo snadné, ale vyskytl se problém, s nímž Jacquel nepočítal. Al-
jaška jako oblast nebyla zmapována jednotkou průzkumníků z ces-
tovatelských rodů, a proto nemohl vědět, že zde jeho schopnosti 
zeslábnou, až se nakonec úplně vytratí. Hranice ustanovená záko-
ny do těchto míst nesahala, tudíž s cestováním v čase měl utrum. 

Koutkem oka zachytil černý stín, jenž se mihl podél stezky 
mezi stromy. Zkřehlou tvář se mu povedlo roztáhnout do úsměvu 
a otočil se po směru Blackova běhu. Jmenovaný vlk s ním cestoval 
již pěkných pár let. Od doby, kdy se mladík dozvěděl, že je cestova-
telem v čase, přes udělení čestného místa mezi Poutníky za záslu-
hy pro rod Traveliusů, až doteď – do další z jeho hledačských misí. 
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na kusy, měl na tom podíl. Vše záleželo jen na Jacquelovi, ale on už 
dávno věděl, jak se rozhodne.

Ve spěchu zhodnotil výjev před sebou. Lidé z davu se rozprchli 
do svých domovů a na náměstí se uvolnil prostor pro aktéry boje. 
Stráže přibíhaly ze všech stran, král se zřejmě doslechl o vzpou-
ře. Hnědovlasý mladík za sebou na tribuně spatřil ležet mrtvé tělo 
jednoho z popravčích. Z hrudi mu vytékala krev, vězela v ní dýka. 
Se svázanýma rukama se mu podařilo připlazit se k muži. Jacquel 
vytrhl dýku z mrtvoly a provaz přeřezal. Při tom pozoroval kapky 
krve stékající po ocelovém ostří a jako vodopád dopadající na zem. 
Náhle muži v uších zaznělo zoufalé psí zakňučení. Na nic nečekal 
a vydal se po směru toho zvuku.

Black znovu nešťastně zakňučel. Podařilo se mu z hrdla vyra-
zit pár beznadějných štěků. Párkrát se zavrtěl ve snaze se svému 
vězniteli vyškubnout. Neuspěl. Muž jej držel příliš pevně. Black se 
ještě jednou pokusil muži vysmeknout a celou svou vahou se opřel 
do  ocelové paže, jež mu znemožňovala únik. Před očima se mu 
mihlo ostří meče. Veškeré šance na přežití se vytratily. Bylo více 
než jasné, že voják s ním nebude mít slitování. Odevzdaně zavřel 
oči. Z posledních sil táhle zakňučel.

 „Konečně jsem tě dostal, prašivče,“ zasyčel muž vlkovi 
do ucha a o něco víc přitlačil hrot meče na Blackův krk, „už nikdy 
ta svá křídla neroztáhneš, anděli.“ V tu chvíli se do jeho zad zabod-
la dýka. Ochromující bolest projela vrahovým tělem a meč zařinčel 
na kamenném dláždění. Voják se skácel k zemi. Z jeho úst vytékal 
pramen krve a pouhé letmé se zasípání postupně vytrácelo spo-
lečně s jeho životem. Nad Blackem stál Jacquel s rudě zbarvenou 
dýkou v ruce. „Když už zabíjíš, měl by ses zdržet zbytečných řečí,“ 
dal téměř mrtvému muži poslední radu a  posunkem ruky vybídl 
černého vlka k  útěku. Ani jeden z  nich na  nic nečekal, bitvě byl 
konec. 

Aljaška
Jacquel ukončil své vyprávění a  s  očekáváním se zadíval 

na dívčinu tvář spočívající v jeho náruči. Mintri rozechvěle otevře-
la oči a mělce se nadechla. Věděla, že už jí nezbývá příliš mnoho 
času. Její šedé duhovky se upřely na muže. „Čas uvízne, Jacquele,“ 

Dívka zavřela oči a nechala se unášet proudem slov plynou-
cích z mladíkových úst.

Francie, rok 1350
„Jacquele Wildere jste si vědom svého obvinění ze zrady vůči 

králi i celé Francii?“ Hnědovlasý mladík si odplivl směrem ke špal-
ku dřeva, načež několik lidí z davu šokovaně zalapalo po dechu. Jak 
si vůbec může dovolit takovou nezdvořilost před popravčí četou? 
Rezignovaně přikývl a rozhořčeně sevřel rty. Nemělo smysl odpo-
rovat. Pokud by se o to byť jen pokusil, jeho tvrzení by ihned vy-
vrátili velice důkladně promyšlenou lží. S poslední špetkou vzdoru 
a s hrdostí, která mu zbyla, pozvedl hlavu a zpříma pohlédl soudci 
do  očí. Navzájem se chvíli propalovali nenávistnými pohledy, až 
starší muž odvrátil tvář a pokračoval ve svém projevu. Jacquel se 
samolibě ušklíbl. Zemře s pocitem vítězství v srdci.

„Tímto tedy podepisuješ svůj rozsudek a jsi odsouzen k smrti!“ 
vykřikl soudce a již tak nadšený dav propukl v jásot. Lidé ve čtr-
náctém století zřejmě milovali popravy. Mladík ucítil, jak mu jeden 
ze strážných podkopl nohy a surově s ním praštil o špalek. Jeho 
hlava dopadla přesně do důlku. Čpěla z něj zaschlá krev. Jacquel 
měl ruce spoutané za zády konopným provazem, jenž dřel a trhal 
jeho kůži, kdykoliv se pokusil vyprostit. Hlava mu třeštila bolestí 
a  naražené rameno ostře pulsovalo. Smířen se smrtí přimhouřil 
své mandlově zbarvené oči, přičemž ještě zahlédl kata nesoucího 
si obrovskou nabroušenou sekeru. 

Zvláštní bylo, že nikdo z přihlížejících si nevšiml černého vlka, 
jenž se tiše jako stín vyplížil před tribunu. Má poslední šanci. Buď 
teď anebo nikdy. Je ochráncem cestovatelů, nemůže jednoho 
z nich nechat zemřít nespravedlivou smrtí. Královský kat se roz-
máchl. Black na poslední chvíli odhalil andělská křídla a vyskočil 
na dřevěnou tribunu přímo na popravčího. Dravě se zakousl do lid-
ského masa a  cvakal zuby, kde se dalo. Na  náměstí se seběhlo 
pár dalších cestovatelů, kteří byli zřejmě Blackovými následovníky 
a pustili se do boje se stráží. Zbraně řinčely při každém nárazu 
kovu o kov. Bolestné vzdechy a výkřiky donutily Jacquela otevřít 
oči. Ihned věděl, že jeho poprava se odsouvá na dobu neurčitou. 
Okolní dění mu zachránilo život. Ten vlk, který právě trhal kata 
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Pavla 
Czekajová

Kdo byl vlastně zachráncem

Nebyl to zrovna pěkný den. Od  rána pršelo. Co jiného se dalo 
od měsíce jako je listopad očekávat. Ne příliš mnoho lidí se dob-
rovolně vypravilo ven. Každý si raději sedl do  vyhřátého křesla, 
přehodil přes sebe deku a pustil si televizi. Do této sorty lidí pa-
třil i  pan Novák. Postarší pán, jehož zábavou byly ranní nákupy 
v Albertu a sledování detektivních seriálů. Čtení novin ani knih ho 
už moc nebavilo, protože na  ta miniaturní písmenka skoro nevi-
děl a co chvíli někde založil brýle. Mezi záliby pana Nováka patři-
lo také pomlouvání sousedů po telefonu své dceři, která se vdala 
do Ameriky a pravidelně otci volala. Svá dvě malá vnoučata viděl 
jen párkrát do roka. Syn pana Nováka žil sice v nedalekém městě, 
ale kvůli práci na svého otce neměl mnoho času. A žena pana No-
váka opustila již před lety, takže jen co je pravda, jeho život příliš 
zábavný nebyl. 

Když zpravodajka na  ČT jedničce zahlásila, že v  nejbližších 
hodinách ani dnech se nedá zlepšení počasí očekávat, vypnul pan 
Novák televizi a rozhodl se, že jedna hodina po poledni je pravý čas 
na šlofíka, aby byl v noci čilý a mohl sledovat opakování televizních 
pořadů z archivu. Lehl si do postele a okamžitě zabral. 

Z nedlouhého spánku ho probral jakýsi rámus na dvoře. Zprvu 
ho napadlo, že je to zloděj, který mu chce ukrást kolo, ale ihned 
tuto možnost vzhledem ke stáří a technickému stavu svého jízd-
ního kola zavrhl a pokusil se opět usnout. Rámus na dvoře ho ale 
vyrušil znovu. Neochotně se zvedl a ozbrojený berlí si to namířil 
ke dveřím. Když ale otevřel dveře, zjistil, že onen narušitel klidu se 
na něj ani jeho majetek zaútočit nechystá. Bylo to totiž malé ště-
ně, které se rozhodlo ubytovat v závětří popelnice pana Nováka. 
Pan Novák štěně naštvaně vyhnal ze svého pozemku a odebral se 
zpět do svého obydlí. Měl v plánu pokusit se znovu usnout, ale než 
si stihl lehnout, vyrušily ho totožný rámus. Rozzlobeně vyšel ven 

s  námahou se nadechla k  vyslovení dalších slov, „…on se vrátí, 
vím to. Nenechá tě o samotě.“ Mladík na ni upřel zmatený pohled, 
nerozuměl těm slovům. Po  tváři mu začaly stékat slzy. Ona ne-
mohla zemřít. Její čas přece ještě nenadešel. „Jak to myslíš? Min-
tri? Prosím odpověz,“ Jacquel beznadějně třásl dívčinými rameny. 
Srdceryvný pláč se mu vydral z hrdla, načež vzlyky začaly otřásat 
celým jeho tělem. Proč je život tak nespravedlivý? „Prosím,“ za-
šeptal a vzal její tvář do dlaní. Naposledy ji políbil na čelo a nechal 
její duši odejít.

O chvíli později
„Zde leží, Blacku, Mintri, dcera náčelníka Bílého šípu, cesto-

vatelka časem, kamarádka, ale především velmi odvážná dívka. 
Odpočívej v pokoji, budiž ti země lehká,“ odrecitoval Jacquel slova, 
která kdysi dávno pronášel na pohřbu svého kamaráda. Hořké slzy 
si znovu našly cestu z jeho očí a on si beznadějně klekl do sněhu. 

Nad hrobem se objevila polární zář a měsíc osvítil celou scé-
nu. Černý vlk se nervózně ošil a soucitně pohlédl na Jacquela. Bylo 
na čase nechat svého dosavadního společníka osudu. Jeho poslá-
ní zde končí. S posledním táhlým zavytím roztáhl andělská křídla 
a vznesl se k zářícím hvězdám. Jacquel ho zarmouceně sledoval. 
Dokonce i nejlepší přítel jej opustil. Tu se mu připomněla Mintriina 
slova. Vrátí se, vím to. Nenechá tě o samotě. Již věděl, jak to dívka 
myslela. Viděla něco, co on ne. A stejně jako předtím chladný vítr 
stále hvízdal mezi špičkami hor americké Aljašky.

Když už si myslíme, že naděje se nadobro vytratila a že jsme 
odsouzeni k nevyhnutelnému konci, anděl nám našeptá, ať to ne-
vzdáváme. V den, kdy nad naším hrobem vysvitne hvězda, andě-
lova služba nekončí. Nikdy neodejde, vždy stojí po našem boku. 
A  pokud se tak stane, on se vrátí. Nenechá nás o  samotě. Čas 
uvízne. Andělé přijdou.
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Byly zrovna ve slevě. Pan Novák si v hlavě rychle přepočítal výdaje 
za psí krmení a ostatní nebytnosti a usoudil, že to z důchodu nějak 
zvládne. Však včera ve zprávách říkali, že důchodcům od příštího 
měsíce přidají. Koupil pár sáčků granulí, nějakou tu psí konzervu 
a psí šampon. Když přišel domů, štěně na něj už čekalo a radostně 
se mu motalo pod nohy. „Tak pojď, ty trhači,“ usmál se pan Novák. 
„Nejdříve se nasnídáme a pak tě pořádně vykoupu.“ 

Stalo se to, co by pana Nováka ještě včera ani ve snu nena-
padlo. Místo nudění se doma u televize začal chodit se svým čtyř-
nohým parťákem pravidelně několikrát denně na procházky. A že 
ho bolí záda a kolena už si ani nevzpomněl. Dcera pana Nováka 
se také nestačila divit, když se místo nadávání na sousedy začaly 
jejich rozhovory točit kolem zážitků s pejskem. Z věčně nabruče-
ného pana Nováka se jako zázrakem stal milý a pohodový důchod-
ce. Z hubeného, špinavého a vystrašeného štěněte vyrostl, krás-
ný veselý pejsek, který svého nového páníčka bezmezně miloval 
a nehnul se od něj ani na krok. Jen těžko říct, kdo koho vlastně 
zachránil. 

pevně rozhodnutý to otravné štěně odvést někam daleko od své-
ho domu, aby nenašlo cestu zpátky a aby měl konečně zase svůj 
obvyklý klid. Když ale uviděl zimou roztřesené štěně, které se bo-
jácně krčilo za popelnicí, něco se ve starém opuštěném muži hnu-
lo. Vzpomněl si, že jako malý kluk měl taky psa. Byl o dost větší, 
nikdy se netřásl strachy a taky nesmrděl, ale ve spoustě ohledů 
se tomuto zmoklému a špinavému pejskovi podobal. Pan Novák se 
rozhodl, že by bylo dost kruté vyhnat to bezbranné zvíře neznámo 
kam a nechat ho jeho smutnému osudu. Když už se to zvíře roz-
hodlo ubytovat právě tady, na pozemku pana Nováka, a pochutnat 
si na zbytcích od oběda, které pan Novák nedokázal svým umělým 
chrupem požvýkat a které nedopatřením nebo snad pilným přiči-
něním štěněte vypadly z  listím přeplněné popelnice, pomyslel si 
pan Novák – dobře, dneska tady můžeš zůstat, ale zítra tě odnesu 
někam do útulku.

Pan Novák se opět uvelebil v  pohodlí svého křesla a  pustil 
se do připravené svačiny. Chleba se šunkou měl rád. Ale tento-
krát mu svačina nechutnala jako obvykle. Vzpomněl si na hladové 
a prokřehlé štěně venku. Oblekl si svetr a vydal se ven s úmyslem 
vybrat obsah své poštovní schránky. Žádnou důležitou poštu ne-
čekal, bylo mu jasné, že ve schránce najde nanejvýš nějaké letáky 
a inzeráty. Když otevřel dveře, štěně k němu radostně přiskotačilo, 
začalo se mu plést pod nohama a tahat jej za tkaničky. Pan Novák 
se usmál a donesl pejskovi kousek své svačiny. 

Stále pršelo a pan Novák byl dnes obzvláště otrávený tím, jak 
ubohé pořady v televizi ten den dávají. Pak si vzpomněl na psíka. 
Vyšel ven a našel ho krčit se na  zemi u dveří. Když štěně zare-
gistrovalo, že se otevřely dveře, okamžitě přicupitalo a bojácně si 
sedlo opodál. Neustávající déšť z něj omyl špínu a nyní bylo jas-
ně vidět, že se jedná o docela pěkného hnědobílého bígla. Štěně 
na  pana Nováka upřelo své smutné psí oči a  nervózně zavrtělo 
ocáskem. Tomu už starý pán nezvládl déle odolávat a pustil štěně 
do předsíně.

Jako všichni důchodci, kteří už ráno nemohou dospat, vyrazil 
pan Novák pro nákup. Štěně ještě spalo. Tentokrát pan Novák v Al-
bertu zavítal i mezi regály, kde nikdy předtím nechodil. V oddělení 
s  potřebami pro zvířecí mazlíčky našel polici s  psími granulemi. 
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mám dělat. Najednou se ve mně ozvalo: „Víš, co se s tou andulkou 
stalo? Ne, protože jsi nad tím nepřemýšlel. Já ti to řeknu. Zemře-
la! Umrzla, protože ty sis udělal srandu ze své malé sestry, abys 
machroval před kamarády a moc dobře víš, že i tvá sestřička byla 
moc smutná. A tvé: „Sorry, koupím ti novou,“ ani trochu nepomoh-
lo.“ Najednou mi to došlo, choval jsem se strašně! 

Najednou jsem se objevil uprostřed cesty jako malý sražený 
ježek. A vidím odjíždět sám sebe ve svém červeném autě s puš-
těnou hudbou a slyším smích mých kamarádů, před kterými jsem 
machroval, že mám rychlé auto a přitom jsem ujel od sraženého 
ježka. Jako ježek jsem tam jen tak ležel a doufal jsem, že mě nepře-
jede další auto. Jen tak jsem tam ležel a nemohl jsem se ani hnout, 
byl jsem úplně bezmocný. Ve chvíli, když jsem si myslel, že už je 
konec, vedle cesty zastavilo ne moc luxusní auto a vystoupila z něj 
velmi pěkná mladá slečna. Přišla ke  mně a  naložila mě do  auta. 
Chytla mě tak něžně, že to ani moc nebolelo, měla velice příjemný 
dotyk. Hlas se zase ozval: „To on zachránila toho ježka! Nebýt téhle 
holky taky by zemřel! Napadlo tě to někdy? Přemýšlel jsi někdy nad 
důsledky svých činů?“ Mé oči se zalily slzami. To se už dlouho ne-
stalo! Jedna slza mi ukápla. „Já, choval jsem se jako blb, omlouvám 
se. Pochopil jsem to, vím, co jsi mi tím chtěl říct a teď už vím, jak 
moc velký blb jsem byl.“ Slzy mi tekly proudem a já jsem si nemohl 
vzpomenout, jak je to už dlouho, co jsem takhle brečel. Naposledy 
asi jako malý kluk. Hlas v mé hlavě zase začal mluvit: „Myslím, že jsi 
to pochopil, myslím, že jsi se ponaučil a že už víš, jak se ta zvířata 
cítila. Ale pamatuj si, ještě někdy ublížíš zvířeti, tak se jím staneš 
a už ne jen na chvíli, ale navždy!“ 

V  tu chvíli jsem se objevil zase ve  své posteli, otevřel jsem 
oči a uvědomil jsem si, že jsem to zase já! Byl jsem šťastný, ale 
bylo mi smutno. Nevím, jestli to byl jen sen, který vypadal velice 
skutečně, nebo jestli to byla skutečnost, ale přísahal jsem si, že se 
k zvířatům budu chovat už vždy s úctou a láskou. Přihlásil jsem se 
dokonce i do spolku záchrany zvířat a chodím pomáhat do útulku. 
Neuhodli byste, kdo tam chodí taky. Ano je to ta kráska, co zachrá-
nila toho ježka. Ale to je jiný příběh. 

Magdaléna 
Vévodová

Jsem zvířetem

„Ahoj,“ ozvalo se v mé hlavě, „jsem něco jako tvá duše nebo svě-
domí. Říkej mi, jak chceš.“ Následovala dlouhá pauza. Zeptal jsem 
se: „Co po mně chceš?“ „Je ti sedmnáct a už jsi ublížil tolika lidem, 
tolik nebohých zvířat jsi týral, vlastně jsi zabil andulku své sestry 
a…“ Přerušil jsem ten hlas. „Ne, nezabil, co si to o mně myslíš? Já 
jen…“ „Co jen…? Co…?“ „Já jen zapomněl zavřít okno.“ „Oprav-
du jsi jen zapomněl zavřít okno? Podle mě jsi ho otevřel záměrně 
stejně jako dvířka klece od andulky.“ Znovu jsem se ho zeptal: „Co 
po  mně chceš…?“ Temný hlas odpověděl: „Chci, aby sis uvědo-
mil, co jsi způsobil všem těm nebohým zvířatům, kterým jsi ublížil. 
Po následujících pár hodin prožiješ to, co prožívala tato zvířata, 
jak se cítila nebo jak by se cítila, kdybys uskutečnil všechno to, nad 
čím jsi přemýšlel. Pokud pochopíš to, co pochopit máš a to, o co 
tady jde, vrátíš se zpět do svého těla, ale pokud to nepochopíš, 
zůstaneš zvířetem… A to na čas, dokud to nepochopíš!“ „Co…? 
Cože…?“ Od té chvíle se hlas, už neozval. „Halo…!!! Kde jsi? Jak to 
myslíš? Není to pravda, že…?“ Nic se neozvalo… Nic se nestalo… 
Položil jsem se zpět do své postele, zavřel jsem oči a snažil jsem 
se usnout. 

Najednou jsem sebou cukl, byl jsem ve vzduchu a volným pá-
dem jsem padal dolů… Nevěděl jsem, co dělat. Rozhlédl jsem se. 
Byl jsem sestřina bílá andulka, která zrovna vylétla z okna pátého 
patra našeho paneláku. Jediná věc, která mě zrovna napadla, bylo 
roztáhnout křídla. V tu chvíli jsem přestal padat, už jsem se jen tak 
vznášel a bylo to úžasné, já opravdu létal! Vylétl jsem výš a uviděl 
jsem sám sebe, teda já byl v těle andulky a někdo v mém těle za-
víral okno našeho bytu. Chtěl jsem vlétnout dovnitř, ale okno už 
bylo zavřené, nevěděl jsem, co dělat, byl chladný podzim a foukal 
silný vítr, skoro jsem necítil konečky křídel. Přistál jsem na nejbližší 
jedli, která vypadala bezpečně. Klepal jsem se zimou a netušil, co 
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Chlapec rozběhne se po lese,
chlad přepadne jeho dech,
od malých vloček se otřese,
už nechce žít sám v těch prázdných zdech.

V tom jeho zrak zakřičí stůj!
Rozhlédne se kolem sebe,
k starému kmeni sklopí pohled svůj,
spatří něco krásnějšího než nebe.

Malá zrzavá kulička
s očima zářícíma jako blesky,
schovaná do malého klubíčka
se na něj podívala ďábelsky.

Chlapec do náruče klubíčko vzal,
po zmrzlém hřbetu ho pohladil.
To je ten zázrak, který si přál,
do studeného sněhu se posadil.

Malá očka sledovala ho pozorně,
chlapec přesně věděl, co dál.
Klubíčko se k němu lísalo pokorně,
nechat tady to stvoření strašně se bál.

Večer na to u okna chlapec stál,
se zvířetem, kterému na srdci zahojilo šrám.
Jemný zimní vítr na ně oba vál
a chlapec věděl jediné, teď už nikdy nebude sám.

Klára 
Kunčická

Zvíře – zachránce člověka

Osamělý chlapec na oblohu se dívá.
Zářivé hvězdy vidí tancovat.
Jeho mysl s tou krásou splývá,
s tou krásou, která ho učí milovat.

Osaměle se chlapec rozhlíží,
hledá průvod padajících hvězd.
Tajně doufá, že se k nim přiblíží
a nechá se jimi do neznáma vést.

Chlapec postrádá trochu lásky,
někoho, koho může mít rád.
Někoho, kdo nikdy nebude mít vrásky,
koho si od života už nenechá brát.

Pro malého chlapce bez rodiny,
který ještě neprozkoumal svět,
který nikdy nedal mamince květiny
a nikdy ho nepochválil jeho děd.

Z okna sirotčince dívá se dál.
Co vyhlíží? Naději? Ráj? 
Jsou to už věky, kdy se naposledy smál,
láska je to jediné, co by si přál.

Den nato už přišla zima.
Vločky začaly stromy objímat,
chlapec vše sleduje průzračně modrýma očima,
těch malých bílých děl si nejde nevšímat.
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Štěpán 
Fárek

Pohádka z říše zvířat

Je temná noc a ticho kolem
a soumrak tiše na zem pad.
Kráčím sám obilným polem,
polévá mě zvláštní chlad.

Objevil se mezi klasy,
postavil se proti mně.
Slyším ve své hlavě hlasy,
jak říkají „Zachraň se.“

Stojíme čelem k sobě,
a jeho oči rudým plamenem žhnou,
lžu teď nejspíš i sám sobě
že pán Bůh stojí nade mnou.

Vycení zuby bělejší než sníh,
až mě z té bílé mrazí,
je možné, že je to jen smích,
ale veselost mu schází.

Náhle se otočí, zmizí jak stín,
když za mnou se objeví baterky zář,
když vzpomenu si na jeho oči, neděsí mě míň,
než když jsem stanul mu tváří v tvář.

V hlavě mi běží myšlenka jediná,
co když mě od smrti dělila jen vteřina.
A co když ten tvor děsivý,
byl jen v mé fantazii.

Jolana 
Galdová

Bělouš

Hle, já a můj kůň jedeme,
je to bělouš urostlý,
unaveni ulehneme,
na kámen mechem porostlý.

Najednou však zvuk uslyším,
vytí vlků hladových, 
do svého deníku teď píši
dost příběhů takových.

Již jsou blízko, krok ode mě,
kůň se vzepjal na zadní,
avšak počkat, duní země,
stádo krav se přihání.

Vlci ztuhli, utíkají,
já nasedám na koně
a hle jezdci pušky mají, 
hledím překvapen na ně.

Pár výstřelů do oblohy,
stádo krav se zastaví,
jezdci mizí zpět do mlhy,
úkol mají hotový.

Já šokován událostmi,
vydávám se cestou zpět,
hlavu čistím od starostí. 
Na jazyku mám pár vět.

Jsou to hlavně ty otázky,
kdo to byl a co se stalo,
na tváři mám nové vrásky, 
odpovědí ale málo.

Tak zavírám tento deník,
mé příhody konec je,
vystupoval: můj kůň Jeník,
já a moje naděje...

že už budu život míti
klidný po všechen můj čas,
ať už můžu zase žíti
jako každý jeden z vás.
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Tadeáš Sekula Procházka v lese
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Adrian Palát Lesní srandičky
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Vojtěch Koleček Můj zážitek se zvířetem
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Lucie Horkelová Nerozluční kamarádi
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Josef Boháč Jak jsem divočil v lese
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Julie Cábová Můj zážitek se zvířetem
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II. Kategorie (4. – 5. třída)

Próza
1. Metoděj Chrobák: Kuřecí důvody 
 ZŠ Integra Vsetín, 5. třída 14
2. Anežka Smahelová: O myšce Elišce 
 ZŠ a MŠ Loučka, 5. třída 18
3. Lubomír Hlouch: Moje zážitky se zvířetem 
 ZŠ Integra Vsetín, 5. třída 20

Poezie
1. Petr Ludvík: Bobr Karel 
 ZŠ Záhumení (Rožnov pod Radhoštěm), 5. třída 24
2. Karolína Šafaříková: Moje nové zvíře – pohroma 
 ZŠ Vsetín, Trávníky, 4. třída 25
3. Barbora Kudelová: Moje zvíře 
 ZŠ Záhumení (Rožnov pod Radhoštěm), 5. třída 26

Komiks
1. Lucie Horkelová: Nerozluční kamarádi 
 ZŠ Vsetín, Trávníky, 4. třída 68
2. Josef Boháč: Jak jsem divočil v lese 
 ZŠ Záhumení (Rožnov pod Radhoštěm), 5. třída 71
3. Julie Cábová: Můj zážitek se zvířetem 
 ZŠ Vidče, 4. třída 72

Obsah 

I. Kategorie (1. – 3. třída)

Próza
1. Martin Trčálek: Zvířátkov 
 ZŠ Vsetín, Sychrov, 3. třída  6
2. Rostislav Macháček: Fotbalové mistrovství ve 
 zvířecí říši, ZŠ Integra Vsetín, 3. třída 7
3. Šimon Šťastný: Hledá se Punťa 
 ZŠ Integra Vsetín, 3. třída 8

Poezie
1. Anna Chrobáková: Kvočny 
 ZŠ Integra Vsetín, 2. třída 9
2. Viktorie Fabiková: Ježek běží 
 ZŠ a MŠ Choryně, 2. třída 11
3. Helena Hlavoňová: Moje Nelinka 
 ZŠ 5. května (Rožnov pod Radhoštěm), 3. třída 12

Komiks
1. Tadeáš Sekula: Procházka v lese 
 ZŠ Vsetín, Rokytnice, 3. třída 62
2. Adrian Palát: Lesní srandičky 
 ZŠ a MŠ Choryně, 1. třída 65
3. Vojtěch Koleček: Můj zážitek se zvířetem 
 ZŠ Záhumení (Rožnov pod Radhoštěm), 3. třída 66
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IV. Kategorie (8. – 9. třída)

Próza
1. Karolína Divoká: Píseň černého anděla 
 ZŠ Vsetín, Rokytnice, 9. třída 48
2. Pavla Czekajová: Kdo byl vlastně zachráncem 
 Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, kvarta 53
3. Magdaléna Vévodová: Jsem zvířetem 
 ZŠ Integra Vsetín, 9. třída 56

Poezie
1. Klára Kunčická: Zvíře – zachránce člověka 
 ZŠ Videčská (Rožnov pod Radhoštěm.), 9. třída 58
2. Jolana Galdová: Bělouš 
 ZŠ Vsetín, Ohrada, 8. třída 60
3. Štěpán Fárek: Pohádka z říše zvířat 
 ZŠ Videčská (Rožnov pod Radhoštěm), 9. třída 61

Komiks
1. Pavlína Hlouchová: Kočka, která uměla mluvit 
 ZŠ Integra Vsetín, 8. třída 88
2. Adéla Hromadová: Moje milá Caisy 
 ZŠ Vsetín, Luh, 9. třída 98
3. Marie Hnilicová: Zvířecí živly 
 Gymnázium Valašské Meziříčí, tercie 102

III. Kategorie (6. – 7. třída)

Próza
1. Alice Hoferková: Vlčí strážci 
 ZŠ Videčská (Rožnov pod Radhoštěm), 7. třída  28
2. Anežka Hellerová: Jak mě zachránila ta dětská ruka 
 ZŠ Salvátor (Valašské Meziříčí), 7. třída 34
3. Elisaveta Pisareva: Pes Car 
 ZŠ Šafaříkova (Valašské Meziříčí), 6. třída  38

Poezie
1. Adina Mlčáková: Ježek 
 ZŠ Vsetín, Rokytnice, 7. třída 42
2. Denisa Slováčková: Nejlepší 
 ZŠ Vsetín, Trávníky, 6. třída 43
3. Aneta Morávková: Osud 
 ZŠ Nový Hrozenkov, 6. třída 45
Komiks 
1. Marek Latta 
 ZŠ Šafaříkova (Valašské Meziříčí), 6. třída 82
2. Kateřina Kovářová: Had 
 ZŠ Vsetín, Sychrov, 7. třída 85
3. Jan Hurta, Jakub Koňařík: Příběh lišky byznysky 
 ZŠ Vsetín, Trávníky, 7. třída 86
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