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  Vítězové v kategorii 
7- 9 let 

Nejmladší kategorie tentokrát překvapila početným 
zastoupením – dorazilo 25 prací.  

Děti psaly příběhy  
plné dobrodružství a kamarádství,  

objevovali se zvířecí hrdinové.  
Zapojila se ZŠ Slaná a ZŠ Komenského. 



  

1. místo 
Michaela Švarbová 

Jak se slaví Vánoce pod hladinou 

 
Je týden před Vánocemi a Adam a Ela se na ně už moc těší. Akorát jsou smutní, že je velké teplo a nepadá sníh. 

Když jejich tatínek a maminka šli na nákup, aby měli co dát na štědrovečerní stůl, tak si řekli, že jim pomůžou a 

půjdou ulovit kapra. Když došli k velkému rybníku, hodili prut do vody a čekali, až jim ryba zabere. 

Najednou Ele ucukly ruce a málem prut pustila, ale Adam jí pomohl vytáhnout rybu z vody. „To se nám 

poštěstilo,“ řekl Adam, „a dokonce je to kapr. Tak ho odneseme domů.“ „Prosím, ne,“ řekl kapr. Děti stály 

s pusou otevřenou a koukaly na kapra. „T…ten kapr… mluví!!!“ Křikli oba najednou. „Nebojte se, když si ze mě 

neuděláte večeři, tak vám na oplátku umožním, že se budete moct podívat do podvodního království a uvidíte, 

jak se slaví Vánoce u nás.“ „Děkujeme, pane kapře, ale to nemůžeme přijmout,“ řekla Ela. „Pustíme vás,“ dodal 

Adam, „ale nemůžeme být na Štědrý den někde jinde.“ „Jenže u nás je Štědrý den 20.12.,“ řekl kapr. „A to je 

dnes!“ vyhrkly děti. „Takže můžeme.“ Došly si domů pro neopren, který dostaly, když byly na dovolené u moře, 

a skočily do vody. Pan kapr je obmotal kouzelnou řasou, aby mohly dýchat. Nejdřív se šli podívat na rybí náměstí, 

kde stála velká řasa, která byla ozdobená jako vánoční strom. Potom na rybí trh a nakonec ke kaprovi domů. 

Tam děti pohostil. Když pluly zpět na rybí trh, aby si něco koupily, tak Adam uviděl velkou jeskyni a ptal se: „Co 

to je za jeskyni?“ „To je vchod do království štiky. U konce brány ji hlídají dva úhoři a hlavně…“ nedokončil větu 

kapr, a děti už byly v jeskyni.  

Když Adam a Ela dopluli na druhou stranu vchodu, tak už tam čekali úhoři, a jeden povídá: „Vy jdete jako na 

zavolanou!“ Štika už je netrpělivá, kdy seženeme někoho dost velkého na její vánoční experiment, který chce 

dnes večer ukázat všem v rybím království.“ Čapli je a vedli k paní štice. Děti se bránily, ale marně. Úhoři byli 

silnější. Když přišli ke štice, tak štika řekla: „Děkuju vám, úhoři, ale bude mi stačit jeden. Toho kluka klidně 

pusťte.“ Tak Adama pustili a ten tu zprávu uháněl říct kaprovi. Ten se zatím rozmýšlel, jestli má jít za dětmi sám, 

nebo radši zavolat pomoc, ale když uviděl Adama a vyslechl ho, tak jenom řekl: „Neboj, už mám plán.“ 

Když doplavali na druhou stranu tunelu, tak úhořům 

řekli, že potřebují mluvit se štikou. Úhoři je tedy 

zavedli ke štice a tam jí praví: „Tihle dva chtějí s vámi 

mluvit.“ Kapr začal: „Prosím, paní štiko, vydejte nám 

Elu zpátky.“ Ale štika odvětila: „Já nemůžu. Potřebuju 

ji na můj experiment. Musím někoho velkého 

vykatapultovat do vzduchu, až úplně nad hladinu, a až 

ten někdo bude nahoře, rozhodí tam barevné blikající 

ozdůbky, které budou vypadat jako ohňostroj.“ „A 

proč si tedy nevyrobíte opravdový ohňostroj?!“ 

zajímalo Adama.  

„No protože to neumím,“ řekla štika. „Ale já to umím, vykřikla Ela. „To musíte smíchat tuhle látku, tuhle a tuhle, 

a potom to, jak vy říkáte, vykatapultovat do vzduchu a tam to vybouchne. To jsme se učili ve fyzice,“ řekla hrdě. 

„Tak to je jiná,“ řekla štika. Takže Elu pustila a společně to připravili. V 8 rybích hodin ohňostroj vypustili a všem 

obyvatelům rybníka se to moc líbilo. Štika dětem poděkovala a Adam s Elou se chystali domů. U břehu se 

rozloučili s kaprem a šli domů. Doma o svých zážitcích vyprávěli rodičům a ti tomu nemohli věřit.  



  

2. místo 
Anežka Šedinová 

O koulích 

 



  
3. místo 

Eliška Vélová 
Jak muchomůrka otrávila čerta 

 



  Vítězové v kategorii 
10- 12 let 

Dobrodružství obyčejných hrdinů i fantaskních světů  
sepsali 4 soutěžící, samí kluci!  

Příběhů byla hrstka a jeden druhému šlapali na paty, 
pročež se porota rozhodla udělit  

Cenu poroty dvěma, kteří měli přeci jen „něco navíc“. 



  
Cena poroty 

Kryštof Bucek 
Vánoce u Tombolových 

 
I. kapitola  

Jednou tak v dalekém městečku jménem Představy žila rodina Tombolových a ti zameškali Vánoce. Oni mají rádi 

Vánoce, ale letos to prostě nestihli. Takže maminka Monika rychle utíkala do kuchyně a dělala cukroví. Tatínek 

jako blesk utíkal pro koule na stromeček. Proto se syn Pavlík rychle obléknul a běžel ven za kamarády. A ti 

kamarádi už čekali u vrat a hráli si na koulovanou a hádejte – kdo vyhrál? No rozhodně náš Pavlík. Za chvíli Pavlíka 

přestalo bavit koulování, tak šel domů se kouknout na maminčinu práci s cukrovím. V kuchyni se ptá maminky: 

„Mami, můžu ochutnat cukroví?“ Maminka na to: „To si ze mě děláš legraci, vždyť jsme zameškali Vánoce, a ty 

chceš po mě cukroví? To nejde udělat nadvakrát.“ „Aha, mami!“ „Tak už se běž převléknout do vánočního 

oblečení.“ „Mámi, já jdu do obývacího pokoje si pustit televizi. Hooo! Mami, tati, kde je stromeček???“ 

II. kapitola  

V 1. kapitole jsme slyšeli: „Hooo! Mami, tati, kde je stromeček?“ 

A teď co budeme dělat, no? No? Já nevím! „Já už vím,“ řekl Pavlík. „A co teda?“ „Mami, ty vyzdob dům a ty tati 

dojeď pro stromeček. Uvidíme, co se bude dít. A když už měli připravený dům a tatínek přinesl stromeček, tak 

se dali do zdobení. Smáli se u toho a zpívali si přitom vánoční koledy. Třeba Nesem vám noviny a další písničky. 

A když šli ven a zpívali ty koledy, znovu měli takové štěstí, že je Ježíšek slyšel, takže už konečně měli Vánoce.  

A dostali, Pavlík i maminka s tatínkem, nádherné náramky a zazvonil zvonec a vánoční pohádky je KONEC.  

 



  Cena poroty 
Matěj Havelka 

Malá cestovatelka 

 
Bylo nebylo, v jednom velkém království žil král s královnou. Narodila se jim malá princezna jménem Amélie.  

Amélie chtěla procestovat svět už od narození. Neměla ráda učit se být princeznou.  

Za zámkem bylo kouzelné moře. Princezně se podařilo jednoho dne ze zámku tajně vyklouznout a jít ke 

kouzelnému moři. V moři se potápěla a pod vodou našla kouzelnou lampu. Vylovila ji, moc se jí zalíbila, tak si ji 

vzala s sebou do zámku.  

Ve svém pokoji lampu vystavila. Jednoho pochmurného dne si princezna lampu pohladila a vyletěl z ní Džin. 

Princezna celá bledá se moc lekla a Džin povídá: „Milá princezno, jsem tvůj Džin, splním ti tři přání.“ 

Princezna se zarazila a už přemýšlela, co by si mohla přát. Jedno jediné přání měla, a to… procestovat svět a být 

cestovatelkou. Džin jí splnil další dvě přání. Aby princezna mohla 

procestovat svět, její další přání bylo, mít ptáka Ohniváka, který ji 

dopraví na místa, která si Amélie přeje vidět. Princezna procestovala 

Asii, Japonsko, Austrálii, Egypt a Ameriku.  

Byla moc spokojená a domů za rodiči se vracela moc ráda.  

V Asii si našla i svého milého, do kterého se zamilovala. Pták Ohnivák se 

vracel z Asie do království se zamilovanou princeznou Amélií a rodiče 

z princezny měli velkou radost.  

 



  Vítězové v kategorii 
13- 15 let 

Od historické novely přes sobí grotesku, pouštní 
dobrodružství a fantasy příběh, až po ilustrované poetické 
leporelo pro děti – natolik rozmanité jsou světy teenagerů,  
kteří se s námi podělili o své texty (celkem jich přišlo 7). 



1. místo 
Daniel Slavík 
Čuníkův šálek čaje 

 



  

2. místo 
Anna Marie Koudelková 

Historická novela (ukázka) 

 
Možná bych si bývala nevšimla, že se tu tak nečekaně objevila, kdybychom nemusely nosit ve vlasech ty zatracené 

růže. Jenomže její tmavě oranžová tak zářila, mezi měšťany hemžícími se na tržišti, že nebylo možné ji přehlédnout. 

„Am!“, zavolala na mě a začala se prodírat mezi tou hordou lidí. 

Někteří se za ní dívali překvapeně, jiní pohoršeně a jedna starší žena jí dokonce zahrozila pěstí, když kvůli ní 

vysypala košík s ořechy. Taková byla moje sestra, věčně živá, energická, přímo sálající dobrou náladou. Občas, ne 

dobře, docela často, jsem si přála být jako ona. Mít její veselou povahu, vysokou postavu a kaštanové vlasy. Žel, 

neměla jsem ani jedno. Spíš jsem si představovala ty nejhorší scénáře, i když s oblibou tvrdím, že jsem pouze 

realista, byla jsem malá a díky mým plavým vlasům a alabastrové pleti, jsem většinou spíš vypadala, jako kdybych 

právě vylezla z hrobu. Hlavně po ránu.  

„Eleanor!“ Zavolala jsem na ni a už trochu obezřetněji vůči svému okolí jsem jí vyrazila vstříct. Za několik vteřin 

jsme si s úlevou padly do objetí.  

„Jak ti jde život u dvora, škvrně?“ Odpovědi se jí dostalo až po chvíli, protože mě ze začátku tiskla tak, že jsem 

skoro nemohla dýchat. Opravdu, jestli je něco těsnějšího než korzet, tak je to objetí vlastní sestry.  

„To víš, že skvěle. Královna Helen je moc milá.“ Usmála jsem se, ale v duchu jsem si myslela své. Milejší by člověk 

pohledal. Pomyslela jsem si, ale nahlas jsem nic neřekla, urážka koruny nebyla zrovna nejlepší záležitost, kterou 

by člověk získal prestiž. Eleanor mě od sebe odtáhla na délku paží a chvíli mě zkoumavě pozorovala. Pak nasadila 

jeden ze svých kouzelných úsměvů. 

„Tak to je skvělé, Am. Vždycky jsem byla ráda, že se na moji malou sestřičku usmálo štěstí.“ Prohodila veselým 

tónem. Její oči mi však říkaly něco jiného. Strach, který se v nich zračil, mě přinutil nahodit rádoby stydlivý úsměv. 

Jsem opatrná, neboj. Pomyslela jsem si a ze srdce si přála, abych jí to mohla říct a uklidnit ji, ale nemohla jsem. To, 

že jsem se stala komornou jejího Veličenstva sice zvýšilo mé společenské postavení, ale žádná výhra to nebyla. Ale 

uklidňovala jsem se tím, že mám aspoň vyhrazený malý pokojík a nemusím spávat v nohách královniny postele. 

Ani Eleanor pořádně nevěděla, jaký život na dvoře je, ale byla učená, tak si to dokázala aspoň představit. Bohužel 

jsem jí to nemohla říct, možná tak u ní doma, ale v hlavním městě jsem to nemohla riskovat.   

(…)  

Byla hodina po poledni, když jsem vstoupila do svého pokojíku. O půl druhé jsem měla být královně k ruce při radě 

s lordy. Ne, že bych se tedy vyznala v radění, ale královna občas potřebovala tu a tam ovívat vějířem. Shodila jsem 

ze sebe světle růžové šaty, které jsem měla ve městě a vyndala si z vlasů růži stejného odstínu. Podívala jsem se 

na květ ve své dlani a povzdechla si. Růžová, barva služebné a světlý odstín, svobodná. Jen výhodný sňatek by 

mohl zlepšit moji situaci, ale na ten jsem si moc naděje nedělala. Ono totiž bledé komorné moc populární nejsou. 

Položila jsem růži na toaletní stolek a oblékla si béžové šaty z lněného plátna. Zašněrovala jsem halenu a sáhla po 

koženém korzetu, který jsem si beztak utáhla moc těsně. Sáhla jsem po bílém šátku, kterým bylo třeba si zakrýt 

vlasy. Spěšně jsem se zkontrolovala v zrcadle a vyšla na chodbu, abych se mohla rychlými kroky vydat k válečnému 

kabinetu jejího Veličenstva. Za chůze jsem si upravila drdol a nasadila si šátek, zatímco jsem očima znovu a znovu 

obdivovala portréty královny Helen. Královna Helen v zahradě, královna Helen zpívá růžím, královna Helen na koni, 

udatná královna Helen v bitvě…Tolik jsem byla ponořená do mě tak známých obrazů, že jsem se jen tak tak vyhnula 

jednotce lukostřelců. Někteří z nich prohodili nevrlá slova mým směrem, ale byla jsem zvyklá. Tady jsem moc 

uznávaná nebyla, a tak nikdo neřešil, zda jsou ke mně vojáci zdvořilí, i když jejich postavení nebylo o tolik 

významnější než to moje. Holt, tak vypadal život komorné u dvora. Nikdo si vás moc nevážil a nápadníci se taky 

zrovna nehrnuli, ale myslím, že to prostě budu muset překousnout a doufat. 

 



3. místo 
Darja Mojžíšová 

Aljaška (ukázka) 

 Je půl osmé večer, všude je tma, lampy nikde, světlo nikde, sníh všude a po hlavní silnici si to štráduje nalitej sob. 

Možná jsem na to šla trochu zhurta, ale není dobré prodlužovat příběh dlouhým popisováním základních faktů. 

Jo, ten sob je opravdu nalitej, tak dvě promile určitě. Další věc, co by se hodila říct, je, že v Aljašce je zakázáno 

podávat alkoholické nápoje nezletilým a sobům, takhle je to definováno v zákoníku.  Takže jsme vlastně svědky 

trestného činu, pokud si ovšem sob nenalil sám sobě, což celkem není možné. Další věc ale je, že kdo by ve vesnici 

na jihu Aljašky, kde každý zná každého, nalil (ještě k tomu na Valentýna) sobovi alkohol. Poslední věc, co dodám, 

je, že Aljaška patří mezi státy s největší kriminalitou v USA. Myslím si, že teď už asi vím proč. Ne nadarmo jsou u 

alkoholických nápojů zmíněni i sobi. Ale teď zpátky do současnosti. Sob se kinklá z levých kopyt na pravá a klopýtá 

od pravého kraje silnice po levý a u toho spokojeně řehtá (netuším, jak se nazývá zvuk, co vydává sob).  

(…)  

Ze stromů vedle Mexické restaurace vyšli dva chlapíci středního věku zavalité postavy, kteří pravděpodobně byli 

ještě více nalití než onen sob. A pravděpodobně tančili paso-doble, jenže každý sám se sebou a ještě u toho divně 

máchali rukama a zpívali „Veď mě dál, cesto má“, akorát, že na jinou melodii, takže to sob nemohl poznat. Šli 

(tancovali) po silnici rovnou k sobovi a ten šel (klopýtal) rovnou k nim, až do sebe narazili. Všichni žuchli na záda a 

leželi asi dvě minuty, během toho sob desetkrát zamlaskal, devětkrát zafuněl a osmkrát zasoboval (zní to lépe jak 

zařehtal) a oni pětkrát řekli jauvajs, šestkrát „pomoz mi se zvednout“ a sedmkrát pčíkli. Leželi by tam asi ještě dost 

dlouho, ale když tu najednou vyjelo z černočerné tmy policejní auto (bez houkaček) a jelo tak rychle, až málem 

tyto tři chudáky (zní lépe jak opilce) přejelo, když asi centimetr před nohou jednoho z opilců prudce zabrzdilo. 

Z auta byl slyšet křik šerifovy ženy Elis, myslela si, že její manžel, šerif Anchor Pointu, právě spáchal dosud jeho 

první trestný čin, tudíž by byl odvolán a bylo by po penězích.  Šerif rychle otevřel dveře od auta a vyšel ven k 

„obětím autonehody“. Sehnul se k nim a zkontroloval jim tep. Když zjistil, že jsou naživu, chtěl nasednout do auta 

a odjet, ale pak si všiml, že naproti chlapům leží sob. Sehnul se nad sobův obličej, sob v tu chvíli zařehtal a z jeho 

úst vyšel pach, který byl šerifovi velmi povědomý. Byl to pach alkoholu. V tu chvíli si uvědomil, že na sobovi byl 

spáchán trestný čin.  

(…)  

Byla by škoda nevědět, kdo vlastně je vinen a způsobil tu celou situaci. Samozřejmě, že si hned všichni mysleli, že 

za to můžou dva chlapíci, co byli nalezeni na místě, ale ukázalo se, že jsou nevinní. Ještě tu noc k nim přivedli 

Rudolfa, soba vycvičeného na určování druhu alkoholu, původem ze Severního Pólu, patřil Santu Clausovi, který, 

jak je známo, nepohrdne sklenkou a je schopen vypít hektolitry za rok. Rudolf určil, že chlapíci vypili skotskou 

whiskey, ale opilý sob ne. Rudolf se ji snažil naznačit, odkud alkohol, co sob vypil, je, ukazoval směrem ke Grónsku, 

ale oni to pochopili tak, že ten alkohol cítí ze šerifa, který stál přesně tím směrem, kde Grónsko je. Šerif se jim 

snažil vysvětlit, že je nevinný, že vůbec nepije, jeho manželka ho bránila, že šerif už čtvrtým rokem abstinuje, ale 

nikdo jim nevěřil. Šerifa zatkli, dali ho do basy a šli k němu domů, aby zjistili, jaký to byl alkohol, který ani dokonce 

mistr sob Rudolf nebyl schopen určit. Obrátili dům vzhůru nohama, ale nikde nenašli ani pintu. Najednou ale slyšeli 

hluk v komíně a pak s práskotem v krbu přistály dárky. Vždyť byl únor! Říkali si, že se Santa musel zbláznit.  

 



  

Cena poroty 
Filip Hudec 

Pod hvězdami 

 
Je jasná noc a na obloze se objevují první hvězdy. Mnoho malých i větších světýlek vrhá svoji žlutobílou záři na širý 

svět, který je zahalen tmou. V nedalekém městě se ve stinných ulicích válí mlha hustá jako mléko a měsíc ji 

prosvěcuje svými měsíčními paprsky a vytváří tak zajímavé světelné pruhy. 

 Hvězdy a měsíc čekají na nebi na další den, kdy je vystřídá jasné kulaté a zářící slunce, co dodá zemi novou energii 

a sílu, aby přicházející den byl opět krásný. 

 A je to tu! Máme tu další krásný den. Slunce vyšlo nad obzor a pomalu se jeho barva mění z oranžové na jasně zářící 

žlutou. I svět se probouzí. Začínají zpívat první ptáci, kteří prozpěvují radostnou melodii. Ostatní živočichové jdou 

také přivítat ranní sluníčko, které už svítí jasně žlutou barvou nad korunami stromů a otepluje atmosféru nového 

dne. Teď si každý může vychutnat tu nádhernou podívanou. Hvězdy, které doteď svítily, vystřídala blankytně modrá 

obloha bez mráčků. Měsíc, který ještě před chvílí vyzařoval světlo, se už také vydal dál. Noční oblohu vystřídalo jasné 

denní nebe.  

 Den je taková skládačka složená z mnoha různě dlouhých momentů. Ať se jedná právě o východ slunce, skvělý 

nápad, který nás napadl, nebo o cestu do práce či do školy. Každý z těchto momentů je důležitý. Může nám dát nové 

poučení, předat nám novou informaci, nebo vytvořit méně či více důležitou vzpomínku, na kterou budeme dále 

vzpomínat. Najdeme-li tedy jakýkoliv okamžik, zjistíme, že je něčím podstatný a něčím vyniká, proto bychom si měli 

každé, i obyčejné, chvilky vážit, jelikož nevíme, jakou hodnotu pro nás bude v budoucnu mít. I když každý den je jiný, 

je složen z takových dílků, které do sebe zapadají. 

 Každý den má svůj řád. Střídá se světlo a tma. I když se nám může zdát, že jedno je důležitější než druhé, není tomu 

tak. Oboje je stejně významné. Platí to u všech protikladů, které objevíme, protože každý má svoji určitou vlastnost. 

Řád dne je plný protikladů. Je tu ráno a večer. Jak jedno, tak druhé má důležitou roli. Ráno nový den zahajuje. 

Oznamuje všem, že se mají probudit a vstát. Večer zase říká, že přichází noc a máme si po dlouhém dni jít 

odpočinout, abychom mohli zase ráno vyskočit z postele a vrhnout se na připravenou práci. Dalším opakem je 

poledne a půlnoc. Tyto dva významné časy jsou body, které dělí den i noc do přehledných částí. Cestu dnem si 

můžeme představit jako kruh, ve kterém najdeme vše, z čeho se den skládá. Protiklad, který celou tuto cestu tvoří, 

je den a noc. V tuto chvíli bychom mohli kruh rozdělit přímkou na dvě rovnoměrné části. Někdo říká, že den je delší 

než noc, ale to není tak úplně pravda. Přesný čas, kdy začíná den, a kdy noc, není nikde uvedený. Polovinu roku je 

delší den a polovinu zase noc. V roce najdeme i dva dny, během kterých je noc stejně dlouhá jako den. Takovému 

dni říkáme denní rovnodennost. Jednu máme na jaře a druhou na podzim. 

 Noc může představovat temno. Když se ovšem zamyslíme, zjistíme, že noc není tak temná jak se zdá. Můžeme ji 

nazvat například oáza ticha. Denní hluk se utiší a my se můžeme vžít do příběhu, který noc odkrývá a píše na jasně 

bílé stránky. Stránka za stránkou se plní. Pár lidí, kteří se venku opozdili, chvátají do svých vyhřátých domovů. Teď 

je vše připraveno pro noční život, který právě může začít.  

Pozoruji z okna jak na vysokou lampu vylétla velká sova a třikrát zahoukala. Poté bylo chvíli ticho. Ale opravdu jen 

chvíli, než vylétli netopýři, kteří byli schovaní za rohem domu. Kovová popelnice stojící vedle zeleného okapu na 

protějším chodníku se začala otřásat a z poza ní vylezlo šest krys. Krásné hvězdy vytvořily na nebi souhvězdí. A měsíc 

rozzářil oblohu svým ostrým bílým světlem. Na hodinách je právě půlnoc. Noční ryk zvířat ustal a ve městě se 

rozhostilo ticho. I noční vánek, který si pohrával s pohozenou plechovkou, se utišil. Obilí rostoucí v dáli na poli se 

přestalo pohupovat ve větrném rytmu a nastala tak oáza ticha.     

 Svět, který se ukrýval pod rouškou tmy, čekal na rozednění. Nový den začne, až slunce otevře bránu a vkročí na 

denní oblohu a s ránem tak uvede novou cestu pod hvězdnou oblohou.  

 



 

  Vítězové v kategorii 
16- 19 let 

Svěží autorské texty mladých dospělých  
překvapují svou hravostí i vyspělostí.  

Mohou mít roční období lidskou tvář?  
Jak se z obyčejného člověka stane hrdina?  

Má každý z nás svou cenu, za kterou se nechá koupit? 
V kategorii se utkalo 8 spisovatelů.  



  
1. místo 

Jakub Nosek 
Poslední šálek kávy (ukázka) 

 
Jako obvykle začínal své ráno šálkem silné kávy. Mezi ním a kávou panoval komplikovaný vztah. Nenáviděl ji za její 

chuť, a zároveň jí byl vděčný za dodání energie, potřebné na přežití dalšího dne. Rychlým pohybem ruky obrátil 

hrnek k ústům a na jeden lok vypil ten hořký lektvar ze spálených semen. Obličej se mu smrskl do grimasy nápadně 

podobné masce symbolizující divadelní tragédii.  

Po tomto úkonu, který bral jako tradici z povinnosti, se vrhl na opravu testů. Už to byl rok, kdy začal vyučovat na 

zdejší škole. Nebyl příliš zapálený do své práce, ale byl v ní dobrý. Tato ironie ho rozesmála kdykoli mu přišla na 

mysl. Sem do svého rodného města se vrátil kvůli své matce. Byla na tom zdravotně špatně a on byl jediný, kdo se 

o ni mohl postarat. Ve skutečnosti byl jediný, kdo neměl svůj vlastní život. Neměl žádné koníčky, žádné přátele a 

žádný vztah. Nic mu tedy nebránilo se přestěhovat a najít si práci v okolí. Už tomu bude půl roku, kdy jeho matka 

v klidu ve spánku odešla a myšlenka dalšího balení a zařizování mu přišla otravná, a tak zůstal. 

Učil angličtinu na střední škole a na přípravném kurzu na univerzitu. Ten sloužil jen jako prostředek na zabití času, 

jehož měl nepřiměřený dostatek. V pondělí a v pátek, vždy když skončil ve škole, nasedl na své kolo a rozjel se 

směr veřejná knihovna. Při své cestě míjel studenty, jež ho zdravili, starší lidi, které zase zdravil on, a v poslední 

době také míjel zvláštní skupinu velice hlučných lidí. Ty ale nezdravil nikdo. Jediné, co od nich bylo slyšet, byly 

hlasité nadávky na vládu, armádu, policii a pobídky k tomu, aby se lidé k protestu přidali. Raději zrychlil, aby šance, 

že na něj promluví a pokusí se ho přesvědčit, proč jsou zrovna oni v právu, byla co nejmenší. Nebyl typ člověka, 

který je ochotný bojovat za něco, v co věří. Byl zastáncem postoje „skloň hlavu a buď zticha“. A v dnešní době 

mělo tento postoj stále více lidí. 

(…) 

Probudilo ho hlasité bušení na jeho dveře. Bylo to poprvé, co na něj někdo klepal od doby, co žije sám. Návštěvy 

zde zažil, ale nikdy nebyly za ním. Za Boha se tedy nemohl dopídit toho, kdo by to mohl být a co chce. Nejspíš to 

bude omyl, pomyslil si. Zvedl se z křesla a došel ke dveřím. Ten tajemný, kdo tak zběsile bušil na jeho dveře, byl 

nakonec jeho soused.  

„Co tu ještě děláte? Měl jste štěstí, že jsem šel kolem a všiml si, že Vám hraje televize. Rychle se sbalte a jdeme.“ 

„A kam jako mám jít? A proč vlastně bych někam měl chodit?“ 

„Vy jste to neslyšel?“ 

„Co neslyšel?“ 

„Armáda obklíčila město. Kvůli těm demonstracím, jak byly na náměstí. Je to teď tady plný vojáků. Bijou všechny, 

kdo jim přijde do cesty. Mladej, starej, chlap nebo ženská je jim to úplně jedno.“ 

„Cože?“ nemohl uvěřit svým uším. Tak nakonec se ta bouře, jež se poslední dobou stahovala nad městem, 

rozpoutala. 

„Počkejte chvíli. Vezmu si pár věcí a jsem hned zde.“ řekl sousedovi a už se chtěl vrátit dovnitř domu, když 

byl zastaven. 

„Nic si neberte. Vojáci se pomalu stahujou ke středu města. Mohli by tu bejt dřív, než vy se sbalíte.“ 

„Něco s sebou si ale musím vzít!“ ohradil se. 

„Dělejte, jak myslíte, ale já mizím.“ tímto se rozloučil a opravdu zmizel. 

 



 

  

2. místo 
Justýna Kolářová 

Čtvero ročních období (ukázka) 

 
 
 Léto  

Nesnesitelné horko útočí přesně a nemilosrdně. Kapky potu stékají z čela a pálí v očích. Většina mužů ve vodorovné 

řadě už odhodila i svršky a rozpálené slunce se jim teď opírá do namožených zad.  

Kosy se míhají naprosto v souladu, stejně jako hrábě, které posečenou sklizeň hromadí k sobě. Děti pak při 

odpočinku poletují mezi všemi pracujícími a roznášejí vodu.  

Podobně jako docela vysoké děvče oděné v jednoduchých bílých šatech s lehce sivým nádechem kvůli 

každodennímu nošení. Ještě sice není dost stará, aby mohla s ostatními ženami shrabávat úrodu, ale za chvíli bude. 

Dokonce už dostala svou první růži.  

A není se co divit. Vysoká, štíhlá, vlasy zlaté jako skoro vyzrálý ječmen. Nohy rychlé jako laň – na tancovačkách 

vždycky tou nejžádanější. Pořád v kole.  

Ale její oči – její oči jsou při tanci nejnebezpečnější, sama to ví.  

Při pohledu do nekonečné zeleně rozkvetlých luk a lesů znějících hlasy obrovského sboru ptáčků zpěváčků, se 

kdejakému mládenci zatočila hlava, až klopýtl a svalil se na zem.  

Pak se vždycky ozvala salva bujarého smíchu. Mladík není první, ale ani poslední, kdo propadl kouzlu léta. 

Podzim  

Zatažená obloha nabírá tak tmavou barvu, že to vypadá na velmi dlouhý déšť. Stromy na ostrůvkách mezi 

dlažebními kostkami chodníků už se skoro ukazují nahé. Většina listí opadala a němě se roznášejí do ulic města.  

Vítr je provází a ukazuje jim jeden šedý dům za druhým. Ševelící listy se však od sivých budov příliš neliší, stejně 

jako fádní omítky, navozují ponurou atmosféru. K té přispívají i rozléhající se kroky pánských polobotek.  

Postava v hnědém kabátě rychle rázuje ulicí, aby už se mohla doma ohřát u krbu a setřást ze sebe vlezlý chlad 

podzimních odpolední, kdy se brzy stmívá.  

Naproti němu pospíchá žena s nákupní taškou, muž se chytí za lem klobouku a sehnutím hlavy pozdraví. Žena se 

zavrtá hlouběji do fuchsiové šály a za chvíli už mizí za rohem.  

Po dalších pěti minutách muž dorazí před typický britský dvojdomek na londýnském předměstí a nahmatá v kapse 

klíče.  

V předsíni skopne boty a kabát pověsí na háček. První zapálí oheň a než se rozhoří, je čas na přípravu silné kávy po 

vyčerpávajícím dni.  

Usazený v křesle, kávu v rukách, hledí přímo do plamenů. Vlnité hnědé vlasy mu padají do čela a šedé oči, plné 

ranních mlh, prudkých dešťů a padajícího listí, si prohlíží místnost, kterou dávno přesně znají. Konečně teplo, ticho 

a klid. 



  

3. místo 
Tereza Krausová 

Na okenním skle (ukázka) 

 
 Pozorovala jsem ji bedlivě. Nebyla totiž jako ostatní. Byla odlišná. Tahle kapka nestékala tak rychle jako ty, které 

se každou chvíli slily a společně spěchaly ještě rychleji vstříc svému cíli v podobě okenního parapetu. Tahle kapka 

si dávala načas.  

Vstala jsem z tvrdé postele a přejel mi po zádech mráz, když se mé nohy dotkly studené země. Nesnášela jsem 

tenhle pokoj. Temno a chlad. A bezmoc. Dlaždičková podlaha, tmavě šedé zdi, kovová postel a pancéřové dveře 

se staly mými jedinými společníky v posledních dnech.  

Jedině zamazané okno představovalo alespoň jiskřičku naděje. Bylo však příliš vysoko, než abych si mohla užít 

výhled z něj. A bohužel na něm nechyběly ani mříže. I tak to byl můj nejmilejší předmět v pokoji... Když byla jasná 

noc, mohla jsem díky němu z postele pozorovat hvězdnou oblohu a přesvědčovat se, že svět za těmito zdmi přece 

pokračuje stále dál a mě už určitě někdo hledá. Nebo ne? Kapka na okenním skle mi neodpověděla. Dál jen líně 

kanula dolů.  

Připomněla mi, jak jsem pozorovala závod jí podobných. Ty však nestékaly rovně dolů, ale ve směru větru 

způsobeném rychlostí automobilu. Seděla jsem na zadním sedadle celá natěšená na vše, co mě čeká, a nemohla 

jsem se zbavit úsměvu. Deštivé počasí za okny se tehdy k mé náladě vůbec nehodilo. Bylo to totiž jen chvíli po 

tom, co jsem konečně opustila Akademii…  

Akademie pro nás, pro studenty, byla vším. Domovem, školou, místem, kde jsme vyrostli, a hlavně rodinou. Přesto 

byl vrcholem našich studií, na který se každý připravoval celý život, právě odchod odsud. Nikdo přesně nevěděl, 

co se po něm bude dít, jelikož pod pouhým „odejdete plnit své poslání“ si lze představit ledacos. Jisté bylo jen to, 

že jakmile nějaký student absolvoval, mohl kdykoliv dostat „Dopis o umístění“, další den se na jeho počest konala 

ohromná oslava, po které odjel, a my ho tak viděli naposledy. V tu chvíli se tu objevil mlaďounký nováček, který 

ihned nastoupil do výuky, ačkoliv se sotva naučil jakž takž chodit a mluvit. Akademie si tak držela stálý počet 

padesáti studentů – platilo, že ten, který ze všech studentů nejdříve přišel (strávil tu nejvíce času), byl také nejstarší 

a měl jako první dostat Dopis o umístění. Poté odešel plnit své předurčení. Znělo to všechno trochu zveličeně, 

možná až pateticky, ale to už k prestiži Akademie patřilo.  

V letošním ročníku byli absolventi tři – nejstarší Reid, po něm můj nejlepší kamarád Nick a konečně i já. Ano, byla 

jsem už třetí nejstarší a můj velký den se konečně blížil. Nemohla jsem se dočkat, ačkoliv mě při myšlence na 

odchod vždy lehce bodlo u srdce. Ta lehká nervozita ze záhadné budoucnosti se však nikdy nevyrovná mému šoku 

v momentě, kdy se celý můj svět obrátil vzhůru nohama. Ten okamžik mám vrytý do paměti. 

 Byla nádherná letní neděle a já, Nick a Reid jsme spolu s dalšími třemi studenty trávili odpoledne v altánku. Zrovna 

jsme se smáli Reidově nepovedenému pokusu o sladění zpěvu s hrou na flétnu, když zpoza nedaleké magnólie 

vyběhl jeden z mladších studentů s uřícenou tváří. Doběhl k nám a sotva popadal dech. Naše pohledy se však 

neupíraly na jeho tvář, nýbrž na to, co držel v ruce. Dopis. Dopis o umístění.  

Všichni jsme sledovali, jak Reid nesměle odkládá flétnu a natahuje ruku směrem k chlapci. Ten však nedělal nic. 

Nehnul ani brvou, jen tam stál a zpříma hleděl Reidovi do očí. Zdálo se mi, že chlapci z tváří zmizela červená barva 

a vystřídala ji bledost. Pomalu zavrtěl hlavou. Nezdálo se mi to, opravdu blednul. Jako ve zpomaleném filmu začal 

otáčet pohled směrem ke mně. Když se naše oči střetly, natáhl ke mně i ruku s Dopisem. Teď jsem pro změnu 

nedokázala ani mrknout já. To ticho se nedalo vydržet, ale nebyla jsem schopná slova. 



  Vítězové v kategorii 
20- 50 let 

První dospělácká kategorie byla převážně povídková, 
nicméně nahlédnout jsme mohli také do dětské knížky  

či ukázky z románu. Sedm příspěvků, sedm různých světů 
plných zážitků, doteků hluboké moudrosti,  

okořeněné jemným humorem.  



1. místo 
Eliška Kohlíčková 

Slast Paula E. (ukázka) 

 
Dobrého po málu. 

Paul Ernte vystlal krabičku dvěma papírovými košíčky a do nich opatrně vložil čokoládové pralinky. Sladkost schoval 

před světem přiložením víčka. Ozval se zvuk, jako by krabička vydechla, jak se víčko přilepilo ke krabičce. Štíhlými, 

dlouhými prsty odlepil z folie samolepku s logem podniku a přilepil ji přesně doprostřed pomyslné čepice. 

„Vyhodili mě," zašeptala jsem, než mi stihl krabičku podat a poslat mě pryč. 

„Cože?" přerušil svůj rituál, narovnal se a jenom se na mě díval. 

„Vyhodili mě. Od státnic mě vyhodili. Nevěděla jsem, vůbec jsem nevěděla, co po mně chtějí." 

„Bože, darling, to je mi líto. Co teď budeš dělat?" 

Léta strávená v zahraničí ho poznamenala a běžně svoje zákazníky oslovoval jako své darlings, miláčky. 

„Co kdyby ses vrátila k matce?" 

„Víš, že k mámě nemůžu." 

Sáhl pod pult pro další krabičku, plochou lopatkou na dort nabral kousek moučníku a obě krabičky mi podal. Zavrtěl 

hlavou, mlaskl a doprovodil to odmítavým zamáváním ukazováčkem, když jsem znovu sáhla po peněžence. 

„Francouzský čokoládový koláč. Je výborný." 

„A taky je drahý," poznamenala jsem při pohledu na cenovku. 

„Marion bude nadšená, že někdo ochutná, je to pro nás novinka. Ještě počkej, naliju ti šálek." 

Upravil si kravatu, obešel pult, pečlivě mi uvázal kolem krku ledabyle pohozenou šálu, podal mi obě krabičky a 

pohárek s horkou čokoládou. Možná měl na rukávu košile trochu kakaa, ale stejně dobře to mohla být jenom hra 

stínů. 

„Musíš brzy přijít na večeři, ma chérie, oba tě rádi uvidíme." 

Vzduch před prodejnou čokolády se při zavření dveří zachvěl. 

(…)  
„Poslouchej." 

Paul vzal kousek čokolády a zlomil ho vejpůl. Hlasitě to luplo. Prodejnu měla na povel Marion a mně dával Paul 

školení. 

„Kvalitní čokoládu poznáš tak, že při zlomení takhle lupne. Ta hrůza, co prodávají v normálních obchodech, nevydá 

ani hlásku. A podívej," podal mi úlomek. „Kvalitní čokoláda neobsahuje žádné vzduchové bubliny, celé to drží 

pohromadě. Vidíš?" natáhl se pro lupu a podal mi ji, abych se mohla podívat pořádně. 

„Důležitá je i vůně. A chuť, proto ostatně čokoládu milujeme. Ochutnej," pokynul mi a sám si zlomek čokolády vložil 

do úst. 

„Ještě jedna věc. Čokoláda se cucá, nekouše se. Pokud budeš někdy lidem v mojí nepřítomnosti dávat ochutnat a oni 

to rozkoušou, jsou v tu chvíli o krok blíže peklu," blaženě polkl a na tváři se mu rozlil úsměv. 

„Takže každá rozkousaná kostička nás posouvá peklu?" usmála jsem se a položila si kousek na jazyk. 

„Všichni jsme peklu blízko, máme ho v sobě. A když máme dost štěstí, nikdy ty dveře naplno neotevřeme. Co by to 

ale bylo za život, život bez pokušení a vášně. Proto je naše rodinné heslo takové, jaké je. Dobrého po málu. K životu 

potřebujeme slast, je to součást naší podstaty. Nepotřebujeme ji moc, stačí troška. Kouzlo je v tom, že onu slast 

všichni spatřujeme v něčem jiném. A pak celý život hledáme lidi, kteří na slast pohlížejí stejným, nebo naopak úplně 

jiným způsobem," přiložil si kostičku pod nos a nadechl se. Nádech mu zarezonoval v plicích a poté vydechoval 

pomalu a dlouze. 

 



  

2. místo 
Alice Hudcová 

NeHádáme se (ukázka) 

 Jednu slunečnou dubnovou sobotu jsme byli všichni na zahradě. Taťka opravoval plot, který byl po zimě 

polámaný, maminka sázela na záhonky cibuli a česnek.  Chvíli jsme pomáhali, ale pak jsme šli hrát raději na 

honěnou. 

„Jste jak z divokých vajec!“ volala na nás maminka, když jsme už po druhé přeběhli přes záhon se zasazenou 

cibulí, i když jsme se snažili na cibuli nešlápnout. Aby se na nás opravdu nerozzlobila, začali jsme raději hrát na 

schovávanou.  

Schovala jsem se tak dobře, že mě Jenda nenašel a úspěšně jsem ho zapikala. 

„Kdes byla?“ ptal se udiveně. 

„Hádej, dám Ti dvě přesmyčky ze stejných písmen a v jedné je schovaná moje skrýš. 

Od kořenů do koruny 

není žádný kmen, 

míza, voda vedou z půdy 

do větviček jen. 

…a…. 

Cizinec se snědou pletí 

božský Olymp nabídne Ti.“ 

„Keř a Řek,“ věděl hned. Chtěl, abych mu to místo ukázala. Utíkala jsem napřed, že se mu ještě někde schovám. 

„Podívej se, co mám!“ našla jsem na trávě malé vajíčko. Bylo šedavé a tmavě skvrnité a jen tak se válelo v trávě 

blízko místa, kde jsem byla před tím schovaná. 

 „Ukaž!“ volal Jenda. „Čí asi může být?“  

Vzali jsme vajíčko ukázat mamce a taťkovi. Ti nad ním také vrtěli hlavami. „Nevíme, komu patří.“ „Zkuste to 

vypátrat,“ navrhla maminka. 

Prohlíželi jsme na zahradě všechny keře a stromy, zda tam nenajdeme hnízdo s podobnými vajíčky. Ale marně. 

„Komu by mohlo patřit?“ přemýšlela jsem, které ptáčky na zahradě vídám. Napadl mě jeden, co každé ráno 

sedává na větvích staré třešně a krásně zpívá. Běžela jsem se zeptat Jendy, co si o tom myslí. 

„Jendo, víš, kdo mě napadl?  

Na flétnu on umí hrát, 

na žížaly má vždy chuť, 

obléká černý kabát, 

ráno zpívá: Už se vzbuď! 

…Kdybys nevěděl, tak Ti přidám ještě druhou hádanku jako nápovědu… 

V lásce nebo v souboji 

síly s Tebou změří. 

Kdo to lépe ustojí, 

ve vítězství věří.“ 

„Uhodl jsem hned tu první. Kos to není, ten má vajíčka světle modrá,“ zavrtěl brácha odmítavě hlavou. „A druhá 

hádanka je sok.“ 

 

 



  

3. místo 
Anežka Bezpalcová 

Příběhy plné moudrosti (ukázka) 

 
 

V proudu myšlenek 

 

„Zatím žiju, dýchám ten svět okolo sebe. Na chvíli ho nechám se ohřát a pak ho ze sebe hlubokým výdechem 

zase dostanu ven. Ten už je ale jinej, je plnej mých názorů, myšlenek a všeho, co ze mě musí ven. Vznáší se pak 

kolem mě. To všechno svinstvo. A já ho s dalším nádechem zas do sebe dostávám. Je to nekonečnej koloběh. 

Nejlepší by bylo, kdybych dýchat přestala. Svět by zůstal tam, kde má být a s ním i moje debilní myšlenky. A já 

bych byla někde mezi tím vším. Nic bych necítila a neprožívala. Byla bych mimo cyklus. Bořitelka proudu, 

stagnovala bych. Na místě. Bylo by to všechno jednodušší, nebo ne?“ 

Slunce už pomalu opouštělo půlku životodárné Země, aby teď mohlo zahřát i tu její druhou polovinu. Stále 

dokola východ, západ. Jaro, léto, podzim, zima. Vyrůst, uzrát, opadat, rozložit se. Narodit se růst, být, zemřít. 

 „Ale co znamená to ´být´? Květiny rozkvetou, slunce dá život, včela vytvoří med, ale co je mým údělem? Splodit 

dítě, aby to pak splodilo další a tak dále? Beze smyslu? A co když právě ten smysl je v té nesmyslnosti? Co když 

život je tak jednoduchý, že hledat v něm složitost by znamenalo ho popírat? Jít proti proudu?“ 

Když tento proud myšlenek plul divoce a rozbouřeně její myslí, krásný pestrobarevný motýl dosedl na její ruku. 

Pomaličku, rozevřel svá krásná křídla a otočil je na poslední paprsky večerního slunce. V tomto jediném okamžiku 

se hluboko v ní něco pohnulo. Dosud se s tím nesetkala. Jako by jeden z těch mnoha dosud spících květů v její 

duši nyní rozkvetl. 

Cítila náhlý zával lásky a radosti. Motýl pár chvil posečkal a poté s jemným šustotem křídel odletěl vstříc 

paprskům světla, které jej hladilo. 

„Tohle je tedy smysl života,“ vydechla a najednou neměla potřebu ho hledat. Měla ho v sobě. Byla součástí 

tohoto proudu života. Poprvé pocítila sílu zdroje, který ji spojoval se vším živým. Pouhé vědomí toho ji přineslo 

obrovskou radost a chuť žít. 

 



  Vítězové v kategorii 
50+ 

Kategorie dospělých ovládly ženy. Zralé autorky nabídly 
texty vyzařující životní nadhled; sdílí zážitky a zkušenosti, 
jaké v čtenáři vyvolají velkou škálu pocitů. Některé životní  
epizody by se mohly stát předlohou televizních Bakalářů. 
Soutěžily ovšem i práce, které jsou důkazem, že popustit 
uzdu fantazii je příjemné a plodné v každé životní etapě. 



  

1. místo 
Zdena Bémová 

Tajemství Jizery (ukázka) 

 Ať si říká, kdo chce, co chce, draci existují. Alespoň já vím minimálně o jednom. Nepatří ale mezi 

hromotluky létající povětřím, kterým nozdry olizují ohňoví hadi. Nebo k těm, co provrtávají zemi skrz 

naskrz a nadzdvihnou klidně celé město. Ani k takovým, co dmýchají ničivé vichřice. Kdepak, tenhle 

není ani zlostný, ani divoký. Nezpůsobuje zemětřesení, větrné smrště a požáry. Je to drak vodní a stěží 

ho zahlédnete. Tajemství o něm šplouchá řeka Jizera. 

Před časem se v jejím okolí zdržoval neobyčejný poutník: bledý, hubený, velké vlhké třpytivé oči. Kde 

se vzal, tu se vzal. Jisté však je, že se tu objevil právě ve chvíli, kdy z rozsvícené noční oblohy zčistajasna 

zmizely dvě malé plápolavé hvězdy, stříbrné dukátky. Byl nemluvný, lidem se vyhýbal a oni jemu také. 

Toulal se kolem vody a znal tu každý balvan, každou skálu sklánějící se k hladině, každý záhyb řeky. 

Věděl, kde je proud měkce hebký, poddajný jako mělká bystřinka a kde prudký a zrádný jako vír pod 

splašeným vodopádem. 

(…) 

Tomu, kdo se vydá podél řeky, nedovolí pichlavé trní a vysoké kopřivy vybočit mimo značenou stezku. 

Jediné klopýtnutí na kořenech mezi vlhkými balvany obrostlými mechem by znamenalo sklouznout až 

na dno strže. Chatrné zábradlí z dřevěných kůlů nahradila pevná kovová konstrukce. Jen bloud by se 

odvážil riskovat život. 

A proto tam dole může nerušeně žít podivuhodný příchozí, možná hvězdný uprchlík. Většinu dne prospí 

v jeskyni a šumění Jizery ho ukonejší do snění. Občas ze sluje vylézá, proplouvá hlubokým korytem řeky 

v roklině, sedává ve skalách. Jeho velké lesklé třpytivé oči zírají na oblohu. Když ho překvapí kroky, 

znehybní a jako chameleón se v mžiku přizpůsobí svému okolí. Splyne se skalami, stromy, vodou a pro 

oko člověka se stává neviditelným. Zůstává nepoznán, nehledán. Jen vedle ptačího zpěvu a hukotu jezu 

se někdy nad řekou ozývá prazvláštní táhlá melodie, zpěv pozoruhodného tuláka v čase, kterému kdysi 

učarovalo tohle místo natolik, že jej (prozatím) nedokáže opustit.  

 

Kdykoliv procházím stezkou nad roklí, cítím, že docela blizoučko, jen několik metrů pod hladinou, 

odpočívá majestátně vznešený vodní drak, neobyčejný poutník.  

 



 

  

2. místo 
Klára Lišková 
Kapitola 0 (ukázka) 

 Je pošmourné nedělní odpoledne uprostřed ledna. Stěrače líně přejíždí přes čelní sklo a stírají drobné kapky 

deště. Doleva, doprava, pauza. A znovu.  

Apaticky sleduji ten pomalý pohyb už skoro hodinu, co jsme na cestě. Jenže tohle není výlet. Hlavou mi probíhají 

útržky všeho, co předcházelo této chvíli. Další slza stéká po tváři a já se pootočím k okénku, abych ji skryla. A pak 

jako bych si odhrnovala pramen vlasů, ji rychle setřu. Stydím se. Za slzy, za sebe, za všechno… Co se to děje? Co 

se mnou bude? Nepopsatelný zmatek pohlcuje každou buňku mého těla. Kaleidoskop událostí víří v mé hlavě a 

já nevím, co si s ním počít.  

V autě je po celou dobu ticho, doprovázené jen šumem motoru a monotónním zvukem vrzající gumy. Jedeme 

rychle. Bojím se jako vždycky, ale Hynek nezpomalí. Dělá věci tak, jak chce on.  

Nikdo z nás nepromluví ani slovo. Snad proto, že už vše bylo vyřčeno; snad proto, že si už ani nechceme nic říct? 

Nebo proto, že každé možné slovo může spustit další výčitky, na které už ani jeden z nás nemá sílu? Je mi to tak 

líto!  

Další vlna stesku mi sevře hrudník. A další slzy rychle přeběhnou po tváři a dopadají na džíny mé dcery. Ano, 

mám na sobě dceřiny kalhoty. Kdy naposledy jsem měla tuhle velikost?! Osm kilo dole za dva měsíce. Předtím 

dalších osm. Šestnáct kilo je znát. Kus těla si prostě někam zmizí! Nechybí mi; naopak. Jsem tak štíhlá! To jsem 

přece chtěla. Ale za tuhle cenu? Zdá se mi však, že ten ztracený kousek nějak chybí mé hlavě… Nestačím náporu 

zoufalství, které mne svírá, nezvládám ani jakoukoli běžnou situaci. Tohle přece nejsem já! Je možné, aby člověk 

prožíval takovou hrůzu? Jak z toho ven?  

Nijak, odpovím si v duchu. Je konec. Prostě se v tom utopím. Odevzdám se všemu, co přijde. Jsem strašně slabá 

a už nechci bojovat. Nemám totiž už ani za co bojovat. 

Choulím se na předním sedadle; vyčerpaná pláčem, hladem, žízní a nepopsatelným strachem. Oddaná, smířená. 

A příliš slabá na jakýkoli vzdor. Nemám energii ani na to začít panikařit. Je prostě konec. 

"Ty léky se musí vyměnit,“ byla jedna z posledních vět, které můj muž řekl předtím, než odjel vytelefonovat 

místo, kde to udělají. Ta doba, než se vrátil, byla nekonečná. Ležela jsem v posteli, nevyspaná, zlomená. Chvíli 

zima, chvíli horko, pláč a strach. Strach z celého světa, ze všeho, co mělo přijít, z budoucnosti, z následujícího 

okamžiku. 

Konečně zachrastí klíč v zámku a Hynek si sedá ke mně na postel. 

"Teď tě odvezu na kliniku, kde se o tebe postarají. Tady sama zůstat nemůžeš a do práce zítra taky nemůžeš. 

Řekneme to dětem a pak pojedeme." 

Věděla jsem to, a přesto to znělo jako ortel. Znova jsem se rozplakala, ale Hynek byl tou dobou už někde jinde. 

A pláč se ho nijak nedotýkal.  

Naprosto zoufale jsem ho objala kolem krku, přitiskla se k němu a zašeptala: 

"Jsi nejbližší člověk, kterého mám…“ 

Chtěla jsem slyšet pár slov, kde bych zachytila špetku citu, zbytek lásky; nechtěla jsem být v jeho očích jen další 

anonymní pacient. Odpověď však nepřišla. 

Hynek se věnuje jízdě a mlčí. Není to nic neobvyklého, nikdy toho moc nenamluvil, ale tentokrát to je jiné. 

Nevěnuje mi jediný pohled. Tak takhle nějak to vypadá, když se dva lidé ocitnou na samém konci… Game over. 

 



  

3. místo 
Kateřina Nováková 

Neuvěřitelná náhoda (ukázka) 

 Tento příběh se stal v době, kdy teprve začínaly mobilní telefony. Naši známí mobil vlastnili, já ještě ne. Doma 

jsme telefon také neměli, ačkoli žádost o pevnou linku jsme podali již před lety. Proto naši známí, když měli přijet 

na návštěvu, telefonovali předem mně nebo manželovi do kanceláře. Jejich návštěvy byly pro mne energetickou 

vzpruhou, vždy jsem se s nimi pobavila, smála od začátku do konce a těšila se, až zase přijedou. 

Náš známý Jiří Kamler byl humorista, recesista, a tak jeho rozhovor po telefonu začínal slovy: „To je paní 

Nováková?“ „Ano, co si přejete?“ odpovídala jsem. A teď začínala show, pokaždé na jiné téma. Spustil vodopád 

slov a velice se bavil, když mi něčím vyrazil dech. Než mi došlo, že to je Jirka a dělá si ze mne legraci. 

Například se představil jako pracovník firmy Severokámen, lom Smrčí, která nám posílá náklaďák kameniva. 

Vyjekla jsem: „Jaké kamení?“ Hlas na druhé straně se vyjadřoval odbornými výrazy a pokračoval: „Přírodní 

drcené kamenivo čedič, frakce 4/8, 4 tuny a štěrkopísek. Už jsou na cestě. Kde to má řidič přesně složit?“ Než 

jsem poznala jeho hlas, volala jsem na šéfa: „Martine, vezou ti nějaké kamení!“ Šéf na mne koukal jako na blázna. 

To mne nezastavilo a křičím na kolegyně z vedlejší kanceláře: „Kdo objednal kamení?“ Prý jestli jsem se 

nezbláznila… A každá přidávala nějaké věty rozvité. To už jsem je neposlouchala. Došlo mi, že je to Jirka. Z druhé 

strany telefonní linky jsem slyšela hlasitý smích jak jeho, tak i jeho manželky… A že jdou k nám na návštěvu, že 

mne odvezou domů, že stojí pod okny firmy… 

(…) 
Byl březen, za firmu jsme odevzdávali čtvrtletní výkazy, daňové formuláře, evidenční listy... Hodně práce, 

spousta telefonátů… Zase zvoní telefon: „To je paní Nováková?“ „Ano, co si přejete?“ odpověděla jsem. „Paní 

Nováková, nemáte odevzdaný statistický výkaz. Udělejte si poznámku mimořádné povahy. Potřebuji od vás 

nějaká čísla. Stihnete to do zítra?“ Byla jsem si naprosto jistá, že jsem všechny výkazy vyplnila a odevzdala včas, 

a mám tak vše v pořádku. Blesklo mi hlavou, že volá můj známý Jirka a zase „plácá nesmysly“. 

Tentokrát jsem poznala hned jeho hlas! Tak jsem vyrazila do slovního souboje! „Jiřiku, ty potřebuješ nějaká 

čísílka? A, Jiřiku, do zítřka? Takže, Jiřiku, mám za tebou přijít na Statistický úřad? Ještě dnes? A jak by sis to 

představoval, Jiřiku?“ V telefonu bylo ticho. Mám tě, pomyslela jsem si a dodala: „A kde a kdy ty čísílka? Bude 

to mimořádné, Jiřiku?“ Spustilo to ve mně reakce, které jsem sama nečekala. V telefonu bylo stále ticho. Ó, jak 

já se bavím…Stále ticho. „Tak tobě se zachtělo čísílek?“ pokračuji. „A co takhle taneček?“ Ticho. Pak povídá hlas 

stejný, jako má Jiří Kamler: „Tady referent Jiří Pančenko, Statistický úřad. Paní Nováková, vypadáte rozjásaně, 

máte zvláštní fantazii. Neobdržel jsem od vás výkaz to a to číslo. Potřebuju ho mít do zítra.“ Když řekl číslo výkazu, 

zpozorněla jsem. Toto číslo by můj známý nevěděl. Ten hlas je ale tak podobný! Teď mi to došlo! No to je průšvih! 

Omluvila jsem se a telefon rychle zavěsila. 

Pak povídám svému šéfovi: „Martine, já jsem udělala firmě ostudu. Spletla jsem si svého známého s nějakým 

referentem ze statistického úřadu.“ Protože jsme seděli spolu v kanceláři, byl svědkem většiny žertíků mého 

známého. Co neodposlechl, to jsem mu dovyprávěla. A šéf na mě: „A jak že se jmenuje?“ „Jiří Pančenko, 

Statistika.“ „Ále, to se nic neděje, jsme spolužáci ze střední, já mu zavolám. To se vysvětlí.“ Mezitím jsem se byla 

přesvědčit, že z naší firmy výkaz odešel. Pak mi šéf dal „Jiřika“ k telefonu. Dodnes nechápu, jak dva lidé mohou 

mít stejný hlas, stejné jméno a být skoro stejně staří. Neuvěřitelná náhoda.  

V prosinci téhož roku mi přišel do firmy dopis ze Statistického úřadu a v něm PF od Jiřího Pančenka. Jméno Jiří 

bylo dané do uvozovek. Když jsem toto PF ukázala mému šéfovi, dlouho a hlasitě se smál. 

 

 



  Ocenění v kategorii 
Básně 

Dvanáct básníků se s námi podělilo o svůj niterný svět. 
Poezii píší všichni: dámy, pánové i děti.  

Básně čteme a necháváme na sebe působit; 
 jsou jako malý, ale vydatný dezert,  

který zasytí naši duši. 
Otočte stránku a ochutnejte… 



  Ocenění  
Aneta Famfulíková 

O ježečkovi 
 



  
Ocenění  

Ondřej Zajpt 

Smyslů zbavený 
 

 

Prahneme jen po stálosti 

a hledáme jistoty. 

Chceme mít hlavně všeho dosti, 

nikdy nepoznat prázdnoty. 

Ptám se jen: jsme šťastní? 

Schovej se klidně 

do ulity svojí 

-žij si ve své sterilnosti. 

Stále jen v teple buď v zimě, 

když ti to za to stojí 

- vzdej se veškeré barevnosti! 

Já se ptám: jsi šťastný? 

Měj svět jen z černé a bílé, 

a bez kofeinu kávu. 

Vzdej se i každé krásné chvíle 

a stěžuj si po právu. 

Nemusíš ráno vstávat rád, 

můžeš být skleslý celý den. 

Nemusíš se na všechny jen smát, 

nemusíš mít žádný sen. 

Buď šťastný! 

Život je věčný, 

ale i pomíjivý. 

Dobře koukej naložit s tím darem, 

když život je království, ve kterém je každý carem. 



  
Ocenění  

Sabina Lumendová 

Zoologická zahrada 
 Zoologická zahrada, 

zvířat plná ohrada. 
Pumy, lvi a tygřice, 

řvou tu vážně velice. 
 

Opice zas hop a hop, 
přeskočí i velký plot. 

Kouknu sem a kouknu tam, 
zvíře kam se podívá. 

 
Lev je dobrým pánem, 
tygr jeho kamarádem. 

Jinak žijí v Africe, 
dovádějí velice. 

 
Hyeny tam skotačí, 
tarbíci tam tancují. 

Kotrmelce, sudy, válce, 
to jsou slyšet sloni v dálce. 

 
Zebry tiše hopkají, 

krokodýli chrupkají, 
Chrupy, chrupy, chrupy, chrup, 

to je teda velký hluk. 
 

Jaguáři zase tiše, 
číhají tam na opice. 

Támhle to je teda had, 
maso má fakt hodně rád, 

nedoporučuji vám ho štvát. 
 

Zvíře je to velké fakt, 
žirafu má každý rád. 

 



  Ocenění v kategorii 
Tandemy 

I dospělák se může snadno vrátit do rozpustilého  
dětského světa. Existuje na to jednoduché kouzlo:  

Když dítě vezme za ruku maminku, tatínka, babičku, nebo 
dědu, octnou se spolu v říši bezstarostných her a vůbec 

nezáleží na tom, jestli je dělí jedna či dvě generace.  
Jak si to spolu užívají,  

poodhalily dva tandemové příspěvky. 



  

Ocenění  
Alena a Simonka Bartoňovy 

Simonka a Karolínka (ukázka) 
 Některé věci v životě prostě neovlivníte, musíte je brát tak, jak přicházejí. Můj syn Miloš bydlel s rodinou 

v domečku v Chocni. S manželkou se po několika letech manželství rozvedli. O všem se v klidu dohodli, i o péči 

o dvě krásné holčičky, Simonku a Karolínku. Obě byly svěřeny matce, ale k tátovi mohly kdykoliv. K nám do 

Jilemnice s Milošem jezdily často. 

Jejich návštěvy bývaly zpravidla veselé a všichni jsme 

si je užívali. Děvčata nejraději pomáhala v kuchyni. 

Pekly jsme různé moučníky, koláče, ale v největší 

oblibě byla klasická bábovka. Simonka se chovala 

jako hlavní kuchařka. Mixovala těsto, rozbíjela 

vajíčka a Karolínka vsypávala potřebné ingredience 

do pracovní misky. Obě měly radost, když se 

z bábovkové formy vyloupl hotový výrobek. Málokdy 

stačil vystydnout. 

Jednu návštěvu, nebylo to dlouho po tom, co se 

s maminkou odstěhovaly od tatínka do nového 

domova, jsem pozorovala Simonku. Byla zamlklá. 

Proto jsem se jí zeptala: „Simonko, co tě trápí? Jsi 

smutná.“ Děvčátko se na mě podívalo, aniž by se 

usmálo: „U tatínka nemáme mixér ani misku na 

těsto. Tatínkovi se mixér rozbil. Nemůžeme u něho 

nic umíchat a upéct.“ Pohladila jsem ji po vláskách: 

„To nevadí. Zanedlouho máte s Karolínkou 

narozeniny. Tak vám, děvčata, koupím jedné mixér a 

druhé pořádnou velikou misku na těsto. No a bude 

po problému.“ Simonka se mi znovu zadívala do očí 

a odpověděla: „No jo, babičko, to stejně nestačí. Já 

bych u tatínka s Kájou upekla třeba tu bábovku, ale 

když já ještě neumím číst v kuchařce a ten recept si 

nepamatuji.“ 

Bylo mi ji líto. Najednou mi bleskl v hlavě nápad: „Simonko, víš ty co? Vždyť nemusíš umět číst. Stačí, když umíš 

malovat. A podle obrázku všechno poznáš. Recept si prostě namaluješ.“ Podala jsem čtvrtku a pastelky. Do 

večera jsme recept zodpovědně namalovaly. Od té doby ho mají malé slečny u táty magnetem uchycený na 

ledničce. Mixér a misku dostaly jako dárek ode mě. Formu na bábovku koupili v obchodě s tatínkem. Vybraly si 

přesně takovou, jakou potřebovaly. A kolikrát bábovku pekly, to by se asi nedalo spočítat. 

Od té doby uběhl nějaký čas. Vím jenom, že v létě si u tatínka na zahradě udělali s dětmi posezení. Simonka mi 

druhý den volala na mobil: „Babičko, to si neumíš představit, já jsem upekla dvě bábovky. Nakrájela jsem je, a 

za chvíli na talířích nic nebylo. Kamarádi říkali, že moc dobře peču. Měla jsem jich prý upéct víc!“ 

 



  

Ocenění  
Greta Šalplachtová a Věra Vanerová 

Princezny na útěku (ukázka) 
 

 

V jednom království se žilo moc krásně. Až do té doby, než se konala oslava. Sofie řekla Julii a Anně, že je jí v tom 

království tak trochu blbě. „Nechci být bohatá,“ řekla princeznám. Ony odvětily: „Nám se tu taky tak trochu blbě 

žije.“ A řekly tatíčkovi: „Tatíčku, dej nám pár peněz, chceme ti koupit nějaký dárek!“ 

Ta, co měla nejdelší vlasy, řekla: Princezny, pojďte, spustíme se po mých vlasech oknem.“ Princezny ji poslechly. 

„Konečně jsme dole. Pojďte, holky. Jdeme se rozhlédnout po okolí,“ odvětila princezna s černými vlasy. Šly do 

lesa. Potkaly tam stařečka. Seděl na pařezu. Protože byly dobře vychované, daly dědečkovi hůlku, co ležela 

opodál. Protože s sebou měly chléb a nějaké peníze, daly kousek chleba dědečkovi a pár peněz. Šly lesem dál a 

potkaly chlapečka. Řekly: „Co tady pláčeš, chlapečku?“ „Já mám chaloupku opodál“ Jedna z princezen řekla: 

„Princezny, není vám ho líto?“ „Nám ne, podle toho, jestli tobě?“ Princezna řekla: „A mě ho líto je.“ A řekla: „A 

když jsi bosky, dám ti svoje botky.“ A šly dál. Za chvíli vyšly z lesa. Byly na louce. Jedna princezna řekla: „Já vidím 

támhle v dáli maringotku.“ Došly k maringotce a za maringotkou stáli tři koně. První byl celý bílý, druhý byl 

grošák, třetí byl celý černý. 

 

Princezna Sofie si vzala grošáka, princezna Julie si 

vzala celého bílého. Princezna Anna si vzala 

celého černého. Šly na koně. Kromě princezny 

Sofie. Ta zůstala v maringotce. Julie a Anna šly 

sbírat dříví. Protože princezna Sofie čekala 

miminko. Než se vrátily Julie a Anna, upletla a 

ušila oblečení. Když se vrátily Julie a Anna, Sofie 

už ležela se svým miminkem v posteli a vedle sebe 

měla miminko. Jednou po cestě za loukou jel zlý 

král. Chtěl všechno zlato. Princezna Sofie nasedla 

se svým miminkem na koně. Julie a Anna taky 

nasedly na koně a šly vstříc zlému králi. A protože 

Sofie nevěděla, že až jí syn vyroste, bude svatý. 

Tak když její syn zabrečel, Sofie vzala chlapečka 

z klína. A ukázala miminko zlému králi. Najednou 

král se proměnil na hodného.  A princezny v lese 

zahlédly, že se v lese rozlévá nádherná záře.  



  Slavnostní předávání cen 

čtvrtek 26. května 2022, kinosál Jitřenka 
(článek v Semilských novinách) 

 

 



 


