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„V literatuře národ sám sebe přečká…“  

Josef Jungmann 

 

V listopadu 2012 uplyne 125 let od smrti Josefa Jungmanna. A protože je naše 
škola spojena s jeho jménem, rozhodli jsme se uctít jeho památku a současně se 
s ním blíže seznámit. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Jungmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDO TO VLASTNĚ BYL JOSEF JUNGMANN? 

Josef Jungmann byl prvním učitelem češtiny v českých zemích. Učil češtinu našeho 
nejslavnějšího básníka Karla Hynka Máchu. Bez Jungmanna by Mácha svoji slavnou báseň 
Máj napsal možná německy. 

Josef Jungmann byl skvělý překladatel. Uměl sedm jazyků, překládal z angličtiny, 
němčiny, francouzštiny, polštiny a ruštiny, italštiny a španělštiny. Každý rok 30. září ke Dni 
překladatelů je udělována překladatelům Cena Josefa Jungmanna za nejlepší překlad.  

Josef Jungmann položil základy moderní češtiny. Sepsal pětidílný slovník – na 4 689 
stranách 120.000 hesel s uvedením jejich významů a způsobu jejich užití. (To všechno bez 
počítače  ) Každý den použijeme nějaké slovo, kterým Jungmann češtinu obohatil.  Např.: 
látka, názor, časopis, rostlina, podstatné jméno, přízvuk, čtverec, trojúhelník, povídka, 
ozvěna, hvězdárna, zeměpis, mluvnice, odvaha, otvor, podmět, prvosenka, pyl, skromný, 
vlastnoruční, vzor, žralok, suchar… a mnoho dalších - to všechno jsou slova, která před 
Jungmannem v češtině nebyla. 

Josef Jungmann pro nás může být vzorem neuvěřitelně pracovitého, vzdělaného a 
obětavého člověka. 
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V prvním ročníku literární soutěže o Cenu Josefa Jungmanna s tématem 
Tajuplná Litovel se nám sešlo 50 prací. 

Všechny jsme rozdělili do čtyř kategorií a vyhodnotili nejlepší. Nebylo to 
lehké, protože většina prací byla opravdu velmi zajímavá, nápaditá a dobře 
napsaná. Překvapilo nás, kolik talentu se skrývá v našich žácích. Ty práce, které 
jsme vybrali, si můžete na následujících stránkách přečíst. 

Vítězům gratulujeme a současně děkujeme všem, kteří se soutěže 
zúčastnili.  Autorům přejeme radost z další tvorby a všem ostatním zábavu při 
čtení. 

 

 

Porotci:  Mgr. Vlasta Vaňková 
                Mgr. Soňa Purová 
                Mgr. Zdeňka Nováková 
 
 
 
Kategorie:  
 
1. kategorie: 1. – 3. třída 

2. kategorie: 4. – 5. třída 

3. kategorie: 6. – 7. třída 

4. kategorie: 8. – 9. třída próza 

                       8. – 9. třída poezie 
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1. kategorie: 1. – 3. třída 

1. místo: Terezie Vosáhlová, 3.A 

Škola 

Naše škola, ta je báj, 
někdy sklouzne  v dětský ráj. 
 
Naše škola EKO je,  
a v ní i spousta dětí je. 
 
Kluci, holky, malí, velcí, 
dobří, špatní – tvoří věci. 
 
Učí se i malují, 
zpívají i skákají. 
 
Škola naše, ta je nejlepší, 
v celém kraji jiné předčí. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

            Máme zde i zvířátka!!! 
Nejsme to my – holátka. 
 
Je to želva, pavouk i mravenec –  
ale ten je vetřelec. 
 
Nejvíc si však těch vážíme, 
od kterých se učíme. 
 
Dobré věci příkladné, 
co dělají všichni bezvadně. 
 
Naše škola, to je báj 
a s ní i Litovel je fajn. 
 

 
 

Moje jméno je Terezie Vosáhlová 
Je mi 9 let 
Moje zájmy, vlastnosti: zpěv, tanec, 
malování, hra na klavír  
Inspirace, důvod k napsání: napadlo mě to 
jen tak 
Psaní mého díla mi trvalo asi 20 minut 
Moje dřívější zkušenosti s psaním: žádné 
Jakou literaturu vyhledávám: příběhy, 
pohádky 
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2. místo: Jana Zatloukalová, 3.A 
 
Litovel 
Ve znaku má kapra, štiku –  
Hanácké Benátky přezdívku. 
 
Je tu spousta uliček a zákoutí, 
co čeká k nakouknutí. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
           

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Jsou tu i rybníky a labutě,  

            ptáčků hejna - 
 
ta naše Litovel je přenádherná! 

 
 
 
 
 
Moje jméno je Jana Zatloukalová  
Je mi 9 let 
Moje zájmy, vlastnosti: čtení, jízda na 
kole; hodná, příjemná, ochotná, pohodlná 
Inspirace, důvod k napsání: ráda veršuji 
Psaní mého díla mi trvalo jeden den 
Moje dřívější zkušenosti s psaním: žádné 
Jakou literaturu vyhledávám: básně, 
pohádky  
Chtěl bych prožít svůj napsaný příběh? Ale 
já ten příběh žiji – jsem v Litovli od 
narození. 

  
 
 
 
 

3. místo: Jakub Erlec, 1.A 
 
Holubí ulička 
U radnice je holubí ulička, 
v okapu sedí holubička 
a snáší malá vajíčka.  
Poštovní holoubek dopisy nosí, 
holubí holátko ven z hnízda musí. 
 

Moje jméno je Jakub Erlec 
Je mi 7 let 
Moje zájmy, vlastnosti: chovatelství, počítání, kreslení 
Inspirace, důvod k napsání: láska k ptákům - holubům 
Psaní mého díla mi trvalo asi 10 minut 
Moje dřívější zkušenosti s psaním: žádné 
Jakou literaturu vyhledávám: encyklopedie o zvířatech 
Chtěl bych prožít svůj napsaný příběh? Ano, chtěl. 
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Klára Citronová, 7.A – poštovní známka                                                                                  

                                         2. kategorie 4. – 5. třída 
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1. místo Denisa Sedláčková, 5.B  
 
Litovel 
Král Přemysl Otakar II. byl velmi statný panovník. Jednou se vydal se svou družinou na 

lov. Když už se začalo smrákat, řekl své družině, že se všichni vrátí zpátky na hrad.  
Vtom uviděl bažanta a zatoužil po bažantí paštice. Řekl své družině, ať jedou napřed, 

že za chvíli se k nim přidá. Bažant před králem utíkal hlouběji a hlouběji do lesa. Najednou si 
král povšiml, že se setmělo. Najednou nevěděl, jak se dostat z lesa ven. Když ho nic 
nenapadlo, rozhodl se, že si sedne na koně a půjde tam, kam ho kůň ponese.  

Ani se nenadál a usnul. Ráno, když se probudil, zjistil, že daleko široko nikdo není. 
Viděl jen velkou plochu pole. Rozhlížel se kolem a napadlo ho, že by si tu mohl postavit své 
vlastní město. Vždycky to byl jeho sen. Sedl na svého koně a jel rovnou za nosem. Celé dvě 
hodiny jel bez zastávky. Když už ztrácel naději, že někde najde nějaké pomocníky na stavbu 
města, uviděl v dálce malou vesnici. Když přijel blíž, zjistil, že tak malá zase není, byla docela 
velká. 

 „Tady bych mohl sehnat hodně pomocníků, kteří by mi pomohli postavit město,“ 
pomyslel si král.   
Když přijel do vesnice, všichni ho uvítali s otevřenou náručí. Dobří lidé mu dali napít i najíst. 
Když se král dosyta najedl, začal lidem vyprávět, jak se sem dostal a jakou má na ně prosbu. 
Lidé ho vyslechli a všichni slíbili, že mu se stavbou města pomohou. Měli ale prosbu, jestli by 
se mohli všichni přestěhovat do města, co postaví. Král souhlasil a hned druhý den se dali 
všichni do práce.  

Roky utíkaly, jak v potoce voda a když uběhl i třetí rok, tyčilo se na rozlehlé pláni 
město. Když pomalu končil čtvrtý rok, město bylo celé hotové. Středem města přesně pod 
radnicí tekla i řeka Morava. Všichni byli na svůj výkon moc pyšní. Král všem poděkoval za 
pomoc. Ještě v ten den se všichni nastěhovali do nového města.  

Ale vesnici, která tam dřív stála opuštěná, nezbourali, a tak i dodnes tam stojí ještě 
zbytky vesnice. A protože se vesnice jmenovala Litovelka, tak se všichni rozhodli, že se město 
bude jmenovat Litovel. A král? Tomu se v Litovli tak zalíbilo, že se mu domů ani nechtělo a 
zůstal v Litovli. Všichni byli spokojeni. Na konec se všichni domluvili, že král Přemysl Otakar II. 
bude králem města a pojmenují po něm hlavní náměstí. Všichni věřili, že je povede dál 
k dobrým účelům a že s ním město Litovel, jen pokvete!!! 

Moje jméno je:  Denisa Sedláčková  
Je mi 11 let 
Moje zájmy, vlastnosti: ráda jezdím na kole, čtu si, dívám se na 
televizi, ráda chodím na počítač a na dlouhé procházky do lesa 
Inspirace, důvod k napsání: inspiraci jsem dostala od paní 
učitelky, když nám řekla, abychom napsali vymyšlenou pověst 
o Litovli 
Psaní mého díla mi trvalo asi dvě hodiny. 
Moje dřívější zkušenosti s psaním:  nikdy jsem psaní 
nevyhledávala a ani moc nevyhledávám 
Jakou literaturu vyhledávám: dobrodružnou a napínavou 
Chtěla bych prožít svůj napsaný příběh? Svůj napsaný příběh 
bych si asi nechtěla prožít. 

 
 2. místo Ondřej Navrátil, 4.A 
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Proč jsou v Litovli rozbourané hradby 
Ve městě Litovli žili všichni spokojeně, ale jednoho dne dostal král Augustýn I. varovný dopis 
od hraběte Viliema. V něm stálo:  „Vyhlašuji Vám válku!“  
Toho se král Augustýn zalekl.  Všichni lidé se museli zapojit. Postavili kolem města hradby, 
shromáždili jídlo a zbraně, ale měli něco co hrabě Viliem neměl: odvahu a kuráž. Začala veliká 
bitva, ve které jich bylo hodně zraněno a zabito.   
Jednoho dne vytáhl hrabě Viliem „eso z rukávu“ -  a to katapulty.                                
Jeho vojáci si udělali kamenné koule, které dali na katapult a katapultovali je směrem na 
hradby. Snažili se tím hradby rozbít.  
Toho večera král Augustýn přivolal čerta Šmidlichvosta a chtěl, aby mu poradil, kde má nalézt 
čarodějnici Morganu. Šmidlichvost řekl: „Stačí vyslovit „Pleso, eso, expreso a hnedle se  
čarodějnice Morgana objeví.“ Král Augustýn za tuto radu slíbil čertovi, že může strašit na jeho 
panství zlé a nepoctivé lidi, z čehož měl čert obrovskou radost.  
Ráno král řekl: „Pleso, eso, expreso“ a najednou před ním stála Morgana, která řekla: 
 „Kdopak mě to zase ruší?“  
Král Augustýn se jí představil a zeptal se: „Chtěl bych Vás moc poprosit, jestli byste  
nechránila  naše město před hrabětem Viliemem, který nám vyhlásil válku.“  
Morgana mu odpověděla:  „Ano, ale na oplátku za tuto službu od Vás  chci, abyste mi sehnal 
létající koště s kormidlem.“  
Král jí rád její požadavek vyplnil a sehnal jí létající koště s kormidlem a jako bonus i se 
zvonkem.  Za to Morgana udělala město neviditelným a proměnila hraběte Viliema 
v červenou myš bez ocásku. To proto, aby celý život trpěl za své špatné skutky, které vykonal. 
Král Augustýn na počest vítězství uspořádal velkou hostinu, kde se jedlo, pilo, zpívalo a 
tancovalo. Na této oslavě nechyběl ani čert s čarodějnicí. Když viděli ubohého Viliema 
proměněného v červenou myšku, bylo jim ho líto a zpytovali své svědomí. Uvědomili si, že byli 
moc tvrdí a hraběte Viliema proměnili z myšky zpátky na člověka. Viliem si uvědomil své 
špatnosti, smířil se s králem Augustýnem a stali se nerozlučnými přáteli, kteří spojili svá 
území. Na potvrzení svého přátelství nechal král rozbourat na některých místech hradby pro 
vstup ostatních lidí do města.  
A od té doby máme v Litovli rozbourané hradby. 

 
 
Moje jméno je Ondřej Navrátil 
Je mi 10 let 
Moje zájmy, vlastnosti: rád čtu, hraji na flétnu, mám rád 
zvířata, rád se učím, luštím křížovky, rád hraji na počítači 
Inspirace, důvod k napsání: chtěl jsem zkusit něco nového 
Psaní mého díla mi trvalo dva dny 
Moje dřívější zkušenosti s psaním: psaní slohu 
Jakou literaturu vyhledávám: dobrodružnou, romány, 
pohádky, básně, sci-fi, encyklopedie  
Chtěl bych prožít svůj napsaný příběh? Ano, chtěl. 
 
 

 
3. místo Šimon Sedlář, 4.A  
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O Buzlibuvovi 
       Skřítci se usadili na pokraji města Litovle, přímo u té největší bažiny. 
    Nejmladší skřet Buzlibuv řekl, že se půjde porozhlédnout po té nádherné krajině. 
    „Do večera se ale vrať !!!“ pravil nejstarší skřítek Janek.  
„Nemějte obavy,“ řekl Buzlibuv a vydal se na procházku po městě Litovli. Šel, šel, až 

nejednou zapadl do jedné z bažin. Křičel, volal a čekal, že mu ostatní skřítci přiběhnou na 
pomoc. Ale marně. Začínal být večer a Buzlibuv už ztrácel naději na záchranu, když tu se 
objevil jejich starý známý sedlák Karel. 

     Byl to přesně ten sedlák, co je před dvěma lety přivezl do Litovle, ukryté ve svém 
povoze, který táhli dva zestárlí koníci. 

   „Sedláku, prosím, vysvoboď mě, splním Ti jakékoliv přání.“ 
Sedlákovi, ale už stačilo zlato, co mu dali skřítci za to, že je tajně přivezl do města 

Litovle a pravil: 
„ Nepomůžu Ti ani náhodou, jsem už bohatý, už nepotřebuji Tvoje zlato a ani Tvoje 

rady. Pomoz si sám!“ 
      Skřítci z velké dálky přece jen uslyšeli Buzlibuvovo volání a přispěchali mu na 

pomoc. Sedláka za trest očarovali, a proto musí jako duch bloudit po rozlehlých bažinách 
Litovelského Pomoraví a čekat, až mu někdo pomůže. Zatím se nikdo nenašel. 

  A takhle končí příběh o skřítku Buzlibuvovi a sedláku Karlovi, kteří žili ve městě 
Litovli. 

 
 

Moje jméno je Šimon Sedlář 
Je mi 10 let 
Moje zájmy, vlastnosti: chov zvířat, četba, LEGO, házená 
Inspirace, důvod k napsání: zadání ve volné hodině, město, kde 
bydlím, hezké prostředí, představivost 
Psaní mého díla mi trvalo asi 45minut 
Moje dřívější zkušenosti s psaním: sloh 
Jakou literaturu vyhledávám: scifi, pohádky, komiks, 
dobrodružná, encyklopedie 
Chtěl bych prožít svůj napsaný příběh? Ano, chtěl. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zvláštní ocenění: Kateřina Dospivová, 5.B 
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Jak to asi začalo? 
Byl člověk - knihomol - a ten rád četl. Měl opravdu hodně knih, ale málo místa pro 

pohyb. Knihy vyhodit nechtěl, a tak se rozhodl, že je někam schová.  Ale nevěděl kam? Co 
když mu je někdo vezme? 

 A tak vzal lopatu a šel kopat na zahradu. Vzal si i knihy. Vykopal velikou díru, dal do 
ní knížky, díru zakopal a šel si lehnout. Usnul hned, jak dolehl. Ráno se díval, jak knihy 
dopadly. Díval se a moc nadšený z toho nebyl. Knihy byly promáčené od deště. Zatímco se 
sušily na kamnech, vymýšlel knihomol jak je schovat, aby mu nezmokly.  

Za chvíli to měl. Řekl si, že bude stačit plachta a kameny. Večer tedy vzal plachtu, 
knížky a kameny. Postavil na zem knihy, přikryl plachtou, na ni dal kameny a šel spát. V noci 
foukal silný vítr a pršelo. Knihomol však usnul s klidným svědomím. Ráno se šel projít a zjistil, 
že vítr plachtu odvál a knihy opět zmokly. Knihomol z toho byl úplně pryč. Nevěděl, co by 
mohl dělat.  

Když o tom v noci přemýšlel, napadlo ho, že knihy by si také zasloužily dům. Musí být 
veliký, aby se tam všechny vešly, říkal si. Napadlo ho, že by si mohl nakreslit plán budovy. 
Popadl knížku o stavění domu a dělal to podle návodu. Ale on chtěl dům veliký. Tak veliký, 
aby se tam vešly všechny knihy. Uvědomil si, že na stavbu tak velkého domu sám stačit 
nebude. Proto poslal dopis všem stavitelům v okolí, ve kterém je prosil, aby mu pomohli se 
stavbou velkého domu, že jim dobře zaplatí.  

To se ví, že stavitelé neodmítli a knihomolovi poslali vzkaz, aby s nimi počítal. A 
opravdu do týdne se začalo stavět. Práce jim šla od ruky, za měsíc měli přízemí a za další dva 
měsíce první a druhé patro. Čtvrtý měsíc uklízeli a rovnali. Stavitelé dostali dobrou odměnu a 
odešli zase jinam. Avšak největší radost měl určitě knihomol a to ne bezdůvodně, protože to 
byla opravdu velkolepá stavba.    

   Knihomolovi bylo hned jasné, co bude dělat. Pomyslel si, že bude nejlepší, když bude 
knížky půjčovat i ostatním lidem, aby se o něm neříkalo, že je sobec. Byl tu však jeden háček, 
jak se ten dům bude jmenovat? A začal přemýšlet: 

 „No tak jsou tu vystaveny knihy, takže knihák, knižník,“ nic mu však neznělo dobře.  
„Už to mám,“ zaradoval se, „knihovna - to je dobré a já budu knihovník.“ 
 Na dveře dal nápis knihovna a pod to napsal: 
 „Přijděte do knihovny, je tu hodně knih na půjčení.“ Byl se svým dílem spokojený a 

do týdne tam měl plno zákazníků.  
A tak se postavily i další knihovny. 
 

Moje jméno je Kateřina Dospivová 
Je mi 10 let  
Moje  zájmy, vlastnosti: Ráda čtu knihy a ráda si hraji venku 
Inspirace, důvod k napsání: Inspirovala mě moje sestra, protože 
mi řekla, že mám největší šanci 
Psaní mého díla mi trvalo 3 týdny 
Moje dřívější zkušenosti s psaním: hodně špatné 
Jakou literaturu vyhledávám: Takovou, která by mě bavila 
Chtěl bych prožít svůj napsaný příběh? Asi ne.  
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                           Michaela Gottwaldová, 8.A – Kostel sv. Marka - poštovní známka  
                                                                                                                                                                                                                    



Základní škola Litovel, ulice Jungmannova  
 

12 

           3. kategorie 6. – 7. třída 

 
1. místo Klára Horníková, 6.B  

 
O rybáři, který ulovil vodníkovu mluvící botu 
 
Byl jednou jeden rybář, který se jmenoval Pepík Štika. Bydlel v malé chatrči na kraji 

města Litovle, měl krásnou ženu Máňu a děti Aničku a Kubu.  
Pepík s Kubou šli každé ráno k Uničovskému rybníku nachytat ryby. Mezitím Máňa 

s Aničkou uvařily oběd. Když se Pepík s Kubou vrátili od rybníka, poobědvali a společně odešli 
na trh ulovené ryby prodat. Tohle se opakovalo každý den.  

Jednoho dne Pepík přišel k rybníku, nahodil, ale ryby vůbec nebraly. Pepík čekal a 
čekal, až se dočkal. Provaz se z prutu začal odvíjet. Pepík nezaváhal ani chvíli. Zasekl, prut se 
mu ohnul a už si myslel, že z vody vytáhne krásného velkého kapříka. Ale místo toho vytáhl 
jen starou ošoupanou botu. Chtěl ji hodit zpátky do vody, ale ona ho začala přemlouvat, aby 
ji tam neházel, že je zakletá a že když ji vysvobodí, tak mu splní tři přání.  

Rybář se lekl, protože ještě nikdy neviděl mluvící botu. Když se vzpamatoval, zeptal se 
jí, jestli mu opravdu tři přání splní. Bota mu odpověděla, že přání splní určitě. 

 „Kdo a proč tě zaklel,“ zeptal se Pepík.  
„Zaklel mě vodník, protože jsem mu byla malá. Řekl, že mě vysvobodí jen ten, kdo 

splní tři úkoly. 
 „Teď mě dobře poslouchej,“ dodala ještě bota, „jestli mě chceš vysvobodit, musíš 

splnit tyto tři úkoly. První úkol je nejlehčí: musíš utrhnout ohnivou květinu. Druhý úkol je 
trošku složitější: musíš ulovit smrtelně jedovatou žábu. Třetí úkol je nejtěžší: musíš přelstít 
vodníka a vzít mu z jeho klobouku červenou pentli. 

 „Kdy se mám vydat na cestu,“ zeptal se Pepík. 
 „Zítra za svítání,“ odpověděla mu bota. „Než odejdeš, dám ti jednu malou radu: 

k utrhnutí ohnivé květiny potřebuješ kouzelnou rukavici od vodní víly, která je moc hodná.  A 
určitě ti já. 

 „ Boto, nevíš, kde vodní víla bydlí?“ 
 „Vím, bydlí na Sobáčovském rybníku.“ 
 Pepík botě poděkoval a šel domů. Za svítání vstal, rozloučil se s Máňou a dětmi a 

vyrazil do Sobáčova.  
 
Když přišel k rybníku, hned si na jednom z ostrovů všiml krásného domečku. Vypůjčil si 

loďku a plavil se směrem k ostrovu. Vylezl z loďky a zabouchal na malá skleněná dvířka. Víla 
otevřela a rybář ji poprosil o její kouzelnou rukavici.  

„Půjčím ti svou rukavici, ale mám podmínku: musíš mi ji do dnešní půlnoci vrátit.“  
„Slibuji, že ti tvou rukavici vrátím.“ Pepík si od víly vzal rukavici a pospíchal do 

litovelských lesů utrhnout květinu. Přišel na malou mýtinu, kde uprostřed uviděl ohnivou 
květinu. Nasadil si rukavici a květinu opatrně utrhl. Popadl ji a utíkal k Sobáčovskému rybníku 
vrátit víle rukavici. Málem to nestihl, ale dokázal to. První úkol má za sebou a může se v klidu 
vyspat.  

Druhý den ráno brzy vstal a šel se zeptat boty, jak má splnit další úkol. Bota mu řekla, 
že smrtelně jedovatou žábu najde jen v Mladečských jeskyních. Ale chytit ji není jen tak. Musí 
jít ke zlé čarodějnici a poprosit ji o pavoučí síťku.  

„Ona ti ji nejprve nebude chtít dát, ale ty ji musíš přemluvit,“ poradila. Pepík se vydal 
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na cestu za čarodějnicí. Musel dojít až do daleké Bílé Lhoty. Sotva tam přišel, všiml si 
obrovského strašidelného hradu. Zabouchal na mohutná vrata, která se po chvilce otevřela. 
Vylezla z nich stará ošklivá čarodějnice. Pepík ji poprosil o pavoučí síťku, ale ona mu ji 
nechtěla dát. Pepík tak dlouho prosil až mu ji čarodějnice nakonec přece dala. Vzal síťku a 
utíkal do Mladečských jeskyní chytit žábu. Nebylo to lehké, protože pořád uskakovala, ale 
nakonec se mu to podařilo. Chycenou žábu zanesl botě a ta mu řekla, že se sejdou jako 
obvykle ráno u rybníka. Pepík se krásně vyspal, protože měl dobrý pocit že má dva úkoly za 
sebou. 

Ráno vstal a šel k rybníku, kde už na něj už čekala bota. Hned mu vysvětlila, že 
ukradnout vodníkovi pentli je velmi těžký úkol. 

 „Musíš na něj být milý a potom ho přelstít. Teď mě dobře poslouchej. Řeknu ti lest, 
kterou na vodníka použiješ. Ulov takovou rybu, kterou vodník ještě nemá, a to je hořavka 
duhová. Když zjistí, že máš takovou vzácnou rybu, určitě ji bude chtít koupit. Řekni, že  mu ji 
prodáš  za sto tolarů. Vodník nemá peníze, a proto ti bude nabízet různé drahé věci, jako jsou 
například drahokamy nebo zlato. Nic z toho nechtěj, jen za jeho červenou pentli mu tu rybu 
dáš.“  

Pepík to udělal přesně tak, jak mu to bota nakázala. Získal vodníkovu červenou pentli, 
jedovatou žábu i ohnivou květinu, a tak vysvobodil botu. 

 „Co si teď budeš přát?“ zeptala se bota.  
„Já si přeji mít velký statek, plno dobytka, a aby celá moje rodina nikdy 

neonemocněla.“ 
Bota všechna tři přání splnila a všichni se měli krásně, a jestli neumřeli, tak na statku 

na kraji města žijí dodnes. Zazvonil zvonec a pohádky je konec. 
                      
 

 
Moje jméno je Klára Horníková 
Je mi 12 let 
Moje zájmy a vlastnosti: ráda kreslím, chodím do školy, tancuji 
Zumbu, jezdím na kolečkových bruslích, jsem učenlivá 
Co mě inspirovalo k napsání: Napsala jsem to proto, že mě to baví 
a taky že jsem neměla co dělat 
Psaní mého díla mi trvalo přibližně 6 hodin  
Moje dřívější zkušenosti s psaním: žádné dřívější zkušenosti 
s psaním nemám jen slohové práce 
Jakou literaturu vyhledávám: líbí se mi různé záhadné příběhy 
Chtěla bych prožít svůj naspaný příběh? Ano, chtěla, protože bych 
měla tři přání 
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2. místo Jan Veselý, 6.A 
 
Hastrman 
 
Když se slunce zahouplo za nejbližší kopec, po celém kraji se roztáhla tma a v lesích 

kolem Litovle začínala být hustá mlha. 
Skrz les se z města Litovle vracel mladý kovář do vesnice Střeň. Jel tmavým lesem, 

když vůz najednou zarachotil a zastavil se. Mládenec chvíli sděl a pobízel koně, aby se rozjeli. 
Ale nic se nedělo. Když seskočil z vozu, díval se pod kola a uviděl dva velké kameny. Mládenec 
je chtěl zvednout a odkutálet, ale nedařilo se mu to. Tak se rozhodl, že vůz roztlačí. Ale ani se 
nehnul. Vtom se za černým mrakem objevil měsíc v úplňku a v mlze se začala objevovat 
světýlka. Pocestní se v noci tomuto tmavému lesu vyhýbali, ale on to zkusil, aby ukázal, že je 
velmi statečný. Rozhlédl se kolem sebe a šel za nejbližším světýlkem. Ale světýlko pořád 
zhasínalo a vzdalovalo se v husté a temné mlze. Nikdo nikde.  

„Zkusím jít tím směrem, co světýlko šlo. Možná ho najdu,“ pomyslel si mládenec. 
Došel k velikým bažinám. Nad vodou se vznášela světýlka. Rozhodl se, že si jedno chytne. Ale 
když vkročil do vody, něco ho chytlo za nohy. Podíval se dolů a viděl velkého vodníka, který ho 
chtěl stáhnout do bažiny. Chytil se větve stromu, ale ta se ulomila a zůstala mu v ruce. 
Několikrát vodníka větví udeřil, až ho konečně pustil. Po svých stopách se rychle vrátil na 
cestu. Kopl do kamene. Ten se sám odvalil a vůz se rozjel. Nasedl na něj a odjel do rodné 
vesnice. Za mládencem pomalu mizela světýlka a mlha, jak ujížděl ze začarovaného lesa. 

Od té doby už nikdy do lesa nevkročil.  
 
 

Moje jméno je Jan Veselý 
Je mi 12 let 
Moje zájmy a vlastnosti: zajímá mě vše o vesmíru a  
vesmírném sci-fi. Také mě baví rýsování a hra na akustickou 
kytaru. Jsem přemýšlivý a zvídavý 
Co mě inspirovalo k napsání: pověst jsem napsal jako 
samostatnou práci ve škole. Inspirovala mě kniha M. 
Strouhala-Báje a Pověsti 
Psaní mého díla mi trvalo přibližně 3 hodiny  
Moje dřívější zkušenosti s psaním: zkušenosti s psaním mám 
ze školy, slohové práce a domácí úkoly 
Jakou literaturu vyhledávám: vesmírné sci-fi, časopisy a 
techniků, humorní příběhy 
Chtěla bych prožít svůj naspaný příběh? Ano, chtěl.  
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3. místo Petra Ťuiková, 6.B 
 
Tajuplný mlýn 
 
Za dávných časů stál na kraji města Litovle malý mlýn. Patřil velice starému mlynáři. 

Mezi lidem se povídalo, že mlynář má plno dluhů a z toho důvodu uzavřel smlouvu s ďáblem. 
Přesně rok po uzavření smlouvy mlynář záhadně zmizel a nikdo ho už nikdy neviděl. 

V mlýně se začaly dít divné věci. Kdo do něj vešel, už nikdy se nevrátil. Lidé se mu proto začali 
vyhýbat. Nikdo přesně nevěděl, co se ve mlýně děje, ale prý to byly hrůzostrašné věci.  

 Deset let po zmizení mlynáře procházel kolem mlýna mladý vandrovník. Měl velký 
hlad a chtěl se jít podívat do mlýna, jestli nenajde něco k jídlu. Pomalu vešel na práh a 
s velkou námahou otevřel dveře. Sotva popošel pár kroků do místnosti, dveře se za ním 
s velkým rámusem zabouchly. Snažil se dveře otevřít, ale bylo už pozdě. S dveřmi nepohnul 
ani o kousek. Všechna okna se v tu chvíli otevřela a do mlýna začal foukat mrazivý vítr. Vítr 
byl tak silný, že se vandrovník jen s velkou námahou držel na nohách. Najednou uslyšel 
hrozivý zvuk. Přímo pod ním se začala propadat zem. Obrovská černá prasklina ho celého 
pohltila. Stejně jak rychle se objevila, tak i zmizela. V mlýně nastalo hrobové ticho.  

Poté, co se vesničané dozvěděli o dalším záhadném zmizení, rozhodli se mlýn nadobro 
zničit. Vzali pochodně a celý ho zapálili. Od té doby na tom místě, kde dřív stál mlýn, už nikdy 
nerostla tráva. 

 
 

 
Moje jméno je Petra Ťuiková 
Je mi 12 let 
Moje zájmy, vlastnosti: ráda čtu a luštím různé logické úkoly 
Inspirace, důvod k napsání: žádnou určitou inspiraci nemám, 
ráda se účastním různých soutěží 
Psaní mého díla mi trvalo jeden den 
Moje dřívější zkušenosti s psaním: žádné dřívější zkušenosti 
nemám 
Jakou literaturu vyhledávám: většinou vyhledávám pověsti a 
báje. 
Chtěl bych prožít svůj napsaný příběh? Ne. 
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Zvláštní ocenění Vlastimil Přikryl, 7.A           
 
Tajuplná Litovel – Šerhovní ulička 
Litovel byla založena jedním z nejznámějších českých panovníků, Přemyslem 

Otakarem II. Podle něj se jmenuje i dnešní náměstí. 
Mě ale nejvíc přitahuje Šerhovní ulička. 
Atmosféra Šerhovní uličky se nedá přirovnat k žádnému jinému místu ve městě. Když 

jsem tuhle uličku za radnicí poprvé uviděl, bylo to, jako bych byl ve snu.  Bylo tam šedivo, 
mokro a pode mnou se mihotaly malé ryby v kalné vodě Nečízu, plném řas a skla. 

Nečíz teče uličkou a schová se na chvíli pod radnici, pak vykoukne na náměstí před 
radnicí a dál teče potichounku pod celým námětím. Dá se proplout na loďce. 

Ale pozor, jestli si myslíte, že Šerhovní ulička je úzká, jste na omylu. Dříve byla ještě 
užší – jen jeden metr. 

Šerhovní ulička svým způsobem připomíná italské uličky ve starých městech. 
Nečíz není jediné slepé rameno řeky Moravy. V Litovli je jich více, a proto se Litovli říká 

Hanácké Benátky.  A  Šerhovní ulička není zase jediná památka nebo kouzelné místo v Litovli. 
Litovel má mnohem více kouzelných a čarokrásných míst, např. radnice, morový sloup, 
Svatojánský most atd. 

Podle mě je Litovel jedno z nejkrásnějších měst na Moravě také proto, že leží přímo 
v chráněném území Litovelského Pomoraví 

 
 
 

Moje jméno je Vlastimil Přikryl 
Je mi 13 let 
Moje  zájmy, vlastnosti: florbal, ježdění na kolečkových bruslích 
Inspirace, důvod k napsání: líbí se mi tato část Litovle 
Psaní mého díla mi trvalo jen pár hodin 
Moje dřívější zkušenosti s psaním: žádné 
Jakou literaturu vyhledávám: detektivky, přírodní vědy a 
historie 
Chtěl bych si prožít svůj napsaný příběh? Ano. 
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                                             Adéla Černochová, 7.B  -  Svatojánský most  - poštovní známka                                                                  
                                                                                   

                                                                               Vladimír Jureček, 7 A - poštovní známka 
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                       4. kategorie 8. – 9. třída próza 

                                                                                                                             
1. místo Zdeňka Kolářová, 8.B 

(Pra)Litovelsko 

„Panebože, co se to stalo?!“ problesklo mi hlavou. Už vůbec nejsem v muzeu. Kolem 
jsou gigantický stromy (pokud se tomu vůbec dá říkat stromy), přede mnou řeka jak čtvrt 
náměstí, pode mnou jakási bahnitá tráva, nade mnou nebe – aspoň něco je v pořádku – a 
všude kolem mě jsou jakési hromady bahna nebo čeho. „Fuj, to je smrad.“ Když se nad tím 
zamyslím, vzhledem k tomu puchu to asi bahno nebude. Osobně tipuju bobky. Ale co může 
pro všechno na světě dělat takovýhle megabobky? 

Odpověď se během pár vteřin jen tak jako mimochodem vykolébá zpoza skály. Je to 
mamut velkej jako větší slon. „Ježíši co tady chce?“ Dřepnu si za jednu z hromad, abych 
nebyla tak na očích. Možná to nebyl až tak dobrej nápad. „Jestli brzo neodejde, asi chcípnu 
smrady. Blé.“ Mamut naštěstí nevypadá, že by se chtěl zdržet. Přidá k „hromádkám“ jednu 
další a zase se odkolébá. 

Tahleta nová hromádka smrdí snad ještě víc, než všechny ostatní dohromady. Se 
zacpaným nosem opouštím mýtinu i s hromádkami a tedy i zápachem. Mířím k řece. Břeh je 
tady bahnitější, než jsem čekala, a proto jsem mírně zapadla. Trčet v bahně vážně nehodlám, 
tudíž se pokouším dostat zpátky na relativně pevnou zem. 

S vypětím všech sil jsem to dokázala. Jsem opět na „bobkovišti“, nicméně smrad mě 
okamžitě vypuzuje někam jinam. Tentokrát nabírám směr ke gigastromům na levé straně. 
Tam tvoří úplnej prales. No jo, vlastně. Když jsem asi v pravěku… Došla jsem k (pra)lesu a 
kontroluju, jak moc se bahno podepsalo na mém oděvu. S překvapením zjišťuju, že mám na 
sobě jakousi kožešinu. Patrně zdejší „móda“. Jdu dál. „Jau!!! Šutr jeden pitomej.“ Teprve teď 
si všímám, že nemám boty. Mělo mě to napadnout, už když jsem přišla na tu kožešinu. 
V pravěku boty asi hned tak neseženu. 

„No jo. Co vlastně potřebuju sehnat?“ Vzhledem k tomu, že nemám tušení, jak dlouho 
tady budu, (nemluvě o tom jak se odsud dostanu), usuzuju, že potřebuju něco, kde bych 
případně mohla přespat. Neandrtálci spali v jeskyních, ne? Tak se mrknu do (pra)lesa, jestli 
tam třeba náhodou (prosím, prosím, smutně koukám) ňáká ta jeskyně nebude. 

Mám tolik štěstí, že si ho tolik snad ani nezasloužím. Našla jsem jeskyni!! Mrknu 
dovnitř. Je tam tma jak v pytli. Tak to mě nenapadlo (i když mělo). Potřebuju světlo, tudíž 
baterku. Nemám. Nebo oheň. Ale kde ho sehnat? Sirky nebo zapalovač? – nemám. Křesání 
křemenama o sebe? – když nevymyslím nic lepšího. Tření? – když selžou křemeny. Blesk? – na 
bouřku to teď fakt nevypadá. Tak asi začnu hledat ty křemeny. 

Moment. Když jsem v televizi sledovala „Kdo přežije“, rozdělávali si tam oheň 
brýlema. To by stálo za zkoušku. Ještě že nosím kontaktní čočky jen na sport. Fajn. Potřebuju 
brýle (mám), něco co zapálím (seženu) a slunce. Ježišmarjá, snad ještě nezapadlo. Jako o 
život se vyřítím z (pra)lesa. Dobrý. Pořád svítí, ale odhaduju, že už mi nezbývá moc času. Tak 
rychle něco na podpal. 

Z (pra)lesa jsem vyběhla na opačné straně, než jsem do něj vběhla, tudíž tady nejsou 
žádné páchnoucí hromádky. Aspoň něco. Co by se asi tak dalo použít na zapálení? No vida. 
Támhle roste trs snad dvoumetrových „koprů“. A pár těch menších je uschlých. Super. Ale na 
zapálení jako takový potřebuju něco drobet jemnějšího. Podívám se ještě o pár metrů dál. No 
ne, štěstí mi fakt přeje. Našla jsem snad tři metry čtvereční nějaké „senotrávy“. Myslím, že 
hrst mi bude stačit. 
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O.K. Nachystala  jsem si hromádku senotrávy a kousek vedle i několik stébel 
maxikopru. Sundám brýle a okamžitě jsem slepá jak patrona. Teoreticky bych měla držet 
brýle tak, aby se přes ně sluneční paprsky soustředily do jediného bodu někde v senotrávě. 

Praxe byla těžší, než jsem doufala, ale vzhledem k tomu, že jsem neviděla o moc víc 
než krtek (nebo mi to tak aspoň připadalo), to nebylo tak těžké, jak jsem se obávala. Ale jak 
vyrobit pochodeň? S tím teda zkušenosti fakt nemám. Ani teoretický z televize. Prostě holt 
bude muset stačit obyčejnej hořící klacek. Vezmu si nakonec radši dva klacky. Jeden hořící a 
jeden do zásoby. Teď ještě znovu najít tu jeskyni. 

Mám ji. A teď dovnitř. Zhluboka se nadechnu. Moc se mi tam nechce. V té tmě se totiž 
může schovávat cokoliv od pavouků přes netopýry, až po jeskynního tygra. Kruciš. Tohle mě 
předtím nenapadlo. No co. Přece jsem ten oheň nerozdělávala pro srandu mamutům, že jo. 
Při nejhorším budu prostě zdrhat. Další hluboký nádech. 

Udělám krok do nitra jeskyně. Pak další. A další. A ještě jeden. Je tady vlhko, ale míň, 
než jsem čekala. To ovšem neznamená, že by se mi jeskyně příliš zamlouvala. Už jsem docela 
daleko na to, abych teď vzala do zaječích. Jeskyně pomalu přechází v jeskynní chodbu. 
Chodba se stáčí mírně doprava. Pokračuju dál. 

Pak se zcela bez varování rozšiřuje v takovou jeskynní místnost. Než se stačím 
zastavit, vejdu do ní. Jejda. Tady už někdo bydlí. Uprostřed místnosti je ohniště s hořícím 
ohněm, kolem kterého sedí skupinka neandrtálců. Asi taková normální (pra)rodinka. Stojím 
jako přimražená. Zatím si mě nevšimli. Pořád můžu vycouvat. Pokouším se o to. Svaly ale 
vůbec nechtějí poslouchat. A podle toho můj „ústup“ taky vypadá. 

Hned při prvním zoufalém krůčku zakopávám a samozřejmě (poněkud hlasitěji než 
bych si přála) padám. Tak už si mě všimli. Začínají vydávat skřeky. Zaplavuje mě panika.  Co 
mám dělat?! V tom si všimnu ještě něčeho. Stranou od ohniště je primitivní lůžko z kožešin. A 
na těch kožešinách leží (nebo spíš leželo) odhaduju dvou až tříleté dítě. Batolí se směrem ke 
mně. Tohle neandrtálci nejspíš fakt nečekali. Zřejmě jsou v šoku (stejně jako já). Když už je 
malá (ze žvatlání odhaduju, že jde o holčičku) skoro u mě, začne neandrtálka protestovat. 

Bleskurychle se po holčičce natahuje, přičemž mě (ať už úmyslně nebo neúmyslně) 
škrábne svými pazourovitými nehty do ruky. A najednou se všechno mění. Téměř vše je bílé. 
Téměř. Zřejmě ležím a nad svojí hlavou pozoruju obličej. To je Marta! Jedna z mých dvou 
nejlepších kámošek. A Ivča sedí vedle ní a uvědomuju si, že ty neandrtálčiny nehty vlastně 
patřily Martě. Držela mě za ruku tak křečovitě, až mě lehce štípla. A to mě nejspíš probralo. 

„Kde jsem?“ ptám se zmateně. „Co se stalo?“ Marta je radostí bez sebe. Iva mi 
vysvětluje, že jsem v Olomouci v nemocnici, protože se jim v muzeu utrhla jakási polička 
s mamutími zuby nebo s čím a spadla mi rovnou na šišku. Potom dodává, že to musela být 
pořádná šlupka. Byla jsem totiž cca půl hodiny v bezvědomí. Ony dvě si, když mě odváželi, 
vysmlouvaly, že do nemocnice pojedou se mnou. Klábosíme ještě asi hodinu o všem možným 
a pak si pro ně přijíždí Martin táta. Rozloučíme se a já vyčerpaně usínám. 

Když se probudím, pořád si jasně vzpomínám na všechny detaily z toho, co se mi 
zdálo, když jsem byla v bezvědomí. A myslím, že chápu, proč si neandrtálci vybrali k životu 
právě Litovelsko. Jak jsem viděla, flora tady už tehdy byla velmi rozmanitá. Rostliny tehdy 
(stejně jako dnes) představovaly důležitý zdroj potravy a kde je dostatek rostlin, tam je 
dostatek býložravců a tedy i dravců, kteří společně představují další tehdy velmi důležitou 
složku potravy – maso. Byla tam i řeka, tudíž i ryby. Jeden z dalších rozhodujících faktorů 
určitě představovaly taky Mladečské jeskyně, kde patrně žili. (Pra)lidi měli bezpochyby jiné 
starosti, než máme my dnes, ale jedno se jim rozhodně musí nechat: Domov si tedy vybrat 
uměli. Příroda – jejich hlavní zdroj potravy – je tu velmi krásná i dnes. Stačí si jen vyrazit na 
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výlet třeba do Litovelského Pomoraví a dívat se kolem sebe. Vždyť, kde jinde dnes najdete 
takto bohaté lužní lesy na jednom místě s velkým množstvím chráněných rostlin i živočichů, 
současně s vymezenou a dobře udržovanou cyklostezkou, ukazující tak velkolepé památky, 
jako je Chrám přátelství, Obelisk nebo třeba Templ či Čertův most? 

 
 
 

Moje jméno je Zdeňka Kolářová 
Je mi 13 let 
Moje zájmy a vlastnosti: čtení, počítač, zvířata; nepořádná, 
lenošná, flegmatička 
K napsání mě inspirovalo: téma z domácího úkolu 
Psaní mého díla mi trvalo několik hodin – psala jsem po 
večerech 
Moje dřívější zkušenosti s psaním: tvoří několik článků v 
Litovelských novinách 
Z literatury vyhledávám: fantasy, romány a deníky 
Chtěl bych prožít svůj napsaný příběh? Proč ne? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Základní škola Litovel, ulice Jungmannova  
 

21 

2. místo Tomáš Tyl, 8.B 
 
Farář Pepin 
 
     Konečně sobota. Mám ale plno práce, tak jsem se rozhodl, že se do toho dám co 

nejdřív. Vydal jsem se na půdu, abych odnesl nějaké staré věci. Najednou mě upoutala 
podivně svítící věc skrytá pod plachtou. Ta věc tu nikdy nebyla, pomyslel jsem si. Po dlouhém 
váhání jsem se k plachtě vydal. Se strachem jsem ji nadzvedl – a zůstal jsem stát s otevřenou 
pusou. 

   Zíral jsem na svítící kruh. V kruhu byla nějaká průhledná hmota. Zkusil jsem do ní 
ponořit ruku. Cítil jsem, že je mi na ruku zima. Podíval jsem se a ruka na druhém konci nebyla. 
Lekl jsem se. Po chvíli jsem si však dodal odvahy a ponořil jsem se ho kruhu celý. 

     Objevil jsem se někde úplně jinde. Byla tam zima. Vůbec jsem nevěděl, kde jsem se 
to ocitl. „Jsem na jiné planetě?" pomyslel jsem si. Rozhlédl jsem se a hledal ten podivný kruh, 
ale on tu nikde nebyl. Vyděsilo mě to. V hlavě se mi honilo plno otázek. „Kde to jsem? Jak se 
dostanu domů? Co mám dělat?"    

  Vzchopil jsem se a šel jsem se porozhlédnout po okolí. Zrovna jsem stál na nějaké 
chladné louce, která byla rozkvetlá jako královská zahrada. Kapky rosy se klouzaly po listech 
trávy a slunce teprve začalo natahovat své ruce k zemi. Je ráno. Vydal jsem se k lesu, který byl 
v návrší nad loukou. Určitě tam bude rozhled a možná se dozvím, kde jsem. 

     Asi půl hodinu jsem procházel lesem, když tu jsem uslyšel nějaké podivné zakřupání 
v keři nedaleko ode mě. „To bude jen veverka nebo něco takového," pomyslel jsem si a 
pokračoval jsem dále. Ale to jsem neměl dělat. Najednou na mě vyskočila partička podivně 
oblečených chlapů. Chytli mě. Snažil jsem se jim vysmeknout, ale nešlo to. Když jsem se jich 
zeptal, co po mě chtějí, neodpověděli a táhli mě kamsi po cestě. 

     Za nějakou dobu jeden chlapík řekl tomu druhému cosi, jakože mě zavedou za 
Šéfem. Ale všiml jsem si, že mluví nějakou podivnou ČEŠTINOU. Poté jsem zjistil, že mluví ne 
češtinou, ale staroslověnštinou. V tu chvíli jsem byl rád, že jsme se ve škole dívali na příklady 
staroslověnštiny. Alespoň jsem jim trochu rozuměl.  

Vtom mi to docvaklo. Starodávně oblečení lidé s dýkami u boku, mluví staroslověnsky. 
To né. Určitě jsem se ocitl zpátky v čase. Když jsem se tedy zeptal, jestli jsou to ČEŠI, 
odpověděli, že ANO. Zeptal jsem se tedy znovu, kde to jsem. Tentokrát jsem se nedočkal 
odpovědi.  

„Za chvíli uvidíš sám na vlastní oči," řekl mi muž vedoucí mě po pravé ruce. A také 
dodal, že už se nemám vyptávat. 

     Měl pravdu. Za několik kroků jsem se ocitl u nějaké vesnice. Okolo bylo mnoho 
rybníků a řek. Kolem vody stálo mnoho lidí, kteří teď koukali na mě, jako bych byl něco úplně 
podivného. Asi proto, že jsem byl odlišně oblečen a měl jsem na očích brýle.  

   Když jsme se dostali dovnitř do vesnice, dovedli mě na rozhlehlé náměstíčko, které 
bylo srdcem celé vesnice. Stál jsem před obrovským domem, který byl o něco menší než 
rotunda, která se tyčila do výše nedaleko na kopečku. Jeden z mých strážných přišel k domu a 
zaklepal na mohutné dveře. Za moment ze dveří vykoukl starší muž malého vzrůstu. Ihned 
nás pozval dále. 

Vystoupali jsme po dlouhém schodišti do dalšího patra. Docela jsem se bál, co mě tam 
asi čeká. Nahoře seděl muž na staré krásně ozdobené židli otočený čelem k nám. Ve tváři měl 
už nějakou vrásku, obočí měl široké a srostlé, připomínající vránu. Jinak mu v obličeji zářil 
úsměv. 
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  Vstal a přišel si mě okouknout a zeptal se mě, co tu pohledávám. Ihned jsem se mu 
snažil říci, že neovládám moc dobře jeho jazyk. Ale to určitě poznal ihned, jak jsem začal 
mluvit. Po delším rozhovoru se dozvěděl, že nejsem nepřítel, a že se mě nemusí bát. 
Představil se mi jako hlavní rychtář tady v okolí. Musel být velice zkušený, protože mi docela 
rozuměl. 

     Poté jsme všichni vyšli ven před dům. Zde mi rychtář řekl, že se zrovna nacházím v 
Litovli. Nechtěl jsem tomu věřit. Toto že je Litovel? „Opravdu toto je Litovel, ale ještě to není 
město, ale jen rybářská osada," řekl jsem si. Moc dlouho jsem se rozmýšlet nemohl, protože 
místní rychtář mě chytl a někam se mě snažil zavést. Řekl, že se prý můžu hodit, a že se v 
Litovli můžu usadit. Já jen začal koktat a říkat něco ve smyslu, že tu moc dlouho být nechci. 
Ale asi jsem nebyl vyslyšen.  

Dorazili jsme k malé budově poblíž místní rotundy. Zde jsem se měl ubytovat a tento 
dům se měl stát mým domovem. Když jsem vešel dovnitř, začal jsem si prohlížet vstupní 
místnost. Vypadá to zde velice útulně na to, ve kterém století se to nacházím, pomyslel jsem 
si.  

    Rychtář mi řekl, ať zde počkám na zdejšího faráře a odešel. Tak jsem se tedy posadil 
na nejbližší židli a začal se dívat do stropu. Za chvíli už dorazil otec. „Dobrý den," pozdravil 
jsem a začal jsem mu vysvětlovat, co tu dělám. Farář s obrovským úsměvem od ucha k uchu 
mě přerušil a řekl mi, že už vše ví, a že mu to nemusím říkat. 

 „Jen bych se chtěl zeptat, jak že se jmenuješ?"  
Ihned jsem se představil. „Tomáš. Tomáš Tyl, otče." 
 „No, já bych se měl také představit, když teď budeme nějakou dobu spolu. Jmenuji se 

Josef Řepovec, ale říkej mi Pepine." Josef se na mě zadíval. 
 „Chtěl jsi něco, Pepine?" zeptal jsem se.  
„No, vlastně ano," řekl mi. „Pokud ti to nebude vadit, můžu ti říkat Zemane? To, 

protože mi připomínáš zemana, se kterým jsem se přátelil."  
S návrhem jsem souhlasil a Pepin se mě zeptal, jestli to, co mám na sobě, je nějaká 

zahraniční móda. Jen jsem mu odpověděl, že je to z mé doby. V tom se zarazil. 
„Z jaké doby?"  
„Ano," odpověděl jsem a vysvětlil jsem mu také, jak jsem se zde ocitl. Pepin jen 

pokyvoval hlavou. Poté se zamyslel a řekl mi, že je to něco nevídaného. A řekl mi, že možná je 
to nějaké znamení. Pepin mi ještě řekl, že už je pozdě a poslal mě spát na lavici v druhém 
pokoji. Po ne moc dlouhém a velmi nepohodlném spánku mě Pepin vzbudil. Byl nový den. 
Pepa mě ihned, co jsem vstal, poslal pro vodu k řece Moravě, která se táhla Litovlí jako 
obrovský had. Když jsem dorazil zpět ještě celý rozespalý, řekl mi, jestli bych se nechtěl stát 
jeho učněm. Po chvilce přemýšlení jsem kývl a dodal jsem, že když jsem byl doma, tak jsem 
chodil na ZŠ Jungmannova, kde jsem měl povinnou školní docházku. 

 „Povinnou?" podivil se. Po snídani někdo zaklepal na dveře. Pepin mě poslal otevřít. 
Za dveřmi stáli dva kluci asi v mém věku. Pustil jsem je dovnitř. Od Pepy jsem se dozvěděl, že 
to budou mí spolužáci. Oba kluci se představili jako Petr Bzučivý a Zdeněk Krutý. Po mši jsme 
dostali přestávku. Pepa mě vzal ke zdejšímu obchodníkovi a tam mi koupil prut. Pepin mi totiž 
řekl, že kdo neumí chytat ryby, tak ten v Litovli nemá co pohledávat. Prý, že už malá děcka tu 
chytají ryby. 

Tak jsme se Zdeňkem, Petrem a Pepinem zašli k Moravě a tam mě učili chytat a také 
jsem se tam lépe poznal s Petrem a Zdeňkem. 

    Zjistil jsem, že Petr je Bzučivý, proto, že si pořád jen něco mumlá a pořád něco musí 
dělat, ale také je velice chytrý. A Zdeněk není vůbec krutý, i když se jmenuje Krutý a všichni 
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mu říkají Kruťas. Přitom to byl kluk malé postavy a velice hodný.  
Po týdnu stráveném s touto trojicí jsem byl velice utahaný, ale přiučil jsem se mnoha 

věcem a málem jsem zapomněl na domov. Poznal jsem plno nových lidí, ale nejvíce jsem se 
spřátelil se starým dědečkem Rudolfem, který mi vyprávěl zdejší příběhy a také byl 
chovatelem sov a měl také jednoho jestřába. Od Rudolfa jsem dostal na památku soví pírko. 

  Když už se blížil večer a já s Pepinem šel z rotundy, všiml jsem si, že poblíž na louce 
svítí v trávě kolo. Bylo to stejné kolo, kterým jsem se sem dostal!  Radostně jsem se k němu 
rozběhl. Pepin mě následoval. 

 „Tak toto je ono kolo?" zeptal se Pepin. Já hned přikývl. Otočil jsem se a podíval se na 
Pepu, který stál za mnou s úsměvem jako vždy. 

 „Už se musím vrátit domů," řekl jsem a Pepin mě ještě zastavil a dal mi křížek a 
dřevěnou rybičku na památku. Požehnal mi a já už vstoupil do kruhu.  

Ocitl jsem se znovu doma. „Konečně doma," řekl jsem si a spadl mi kámen ze srdce. V 
tom jsem uslyšel mamku, jak na mě volá, ať skočím nakoupit. Uvědomil jsem si, že ten 
podivný kruh zmizel. Také mi došlo, že ten týden v minulosti trval v naší realitě asi jen 5 
minut.  

     To byl úžasný zážitek, ale bylo to také jen moje tajemství, protože kdybych to 
někomu pověděl, vypadal bych jako idiot. Že se to opravdu stalo, dokazovala jen malá 
dřevěná rybička. A ještě se mi občas zasteskne po Pepovi a říkám si, že bych se chtěl znovu 
vrátit. Chtěl bych se vrátit do té klidné Litovle, kde to všude okolo nevrčelo auty, nebyly všude 
obchody a různé stavby. Místo nich by byla jen ta stará rybářská vesnice s rozkvetlými 
loukami a Morava by se leskla jako zrcadlo a byla by velice, velice čistá……  

 
 

  

Moje jméno je Tomáš Tyl 
Je mi 14 let 
Moje zájmy a vlastnosti: rád čtu, zajímá mě vše o Japonsku, 
zajímá mě historie a bojová umění se zbraněmi, také mám 
rád akce s přáteli 
K napsání mě inspirovalo: chtěl jsem vyjádřit něco, co bych 
chtěl zažít a také mě inspirovali věci z mého života 
Psaní mého díla mi trvalo asi tři hodiny 
Moje dřívější zkušenosti s psaním: píšu velice rád slohové 
práce podle své fantazie 
Z literatury vyhledávám: dobrodružnou, většinou aby děj byl 
okolo středověku nebo aby bylo spojený děj se záhadou 
Chtěl bych prožít svůj napsaný příběh? Ano, chtěl, protože 
by to byl velice dobrý zážitek. A naučil bych se nové a 
zajímavé věci. 

 
 
 
 
 
 
 



Základní škola Litovel, ulice Jungmannova  
 

24 

3. místo Vlastislav Ščučka, 9.A 
 
Schody k Nečízu 
 
Už je to dávno, ale ne až tak dávno, co Litovel dobyli Švédové ve třicetileté válce. 

Švédové ve svých dobyvačných výpravách získali mnoho pokladů.  
Některým Švédům se ale nelíbilo, že to, co si oni ukořistili, by měla získat královská 

koruna daleko od tohoto kraje. A tak se dohodli, že si něco nechají pro sebe a že to ukryjí 
v Litovli. A že se za osm let po válce pro to vrátí. Těch osm let asi proto, aby měli čas naučit se 
česky, protože po válce je tu nebudou mít moc rádi. 

Poklad zakopali na náměstí nalevo od radnice. V tu dobu zrovna místní opilec, Trabant 
mu myslím říkali, viděl, jak Švédové nesou nějaké truhly směrem na náměstí. Přišlo mu to 
trochu divné, a tak se rozhodl, že se za nimi poplazí. Možná se ptáte, proč poplazí? No, opilec 
je holt opilec a chůze není někdy schopen. Než se doplazil na náměstí, uviděl akorát to, jak 
Švédové zarovnávali hlínu – asi po díře.  

Hned, jak Švédové odešli, chtěl se Trabant odplazit k díře a truhly vyhrabat. Ale opilec 
je holt opilec, tak ho napadlo jít se nejdříve posilnit do hospody. Po pár posilňujících nápojích 
se rozpovídal a začal vykřikovat, že Švédové ukryli nalevo od radnice poklad tak veliký, že 
každá truhla váží jako kráva, a pak sebou praštil vedle bratra Traktora. Povedená rodinka, 
co? 

Mohlo by vás napadnout, že tohle je konec, že lidé nejsou až tak hloupí, aby věřili 
opilci, ale opak je pravdou. Lidé začali velice kvapně opouštět hospodu, dokonce i pan 
hostinský, který vyběhl mezi prvními. Na náměstí se strhla mela. Každý chtěl kopat právě na 
tom místě, kde je poklad, a tak se mezi sebou kopali a šťouchali, drápali a kousali. Někteří si 
s sebou přivedli celé rodiny na pomoc. Takto tam řádili tři dni a tři noci, než narazili na vodu. 
Ano, bylo to koryto jednoho z ramen řeky Moravy. Všichni se na sebe mlčky podívali a šli 
domů.  

Tady byste si už mysleli, že je konec. Ale není tomu tak. Za osm let totiž přijeli 
Švédové. Když dorazili na náměstí, uviděli velkou díru právě na místě, kam zakopali poklad. 
Po důkladném průzkumu díry se usnesli, že na jejím dně protéká řeka. To víte, Švéd je holt 
Švéd. 

Jejich zkoumání díry na náměstí nemohlo ujít starostovi Litovle. Hned ho trklo, že to 
jsou Švédi. I když se celých osm let učili česky a českému chování, nenapadlo je, aby si sundali 
švédské uniformy. To víte, Švéd je holt Švéd. Starosta si ovšem pomyslel, že u nich ve Švédsku 
asi nemají na náměstí moc děr a že tato díra bude předmětem švédské turistiky. Dal proto 
okolo díry postavit plot, aby se Švédi ve vodě neutopili. To víte, Švéd je holt Švéd. 

A od té doby si starosta myslí, že je Litovel centrem švédské turistiky. Ta díra na 
náměstí stále ještě je a už ji od té doby mnohokrát opravovali. Tento příběh vysvětluje i řadu 
dalších litovelských záhad. Například: proč jsou na náměstí kostky. To proto, že někteří lidé 
stále dělali nájezdy na onen poklad a přitom ničili náměstí. Starosta se tedy rozhodl, že tam 
dá kostky pro lehčí opravu.  

A ptáte se, co se stalo s Trabantem a Traktorem? Někteří říkají, že odešli dělat opilce 
do Olomouce. Jiní, že vykopali poklad a odjeli do zahraničí, kde založili firmu „Trabant & 
Traktor“ – prodej traktorů a trabantů. 

A to je celý 100% koncentrovaný pravdivý příběh o Litovli. 
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Moje jméno je Vlastislav  Ščučka 
Je mi 16 let 
Moje zájmy, vlastnosti: baví mě posilování 
Inspirace, důvod k napsání: inspirovala mě historie města 
Litovle 
Psaní mého díla mi trvalo asi dvě hodiny 
Moje dřívější zkušenosti s psaním: v životě jsem nic dobrého 
nenapsal – tohle je můj velký úspěch 
Jakou literaturu vyhledávám: vyhledávám naučnou literaturu 
Chtěl bych prožít svůj napsaný příběh? Jasně, byla by to 
sranda. 

  
 

 
 
Zvláštní ocenění Dominik Růžička, 8.B 
 

Sirotek v budoucnosti 
 
Jmenuji se Dominik Růžička. Je mi 14 let. Vlastně by mi mělo být 14... 
 
Sedím v lavici a poslouchám učitele, jak vysvětluje novou látku. Nikdo nic nechápe a není divu 
– kromě dvou lidí, kteří dávají pozor a snaží se vypočítat nesmyslná znaménka, si všichni 
kreslí, mají sluchátka v uších, nebo píší domácí úkol. Cítím, jak se mi klíží oči, a tak pokládám 
hlavu na lavici. Hlasy spolužáků a učitele se čím dál víc vzdalují, dokud není úplné ticho... 
Když otvírám oči a zvedám hlavu, bolí mě za krkem. Mám otlačenou pravou tvář obličeje. 
Neslyším žádné hlasy ani zvuky. Mám snad zalehlé uši? Ohlédnu se po třídě. Je prázdná. Je tu 
mrtvé ticho. Něco tu nehraje. Co se to děje? Kde všichni jsou? 
Vstávám. Jsem celý zmatený. Proč tu jsem sám? Jak dlouho jsem spal a proč mě nikdo 
nevzbudil? Kolik je hodin? Beru do ruky mobil, který oznamuje, že se za chvíli vybije baterie. 
To je divné, přes celou noc jsem si ho nabíjel. Zjišťuji, že je 12:30. Spím tedy dvě hodiny. Než 
však stačím mobil schovat, všimnu si data. Nikdy se mi tolik nezatočila hlava při pohledu na 
datum. 23. 4. 2112? Ne, to není možné. Utíkám ke katedře, kde stojí kalendář. Rychle otáčím 
listy a čtu nápis: KALENDÁŘ PRO ROK 2112. Z hrdla vydám zvláštní zvuk, něco mezi heknutím 
a stenem. Potřebuji vodu. Utíkám k umyvadlu, kde na sebe stříkám vodu. Opírám se celou 
vahou o umyvadlo, když v tom mě něco napadne. Znovu vytáhnu mobil a vyťukávám číslo, 
které znám nazpaměť. Číslo mé mámy! 
„Volané číslo neexistuje.“ Zkouším tedy číslo na mého tátu „Volané číslo neexistuje.“ Nemá 
smysl pokoušet se dovolat mé sestře, bratrovi, babičce, ani dědovi. Moc dobře vím, že ani 
jedno číslo už existovat nebude. 
 
Litovel, město, ve kterém odmalička žiji. Bylo to hezké, malé město s vysokou radnicí, malým 
náměstím ve tvaru čtverce a s pivovarem. Co ale vidím, když vycházím z budovy, která bývala 
má škola a zřejmě i teď jako škola funguje, se ani trochu nepodobá staré Litovli. Vidím 
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nespočet obchoďáků. Většina budov je celá prosklená. Někdo zahazuje noviny, pro které se 
ohýbám a koukám na datum: 23. 4. 2112. Takže jsem asi opravdu v budoucnosti! Jak jsem se 
sem dostal? Procházím uličkou na „bývalé“ náměstí, ze kterého se stala tržnice. Spousta 
různobarevných stánků. Ještě že tu aspoň stále stojí radniční věž a morový sloup. I pivovar tu 
pořád stojí. Jenom je mnohem větší. Dál procházím městem. Je obrovské. Přes skleněné 
budovy kanceláří vidím samé luxusní zařízení a počítače.  
Počítač! Potřebuji na počítač. Hledám knihovnu, kde „za mé doby“ býval přístup k internetu. 
Už z dálky vidím žlutou budovu s nápisem MĚSTSKÁ KNIHOVNA  LITOVEL. Dojdu k ní a 
otvírám dveře. Brada mi padá na zem. Za dveřmi se skrývá veliké prostranství. Vypadá to tu 
jako v parku. Umělá tráva, stromy, květiny, dokonce je tu i jezírko. Pár lidí, co tu leží na 
„trávě“ ke mně vzhlédne a pozoruje mě. Rychle mizím za dveřmi. Uprostřed místnosti si 
všimnu přístroje. Dojdu k němu. Je to obrazovka. Něco se na ní píše: „Vítejte, jakou knihu 
hledáte?“ 
 Rád bych odpověděl, ale nevím jak. Nevidím žádnou klávesnici, ani pero, kterým bych mohl 
něco napsat. Rozhlížím se tedy kolem a říkám: „Nehledám žádnou knihu.“ V okamžiku 
písmena na obrazovce zmizí a objeví se nová věta. „Co tedy chcete?“ 
 „Potřebuji internet,“ říkám znovu nahlas. Funguje to! 
 „Dveře napravo,“ radí mi obrazovka. 
 „Díky,“ říkám a letím ke dveřím. Otvírám je a koukám na řadu počítačů. Sedám za jeden stůl, 
ale nevím, co dál. Je to vůbec počítač? Je tu jen veliký placatý monitor. Nic víc. Koukám na lidi 
kolem a všímám si, že po monitoru jezdí prstem. Zkouším to také. Monitor se rozsvěcuje. Na 
ploše klikám na internet. Jak tu ale psát? Není tu žádná klávesnice. Zpozoruji malé červené 
tlačítko za monitorem. Když ho stlačím, nade mnou se rozsvítí bílé světélko, které míří na stůl. 
Koukám tedy na něj a vidím, jak se pomalu rýsuje klávesnice. Není hmatatelná, jen se 
zobrazují postupně písmenka. Mačkám písmenko A. Ve skutečnosti se vlastně dotýkám jen 
stolu, ale na monitoru se zobrazuje písmenko A. Do vyhledávače tedy vyťukávám 
www.wikipedia.cz. Uvidím, jestli tato stránka stále existuje. Okamžitě se zobrazuje známá 
stránka wikipedie. Zadávám tedy Litovel. Vyjede mi dlouhý článek. Rychle přejíždím očima a 
zjišťuji nové, pro mě neznámé věci. Litovel, třetí největší město České republiky. Počet 
obyvatel asi 5 000 000. Je známá po celém světě nejen jedinou zachovanou historickou 
památkou: radnicí a morovým sloupem, ale především proto, že tu sídlí hlavní budova 
Sirotčince. Co je tak jedinečného na sirotčinci? Chci jít na stránku zpět, ale nejde to. Ťukám na 
obrazovku, ale nic se neděje. 
 „Musíš ťuknout pětkrát po sobě,“ oslovuje mě chlapec. Je vysoký, má tmavé vlasy i oči jako 
já. „Díky, moc s tím neumím zacházet,“ říkám. 
 „Neumíš s počítačem?“ 
 „Moc ne, jen s tím, co se vyráběl asi před sto lety.“  
Zvedá obočí. „S takovým verglem? Jestli chceš, můžu tě to naučit.“  
„Díky. Jsem Dominik,“ natahuji ruku. 
 „Já jsem Petr,“ podání ruky mi oplácí. „A jsem sirotek.“ 
 Nad jeho větou chvíli uvažuji. Potom ale odpovídám: „To je náhoda, já taky.“ 
 
Petrovi rodiče se zabili v autě. Jeho dědeček ani babička už také nežijí a nejbližší jeho příbuzní 
bydlí v Americe. „Proč teda nebydlíš v Sirotčinci? To se můžeš starat sám o sebe? Vždyť ti je 
teprve patnáct!“  
„Proč bych se nemohl starat sám o sebe?“ diví se. 
„Ty tvoje otázky mi připadnou pitomý. A nejsem blázen, abych se hlásil do Sirotčince.“ 
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„Jak to myslíš, blázen? Jsou tam snad na ty děcka hnusný?“ ptám se. 
„Dá se to tak říct. Hele, ty asi nejsi odsud, viď?“  
Přemýšlím, co na to říct. „Ne, no, jsem z minulosti.“ 
Směje se. „Aha, a já zase z budoucnosti. Ne, fakt, řekni mi něco o sobě. Jak to, že jsi sirotek?“ 
„Nekecám, mluvím pravdu. Narodil jsem se v roce 1998. Žil jsem tady v Litovli. Bylo to tu 
úplně jiné. Ještě před třemi hodinami jsem byl v roce 2012, jenomže když jsem usnul ve škole, 
probudil jsem se tady.“  
Kouká na mě jako na blázna. „A to ti mám jako věřit?“  
Něco mě napadá. Vytahuji téměř vybitý mobil a hledám v něm fotografii. „To je moje rodina, 
na Vánoce v roce 2011.“ Ťukám na tlačítko detaily a ukazuji mu datum. 
 Čte: „ 24. 12. 2011?!“ Nevěřícně kulí oči. „No to si snad děláš srandu.“ 
 Krčím rameny a nevím, co na to dál říct. 
 „Je to divný. Ale je fakt, že to, co máš na sobě, snad nosili ještě opice! Víš, co,“ dodává, 
„můžeš bydlet se mnou, ale jestli chceš, můžeš dát přednost mostu. Tak pojď, nejdřív 
vyzvedneme Beníka ze školky.“ 
 „Beníka? Kdo to je?“, divím se. 
 „Můj pes“, odpovídá. „Mám ho hrozně moc rád. Radši bych zemřel, než být bez něj.“  
To chápu, taky jsem ještě před třemi hodinami měl psa. 
 „To psi jako chodí do školky?“ ptám se. 
 „Jistě, každé ráno ho tam zavedu.“ Připadá mi to hodně divné, ale nic neříkám.  
 
Společně i s Benem docházíme k parku a sedáme si na nízkou trávu. Ben něco hledá v trávě, a 
když přiběhne k nám, má čumák od hlíny. Musím se smát. Najednou zbystří a začne štěkat. 
Humor mě přejde. Přichází parta kluků, v čele s chlapcem nízkého vzrůstu. Má kulatou hlavu 
a velký předkus. „Není to náhodou mladý pan Dostál? Se svým praštěným čoklem?“ říká 
vysokým hlasem. Jeho parta se směje, jako kdyby řekl nějaký báječný vtip. „Neseznámíš nás 
se svým novým kamarádem?“ 
„Ne, nestojí o to, aby zavadil pohledem o nulu, jako jsi ty!“ říká s úsměvem Petr.  
„Tak tos přehnal. Na něj hoši.“ Hromotluci za ním se už na nás chystají vrhnout, ale když si 
všimnou rozzuřeného Bena, couvají raději zpět. „To si budu pamatovat, Dostále!“ vyhrožuje 
zubatý prcek a odchází se svou bandou po svých.  
„Kdo to byl?“ ptám se. 
 „Hugo Fiala. Hraje si na pána světa. Přitom je to taky sirotek,“ odpovídá Petr a uklidňuje 
Bena. Když se stmívá, vyrážíme domů.  
Na večeři si chystáme smažené chobotničky. Díváme se na televizi a přitom je pomalu 
likvidujeme. Ben nám přitom pomáhá. Když mi oblizuje ruce, z ničeho nic stiskne a kousne mě 
do prstu. Vykřikuji bolestí a pozoruji, jak mi prst pomalu fialoví. Petr mi rychle donáší led a 
kárá Bena. Prst mě hodně bolí, tak si dávám prášek a jdu si lehnout. 
Ráno mě budí rozzuřený Petr. „Cos to udělal? Ty jeden hajzle! Zabiju tě!“ 
„Petře, co děláš? Nech mě být!“  
„Proč jsi to udělal, proč? Jenom proto, že tě kousl do prstu? On nechtěl!“ Se slzami v očích a 
celý hysterický utíká pryč, ani nevím kam. Vstávám a rychle běžím do obýváku. Uprostřed na 
zemi leží mrtvý labrador s nožem v břichu. 
 
Po dvou hodinách se Petr vrací domů. Je celý špinavý a rozcuchaný. Už se uklidnil. „Vypadni.“ 
 „Petře já to nebyl!“  
„Vypadni nebo tě zabiju,“ říká klidně.  
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Nic si s sebou neberu, protože nic nemám a odcházím pryč. Ani nevím kam. Týden bloudím 
městem. Skoro nic nejím. Zkoušel jsem ukradnout nějaké jídlo v obchodě, ale jakmile jsem 
něco schoval do kapsy, okamžitě začala hučet siréna a chytli mě. Je ze mě úplné nic a nezbývá 
mi nic jiného, než se vrátit k Petrovi.  
Když stojím před jeho domem a sbírám odvahu zazvonit, vykoukne jeho hlava z okna a podívá 
se na mě. Otevře okno a zavolá: „Pojď dál.“  
Stoupám do schodů a nevím, co mám čekat. Klepu na dveře, které se po chvíli otevírají. Petr 
neříká ani slovo. Vstoupím do jeho bytu.. Uprostřed místnosti stojí dvě velké tašky. 
 „Vyhodili mě z práce.“ 
 „Petře, já jsem to Benovi neudělal.“ 
 „Mlč. Je to jedno, odpouštím ti.“ Znělo to dost falešně. „A stěhujeme se do Sirotčince. 
Nemůžu si už dovolit platit nájem za byt, takže odcházíme tam. Už jsem nás nahlásil. Jestli 
tam nechceš jít, nemusíš, ale předpokládám, že radši půjdeš tam, než zemřít na ulici hladem.“ 
Bere tašky do rukou a zamyká byt. Nabízím se, že vezmu jednu tašku, ale beze slova odmítá. 
 Dojdeme k malé, červeně natřené, budově s velkým nápisem Sirotčinec, Petr se zastaví. 
Nadechuje se a vchází dovnitř. Já jdu za ním. 
 „Dostál a Růžička.“ 
 Mladá žena na recepci nás soucitně pozoruje a ptá se: „Jste si jisti?“ 
 Aniž by se mě Petr na něco zeptal, okamžitě odpovídá: „Ano.“ 
 Recepční nám podává dva papíry. „Smlouva platí, dokud nedovršíte osmnácti let, nebo 
dokud nezemřete. Můžete si ji přečíst, ale předpokládám, že když se k nám hlásíte, jste 
dostatečně informovaní.“ 
„Ano, jsme informovaní až dost.“ 
 Nelíbí se mi, že mě Petr nepustí ke slovu a mluví za mě. Když se však chystám něco říct, 
předběhne mě recepční. „Výborně. Tady dole to podepište,“ a podává nám klíče. „Číslo osm.“ 
 „Děkujeme. Dominiku, půjdu si na chvíli lehnout. Bolí mě hlava,“ oznamuje mi Petr. Odchází 
a táhne za sebou dvě tašky.  
 
Je 18:00. Čas na večeři. Scházím dolů po schodech.  
 „Vítejte“, začíná sekretářka.  „Jmenuji se Kateřina. Jsem hlava celého našeho týmu. Toto jsou 
moji poradci Lucka a Karel. Soutěž začíná už za dva dny, měli byste se začít připravovat.“ 
„Jaká soutěž?“ ozývám se. 
„Kdo přežije,“ odpovídá Kateřina. Ty o ní nevíš?“ 
„Ne“, odpovídám stručně. 
„Ach můj bože, on to neví!“ vykřikuje vyděšeně Lucie. Potom se ale ke mně obrátí, chytne mě 
za ruku a povídá: 
„Víš, drahoušku, za dva dny se zúčastníte soutěže. Může vyhrát jen jeden. A zbytek...“ zajíkne 
se.  
„A zbytek co?“ ptám se nedočkavě.  
Lapá po dechu: „Zbytek musí zemřít.“ 
„Prosím?“ Nemohu uvěřit jejím slovům. „Jak to myslíte: zemřít?“ 
„Ten, kdo bude vyloučen, zemře. Nevím, co je na tom k nepochopení,“ oboří se na mě 
Kateřina. Všichni se na mě dívají. Dělá se mi zle. 
„Ty o tom opravdu nevíš?“ ptá se mě opatrně. 
„A jak to mám asi vědět?“ vztekám se na ni. Dívám se na Petra. Očekával jsem, že bude 
zdrcený, místo toho se však na mě dívá s úsměvem na tváři.  
„Ty jsi to věděl?“ křičím na něj přes celou místnost. 
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„Jistě, jen retardovaný to neví.“  
Všichni kolem mě se rozesmějí. 
„A proč jsi mi to neřekl?“ cítím, jak rudnu vzteky. 
„Proč?“ úsměv na jeho tváři se vytrácí. „Protože si to zasloužíš za to, co jsi udělal Benovi!“  
„Ty idiote, já to nebyl!“ křičím na něj. 
 Všichni mě stále pozorují a já nevím, co dál dělat. Lucie mě bere za ruku a odvádí mě pryč. 
 „Myslím, že svoje chování neumíš ovládat, Dominiku.“  
„Promiň, ujely mi nervy. Samozřejmě se umím ovládat,“ přesvědčuji ji. 
„Připadá mi divné, že jsi nevěděl, že...“ nestíhá dopovědět větu, protože někdo otevírá dveře. 
Je to Katka s Karlem. 
„Je ti líp?“ starají se. 
„Ano,“ odpovídám. Napadá mě ale jedna otázka. „Proč vlastně může přežít jen jeden 
sirotek?“ Kateřina se ujímá odpovědi. 
„Protože o sirotky nikdo nestojí. Jen jediný člověk je ochotný postarat se o jednoho sirotka ze 
šestnácti. Musí ale vyhrát televizní soutěž ‚Kdo přežije‘, kterou budou vysílat po celém světě. 
Ten člověk se jmenuje pan Pilíř. Celou tu soutěž vymyslel.“  
„Aha.“ odpovídám jen. „Mám ještě jednu prosbu,“ říkám.  
„Ano, od toho jsme tu,“ odpovídá mi Karel. 
 „Nemohli byste mi dát klíče od náhradního pokoje? S Petrem bydlet nebudu,“ povídám a 
uvědomuji si, že se z mého jediného kamaráda stal nepřítel. 
 
Ležím v posteli a dívám se na televizi, ve které připomínají, že již za dva dny bude probíhat 
soutěž ‚Kdo přežije‘, kterou diváci tolik milují. „Během dlouhých pěti let se do Sirotčince 
přihlásilo šestnáct dětí. Pan Pilíř tedy přijme do svého paláce dalšího sirotka. A teď následuje 
anketa! Ptali jsme se vás, diváků, zda se těšíte na novou řadu ‚Kdo přežije‘. Tady jsou 
odpovědi!“ 
 „Ano, moc se těším, těch pět let mi to chybělo.“ 
„Doufám, že soutěžící si budou moct vybírat pořádné smrti, ne jako naposled, to byla nuda!“ 
„Ano milí diváci, to byly vaše odpovědi, ale teď si musíme připomenout pravidla,“ objevuje se 
znovu moderátor. „Šestnáct sirotků se rozdělí do dvou kmenů. Oba dva kmeny budou obývat 
přístřeší na jiném ostrově. Každý den budou oba kmeny proti sobě bojovat ve výzvách. Ten 
kmen, který vyhraje, získává imunitu a nemusí vyloučit žádného hráče. Poražený kmen bude 
muset na kmenovou radu, kde budou hlasovat. Hráč s největším počtem hlasů přistoupí ke 
stolu s naší známou skleněnou mísou, ve které si vylosuje svou smrt. Hráčů tedy bude ubývat. 
Až zůstane jen deset hráčů, sloučí se v jeden kmen a budou žít na společném ostrově. Ve 
výzvách bude bojovat každý sám za sebe a imunitu bude moct vyhrát jen jednotlivec, který ve 
výzvě zvítězí. Má tak stoprocentní jeden den života navíc. Nakonec budou poslední dva 
přeživší bojovat o vítězství. To určíte vy, diváci, svými elektronickými hlasy.“ Vypínám televizi 
a převaluji se na bok. Za dva dny můžu být mrtvý. 
 
Ráno mě budí vůně jídla. Scházím dolů do jídelny a všímám si nové osoby. Na hlavě má 
modrou paruku (tedy alespoň myslím, že je to paruka), je oblečená do upnuté halenky a 
kalhot, které jsou nafouklé, až vypadají jako veliký bonbon. Na nohou má boty asi s největším 
podpatkem, jaký jsem kdy viděl. Když si mě všimne, usměje se a cupitá ke mně.  
„Vítej, Dominiku!“ celá září. „Vyspal ses dobře? Pojď si nabrat snídani, musíš mít veliký hlad!“ 
Tahá mě za rukáv a vede mě k pultu s jídlem. Najednou se ale otáčí a pleská mě do ramene. 
„No vidíš to, ani jsem se ti nepředstavila. Jmenuji se Marcela Pochmurná.“  
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Pochmurná mi tedy ani trochu nepřipadne. Tato dáma je veselá až moc. 
„Jsem důležitý člen našeho týmu,“ směje se a mrká na mě svýma šedýma očima, na nichž má 
nalepené dlouhé řasy. „Už zítra Dominiku, už zítra,“ uchechtává se. „Zítra nás to čeká. Chápeš 
to? Taky se tak těšíš?“ ptá se mě. 
 „Vy se snad těšíte na svou smrt?“  
Dívá se na mě, jako kdybych ji urazil. „Nemůžeš to brát tak vážně! Třeba vyhraješ a budeš si 
žít blaze!“ 
 „Hmm.“ Žádná jiná odpověď mě nenapadá.  
Chystám se odejít, ale Marcela mě zastavuje. „Musíš chvíli počkat,“ říká, „až se všichni 
nasnídají, řekneme vám nové informace. Zítra totiž odjíždíte.“ 
Vchází Kateřina: 
„Ahojte všichni. Dnes je náš velký den. Zítra startuje soutěž ‚Kdo přežije‘, takže nás dneska 
čeká hodně práce. Karel vám všem rozdá tabulky, ve kterých máte napsané, kdy a v kolik vás 
očekáváme. Pro každého to dnes bude asi náročný den, ale pevně věříme, že to zvládnete.“  
Když mi Karel podává tabulky, pozoruji, jak se mi na nich objevuje můj dnešní plán. Než si ho 
ale stačím celý přečíst, ozývá se znovu Kateřina. 
 „Každý vidíte svoje povinnosti, které musíte splnit v uvedeném čase. O půl jedenácté se 
sejdeme všichni v místnosti klidu, a pustíme si záznamy z předešlých ročníků ‚Kdo přežije‘. 
Můžete se inspirovat strategií hráčů, podíváte se, jaké lístečky smrti si vylosovali, jak si vedli v 
soutěžích a jak bude probíhat celá soutěž. Za chvíli se tedy všichni sejdeme v místnosti klidu.“  
Přesouvám se o místnost dál. Místnost se pomalu zaplňuje sirotky a já si vzpomínám na film 
Zelená míle, ve kterém vedli nevinného vězně, který měl být popraven. „Kráčí tu mrtví. Pozor, 
mrtví procházejí!“ hulákal strážník.  
Když si sedá poslední příchozí sirotek, ve dveřích se objeví náš tým. Kateřina, Lucie, Karel a 
Marcela, která se jako vždy na každého usmívá. 
 „Vítejte moji milí,“ promlouvá k nám a stále se usmívá. „Teď se podíváme na záznam z 
předešlých her.“  
Zvedá dálkové ovládání a televize se rozzáří. 
 „Vítejte z Cookových ostrovů!“ křičí moderátor, který stojí ve vzduchu na vrtulníku. „Po pěti 
letech jsme tu zpět. Šestnáct sirotků bude vysazeno na dva ostrovy. K dispozici budou mít jen 
špinavou vodu a křesadlo. Jen jeden může přežít. Vy budete svědky toho, kdo to bude. ‚Kdo 
přežije‘ začíná!“ vykřikuje a vrtulník letí pryč. Začíná hrát hudba, ve které zpívají ženy 
zvláštním jazykem. Připomíná mi to zpěv domorodců. V televizi se ukazují fotky soutěžících s 
jejich jmény a záběry z místa, kde leží ostrovy, na kterých jsou sirotci vysazeni.  
Když tato upoutávka skončí, objevuje se znovu moderátor. Vysvětluje divákům pravidla hry. 
Následně rozdělí sirotky do dvou kmenů. Název kmene je napsán na vlajce, kterou mají oba 
kmeny. Každý kmen má také jinou barvu. Soutěžící dostávají šátky s barvou jejich kmene. 
První den mají za úkol zabydlet se na ostrově. Postavit si přístřešky, ve kterých budou spát, 
seznámit se s podmínkami, nachytat nějaké ryby, převařit si vodu, aby nebyla plná bakterií a 
dala se pít, a další nezbytné úkoly potřebné k přežití. Druhý den se koná výzva. Vyhrává kmen 
s modrými šátky, kmen s červenými jde večer na kmenovou radu. Každý hlasuje a vypadává 
desetiletý kluk. Sahá do velké skleněné mísy plnou černých lístečků a jeden vytahuje. Podává 
ho moderátorovi, který čte chlapcovu smrt. Bude zamčený do dřevěné klece a následně 
shozen do jámy plné ostrých kůlů. Z jámy je slyšet chlapcovo sténání, tak ho vytahují a shazují 
znovu. Ukazují diváky, kteří šílí nadšením. Chce se mi zvracet, a jak tak koukám po ostatních, 
vypadají stejně vyděšeně.  
„No, na začátek to bylo celkem drsné, ale potom se to rozjelo ještě více,“ povídá nám 
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Marcela s nadšením v hlase. Je vidět, že je ve svém živlu. Vstávám a mířím pryč. Ostatní mě 
následují. 
 „Kam to všichni jdete, to je teprve začátek!“ křičí na nás Lucie. 
 „Nechci se na to dívat. Jdu pryč, je mi z toho na blití.“   
Beru schody po dvou, vcházím do svého pokoje a třískám dveřmi. Lehám si na postel a 
usínám.  
Budí mě ženský hlas. „Prosím všechny sirotky, aby se okamžitě dostavili na fotografování.“ 
Pomalu vylézám z postele a jdu dolů. 
 Čeká tu na nás Lucie. Když už jsme kompletní, ujímá se slova. „Jsme všichni? Dobře. Takže, za 
pár dní budete mít své fanoušky. Ti budou chtít vaše podepsané fotografie a plakáty. Teď vás 
pořádně oblečeme, vyfotíme a potom to všechno podepíšete. Jasné?“  
Když nás všechny vyfotí, každý dostane barevné fixy a snad tunu fotek k podepisování.  
 
Je večer a my si jdeme lehnout. Dnes je poslední noc, kdy spím na měkké posteli. Zítra už 
budu spát někde daleko na ostrově, kolem mě polezou a pavouci a budou se plazit hadi. Je to 
možná moje předposlední noc, ačkoliv si myslím, že jako první nevypadnu.  
Jak asi zemřu? Zavřou mě do dřevěné klece a budou mě pouštět na ostré kůly, dokud 
nezemřu? Určitě jsem si nepředstavoval, že umřu jako sirotek, v roce 2112 v nějaké televizní 
show.  
  
„Dominiku, vstávej! Dnes nás to čeká! Dnes!“  
Je to Marcela. Bolí mě břicho. Už dnes nás odvezou a začnou nás sledovat miliony diváků, 
kteří budou přihlížet naší smrti a budou se z ní radovat.  
Po snídani nás vedou k betonové ploše, na které stojí tři velké vrtulníky. Dospělí před námi se 
zastavují a Kateřina k nám promlouvá: 
 „Odevzdejte mi vaše věci. Vítězi jeho věci po soutěži znovu vrátíme, ostatní prodáme 
fanouškům.“ Mezi tím, co je všichni odevzdáváme, nám Kateřina dále vysvětluje: 
 „Pokoje číslo 1,2,3 nastoupí do prvního vrtulníku. Pokoje číslo 4,5,6 nastoupí do druhého 
vrtulníku. Pokoje číslo 7,8 a 9 nastoupí do posledního vrtulníku. Rozdělujeme se do tří skupin. 
Než dosednu na sedačku ve vrtulníku, stačím zaslechnout: „Hodně štěstí.“ Zavírají se dveře a 
my vzlétáme vzhůru. Už nikdy neuvidím své město Litovel. 
Dívám se z okna, ale nevnímám krásu pode mnou. Jak dlouho už letíme? Dvě, tři hodiny? 
Nevím. Je tu napjatá atmosféra.  
Přistáváme. Moderátor už nás očekává: „Vítejte v Gabonu! Nebudeme to protahovat. 
Potřebuji dva nejstarší hráče.“ 
Chvíli se dohadujeme, kdo se kdy narodil. Když se mě jeden chlapec zeptá na rok narození a já 
odpovím 1998, všichni se na mě nechápavě otočí. Vymlouvám se, že to byla jen sranda a že 
mi je 14 let. Dopředu vystupují dva nejstarší hráči – tmavovlasá vysoká dívka a kluk s 
blonďatými vlasy – Adéla a David.  
„Vy jste nejstarší? Dobře. Stoupněte si od sebe kousek dál. Vy jste dva kapitáni a budete si 
vybírat členy do vašeho týmu. Kdo bude vybírat první, rozhodne kámen, nůžky, papír.“  
Vyhrává David a do svého týmu si vybírá statného chlapce. Adéla má podobný výběr – vybírá 
si vysokého kluka, který vypadá, že by mohl být silný. Stojím a čekám, že si mě někdo vybere. 
Když už se strachuji, že když mě nikdo nebude chtít a hned mě vyhodí, z myšlenek mě vytrhne 
věta:  
„Hej ty, pojď k nám!“  
Řekla to Adéla a já jdu k její partě. Ale ne, se mnou v kmeni je Petr. Bude mě chtít okamžitě 
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vyhodit – to samé platí i o něm, také ho tu nebudu chtít. 
„Jsem Dominik,“ představuji se a podávám si se všemi ruce – včetně Petra. Adéla vybírá do 
našeho kmene zbývající hráče - kmeny jsou kompletní.  
„Dobře. Vy jste kmen Fang,“ hází červené šátky druhému kmeni. „Vy jste kmen Kota,“ hází 
nám žluté šátky. Uvazuji si jej kolem zápěstí a čekám na další pokyny.  
 „O.K. Jste připraveni na dnešní výzvu?“ 
Všichni na sebe koukáme – mysleli jsme, že dnešek budeme mít volný a že si budeme 
zabydlovat náš ostrov. Místo toho nás ale čeká výzva. Přesto všichni přikyvujeme a 
moderátor nám vysvětluje pravidla: 
„Na můj pokyn proběhnete mezi vlajkami nahoru do kopce, kde naleznete dvě individuální 
imunity. Jedna pro každý kmen. První z týmu, který vyběhne nahoru na kopec a vezme 
imunitu, bude v bezpečí na první kmenové radě. Nahoře vás také čekají pytle rýže. V této 
výzvě je ještě jeden zvrat. Nahoře naleznete i pytel s obilím a fazolemi. První kmen, který se 
celý dostane za černou čáru, vyhrává obilí a fazole. Poběžíte sobecky nahoru pro individuální 
imunitu, anebo budete spolupracovat s kmenem za účelem získání jídla? Chápete všichni 
pravidla? Dobře. Uvidíme se nahoře. Sirotci, připravte se. Start!“  
Běžím jako o život. Nemohu se rozhodnout, jestli mám rychle utíkat pro imunitu, anebo 
pomáhat ostatním hráčům svého kmene, abychom vyhráli pytel fazolí a obilí navíc. Stoupám 
do kopce a cítím, že zpomaluji. Je to obrovsky náročné. Nemá cenu běžet pro imunitu, 
protože už je přede mnou asi pět hráčů. Pomáhám tedy našemu kmeni, abychom byli co 
nejrychleji nahoře. Zpomaluje nás Veronika – je to osmiletá holčička s blonďatými vlásky. Sice 
je roztomilá, ale nejraději bych ji nakopl, protože nás brzdí. Trčím vzadu a tahám ji za ruce. 
Veronika ale mrčí a odmítá běžet. Jeff už je nahoře na kopci a všechno komentuje. Seshora 
slyším; 
 „Fang získává odměnu v podobě pytle fazolí a kukuřice.“ 
 Už to nemá cenu. Prohráli jsme. Nechávám Veroniku jít a stoupám až nahoru. Všichni leží na 
zemi a oddechují. Já dělám to samé. Adéla a ostatní hráči mého kmene mě chválí za pokus 
dostat Veroniku nahoru.  
„Fangu, imunitu vyhrál Marek, který se nemusí bát vaší první kmenové rady. Odneste si 
všechny své věci. Máte rýži, fazole a kukuřici – od každého jeden pytel. Nezapomeňte si vzít 
svou kmenovou vlajku, kterou budete nosit na každou výzvu. Tady máte mapu, kde najdete 
místo vašeho tábora.“  
Fang se balí a odchází. 
„Pro vás, Koto, mám jen pytel rýže. Imunitu od vás vyhrál Petr.“ 
Zhrozím se – Petr že vyhrál imunitu? 
 „Zde máte kmenovou vlajku a mapu. Uvidíme se zítra.“ 
 Odcházíme. Beru kmenovou vlajku – je to lehká, ale dlouhá dřevěná tyč zakončená žlutou 
vlajkou s nápisem KOTA – jménem našeho kmene.  
I když jsme naši první výzvu prohráli, vypadáme jako silný kmen. Je nás pět chlapců a tři dívky 
– z toho dvě malé, asi osmileté děti – Veronika a Oto. Zbytek je asi v mém věku a starší, 
Kdybych nepočítal Otu a Veroniku, máme čtyři chlapce a tři dívky. Petr, já a Dan jsme silní – 
můžeme hodně pomoci v táboře, ale i při výzvách. Kenny, třináctiletý chlapec, prý je 
mimořádně nadaný a chytrý, takže se nám bude hodit do výzev, které budou o logice. Dívky – 
Adéla, Anna a Kerol, jsou ohebné a rychlé. 
Všichni pomáháme v táboře – chodíme pro suché listí, které použijeme na střechu, hledáme 
trávu, pomocí které bychom si mohli podestlat, aby se nám pohodlněji spalo. Je tu ale 
problém. Nemáme oheň, bez kterého si nemůžeme převařit vodu. To znamená, že nemůžeme 
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pít. Také si nemůžeme uvařit rýži. Budeme to muset vydržet do zítřejší výzvy, ve které budeme 
určitě hrát o přístup k ohni.  
Začíná se stmívat a my chodíme postupně spát. Lehám si na trávu. Měkké jako postel to není, 
ale je to lepší, než spát na holé zemi. Je mi ale strašná zima. Bez ohně je to těžké. Zavírám oči 
a hned usínám. 
 
Probouzím se. Slunce už vyšlo na obzor, ale ve vzduchu je cítit ranní vlhko. Všichni ještě spí, 
kromě Kennyho. 
 „Nepůjdeme omrknout poštu?“ ptám se ho. 
 „Jo, můžeme, stejně ještě všichni spí.“  
Vyrážíme. Nacházíme ji asi po deseti minutách. Je schovaná na malém prostranství. Tyčí se tu 
dřevěný kůl zakončený maskou. U kůlu stojí košík. Otvírám ho a nacházím ruličku papíru. 
Beru ji do ruky.  
„Přečteme si ji všichni,“ říkám Kennymu. Vracíme se ke kmeni a hned všechny budíme. 
 „Lidi, vstávejte. Máme poštu!“  
Náš tábor se pomalu probouzí. Odmotávám ruličku a pouštím se do čtení; 
 „Zažili jste studené, temné noci v džungli a vaše pocity v této situaci jsou strašné. Rádi byste 
trochu bezpečí a pěkný, velký oheň?“ 
 „Joooo,“ radujeme se. 
 „Měli byste se raději pohybovat společně, abyste ho měli šanci vyhrát. Když nebudete první v 
cíli, možná jako první opustíte tuto hru.“  
Kamera mi natáčí obličej, ale já ji ignoruji. Už si pomalu zvykám.  
„Tuto výzvu musíme vyhrát,“ podporuji všechny. 
 „Protože bez ohně jsme nahraní,“ doplňuje mě Dan. 
 „Já mám hlad,“ škemrá Veronika. 
 „To my všichni. Dominiku, nepůjdeme se podívat po nějakém jídle?“ ptá se mě Adéla. 
Jdeme dál od našeho tábora, ale kamery nás pozorují.  
„Musíme začít myslet dopředu, Dominiku. Co když dneska prohrajeme? Já nechci zemřít! Chci 
bojovat!“ 
„Když dneska prohrajeme?“ začínám. „Tak bychom asi měli vyhodit Veroniku. Je to sice kruté, 
ale nemáme na vybranou, když nepomáhá v táboře a jen kňourá. A při výzvách je taky 
k ničemu.“  
 „Přesně to jsem měla na mysli,“ usmívá se Adéla. 
 „Takže v kmeni je nás osm. Když uděláme takovou malou alianci, kterou budeme tvořit my 
dva a ještě se k nám přidá David a Petr, budeme čtyři. Jako náhradního, pátého člena naší 
aliance můžeme přidat Kennyho, kterej je chytrej a mohl by nás svou taktikou posílat dál.“  
„Jo, ale s Petrem nejsem zadobře.“ 
 „Tak byste se měli co nejrychleji usmířit, nebo bude co nevidět po tobě,“ kouká na mě Adéla.  
„O.K.“ říkám jen. 
Jdeme zpátky do tábora se zprávou, že nic k jídlu jsme nesehnali. Ve skutečnosti jsme žádné 
jídlo nehledali. Mířím k Petrovi a tahám ho za rukáv kousek za tábor. Snad nás nikdo neuslyší. 
„Hele, já vím, že si pořád myslíš, že jsem Bena zabil. Ale věř mi, já jsem to nebyl!“ 
 „Nechci se o tom bavit,“ řve na mě.  
„Nechci se bavit o TOM. Mluvil jsem teď s Adélou a dohodli jsme se na alianci, ve které 
bychom byli ty, já, Adéla, Dan a náhradník Kenny. Souhlasíš?“  
Uvědomuji si, že kvůli němu jsme v této hře, ale už jsem se s tím nějak smířil. 
 „Jo,“ odpovídá mi a vrací se do tábora.  
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Jdu za ním a televizní štáb nám oznamuje, ať si začneme balit věci. Čeká nás výzva. 
Beru kmenovou vlajku a vycházím jako první. Jdeme podél vysekané cestičky a asi po patnácti 
minutách vidím Jeffa. Podle prostředí si zkouším domyslet, v čem výzva asi bude spočívat; 
vidím špinavou vodu, za ní vysokou věc ve tvaru trojúhelníku a dvě velká pískoviště, každé 
jinak označené – jedno žlutou a druhé červenou barvou. Přichází i kmen Fang včele s Hugem. 
Znovu se tváří jako mistr světa. 
Promlouvá k nám Jeff: „Jste připraveni na dnešní soutěž?“ 
 „Joo.“ 
 „Dobrá. V dnešní výzvě šest členů kmene přivázaných k sobě poběží přes močál plný pijavic, 
přes síťovou stěnu a nad sérií překážek. Pak vyhrabete tři pytlíky s částmi skládačky a 
dorazíte do cíle, kde zbývající dva členové kmene z těch kousků složí skládačku. První kmen, 
který dokončí skládačku, vyhrává. Chcete vědět, o co hrajete?“ 
 „Jasně.“  
Jeff stahuje přikrývku a odhaluje sošku. „O imunitu. Tohle je ta nejdůležitější věc v této hře. 
Když máte imunitu, nemůžete být vyloučeni. Bez ní jste zranitelní. Vítězný kmen získá imunitu 
a oheň ve formě křesadla. Poražení půjdou na kmenovou radu. Dám vám chvilku na 
promyšlení strategie a začneme.“ 
Shromažďujeme se do kolečka a já hned šeptám:  „Kenny, ty musíš být u té skládačky.“ 
 „To je jasný, ale koho k němu raději pošleme. Veroniku nebo Otu?“ ptá se Dan.  
„Já bych tam raději poslala Veroniku,“ zapojuje se do debaty Anna.  
Všichni přikyvujeme a shodujeme se na tom samém.  
„Jste všichni připraveni?“ ptá se Jeff, mezitím, co nás přivazují k sobě tenkým lanem. 
 „Ano.“ 
 „Dobře. Za kmen Fang běží Hugo, Marek, Jan, Lilie, Lena a Tereza. Skládačku řeší Ted a 
Monika. Za kmen Kota běží Petr, Dan, Dominik, Oto, Adéla, Anna a Kerol. Skládačku řeší 
Kenny a Veronika. Sirotci pozor. Start!“ 
 Běžíme celkem rychle, ale stíhám dobře. Jeff jako obvykle všechno komentuje; 
 „Kmen Kota je rychlejší než kmen Fang. Hugo zakopl a zpomaluje kmen Fang! Kota má velký 
náskok. Sirotci se vlečou přes mělký močál plný pijavic. Kmen Kota si vede dobře. Už jsou 
všichni na břehu. Ale né, Kerol uklouzla a spadla do močálu, stáhla tam i svoje spoluhráče. 
Fang dohání náskok a předbíhá Kotu! Přelézají přes síťovou stěnu, na které jsou všichni velmi 
rychlí. Kota se konečně vytáhla z močálu a také pokračuje na síťovou stěnu. Kmen Fang ale už 
míří k písku a bude hrabat. Kota přeskakuje překážky a dohání Fang. Je to velmi vyrovnané. 
Oba kmeny již hrabou. Dominik hrabe a odhazuje svůj písek ke kmeni Fang. Ti se ale 
nevzdávají a už mají svůj první pytel. Kmen Kota zaostává, mezitím, co už Fang vytahuje 
druhý pytel, Kota stále hledá první. Kmen Kota už našel svůj první pytel, ale kmen Fang už 
běží se všemi třemi pytli. Lena a Tereza už rozvazují uzly na pytlích a vytahují skládačku. 
Kmen Kota našel svůj druhý pytel. Lena a Tereza rychle postupují a skládačku už mají téměř 
hotovou. Už jen kousek. Kota stále hledá svůj třetí pytel, ale nemá štěstí.“ 
 „Máme to Jeffe,“ vykřikuje Tereza.  
Jeff přistupuje ke skládačce a chvilku si ji prohlíží. Poté ale zvedá ruce a vykřikuje:  „Fang 
vyhrává imunitu a oheň.“ 
Přestávám hrabat a sedám si na písek. Utírám si zpocené čelo rukou od písku. Slyším jásot 
kmene Fang. My ale důvod k radování nemáme. Dnes musíme někoho vyloučit. 
„Fangu, gratuluji. Vyhráváte imunitu,“ předává jim do rukou sošku. „Nikdo dnes nevypadne 
ze hry. A je tu taky druhá část, oheň ve formě křesadla. Koto, jediné, co pro vás mám, je 
dnešní schůzka se mnou na kmenové radě, kdy jeden z vás bude vyřazen. Vemte si věci a 
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vraťte se do tábora.“ 
Celí sklíčení se vracíme do tábora. Mluvíme až tam.  
„Vedli jsme si dobře, prostě to nevyšlo.“ 
 „Jasně, příště je porazíme.“  
Přichází ke mně Adéla a posunkem hlavy mi naznačuje, abychom si stoupli kousek dál.  
„Dnes půjde Veronika,“ šeptá. 
 Jen přikyvuji hlavou. „Řekla jsi už Danovi a Kennymu o našem spojenectví?“ ptám se. 
 „Jasně. Ale musíme jim říct, koho dnes vyhodíme.“  
„Dobře. Půjdu jim to říct, ale ty prosím zajdi za Petrem.“ 
 „Domluveno.“  
Jdu za Danem a šeptem mu řeknu: „Dnes jde Veronika.“ To samé povím Kennymu. Oba 
souhlasně přikyvují.  
Všichni tu máme hlad a žízeň, ale nemáme co jíst. Kmen Fang už si určitě převařuje vodu a 
vaří rýži s fazolemi. Mám strašlivou žízeň, ale co se dá dělat. Třeba také po kmenové radě 
dostaneme křesadlo.   
Stmívá se a je nám řečeno, že máme vyrazit na kmenovou radu. Jdeme po vyznačené cestě, 
dokud nedorazíme k velkému dřevěnému přístřešku. Uprostřed je ohniště a všude okolo 
ohnivé dekorace a pár lebek. Čeká tu na nás Jeff a než si stačíme sednout, dává nám první 
pokyny: 
 „Za každým z vás je pochodeň. Vezměte si ji, běžte k ohni a zapalte ji. Tohle je část rituálu 
kmenové rady, protože v této hře oheň představuje váš život.“ 
 Hledám pochodeň se svým jménem a mezitím, co je všichni zapalujeme, Jeff dál vysvětluje: 
„Dokud máte oheň, jste ve hře a naživu. Pokud uhasne, hra i život pro vás končí. To bude dnes 
případ jednoho z vás.“  
Všichni si sedáme včetně Jeffa. 
„Pojďme přímo na věc. Dane, zeptám se tebe. Jak si myslíš, že se vám vedlo v dnešní 
soutěži?“ Dan chvíli přemýšlí, ale nakonec odpovídá; 
 „Myslím, že dobře. Lépe, než jsme čekali.“ 
 „Myslíš, že jste si vedli dobře?“ ptá se Jeff podruhé. 
„Ano.“ 
 „Nejen, že to byla naprostá katastrofa, ale ještě k tomu se vychvalujete.“ 
 „Nesouhlasím. Nemyslím, že to byla úplná katastrofa,“ přidá se do diskuze Petr. „Můžeme je 
porazit a těšíme se na další soutěž.“ 
 „Dobře,“ směje se Jeff. „Anno, kdo je vůdcem vašeho kmene?“ 
 „No, abych pravdu řekla, nemáme žádného vůdce. Je to na prd.“ 
 „Adélo, ty sis vybírala do kmene hráče. Jsi spokojená, že nemáte žádného vůdce?“ 
 „Myslím si, že je tady hodně vůdců, ale nikdo se k tomu dobrovolně nehlásí, protože se bojí, 
aby to nebyla smrtící rána,“ říká Adéla. 
„Dobrá, je čas přikročit k hlasování. Petře, máš náhrdelník imunity. Jako vždy, ho můžeš 
někomu věnovat, anebo si jej můžeš nechat.“  
„Nechám si ho,“ říká Petr. 
 „Nemůžete hlasovat pro Petra, pro všechny ostatní ano. Je čas hlasovat. Anno, jsi na řadě.“  
Sleduji, jak Anna vstává a odchází k výklenku, kde stoupá do schodů. Tam se zřejmě bude 
hlasovat. Přichází a nyní hlasuje Kerol. Pak jsem na řadě já. Když vidím, jak se Kerol vrací 
zpět, vstávám a jdu k výklenku. Stoupám po třech schodech a udělám čtyři kroky. Stojí tam 
stůl s papíry a malou truhličkou. Před stolem je kamera, na kterou můžeme něco vzkázat. 
Beru do ruky fix, který ale vypadá jako sloní ocas, sundávám z hromádky lístečků těžítko ve 
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tvaru kamene a píši jméno VERONIKA. Ukazuji lísteček na kameru. 
 „Promiň, ale někdo vypadnout musí. Ty jsi nejslabší článek našeho kmene,“ šeptám.  
Překládám lísteček na půl a dávám ho dovnitř truhličky. Vracím se zpět na své místo a sedám 
si. Čekám, až všichni odhlasují.  
Když je tak učiněno, Jeff se ujme slova: „Dojdu pro hlasy.“  
Vrací se s truhličkou v ruce. Pokládá ji na stolek před sebou. 
 „Jakmile přečtu hlasy, rozhodnutí je konečné. Vyloučená osoba ihned opustí kmenovou radu 
a přistoupí ke skleněné míse smrti. Poté si vytáhne jeden lísteček a přečte jej nahlas.“ 
 I když jsem si jistý, že vypadne Veronika, bolí mě břicho a jsem hodně nervózní. 
 „Přečtu hlasy.“ Vytahuje lísteček, otvírá ho, čte si jméno a pak lísteček otáčí k nám.  
„První hlas: Veronika.“ Vytahuje druhý lísteček. „Dominik.“ Jeden hlas Veronika, jeden hlas 
Dominik.“ Vytahuje třetí lísteček. „Veronika. Dva hlasy Veronika, jeden hlas Dominik.“ 
Přichází na řadu čtvrtý lísteček. „Veronika. Tři hlasy Veronika, jeden hlas Dominik.“ Pátý 
lísteček. „Veronika. Čtyři hlasy Veronika, jeden hlas Dominik.“ Šestý lísteček. „Dominik. Čtyři 
hlasy Veronika, dva hlasy Dominik.“ Předposlední lísteček. „Dominik. Čtyři hlasy Veronika, tři 
hlasy Dominik.“  
Doufám, že to neskončí remízou. Jeff vytahuje poslední lísteček, rozdělává jej a čte si ho. Pak 
ho k nám otáčí. „První vyloučená osoba z ‚Kdo přežije Gabon‘ je Veronika.“  
Na lístečku je velkými písmeny čitelně napsáno její jméno. Tento lísteček jsem psal já. 
 „Přines mi pochodeň.“  
Vstává, slzy jí tečou po tváři a ve tváři má vystrašený výraz. Bere do rukou pochodeň, zasouvá 
ji do díry v zemi. Jeff se jí podívá do uslzených očí.  
„Veroniko, kmen promluvil.“, říká a zhasíná pochodeň klapkou. Veronika statečně přechází k 
míse, sahá do ní, vytahuje černý lísteček a pomalu čte:  
„V akváriu, s největším druhem doposud, o tvém konci takto rozhodl osud.“ Všichni po sobě 
koukáme, protože absolutně nechápeme, co se bude dít. 
„Nastal čas,“ vykřikuje Jeff. V tu chvíli se za ním posouvá část stěny a odhaluje obrovské 
akvárium, které stálo za ní. V něm je malá díra, kterou se Veronika sápe dovnitř. Jeff uzavírá 
otvor a otáčí se na kameru. „Naše první smrt. Užijte si ji.“ 
V tu chvíli odněkud seshora spadne přímo do akvária neuvěřitelně dlouhý a tlustý had. 
Následuje rychlý spád: Veronika uskočí a běží ke kraji, než to ovšem stihne, obrovský tvor 
omotá svým objemným tělem to její. Zavírám oči a zacpávám si uši, ale i přes to slyším to 
nesnesitelné křupání. Odhaluji jedno oko a sleduji, jak netvor otvírá dokořán svou tlamu a 
začíná polykat nevinnou dívku. Už to nemůžu dál vydržet. 
„Neee!“ vykřikuji a zvedám se na nohy. Vím, že je to i má zásluha, že právě Veronika umírá, 
ale hlavně za to mohou oni. Ti, co to vymysleli. Kopám do lebek a shazuji zapálené pochodně. 
 „Dominiku, sedni si!“ upozorňuje mě Jeff.  
Jeho napomenutí však ignoruji. 
 „Naposledy ti říkám, sedni si,“ varuje mě znovu. Znovu ho neposlouchám. Místo toho beru 
hořící pochodeň a zapaluji přístřešek, ve kterém právě všichni jsme. Než však dřevo stačí 
pořádně chytnout, slyším ránu. Řítím se k zemi a cítím, že mi ze zad teče krev. Co se to děje? 
Postřelili mě? Než si však stačím odpovědět, zavírám oči a už nic nevnímám. 
 
Probouzím se a zjišťuji, že mám hlavu položenou na stole. Pode mnou leží oslintané papíry. 
Rozhlížím se kolem dokola. Nepoznávám to tu. Kde to jsem? Vypadá to tu jako v kanceláři. 
Sedím za stolem plným papírů a propisek. Celá jedna strana pokoje je prosklená, takže je 
vidět do krásné zahrady. Slyším rachot. Otvírají se dveře a dovnitř vběhnou dvě děti. 



Základní škola Litovel, ulice Jungmannova  
 

37 

 „Tatí, tatí, už to máš hotovo? Pojedeš s námi a s maminkou do ZOO?“  
Ty děti poznávám. Holčička se světlými vlásky a chlapec s tmavýma očima – to je Veronika a 
Oto! Tahají mě za ruku. Ohmatávám si tvář. Něco mě píchá – vousy. Natahuji se pro kalendář 
na stole. Rok 2034? Co to má zase znamenat? Do dveří vchází blonďatá žena s kudrnatými 
vlasy – je to Kateřina. 
 „Dominiku, pojď, děti si tě chtějí také užít. Vím, že být ředitelem Sirotčince je náročná práce, 
ale musíš se také věnovat nám.“ 
„Haf!“ Do pokoje se vřítí zlatý labrador a po všech nadšeně skáče. 
„Nech toho Bene, nebo tě necháme doma!“ 
 Podívám se na svou manželku a na své děti. Usměju se a řeknu: 
 „Tak jedem do ZOO.“ 
 
Jmenuji se Dominik Růžička. Je mi 14 let. Vlastně by mi mělo být 14...  
Místo toho je mi 36. 
 
 

 
Moje jméno je: Dominik Růžička 
 Je mi 14 let 
Moje  zájmy, vlastnosti:  filmy (kino), in-line brusle, posezení 
s přáteli, čtení, angličtina; přátelský, veselý, líný 
Inspirace, důvod k napsání: vlastní hlava, pořad Survivor 
(Kdo přežije) a  knížka Hunger Games 
Psaní mého díla mi trvalo: po kouskách asi 2 týdny 
Moje dřívější zkušenosti s psaním:  žádné - jedině slohy (jestli 
se počítají) 
Jakou literaturu vyhledávám: fantasy, sci –fi a horory  
Chtěl bych prožít svůj napsaný příběh: z části ano, z části ne 
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 Zdislava Putnová, 
                      7.B 
 poštovní známka 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                
 
   
 
 
 
 
                                                                 Michaela Stejskalová, 7.B – poštovní známka     
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  4. kategorie 8. – 9. třída poezie 
 
1. místo Tereza Dušková, 9.A 

 
Tajuplná Litovel 
 
Tam, kde nádherná je krajina 
a šest ramen řeky Moravy se  
protíná,  
tam je to, oč tu běží – 
tam tajuplná Litovel leží. 
 
Tam každou noc takhle o půlnoci 
vylézají strašlivé můry noci. 
Nedaleko náměstí  
skrývá se strašlivé tajemství. 
 
Tam schody do podzemí stojí,  
každý se na ně vkročit bojí. 
Jestli tam vkročíš, pomoci ti není, 
strašlivý trol tě vtáhne do sklepení. 
 
 

            Již takhle skončila nejedna nebohá                
holčička, 
už z nich zbyla jen tělíčka. 
Trol je prudce udeří 
a dá si je k večeři. 
 
Vlci na měsíc vyjí, 
jejich hlasy nocí znějí. 
Ke kapli svatého Jiří 
již bludní rytíři míří. 
 
Nad střechou místního kostela 
vznáší se duch Josefa Jungmanna. 
A kat mečem tupým 
stíná hlavy mrtvým. 
 

A když se noc v den promění, 
vše náhle upadá v zapomnění. 

 
 

 
Moje jméno je Tereza Dušková 
Je mi 15 let 
Moje zájmy, vlastnosti: kreslení, čtení a sport 
Inspirace, důvod k napsání: původně úkol do slohu, ale 
zajímavý 
Psaní mého díla mi trvalo: asi dvě hodiny  
Moje dřívější zkušenosti s psaním: spíš ne 
Jakou literaturu vyhledávám: historickou 
Chtěl bych prožít svůj napsaný příběh? Určitě ne, bojím se, 
že bych skončila jako ty holčičky   
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2. místo Adam Huličný, 9.A 
 
Naše město Litovel 
 
Litovel je pěkné městečko, 
jež krásou oplývá. 
Mají tu dobré pivečko 
a každý si tu rád zazpívá. 
 
Na každoroční slavnosti 
každý si s láskou zajde, 
odpočine si od starostí 
a dobrou náladu zde najde. 
 
Když někoho trápí nuda, 
nebo nemá co na práci, 
litovelský park slouží zcela 
na dětinskou legraci. 
 

Pěkná knihovna zde také stojí, 
každý ji rád navštíví, 
dobrou knihu si tu půjčí 
a tráví s ní krásné dny. 
 
O prázdninových večerech, 
když slunce pomalu zapadá, 
turisté po cyklostezce jezdí, 
tam, kde je právě napadá. 
 
Mám rád to naše město 
se vším, co v něm prožívám, 
ať je dobře nebo špatně, 
rád vždy na ně vzpomínám. 
 

 
 
 

Moje jméno je Adam Huličný 
Je mi 15 let   
Moje zájmy, vlastnosti: fotbal a rybaření 
Moje inspirace k napsání je život v Litovli 
Psaní mého díla mi trvalo asi hodinu  
Moje dřívější zkušenosti s psaním: žádné, výjimečně se mi 
to povedlo                                                                        
Jakou literaturu vyhledávám: naučnou 
Chtěl bych prožít svůj napsaný příběh?  Ano. 
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3. místo Barbora Ivaničová, 8. A 
 
Jungmannova škola 
 
Ve městě jako růžička 
stojí naše školička. 
Jmenuje se Jungmannova 
a je pořád jako nová. 
 
Stojí v městě Litovel, 
hned vedle rybníka, 
vedle ní fara je, 
„Jungmanka“ však vyniká. 
 
Škola je to nádherná, 
útulná je dost, 
paní ředitelka si na ní zakládá, 
všem je nám pro radost. 
 

Učitelé jsou tu bezva, 
žáci také ti nejlepší – 
jen se přijďte podívat, 
každý z vás se přesvědčí. 
 
Také titul Ekoškola máme, 
vidíte to u vchodu. 
Však si na něm zakládáme, 
chráníme si přírodu. 
 
Tak to je prosím naše škola, 
každý nám ji závidí. 
Takovou neuvidíte nikde dokola –  
ta je jenom u nás v Litovli. 
 

 
 

 
Moje jméno je Barbora Ivaničová 
Je mi 14let 
Moje zájmy, vlastnosti: nejraději čtu, zpívám a hraji na 
kytaru, chodím do náboženství; jsem dobrosrdečná, 
kamarádská, hodná, veselá 
Inspirace, důvod k napsání: zajímavé téma (možnost 
ukázat své dílo). 
Psaní mého díla mi trvalo 15-30 minut 
Moje dřívější zkušenosti s psaním: zatím jsem jen zkoušela 
sama psát doma 
Jakou literaturu vyhledávám: dobrodružnou a příběhy o 
dětech a zvířatech 
Chtěl bych prožít svůj napsaný příběh? Já ho prožívám 
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                                                                                                 Michaela Strnadová, 9. A – Kaple sv. Jiří 
 
 
 

 
Literární soutěž O cenu Josefa Jungmanna 
 
Právě jste dočetli první sborník nejlepších literárních prací, které se nám sešly ve 

školním roce 2011/2012. Chceme tímto založit tradici a pořádat tuto soutěž každoročně.  
Motivací k vyhlášení soutěže bylo připomenutí odkazu Josefa Jungmanna, s jehož 

jménem je naše škola spojena. Cílem soutěže je povzbudit naše žáky k psaní, rozvíjet jejich 
talent a učit lásce k literatuře.  

Letošní ročník jsme věnovali našemu krásnému městu Litovel. Proto jsme do sborníku 
zařadili také výtvarné práce, které zachycují historickou atmosféru města.   

Všichni jsme rádi, že jsme soutěž vyhlásili, protože jsme tak měli možnost poznat, co 
umíme, můžeme navzájem porovnat úroveň našich prací a děti získaly šanci poprvé 
publikovat a svůj talent ukázat veřejnosti. A i ti, kteří váhali a soutěže se nezúčastnili, se už 
jistě těší na druhý ročník, který bude vyhlášen opět v příštím školním roce. 
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