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Jaro se konečně probudilo a přineslo 
nám slunné a teplé dny. Více času 

trávíme venku, ale i tam Vám může 
společnost dělat náš školní časopis, 

v němž najdete nejen zajímavé texty, 
ale tentokrát také spoustu hádanek a 

fotek od našich studentů.   



Několik slov na úvod… 
Uplynulé jarní měsíce jsme strávili doma a mohli jsme vytvářet 

různé materiály pro školní časopis. Protože březen je považován za 

měsíc knihy, rozhodli jsme se vytvořit tzv. knižní šifru. Do každého 

vydání časopisu vložíme několik obrázků a Vašim úkolem bude 

poznat, o jaké dílo české či světové literatury se jedná. Některé 

obrázky jsou jednoduché, jiné jsou obtížnější. Své tipy si 

zaznamenejte a vždy v dalším vydání se dozvíte správné odpovědi. 

Kromě tohoto byli studenti kreativní a pokusili se vytvořit fotku, 

která ilustruje název literárního díla. Také tyto práce Vám rádi 

představíme. Aby nebylo celé vydání složeno jen z obrázků či 

hádanek, vložíme do něj další originální texty, které vznikly v rámci 

dobrovolných úkolů. Nesmíme zapomenout poděkovat také 

pedagogům, neboť i oni přispěli některými obrázky. Přejeme 

příjemně strávené chvíle ve společnosti našeho časopisu . 
 

 

Knižní šifra poprvé… 

 
Knižní šifra č. 1 

 



     
Knižní šifra č. 2 

 

Knižní šifra č. 3 

 

 

BRAIN +       

 
 

Detektivky 

Jaro 

V jedné malé vesničce žije celkem velká rodina. Hlavou rodiny je táta, máma je žena v 

domácnosti. Rodiče mají dvě děti, Evičku a Kubu. Děti jsou dvojčata a mají 

narozeniny 20. března. To je zrovna den, kdy začíná jaro. Děti mají momentálně sedm 

let. K pátým narozeninám dostaly psa Puntíka. Děti ho mají strašně rády, a když 

někam jdou, Puntíka vždy berou s sebou. Každý rok to bývá vždycky stejně, je zima a 

potom přichází jaro. Děti se těší na narozeniny i na sluníčko. Na den narozenin dětí 

vždy bylo pěkně, svítilo sluníčko a děti si hrály. Jak přišly osmé narozeniny dětí, 

venku bylo škaredě, foukalo, sněžilo a byla velká mlha. Děti se zarazily, protože na 

své narozeniny vždycky měly pěkné počasí. Ale mávly nad tím rukou a řekli si, že se 

to stát může. Když se ale počasí nelepšilo několik dní, už si řekly, že je něco špatně. 



Jednoho večera si děti vzaly dalekohled, podívaly se na nebe a zjistily, že se Jarní paní 

neprobudila po zimním spánku. Řekly si, že to musí napravit. V pokoji si sestavily 

vlastní raketu a chtěly odletět do nebe probudit jaro. Než stihly vzlétnout, probudil se 

pes Puntík a začal hlasitě štěkat. Děti vzaly psa na palubu a letěly.  

Celou cestu bylo strašně škaredě, paní Zima totiž věděla, co chtějí udělat, a tak jim 

cestu ztížila. Ale ani hustá mlha se sněhem děti nezastavila. Až se dostaly do mraků, 

tak vystoupily a začaly hledat. Všude bylo bílo a začínalo se stmívat. Děti se vyspaly 

na obláčku a na druhý den vyrazily hledat Jarní paní. Tu ovšem nemohly nalézt. Ale 

měly s sebou psa. Ten našel stopu a pomocí výborného čenichu Jarní paní našel. Byla 

uvězněna mezi velkými mraky. Zajala ji tam paní Zima, aby mohla počasí na zemi 

řídit sama. Měla totiž ráda chlad a sníh a takhle by musela zase rok čekat. Ale záhada 

se vyjasnila, paní Zima se omluvila a zase začala vládnout Jarní paní na tři měsíce. 

Děti se vrátily zpátky na zem a měly nádherné počasí. A další narozeniny byly zase 

krásné a rozkvetlé...   

 

Ztracený bratr 

Už delší dobu jsem se snažila najít svého ztraceného bratra. Po několikatýdenní práci 

jsem už nevěděla kudy kam. Po různém prolézání internetu jsem si našla soukromé 

očko. Ihned jsem se s ním spojila a domluvili jsme se, že se potkáme následující den u 

výdejového okénka jedné nedaleké kavárny. 

Přišla jsem asi o 15 minut dříve, než bylo domluveno. Byla jsem docela nervózní, 

zkoušela jsem se uklidnit malinovým dortíkem. Tu se náhle objevil postarší pán. 

Vysoký, dlouhý kabát, klobouk. „Soukromé očko Josef Alfréd Zapletal, k vašim 

službám!“ pravil hrubým a strašidelným hlasem. Po probrání všech mých dosavadních 

informací si pán okamžitě stoupl a pomalým krokem se vydal z kavárny na místo 

našeho posledního setkání. 

Byl zajímavý den, podnebí nestálo za nic. Pan detektiv zkoumal jednu z posledních 

informací. „Tohle bude velká záhada!“ potichu zamumlal pod vousy. Začínala jsem 

být beznadějná. Bála jsem se o bratra, „Je živý? Kde může být? Proč zmizel? Unesli 

ho?…“, hlavou mi proudila hromada myšlenek a žádná optimistická. Pan detektiv se 

na chvíli taky zastavil. To byla jeho první přestávka, co jsme spolu pátrali po mém 

bratrovi. Vypadal už trochu beznadějně, ale nechtěl to na sobě nechat zdát. Snažil se to 

zachránit dalšími otázkami „Kdy jste ho tedy viděla naposledy?“ zněla poslední 

otázka. „Den před jeho zmizením,“ odpovídám. Moje stresování začalo nabírat na 

pořádných obrátkách, nové informace jsme nezjistili, vůbec jsme se nepohnuli.  

 Detektiv se rychle napřímil. „Co je dnes za den?“ ptal se docela zděšeně. „28. 

března 2021,“ odpovídám s nechápavým obličejem. „To je ono!“ zamumlal si detektiv 

pod svým respirátorem. „Pojďte rychle za mnou!“ mával na mě za běhu. Doběhli jsme 

na nejbližší tramvaj a vydali se na konečnou zastávku na samotném okraji města. 

Docela jsem se zděsila, protože jsme vystoupili vedle místního krematoria, naštěstí to 

nemělo souvislost. Běžel snad ještě kilometr do pole. Už jsem nemohla, pan detektiv 

měl bláto až u límečku, ale nepřestával utíkat. „To zvládnete, ještě, pojďte!“ usilovně 

na mě volal a zdálo se, že ještě zvládne maraton.  



„Támhle, vidíte?!“ volal na mě stále nekolísajícím hlasem. Tato slova mi dodala 

dostatek energie, abych ho doběhla. Doběhli jsme až do vedlejší vesnice, vůbec jsem 

netušila, co tam děláme a co ho sem dotáhlo. Ale po chvilce přemýšlení mi to pan 

detektiv začal vysvětlovat. Žádná slova jsem už nechtěla. Chtěla jsem vědět, kde je 

můj bratr! 

Pootočím hlavou a vtom ho uvidím! Leží tam na louce a usmívá se! „Uneslo Vám ho 

jaro, slečinko.“ Pravil detektiv Josef. Objímala jsem ho, až pomalu přestával dýchat. 

Detektiv se na nás díval a já se radovala, jaké mám štěstí, že mi bratra ukradlo pouze 

jaro, jeho vůně, zelenající se tráva a zpět ptáků. Ale naopak se už hrozím, co mě čeká 

v létě… 

 

Zloděj dětí 

Rok co rok vždy na jaře zmizí pár malých dětí a nikdo nikdy neví proč.  

 Jaro je období, kdy začíná být krásné počasí, ale pořád se celkem brzy stmívá. 

Děti se na jaro těší celou zimu, a tak, když se konečně ukáže sluníčko, vyběhnou 

v mikině ven a rozutečou se maminkám po dětských hřištích a hrají si od rána do 

večera. Když se začíná stmívat, rodiče své děti volají na večeři, ale párkrát se stalo, že 

se nevrátily. Stává se to pravidelně každý rok začátkem jara, v malé vesničce nedaleko 

města. Vždycky zmizí sedm dětí, a nikdo netuší jak. Avšak jednou zmizel i malý 

Toník. Tento kluk nebyl jako ostatní děti, byl velmi statečný a nikdy se nevzdával. 

Jednou, když si hrál na prolézačce, někdo mu zavázal oči, svázal a vzal ho do auta. 

Toníkovi začaly téct slzy, ale moc dobře věděl, co se děje, tuhle povídačku o zloději 

dětí ve vesnici znali všichni. Byl k smrti vyděšený, ale nedával to znát, to viděl 

v kriminálce, na kterou se s babičkou každou středu dívali. Už mu v hlavě běžely 

všechny plány a scénáře, jak na zloděje zaútočí. Zanedlouho ztratil veškerou naději, 

protože mu došlo, že on jako malý bezbranný kluk oproti mohutným mužským rukám 

nic nezmůže. Když dojeli za les k malé zastrčené chatce, muž mu sundal pásku z očí a 

rozvázal ruce. Tonda nevěřil vlastním očím. Když se rozhlédl na všechny strany, 

uviděl překrásnou zahradu plnou růží a šťastné děti, pobíhající okolo. Toník se tak se 

slzami v očích podíval na muže, který mu začal vyprávět příběh. „Před deseti lety na 

jaře mi umřela má milovaná žena Adriana. Tolik milovala růže, každou neděli jsem jí 

nosil kytici růží, byli jsme strašně zamilovaní. Chtěli jsme založit rodinu, ale Adriana 

mít děti nemohla. Chtěli jsme si malého chlapečka adoptovat, jenže než jsme to stihli 

uskutečnit, měla autonehodu a zemřela. Netušil jsem, co mám dělat…„ Tonda byl 

vyděšený. Muž kradl děti, aby mu nebylo samotnému smutno, a pěkně se o ně staral, a 

oni mu pak na jaře sázely překrásné růže, na počest zesnulé Adriany. Děti u něj byly 

šťastné, měly, o co si jen řekly, a tak na domov ani nepomyslely. Toníka bylo muže 

líto, ale věděl, že to takhle nemůže nechat. Vysvětlil mu, že kvůli němu truchlí rodiny. 

Muž nad tím dlouho přemýšlel, a nakonec společně s Tondou jeli zpátky děti vrátit do 

jejich domovů. Celá situace se vysvětlila, a i sám Toník se před ostatními muže zastal. 

Rodiče se mu i přes strach v očích snažili porozumět. Když to celé pochopili, začalo 

jim být muže líto. Děti trvaly na tom, že se jim u něj líbilo, že by ho chtěly 



navštěvovat. Proto tedy rodiče přistoupili na návrh, a pravidelně s dětmi chodili za 

mužem. Toník se tak stal v očích ostatních malým hrdinou.  

 Muž si po nějaké době adoptoval malého chlapce Toníka a malou holčičku 

Adrianku, a rodinám, kterým tolik ublížil, nosil každou neděli kytici růží jako omluvu, 

za jeho hloupost.  

 

Knižní šifra podruhé… 

 
Knižní šifra č. 4 

 

 
Knižní šifra č. 5 



 

Knižní šifra č. 6 
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Knižní šifra – bonus  



Co tím chtěl autor říct? 
 

Nesuď knihu podle obalu 

 Myslím si, že většina z nás během svého života už slyšela, že nemá soudit knihu 

podle obalu. Osobně jsem tuto frázi slyšela pouze ve formě metafory, když se lidé 

snaží dávat drahocenné rady převážně o zevnějšku určitých jevů nebo ostatních lidí. 

Ale tato myšlenka mi proběhla hlavou i při nákupu nějaké knihy a zajímalo by mě, zda 

to mají podobně i ostatní lidé. Je to dobrá rada a můžeme se jí řídit? 

 Neříká nám právě obal knihy nebo jakéhokoli jiného produktu to, co chceme 

vědět? O jaký typ knihy se jedná, zjistíme tím, že prozkoumáme její obal. Domnívám 

se, že člověk pozná podle zjevu knihy, že se jedná o kuchařku a jestliže hledá 

detektivku, nemá význam ztrácet čas zkoumáním všech knih. Kdybychom neměli 

soudit knihu podle obalu, proč by někdo vynakládal energii a čas na to, aby daný obal 

vytvořil? Vím, že obal chrání knihu, ale kdyby byl tak nepodstatný, nestačilo by, aby 

byl pouze jednobarevný? Dle mého názoru obal knihy nebo výrobku je nápomocný, 

protože se jeho prostřednictvím stává více originální. Myslím si, že obdobné je to i u 

lidí, kteří se prezentují právě svým vystupováním a vzhledem. 

 Na druhou stranu uznávám, že za tímto citátem je nějaká pravda. Když se 

člověka zeptám na to, jaká byla kniha, nikdy mi nezačne povídat o tom, jaký měla 

obal, ale o jejím obsahu. Mým názorem je, že obal je nedílnou součástí knihy, který 

mnohdy skrývá její význam. Nevím, jestli znáte někoho, kdo by si nekoupil knihu, 

protože mu její obal nepřišel pěkný nebo zajímavý, ale já jsem se osobně nikdy 

s takovou situací nesetkala. 

 Na knihách i na lidech je toho mnohem více než pouze zevnějšek, ale to 

neznamená, že ho lze ignorovat. Myslím si, že přenesení této metafory na lidi je 

mnohem komplikovanější než soudit skutečné knihy. Každý má jiný styl a názor, proto 

každého zaujme jiná kniha. Upřímně si nemyslím, že by někdo odmítl číst knihu, kvůli 

tomu, jaký má obal, ale člověk nikdy neví. Vidím, že tato fráze je vhodná pro povrchní 

lidi, ale myslím si, že čím více se opakuje, tím víc ztrácí svůj význam.  

Studentka 3. ročníku  

 

Žij každý den tak, jako by byl tvůj poslední... 

 Tento citát jsem už několikrát slyšel. Avšak jde žít každý den jako poslední? To 

asi velmi těžko. Většina z nás chodí každý den do práce, do školy a má spoustu jiných 

povinností. Vypadal by náš poslední den takhle? To asi úplně ne, pochybuji, že by 

někdo svůj poslední den života chtěl strávit v práci nebo ve škole... 

 Ale jak prožít den tak, aby vypadal jako ten poslední? To si asi nedokážeme 

úplně představit. Pro mnohé by tento den vypadal jako dovolená někde u moře, party 

na vlastní jachtě, let vlastním vrtulníkem. Každý máme jiné priority. Jak by dopadl 

ten, kdo by se opravdu řídil tímto citátem? Bez peněz? Bez rodiny? Bez povinností? 

Pokud to budeme brát úplně do extrému, tak takový člověk si nebude opravdu zakládat 

na vztazích, penězích, zázemí. Proč by to přeci dělal, když má zítra „umřít“? Na co mu 



budou peníze, když už tu zítra nebude!? To je samozřejmě bráno trochu s nadhledem a 

z extrémního pohledu. Každý člověk by si měl uvědomit, že opravdu dnešní den může 

být ten poslední. Přeci jenom život je vzácný a opravdu se může stát spousta věcí, co 

nám ho vezme nebo hodně omezí. Řekli jsme si někdy ráno, že je super den jen proto, 

že jsme se vzbudili? Nemusíme žít tento způsob života, ale mohli bychom si uvědomit, 

že věci, které jsou pro nás samozřejmost, nemusí být samozřejmostí. I když máme 

povinnosti, měli bychom za den zažít něco, na co můžeme být hrdí a večer usínat 

s pocitem, že den, co je za námi, byl super a mít nějaké hezčí vzpomínky než jen 

povinnosti. 

 Z citátu plyne, že bychom si měli více vážit věcí a lidí kolem nás, protože nikdy 

nevíme, kdy je to naposled. Nemusíme prožívat extrémní život, rozhazovat peníze, 

nepřemýšlet do budoucna. Stačí si vážit věcí, které máme a radovat se ze života a 

klidně si dopřát i třeba jen maličkosti, ale být spokojeni a večer usínat s tím, že „dnešní 

den byl super!“ 

David Hlobil 

 

Prostě to udělej, stejně jednou umřeš! 

 Tento citát jsem si vybrala, protože se týká nás všech. Všichni občas 

potřebujeme popostrčit a namotivovat k věcem, které chceme udělat, ale bráníme se 

jim. 

 Každý máme něco, co nikdy neuděláme, protože se bojíme, jak by na to 

zareagovalo okolí. Ať už je to nějaká hloupost jako je obarvení hlavy nebo strach říct 

svůj názor na určité téma, protože se bojíme, že nás ostatní lidi za náš názor odsoudí. 

 Já osobně jsem byla člověk, který potřeboval ke všemu popostrčit, protože jsem 

měla strach. Prostě jsem se bála, jak na to budou reagovat ostatní lidi. Poslední dobou 

se na tom snažím pracovat, obklopuji se lidmi, kteří mi dodávají jen pozitivní energii a 

respektují to, co si myslím, i když to cítí jinak. 

 Podle mě je smrt největší motivace, ale zároveň i největší demotivace. Na jednu 

stranu si člověk chce před tím, než umře něco dokázat a chce svůj život žít naplno a na 

druhou stranu stejně umře, takže proč by se o něco snažil. Já beru smrt především jako 

motivaci. Před rokem bych se ke spoustě věcem opravdu nutila a přemýšlela nad tím, 

jestli je to tak dobře nebo špatně. Ale teď? Teď, když něco cítím jako dobrý nápad, tak 

to prostě udělám. Vždyť žijeme jenom jednou a stejně na všechno se za chvíli stejně 

zapomene. 

 Proto bych chtěla apelovat na všechny, co se bojí ukázat, kdo doopravdy jsou, 

aby se nebáli. Přestaňte myslet na to, co řeknou ostatní na to, co děláte nebo kým jste. 

Je to váš život a je pouze na vás, co s ním budete nebo nebudete dělat. Stejně jednou 

všichni zapomenou, že jsme vůbec někdy existovali. 

Veronika Kadlecová 

 

Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna a to platí o všem v životě 

Měli bychom si vážit věcí, které jsou pro nás samozřejmost. Hodně lidí si to v této 

době uvědomilo. 



S tímto citátem souhlasím. Sama se snažím vážit si i nejmenších věcí, i když je to 

těžké. Zapomínám vážit si toho, že jsem zdravá, nebo že můžu vidět a můžu si zajít do 

přírody a dívat se na tu krásu. Kdybychom se všichni řídili tímto citátem, byli bychom 

šťastnější a prožívali bychom tyto věci více. Pro mě byla vždy samozřejmost mít 

rodinu, ale čím jsem starší, tak si uvědomuji, že tady pro mě nebude navždy. Děsí mě 

tato myšlenka, ale snažím se na to až tolik nemyslet. Za chvíli mně bude osmnáct a až 

se třeba za pět let odstěhuji, tak přijdu o takovou tu jistotu mít vše. 

Nám přijde jako samozřejmost, že máme kde bydlet, že máme co pít, co jíst, že nám je 

teplo, ale někdo toto nemá a dal by vše za to, aby toto měl. Můžeme se vždy na 

někoho spolehnout, kdo nám s čímkoliv pomůže. Bereme jako samozřejmost, že máme 

elektřinu, ale kdyby najednou přestala jít na celé zeměkouli, tak by to bylo 

katastrofální. Naše země je poklidná, ale někde v ostatních zemích, mají lidé strach 

vyjít z domu, aby je někdo nezabil nebo někoho blízkého.  

Nynější dobu tento citát vystihuje, protože dřív pro nás bylo normální jít někam ven a 

nebát se, že se nakazíme aktuálním virovým onemocněním. Zašli jsme si nakoupit do 

obchodu, sednout si s kamarády do kavárny, ale teď je to nemožné. Přitom jsme si 

toho nevážili, protože to pro nás bylo normální. Každý se navštěvoval se svou rodinou, 

ale teď se bojíme o své blízké a raději zůstáváme doma. Děti si uvědomily, že si váží 

toho, že můžou chodit do školy.  

Važme si všeho, co máme. Až to nebudeme mít, budeme vzpomínat i na tu nejmenší 

maličkost, kterou jsme měli. 

Dominika Mádrová 

 

Vyfoť literární dílo 

 

 
 



      
 

 

 

  
 



     
 

 

 

     
 

 



Citáty, které mě ovlivnily… 
 

 

Lidé nepláčou proto, že jsou slabí. Pláčou, protože byli silní až příliš dlouho 

Někteří lidé si myslí, že pláč znamená slabost. A že ti silní nikdy nepláčou. Ale ti 

moudří vědí, že je tomu jinak. Člověk se často snaží své city potlačit. Myslím, že 

obzvláště pláč. Nikdo se nechce rozbrečet například na veřejnosti. Panuje přesvědčení, 

že pláč je přece pro děti. Dospělý člověk se dokáže s problémem, nebo nastalou situací 

vypořádat i jinak. Ale sama vím, že pokud se snažíte až příliš dlouho být “silní” vaše 

bolest, smutek a problémy se nahromadí. Vaše nádoba těchto pocitů se plní. Je jen 

otázkou času, než hladina dosáhne okraje. 

 Občas člověk musí zůstat silný, třeba kvůli někomu blízkému, kdo je momentálně na 

dně. Ale nemůžete chtít být nezlomní. Jednou přijde chvíle, kdy se pomyslná nádoba 

naplní a přeteče. Pak se prostě rozpláčete. Možná i k vůli zdánlivé hlouposti, ale jde o 

to, že to byla vaše poslední kapka. Nebojte se pořádně vybrečet, osvobodí vás to. 

Těsně před tím, než se rozpláčete, je to pocit jako když se potápíte. Cítíte, že už Vám 

dochází síla a chcete to vzdát. Poslední obranou může být vztek, ale v momentě, kdy i 

ten dosáhne svého vrcholu, přejde v pláč. Jako by nebe najednou potemnělo a slunce 

už nikdy nemělo vyjít. Vodopád slz se spojí v nekonečnou řeku. Ale když se dotknete 

dna, teprve potom získáte sílu se znovu odrazit k hladině. První nádech nad hladinu je 

nový začátek. Slunce se znovu objeví a nic už není tak tmavé. Získáte nový pohled na 

věc, pohled, který Vám předtím unikal.  

Stejně tak, jako nikdo není dokonalý, tak nikdo nedokáže zůstat silný věčně. V pláči 

může být ukryta ta největší síla. Ať už jej spustí lítost, smutek, vztek, beznaděj, křivda, 

či prudká hádka. Pláč je důležitou formou nonverbální konverzace, stejně jako úsměv. 

Pomáhá nám v otázce odpuštění, porozumění anebo nabrání nové síly a perspektivy.  

Tím se nesnažím říct, že bychom měli brečet pro každou hloupost. I když, co je pro 

jednoho hloupost, může být pro jiného věc závažná. Ovšem vím, že se za pláč 

nemusíme stydět a snažit jej potlačovat. Je naší součástí a přirozeností. Pláč je 

nejupřímnější projev lítosti, jakého je člověk schopen. Dokáže vyjádřit to, co ani tisíc 

slov nedokáže. Někdo je citlivější a pláče i u dojemného filmu a s někým hned tak 

něco nehne. Jedná se i o náš osobnostní rys. Nemůžeme lidskou vnitřní sílu soudit, 

podle toho jak často pláčou, ale podle jejich chování a skutků. Každý ovšem může 

chybovat, jsme přece lidé. A právě takový pláč, dokáže, že své chyby litujeme a 

pokusíme se ji napravit, lépe než slova.  

Kristýna Ondrouchová 

 

Teorie pravděpodobnosti: čím více přání máš, tím víc se ti jich splní. 

Nejdůležitější je nepřestat snít.  

Tento citát je mým oblíbeným a snažím se jim v životě řídit, protože mu věřím. Vždy, 

když se nad tímto citátem zamyslím, uvědomím si, že jednou z nejdůležitějších věcí v 

životě je nepřestávat snít, mít svá přání a věřit ve své sny a sám v sebe. 



Proč mít přání a sny? Kvůli snům a přáním žijeme. Sníme už od dětství, doufáme, 

věříme v podstatě po celý náš život. Snům jsou někteří schopni obětovat celý život. 

Sny a víra jsou naším hnacím motorem, který nás žene kupředu. Myslím si, že mít svá 

přání a sny je velice důležité a často jím podřizujeme i naše chování a rozhodování v 

konkrétních situacích. Je to náplň našich životů.  

Co bychom byli bez víry? Každý v něco věříme. Nejdůležitější je věřit v sám sebe - ve 

své schopnosti, znalosti, ochotu učit se novým věcem a nikdy se nepodceňovat. Ať už 

je to štěstí, láska, rodina, přátelé nebo i samotný osud. Každý z nás v něco věří, ani si 

mnohdy neuvědomujeme, v co konkrétně. 

Co je mým snem? Na první pohled jednoduchá otázka, ale v nelehké době. Narážím na 

překážku, která teď brzdí nás všechny. Mým největším přáním je nyní, aby se naše 

životy vrátily zase do normálu. Nic jiného si teď nepřeji. Chybí mi můj život, který 

jsem měla. Chybí mi kamarádi, ale i škola. Nikdy jsem si nemyslela, že bych to řekla,  

ale ano, chybí mi škola. Vrátit se zpět do školní lavice je nyní mým největším přáním. 

Doufám, že již v brzké době se situace natolik zlepší, abych mohla potkávat s 

kamarády, sedět ve školní lavici, diskutovat se spolužáky a učiteli o běžných věcech, 

nemuset mít roušku a volně dýchat jako za “starých” časů.  

Nela Růžičková 

 

„Buď sám sebou. Všichni ostatní jsou už zabraní.“  

 Už od útlého dětství nám lidé říkají, jak bychom se měli nebo neměli chovat, co 

je špatné a co je dobré nebo také, co je normální a co není. Přirozeně chceme do 

společnosti zapadnout. A to nás vede k neustálému strachu, že neuděláme na ostatní 

dobrý dojem.  

 Pokud jsme slabší povaha, máme tendence se měnit a skrývat svoji pravou tvář 

za účelem se ostatním zavděčit. Někdy je lehčí vybrat si tu lehčí cestu, jít s proudem a 

souhlasit se vším, co říkají ostatní či přebírat akceptované názory většiny. Tohle v nás 

ale v důsledku vyvolává negativní pocity a je to další krok ke ztrátě sebe samých. Ale 

lidé, kteří se rozhodnou vybrat si tu těžší cestu a vyhnout se proudu, jsou často jedni 

z nejsilnějších a nejúspěšnějších. 

 Co vlastně znamená být sám sebou? Podle mě to znamená být schopen jednat 

podle svých vlastních mínění, znát svoji vlastní hodnotu a nemít obavy projevit své 

pravé já. Někteří měli štěstí a byli obdařeni a takovou povahu mají od přírody, ale co ti 

slabší, kteří to štěstí neměli? 

 Já osobně zastávám ten názor, že my si tvoříme náš vlastní život a pokud něco 

opravdu hodně chceme, při opravdové snaze toho dosáhnout můžeme. V tomto 

případě můžeme změnit svůj přístup a pohled na věc.  

 Při rozhodování máme tendence se ostatních ptát, co si o tom myslí, a abychom 

byli klidní, potřebujeme od nich nějaké to „schválení“. Myslím si, že potřeba potvrzení 

od ostatních je v pořádku do okamžiku, než se dostaneme do bodu, kdy máme pocit, že 

se bez schválení ostatních sami za sebe nedokážeme rozhodnout téměř v ničem. Čím 

častěji klademe otázky, tím více jsme závislí na názoru okolí a naše schopnost se 

rozhodovat pomalu mizí. 



 Jak tedy překonat negativní myšlenky a přestat se tolik zajímat o ostatní? 

Myslím si, že je podstatné si uvědomit, že vůbec nemůžeme vědět, co si ostatní vlastně 

myslí. Jen naše vlastní domněnky a smyšlené scénáře nás mohou znepokojit. To 

znamená, že pokud nic nevíme na sto procent, nemá cenu se tím vůbec zabývat. Další 

věcí je přijmout skutečnost, že většina lidí o nás nepřemýšlí vůbec. Převážná část lidí 

má své vlastní problémy a na řešení ostatních nemají ani dost energie. Posledním 

krokem k překonání myšlenek je fakt, že názor někoho jiného není náš problém. Lidé 

si mohou myslet, co chtějí a čas od času se najde jedinec, který zrovna nás v oblibě mít 

nebude. Jak vnímáme sami sebe je mnohem důležitější než to, jak nás vidí ostatní. 

Zkusme tedy akceptovat, že ne všichni nás přijmou a budou milovat.  

 Pokud na sobě budeme tedy opravdu pracovat a najdeme schopnost přijmout a 

ocenit svou jedinečnost, nebude nám v cestě být sám sebou stát vůbec nic. 

Anežka Martincová 

 

Knižní šifra naposled… 
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Knižní šifra č. 10 

 

Naši „nejmladší“ napsali 
 

Ani studenti prvních ročníků nezahálí a zapojili se do psaní 

příspěvků do školního časopisu. Zde jsou jejich díla.  

 



Noc plná překvapení 

Ve středu 3. prosince se podnikatel T. J. vracel pozdě večer domů do Veltruské ulice v 

Praze 9. Když procházel městem, vzpomněl si, že nechal odemčenou kancelář. Podíval 

se na hodinky. Bylo něco málo před půl jedenáctou. Jeho firma stála na úplně opačném 

konci města, než bydlel. Řekl si, že se snad nic nestane, když ji zamkne až zítra. Byl 

už docela unavený, a tak se rozhodl, že půjde zkratkou. To ale neměl dělat! Jak se 

blížil k domovu, proletělo mu něco nad hlavou. Lekl se a rychle se otočil. Nikoho ani 

nic však nezahlédl. Pohltil ho strach. Vzpomněl si totiž, že mu dnes do kanceláře volal 

nějaký cizí muž a chtěl po něm velké výkupné. Řekl, že mu ho má doručit dnes přesně 

ve tři čtvrtě na jedenáct večer, jinak že ho zabije. Znovu se podíval na hodinky. 

Samozřejmě - bylo přesně 22:45. T. J. se šíleně vyděsil při pomyšlení na to, že by měl 

přijít o život kvůli pár penězům. Nejprve se rozhlédl na všechny strany a potom 

bezmyšlenkovitě začal utíkat k domovu. Sotva za sebou zabouchl dveře od svého 

luxusního rodinného domu, aby si mohl trochu odpočinout, uslyšel výstřel. Znovu se 

šíleně vyděsil. Vůbec nevěděl, co má dělat. Rozhodl se tedy, že se zajde poradit za 

svým nejlepším kamarádem. V garáži nasedl do svého Mercedesu a vyrazil. Jeho 

kamarád bydlel v paneláku v Hlavní ulici, jen o dvě třídy dál. Jel docela rychle, bál se, 

aby na něho zase někdo odněkud nestřílel. Ale nic takového se nestalo. Klidně dojel do 

Hlavní ulice, kde zastavil, rozhlédl se a rychle vběhl dovnitř domu. V chodbě si 

rozsvítil, nastoupil do výtahu a zmáčkl tlačítko 3. patra. Díval se do zrcadla, když 

vtom se najednou výtah zastavil v prvním patře. T. J. se chtěl podívat na hodinky, 

jenže zjistil, že je nemá. Musel je někde ztratit. Odhadl, že bude již tak kolem půlnoci. 

                                                                                                                       

Najednou zhaslo světlo. Výstřel! Světlo se opět rozsvítilo. "To už není náhoda!" 

pomyslel si T. J. Kulka sice minula kabinku od výtahu, ale přestřelila jedno lano, na 

kterém visela. 

T. J. vystoupil a chtěl rychle odejít, když tu si všiml obrovské bílé cedule před sebou, 

na které bylo velkými písmeny napsáno: "POSLEDNÍ VAROVÁNÍ T. J.! S 

POZDRAVEM VRAH." T. J. se tak vyděsil, že raději zavolal policii. Policie byla na 

místě do deseti minut, ale vrah už byl dávno pryč. Našli tam pouze nábojnici a kulku 

ráže 9 mm. Vyšetřování trvalo asi tři týdny, ale bylo to beznadějné. Po vrahovi ani 

stopy.                                                                        

Najednou něco zazvonilo... znovu... a zase. Byl to budík. T. J. se vzbudil. Posadil se a 

uvědomil si, že to všechno byl vlastně jen sen.  

Student 1. ročníku  

 

Noc na starém hradě 

Michael, Honza i Amálie už pomalu usínali ve svých spacácích a znenadání se 

z vysoké skříně, která stála nedaleko nich, sesunula váza a spadla na zem. Děti 

vyskočily zděšením a začaly se rozhlížet kolem sebe. Mezi rozbitými kousky byl vidět 

prach. Zvláštností však bylo, že byl zlatý. Všechny to zaujalo. Nic takového jakživ 

neviděli. Michael se rozhodl k váze přiblížit a prohlédnout si ji. Jenže než stačil udělat 

krok, prach se začal vířit a pomalu začal stoupat až ke stropu. Ze zlatého prachu se stal 



duch. Vypadal téměř jako člověk, až na to, že byl bledý. Téměř bílý jako stěna. 

S rozzuřeným výrazem  se podíval na tři děti, které před ním stály jako zmrazené, 

zcela v šoku, co to právě na vlastní oči vidí, a zda se jim to náhodou jen nezdá. 

 ,,Který smrtelník se mě opováží rušit?!“ vykřikl duch. ,,Jen jsme tu chtěli přenocovat. 

Neměli jsme v úmyslu vás rušit,“ řekla Amálie tiše, zatímco se její hlas chvěl z šoku, 

že právě vidí opravdového ducha. „Takže náš drahokam nechcete?“ zeptal se duch 

s údivem v hlase. ,,Ne, pane, my ani nevíme, že nějaký drahokam existuje!“ vykřikla 

znovu Amálie. Duch se zarazil. „Pane? Žádný pán! Já jsem vážený Leopold II.! Král 

tohoto hradu!“ Děti si zmateně vyměnily pohledy. Král? Tento duch? Proč je jeho duše 

ještě zde? Děti měly tolik otázek, že nevěděly kde začít. „Myslíte… Že byste nám 

mohli pomoci odtud odejít?“ Duchův hlas zněl prosebně. Všichni tři se na sebe 

podívali s nejistotou, ale po chvíli mu přikývli. Nechtěli, aby jeho duše musela být 

uvězněna navždy v tomto hradě.  

„Výborně! Máme pro vás úkol. Umřel jsem zde společně se svojí manželkou. Roky 

jsme hledali cestu, jak by bylo možné nás oba osvobodit. Až jsme ji našli. Je zde jedno 

místo, kam nejsme schopni vstoupit a tím je naše vězení, ležící pod hradem. Myslíme 

si, že právě tam by se mohl ukrývat drahokam, který nás může vysvobodit. Nikdy jsem 

se ale neopovážil zeptat člověka, zda by nám pomohl. Jediné, co lidé dokáží, je krást! 

Ale vy vypadáte, že vám mohu věřit.“ Děti zůstaly ohromeny a neopovážily se 

promluvit. Nakonec ale Honza odvážně promluvil: „Nebojte se, pane králi! My vám 

ten drahokam najdeme a osvobodíme vás i vaši manželku!“ Král vděčně přikývl 

s neskrývaným úsměvem a zmizel beze stopy. Na zemi po něm zbyl pouze stříbrný 

meč. Něco jim říkalo, že ho budou potřebovat. Honza, Michael a Amálie popadli meč 

a rozběhli se hledat podzemí s vězením. Tolik dveří a různých pokojů, kde měli najít 

vězení? Už nemohli najít ani cestu ven! Po nějaké době chůze ze schodů a v bludišti 

dlouhých chodeb vyšli zadními dveřmi hradu ven, kde byla i cesta do podzemí. Vydali 

se tedy najít královský drahokam pro záchranu krále a královny. Dlouhý čas uplynul a 

děti prošly snad všechny chodby, než se k drahokamu konečně dostaly. Ležel na 

kamenném stole v rohu. Vypadal opravdu magicky. Byl pokrytý klikyháky a zbarvený 

byl do ruda - jako krev. Honza s Michaelem chtěli rychle popadnout drahokam a 

odejít, ale jen co se k němu přiblížili, uslyšeli za sebou vytasení meče. Pomalu se oba 

otočili a uviděli Amálii, jak míří mečem přímo na ně. „Co to děláš, Ami?!“ zeptal se 

Michael šokovaně. „Víš, co za tohle můžeme mít?! Velký dům, možná hrad! Spoustu 

jídla a oblečení! Už si z nás nikdo nebude dělat srandu, že jsme chudí jak kostelní 

myš!“ vykřikla na něj. Oba opatrně odstoupili a Amálie rychle popadla drahokam. 

V ten moment drahokam v její ruce zazářil, což všechny okolo na několik sekund 

úplně oslepilo. Po krátkém okamžiku záře pominula. Všichni tři na sebe zmateně 

pohlédli. Amálie se podívala na svou dlaň, ve které však už nic nebylo. „Kde je 

drahokam?!“ Vykřikla Amálie. „Co se stalo?“ Zeptal se zmatený Honza. „Drahokam! 

Je pryč!“ Amálie začala panikařit. Vtom se vězením začal rozléhat hlas, který však 

nepatřil ani jednomu z dětí. „Nevděční smrtelníci! Místo pomoci byste jen chudého a 

bezmocného ducha okradli!“ Děti začaly mít ukrutný strach. Co s nimi asi teď bude? 

„Za vaši drzost a troufalost vás stihne krutý trest!“ Víc děti slyšet nepotřebovaly. Pod 



hrozbou trestu začaly utíkat pryč z vězení a hradu samotného. Nohy je bolely, plíce 

jim hořely, ale nic je nezastavilo. Kličkovali chodbami a málem začali plakat ze 

strachu, že se nedostanou ven včas. Naštěstí našli východ a utíkali k němu, co jim 

nohy stačily. Před branami, v zelené trávě, se všichni svalili na zem a zhluboka 

oddechovali. Strachem, ale hlavně studem děti mezi sebou už o daném zážitku 

nepromluvily. 

Když uběhlo pár dnů – možná týdnů, děti si z nudy zapnuly televizi. A co nevidí – 

sebe samotné. V hradě, i jak rozmlouvají s duchem, i jejich dlouhý útěk z hradu pryč. 

Tudíž si tedy místo dobrodružství a osvobozování duchů, nevědomky zahrály malou 

roli v pořadu zvaném: „Tajemná místa v Čechách a na Moravě.“   

Studentka 1. ročníku 

 

Náhoda 

Naši noví sousedé mi už od prvního dne připadali zvláštní. Byl to starší bezdětný pár, 

který si s sebou přivezl možná tak tři kusy nábytku a dalekohled – nejspíš astrologové. 

Z doslechu vím, že paní se jmenuje Alena a její manžel Kamil. 

Někdy, když jsem před mým domkem, kde bydlím pouze já, zametala chodník, anebo 

zalévala květiny, jsem si všimla, že je odhrnutá záclona a i žaluzie. Když si mě ale 

kdosi z vedlejšího domku všiml, hned je zatáhl. Říkala jsem si, že jsou prostě asi 

zvědaví a možná stydliví, protože se se mnou, jakožto sousedkou, ještě ani 

neseznámili. 

---------- 

Už odmalička mám ráda vše vyřešené hned a ve všem mám pořádek.  

Takže jsem se tedy po pár dnech po jejich příjezdu odhodlala zaklepat jim, s čerstvě 

napečeným jablečným štrůdlem, na domovní dveře. Periferně jsem viděla, že se 

pohnula záclona a zhaslo se světlo. Zaklepala jsem tedy znovu, ale nikdo neotevřel. 

Rozhodla jsem se tedy, že jim talířek s napečeným štrůdlem nechám u dveří a zkusím 

to jindy. Asi se jim to teď prostě nehodí. 

--------- 

Další den ráno jsem, jako každé jiné, vstala, vypila sklenku vody, oblékla se do 

sportovního, trochu se protáhla, a už v sedm hodin zamykala domovní dveře. Když 

běhám, s sebou si zásadně nic neberu. Pouze si vychutnávám probouzející se město a 

čerstvý ranní letní vzduch. Klíčky tedy schovám za rám u domovních dveří a vyběhnu. 

Cestou k silnici ještě zkontroluji poštovní schránku, ale schránka je prázdná, stejně 

jako několik předchozích dní. Vždy mi přišly aspoň dva dopisy či letáky denně, takže 

mi náhlá změna přijde zvláštní. Budu muset skočit na poštu, jestli se potencionální 

dopisy nezasekly tam. 

 

Každé úterý chodím k mým přátelům, kteří bydlí pár minut od mého domu, kde se 

vždy ještě s pár dalšími kamarády setkáme na jejich zahradě. Tam si rozděláme láhev 

vína a něco dobrého ugrilujeme. Je to naše tradice, u které se vždy odreagujeme a jen 

si užíváme daný moment. Tentokrát jsme ale dokonce slavili, a to moje povýšení v 

práci, takže mi přišlo dobré pozvat je ke mně na terasu. Celé odpoledne probíhalo v 



klidu – tedy možná až na zvonek, který jsem slyšela, ale nikdo za dveřmi nebyl. 

Možná mi ale jen zvonilo v hlavě, protože těch lahví jsme tentokrát rozdělali hned 

několik... Slavili jsme přece povýšení, a to se každý den člověku nestane, no ne? 

 

Když jsem se ve středu ráno probudila, měla jsem pocit, že místo hlavy mám hromadu 

střepů, a k tomu mě bolelo břicho – nejspíš jsem včera něco špatného snědla. Vstala 

jsem, osprchovala se vlažnou vodou a šla jsem si nalít sklenici mléka, protože to je 

něco, co mi na kocovinu zabírá nejvíce.  

V mé ledničce jsem ale žádné mléko neměla, a to bych byla přísahala, že předevčírem 

tu ještě láhev s mlékem byla. Možná si ale včera z kamarádů někdo nalil, kdo ví. No 

nic, místo mléka jsem si tedy nalila vodu s citronovou šťávou, sedla si ke stolu a 

rozhodla se, že dnes běhání vynechám. Opravdu se necítím moc dobře, hlava mi třeští 

při každém kroku, natož abych šla běhat několik kilometrů. Aspoň budu dřív v práci a 

můj šéf bude mít radost, že si mého povýšení vážím a snažím se být pilná. 

Když jsem zamykala domovní dveře, otočila jsem se a spatřila jsem pošťačku. Ještě 

než jsem ji stihla pozdravit, usmála se na mě a dodala:,,Tak už vám to chodí, jo?” 

Nechápala jsem, co tím myslí, tak jsem se zeptala, a ona odpověděla “Tuhle jsem vám 

do schránky chtěla dát poštu, když vtom mě vaše sousedka zastavila, že všechny 

dopisy mám dávat j, že jste prodělala úraz, nemůžete chodit a jste v nemocnici. Říkala, 

že jste domluvené.”  Cože? Takže k těm mým novým sousedům mizí všechna moje 

pošta? Paní pošťačce jsem poděkovala, řekla, že už to nějak vyřeším, ale že mi určitě 

už dopisy může do schránky dávat.  

V práci jsem nad tím pořád přemýšlela. Kdo by něco takového měl za potřebu říkat?  

Když jsem přijela z práce, vystoupila jsem z auta a šla jsem rovnou k vedlejšímu domu 

sousedů. Všimla jsem si, že mají pootevřené dveře, a když nikdo neodpovídal, jen 

jsem nakoukla, jestli tam opravdu nikdo není. Když si moje oči zvykly na šero a 

poměrně tmu, která v domě převládala, měla jsem pocit, že se mi to jen zdá. Vypadalo 

to tam naprosto stejně jako u mě doma.. Stejný botník, podobné zrcadlo se zlatým 

rámem, dokonce i rohožka s nápisem “welcome”. Opravdu jsem nemohla uvěřit 

vlastním očím. Jsem snad ještě opilá ze včerejšího dne?  

Z naprostého šoku mě vytrhlo jakési zařvání a popadnutí za rameno. Otočila jsem se, a 

uviděla jsem sousedku Alenu, která si mě hrozně rozzlobeně měřila a něco na mě 

řvala. Já jsem ji ale vůbec nevnímala. Dávala jsem si dvě a dvě dohromady. Je to 

možné? Je možné, že moji sousedi mají naprosto totožný dům, jako mám já? Jak by se 

to ale mohlo stát? Možná je to všechno jedna hodně obrovská náhoda.. Když jsem se 

vzpamatovala, Aleně jsem se omluvila, že jsem nechtěla slídit. Rovnou jsem se jí ale 

zeptala, co to má znamenat s těmi dopisy. Jakmile jsem ale dokončila větu, vyděšeně 

mi zavřela dveře přímo před nosem.  

Celý zbytek dne jsem přemýšlela nad tím, co to bylo. Proč mají tak moc stejný dům 

(nebo minimálně to, co jsem viděla) a co to má znamenat s těmi dopisy? Večer se mi 

bolesti břicha zhoršily, a tak jsem se rozhodla, že si zítra vezmu home office. Mým 

večerním zlozvykem je pouštění si strašidelných příběhů, takže ani dnešní večer nebyl 

výjimkou. Po doposlouchání dvou jsem se konečně odhodlala jít spát. 



 

Celou noc jsem ale spíše probděla, než prospala, protože bolesti břicha byly opravdu 

příšerné, navíc se mi pořád zdálo, že slyším různé zvuky. Já vím, já vím, to jsou ty 

strašidelné příběhy před spaním. Každopádně ráno mě probudil jakýsi šramot. Hned 

jsem otevřela oči a řekla si, co se děje. Pomalu jsem se tedy vydala z mé ložnice, když 

vtom jsem zaslechla zabouchnutí dveří. Hrozně jsem se lekla, až jsem nadskočila. 

Rychle jsem se vrátila do své ložnice pro mobil a pomalu jsem se vydala dolů, podívat 

se do kuchyně, odkud se vydávaly pořád různé zvuky a jakési šeptání. Když jsem už 

byla skoro dole a od kuchyně mě dělil pouze roh stěny, koukla jsem a zděsila se. V mé 

kuchyni byli moji sousedé, Alena a Kamil, kteří si s nevídaným zájmem a zápalem 

prohlíželi všechny kousky mé kuchyně… 

Byla jsem v šoku, ale i přesto jsem potichu vyběhla do mé ložnice, zavolala policii a 

čekala. Když policie přijela, odvezla si sousedy s důvodným podezřením na 

nepovolený vstup na cizí pozemek..  

A jak to bylo dál? Vše se v podstatě vysvětlilo. Tihle moji sousedé mnou byli doslova 

posedlí. Fotili si mě přes okno, onen dalekohled nepoužívali na hvězdy, nýbrž na mě. 

Věděli také, kde jsem a kdy přijdu, měli i naprosto stejný celý dům, což se vysvětlilo 

tak, že si jednou nechali vyrobit stejný klíč, který jsem si dávala každé ráno za rám u 

dveří, a poté se mi kdykoliv mohli vkrást do domu a slídit mi v něm.  

--------- 

Teď už je to rok od tohohle incidentu. Co vím, tak absolvovali psychiatrickou léčbu. Já 

jsem se odstěhovala o pár bloků vedle, kde mými sousedy jsou i mí přátelé. Doufám, 

že tohle už se nikdy nebude opakovat a nikomu bych to nepřála.  

Takže tedy - teď už vím, že náhoda opravdu nebyla to, že jsem tuhle nemohla najít 

mléko (každý den si u mě dělali kávu s mlékem). Ani to s tou poštou či záhadným 

zazvoněním. Ani to, že celou dobu měli zatažené žaluzie. Vše měli promyšlené, akorát 

nepočítali se zákeřnou bolestí mého břicha… 

 

Mohla bych tedy teď říct, že nic není náhoda a vše se děje za jistým účelem? 

Veronika Lošťáková 

 

 

Vánoční překvapení. 

Můj příběh se odehrává v zimě v roce 2017, kdy jsme slavili první Vánoce v našem 

novém domě. Jako každý rok jsme museli psát dopis Ježíškovi. Jelikož mám mladšího 

bratra Edu, musela jsem celý jeho dopis napsat já. Tento rok byl pro nás finančně 

náročný. Stěhovali jsme se do nového města a pro rodiče to nebylo jednoduché. Proto 

jsem si tento rok nic velkého nepřála. Zatímco můj bratr si toho přál víc než dost. Naše 

společné přání od malička bylo mít psa. Což teď určitě nebylo možné. Rodiče říkají, že 

domácí mazlíčci vyžadují spoustu času, práce a peněz. Momentálně jsme neměli ani 

jedno.  

Náš Štědrý den probíhal stejně jako každý rok. Brzo ráno mě přišel probudit Eda 

s křikem: “Jsou Vánoce, vstávej, vstávej.“ Rychle jsem vstala a šla do kuchyně. Tam 



mě už čekala společná snídaně s rodinou. Celý den probíhal téměř v klidu. Dívali jsme 

se na pohádky a jedli cukroví. Rodiče vypadali trochu smutně a unaveně. Zeptala jsem 

se jich co se děje. Oni nám oznámili: “Děda s babičkou nestihnou přijít na společnou 

večeři.“ Byla jsem z toho smutná, protože jsme Vánoce bez babičky a dědy nikdy 

neslavili. Určitě k tomu měli ale vážný důvod. Snažili jsme si užít tedy zbytek dne, než 

přijde večer. 

Blížila se čtvrtá hodina a rodiče už začali dělat večeři. Kvůli Edovi jsme museli jíst 

vždy dříve, protože chodil brzy spát. Na večeři jsme měli řízek s bramborovou kaší. 

Nikdo od nás z rodiny totiž nejí ryby. Večeři jsem si moc nevychutnala, protože při 

pohledu na naše smutné rodiče jsem ani hlad neměla. 

Po večeři jsme se chystali rozbalit si dárky. Eda se už strašně těšil.  Rodiče nám ale 

oznámili, že dnes k nám Ježíšek nepřijde. Snažili se to mladšímu bratrovi vysvětlit: 

“Ježíšek k nám nemůže přijít, protože nezná naší novou adresu.“ Eda z toho byl 

smutný a s pláčem běžel do pokoje. Jelikož já už na Ježíška nevěřila, zeptala jsem se 

rodičů, co se děje? Ti mi s pláčem řekli, že nemají žádné peníze na to koupit nám 

dárky, o které jsme si napsali. 

Věděla jsem, že naše momentální situace s penězi, není dobrá, ale nevěděla jsem, že je 

to tak špatné. Mrzelo mě, že jsem jim nemohla nějak pomoct.  

Zbytek večera jsme strávili na gauči u televize. Eda zas ve svém pokoji. Nakonec jsme 

ho ale přemluvili, ať se jde s námi jako každý rok projít. Na procházce se nám stalo  

však něco neuvěřitelného.  

Když jsme tak procházeli ulicí u kostela, zaslechli jsme štěkot. Jakoby štěkalo malé, 

zraněné štěňátko. Okamžitě jsme se k němu rozběhli a snažili jsme se mu pomoct. 

Malé štěňátko mělo poraněnou packu. Nevěděli jsme, komu patří, ale rozhodli jsme se 

ho vzít k nám domů. Poraněnou packu jsme štěňátku obvázali. Rodiče se ještě rozhodli 

zajít na místo, kde jsme pejska našli, a poptat se komu patří. Já s Edou jsme si zatím 

užívali, že máme doma pejska, kterého jsme tak dlouho chtěli. 

 O hodinu později, kdy se rodiče vrátili domů, nám oznámili, že pejsek nikomu z  ulice 

nepatří. Další den se rodiče zase snažili najít majitele pejska. Volali i na policii a do 

útulků. Nikdo však nevěděl, komu malé štěňátko patří. Když si pak pro něj přijela 

policie, že ho zavezou do útulku pro psy. Nabídli nám, že pokud bychom si chtěli 

pejska nechat, tak můžeme. Já s Edou jsme okamžitě souhlasili a snažili se přemluvit 

rodiče. Ti však ale nabídku odmítli a pejsek odjel v policejním autě do psího útulku.  

Já s mým bratrem jsme doufali, že rodiče ještě přemluvíme a konečně se nám splní 

naše přání mít pejska. Rodiče však trvali na tom, že se to teď nehodí a že nemáme 

peníze na to, abychom uživili ještě psa.  

Po pár týdnech, kdy jsme už na rodiče nebyli tak naštvaní, a snažili se na to 

zapomenout, přijeli rodiče z práce dřív. Což se poslední týdny nikdy nestalo. Většinou 

pracovali přesčas. Zavolali nás do kuchyně, že s něčím potřebují pomoct. Když jsme 

do kuchyně přišli, na zemi jsme viděli pejska. Stejného jako jsme ve Štědrý den našli 

zraněného na ulici. Nemohli jsme uvěřit vlastním očím. Rodiče celé ty týdny tvrdě 

pracovali, abychom si mohli dovolit pejska.  



Ten den jsem slíbila rodičům, že si najdu brigádu a pomůžu jim, abychom mohli vše 

zvládnout. Teď je o 4 roky později a finančně jsme na tom dobře. Všichni jsme zdraví 

a náš pejsek Ida, se stal naším nejlepším kamarádem. Navždy budu vděčná, že nám ho 

osud přivedl do cesty.  

Adéla Pospíchalová 

 

Překvapení 

Mia a Sebastian už spolu chodili skoro dva roky, jejich vztah neměl žádné mezery, až 

na jednu, Mia se nikdy nepotkala se Sebastianovou rodinou, to ji celkem trápilo a 

vrtalo jí to hlavou, Sebastian o své rodině nikdy mluvit nechtěl. Miu samozřejmě 

napadaly i takové myšlenky jako třeba: co když se za mě stydí? Tyto obavy postupně 

vypustila z hlavy, protože Sebastian ji ujistil, že tomu tak není. 

Mia tu teď seděla na opuštěné autobusové zastávce a přemýšlela, co by měla uvařit na 

večeři, když už mají se Sebastianem dvouleté výročí, najednou jí zazvonila esemeska 

na telefonu, podívala se, od koho je, neznámé číslo. 

V textovce stálo: Aby ses dnešního večera se svým drahým vůbec dočkala… 

Mia ztuhla, přála by si věřit tomu, že si někdo spletl číslo, ale to by musela být velká 

náhoda, aby měl ještě někdo v tento večer stejné plány. 

Bez rozmyslu zavolala Sebastianovi, ten ji ujistil, že je v pořádku a že se nemá čeho 

bát, že si někdo určitě spletl číslo a že si večer dají skvělou večeři. 

Když toho dne Mia konečně dorazila domů, už byla relativně klidnější, ale pořád měla 

takový špatný pocit ohledně dnešní večeře, nicméně začala loupat brambory a krájet 

zeleninu.  

Byla celá natěšená, protože ji zajímalo, co si pro ni Sebastian vymyslel, protože 

překvapit, to on opravdu uměl. 

Už se schylovalo ke čtvrté hodině odpolední, což je čas, kdy Sebastian většinou 

přichází domů, Mia napjatě překračovala u dveří, ale nikde nikdo, v duchu to svedla na 

to, že se asi musel někde zdržet, ale moc se jí to nepozdávalo, tak mu opět zavolala, 

ale jeho telefon byl nedostupný, což nebylo zas tak neobvyklé vzhledem k tomu, že 

Sebastian věčně zapomínal nabíječku doma, ale Mia z toho měla opravdu nepříjemně 

špatný pocit. 

Rozhodla se počkat do večera, protože kdyby zavolala hned teď, policie by ji určitě 

nebrala vážně. Když už se však schylovalo k deváté večer, rozhodla se jednat. 

Policie si ji předvolala k výslechu, kde jim Mia samozřejmě řekla i tu věc s divnou 

esemeskou, víc důkazů však neměla, bála se, že to policie nebude brát vážně, že ji 

pošlou jakožto hysterickou přítelkyni zpátky domů k téměř snězené večeři. 

Policie to ale na malou váhu nebrala a rozhlásila po Sebastianovi pátrání, moc toho o 

něm, ale nezjistili, protože v práci tvrdili, že odešel jako obvykle, to potvrdily i 

záznamy z kamer. Sebastian nastoupil do auta a poté, co vyjel z parkoviště, o něm 

neměli žádné informace. Sebastian se všemi vycházel dobře a neměl problém 

zapadnout, tím pádem policie neměla ani žádného potencionálního únosce či vraha, 

který by svůj čin spáchal z nenávisti. 



O jeho rodině toho však byl velký problém něco zjistit, Sebastian se ve velmi mladém 

věku postavil na vlastní nohy a poslední dva roky strávil po boku své přítelkyně, která 

pro něj byla celou jeho rodinou, ale proč tomu tak bylo? Udál se v jeho rodině nějaký 

spor, který by i po tolika letech vyústil ve vraždu? Kolem jeho života se objevovalo 

čím dál více otazníků, a to se policii ani trochu nezamlouvalo.  

Z jeho rodného listu sice zjistili, že jeho rodiče se jmenují Sofie a Adam, jeli i na 

místo, které je v databázi uvedeno jako místo jejich trvalého bydliště, ale na tomto 

místě nebylo nic, ani kousek dřeva, byla to jen opuštěná louka, která vypadala, jako by 

na její místo roky už dlouho nikdo nevkročil. 

Ve vesnici, ve které se nachází tato louka Sofii a Adam nikdo neznal, nikdo o nich 

nikdy neslyšel, jako by se po nich slehla zem. 

Mia seděla doma sklíčená, zabalená v dece, kterou od Sebastiana dostala k jejich 

prvnímu výročí. Už to byly tři týdny, co Sebastian zmizel, policie v jejich bytě 

samozřejmě udělala domovní prohlídku, ale nenašla nic užitečného, co by jim nějak 

pomohlo v případu. 

Mia se rozhodla vydat do jejich sdílené šatny, bylo to už po několikáté, co tu byla 

nasávat jeho vůni, která tu stále přetrvávala. 

Začala se prohrabovat jeho věcmi, konečně našla, co hledala, jeho oblíbenou bundu, 

pod kterou se společně schovávali, když seděli před stanem a koukali na východ 

slunce. Nasadila si ji a snažila se v mysli znovu vrátit k tomuto bezstarostnému 

zážitku, když vtom si všimla, že je v bundě díra, neváhala a vzala si ji s sebou do 

obýváku, aby ji zašila. Najednou si všimla, že v díře něco je, vytáhla tu věc ven, 

zjistila, že je to dopis, začalo jí bít srdce takovou silou, že myslela, že jí vyskočí z těla. 

Dopis rozevřela a začala číst: 

Mio, 

moc jsem doufal, že tento dopis najdeš, pochybuji totiž, že by se policie zabývala touto 

starou bundou. 

Je velmi pravděpodobné, že když tento dopis čteš, jsem pohřešovaný, anebo možná i 

něco horšího, jak to vím? 

Popravdě, už tuším dlouho, že se to může stát, ale pěkně od začátku, protože zatím 

z toho, co jsem napsal, musíš být pěkně zmatená, správně bych ti o tomhle neměl ani 

psát, ale neodpustil bych si, kdybych ti to neřekl. 

Takže toto je ten důvod, proč ses nikdy nesetkala s mými rodiči, jsme součástí jedné 

velmi tajné organizaci, o které ti bohužel moc napsat nemůžu, protože stále je tu 

pravděpodobnost, že se tento dopis dostane do nepovolaných rukou. 

Já do této organice vstoupil taky, byla to volba, ke které jsem byl vychováván celý 

život.  

Nedávno jsem začal mít podezření ohledně jednoho mého dlouholetého přítele, který 

sem také patří, alespoň tedy myslím…  

Pokud by tomu tak nebylo, je to možná ten důvod, proč čteš tento dopis, ale i kdybych 

byl mrtvý, pamatuj si na to, co řekl Albus Brumbál z Harryho Pottera: 

„Pro spořádanou mysl je smrt jen další velké dobrodružství“ 



Hlavně o tomto dopise neříkej policii, bylo by to nebezpečné, jak pro tuto organizaci, 

tak pro tebe samotnou. 

Nezapomeň, nikdy nevíš, kdo tě mile či nemile v životě překvapí, lidé jsou opředeni 

nespočtem tajemství, někteří více, někteří méně. 

Bude jako Sirius, ta hvězda, na kterou jsme kolikrát koukali, kdykoli na ni koukneš, 

vzpomeň si na všechno to dobré, ne na tento dopis, ale na to, co všechno jsme prožili. 

Dávej na sebe pozor. 

Moc tě miluju. 

Sebastian 

Mia nevěděla, jak všechny tyto informace pobrat, nevěděla, co si počne, pokud je tedy 

Sebastian už opravdu jen hvězda, která na ni dohlíží z nebe Sirius. Jednu věc, ale 

věděla, na policii s tím nepůjde, pokud je tohle Sebastianovo poslední přání, ráda mu 

ho vyplní. 

O tři týdny později policie našla tělo, které identifikovala jako Sebastianovo. 

S touto zdrcující zprávou přišel i pohřeb. Mia na něj však nepřišla sama, byla jediná, 

kdo věděl, že jí pod srdcem roste nový život, něco, co jí zde Sebastian po sobě 

zanechal a taky dobře věděla, že ho pojmenuje Sirius. 

Toho večera se podívala na oblohu a pomyslela si, že Sebastian měl pravdu, člověk 

nikdy neví, co ho překvapí, až už pozitivně či negativně. 

Hana Novotná 

 

 

Loučíme se s přáním brzkého 

návratu k normálnímu životu a 

hodně zdraví k tomu přeje kolektiv 

školního časopisu Obchodní 

akademie Prostějov . 


