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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Inforočenka 2015 je v části Rodinný kalendář oproti minulým letům zcela nová. Zachycuje tvorbu mladých lidí z Lanš-

krounska, dává jim první příležitost veřejně publikovat své práce. Všechny úplné základní školy a střední školy na Lanškroun-

sku získaly příležitost prezentovat v Inforočence 2015 literární práce svých žáků a studentů. V tomto nultém ročníku nebyli au-

toři omezeni tématem ani formou zpracování příspěvků. O to zajímavější čtení se před Vámi otevírá. A díky Městské knihovně 

Lanškroun se seznámíte i s oceněnými pracemi literární soutěže na téma Mám radost. 

Jsem velmi rád, že se tímto Inforočenka stává nejen nejpodrobnější kronikou života na Lanškrounsku, rukovětí pro běžný 

život potřebných kontaktů, knihou mapující občanskou společnost Lanškrounska se spojeními na  všechny spolky a  oddíly 

regionu, ale nově také prostorem pro regionální mladou autorskou literární tvorbu.

Přeji Vám příjemné čtení!

Miloš Krejčí, editor Inforočenky 2015

Inforočenku 2015 vydal Mgr. Miloš Krejčí ve spolupráci s městem Lanškroun.

Texty v oddílu Informace a kontakty: Infocentrum Lanškroun, data k 12/2014. Foto: Helena Marešová

Infocentrum Lanškroun, ul. B. Němcové 124, 563 01 Lanškroun; tel/fax: 465 320 007; info.lanskroun@seznam.cz; www.lanskroun.eu
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Monika Dušková

14 let, 8. ročník ZŠ a MŠ Damníkov

Jak jsem se seznámil se zlatou rybkou

V jedné malé vesničce žil chlapec jménem Honza. Už jako malý kluk si chtěl vzít za ženu princeznu.

Když vyrostl, vydal se do světa. Maminka mu s sebou zabalila několik buchet. Honza vzal buchty, zamával rodičům 

a šel. Za chvíli přišel do lesa. Les byl tmavý a strašidelný, ale Honza se nebál. Když procházel lesem, narazil na skřítka. 

Honza se ho zeptal: „Kudy se jde do království?“ 

Skřítek mu odpověděl, kudy se tam jde, ale protože byl zvědavý, tak se ho zeptal: 

„Co tam budeš dělat?“ 

Chci si vzít princeznu za ženu,“ odpověděl Honza. Honza se rozloučil se skřítkem, dal mu buchtu, zamával mu a šel. 

Za chvíli došel k rybníku, ale protože nevěděl, jak se přes něj má dostat, sedl si na zem a jedl buchty. Připlavala k němu 

zlatá rybka a povídá: 

„Chceš se dostat přes rybník?“ Honza se jí nejdřív lekl, ale potom řekl: „Chci, pomůžeš mi?“

„Pomůžu,“ odpověděla rybka. Honza poděkoval a za chvíli už byl na druhé straně. Před sebou viděl království. 

Přišel na zámek a ptal se po princezně. Nikdo mu neodpověděl. Na nádvoří stála kašna a z ní na Honzu volala zlatá ryb-

ka. Honza šel ke kašně a povídal si s rybkou. Dozvěděl se, kde najde princeznu a vydal se za ní. Když se dostal k princezně, 

hned se do ní zamiloval. Za pár dní se konala svatba. 

Honza s princeznou žili na zámku šťastně až do smrti. A rybka, ta plavala dál a pomáhala všem hodným lidem.

Martina Bílá 

psáno ve věku 14 let, 9. ročník, Základní škola Horní Čermná

Můj život v roce 2043... 

Život za třicet let si nedokážu představit. Proč si ale nevysnít svou rodinu? Své zaměstnání? Mám takovou vizi: z naší 

malé vesnice se stane velkoměsto s pořádným nákupním centrem. Žádná pole a  louky. Žádné stromy. Ani zvuk zvonů 

z kostela by nebyl slyšet přes hustou dopravu po nově vybudované dálnici. Všude lidé, hluk motorů aut. Ve velkoměstě by 

nemohla chybět náměstí, parky, hřiště, záře pouličních světel, jeden směrový ukazatel vedle druhého, paneláky, metro 

a mnoho dalšího. Možná by to byla výhoda. Vyjít z domu, nasednout na kolo a jet nakoupit to, co potřebuji.

Chtěla bych to? Chtěli by to ostatní? Chtěli by to lidé, kteří z takových velkoměst utíkají? Chtěli byste to vy? Já vím, jak 

by to bylo. Nebudu mít auto, budu mít vznášedlo, s kterým budu za chvíli v kině nebo v divadle. Hlavně, aby nám divadla 

a kina nezmizela. Aby nám nezmizely knížky a s nimi pohádky a sny.

Možná taky budu mít prosklený dům se spoustou světel, barev a květin. A moje práce bude zároveň mým koníčkem. 

Třeba se mi splní mé velké přání být fotografkou. Jestli si tuhle moji úvahu za třicet let někdo někdy přečte, tak ať mě najde 

a já mu ve svém ateliéru udělám krásnou fotku.
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Aneta Pouková

psáno ve věku 13 let, 8. ročník, Základní škola Horní Čermná

Pohled z okna

Přemýšlím. Přemýšlím, proč nerozumím svým spolužákům. Přemýšlím, proč jsem jiná. Povzdechnu si a jdu k oknu. 

Odhrnu závěs a posadím se na parapet. Podívám se ven a spatřím úchvatný západ slunce.

Zlatý kotouč už skoro zapadl, ale na obloze stále zanechal barvy letního dne. Těsně nad obzorem dominuje oranžová 

barva, která se v plynulém přechodu přes žlutou a  jemně nazelenalou mění v azurově modrou. Černé stíny listnatých 

i jehličnatých stromů vytvářejí na krátkém trávníku u našeho domku tajuplné obrazce. Zaměřím zrak na vzrostlou třešeň, 

tyčící se nedaleko mého okna a mezi listy a dozrávajícími plody zahlédnu pohyb. To špaček přiletěl povečeřet. Sklouznu 

pohledem na zahradní jezírko. Ve vodě vidím mrštná těla zlatých karasů a vlnící se vodní rostliny. 

Slunce už zapadlo. Nezanechalo po sobě nic víc, než úzký proužek zářivého světla na horizontu. Na tmavnoucím nebi 

se objevily hvězdy. Měsíc, stejně jako předtím slunce, byl vidět jenom z poloviny, ale on na rozdíl od něj nabýval stále větší 

velikosti a jasu. Sledovala jsem, jak se vydal na svou noční pouť po obloze. Byl jako pastýř a hvězdy byly ovce. Trochu se 

pousměji a dívám se na noční nebe. Tmavomodrá barva zalila oblohu. Zahlédnu padající hvězdu.

Vyslovím přání do šeptavých nočních stínů, popřeji dobrou noc všemu živému a seskočím z parapetu. Ještě než zatáh-

nu záclonku, zvednu pohled k měsíci. Vyslyší můj němý dík a stane se strážcem mého klidného spánku.

René Langr

psáno ve věku 15 let, 9. ročník, Základní škola Horní Čermná

Jaký by byl svět bez lásky?

Podle mého názoru by svět bez lásky byl jen utrpením. Velká kulatá věc bez záře světel, bez úsměvů a energie plných 

pohledů. Nikdy by nikdo nikoho nepohladil. Nikdy by nikdo nikoho nepolíbil. 

Nesmíme dovolit, aby ze světa zmizela láska. Představme si, že by se ztratila jen na jednu jedinou hodinu pozemského 

času. Mnozí by v oněch šedesáti minutách zešíleli a jiní by se povraždili navzájem. Mnoho srdcí by puklo žalem. Všichni 

by tak moc toužili po malém doteku, že by se o něj prali. V jejich očích by byla neukojená touha, bezmoc. Oněch šedesát 

minut by podepsalo rozsudek smrti nad lidstvem. 

Říká se, že muži jsou z Marsu a ženy z Venuše. Má to značit jakousi odlišnost muže a ženy, ale jedno mají společné. 

Scházejí se na planetě Zemi, aby mohli prožívat lásku. Tak berme naši planetu jako modrou planetu lásky. Za  lásku se 

musí bojovat. Umět ji získat a udržet. A když ji máš, tak ji už nepouštěj, protože ona je klíčem ke šťastnému životu, klíčem 

ke splněným snům.
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Vojtěch Kropáček 

psáno ve věku 15 let, 9. ročník, ZŠ Tatenice

Pohádka se odehrává v dalekých lesích a horách

Kdysi dávno v jednom bezejmenném království žili král a královna. Narodila se jim dcera a království oslavovalo. Když 

byla princezna malá, začala se učit mluvit. Jenže jí to vůbec nešlo. Její rodiče z toho byli velice smutní. Volali různé doktory 

a šamany, ale nic nepomáhalo. Tak plynul čas. 

Jednou si královna všimla, že princezně začíná růst malý ocásek. Nikomu kromě krále to neřekla. Rodiče začali pře-

mýšlet, co se mohlo stát. Dumali a dumali, ale na nic nepřišli. Mezitím začal celé království ohrožovat obr, který měl velký 

hlad a žral vše živé. Největší zálibu měl v pojídání prasat a čuníků. Za tu dobu, co princezna nemluvila, se jí zvětšil ocásek, 

začala jí růst kopýtka a srst. 

Obr vzkázal, že nechá žít všechny lidi, pokud mu budou každý den vozit alespoň dvě prasátka. Království na dohodu 

přistoupilo a lidé začali po okolí shánět všechna prasata. Princezna se jednou procházela po louce a vtom se úplně promě-

nila v čuníka. Všichni v království ji hledali, ale nenašli. Když vojáci sháněli další prasata pro obra, sebrali i proměněnou 

princeznu. Obr ji sežral a ničeho si nevšiml. 

A proto, milé děti, nebuďte prasátka!

Adéla Seidelmannová

psáno ve věku 15 let, 9. ročník, ZŠ J. Pravečka Výprachtice

Pirát vs. papoušek aneb ten chytrý pták

Na kamenných schodech za štěkotu psa se pod rouškou noci ozývaly těžké kroky. V kovbojských botách, černých ko-

žených kalhotách, dlouhém pestře červeném hábitu s velikým kloboukem na hlavě si vykračoval zplozenec těch kroků. 

Nezajímal se o to, že na něj všichni hledí s opovržením v očích. Došel ke dveřím, pohladil psa - ten jako by pod pánovým 

dotekem roztál a nechal v klidu odpočinout své hlasivky - a prudce zaklepal na své dveře.

Za dveřmi, většinou tichý, dnes už přestárlý komorník, nadával: „Kdo to zas klepe, říkám vám už po sté, že pán není 

doma. Večírek se zdrží…“ Ztichl, když otevřel dveře a uviděl, kdo za nimi stojí. 

„Ach, pane, já nevěděl, že jste…“

„Já vím, já vím,“ zaburácel hlasem vysloužilého piráta, „pusťte hosty do domu.“ 

Pak nastal chaos, někteří pozvaní se začali trousit do domu takovou rychlostí, že jim komorník nestihl odebírat šatstvo, 

jiní zas začali prchat rychlostí rovnou kočáru se šesti koňmi. Pán se ničím nevzrušoval a poklidně kráčel nahoru do své 

ložnice. Za zavřenými dveřmi těžce dosedl na postel a pod přísným pohledem svého nejlepšího přítele nechal poraženě 

klesnout ramena. 

„Tak spusť,“ promluvil do ticha.

„Nééměl jsi táám chóódit, áále néé, pááníček musíí on musíííí!“ zahalekal pestrobarevný papoušek na dřevěném bi-

dlu.

„Musel jsem ji vidět, aspoň naposledy,“ zamumlal tiše pokáraný.

„Zbytééčně se trápíš, jáá tí to rííkal, jáá tí to rííkal!“ trval si na svém okřídlenec. 
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A už nepřestal. Povídal, vyčítal, nadával, kritizoval, poroučel i prudil, až si ten pirát renegát povzdechl a přes svého 

„nejlepšího“ přítele přehodil přehoz. Když odcházel z pokoje, ten upovídaný pták pořád ještě mlel svou a furt vedl rozho-

vor sám se sebou.

Sešel dolů mezi hosty, aby je náležitě uvítal. Stoupl si na vrchol schodů a začal.

„Vážení a drazí hosté, jsem moc rád, že jste se ke mně připojili i v tuto ponurou hodinu, kdy je nahlášen státní smutek.“ 

Uchechtl se - mnozí si mysleli, že onen smutek dávno skončil. „Ale jak už jsem řekl, nemusíte mít obavy, já to nikomu 

nepoběžím říct. Teď prosím, ať započne zábava. Příjemně se bavte.“ 

Zasmál se a  odkráčel dolů mezi hosty. Někteří se po  takovém prohlášení snažili ze sálu uprchnout, ale dveře byly 

zamčené a žádný jiný východ odtud nebyl. Byla to zrada. Jak od něj, tak od nich. On se jen mstil. Pozval je sem v době stát-

ního smutku, - v pozvánce stálo, že už skončil - aby potrestal odchod jeho lásky. Všichni pozvaní se podíleli na jeho zkáze. 

Bez ní bude úplné nic. Všechno, co si nakradl, všechno, co zdědil nebo mu bylo darováno, nebude mít žádnou hodnotu, 

když tu nebude s ním. Hosté se za rána rozutečou domů a je jen na nich, jestli se sami zabijí nebo jestli je popraví vojáci 

nebo snad jestli si vymluví život. Jeho už se to týkat nebude - v tu dobu už bude pryč. Jestli pod drnem nebo na moři se 

ještě uvidí.

Hosté jak vidno neváhali a snažili se svou zkázu si zasloužit - bavili se, pili jeho drahé víno, rozbíjeli nejdražší nábytek 

v okolí. 

Pán sám vyšel zpět do svého pokoje a odkryl svého opeřence. Ten jakmile uviděl světlo, hned se rozpovídal: „Táák jáák, 

poseeró? Zbaštili, zbaštili too?“

„Jo, jako ryby na háčku. Zítra po ránu – nebo před – je po nich,“ usmál se.

„Chudák kamóóš,“ přeskočil papoušek na jiné téma.

„Neříkej mu kámoš. Není to náš přítel – klidně si zdrhnul i s mojí láskou a nás nechal ve štychu.“ Zamračil se na ope-

řence.

„Dáléko nédojede!“ po tázavém pohledu svého pána pokračoval, „jsem mu do dna palúby údělal dííru, dííru. Tá loď jé 

na níc, na níc.“ Začal pták skřehotat.

Tak pirátova láska skončila na dně moří i se všemi zrádci jen díky všetečnému stvoření s ptačím mozečkem.

Adéla Seidelmannová

psáno ve věku 15 let, 9. ročník, ZŠ J. Pravečka Výprachtice

Cesta lesem

Zpoza dveří se ozvaly kroky. Počkala, až přejdou na konec chodby a pomalu otevřela dveře. Rozhlédla se po liduprázd-

né chodbě a vyrazila. Po schodech dolů do kuchyně, pak přes trůnní sál do sklepení, potom jenom otočit klíčkem a… 

tma jak v pytli! Proč zatraceně chodila v noci?! Měla jít za rozbřesku a nespoléhat na svou mizernou paměť. Copak se už 

tolikrát nespálila?

No co se dá dělat? Jednou to udělat musí a dnes je ta nejlepší chvíle. Vydala se přes zahrady směrem k hlavní bráně. 

Myslela si, že se ubytuje v nějakém hostinci a pak o rozbřesku půjde lesem až k tetičce na severu, ale uviděla postávat 

kolem ubytovny zpité pány a rozhodla se, že nebude riskovat.

Proto vyrazila lesem na cestu.

Neušla ani pár kilometrů a už se musela vyhýbat splašenému kočáru. Pak ji překvapila houkající sova, která ji tak 

vyplašila, že upadla a svalila se do listí. To jí tetička něco řekne. Měla by se vrátit domů, vždyť se toho zas tak moc neděje. 
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Ale nechtěla, měla takový kus za sebou a ta odvaha, kterou ji to stálo. Zrovna odpočívala na pařezu a přemítala, co si 

počne, jestli ji tetička vyhodí, když uslyšela něčí naříkání:

„Jak já ji nesnáším! Už celej měsíc se to táhne a já hlupák ji uvěřil! Prej, miluju tě! Nikdy tě neopustím! Ne, nevěrná ti 

nebudu. Jak mě přesvědčovala, abych jí to věřil – pchá, to určitě! A co ten chlap ve tvý posteli, miláčku?! No to je jen asi 

dvaadvacátý bratr z pátýho kolene, že? Jakej já jsem tupec! Celejch kdovíkolik měsíců jí platím chlapy do postele a já si ani 

jednou neužil! To je pech!…“

Opatrně nakoukla zpoza stromu, kam se předtím schovala. Je to jen obyčejný kluk v otrhané košili a sepraných kal-

hotách. Nepřipadal jí nebezpečný, spíš zarmoucený svou chybou v úsudku. Možná by mohli mít společnou cestu, a kdyby 

na ni působil neškodně a přesto jako dobrý obránce, nemusela by se schovávat před každým koněm, který projde po cestě.

Vyskočila zpoza stromu na cestu a ocitla se tváří v  tvář jeho šokovanému obličeji. Jenže v  tu chvíli vyskočili z  lesa 

a z kraje cesty vojáci. Podívala se do mladíkových očí a s kývnutím se rozeběhli přes louky kolem cesty.

Jenže ta dívka možná nevěděla, že vojáci nešli jenom za ní, aby ji přivedli zpátky na hrad, ale i za účelem zatknout 

chlapce za nejvyšší zločin.

Alexandra Tosto

psáno ve věku 15 let, 9. ročník, ZŠ J. Pravečka Výprachtice

Co jsem prožila se svojí kamarádkou 

Tento příběh se stal mé kamarádce Lauře, která bydlela nedaleko Karlových Varů.

Bylo pět dní před Vánoci a já jsem byla na návštěvě u své kamarádky Laury. Byly jsme doma samy a sledovaly jsme 

fi lm Sám doma. Bylo asi kolem sedmé, když Laura odběhla do přízemí pro minerálku, když tu najednou se zezdola ozval 

Lauřin křik. Okamžitě jsem vstala a běžela se podívat, co se dole děje. 

Laura vyděšeně třeštila oči a zmohla se pouze na slova: „Tam, tam něco je. “

Zaposlouchala jsem se a opravdu se něco ozývalo z koupelny, bylo to takové hlasité mrskání do podlahy. Mé srdce 

v té chvíli začalo hlasitě bušit, ale věděla jsem, že nejlepší by asi bylo se tam jít podívat. S nožem v ruce jsem pomaličku 

otvírala dveře do koupelny. Zakřičela jsem leknutím, protože to jsem opravdu nečekala. Uprostřed koupelny sebou házel 

kapr. Volala jsem na Lauru, ať se jde podívat, co způsobovalo ty zvuky. Laura zapomněla, že mají ve vaně kapra na Vánoce 

a že když mu dopouštěla vodu, tak zapomněla zavřít kohoutek. Kapr se odrážel svým ocasem po koupelně a vyskakoval 

do vzduchu. Já a Laura jsme se asi dvacet minut snažily dát kapra zpátky do vany, nakonec se to povedlo. Potom jsme vzaly 

mop a začaly sušit vytopenou koupelnu. Když bylo hotovo, bylo asi kolem deseti hodin večer. Došly jsme k Lauře do pokoje 

a obě usnuly vyčerpáním. 

A poučení zní: Pokud se něco dělá, tak se u toho má přemýšlet. V tomto případě nezapomenout uzavřít kohoutek, 

nepropadat panice. V Lauřině případě koupit již naporcované maso. 
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Sabina Hubálková

psáno ve věku 13 let, 8. ročník, ZŠ J. Pravečka Výprachtice

Podzimní čas

V nedalekém parku blízko rybníka žilo několik roztomilých zvířátek. Veverky, lišky, ptáčci, skunkové, zajíci a spousta 

dalších. Přesně uprostřed parku měli obrovitánský strom. Byl to dub. Tam všechna zvířátka bydlela a schovávala si tu své 

jídlo. Jelikož byl podzim a blížila se zima, museli si zvířátka to jídlo obstarat. 

Velký, ale hodný medvěd, ředitel všech zvířat, svolal všechna zvířátka na poradu. 

„Milí spolubydlící, je tu podzim a blíží se zima, je načase si udělat zásoby potravy. Takže se rozdělte do skupin a vydejte 

se hledat potravu po celém parku.“ 

Zvířátka poslechla a hned se vydala. 

Ještě jsem vám zapomněla říct, že v tom obrovitánském dubu nebydlela všechna zvířátka. Směrem k rybníku, na sta-

rém kaštanu bydlel sám starý a protivný kos. Taky on si potřeboval nashromáždit potravu na zimu. Samozřejmě, že byl kos 

lakomý a chtěl mít vše jen pro sebe. Jakmile uviděl, že si zvířátka do svých pytlíčků schovávají potravu, hned ho to vytočilo. 

Vzlétl a každému pytlíček vzal. 

„A už mám jídlo na měsíc a zadarmo, chachacha.“ 

To se zvířátkům nelíbilo a utíkali to povědět medvědovi: „Medvěde, medvěde, zlý kos nám sebral pytlíčky, do kterých 

jsme si ukládali jídlo na zimu.“ 

„To je neřád! Půjdeme za ním.“ 

Medvěd se zvířátky došel k velkému kaštanu: „Ahoj,  můj starý příteli.“ 

No nazdar, už zase otravuje, pomyslel si kos. 

„Ahoj příteli, proč tě napadlo mě navštívit?“ 

„Nedělej, že nevíš.“ 

„No, vážně copak?“ 

„To ty kradeš mým zvířátkům pytlíčky s jídlem na zimu!!“ 

„Já? No dovol. Všechno se svádí na mě.“ 

„Kose, po dobrým nám ty pytlíčky vrať nebo tě oškubu.“ 

Kos věděl, že to myslí vážně, ale přesto zatloukal. „Já nic nemám….medvěde? Medvěde? Kde jsi?“ 

„Za tebou. Tak prý nic nemáš, jo? A co je toto?“ 

„Jé,  kde se to tu vzalo?“ A rychle odletěl. 

Medvěd slezl dolů a vrátil zvířátkům pytlíčky, aby mohla pokračovat v práci. Když se medvěd vracel hlídat dub, na ra-

meni mu přistál kos a sebral mu odznak, podle kterého se pozná, kdo velí obrovitánskému dubu a všem zvířátkům. Odletěl 

tak rychle, že se medvěd nestačil divit a spadl do předem připravené pasti. Za všechno může kos. 

Spokojený kos s ukradeným odznakem svolal všechna zvířátka k rybníku.

„Medvěd se zavřel ve svém stromě a dal mi odznak. Takže se stěhujete do starého kaštanu. Všechno jídlo pře-

neste tam.“ 

Zvířátka to nechápala, ale mlčky sbírala dál. Nezbývalo jim nic jiného než poslechnout svého pána. Jediná 

liška se odhodlala tomu všemu přijít na kloub. Řekla, že se půjde podívat do obrovitánského dubu. Šla a pod 

hromadou spadaného listí se něco pohnulo. Zbystřila a  stála. Slyšela silný a  velice známý křik. Hned věděla, 

o koho jde. Opatrně odhrabala hromadu listí. Viděla medvěda ve velké jámě. Řekla medvědovi, ať počká a utí-

kala do obrovitánského dubu pro lano. Když se vrátila, pokoušela se medvěda vytáhnout. Ale marně. Medvěd 

byl na lišku příliš těžký. Nedaleko zahlédla skunka. Běžela za ním a po cestě zpět mu vše vylíčila. Oba zrychlili 

a snažili se medvěda vytáhnout. Šlo jim to ztěžka, ale podařilo se. Medvěd jim poděkoval a všichni tři běželi 

ke starému kaštanu. 
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Přišli právě včas. Kos si právě užíval odpolední spánek. Hned toho využili. Nenápadně se k němu přiblížili a vytrhli mu 

odznak z kabátku. Naštěstí se neprobudil. A toho také využili. Vzali ho a hodili do jámy, kterou si připravil na medvěda. 

Zvířátka se vrátila do svého obrovitánského dubu. Schovala si svou potravu na zimu a o zlém a protivném kosu už nikdy 

neslyšela. Proto žila spokojeně, dokud nezemřela.

Lucie Kristková 

psáno ve věku 14 let, 8. A, ZŠ nám. Al. Jiráska 139, Lanškroun

Vzpomínky na Vánoce

Ležím na posteli unavená po tréninku, koukám do stropu a vůbec netuším, co mám dělat nebo čím se zabavit. Čas 

pomalu ubíhá a já bezmyšlenkovitě prohlížím fotky ve svém telefonu. Najednou narazím na fotku, kde jsme všichni po-

hromadě u vánočního stromku a s usměvavými obličeji. Mám hned lepší náladu. Pusa se mi roztáhla od ucha k uchu, 

vzpomínky začaly vyplouvat na povrch. 

Uvědomuji si, že jsem se na Vánoce vždy těšila hlavně kvůli dárkům. Postupem času vidím, že není důležité kolik, 

co a jaký dárek dostanu, nýbrž úsměv na rtech mé malé sestřičky, šťastní rodiče a krásná vánoční atmosféra. Být spolu 

v dobrém i zlém. 

V naší rodině probíhají Vánoce úplně obyčejně jako u všech. S mojí malou sestrou Nikolkou pomáháme péct cukroví, 

vánočku, posloucháme u toho vánoční koledy a smějeme se. Nejkrásnější je vidět rozzářené dětské tvářičky dětí, které 

s rodiči čekají frontu na kapry, aby vánoční svátky proběhly podle starých tradic. Nikolka může na kaprech a pstruzích oči 

nechat. Největší legrace je, když na ni nějaký hbitý kapřík stříkne vodu. Vřeští a rychle se utírá do rukávu. 

Líbí se mi tradiční vánoční zvyky, které se už ale v mnoha rodinách nedodržují. Někdy bych chtěla zkusit lití olova. 

Připadá mi to velmi tajemné a napínavé. U nás pouštíme lodičky, ty vždy drží spolu a nikdy se nerozdělí. Každý rok plavou 

jedna za druhou, takže doufám, že to je dobré znamení. Dále krájíme jablka, pod talíř dáváme šupinu, která má symboli-

zovat peníze. Po štědrovečerní večeři chodíme pravidelně na procházku, abychom se doma Ježíškovi nemotali a aby na to 

nadělování měl dost času. Touláme se městem, prohlížíme vánočně vyzdobené výlohy obchodů, házíme po sobě sněhem 

- tedy pokud se zadaří a nějaký napadne. Zkrátka o zábavu je vždy postaráno. 

Večer konečně nadejde ta nejkrásnější chvíle celého svátečního dne. I já jsem jako malá netrpělivě čekala, co objevím 

pod stromečkem. Největší radostí byly pro mě velké dárky. S odstupem času už vidím dárky trochu v jiném světle. Radost 

z velkých krabic vystřídala radost z drobných dárků, ale hlavně z úsměvů a šťastných pohledů celé naší rodiny. 

Rodina je tu totiž pořád. Stále nás drží nad vodou, je tady, když potřebujeme pomoci, poradit. Jsem moc ráda, že 

takovou rodinu mám a nikdy si toho nepřestanu vážit. 
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Eva Kuttichová

psáno ve věku 15 let, 9. A, ZŠ nám. Al. Jiráska 139, Lanškroun

Lavička v parku

Jmenuji se Zrzka. Podle barvy nátěru, který mě zdobí. Na tohle místo v parku mě postavili asi před dvaceti lety a od té 

doby mě nikdo neopravil. Já si nestěžuji, i když nový kabát bych určitě uvítala. Na mých prknech se odehrálo již mnoho 

příběhů, ale jeden byl jiný. Vždyť já tenkrát té holce zachránila život.

Klárka si na mě začala sedat v první třídě. Svačila tu a já jen tiše záviděla, že lavičky nemohou jíst. Od té doby pořádně 

vyrostla. Jednou jí utekl pejsek. Hledala ho po parku celý den, volala, plakala, ale marně. Maminka ji nakonec odvedla 

domů a já vlastně ani nevím, jestli se její psí kamarád někdy našel.

Čas ubíhal, Klárka dospívala a v patnácti letech se tu pusinkovala s jedním klukem, nějakým Honzou. Na mou slabou 

povahu to bylo příliš. Nadávám, vyčítám, ale nikdo mě neslyší. 

„Tak snad jim láska vydrží a Klárka nebude zklamaná,“ pomyslím si. Jenže opak byl pravdou.

Zanedlouho si Honza přivedl jinou holku a dost se k ní měl. Kdybych mohla, probodla bych ho všemi rezavými hřebíky, 

kterých mám na rozdávání. 

Klárku jsem uviděla až po půl roce. Objevila se jednou večer. Skoro bych ji nepoznala. Svit měsíce ozářil její bledou tvář, 

černé kruhy pod očima prozrazovaly únavu a vyčerpání. Posadila se na mě a začala rozbalovat jakýsi balíček. Strnula jsem. 

Nebylo to poprvé, kdy jsem byla svědkem něčeho podobného. Drogy! Tohle přece nemůže moje Klárka udělat! 

Nasupeně jsem vykřikla do tmy nočního parku: „Kláro, zadrž, on za to nestojí!“ 

Slyšela mě? Podle jejího zmateného obličeje asi ano. 

„Je tu někdo?“ zašeptala tichým hlasem. Jen slabé šumění větví stromů odnášelo mou odpověď. Klárka se ode mě 

nemohla hnout, jako by mě vnímala. Najednou se usmála, balíček odhodila do koše a vyrazila na cestu domů.

Od té zvláštní noci uplynulo hodně vody. Klárka dospěla a já ji vídám šťastnou vozit kočárek. Nevím, jestli má chlapeč-

ka nebo holčičku, ale brzy to zjistím, protože vedle mě začali budovat dětské hřiště. A abych tam tak nestrašila, slíbili mi 

nový nátěr. Bohužel zelený, tak nevím, jestli se dál můžu jmenovat Zrzka.

Dominika Plešingerová

psáno ve věku 15 let, 9. B, ZŠ nám. Al. Jiráska 139, Lanškroun

Sluneční paprsek 

„Crrr,“ zazvonil můj budík. 

„To už je tolik?“ pomyslela jsem si. Je osm hodin ráno a já zase musím vstávat. Sluneční paprsky prosvítají skrz ba-

revnou záclonu až do mého pokoje, což mi ihned zlepšilo náladu. Mám ráda slunečné dny, obzvlášť v prosinci, kdy jich je 

tak zoufale málo.

Než vyjdu z domu, obléknu se a strčím paličky do tašky. Dnes je pro mě moc důležitý den. Naposled zkoušíme s kape-

lou rockový muzikál, jehož premiéry se už nemůžu dočkat.

Cestou do zkušebny si v hlavě promítám, jak bude celý koncert probíhat, v hlavě mi znějí jednotlivé pasáže skladby. 

Zkouška mě utvrdila v tom, že to nic lehkého nebude. Stále jsem chybovala v jedné písničce a brnkala na nervy našemu 

kytaristovi. 
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„No to jsem zvědav, jak tohle zahraješ naživo,“ nedůvěřivě kroutil hlavou. 

Dost mě to rozhodilo, přesto jsem s ledovým klidem odpověděla:  „Klid, já to mám domluvené, nemusíš se bát.“ 

On možná význam této věty nepochopil, ale já moc dobře věděla, co říkám.

Miluji hudbu, a to napětí před začátkem koncertu ještě víc. Ráda pozoruji, co se děje v zákulisí. Někdo si nervózně 

počítá akordy, jiný se obléká a přitom vypráví ostatním vtipy. Žádný strach, žádná tréma. Je to zvláštní, jak se každý chová 

rozdílně.

Začátek vystoupení se nezadržitelně blížil. Nahlížím do sálu malou škvírkou, srdce mi buší, ruce se mi klepou strachy. 

Za chvíli už usedám na svou bubenickou stoličku a přemýšlím o útěku někam hodně daleko. 

Když jsem začala hrát první skladbu, ze které jsem měla největší strach, cítila jsem, jak se na mě upírají nevěřícné 

pohledy všech členů kapely. 

Stále jsem si v duchu opakovala: „To zvládneš, musíš!“ 

Najednou jsem uviděla, jak sluneční paprsek prosvítá oknem kostela přímo ke mně. Nevím proč, ale v tu chvíli jsem 

věděla, že je všechno váhání pryč a že paličky v mých rukou poslouchají na slovo.

Skladbu jsem zahrála naprosto perfektně a ty další také. Díky „domluvě“ se slunečním paprskem dopadlo všechno 

tak, jak mělo. 

Daniela Ponomarevová 

psáno ve věku 15 let, absolvent 2014, ZŠ Bedřicha Smetany 460, Lanškroun

Plátno přírody

O stéblo trávy se opírá jiskra slunečního úsvitu,

ve snových paprscích jsou stále plné krásy a citu.

Nebesky modrá obloha sdílí svůj klid s bělavou řekou,

procházím se plátnem přírody, její křehkou skořápkou.

Ranní chladná šeď se zdržuje nad pšenicí,

vonné objetí rozkvetlé krajiny uklidňuje mou duši.

Zemská kolébka se mění v lidskou skrýši,

v níž mě ohniště ochrání před osamělou nocí.

Pod starým dubem mi nevinná řeka jizvy z rukou smývá,

ta svoboda a lidskost v ní drží mě daleko od smutné vzpomínky.

Zatímco se do jejích vod sluneční paprsek schovává,

její nevinnost ve mně odhaluje pozůstatek dětské skořápky.

U klidného břehu mi divoká květina šeptá rýmy,

má báseň o úsměvu anděla leží na jejím květu.

Sladký svit života laskáním probouzí mrtvou zemi,

přes zlomené větvičky stromu září slzy vodopádu.
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Pod tichou modří se jarní vánek stále o zmrzlý list stará,

protože ví, že pomalu chladem umírá.

S úctou sdílím jeho smrt s uměním

a do plátna přírody maluji svou cestu nekonečným veršováním.

Gabriela Kopecká 

psáno ve věku 15 let, absolvent 2014, ZŠ Bedřicha Smetany 460, Lanškroun

Na půdě

Otevřu dveře na půdu. Sotva udělám jeden krok, cítím, jak na mě promlouvá historie věcí, které jsou zde uloženy.

Vejdu dovnitř a jako první mě zaujme truhla, která byla před lety uložena k odpočinku. Přijdu k ní, otevřu ji a nestačím 

se divit. Tolik pokladů, co jsem ještě nikdy neviděla. Staré fotky, ještě černobílé, na kterých jsou rodiče, malí a šťastní. Dále 

jsou tu věci z dob, kdy byla ještě moje babička malá. 

Jako bych slyšela tlukot neviditelných srdcí všech těch věcí, jako by byly pohřbeny a neměly by být už nikdy objeveny. 

Přesto jsem vešla já a udivuje mě, jak tu na mě všechno působí. Je tu tma a zima.

Když popojdu dál, vidím své a bratrovy hračky, se kterými jsme si ještě před pěti lety hráli. Jsou tu panenky, autíčka, 

traktory a dokonce i můj starý kočárek pro panenky.

Vzpomínám si, jak jsem si s ním hrála se sestřenicí, která je o čtyři roky starší. Všechny ty nádherné chvíle vidím před 

očima. Jak ráda bych ty časy vrátila, ale vím, že to nejde. Všude je spousta prachu, dlouho tu nikdo nebyl. Sednu si na sta-

rou židli, rozhlížím se a maluji do prachu na stole vzpomínky. 

Už se tu necítím dobře, jako by ty věci chtěly zpátky svůj klid. Ještě jednou se rozhlédnu, naposledy mi hlavou projdou 

staré vzpomínky a odcházím.

Říkám si, že všechny věci jsou jako stroj času, jako bych se posunula o pár let do minulosti. 

Markéta Pavlasová

psáno ve věku 11 let, 5.B, ZŠ Dobrovského ul. 630, Lanškroun

Popletená pohádka

Bylo nebylo jedno království.  V tom království bydlel Rumcajs s Popelkou a Červenou karkulkou. 

Jednoho dne řekl Rumcajs své dceři Karkulce, že musí pozvat strýce Budulínka na své 200. narozeniny. Ale Karkulka 

nechtěla, protože si hrála se svou nejlepší kamarádkou Šípkovou Růženkou a jejím bratrem Jeníčkem. Tatínek Rumcajs řekl 

Karkulce, že jestli nepůjde, tak na ni zavolá jeskyňky. Karkulka se rozloučila s Růženkou a Jeníčkem a vyrazila. 

Cestou potkala prince Bajaju, potom Sněhurku a nakonec princeznu Solimánskou se Smolíčkem, kteří nedávno měli 

svatbu, na které Karkulka nemohla chybět. Potom Karkulka přešla dva lesy a tam ležela chaloupka, ve které už několikrát 

byla. Byla to chaloupka strýce Budulínka. Karkulka zaklepala a vešla dovnitř, kde na ni už strýc čekal. Karkulka ho pozdra-

vila, pozvala ho na oslavu svých narozenin a šla zpět. 
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Na zámku se dozvěděla nemilou zprávu. Bystrozraký unesl Karkulčiny rodiče. Karkulka vyhlásila, že kdo je přivede, 

může si ji vzít za ženu. Široký řekl, že to zkusí, ale neuspěl. Tak to zkusil Dlouhý, ten s ním dlouho bojoval, ale také neuspěl. 

Otesánek si řekl, že by to mohl také zkusit. Vydal se na cestu časně ráno, kdy všichni ještě spí. Přešel 10 lesů a 10 hor a tam 

stál přenádherný vysoký hrad. Otesánek do něj vstoupil a už ho vítal Bystrozraký. Zeptal se ho, proč přišel. 

Odpověděl mu: „Přišel jsem zachránit Karkulčiny rodiče.“ 

Bystrozraký povídá: „No dobře, já ti je dám, ale jenom když splníš tři úkoly.“ 

Otesánek souhlasil a povídá: „Můžeš mi dát hned první úkol.“ 

„Dobře, tak poslouchej, vždy o půlnoci na jezeře tančí sedm trpaslíků a jejich vůdce má ve vlasech kouzelnou perlu. Ty 

mi ji musíš přinést zítra brzy ráno při svítání. Tady máš klíč od svého pokoje.“ 

Otesánek si vzal klíč a šel do pokoje. Když odbila půlnoc, Otesánek už čekal u jezera a najednou se na jezeře objevilo sedm 

trpaslíků. Začali tancovat a Otesánek přemýšlí, jak získat perlu a najednou ho napadlo, že jednoduše trpaslíky poprosí.

„Trpaslíci, trpaslíci!!!“ 

„Copak mládenče?“ povídá vůdce trpaslíků. 

„Já bych vás chtěl o něco poprosit,“ povídá Otesánek. 

„No tak, říkej, všichni tě posloucháme,“ povídá vůdce trpaslíků. 

Otesánek odpoví: „Musím zachránit Karkulčiny rodiče! Unesl je Bystrozraký a dal mi první úkol, získat vaši perlu. Ne-

bojte, já vám ji vrátím a potom vás pozveme na svatbu.“ 

„Dobrá, tady ji máš, ale dávej na ni pozor a nezapomeň nám ji vrátit, bez ní bychom se neobešli,“ řekl jeden z trpaslíků. 

„Nebojte se a děkuji,“ odpověděl Otesánek. 

Trpaslíci zmizeli a Otesánek se vrátil. Ráno při svítání přinesl Bystrozrakému kouzelnou perlu a ten mu dal další úkol.

„Zítra při svítání půjdeš do hlubokého lesa a  tam najdeš uschlou růži, která bude ležet na pařezu. Ale není to jen 

obyčejná růže, je to růže mládí. Přineseš mi ji o půlnoci!“ 

Otesánek šel na chvíli ještě do postele a brzy ráno při svítání šel do hlubokého lesa a tam hledal růži, našel ji přesně 

uprostřed lesa na jednom prohloubeném pařezu. Potom se vrátil do pokoje a o půlnoci přinesl růži Bystrozrakému a ten 

mu dal úkol, že musí vrátit růži a perlu. Otesánek vrátil věci a Bystrozraký mu dal Karkulčiny rodiče. 

Přivedl je na zámek a dostal Karkulku za ženu. Svatba byla velká a krásná. Za rok měli kluka jako buka, jmenoval se 

Hurvínek. Vyrůstal šťastně a až mu bylo 200 let, píchl se o trn růže a celý zámek usnul a zarostl trním. Dozvěděla se to 

mladá krásná princezna, jmenovala se Maková panenka, vysvobodila prince Hurvínka a byla opět veliká a krásná svatba. 

Narodily se jim děti a ty se jmenovaly Mach a víla Amálka a jestli neumřely, tak tam žijí dodnes.

Zazvonil zvonec a pohádky je konec.
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Regina Opielová 

psáno ve věku 14 let, 9.A, ZŠ Dobrovského ul. 630, 

Lanškroun

Bouře

Šum mořské vody hladící mi kotníky
Hluk racčích hlasů
A deroucí se vzpomínky
Ze starých časů
Kdy ještě svět připadal mi celý
Kdy moje slova se ve větru nerozpouštěly

Zvuk dětských hlasů znějících v dáli
Se mění na zvuk vln tříštících se o skály
A mořský vánek šeptá, naříká
Že čas nevrátíš zpátky
Že není kam utíkat
Že zmizely veselé svátky
A zbyl pouze teskný strach
Strach ze samoty, z opuštění
Když slzy v led se mění
Už nemáš sílu naříkat
A písek hrubý a drsný
Už mi nepřipadá krásný

Samota
A strach
Prázdnota
A krach

Přátelé, co zmizeli
Lásky, co opouštěly
Vlny, co mě těšily
Všechnu krásu ztratily

Slunce, co skrývá zlatou hlavu
Krvavý dostává nádech
Větřík, co hladil jemně trávu
Ostří se a žene vlny vpřed
Na obzoru kupí se mraky
Dětská píseň utichá
Spolu s odlétajícími racky
A hukot vln zní do ticha
Vlasy mi vhání do obličeje
Vítr, co hladil mě po tvářích
A déšť z rukou písek smyje
A kropí i trávu na stráních

V dáli se blýská
Hromy duní
Po minulosti se mi stýská
A tak jen čekám, jestli se vzbudím
Z mého vzpomínání

Jestli dokážu někdy zapomenout
A jít dál
Jestli vzpomínky nechám na dno mysli klesnout
A půjdu dál

Místo srdce černá díra
A ten pocit neumírá
Čekám, jestli uslyším
Jeho známý hlas
Čekám, jestli uvěřím
V jeho tóny zas
Snad uslyším jeho píseň stálou
Chci mít jistotu, že neumlkne
Snad se někdy stanu tou
Po které jeho srdce prahne

Tak vstávám 
A nastavím tvář větru
Bradu vzhůru zvedám
A sbírám novou víru

Buduji zpět svou hrdost
Už nikomu neudělám tu radost
Abych kvůli němu klečela v bahně
A i když budu sebevíc na dně
Všichni uvidí vztyčenou bradu
A naději v očích
Už nechci schovávat hlavu
A nechávat se zotročit

Oklepávám si z kalhot mokrý písek
A čelím tváří bouři
A píšu nový příběh
Má budoucnost se v něm tvoří
A nohy se do písku boří
V ustávající mořské bouři
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Regina Opielová 

psáno ve věku 14 let, 9.A, ZŠ Dobrovského ul. 630, Lanškroun

Smlouva

Můj život zaplňovala samota. Narodila jsem se v bohaté rodině. Patřili jsme k významným lidem u královského dvora. 

Já však vyrůstala v izolaci. Netušila jsem proč, a když jsem se pokusila zeptat rodičů, odpovědi jsem se nedočkala. Měla 

jsem sice vše, na co jsem si vzpomněla, ale u velkého jídelního stolu jsem pokaždé seděla sama. Nikdy jsem nezažila 

rodinnou večeři. Rodiče jsem někdy i dva týdny neviděla, a když se objevili, byli chladní a nepřístupní. Staralo se o mě 

spoustu sloužících, ale ti měli zakázáno se mnou mluvit. Komunikovala jsem jen s domácím učitelem. Když mi bylo asi šest 

let, seznámila jsem se s Elenou. Byla to dcera významné šlechtické rodiny a mí rodiče se znali s jejími. Byla to má jediná 

kamarádka, ale vídaly jsme se jen přes víkendy a asi jen rok a půl. Naši rodiče se neshodli a já už Elenu nikdy neviděla.

Dnes je mi přesně sedmnáct let a smím se účastnit královského plesu, poprvé ve svém životě. Pohlédnu ke skříni, kde 

jsou pověšeny temně fi alové plesové šaty. Služebná mi právě šněruje černý korzet. Zalapám po dechu, když ho stáhne, 

a ona se na mě obezřetně podívá. Asi jen aby se ujistila, že mě neudusila. Zamíří k šatům a stáhne je z ramínka. Pokusím 

se zhluboka nadechnout, ale nejde to, zabolí mě žebra a tak toho radši nechám. Zjišťuji, že když dýchám lehce a častěji, 

nic mě nebolí. Nasoukám se do šatů, nechám si svázat tmavé kadeře do drdolu a natáhnu si rukavice z černé kůže. Zamířím 

ke dveřím, ale služebná mě zastaví. Mlčky mi podá černé střevíce na podpatku. Provedu další neúspěšný pokus zhluboka 

se nadechnout. Bez dalších protestů si raději nazuji tu smrtonosnou past na nohy. Jestli dnes večer neupadnu, tak se 

stane zázrak…

Když vcházím do dveří, oslepí mě množství pestrých barev a ohluší přemíra zvuků, na které nejsem zvyklá. Kapela 

vyhrává veselou hudbu, která mi nikdy nepřirostla k srdci, raději jsem měla pomalé hluboké tóny. Bylo slyšet spoustu ve-

selého smíchu, který mi byl úplně cizí, a hovor byl hlučný a ne tlumený, jak jsem byla zvyklá. Mé šaty byly určitě nejtmavší 

v místnosti. Většina dam zvolila pestré a zářivé, nebo jemné pastelové barvy. Člověka až bolely oči. Učitel, který mne 

měl hlídat po celou dobu plesu, se dal do řeči s prošedivělým mužem s dlouhým plnovousem. Určitě si nevšimne, když 

se na chvilku ztratím. Posunula jsem se tedy o pár kroků dál a narazila jsem přímo do blondýnky s divoce poskakujícími 

loknami v jemně růžových šatech. Chvíli mi trvalo, než jsem na vratkých podpatcích našla rovnováhu, ale když se mi to 

konečně podařilo, pohlédla jsem dívce do  tváře. Z  jemného sedmnáctiletého obličeje na  mě zpod hustých řas metaly 

blesky dvě jasně modré oči. 

„Dávej pozor, kam šlapeš!“ zasyčí zlostně, což určitě neodpovídá etiketě. 

Já se ale usměju, protože i když ona nepoznala mě, tak já ji se stoprocentní přesností.

„Omlouvám se, Elen, už se to nestane.“

„My se známe?“ 

Věnuju jí jeden ze svých vzácných, ač odměřených úsměvů. 

„Lauren?!“ vydechne alespoň na tolik, na kolik jí to korzet dovoluje.

„To jsem se tak změnila? Ty vypadáš pořád stejně….“

„Vypadáš dospěleji a taky víc smutně, než si pamatuju…“

„Můj život se ani trochu nezměnil. Pořád žiju v izolaci…“ 

V tu chvíli nás přeruší vysoký muž se zlatavými vlasy nápadně připomínající Elenu.

„Elen! Kolikrát jsem ti říkal, že se s ní už nemáš bavit?“

„Pane Crossi, ráda vás vidím…“ 

Ale Elenin otec už se ke mně otáčí zády táhnouc svou dceru za sebou. Spustím ruce podél boků a smutně sleduji, jak mizí 

v davu. Proč se se mnou Elena nemůže bavit? A proč se její otec choval tak divně? Rozhodnu se to zjistit a vydám se za nimi. 

V tom plesovém víření se ztrácím. Nemám ponětí, kudy mám jít, abych někomu nešlápla na nohu nebo kousek šatů, natož 

abych někoho sledovala. Zdvořile odmítnu nabídku k tanci a ten mladík vypadá, že se asi rozbrečí, tak radši zmizím v davu. 
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Jediné co nesnáším víc než samotu, je pláč. U stolu s nejrůznějšími lahůdkami zahlédnu svou matku v hádce s paní Crossovou. 

Nenápadně se pokusím dostat blíž, ale špatně došlápnu na podpatek a skácím se k zemi. Nikdo si mě nevšímá a tak nenápad-

ně zmizím pod ubrusem dlouhého stolu. Kdyby si mě teď někdo všimnul, byl by z toho skandál roku. Pod stolem je příjemné 

šero a je tu víc místa než mezi tanečníky v sále. Po čtyřech se kradu vpřed, do míst, kde jsem zahlédla matku. 

„Svěřili jsme se vám, protože jsme věřili, že nic neprozradíte,“ syčí matka na svou společnici dost hlasitě, aby ji přes 

hudbu slyšela. 

„Já prostě nechápu, jak jste mohli prodat svou jedinou dceru!“ 

Zamrazí mě. Prodat? Dceru? To se přece nebaví o mně…

„Lauren se má jako v bavlnce, nic jí život neomezuje.“

„Myslíš nic, až na to, že ji izolujete od světa?“

„A co mám dělat? Víš kolik je v téhle zemi vymítačů? To mám čekat, až ji někdo objeví a zabije?“ 

Zaryju nehty do podlahy. Co mají vymítači ďábla společného se mnou?

„Především jste ho neměli žádat o pomoc.“

„A to jsem se měla nechat vyhodit na ulici? Laurenina oběť nám dala budoucnost.“ 

Trochu ztiší hlas a pokračuje. „Ďábel slíbil, že naše rodina bude stále v centru moci, zůstaneme bohatí a na manželovu 

velezradu všichni zapomenou…“

„A tak jsi nabídla, že svou roční dceru učiníš smlouvou?“ 

Poslouchám s napnutým tělem a třesoucíma se rukama rozhovor o něčem, o čem jsem neměla ani ponětí. Smlouva? 

Ďábel? Velezrada? Bojím se, jak to spolu může souviset. 

„Já nemohla jinak! On neuznává smlouvy na papíře. Pro něj má smlouva hodnotu jen tehdy, pokud ji představuje věc 

či člověk blízký danému zájemci o dohodu.“

„A to jsi musela zvolit zrovna nevinné nemluvně?“

„Neměla jsem nic jiného, na čem by mi záleželo víc.“ Vzlyknu, tohle mi matka nikdy neřekla, vždycky se na mě koukala 

jako na kus hadru, nebo vlastně papíru. 

„Neslyšela jsi něco?“ zeptá se matka a já se posunu o kousek dál od nich.

„Ne, co bych měla slyšet?“

„To je jedno, asi se mi něco zdálo.“

„Poslyš, Sofi e,“ osloví paní Crossová matku jménem. „Není ta smlouva neplatná? Totiž nepřipadá mi, že by ses k Lauren 

chovala jako k něčemu, na čem by ti záleželo…“

„Dovol! Je to má dcera! A i kdybys měla pravdu, pečeť smlouvy může být narušena jen v případě, že se Lauren o svém 

údělu dozví, což se nikdy nestane.“

„Pečeť?“

„Ano, něco co stvrzuje podmínky obou stran a drží smlouvu pohromadě, v případě jejího porušení by Lauren mohla 

i zemřít.“

„Podmínky z vaší strany jsi mi neřekla tenkrát, předpokládám, že mi je neřekneš ani teď… Ale zajímalo by mě, proč 

by měla Lauren umírat.“

„Protože smlouva jako taková je čirá magie svázaná dohromady a zamčená uvnitř mé dcery. Pokud by se pečeť zlomi-

la, magie by jí mohla duši roztrhat na kusy.“

„K tomuhle ty odsoudíš vlastní dceru?“ 

Víc už nevnímám. Hromadí se ve mně vztek. Celý můj život byl zasvěcený jejich úspěchům! Už neřeším etiketu a vylezu 

zpod stolu. Matka na mě třeští oči, jako bych byla duch.

„Celou tu dobu…,“ zasyčím na ni „…celou tu dobu jsem pro tebe byla jen cár cenného papíru.“ Otočím se na otce 

stojícího opodál. „A tobě jsem nestála ani za pozdrav!“ Rozčileně si z vlasů odhrnu vlasy, co se uvolnily z drdolu. „Zajímalo 

vás vůbec někdy, co bych si přála já?“

Najednou ucítím, jako by ze mě spadly řetězy. Udiveně si prohlédnu své tělo, ale nic nevidím. Pak se mi od prsou začne 

rozlévat řezavá bolest trhající buňky mého těla na kousky. Zavřu oči a dokonce i ten malý pohyb mě bolí. 
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„Lauren!“ slyším z dálky Elenin hlas, ale tma, která mě obklopuje, je příjemná, že už se nemám potřebu probírat. 

Necítím díky ní tu bolest. 

„Lauren, bojuj s tím! Ty můžeš vyhrát!“ povzbuzuje mě neznámý hlas uvnitř hlavy. Pak ucítím zpět své končetiny. Celé 

to mohlo trvat pár vteřin, nebo i týdny, nepoznala bych rozdíl, ale jsem tady, ve svém těle v plesovém sále, ležím na stu-

dené podlaze a nade mnou se sklání Elena a pár dalších neznámých lidí. 

Zvednu ruku a cítím, jak jí protéká magie. Já ovládla tu smlouvu?  Na pravé ruce se mi rýsují starodávné runy vyvedené 

ve spirálách až k rameni. V celém sále je ticho a všichni zírají na mou zářící ruku. Pak se ozve osamělý potlesk. Přes sál 

ke mně míří muž s černou maskou přes tvář a jeho ruce o sebe tleskají, jako by právě shlédl perfektní show. 

„Bravo, ovládla jsi magii smlouvy. Jsi volná.“

„Volná?“ to slovo mi zní tak cize…

„Ano.“ 

Postavím se na nohy a rozhlédnu se po sále. U rodičů se ani nezastavím pohledem a přikývnu na Elenu. 

„Díky,“ špitnu tak, aby to slyšela jen ona. 

Vydám se k východu, tenhle život chci nechat za sebou. Chci o sobě rozhodovat sama. Chci být volná. Volná… Tak 

takhle chutná svoboda? 

Regina Opielová 

psáno ve věku 14 let, 9.A, ZŠ Dobrovského ul. 630, Lanškroun
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Vílí rej

Už slyším jejich zpěv

Už cítím jejich křídla

Pod nohama mech

A vedle mě je víla.

Když objeví se další,

Dech přestává stačit.

„Pojď s námi tančit,“

smějí se.

„Zazpívej,“

dožadují se.

„Hrej,“

 šeptne jedna s píšťalou v ruce,

podávajíc mi nástroj vypadající křehce.

„Co za to, milé víly,

kdybych zahrál,

živého byste mě nepustily.

Kdybych zpíval,

vezmete mi dech.

Kdybych tančil,

dopadnu na mech.“

Zvonivý smích

a jiskřivé oči

vzbuzují dojem, že padá sníh

a svět se s tebou točí.

Však teplý letní vánek

ti cuchá vlasy,

jak přemáháš spánek

a nevíš, kde jsi.

A víly se smějí,

jaký jsi cvok,

šeptají,

že tě chtějí, 

nabízí nektaru lok.

To tíživé ranní probuzení

s hlavou těžkou.

To krásné letní rozednění

zkažené vílou křehkou,

ležící v zapomnění

s tváří lehkou.



Vzpomínáš na krásné tóny,

vzpomínáš na vílí smích,

vzpomínáš na jejich nohy

tančící vedle tvých.

Vzpomínáš, jak jsi jim zpíval,

vzpomínáš, jak jsi jim hrál.

A za zlé jsi nemíval,

když ráno nechaly tě opodál.

Však co ta malá víla,

co leží u tvých nohou?

V čem je ta magická síla,

co ti leží na prsou?

Nedovolí zvednout zrak,

nedovolí nabrat dech.

Jak když slunce zakryje mrak

a paprsky zmizí ve stínech.

Tak vyklouzla jí energie z těla,

tak přestala být dovádivá, smělá.

Jak leží ta víla v mechu

a píšťala vedle ní,

Vzpomínáš, jak tančila bez oddechu.

Toužíš zas ticho hudbou rozeznít. 

Toužíš jí dát tu energii,

toužíš jí vrátit mámivý dech,

přesto ale nevěříš jí.

Jak tam leží ve stromů stínech.

Stejně jak´s nevěřil pohádkám,

stejně tak nevěříš víle.

Co leží na paloučku s píšťalou

a ze sna usmívá se mile.

Podlehneš však mámení a začneš hrát

tu tesklivou ranní melodii,

jak víly jsi večer slyšel smát.

Jak šeptaly ti, co chtějí.

Jak ses tiše smál

a tancoval v tom kruhu,

jak připadal sis jako král,

jak kouzlily ti před očima duhu.
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Tu maličkou to probere,

ale stále leží.

Jiskřičky v očích rozverné,

ale víčka drží stěží.

Sehneš se,

ale stále hraješ. 

Teď už nevíš, co chceš,

ale směješ se.

A to se víle líbí,

sedá si 

a ty nevíš, co s tebou zamýšlí.

Jsi uvězněný v jejích očích,

nemůžeš dělat vůbec nic,

postaví se a zhoupne se v bocích,

pak tančí do rytmu víc a víc.

Zlatavý závoj vlasů vlaje za ní,

modré oči lapily tvůj zrak,

poslouchá tvoje tiché hraní,

co víc si od víly přát.

Její tiché krůčky v jeteli

rašícího z mechového lůna.

Zašlápla čtyřlístek nesmělý,

je to předzvěst toho, co jest nazýváno smůla.

Tvého pohledu si všímá,

i toho, že´s přestal hrát,

v očích starost neupřímná

začíná vyvstávat. 

„Šlapeš tu po štěstí,

malá vílo!

Po noci plné neřestí

v mechu se raději skrylo.“

„I kdež, co tě nemá.

Je to jen květina hluchá a němá!“

„Je výjimečná čtyřlistá.

Prý vílám značí cestičky,

 lidem štěstí dá,

když utrhnou ji ručičky

lidských dětí,

v životě čeká je štěstí.“ 



 „Prosím, hrej mi dál!“

Prosí se slzami v očích.

„Už jsem ti dost dlouho hrál!“

 Odvrátíš se, ale po pár krocích,

když se ozve jemný vzlyk,

spočineš na ní opět zrakem.

Myslíš si, že jedná se o pouhý trik.

Leží přímo pod velkým mrakem.

Mrakem z temné mlhy

snášejícím se jí na hlavu.

A mech pohlcuje její slzy.

Ten obraz ti vyvolá podivnou náladu.

Dotkneš se hebkých vlasů,

jejichž třpyt mrak pohltil.

Díváš se na tu krásu,

kterou už mrak skoro skryl.
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Rozháníš mlhavý opar rukou.

Na prsty se ti lepí.

A vílí oči strnou,

když mrak rozdělí se ve dví.

Jeden tvoji hlavu skryje.

Svírá ti myšlenky v okovech.

Tvá mysl bezútěšně vyje.

Dopadáš na mokrý mech.

Víla vzlykne a chytí tě za ruku.

Pomalu zavíráš oči.

Už skončila noc zázraků.

A i tvůj život končí…

Veronika Janderová

psáno ve věku 15 let, 1.ročník, obor Kadeřnice, SOŠ a SOU Lanškroun

Prolog

……. 

Hrot šípu probodl srdce, tělo začalo pozvolna padat. Červenovlasá dívka padla na zem něžně jako skolená laň. Dívka 

začala svou krví třísnit svůj bílý šat. Petr přiběhl k tělu umírající dívky, vlasy rudé jako plamen spadaly do obličeje a on je 

odvinul. Jeho rty začaly šeptat a její skomírající mysl začala poslouchat. 

„Neodcházej, miluji tě,“ mluví roztřeseným hlasem se slzami v očích. 

Chtěla odpovědět, ale její ústa plnící se krví jí to neumožnila. Nechtěl jí dovolit odejít, a tak ji pevně svíral, jakoby 

nechtěl pustit její duši. Tlačil na její ránu, myslel si, že to nějak pomůže, ale rána byla příliš velká a silně krvácela. Každou 

vteřinou se blížila ke svému konci. Po chvíli přestala ronit slzy, srdce dobilo poslední úder. Viděl, jak se duše vyprostila 

z těla, přitiskl ji na svou hruď a slíbil, že ji pomstí.

Probudila se, pomalu se jí ostřil zrak a ona začala vnímat palčivou ostrost světla. Začala hýbat prsty, všechno ji bolelo. 

Pomalu protáhla sval po svalu, bylo to nepříjemné. Slyšela hluboký hlas, lekla se ho a rychle se zvedla. Neměla to dělat, 

protože se jí zamotala hlava. Kde to vůbec byla? Rozhlédla se, nikde nic nebylo jen bílo-bílá pohlcující temnota. Je to snad 

nový svět? Nová šance? Nevěděla, jen cítila, že temnota, která ji pohlcovala, je horší než peklo. 

Rozběhla se, ale nevěděla kam …



Kamil Martinec 

psáno ve věku 18 let, 3. ročník, obor Knihař, SOŠ a SOU Lanškroun

Album květin

Jerry pomalu vyšel z ordinace. Další kontrolu měl za sebou. 

„Vždyť na nich stejně nic není,“ pomyslel si. Je to jen ruka. Stalo se mu to, když šel ze školy. Jednoduše upadl a bylo to. 

Dál Jerry přemýšlel nad tím, co bude dělat celý zbytek dne a jaké jídlo udělají jeho rodiče k večeři. Až příliš pozdě si vši-

ml, že se přiblížil k nemocničnímu lehátku, na kterém zrovna někdo ležel. Byla to mladá žena s dlouhými blond vlasy. Měla 

zavřené oči, ale nespala. Bylo vidět, jak pomalu, jakoby opatrně dýchá. Jednu ruku neměla položenou přímo u těla. Smě-

řovala do chodby. A právě té ruky se Jerry dotkl. Slečna na lehátku otevřela oči, podívala se na něj a rychle odtáhla ruku 

ke svému boku. Jerry dostal strach, připadala mu jako zraněný motýl. A on toho motýla právě probudil. Začal se omlouvat. 

„Promiňte, nechtěl jsem vás probudit.“ 

„To nic,“ přerušila ho klidným hlasem. „Není třeba se omlouvat.“ 

Oba dva se na sebe dívali. Jakoby se svět kolem nich zastavil a nechal jim na něco čas. Čas něco říct. 

„Jsem Anna,“ promluvila a usmála se na něj. Nádherný úsměv, pomyslel si Jerry. Zalíbila se mu. I když ležela na té 

posteli oblečená v pyžamu a vypadala, jako by se moc nevyspala. Byla pro něj krásná. Jerry věřil v lásku na první pohled, 

a když se na něj usmála, napadlo ho, že se do ní asi zamiloval. Každopádně ji chtěl vidět znovu. 

„Mé jméno je Jerry,“ prohodil rychle. Ve vlnách svých myšlenek úplně zapomněl, že čeká na jeho odpověď. Ale na jejím 

obličeji zůstával pořád ten úsměv. Byla tak trpělivá. Celou tu dobu se na něj dívala. ´Třeba se jí taky líbím,´ napadlo ho. 

Najednou se k Anně začala přibližovat sestřička. 

„Budu na jipce,“ pronesla a už u ní byla nemocniční pracovnice a mluvila na ni. Jerry stál na místě a sledoval, jak se 

od něj vzdaluje. Zajímala ho. Chtěl vědět, co ji trápí. Teď už by ale měl jít. Akorát tam překáží a jeho rodiče jsou určitě 

vystrašení, kde tak dlouho vězí. Pořád se o něj starali jako o nějaké malé dítě.

Cestou domů šel okolo velkého parku s perfektně posekaným trávníkem a sem tam stál nějaký strom. Pod stromy byly 

lavičky natřené hnědou barvou a uprostřed toho celého místa byla kašna s vodou. Byla moc krásná. Nad vodou se tyčily 

dva sloupy, které okolo sebe měly listy. Voda, která vytékala z horní části sloupů, poté stékala hezky pomalu po listech 

dolů. Nádherná scenérie. Když došel domů, byl uvítán svou matkou, která ho políbila na tvář a poté mu řekla, ať si jde 

sednout ke stolu. Poté co se najedl, šel pozdravit svého otce, který seděl na pohovce v obývacím pokoji a sledoval televizi. 

Zbytek dne už probíhal obyčejně. 

Ráno se probudil docela brzo. Ihned si vzpomněl na Annu a chtěl se za ní stavit na návštěvu. Ale na to byl ještě čas. 

Rozhodně tam nechtěl vpadnout během ranních kontrol. Řekl si, že počká a půjde až po poledni. Měl štěstí. Čas utekl 

docela rychle a on sám byl hodně překvapený při pohledu na hodiny, které ukazovaly půl třetí. Ustrojil se podobně jako 

předchozí den a vyrazil. 

Věděl, kde je jednotka intenzivní péče a tak šel přímo tam. Když vešel dovnitř, všiml si třech malých postýlek, okolo 

kterých byly nejrůznější přístroje. Ve třetí postýlce leželo dítě, u kterého seděla jeho matka. Ta žena byla celá v černém 

a nebyla zrovna nejštíhlejší. Její dítě bylo zticha, ale ona ho stále uklidňovala. Pohledem sjel doprava a všiml si velkého 

stolu, za kterým stála sestra. Jerry se na ní podíval a uvědomil si, že ona čeká, až se jejich pohledy sejdou. Poté ho po-

zdravila. 

„Dobrý den, přejete si?“ 

„Jsem tu za Annou,“ řekl Jerry a doufal, že se ho nebude vyptávat, jestli je její příbuzný nebo tak něco. Ale doufal 

zbytečně, protože sestra opustila místo za stolem a pomalu šla ke dveřím, které byly přímo naproti vchodu. Měly stažené 

žaluzie stejně jako všechna okna po stranách. Sestra opatrně otevřela dveře a pustila Jerryho dovnitř. Celé mu to přišlo 

divné. Jen tak někoho sem přece pustit nesmí. On ale dosáhl toho, co chtěl. Viděl ji. Všiml si, že má zavřené oči a tak ho 

napadlo, že asi spí. Pomalu se přiblížil k její posteli. V rohu pokoje uviděl bílou židli a tak si ji vzal a posadil se. Když seděl, 
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zadíval se nahoru, kde by mělo být jméno pacienta. Nebylo tam. Trochu zklamaně vrátil pohled dolů a zadíval se Anně 

do obličeje. Doufal, že zjistí celé její jméno. „A záleží na tom vůbec,“ ozvalo se v jeho hlavě? Jerry si tiše povzdechl. ´Ne, 

nemá,´ pomyslel si. 

Anna ležela na zádech. Neměla na sobě nic připojeného, její ruce byly čisté a stejně tak i obličej. Jerryho to docela 

potěšilo. Nemusí v sobě nic mít, jen ji tu pozorují. Čas ubíhal a nic se nedělo. Jerry se cítil zvláštně, protože tam jen tak 

seděl a sledoval ji. Probudit ji ale nesmí. Měl pocit, že spánek je pro ni veliká vzácnost. Seděl tam ještě pár minut, poté se 

rozhodl, že odejde. Když se pomalu zvedal, zaslechl její hlas. 

„Ahoj.“ 

„Ahoj,“ odpověděl Jerry a usadil se zpět. Opět se na něj dívala a on cítil, že jí nějak pomáhá. 

„Jak se cítíš,“ zeptal se. 

„Mohlo by … to být … lepší,“ odpověděla Anna. Jerry si až teď všiml, jak mluví. Mezi slovy dělala často pauzy. 

„Smím se zeptat, co tě vlastně trápí?“ 

„Moje … plíce jsou … nemocný, už od narození mám … tohle,“ ukázala na svoje tělo. Asi proto musí být v klidu, 

pomyslel si Jerry. Dokonce i při mluvení. To je šílené. Co všechno asi nemůže a já ano. Tohle přece není fér. Je to něco, co 

by měl mít každý dané stejně. 

Na druhé straně její postele byl noční stolek. Na tom stolku ležela pouze jedna věc a ta Jerryho zaujala. Bylo to album 

na fotografi e. 

„Co to je,“ zeptal se a pomalu začal obcházet postel. Anna ale překvapivě rychle vzala album do svých rukou a pevně 

ho stiskla. Jerry se posadil zpět. 

„To je … album květin,“ začala tiše vysvětlovat. „Moje mamka mi … ho dala před … nedávnem, jsou v něm … 

hezké květiny.“ 

„Smím se podívat,“ zeptal se Jerry. Anna pouze přikývla a podala mu ho. Pohledem sledovala album a když 

ho otevřel, řekla mu, aby byl opatrný. On ji ujistil, že bude a  pohled mu spadl na  první obrázek. Byla to světle 

modrá květina, kterou nikdy předtím neviděl. Začal listovat, až se dostal na konec. Obrázků tam bylo celkem šest. 

Na každém jiná, svým způsobem jedinečná kytka. Každá měla jinou barvu. Jerrymu se to líbilo. Dokonce ho něco 

napadlo. Navrhl Anně, že jí bude chodit navštěvovat každý den a že pokaždé přinese jednu květinu z jejího alba. 

Anna z toho nápadu měla velikou radost, a tak souhlasila. Ještě toho dne pořídil skleněnou vázu a druhý den už 

s ní měl namířeno do květinářství pro svůj první úlovek. Anna byla nadšená, když ho s těmi věcmi viděla. Jerry měl 

velikou radost z toho, jak je šťastná. Byl to pro něj úžasný pohled vidět ji takhle. Poté, co se trochu uklidnila, se jí 

zeptal, proč si ty kytky nepořídila domů přes své rodiče. Ona o tom nechtěla moc mluvit, pouze mu řekla, že to má 

něco společného s jejím otcem. 

V den, kdy nesl poslední květinu, se cítil zvláštně. Když vešel do jejího pokoje, byla dívka znovu šťastná, a navíc teď 

už měla všechny květiny ze svého alba. Začala mu děkovat, když v tom do pokoje vstoupili její rodiče. Matka byla drobná 

s krátkými blond vlasy a otec byl plešatý. Z pohledu matky Jerry vycítil radost, z otce naopak nenávist. 

„Jdi odsud,“ zavrčel na Jerryho. 

Ten beze slova odešel z místnosti a postavil se ke stolu, za kterým byla zdravotní sestra. Byla to ta samá, jako když tam byl 

poprvé a tak toho využil a zeptal se jí, jak na tom Anna je. Pověděla mu, že se má každým dnem lépe a že ona osobně z toho 

má obrovskou radost a moc jí přeje, aby už odsud mohla v klidu po svých odejít. Jerry se usmíval. Všechno bylo tak krásné. 

Když tu najednou uslyšel z pokoje ránu a řinčení skla. Sestra se okamžitě rozběhla směrem do pokoje a za ní ještě 

další dvě pracovnice, které zrovna přicházely. Poslední z nich sice zavřela dveře, ale Jerry si všiml rozbité vázy, která ležela 

na zemi a okolo ní všechny ty kytky. Po tom pohledu se rozhodl, že bude lepší, když půjde do čekárny. Moc dlouho tam 

ale neseděl. 

O deset minut později seděl před hlavní budovou nemocnice na schodech. Vedle něj seděla matka Anny a tiše brečela. 

Podíval se na ni, a když nijak nereagovala, upřel pohled před sebe. Dole na silnici stála sanitka s otevřenými dveřmi pro 

pacienty. A uvnitř ležela Anna. Tentokrát už ale nedýchala. Ta myšlenka Jerryho rozbrečela. Nemohl to v sobě dál dusit. 

Prostě to nešlo. Najednou se Annina matka rozpovídala. 
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„Jednou, když bylo Anně čtrnáct let, utekla z domu. Ne že by nás chtěla opustit. Jen toužila zažít, jaké je to běhat. Moc 

daleko se ale nedostala. Upadla pár metrů od domu. Riskovala tím svůj život, věděla, že jednou může upadnout naposle-

dy. Tohle se stalo dvakrát. Rvalo mi to srdce, ale musela jsem ji chránit. Jsem přece její matka.“ 

Jerry pouze přikývl. 

„To album jsem jí dala, protože jako malá měla ráda květiny. Ale když musela zůstávat doma, nemohla je pozorovat. Já 

jí dala tuhle možnost.“ Jerry se cítil vinen. Napadlo ho, že kdyby se tam s ní nepotkal, nikdy by se tohle nestalo. 

„Chtěl bych se omluvit za…“ 

„Ty za nic nemůžeš,“ skočila mu do řeči, „To James, je to nervák. Když jsme vešli a on uviděl tu vázu, prostě to neunesl 

a vybuchl.“

Jerry se zamyslel. Tak to on jí shodil tu vázu. Prostě nebral ohledy na svou dceru a staral se jen o sebe. V Jerryho hlavě 

začala poskakovat různá sprostá slova. Najednou ho napadla zvláštní věc. 

„Zavřete na chvíli oči,“ řekl Annině matce. 

„Proč?“ 

„Prostě mi věřte, prosím.“ 

Ona tak učinila. Jerry na nic nečekal a rychle vyběhl směrem do parku před nemocnicí. Směřoval k němu a byl si jistý, 

že než se k němu dostane, bude mít Annina matka oči otevřené a bude ho sledovat. A opravdu když se otočil hlavou k ní, 

všiml si, že se na něj dívá. Přesně to chtěl. Teď už se mu honily hlavou pouze takové rychlé výkřiky. 

„Chtěla vědět, jaké to je běhat.“ 

Začalo ho bolet celé tělo a připadal si, že každou chvíli upadne. 

„Jednou může upadnout naposledy!“ 

Oči se mu zalily slzami. Upadl na zem pod strom v parku. Už dál prostě nemohl. Schoulil se do klubíčka a pod stromem 

strávil zbytek dne.

Bohumíra Venclová 

psáno ve věku 19 let, 3. ročník obor Kosmetička, SOŠ a SOU

Úvaha: Média a masmédia 

Média a masmédia jsou často tématem hovorů většiny lidí. Aby taky ne. Vždyť nás neustále zaplavují nové senzace. 

Spousta lidí by si řeklo, že se jich něco takového jako bulvár a všechny ty senzace netýká. Ba dokonce že to jde mimo ně. 

Člověk dnes nemá šanci se něčemu takovému vyhnout. Jen co se probudíme, už na  nás hovoří reportéři Snídaně 

s Novou, zprávy z ČT 24 nebo rádio. V lepším případě se člověk probouzí pod vlivem melodií z mobilního telefonu a infor-

macemi ze světa se nechá zahltit až po opuštění domu. Při cestě do práce na nás působí plakáty, letáky nebo rádio v autě. 

Po příchodu do práce, pokud nemáte to štěstí a pracujete s počítačem, si vás média najdou ihned. V druhém případě 

můžete mít smůlu na lidi a jste nuceni vyslechnout si nejnovější senzace od nějakého kolegy. 

V současné době nás velmi ovlivňují média a reklamy, bez kterých by bylo líp. Ale upřímně řečeno, jinak to nebude. 

Protože až 85 % lidí, kteří sledují bulvár, podle mého názoru žije stereotypním životem, a proto vyhledávají informace 

o lidech, kteří prožívají barvitější osudy. Z tohoto důvodu spousta lidí miluje noviny typu Aha a Blesk pro ženy. Je smutné, 

kam nás jako společnost touha po  senzacích dostala. Toužíme po  nejrůznějších odhaleních lidí, kteří nám mohou být 

„naprosto ukradení“.

Já sama za sebe mohu říci, že tyto informace nevyhledávám, ale na druhou stranu některé ze známých kauz znám. Ačkoliv 

si sama od sebe nepřečtu žádný bulvární tisk a nevyhledávám tyto informace, většinou se ke mně tyto novinky prostřednic-
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tvím jiné osoby dostanou. Tito lidé jsou snadno manipulovatelní a věří tomu, co jim řeknou v televizi. Jsou přesvědčeni, že je to 

pravda. Já ale nejsem tak hloupá a omezená, abych tyto pochybné informace vyhledávala. Spíše se jim vyhýbám. 

Nechci kritizovat všechna masmédia, nepochybně je dobře, že jsme informováni o zásadních či zajímavých faktech, 

ale ty tvoří pouze 10 % ze všech zpráv. Zbylé zpravodajství považuji za hledání špíny a snahu o pochybnou reportáž. Na zá-

věr mohu říci pouze jedno: „Začněte žít skutečný život a kupte si místo Blesku pro ženy dobrou knížku!“

Dita Drbohlavová 

psáno ve věku 19 let, 4. r. - abs. 2009, obor Agropodnikání, Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

Je manželství přežitek?

Jako téma písemné maturitní práce jsem si vybrala manželství. Je mi devatenáct let. Co může mladý člověk jako 

já vědět o manželství? Možná nic, možná až příliš mnoho. Vždyť právě oči „náctiletých“ často citlivě vnímají věci, které 

ostatním unikají. Mají nezkažený pohled na věc, plný optimismu. A přesto jsou mezi námi i poznamenaní, zahořklí. 

Nechtějí slyšet o žádném manželství. Proč taky? K čemu ty cavyky, když se harmonické manželství promění v dravý 

souboj plný nenávisti, vypjatých emocí a  pocitů, kterým jako školou povinní můžete jen těžko rozumět. Tak co je 

tedy manželství? Je to razítkem stvrzená láska? Je to společenská nutnost nebo snad jenom touha někoho ofi ciálně 

vlastnit? 

Lidé se seznamují každý den. Potkávají se na ulici, v práci, v metru. Prostě kdekoliv. Na tom nezáleží. Ale já věřím, že 

na každého ten pravý, osudový protějšek teprve čeká. Jsou to takové malé zázraky, které se dějí jednou za život. Opíjí náš 

racionální rozum, uvádějí nás do rozpaků a zrychlují nám tep. Nedá se s tím nic dělat. Vlastě s tím ani nikdo nechce nic 

dělat. Je to šílený mix pocitů a rozhodnutí. Je to láska. Je to něco, čeho se nemůžeme nabažit. Chceme to každý den znovu 

a znovu. Nedokážeme si bez ní představit život. A ten by bez lásky skutečně nebyl. Všichni chceme něco vlastnit. I lásku. 

Vztah je bod, kdy něco začíná. Každý ale přece ví, že v tomto bodě nic nekončí. Můžeme si lhát. Tvrdit, že na lásku není 

potřeba manželství. Žádný papír, žádný úřední doklad. Jenomže i do toho nejčistšího svědomí se časem začnou vkrádat 

pochybnosti, otázka vlastní existence, strach z budoucnosti. Myslí to se mnou skutečně vážně?

Každý je strůjcem svého osudu. A tak si každý musí ten svůj ideální protějšek chránit a střežit. Ve vztahu jsou vždycky 

dva. Nikdy se nic netočí kolem jednoho, a pokud tomu tak je, je to jistě špatně. Bohužel. I ten nejsladší koktejl se jednou 

vypije. A co hůř, nezbyde po něm ani kapka. Snažíme se druhým dávat, po čase chceme jenom brát. Zapomínáme na úctu 

k  druhým, nerespektujeme jejich rozhodnutí. O  kompromisech leckdo nechce ani slyšet. Vztah v  tomto ohledu nabízí 

možnost úniku. Manželství pouze vyzývá k boji. Je to právě manželství, co nutí lidi přemýšlet, hledat problémy, nacházet 

nová řešení nebo se jenom naučit odpouštět. Ve vztahu se nic takového řešit nemusí. Oba mají dost svobody a hrdosti. 

Prostě je to tvá vina. A tím to skončí.

Já nevím, jakou roli hraje ve vztazích doba. Žiju teď, jsem za to vděčná, a proto se nebudu minulostí zabývat. Nebyla 

bych schopna ji dostatečně posoudit. Mohu snad jen uvažovat nad tím, co bude. A i to je velice mlhavé a vzdálené. Vím 

jen, že dnes jsou jiné možnosti a názory. My „náctiletí“ si chceme život nejdřív užít. Jakkoliv, kdekoliv, s kýmkoliv. A je 

na tom snad něco špatně? Máme možnost se vybláznit, vyřádit a také dočasně dozrát. Vždyť všechno se jednou omrzí. Až 

dospějeme, budeme chtít jistotu.

Manželství nebo vztah. Je to každého věc. Nikoho nesoudím a nikým nepohrdám. Nevidím nejmenší důvod, proč by 

se vztah „na psí knížku“ nemohl plnohodnotně rovnat manželství. A to i včetně dětí. Nesejde na tom, zdali jste manželé 

nebo ne. Pokud máte děti, už nejste dva. Už nerozhodujete jenom o svém životě a o své budoucnosti. Stejně tak nemáte 
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právo rozhodovat za jiné. Můžete být sešněrováni tisíci pravidly, zákony a sliby, ale pokud si dokážete dát svobodu někde 

uvnitř, žádný papír nemůže nikoho omezovat. 

Já se chci určitě vdávat. Alespoň to jednou zkusit. Co na tom, když to nevyjde. Někdy je té svobody holt až přespříliš 

a do lidí se nevleze. Člověk si myslí, že někoho zná, ale teprve až když ho skutečně pozná, tak se s ním většinou rozchází. 

Dokud nemáte děti, nemáte žádnou zodpovědnost. Záměrně nepoužívám slovíčko rodina. I ta nejsvobodnější matka se 

může o své dítě postarat líp, nežli rozhádaní a sebestřední manželé.

A co je vlastně komu po tom. Neznáte, nesuďte. Ať už bude doba jakákoliv, lidé se vždy budou milovat, nenávidět, 

scházet, rozcházet. A také brát a rozvádět. Čemu se divíte? Vždyť je to normální!  

Filip Kráčmar

psáno ve věku 19 let, 4. r. - abs. 2009, obor Ekonomika a podnikání, Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

„Lidé si kupují za peníze, které nemají, věci, které nepotřebují“
(J. Hartl, STEM)

(V posledních letech se desítky českých rodin dostávají do bludného kruhu půjček a neúměrných splátek. Volný slohový útvar).

Den první, pondělí.

Je šest hodin ráno. Už jsou to tři měsíce od toho osudného dne, co jsem si půjčil těch pár tisíc. Pršelo, ale já jsem si toho 

ani nevšiml. Přitom jsem v tom měl vidět špatné znamení. Ale byl jsem slepý. Zaslepený touhou něco dokázat, v něčem se 

uplatnit. Jak jsem to ale mohl poznat? Byl tak elegantní, přesvědčivý, a když promluvil, cítil jsem, že jsem schopen všeho. 

Ale byl to on, kdo je schopen všeho...

Ach jo. Za tři minuty bude půl, zazvoní mi budík a já budu muset vstát. Ale proč vlastně? Prožít další nejhorší den 

mého života? 

„Vstávej, hni se!“ Pobízím sám sebe, abych vstal. Vždyť už jsem tak blízko k tomu to splatit. A zároveň tak daleko.

Poledne. Mám takový hlad. Ale nemůžu odejít. Volal mi, že přijde. Nechodí sám, ti dva, co jsou s ním, mi opravdu na-

hánějí hrůzu. To čekání, ten hlad. Já to snad nevydržím. Třeba se s ním už domluvím. Přeci mu nemůžu dávat peníze věčně. 

„Dobrý den pane Marley. Máte pro mě peníze?“ 

Ztuhla ve mně krev. Pomalu se otáčím, a zatímco se snažím neomdlít, utvářím na obličeji něco, co by se mělo podobat 

úsměvu. Já ... já jsem měl těžký týden. Lidé mi ještě nezaplatili. Dostanete všechno. Opravdu. Jen co mi zaplatí... Věty se 

ze mě sypou jedna za druhou, ale už při druhé vím, jak to dopadne. 

Vtom mě přeruší: „Víte, když jsem vám před třemi měsíci půjčil na tuto fi rmičku, nebo co to je, opravdu jsem věřil, že 

to náležitě oceníte.“ Pak už si jen pamatuji pěsti jeho společníků ve svém obličeji a když se slovy: „Doufám, že za týden 

budete rozumnější,“ odcházel, já ležel ve vlastní krvi, neschopen slova. 

Musel jsem domů. Po cestě jsem dvakrát zvracel a trasa, která mi obvykle trvá deset minut, mi trvala tři čtvrtě hodiny. 

Padl jsem do postele a usnul.

Den druhý, úterý. 

Když se mi podařilo vstát, abych se šel napít, zjistil jsem, že je poledne. Ne, už je půl druhé. Přes ten monokl na oku ty 

hodiny nevidím. Ale je to jedno. Napil jsem se a jdu si zase lehnout. Říkám jdu, ale je to spíš něco mezi lezením po čtyřech 

a plazením po břiše. Ták, konečně jsem v posteli. Potřeboval bych se ještě vymočit, ale to už asi nedojdu.
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Den třetí, středa. 

Už trochu chodím. Tedy dost na to, abych se dostal do fi rmy. Celé dopoledne makám, jak jen to jde. Už ani nevnímám, 

že na jedno oko nevidím. Práce mám dost, ale zaplatí mi někdo? Musím to zjistit. Do banky nepůjdu, je to skoro kilometr. 

Můžu ale zajít naproti do internetové kavárny. 

„Sakra!“ Nikdo nezaplatil. Zítra za všemi zajdu. Musí mě pochopit. Musí... Musí.

Den čtvrtý, čtvrtek. 

Ještě kravatu... Ano, to bude dobré. Musím vypadat v pořádku. Ale co ten monokl? I když ta modrá, do které se přes 

noc zbarvil, není špatná. Ladí mi ke kravatě.

Takový hodný člověk. Neměl jsem to srdce ty peníze po něm chtít, když jsem viděl, jak je sám rád, že má na chleba. Ale 

co, vždyť to je pár korun. Když mi zaplatí v eurech, tak to bude stačit. Je to velká fi rma. Ti zaplatí. 

Přišel jsem na vrátnici a vysvětlil obéznímu vrátnému, že jsem si přišel pro peníze za zakázku a že bych je rád dostal 

hotově. Po chvíli čekání mě poslal za člověkem, se kterým jsem už jednal. 

„Dobrý den.“ Nechal se slyšet. „Posaďte se, mohu vám něco nabídnout?“ 

Odpověděl jsem, že ne a bez okolků jsem mu vyložil, že potřebuji zaplatit hned a hotově. Možná jsem měl zkusit jinou 

strategii, nebo si dát šálek kávy. Jisté však je, že vyhozen jsem nebyl tak mile jako přijat, a že když mě vysvětloval, že mají 

ještě tři týdny na zaplacení, bylo mi do breku.

Ležím v posteli a brečím. Brečím jak už dlouho ne. Vždyť já ty peníze do pondělí neseženu. Mám si snad půjčit od ban-

ky? Ne! Je jedno, komu budu splácet. Přece neudělám stejnou pitomost dvakrát. Rodiče. Ano, ti by mi mohli půjčit. Ale 

neochudím je přece o peníze. Vždyť ten důchod, co dostávají, sotva stačí pro ně. No, nechám to na sobotu. Zítra ještě budu 

ve fi rmě a pokusí se něco prodat.

Den pátý, pátek. 

Sedím na židli za peníze, které jsem si vypůjčil, a přežvykuji suchý rohlík. Je to sice malý oběd, ale nemohu si dovolit 

větší výdaje. Alespoň do pondělí ne. Vlastně si mohu gratulovat. Povedla se mi dopoledne malá tržba. Tedy není to moc, 

ale málo je víc jak nic. Třeba budu mít i po zbytek dne takové štěstí. Třeba i získám všechny peníze na pondělí. Nebo taky 

ne...

Den šestý, sobota. 

Celý den jsem prožil jako ve snu. Nepamatuji si skoro nic. Snad jen to, že když jsem volal rodičům, tak mi nepomohli. 

Ne, že by nechtěli, ale neměli jak. Nemohu takhle dál, takhle už opravdu nemohu. Myslím ... Asi se zabiji. Ne, nemám 

na to. Usínám.

Den sedmý, neděle. 

Už jsem se rozhodl. Sedím v kostele, poprvé v životě, a píši tyto řádky. Snad lidi pochopí, co. Jak mi je. Jsem snad věřící, 

když prosím Boha o odpuštění? Nevím. Město... Naposledy, co ho vidím.

Most.

Sbohem!

Proč je ten budík tak nahlas? Cože? Byl to jen sen? Sláva! Ale honem do práce. Moje fi rmička sen není. Rychlou sní-

dani a už se dávám do díla. Celé dopoledne probíhá úplně úžasně. Vlastně mám zakázek jako nikdy. Telefon mi zvoní už 

od rána. A teď taky jeden. Už jsem sice chtěl jít ven na oběd, ale ještě to vezmu. 

„Haló?“ 

Chvíli je ticho, a pak se ozve: „Dobrý den, pane Marley. Doufám, že jste nezapomněl na váš malý dluh ke mně? Čekejte 

mě za patnáct minut u vás.“ 

Položím sluchátko a padám ze židle. 

A sakra ... 
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Tereza Killarová 

psáno ve věku 17 let, sexta, Gymnázium Lanškroun

První krok ke Stardance

Případní zájemci o kurzy tance a společenského chování, dovolte mi vás v krátkosti přesvědčit o výhodě absolvovat 

taneční. Ráda bych tento článek směřovala hlavně na silnější půlku lidstva, protože chlapců se tradičně v tanečních ne-

dostává.

Takže proč projít martýriem tanečních? Hlavně kvůli svým milým spolužačkám, které uvidíte v úplně jiném světle - 

v krásných šatech, nalíčené a načesané. Jako chlapci máte výhodu se svými pevnými botami proti dívkám v páskových 

lodičkách na vysokém podpatku. Dalším faktem je, že si navléknete společenský oblek dříve než k maturitě. Po překonání 

počátečního ostychu se taneční mistr pokusí vpravit do vás základy krokových variací společenských tanců, tudíž v bu-

doucnu byste se měli ´chytat´ minimálně při polce a  valčíku, čímž splňujete defi nici lva salónů. Svoje získané umění 

můžete předvést celé rodině a okruhu přátel při prodloužené a závěrečném věnečku.

A nezapomeňte, až budete za patnáct - dvacet let oslavovaná celebrita nebo uznávaný sportovec a stařičký Marek 

Eben se v soutěži „Stardance - když hvězdy tančí“ zeptá, kde jste získali základy tak bravurně předvedeného tanečního 

čísla, můžete hrdě celému národu oznámit, že na tanečních v Lanškrouně.

Anna Tlustá 

psáno ve věku 17 let, sexta, Gymnázium Lanškroun

Taneční kurz aneb Sedmihlavá saň

„Pánové, zadejte se!“ 

Tak tahle na první pohled nevinná fráze mi bude znít v uších ještě dost dlouho na to, aby se taneční zařadily mezi 

jeden z mých nejrozporuplnějších životních zážitků. Někteří si tím možná už prošli, někteří ne. A proto se s vámi podělím 

o pár svých postřehů. Možná se budou hodit.

Tak zaprvé si představte sál, kam se pomalu, nejistým krokem sunou všichni ti adolescenti a snaží se zaujmout stra-

tegickou pozici, co nejvíc vzadu, nejlépe v koutě nebo aspoň u zdi, aby na ně, nedej bože, nepadl zrak tanečního mistra, 

kterého si představují jako sedmihlavou saň sršící oheň.

Hned na první pohled si všimnete, kdo se navlékl do společenského oblečení poprvé a kdo je v tom trochu zběhlejší. 

Všem se nervozitou potí ruce, těkají pohledem sem a tam nebo se shlukují do menších skupinek a vypadají jako banda 

ustrašených štěňat.

Zazní znělka. Je to tady. Kýbl s nervy přetéká.

Do místnosti vstoupí zcela normálně a sympaticky vyhlížející pán v obleku s motýlkem a jeho krásná společnice. Nikde 

žádná příšera. Budete žít o pár minut déle. Po počátečním proslovu, zdlouhavém a ubíjejícím jako čekání u zubaře, jako 

blesk z čistého nebe zazní ona věta: 

„Pánové, zadejte se!“ 

Chlapci „vystřelí“ vpřed jako kulka z pistole ve zpomaleném fi lmu a míří nejistě za svou partnerkou. Někteří váhají 

a teprve si vybírají svou oběť. Děvčata vypadají, jako by se k nim místo partnerů řítila vlna tsunami. Připadáte si jako 

uprostřed stáda splašených pakoňů.
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Když se konečně všichni spárují a krouží v promenádě, přemýšlíte, o čem se bavit se svým protějškem. Naneštěstí on 

přemýšlí o tom samém, takže z konverzace nic nebude.

Nezvladatelné taneční kroky zapůsobí překvapivým účinkem. Hned po  prvním pokusu se nálada značně uvolní 

a všichni se usmívají, jako by vyšli z pěstírny marihuany. Zbytek večera se nese ve stejném duchu.

Když všechno to hemžení skončí, euforie a adrenalin vám stoupnou do hlavy a v zápalu toho všeho si najednou uvě-

domíte, že jste se vlastně úžasně bavili a chtěli byste si to zopakovat.

A proto vám radím: Nedejte se a zadejte se!

Marie Macháčková

psáno ve věku 18 let, septima, Gymnázium Lanškroun

Není hudba jako hudba

Je všude kolem nás. Melodie písní se na nás valí téměř neustále. Z rádií v našich domovech, v obchodech, kavárnách 

i z televizních pořadů. Až člověka napadne, že by mohlo být příjemné od všudypřítomných zvuků si odpočinout. Je zvlášt-

ní, že převážně generace mladých volí opačné řešení.

S přibývající technikou začala hudba zaujímat i další pozice v našem životě. Bojíme se snad vlastních myšlenek, že 

nechceme vnímat klid a pokoj pramenící v tichu? Bojíme se snad obyčejného rozhovoru s naším bližním, že místo slov 

volíme vytvoření hradby v podobě ohlušující hudby do sluchátek? Snad se bojíme sami sebe…

V současné době je paleta hudební nabídky nekonečně barvitá a málokdo se v ní ještě dokáže orientovat. Je to ten 

důvod, proč je nyní tolik lidí, kteří bezmyšlenkovitě sáhnou po všem, co jim pomyslná ruka hudebního průmyslu podá? 

Anebo je to jen jeden ze symptomů dnešního nezdravého světa?

Možná čekáte, že nyní po stanovení diagnózy nabídnu lék k uzdravení. Jenže od toho tady už nejsem já, nýbrž zdravý 

úsudek každého člověka, který s hudbou současnosti přijde do styku. A tak odkládám pero, vstávám od stolu a jdu ven. Kousek 

za domem na louce mezi stromy uslyším totiž nejkrásnější orchestr světa - ptačí zpěv a šumění listí. A já ho nechci promarnit.

Pavla Tučková

psáno ve věku 18 let, oktáva, Gymnázium Lanškroun

Když Elektřina trucuje

Modernizace, digitalizace, automatizace a virtuální svět - nejaktuálnější hesla s nadějnou vyhlídkou do budoucnosti. 

A to vše má na svědomí tetka Energie, dnešní hybatelka světa, okolo níž se všechno točí ve stále mohutnějším víru, jenž 

každým dnem pohlcuje další část běžného života obyčejného člověka. 

Jak bychom dokázali žít dnes bez ní a její dcerky Elektřiny? Téměř si to nedovedu představit. 

Začíná to hned ráno. Očekávám probuzení svou oblíbenou písničkou z mobilu, ale ouha, mobil nemá šťávu, přes noc 

zkolaboval a ráno odmítá jakkoliv reagovat. Ale ne! Zaspala jsem, nestíhám, letím se podívat na hodiny, abych věděla, jak 

moc mám zrychlit své ospalé ranní tempo. Další překážka, digitální hodiny nefungují. Pusto, temno, červeně blikající číslíčka 

nikde. Následuje smutná rozcvička bez vzpružující melodie hudby. Lednička se proměnila v obyčejnou skříňku, potraviny to 

nesou dost nelibě. Oblečení na sebe házím v šeru. Chvátám, co to jde, zuřivě mačkám čudlík, ale i ten zrazuje a vrata od garáže 
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si musím otevřít pěkně ručně. Čas doháním na kole. Konečně jsem u školy, přikládám čip ke dveřím, aby mě pustily dovnitř, ale 

ty se ani nehnou. Obíhám školu a vcházím těžkými klasickými dveřmi, čímž ztrácím čas, který jsem nahnala. 

Nezvoní. Učitelé zmatkují. Žáci nevědí, co si počít, zřejmě budou všichni zase jednou pozorně poslouchat výklad, když 

jejich oblíbené podlavicové elektronické hračky není čím napojit. Učitelé, kteří si připravili látku pomocí počítačové pre-

zentace, to musí těžce lovit z hlavy.

Konečně oběd. Aha, tak ne, jídelna zavřená, není na čem vařit. Dokonce i supermarkety se se zlou potáží, když ani au-

tomatické dveře se neotvírají, mražené výrobky tají, pečivo nebylo kde dopéct, kasy už radostně nepípají a všude panuje 

tma. Doma si neuvařím kafe ani žádné jiné jídlo, nepustím si televizi, rádio nebo počítač, nedozvím se ani nejnovější drby 

z facebooku a s nikým se nedomluvím. Navíc je mi pořádná zima, protože dokonce i topení musí něco pohánět, ve sprše 

se také neohřeji, kotel nespíná. 

Co se dá dělat? Zabalím se do teploučké deky, zapálím si svíčku, abych viděla na kamarádku papírovou knížku, naštěstí 

z ní písmenka nezmizí jak z monitoru. 

Ale nakonec si užívám slastný, skoro zapomenutý pocit být na chvíli zcela odříznutá ode všeho a vnímat ty naprosto 

obyčejné chvíle, na které jsme možná ve všem tom spěchu moderního světa trochu pozapomněli. 

Možná si to dostatečně neuvědomujeme, ale tetka Energie se svou dcerkou nás mají téměř všechny pěkně omotané 

kolem prstu. 

Veronika Hegerová

psáno ve věku 17 let, 2. ročník, absolvovala 2008, Gymnázium Lanškroun

Zima čaruje

Je krutá a nemilosrdná, zároveň však tajemně krásná. Paní Zima. Pomalu se procházím zasněženou krajinou a okouz-

leně pozoruji všechno, co tato moudrá vládkyně změnila od doby, kdy ještě koruna vládce pevně seděla na hlavě Podzimu.

Mí staří moudří přátelé postávající kolem cesty, po níž jsem procházela, se už dávno museli rozloučit se svým šustivým 

oblekem a místo něj se zachumlali do lehkého bílého pláště. Na jejich větvích upletly malé vločky huňaté sněhové čepice, 

to proto, aby snad stromům nebylo chladno.

Sníh pod mýma nohama vždy lehce zaprotestoval, když ucítil mou tíhu, ale hned se zase ponořil do ticha a dál měkce 

přikrýval trávu pod sebou.

Krásný dojem pohádky ještě více umocňoval stříbrný potůček, který se vinul po mém boku a držel se mnou krok. Také 

nikam nespěchal, spíše naopak. Každá vlnka se nejprve jemně otřela o hladké oblázky, tvrdě spící na dně potůčku zimním 

spánkem, a teprve potom pokračovala v cestě.

Na některých místech se křišťálová voda nejdříve poslušně seřadila, aby mohla proplout tenkou vrstvičkou ledu ve zú-

ženém korytě. Jeho břehy dobře hlídali vrásčití strážci. O jejich stáří svědčily i shrbené hřbety, díky kterým se mohly vrby 

zhlížet ve vodní hladině. 

Mohlo by se zdát, že jsem jediným divákem této pohádky. Vysoko nade mnou však pozoroval vše kolem ještě někdo 

jiný. Slunce barvy přezrálého pomeranče občas nesměle vykouklo, aby se ujistilo, že je vše v nejlepším pořádku. A když se 

skutečně v hledišti objevilo, obléklo celou krajinu do blyštivých zlatých šatů a bílý svět se hned rozzářil veselými barvami. 

Někde v dáli přede mnou bylo slyšet švitoření ptáčků. Jako by mě ti malí poslové přírody vítali ve své ledové říši.

Všechny zvuky však pomalu doznívaly a já jsem postřehla, že začalo sněžit. Drobné vločky sněhu jako by tančily jenom 

pro mě. Otočila jsem se k odchodu, protože spolu s vločkami se na všechnu tu nádheru kolem začala snášet tma, plížící se jako 

černá tiše našlapující kočka. Snažila jsem se jít co možná nejtišeji, abych usínající důvěřivý kraj nevzbudila, a s vědomím, že se 

sem, na své místečko v zimním šatě, do světa, kde vládnou jen veselé barvy, brzy vrátím, jsem pomalu odcházela. 
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Jan Šponiar

psáno ve věku 17 let, 2. ročník, absolvoval 2010, Gymnázium Lanškroun

Vánoční „krasosmutnění“

Plamínek svíčky osvětluje celou potemnělou místnost, vlastně skoro celou, neboť v rohu pokoje září jakousi tajemnou 

aurou vánoční stromek.

Venku lehce sněží, ale nefouká žádný vítr, sněhové vločky klidně dopadají na zasněženou krajinu. Pomalu, něžně, 

klidně. Při pohledu z okna se mě o Vánocích vždycky zmocní nostalgie. Všechno jako by si leželo v načechraných sněhových 

peřinkách, na kterých se odráží světlo měsíce a pouličních lamp. Všude se třpytí miliony stříbrných jiskřiček. 

Miluji vánoční atmosféru. Kamkoli se podíváte, je plno krásy a lesku, lidé jsou na sebe milí a hodní a přejí si vše nejlep-

ší. Cukroví provoní celý dům úžasnou vůní a ... mandarinky! Miluji mandarinky, vlastně jejich vůni. Pokaždé, když oloupu 

mandarinku, pohltí mě vánoční atmosféra.  

Svíčka pomalu dohořívá, až nakonec zhasne úplně. Od  ještě žhavého knotu stoupá jemný pramínek bílého kouře. 

Celá místnost znatelně potemní, ale vynikne tím ještě víc záře stromku v koutě. Stíny, které se znatelně prohloubily, jsou 

teď temnější než předtím. Snoubí se tu dva světy. Tma, ale jiná tma, než je ta, kterou obyčejně vnímáme. Tahle tma je tak 

nějak ,,tmovatější“. Jako hustá černá kaše, povidla, která utekla z hrnce. V rohu však stále, nyní sice slaběji, ale přesto jasně 

září vánoční stromeček a dotváří tak tajemnou, ale krásnou atmosféru. 

Každoročně na mě o Vánocích dolehne nějaký splín, a i když jsem šťastný, tak v hloubi duše pociťuji prazvláštní smu-

tek. Uvědomím si, jak nádherné jsou tyto svátky. Svátky, při kterých by všichni měli být pohromadě, svátky klidu, míru 

a štěstí. Trochu mě zamrzí to, že za pár dní se opět vrátíme k všednímu shonu a z našich myslí se vytratí ta pohoda, kterou 

o Vánocích pociťujeme, stejně jako plamínek svíčky, která zhasla. Zbude tu jen něco jako lehký bílý pramínek kouře, který 

v našich srdcích stoupá a rozplývá se, až nakonec zmizí úplně. 

Alespoň do dalších Vánoc.

Petr Kovář 

psáno ve věku 18 let, oktáva, absolvoval 2012, Gymnázium Lanškroun

Prokrastinace – nemoc, nebo lék na všechno?

Poslední dobou se mezi mladými lidmi rozmáhá fenomén takzvané prokrastinace. Jedná se o chronickou tendenci od-

kládat plnění úkolů a povinností na pozdější dobu. Zapíše se prokrastinace na dlouhý list civilizačních chorob současnosti, 

nebo jsme právě objevili lék na zvládání stresových situací? 

Jistě se vám to už mnohokrát stalo. Dostali jste nějaký úkol, ale neměli jste zrovna chuť se s ním vypořádat. Nastaly 

dlouhé chvíle přemlouvání sama sebe, jejichž výsledkem bylo pouze odsunutí úkolu na později. Prohráli jste vnitřní boj. 

Lenost zvítězila a hlavu naplnily příjemnější myšlenky. Povinnosti ale nezmizely. Stále na vás čekají. 

Podle psychologů je prokrastinace také jedna z metod, jak uniknout nátlaku a úzkosti. V zátěžových situacích se lidé 

stále častěji spoléhají na tuto záchranu, která je ovšem pouze dočasná. V danou chvíli se vám sice uleví, ale problému se 

nevyhnete. Jeho pozdější řešení bývá mnohokrát ještě těžší a další odklad to jenom zhorší. 
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Na druhou stranu existují národy, které zaujímají k povinnostem tento přístup zcela běžně. Jejich obyvatelé se jeví 

jako mnohem klidnější a šťastnější. Jedním z takových národů je třeba Španělsko. Typický Španěl používá při rozhovoru 

velmi často slovo „mañana“ (zítra), čímž dává najevo, že problémem se v  danou chvíli opravdu zabývat nebude. Díky 

tomuto odkládání úkolů na později, někdy i napořád, si Španělé stále zachovávají dobrou náladu a je těžké u nich zazna-

menat známky stresu. Toto chování mají v krvi a je u nich zcela přirozené.

My ale nejsme Španělé. I kdybychom si přivykli tomuto stylu života, tak stále budeme relativně zodpovědnými Čechy. 

Naše psychika nám nedovolí se povinností úplně zbavit. Nikdy jim neunikneme. Vždy nás dostihnou a budou ještě tíživější. 

Lenka Zajíčková

psáno ve věku 18 let, oktáva, absolvovala 2013, Gymnázium Lanškroun

Kde hledat štěstí?

Klasik řekl: Štěstí, toť muška jenom zlatá. Muška, která upoutá naši pozornost, a stejně tak nečekaně jako přilétla 

i odletí. Je to jen chvilička, kdy zůstává s námi. Chvilička, kterou musíme využít, protože nikdy nevíme, kdy přiletí znovu. 

Jestli vůbec přiletí. 

Jsme smutní, opuštění a věci pro nás ztrácejí smysl. Naše váza štěstí se rozbila a střípky se zakutálely někam daleko. 

Kde je teď máme hledat? Klid často nacházíme v přírodě, ale můžeme tam najít i štěstí? Ano, můžeme. Je v hlubině vod, 

na nebi plném hvězd, ve skalách a pramenech.

Ty střípky štěstí tam jsou. Jen potichoučku o sebe cinkají. Proto buď chvíli tiše, zhluboka se nadechni a přestaň myslet 

na to, co tě trápí. Vlastně přestaň úplně přemýšlet. Nech své starosti spát, protože jedině tak tě navštíví štěstí, které k tobě 

přichází malými krůčky. Buď trpělivý a budeš mít zpět svoji vázu štěstí.

Hledat štěstí - proč? Kam bychom za ním chodili. Vždyť je všude s námi. Jen musíme otevřít oči. Štěstí je rodina, dům, 

sad s hrušněmi, dobytek ve stáji i ten dvůr, na který dopadá zář z bezedné oblohy. Ne proto, že toto vše vlastníme, ale 

proto, že nám na tom záleží. Vždyť když jsou šťastní lidé, které milujeme, jsme šťastní i my.

Pojďte. Zvu vás do  tiché noci. Pojďte se zamyslet nad vaším štěstím, nad vaším bohatstvím. V  životě jsem teprve 

na začátku. Přesto vím, že dosáhnete-li něčeho hned, jen s malou námahou, žádné velké štěstí a radost nepocítíte. Ale 

když vytrváte, přestože po  cestě padáte a  pláčete, radost z  dosažení cíle je obrovská. Muž, který stál na  prahu svého 

domova, to jistě věděl.

Každý nemůže své štěstí najít doma. V některých rodinách jsou problémy, které dokážou štěstí úspěšně odradit. Musí-

me ho tedy hledat jinde. A to v přírodě, kde je tolik života, ale přesto dostatek klidu pro sbírání střípků.

Pocit štěstí. Chceme ho cítit stále, v každé chvíli. Jenže štěstí není stálé. Svírá nás nejistota, kdy se znovu objeví a kdy 

nás opustí. Existuje nějaké místo, kde štěstí přebývá? Ano, je v nás. Hledejme štěstí a radost hluboko v sobě. 
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Tereza Kačerovská

psáno ve věku 18 let, oktáva, absolvovala 2012, Gymnázium Lanškroun

Moderní sci-fi : Svět 2050 | Člověk- internetová kopie?

Základním kamenem mezilidských vztahů je komunikace. Člověk je od přírody tvor společenský. Člověk k životu nutně 

potřebuje dalšího člověka. To je prostý fakt.

Píše se květen roku 2050. Stromy kvetou, slunce svítí, celý svět voní. Ulice lemované lavičkami lákají k procházce, 

ale nikde nikdo. Ticho a prázdno. Pouze jedna je obsazená. Sedí tu muž. Šedivý, shrbený, lokty opřené o kolena, hlavu 

v dlaních. Přemýšlí. Má pocit, že se octl ve špatné době. V době, kdy všichni sedí doma, za zavřenými okny a dveřmi. Oči 

upřené do počítače, prsty hbitě klouzající po klávesnici.

Kamarádi jim prý nechybí. Mají jich dost. Pod tisíc přátel mají jen ti největší looseři. Ale tohle přeci není přátelství, 

vždyť jste se nikdy neviděli, neznáte se. To prý není pravda. 

„Na netu máme spoustu fotek a píšem si přes chat z klidu domova, co víc si přát?“ odpoví vám. 

Ale je tohle ještě domov? Není to jen dům plný lidí, kteří se téměř nepotkávají, každý obědvá ve  své místnosti 

a na dobrou noc si píší maximálně na facebook?

To muž nedokázal snést. Nemyslel ani tak na sebe, věděl, že pomocí útěku do vzpomínek na své krásně prožité dětství 

zbytek života zvládne. Starost měl o ty děti, o ty, které už nevědí, co je slunce a čistý vzduch. O ty, které nikdy nelezly po stro-

mech, nikdy nehrály na schovávanou. Asi nikdy nezažijí ten krásný pocit, když vás někdo vezme poprvé za ruku. Slova „miluji 

tě“ řečená z očí do očí nenahradí jejich psaná verze. Smajlík nikdy nenahradí smích. Sociální síť nenahradí život.

Člověk je od přírody tvor společenský. Člověk k životu nutně potřebuje dalšího člověka. Ale fyzicky přítomného člově-

ka. Ne pouze jeho jakousi internetovou kopii. 

Radka Divíšková

psáno ve věku 18 let, oktáva, absolvovala 2012, Gymnázium Lanškroun

Jak budou vypadat vztahy a rodiny v roce 2050? 

 | Nástup chladné generace

„Jak to jednou s těmi dětmi dopadne?“ lamentovali jistě často naši prarodiče nad našimi rodiči. „Z těch němůže vyrůst 

nic dobrého,“ slýchali určitě i naši prarodiče. „To nechci vidět, až tahle generace dospěje,“ musel si vyslechnout asi i můj 

praprapradědeček.

Je jisté, že vždy jsou tu obavy z budoucnosti. Každá generace je zkrátka jiná a lidé se často obávají nových, neznámých 

tendencí. Co bude tedy zvláštního na době, kdy bude naši zemi řídit naše rozporuplná - zatím snad ne ztracená - generace?

Pravda je, že se čím dál tím více ztrácíme. Ztrácíme se uprostřed komunikace skrze sociální sítě, ztrácíme se v přemíře 

slov, která postrádají význam, ztrácíme se v centrech přelidněných měst. 

Nejhorší ale je, že začínáme ztrácet teplo domova. Chladneme. Už se vzájemně tak nepotřebujeme jako dříve, když 

celá rodina žila v jedné malé místnosti. 

Dnes má každý svůj luxusně vybavený pokoj a nejlépe je, když ho tam nikdo neobtěžuje. Ale co zítra? A co za 50 let? 

Bude nám stále ke spokojenosti stačit mikrovlnná trouba, nové porsche nebo bazén s vířivkou? Nebudeme potřebovat 

i něco víc? Co třeba letmý úsměv nebo slzu dojetí? 
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Já nevím, a ani nemohu vědět, jak bude svět vypadat v roce 2050. Jen tak trochu tuším, že lidé budou stále potřebovat 

jeden druhého, alespoň aby se drželi za ruce, kdyby padali. A snad si i vzpomenou na slova prarodičů: „Z těch nemůže 

vyrůst nic dobrého!“ a pokusí se je přesvědčit o opaku.

Radka Divíšková

psáno ve věku 18 let, oktáva, absolvovala 2012, Gymnázium Lanškroun

Pivní pupky versus zbytek světa

Smetana, Čapek, Masaryk, Komenský… Říkáte si, že jsou vám ta jména povědomá? Pak věřte, že nejenom vám, ale 

také půlce světa. A takových českých jmen je celá řada. Hus, Janáček, Zátopek… Když přijdou tato jména na přetřes, 

nikdo si nevzpomene na spojení jako národ Švejků nebo pivních pupků. 

Fakt je, že dnes máme politiky, co lžou, podnikatele, kteří kradou a podvádí, úředníky, co nám ztěžují život, a neza-

městnané, kteří ze všeho nejmíň chtějí dostat práci. To se pak není co divit, že zapomínáme na ty velké Čechy a pomalu 

se z nás stává národ Čecháčků, kteří by dokázali řídit svět - ovšem jen v tu chvíli, když pozvedají k ústům půllitry piva. Ach 

ano, v tuto chvíli by dokázal každý Čech zázraky, ovšem poté, co dojde k vystřízlivění, skutek utek a zbyly nám tu z piva 

jen pupky. 

Největší problém vidím v tom, že nikdo si nehledí své práce, všichni pozorují ostatní, přičemž si všímají jen jejich chyb 

a nedostatků. Jako národ si nevěříme a zapomínáme na to, jak i u nás dokáží být lidé pracovití a při troše štěstí i světoví. 

Dokážeme to, a už to i mnozí dokázali, chce to jen míň pivních řečí, víc píle, a ve světě nebudeme známí jen díky tomu, že 

se Krteček má podívat do vesmíru, ale budeme známí a snad i obdivovaní díky tomu, co umíme. 

Chce to jen trochu píle a vyroste tu další generace Smetanů, Čapků, Masaryků a Komenských.

Radka Divíšková

psáno ve věku 18 let, oktáva, absolvovala 2012, Gymnázium Lanškroun

Vždycky se tam budu vracet s radostí i obavou

Vzpomínám si na potůček, na potůček, který tiše ševelil svou něžnou píseň, zatímco my jsme ho rušili svým smíchem, 

když jsme po něm posílali papírové lodičky. 

Vzpomínám si na urostlý dub, který - zdálo se nám - stál na stráži, aby se žádnému broučkovi nic nestalo. 

Vzpomínám si na obrovité hory, co tu ves obklopovaly, a člověk měl dojem, že jedině o ně se může s klidem opřít 

a nespadne. Byly všude kolem a už tak dlouho chránily náš křehký svět. 

Byl to svět, který jen občas něco vyrušilo v jeho klidném běhu – třeba kostelík krčící se na vršíčku svým zvoněním nebo 

kočky honící se za myší. 

Teď se mám vracet a mám strach. Co když už se na návsi neleskne hladina rybníku jako dříve? Co když už hrdličky v mé 

vesničce dozpívaly a místo nich se tam usadili havrani? Co když už nikdy, nikdy neuvidím slunce zářící jak pomeranč topit 

se v horách, v našich horách? 

Lepší se nevracet. Lepší žít navždy se vzpomínkou na zpívající potůček než slyšet, jak mlčí.
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Mám radost
Oceněné práce z 2. ročníku literární soutěže vyhlášené Městskou knihovnou Lanškroun s podtitulem 

„Mám radost“, která se konala na jaře 2014

Pořadí v literární soutěži: 

  I. kategorie: 

 37 1. místo Matěj Brejša Záchrana (5. B ZŠ Dobrovského)

 37 2. místo Magdalena Kokešová Co mi Lanškroun dal (4. A ZŠ A. Jiráska)

 38 3. místa Vojtěch Velebný Jak se z draka Ferdinanda stal chytrínek (4. A ZŠ A. Jiráska)

 38  Laura Švestková  Víla Mína (4. tř. ZŠ Dolní Třešňovec)

  II. kategorie 

 39 1. místo Andriana Kryvlyak báseň Jak namalovat štěstí (7. A ZŠ A. Jiráska)

 40 2. místo Ondřej Havlíček Mám radost (6. B ZŠ A. Jiráska)

 41 3. místo Michaela Šilarová báseň Mám radost (6. A ZŠ A. Jiráska)

  III. kategorie 

 42 1. místa René Langr Vzpomínky (9. tř. ZŠ Horní Čermná)

 43  Daniela Ponomarevová báseň Requiem pro tři roční období (9. A ZŠ B. Smetany)

 44 2. místo Michaela Faltejsková  Bílý orel (9. B ZŠ A. Jiráska)

 46 3. místo Sandra Cygánková Pošli to dál – Radost (8. A ZŠ A. Jiráska)

  IV. kategorie 

 47 1. místo Tomáš Kögler báseň Mám radost (kvinta Gymnázium La)

 47 2. místo Natálie Budínová báseň Jsi mou radostí (kvinta Gymnázium La)

  V. kategorie

 48 1. místo Terezie Dvořáčková Tiché zdroje mé radosti (4. ročník Gymnázium La)

 48 2. místo Marie Macháčková  Radost až na druhý pohled (7. A Gymnázium La)
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I. kategorie 1. místo

Matěj Brejša   5. B ZŠ Dobrovského

Záchrana

Byl jsem šťastný, že začaly jarní prázdniny. Ne proto, že nebude škola, ale hlavně proto, že pojedu na Slovensko k mojí 

tetě Hele. Je to sestra mojí babičky, kterou jsem nemohl poznat. Narodil jsem se totiž až po její smrti. 

Tetu Helu mám moc rád. My dva si ve všem rozumíme. Každé prázdniny trávíme spolu. Povídáme si, učím se různým 

věcem, které jsem dotud nevěděl. Zkrátka si moc a moc užíváme. Je nám spolu dobře. Teta Hela žije sama, je vdova. Taky 

proto je ráda, když mě má vedle sebe. Na letošní jarní prázdniny jsme se domluvili s tetou Helou, že zase přijedu. Jednou 

po obědě, díval jsem se zrovna na televizi, mi teta Hela řekla, že si půjde do svého pokoje trochu oddychnout. Cítila se 

unaveně. Musela být velmi unavená. Ona nikdy nechodí přes den do postele. 

Náhle jsem slyšel, že na mě teta Hela volá. Přiběhl jsem a viděl jsem, jak se celá třese. Mluvila s velkou námahou a naří-

kala, že má velké křeče v rukou a nohou. Co teď? Kdo by mohl moji tetě pomoci? Rychle jsem našel v seznamu číslo strejdova 

mobilu. Vzal mi to. Sláva. Domluvili jsme se, že hned přijde. Nebydlí daleko. Byl tu co by dup. Zjistil, co se stalo a okamžitě volal 

rychlou pomoc. To mě sice předtím taky napadlo, volat rychlou, ale nebyl jsem si jistý, jestli si nebudou myslet, že nějaké dítě 

si hraje s telefonem. Možná by mi nevěřili. Proto jsem rychle volal strejdovi, protože je dospělý, jemu uvěří. 

Sanita hned přijela. Teta dostala infuzi. Krevní tlak byl velmi vysoký. Zaslechl jsem, jak pan doktor říkal, že přišli právě 

včas. Jednalo se o cévní mozkovou příhodu. Taky říkali, že nebýt mě, mohlo by to skončit zle. Ulevilo se mi. Teta Hela se 

uzdravila a já se těším, až zase budeme spolu a budeme si povídat a dělat obyčejné věci, jako před tím.

I. kategorie  2. místo

Magdalena Kokešová   4. A ZŠ A. Jiráska

Co mi Lanškroun dal

Je konec srpna. Vidím velké stěhovací vozy. Nechápu, co se to tak najednou všechno seběhlo. Ještě před rokem jsem 

o ničem nevěděla. Ale přišla ta divná chvíle, kdy jsem se musela smířit s tím, že opouštím své nynější bydliště, svůj domov, 

mé dětství. Byl sychravý listopadový podvečer a já jsem si se svou rodinou povídala v obýváku. Najednou táta řekl něco 

o tom, že se budeme stěhovat. Já i bráška jsme zpozorněli. Stěhovat! To slovo mi nahánělo hrůzu. Navíc se budeme stě-

hovat do Prahy. Já si zprvu myslela, že to je vtip, nebo plány do budoucna. Pak jsem si uvědomila, co se tu děje. Táta tam 

má více práce než tady, já potřebuji větší školu a máma si musí najít dobře placenou práci. Jako kdyby se všechno obrátilo 

vzhůru nohama. Ztratím vše, co jsem si tak pracně vybudovala. Můj život už nebude takový, jako dřív.

Když jsme jeli autem do Prahy, uvědomila jsem si, co opouštím. Vzpomněla jsem si na své narozeniny, co jsme v Lanš-

krouně slavili, na pěkné večery s rodinou, na své přátele. Teď to všechno opouštím. Ale věděla jsem, že můj život tam, 

i když byl nádherný, nemohl trvat věčně. Moje vzpomínky zašly hlouběji. Ještě si pamatuji, jak jsem se bavila na lanš-

krounských akcích, na svoji školu, na vše, co jsem tam zažila. 

Potom jsem si také vzpomněla, jak jsem se u všeho radovala. Do očí mi vhrkly slzy. To všechno už se mi vrátí jen 

ve vzpomínkách. Pak jsem si ale řekla: svět se přece nezboří! A znovu jsem se zamyslela. Najednou jsem slyšela, jak táta 

říká: „Tak jsme tady, hlavní město Praha.“ Já se radovala, můžu začít nový život. Vstoupila jsem do nového bytu s předsta-

vou, že začnu úplně od nuly.
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I. kategorie 3. místo

Vojtěch Velebný   4. A ZŠ A. Jiráska

Jak se z draka Ferdinanda stal chytrínek

Bylo, nebylo jedno království a v něm malá vesnička jménem Radotín. Žili v něm lidé, kteří měli cíl být bohatí, ale byl 

tam jeden kluk, jmenoval se Radoslav a ten chtěl být rytířem. Byl to ten nejveselejší kluk z celé vesnice. Hned co vstal, už 

si začal vesele prozpěvovat. 

Jednou k němu domů přišel listonoš a donesl dopis od samotného pana krále! Stálo tam, že se má v pět hodin ráno 

dostavit na královský dvůr. Šel to říct svému nejlepšímu kamarádovi Jakubovi. Ten mu řekl, že dostal ten samý dopis. 

Nastavili si budík na druhou hodinu a ve dvě se probudili. Vydali se na dlouhou cestu. Když se vyškrábali na horu „Veselý 

kopec“, spatřili velikánský hrad „Srandov“. 

Když se přiblížili k vratům, ta se otevřela. Uvítal je šašek Smíšek a řekl jim, že jdou pozdě. Ukázal jim cestu k panu králi 

a ten řekl, že na království Radostov se vrhnul drak Ferdinand a taky, že se mají co nejrychleji dostavit k mágovi Čaromá-

rovi. Ten jim dal dvě byliny: Veselomysku pro veselou mysl a Byzek pro bystrý mozek. 

Radoslav a Jakub se hned vydali na cestu a za chvilku už stáli před dračí slují. Z ní vyšel malý skřítek a ten jim začal 

dupat na nohy. Jakub ho zvedl a zeptal se ho, jak se jmenuje. Jeho jméno bylo Dupynoha. Najednou ze sluje vyšel ohromný 

drak Ferdinand a hlasitě zařval. Jakub si všimnul, že drak je slepý a už měl plán. Řekl ho Radoslavovi. Ten souhlasil. 

Rychle zašli do hradu a poprosili kováře, aby jim vyrobil velikou klec. Potom poprosili řezníka o dvanáct vypasených 

prasat. Od  draka vedli maso až do  klece. Poněvadž měl drak hlad, hltal syrové maso jako kombajn obilí a  když došel 

do klece, skoro se tam nevešel, jak byl tlustý. 

Drak si v kleci dal po dobrém obědě šlofíka a spal tvrdě až do noci. Radoslav mu dal do tlamy Veselomysku s Byzkem. 

Čaromár mu tam přidal ještě Byvid pro bystré vidění. Když se drak probudil, tak jim děkoval, že ho konečně někdo nakrmil 

a konečně zase vidí. 

Stal se z něho ten nejhodnější, nejchytřejší a nejveselejší tvor pod sluncem. Dokonce ho přejmenovali na Chytrínka. 

Jakub si vzal princeznu Veselku a stal se králem. Radoslavovi se splnilo jeho přání, stal se rytířem.

I. kategorie 3. místo

Laura Švestková   4. tř. ZŠ Dolní Třešňovec

Víla Mína

U jednoho potoka žila byla jedna víla Mína. 

Když za ní přišla zvířátka, říkala si: „To mám radost, že mám tolik přátel. Nevím, co bych si bez vás počala.“ 

Každé ráno za ní zvířátka chodívala, ale když se víla Mína probudila, nikdo tam nebyl. Víla Mína začala plakat. 

„Už nikdy neřeknu, že mám radost.“ Večer, když víla Mína šla spát, zjevil se trpaslík Všudybyl  a řekl jí, že zlý čaroděj 

Zdalidup zaklel všechna zvířátka na zemi, protože nemá rád smích. Víla Mína celý den přemýšlela, jak zachránit zvířátka 

ze štychu. Všudybyl jí dal zaklínadlo, jak se dostat do zámku Zdalidupa. 

Ráno, když se víla Mína probudila, přečetla zaklínadlo, zavřela oči a hned byla na zámku a snažila se ukrýt před Zda-

lidupem. Mína se snažila ukrýt, ale marně. Než se stihla ukrýt, Zdalidup ji zahlídl. Mína se snažila utéct, ale čaroděj na ni 
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poslal své psy. Víla Mína se schovala v kuchyni a tam zahlídla jednu služku, která už pracuje na zámku dost dlouho a zná 

všechny tajné chodby. Služka ji zavedla k té nejdelší tajné chodbě. 

Šli dlouho, ale pak najednou uviděli velký palác, kde bylo plno zavřených zvířátek. Víla Mína přemýšlela, jak oklamat 

stráže. Služka měla nápad. Šla do kuchyně pro jídlo. Jak se služka vrátila, šla ke stráži a řekla jim, že panu Zdalidupovi 

ukradli klenoty. Stráže ihned běžely chytnout toho zloděje. 

Služka šla do paláce a zavolala na vílu, ať zazpívá svou tajnou píseň. Mína tedy začala, zvířátka se probouzela a slunko 

se také probudilo. Víla Mína byla zase šťastná. Se služkou se rozloučila a objala zvířátka. Přečetla zaklínadlo, zavřela oči 

a už byli ve svém lese. 

Mína přivolala Všudybyla a vyprávěla mu, co se jí přihodilo a co všechno zažila. Všichni žili spolu v lese a měli RADOST. 

II. kategorie 1. místo

Andriana Kryvlyak   7. A ZŠ A. Jiráska

Jak namalovat štěstí

Nejdříve namalujte horu.

To proto, že cesta ke štěstí není krátká,

k hoře domalujte

kamení,

hlínu, bahno a vodu,

protože pro velké štěstí musíme projít

těžkými překážkami.

Postavíme se k úpatí hory,

dohlédneme na vrchol

a začneme lézt.

Přeskočíme kaluže,

prolezeme kamením,

přebrodíme vodu

a těsně před vrcholem se otočíme a uvědomíme si,

čím vším jsme prošli.

Uděláme poslední krok k vrcholu,

z dálky se na nás usmívá maminka,

s otevřenou náručí běží sourozenci,

táta na mě hrdě kouká

a už ke mně utíkají kamarádi.

Z nebe mě šimrá paprsek slunce

a po ruce leze beruška.

Teď pochopí každý, co je to štěstí.

Pokud se tento obrázek podařil

do pravého rohu plátna se podepíšu.

Pokud ne, uschovám ho co nejdál 

do své duše.
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II. kategorie 2. místo

Ondřej Havlíček   6. B ZŠ A. Jiráska

Mám radost

Ležím v hluboké trávě, svítí na mě sluníčko, pálí mě do tváří a hladí mě po vlasech. Okolo se line vůně posečené trávy 

a rozkvetlého polního kvítí. Kvůli silnému svitu zavírám oči a na dobrý spánek mi zpívají ptáci na nedaleké jabloni. Pomalu 

přestávám vnímat, co se okolo mě děje. Nejdříve přestávám slyšet koncertující ptáky, potom i vůně všeho kolem sebe. Už 

jen lehounce vnímám, jak mě sluníčko štípe na obličeji. Nakonec přestanu vnímat i to. A po chvíli se ocitám ve snu.

Slyším hlasitý ryk a klapot koňských kopyt. Ulice vyplňuje smích a tóny hudby. Vzduch je prosycen sladkou vůní koblih, 

koláčů a majoránkovým odérem jitrnic, tlačenky a dalších zabijačkových dobrot. Je tu nepochybně masopust. Celé město 

je plné masek a veselí. Paní starostka se usmívá u stánku a dává všem ochutnat, čeho je libo. Všichni si užívají pokojnou 

atmosféru plnou veselí a přemýšlejí, čím si před půstem naplní břicha. Atmosféru dokresluje typická hudba a najednou 

mám pocit, že se ocitám úplně jinde. V době před mnoha lety, bez mobilů, počítačů, veškeré elektroniky a hlavně neu-

stálého shonu.

Když tu se najednou všechno kolem rozplyne, zčerná a já někam neúprosně padám. Z černé tmy se opět šíří hlasitý 

smích. Přemýšlím, zda jsem se nevrátil zpátky. Ale v tu chvíli cítím příjemné hřejivé teplo, které se mi rozlévá po celém 

těle. I smích se najednou zdá úplně jiný, téměř až dětský. Ulice jsou opět plné masek, i když teď mají něco společného. Všu-

de se ozývá veselí a vzduch prosycují vůně cukrové vaty, langošů a dalších nezdravých dobrot. Pomalu se objevuje i typické 

aroma piva a sladkých limonád. Najednou všechny tyto vjemy přebije ohlušující hudba linoucí se z velikých reproduktorů. 

Moderní tóny kytary a bubnů řádí tak, až mi zalehlo v uších. Užívám si rytmus hudby, která mi duní celým tělem. Dochází 

mi, kde jsem. Je to nepochybně Majáles. Po nádherných rytmech dav ohromují tanečnice, které projasní už i tak nádherné 

slunečné odpoledne. Děti i dospělí zkoušejí svoje štěstí v tombole.

A  najednou letím neznámo kam z  květnových dnů. Pomalu se přesouvám a  nevnímám bubny ani nádherné tóny 

kytary. Rozhlížím se okolo sebe a vidím davy lidí. Spousta jich má kola, psy, brusle. Rodiče utěšují plačící děti ve svých 

kočárkách. Cítím vůni perníků, burčáku, grilovaného masa, slyším děti na kolotočích a skákacích hradech. Lidé si kupují 

dobroty - frgály, klobásy, popcorn. Hele, je to Kopa, náš slavný dálkový pochod. Jdu si zaběhnout do Pohádkového lesa. 

Vidím tu vlka v posteli, čarodějnici, kata se sekerou v ruce. Doopravdy dokonalé pohádkové místo. U čarodějnice vidím tři 

míčky a zjišťuji, že jsou tu soutěže, za které dostanu odměnu. Začíná se stmívat. Obloha se najednou rozzáří do červena, 

do zelena, do modra, do žluta a do dalších pestrých barev. Ohňostroj skončil? Začíná se mi to všechno rozplývat, mizí mi 

všechno kolem, rány ohňostroje i zápach střelného prachu.

Tmu prořízne vůně jehličí, sušeného ovoce, vanilky, skořice, svíček, františků a purpury. Z dálky slyším tlumený zpěv 

koled. Sleduji výrobu adventních věnců a okouzlily mě ozdoby na stromeček. Vidím malé děti, které si užívají své první 

Vánoce. Poskočím a jsem v druhé adventní neděli. A místo pálícího slunce cítím, jak na mě padá jedna sněhová vločka 

za druhou. Jemně mě hladí po tvářích jejich mrazivý dotek. Nebe osvětluje tajemný třpyt hvězd. Na jednu se zadívám - 

a pozoruji její ladný pohyb po obloze. Náhle padá, ani si nevzpomenu na mé tajné přání. Najednou mě upoutá nádherně 

ozdobený betlém i s kometou. Naprosto mě pohlcuje vánoční atmosféra. Pozoruji davy lidí, kteří se zdraví, objímají a přejí 

si krásné svátky a hodně zdraví. Jako by najednou byly všechny starosti z ničeho nic pryč. Lidé kupují drobnosti pro své 

nejbližší. Malé radosti, že si na vás někdo vzpomene, že na vás myslí a chce vám udělat radost, přinést vzpomínku. Ruce si 

ohřívám kelímkem horkého čaje, který krásně voní po citronu. Zahledím se do tmavé hladiny a najednou už zase všechno 

kolem mě mizí. Naposledy se nadechuji skořicového vzduchu a opět už nic nevnímám.

Najednou se probouzím. Sluníčko se již o pořádný kus pohnulo po obloze, ale i  tak mě příjemně hladí po vlasech. 

Otvírám oči a je mi příjemně. U srdce mě hřejí všechny tyto zážitky, všechno, co jsem mohl zažít a to, že tu můžu spokojeně 

žít. Mám opravdu radost.
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II. kategorie 3. místo

Michaela Šilarová   6. A ZŠ A. Jiráska

Mám radost

Mám radost na Zemi,

když vrátím se domů

a uvítám se se všemi,

co patří k mému domu.

S rodinou i se zvířátky

připadám si jak v pohádce.

Když chci, pozvu kamarádky

nebo sedím v zahrádce.

Okolo domu pobíhá kocour a pes,

hlídají, aby k nám nikdo cizí nevlez´.

Na louce stojí včelí úly

a vedle štůsy dřeva plné smůly.

Doma necítím strach a tíseň,

nemám se zde čeho bát.

Zpívám si vždy jen jednu píseň

a v ní mi ho nikdo nemá právo brát.

V zimě si ráda sednu ke krbu

a za praskání ohně vnímám pohodu.

Cítím se dobře, mám ten koutek ráda,

v tu chvíli nepostrádám ani kamaráda.

A v létě zase ve stínu si sedím

a na náš rodinný domek hledím.

Říkám si, že ho nechci opustit

a doufám, že v něm budu dlouho žít.

Náš rodinný dům stojí u silnice

přibližně v polovině malé vesnice,

která nese jméno Horní Třešňovec,

to ale není zas tak důležitá věc.

Domov je tam, kde žiji s rodinou.

Je jedno, kde se nachází.

Tam já mám radost nevinnou,

vždyť moji blízcí mě provází.

Doma žiji s Luckou, s mamkou, s taťkou,

bavila jsem se o tom s Radkou.

Oni prý pohromadě nebydlí,

otec je ubytován v hotelu U Vidlí.

Doma se mohu vždycky se vším svěřit,

ať je to zpráva dobrá nebo špatná.

Právě své rodině mohu věřit,

že jejich rada nebude vadná.

Když mám pocit, že mám velký problém, 

mamka poradí mi, co je pro mě dobré.

A i když myslím si, že není pro mě rady,

taťka hned mi ji dá, to jsou mi záhady.

I kdybych mohla mít všechny věci světa,

něco bych stejně vlastnit nemohla,

vždy by mi chyběla ta věta:

„Mám Tě moc ráda, jsi má rodina.“

Nač by byl svět, kdybych tu byla sama,

co bych zde měla dělati?

Chyběla by mi sestra, máma...

Komu bych říkala: „Ale tati.“

Mám radost ve svém domově,

každý den, týden, měsíc, rok,

když v něm můj nejbližší je

a bude tu i napřesrok.

– 41 –



 III. kategorie 1. místo

René Langr   9. tř. ZŠ Horní Čermná

Vzpomínky

„Jsem doma!!!“, zvolal jsem jako při každém příchodu z práce. 

„Hádej, co jsem dnes vykouzlil na hlavě paní Largonové? Tomu bys nevěřil, ale ...“, už jsem to nedokázal doříct. Ležel 

na zemi, kolem dokola poházené krabičky od léků. Nechápal jsem to. Jak mohl něco takového udělat? Běžel jsem k němu 

a propadal jsem doslova hysterickému záchvatu. Začal jsem křičet a zároveň jsem se snažil najít někoho, kdo by mi pomo-

hl. Přiběhla Leona se slzami v očích a telefonem v ruce. Taky nechápala. Její vlastní otec ji takhle zklamal.

Taťku převezli do nemocnice a vypumpovali mu žaludek. Lea zůstala doma s Robertem, nechtěl jsem, aby na nás 

musela čekat v nemocnici. Seděl jsem tam a vzpomínal, jak všechny tyhle naše společné problémy vlastně začaly. 

Kdyby tu tak byla máma.

Na chodbě se objevila sestřička a mně se před očima vybavila ta chvíle, kdy jsem se tu před více než rokem objevil 

poprvé. Tenkrát mi přišli říct, že mamka je mrtvá. Mockrát jsem to viděl v televizi. Přijde sestřička, pokývá hlavou a řekne: 

„Je mi to moc líto.“ Ten, kdo přijímá takovou zdrcující zprávu, se sesype ještě na té nemocniční chodbě. Ale já nejsem 

hrdina televizního seriálu, já se sesypat nemůžu. Já ne. Zeď a druhá sestra. Nic neříká, co by také měla říkat. V takovou 

chvíli slova nepomáhají.

Musel jsem zadržovat slzy. Odhodlat se a vkročit. Vstoupit do nemocničního pokoje a povzbudit otce. Vlastně to ani 

není můj otec. Ten „pravý“, biologický je ochlasta a roky jsem ho neviděl. Jak si mamka vzala svou druhou životní lásku, ale 

tu opravdovou a jedinou pravou. Rozzářil můj i její život na sto procent. Přinesl nám chuť k žití a k úsměvu. Teď o to samé 

přišel. On ztratil chuť žít. Jeho oči byly zality prázdnotou. Objal jsem ho.

Vrátil jsem se zpět do přítomnosti, zpět na chodbu. Tady mi řekli, že je máma mrtvá a teď  mi jdou říci, jak je na tom 

táta. 

„Váš otec je v pořádku, dostal se k nám včas“, pousmála se sestřička v bílém, „teď spí, ale jakmile se probudí, může 

domů.“ 

Za několik hodin vyšel na chodbu taťka. Navléknout bundu a pryč. Rychle do auta. Nemít v nosu zápach nemocničních 

vyšetřoven, štiplavou chuť dezinfekce. Vztek mě donutil jet rychleji, než bych kdy dokázal. Věděl jsem, že na něj nesmím 

mluvit, protože bych musel použít hodně neslušných slov. Prostě jsem jen řídil to blbý auto a soustředil se na vysokou 

rychlost. Koutkem oka jsem zpozoroval, jak se křečovitě drží sedačky a zapíná si pás, což je u něj hodně neobvyklé. Byl 

jsem vděčný, že nic neříká. Začal zelenat a já usoudil, že se mu zvedá žaludek. Za chvíli jsme byli doma, takže to vydržel až 

na chodník. Měl jsem škodolibou radost. Vida. I pevné skály a životní jistoty zvrací. Kdo by to byl řekl? 

Kropím konví dlaždice chodníku před domem a vztekobol mizí. Usmívám se. Karta se otočila. Jak křehcí mohou být 

dospělí! Taťka obložený polštáři se usmívá. Pomalu, jako když se rozvírá poupě. Nejprve oči, pak i rty. A ke mně přichází 

radost. Dostavuje se hřejivý pocit, klid a vyrovnání. Bez tohoto pocitu nelze žít. Budu ji mu dávat. Budeme si ji dávat 

navzájem.
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III. kategorie 1. místo

Daniela Ponomarevová   9. A ZŠ B. Smetany

Requiem pro tři roční období

„Naděje“

Vůně rozkvetlých květin probouzí sametové moře,

čerstvá tráva bezhlučně roste do sluneční záře.

Jarní jiskra zrození vytváří krásu světa,

maluje nový obraz naděje v malém dechu života.

Úsměv sladkého jara odkrývá ranní rosu probuzené země,

přes klasy pšenice čerstvý vzduch proudí i ke mně.

Klid modré oblohy jako housle tesklivé řeky zní,

ticho bezesné noci přetrvává v ní.

Nový život, objímá cit a mír nebeské zahrady,

omamná vůně, rozkvět krajin naplňuje hrudník přírody.

Dokud je jaro tesklivým umělcem,

svět bude malován upřímnou poezií a lidským úžasem.

„Úpadek“

Němý list po klidné řece pluje k východu slunce,

papírový drak osaměle leží na zasněné louce.

Mrtvé jeviště rána je zakryté podzimní šedí,

když duch podzimu v zemské kolébce sedí.

Vůni vzduchu a světlo ráje odráží ranní rosa daleko od sebe,

sametové moře se maluje tmavým odstínem nebe.

Na stéblu trávy se list javoru a utržené křídlo motýla sluní,

déšť mou báseň o rozkvetlé zahradě v inkoust mění.

Tichý chladný vánek napadaným listím rány krajin zakrývá,

nad skořápkou země těžké kyvadlo podzimu rozhoupává.

Zatímco svět chystá zádušní mši za naději a mrtvá přání,

úpadek slabé přírody trhá plátno jarního zrození. 

„Odpočinek“

Sluneční paprsek sněhovou vločkou prostupuje,

čerstvý sníh se vzdaluje od osamělého ráje.

Starostlivý klín přírody usíná pod chladným zimním plátnem,

po pádu kyvadla dlouhé mlčení přichází s padajícím sněhem.

Snovou galerii života opouští zář stoupajícího slunce,

krásou a dojmem vstupuje do Ladovy vesnice.

Sladký ateliér na zasněženém břehu zůstává opuštěný,

bělavým přístřeškem nebes a hudbou prosince je obklopený.

Zmrzlá větvička v nevinné róbě sněhu odpočívá,

zimní kouzlo svět do sněhové krajky odívá.

V ní je odpočinek delší než šeptané přání,

podzimní ulička smutku a tiché jarní laskání.
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III. kategorie 2. místo

Michaela Faltejsková   9. B ZŠ A. Jiráska

Bílý orel

Za  sedmero horami a  sedmero řekami žil byl jeden orel. Byl osamělý a  neměl ani rodinu, ani kamarády. Zoufal si 

a nevěděl, co má dělat. Trápilo ho to.

Jednoho dne však dostal nápad. Roztáhl svá křídla a letěl na nedaleký Suchý vrch, kde už dlouhou dobu žil starý, ale hodný 

kouzelník Daur. Orel ho chtěl požádat o pomoc, protože věděl, že on jediný má možnost mu dát nový život. Nevěděl však, 

o jakou pomoc ho má požádat. Rozmýšlel se nad tím, že by ho poprosil o smrt a nový, lepší život. Také zvažoval to, že by ho 

mohl kouzlem přenést někam, kde by mu bylo jednoduše lépe. Než si to stihl pořádně rozmyslet, už stál před velikou bránou, 

kde mocný Daur žil. Byl to tak velký hrad, že orla přecházel zrak a málem zapomněl, co vlastně chtěl. V tu chvilku se ozvala rána 

jako z hromu, kterou následovalo nepříjemné vrzání. Brána se začala pomalu, ale jistě otevírat. Orel, stále ještě vyděšený, po-

malu vcházel na veliké nádvoří poseté různými barvami. Po celé jeho ploše byly nasázeny květiny, naprosto náhodně. Všude to 

nádherně vonělo. Orel se přestal bát a začal mít lepší pocit. Uvažoval, jestli za tu dobrou náladu může opravdu jen ten pohled 

a vůně nebo jestli Daur nepoužil nějaké kouzlo, díky kterému by z každého opadl ten prvotní strach. To však neměl čas řešit.

„Vítej u mě, příteli!“ ozvalo se za ním. „Jsem kouzelník Daur, ale to jistě víš.“

Orel opět znervózněl a opatrně se otočil. „Do-do-do-dobrý den, Daure,“ zakoktal nejistě.

„Nemusíš se mě bát,“ usmál se “nepředstavuji pro Tebe žádnou hrozbu.“ Vtom orel opět ucítil ten pocit bezpečí a klidu 

jako předtím. Slova Daura měla nepředstavitelně milý nádech. I kdyby lhal, každý by mu to uvěřil. On však nelhal.

„Vím, proč jsi sem přišel.“ znovu začal Daur. „Chceš ode mě pomoc, že ano?“

„Ano, pane,“ řekl odhodlaně orel, „přišel jsem Vás poprosit o něco, co nemohu žádat od nikoho jiného. Už dlouhou 

dobu jsem sám, takový život mi nevyhovuje.“

„A už sis rozmyslel, jak bych Ti mohl pomoci?“ usmál se Daur.

„No, vlastně ještě ne. Měl jsem pár návrhů, ale žádný mi nepřipadá dost dobrý.“

Daur se na něj podíval s přivřenýma očima. Orel uvažoval nad tím, co se mu asi honí hlavou. Třeba ho chce odmítnout, 

nemá na něj čas. Kdo ví. Kdy už něco řekne?

„Měl bych pro Tebe nabídku,“ zajiskřilo Daurovi v očích najednou, „pokud o ni budeš stát.“

„O jakou nabídku by šlo?“ podíval se orel překvapeně.

„Již dlouho sním o tom, že postavím město,“ začal Daur, „avšak nikdy jsem si na to nenašel čas. A teď, když už čas mám, 

nemám zase sílu. Ty jsi mladý a chytrý, navíc by Ti to třeba vyhovovalo.“

Orel stál a přemýšlel. ´Ostatně, asi by to nebyl špatný nápad,´ říkal si.

„A kde je háček?“ napadlo ho.

„No,“ začal Daur, „kromě kouzelné moci, díky které bys mohl město vybudovat, bych Ti také dal ten nejcennější dar. 

A to nesmrtelnost.“

„To jako že bych nikdy nezemřel?“ vyvalil oči orel a hlavou mu běhalo spoustu scénářů, jak by svou věčnost prožil.

„Přesně tak. Ale v  tom je druhý háček a to ten,“ umlčel se Daur a zakašlal si, „no prostě že bys po celou dobu své 

nesmrtelnosti toto město chránil před zlem a zlými lidmi.“

Orel se snažil si to představit. Mít své město, své zázemí, kouzelnou moc a ještě k tomu nesmrtelnost. Chránit svůj 

lid, své pozemky, vše to, co stvořil. Ta představa se mu natolik zalíbila, že hned zapomněl na všechny své pochybnosti.

„Dobře,“ řekl hned.

„Opravdu si jsi jistý, že si chceš na svá záda vzít takové břemeno, jako je ochrana města po celou věčnost?“ ověřoval 

si orla Daur.

„Opravdu jsem si jistý.“ odpověděl orel, naprosto rozhodnutý.
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„Dobře tedy. Teď do Tebe přenesu větší část své kouzelné moci,“ natahoval Daur k orlovi ruku. „Jsi připraven?“

Orel nejistě kývl a z mírného strachu zavřel oči a čekal. Když už se však po chvilce nic nedělo, tak se rozhodl oči otevřít. 

Před ním nikdo nebyl. Někde za sebou však zaslechl Daurův hlas kříčící jednoduché spojení dvou slov:  „Hodně štěstí.“

Orel roztáhl svá křídla a vzlétl vzhůru. Celou cestu přemýšlel, kde své město postaví a také jak ho pojmenuje. Létal 

z údolí do údolí a hledal to správné místo. Až narazil na velikou plochu, kde nebylo vůbec, ale vůbec nic. To se mu zalíbilo. 

Chvilku přemýšlel, jak vlastně má začít, a tak si sedl doprostřed té plochy a mávl křídlem. Jen co křídlo dal zpět ke svému 

trupu, všude okolo něj se objevily řeky, rybníky a studny. Byl z toho tak užaslý, že křídlem mávl znovu. To se okolo něho 

však začali ze země tvarovat kopce i menší kopečky. Bylo to jako zázrak. Orel nikdy neviděl nic tak kouzelného, doslova. 

Zajímalo ho, co se stane, když zvedne křídlo i po třetí. Jen co to udělal, za jedním z kopců se objevil pár lidí. Muž a žena, 

kteří si místo s obdivem prohlíželi.

„Tady to bude dobré,“ zavolal muž někam za sebe. „pojďte se podívat.“

Najednou se za nimi objevilo spoustu dalších párů, dokonce i pár dětí. Orel byl šťastný.

Poté se celé týdny a měsíce díval na to, jak pod jejich rukama roste město. Domy, cesty i kostely, všechno tam, kde ještě 

předtím nebylo vůbec nic. Kdykoli lidé potřebovali pomoct nebo byli ohrožováni, orel jim pomohl. To nejenže musel, ale 

také chtěl. Tito lidé teď pro něj představovali něco jako rodinu, i když s nimi nikdy nekomunikoval. Po nějaké době z ničeho 

vyrostlo město. Veliká, krásná radnice se tyčila uprostřed náměstí a vzhlížela do okolí. A teď už jen vymyslet název. 

Dlouho pozoroval občany svého krásného města a hledal něco, co by se hodilo jako vznešené jméno něčeho, co vzešlo 

doslova z ničeho. Až uviděl jednoho potulného kejklíře, který předváděl zrovna občanům své dovednosti na laně. Něja-

kou dobu ho sledoval, nějak se mu zalíbil. Zjistil, že se jmenuje Škroun, jeho křestní jméno nikdo neznal. Orel velice rád 

sledoval, jak přechází sem a tam po úzkém laně a v tom ho něco napadlo. Spojením slova Lano a Škroun vznikl zajímavý 

název. Lanoškroun. Avšak ani to mu nepřišlo moc vznešené a tak dále přemýšlel. Napadalo ho spoustu různých názvů, 

ale nic se mu nelíbilo. Avšak jednou, když sledoval hvězdy na obloze z vrcholku radnice, ho napadlo, že by mohl vynechat 

písmeno a vznikl by z toho Lanškroun. To se mu tolik zalíbilo, že mávl křídlem a v tu chvilku všichni občané věděli, že jsou 

lanškrouňáci. Orel byl šťastný jako ještě nikdy. Měl své město a jeho město mělo jeho.

Po nějakém čase si lidé začali všímat, že orel poletuje nad jejich městem, jako by ho kontroloval. Když to tak šlo už 

pár let, tak se po městě začalo říkat, že jim bůh dal místo anděla orla, který na ně bude dávat pozor vždy, kdykoli budou 

potřebovat. A také se o tom přesvědčovali. Orel je nikdy nenechal v úzkých a také je nikdy neopustil. Lidé na něj však 

po čase začali zapomínat, ale to orlovi bylo jedno. Plnil svůj úkol a staral se o to, co si přál a mocný Daur mu dal. I po těch 

letech mu byl stále vděčný. Jednou se rozhodl, že se za ním poletí podívat.

Doletěl k bráně a vůbec mu nepřišlo, že uběhla taková doba od toho dne, kdy tam byl poprvé a naposledy. Brána se znovu 

otevřela a jemu se se před očima objevila ta samá krása jako před lety. Květiny, vůně, barvy. Jako by se nic nezměnilo, jako by 

tam byl naposledy včera. Čekal, kde se objeví Daur, ale nikde ho stále neviděl. Rozhodl se jít po dlouhých schodech nahoru. 

Vyšel první patro, druhé, třetí, až uviděl pootevřené dveře. Vešel dovnitř a viděl jak Daur leží na posteli, celý zničený. Místo 

nádechu se z jeho úst ozývalo pískání, rty měl úzké a pootevřené. Vypadal bezmocně i přesto, jakou sílu v sobě měl.

„Vítej.“ dostal ze sebe Daur.

„Pane, co se Vám děje?“ řekl vystrašeně orel a popošel k němu.

„Umírám.“ daroval orlovi pokřivený, slabý úsměv. „Teď už je to jen na Tobě.“

„Omlouvám se, že jsem nepřišel dřív.“ začal orel. „Já měl spoustu práce, hrozně moc mě to mrzí, já …. „

Nedořekl větu a Daur mu skočil do řeči. 

„Vedl sis skvěle, a doufám, že si stejně dobře bude vést i nadále. Věřím Ti, vkládám do Tebe veškerou svou důvěru. A teď 

pojď sem, ať Ti mohu věnovat i zbytek toho, co Ti patří.“

Orel překvapeně přešel k posteli a natáhl své křídlo k Daurovi. Ten se ho jemně dotkl, a pošeptal do ticha: „Hodně štěstí.“

Najednou bylo znovu to ticho. Ale ještě větší než předtím. Daur měl zavřené oči a nedýchal. Už přišel jeho čas, to jen 

jeho moc ho držela naživu. Orel měl teď v sobě moc takovou, o jaké sní každý. On však věděl jak ji využít. Vrátil se zpět 

do Lanškrouna a začal přesně tam, kde skončil. Posadil se na radnici a obhlížel okolo. „Nesmím ho zklamat.“ řekl si. 

Od té doby krouží nad Lanškrounem a opatruje ho. A to bude dělat už na věky věků. Stačí se zadívat, někde tam určitě je.
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III. kategorie 3. místo

Sandra Cygánková   8. A ZŠ A. Jiráska Lanškroun

Pošli to dál

Radost je pocit stejně jako žal, smutek, ale i štěstí nebo láska. Ale všechno jsou to jen slova, která vyjadřují, jak se 

zrovna cítíme. Pocity však popisují mnohem víc. Štěstí projevuje každý jiným způsobem, i lásku cítí někteří více než jiní. 

Avšak radost prožíváme každý skoro stejně. Je to smích, který se může proměnit v radostný pláč a slzy jsou projevy nejen 

smutku, ale i radosti.

To, co nám způsobuje radost, jsou většinou maličkosti, protože i v nich se často skrývají velké věci. Vše má svůj proti-

klad stejně jako radost. Je to smutek, ale ten se pomocí jediného úsměvu může stát radostí, láska nenávistí.

Lidé nedokážou své pocity potlačit, a to je jejich prokletím i darem. Mohou milovat, ale i nenávidět. Smutnit nebo mít 

radost. Avšak podstata pocitů je úplná jiná. Pocity fi ltrují naše myšlenky a starají se o to, abychom plakali, smáli se nebo 

prožívali nezapomenutelné okamžiky svého života. Radost a ostatní pocity dělají lidi lidmi a to je to, co nás má odlišovat 

od zvířat. Já sama bych někdy chtěla být zvířetem, protože lidé říkají, že zvířata nedokážou cítit. Ale někdy jsou zvířata 

citlivější než lidé, ona nepláčou, ona se trápí uvnitř. Nedávají nám to najevo, protože bychom si uvědomili, že jsme tyrani 

a že jsme jim po staletí způsobovali bolest.

Radost

Lidská radost je vzácnost,

není to žádná samozřejmost.

Lidé si jí neváží, 

je to pro ně závaží.

A co když o ni přijdeme?

Zpackáme to, zkazíme.

Život není peříčko,

stačí zkazit maličko.

Když otevřeme oči,

vše se kolem točí.

Všechno kolem rozkvétá

od jara až do léta.

Ale to jsou maličkosti

a těch není nikdy dosti.

Co je ale slovo radost?

Pro někoho starost,

pro druhého odměna.

To z nás brůču nedělá.

Ale co když brečíme, 

no to radost kazíme.

Radost teče jako řeka,

stačí jenom kapička.

Ta z bručouna okamžitě

udělá lepšího človíčka.

 

Takovou řeku radosti máme v sobě všichni. Naplní ji jenom ten, kdo tě má rád. Ale když jsme smutní, řeka odtéká 

našima očima jako kapka slzy, kterou roníme, protože radost není věčná. Jednou jsme nahoře a jednou dole, ale nikdy se 

nesmíme vzdát. Stačí, když pohlédneme dovnitř sebe a jednu kapičku si vezmeme. Radost může zkazit každý, ale jenom 

největší přátelé ji umí zase vrátit zpět.
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IV. kategorie 1. místo

Tomáš Kögler   kvinta Gymnázium Lanškroun

Mám radost

Před svítáním časně ráno

po pláži se procházím.

Vzduchem proudí čerstvý vánek,

moje mysl - žádný stín.

Ptáci kolem poletují,

prozpěvují víc a víc.

Kochám se tou krásou kolem,

moje dívka jde mi vstříc.

Hnedle jak ji okem spatřím,

mé srdce se rozbuší.

Pozdravím ji, usměje se,

láska voní v ovzduší.

Chytnu ji za něžnou ručku,

chci jí říct, že je můj sen.

Dříve než však něco řeknu,

umlčí mě polibkem.

Pláží jdeme ruku v ruce,

mé srdce se raduje.

Zažívám ten krásný pocit,

který zná, kdo miluje.

IV. kategorie 2. místo

Natálie Budinová   kvinta Gymnázium Lanškroun

Jsi mou radostí

Když tě vidím, srdce mi skáče radostí

jak malé dítě s oblíbenou sladkostí.

Už dlouho jsem takový pocit neměla,

proto jsem ráda, že jsem ho opět zažila.

Nemám krásu, neznám bohatství,

zato mám srdce, co skryje všechna tvá tajemství.

To za tebou jsem se rozjela,

když mi většina házela pod nohy polena.

Mou radostí jsi byl jen ty,

snad to tak bude navždy,

jen já a ty.
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V. kategorie 1. místo

Terezie Dvořáčková   4. ročník Gymnázium Lanškroun

Tiché zdroje mé radosti

Po celém širém světě hledáme něco velkého, důležitého, krásného - a máme to tak blízko, blizoučko. Krajinu svého 

dětství a mládí. Místečko nejkrásnější.

Pro mě jsou tímto místem spletité cestičky v herbortických lesích. Vždy si tam připadám dokonale odstřižená od měst-

ského uspěchaného života a jakýchkoli povinností a problémů. Ve světě stáří, ticha a monumentálnosti je každý můj krok 

po strmých svazích, po suchých větvičkách a listí, po hebké trávě a mechu jako životodárná voda proudící v mých žilách. 

Nenasytně nasávám vůni skrytých hub, vlhkého dřeva a mízy, vdechuji co nejvíce tohoto světa do sebe a zároveň vtiskuji 

do svých končetin drsnost kůry a hebkost lesní hlíny. Do uší mě bodá praskání větví a šustot listí, kterými ruším tak po-

svátný klid zeleného ráje a jen tím zvýrazňuji temné ticho, které tu panuje celé věky. Cestičky mě samy vedou skrze kaluže 

zlatého světla, kreslícího na jasně zelené listy, a tmavými zákoutími hlubokých strží s podivně pokroucenými stromy.

Vždy vycházím z lesa se znaveným tělem a krvavou bolestí, kterou mi na oplátku za to, že smím dýchat posvátnost 

zeleného ráje, způsobily ostré větve a ostružiní všemožně se chytající mých kotníků. Ale i přes to všechno jsem dokonale 

šťastná a hluboko v sobě si nesu vtištěný zelený život. Mohu se tak vrátit do šedivého betonového města a i tam slyšet 

ptáky a zurčení potůčku.

V. kategorie 2. místo

Marie Macháčková   7.A Gymnázium Lanškroun

Radost až na druhý pohled

Říká se, že největší radost má člověk z dobře odvedené práce. 

„Hm… Dobře, jsem ochotná tomu věřit. Ale zároveň jsem asi příliš líná na to, abych se do něčeho pustila a riskovala 

tím, že by to náhodou nemuselo vyjít,“ pomyslela jsem si před pár lety. 

Jenže jak člověk dospívá, začínají se na něho lepit určité povinnosti, které za něj nikdo jiný nesplní. 

„Nechce se mi do toho, ale co…“ napadalo mě nejdřív. 

Záhy mi ale došlo, že na každou skutečnost se mohu dívat z více úhlů. A jen na mně záleží, z jaké strany se k určité 

situaci postavím. A z povinnosti se rázem stalo něco docela jiného. Nejen milá součást mého programu, ale také nenahra-

ditelná součást mého života. Součást mého já. 

V tu chvíli jsem si uvědomila, že pro mě není lepší odměny než dobrý pocit ze sebe samé, když samu sebe přemůžu. 

Když překonám svou lenost, pohodlnost, netečnost, pasivitu. Když konečně přestanu jen odkládat věci na později. Když 

vykonám něco, co s sebou nevezme večerní odliv, ale co bude trvalé a stálé. Když vykonám něco, co má smysl.

Možná, že se ve svém životě občas nedokážu dost dobře vyznat. Občas tápu nad smyslem mnoha věcí. Ale mám něco, 

v čem vidím smysl pokaždé. A to je mé působení ve skautingu v našem lanškrounském středisku.

Já mám totiž v  rukách obrovskou moc i  zodpovědnost. Mám možnost ovlivnit budoucnost desítky dívek a  slečen. 

A když ne přímo ovlivnit, mám alespoň možnost nasměrovat je správným směrem. Nebo alespoň ukázat, že člověk má 
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vždy na výběr, že životem vede i jiná cesta, než kudy chodí masa lidí. A až se jednou třeba budou muset rozhodovat mezi 

tím, co je jednodušší a co je správné, budou vědět, že nemusí jít bezmyšlenkovitě ve stádu s ostatními ovcemi. 

…

Jednoho dne jsem se dozvěděla, že jedna z mých skautek měla za úkol zamyslet se nad tím, kdo je její největší vzor. 

Vybrala si mne. Zalilo mne takové dojetí, že se to ani slovy nedá vyjádřit. V tu chvíli jsem pochopila, že mi nic nemůže 

udělat větší radost než zjištění, že činnost, do které vkládám samu sebe, má opravdu smysl. 

Ať si kdo říká, že s dnešní mládeží to jde od desíti k pěti, k šípku, do loje, z kopce, na smetiště dějin a ještě na spoustu 

dalších nápaditých míst. Já to tak černě nevidím. Mám totiž možnost být přímo u zdroje naděje, že není všem dnům konec. 

A to je důvod k radosti, nemyslíte?

Náměstí A. Jiráska
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Nový zámek u Lanškrouna ... a jeho tajemství

Krasava Šerkopová, kastelánka

Nový zámek u Lanškrouna „Zámeček“

Na  zámeckém vrchu blízko Lanškrouna stojí věž 

bývalého honosného zámku. Její nová červená stře-

cha, okna a světlá omítka je vidět i z velké dálky. Věž 

je opravena sice jen částečně, přesto je možno i nyní 

Zámeček navštívit, za  pěkného počasí je to příjemná 

procházka. Od 7. 7. 2007, dne slavnostního otevření 

zámecké věže s  nádherným výhledem i  rozsáhlých 

sklepení, kterých jsou přístupny 2/5 z původních skle-

pů pod celým zámkem, přibližně 1000 metrů čtvereč-

ných, si Zámeček prohlédlo přes 22 000 návštěvníků. 

8. 3.2012 byl přivítán registrovaný 20 000. návštěvník, 

paní Antonie ze Šumperka. Od  té doby si Zámeček 

i  vše, co je ve  věži i  sklepení vystaveno, prohlédli se 

zájmem i údivem další návštěvníci.

Co návštěvníci uvidí ve věži

Ve všech místnostech, které si návštěvníci mohou 

prohlédnout, jsou umístěna tabla s informačními ma-

teriály, fotografi emi z  minulosti zámku, stavu před 

opravami, postupu oprav objektu i  úprav okolí, ale 

také z  různých akcí. Návštěvníci v prvním patře uvidí 

i unikátní knofl íkový návlek, který má dva české rekordy a je i uznaným rekordem světovým. Je zde také uložena stále 

přibývající sbírka knofl íků, která vytvořila další český rekord při charitativní akci Knofl íkiáda: 22.6. 2013 byl uznán český 

rekord „Nejvíce knofl íků na jednom místě: 573 697 knofl íků“. Pro handicapované se od r.2010 podařilo v rámci Knofl íkiády 

i díky čtenářům získat krásnou částku přibližně 460 000 Kč, kterou využili na rehabilitační pobyty a pro další účely. Všem 

bych za jakoukoukoli podporu této akce i za ně chtěla velice poděkovat.

Návštěvníci obdivují dětský kočárek celý polepený opravdu velkým množstvím košilových knofl íků, knofl íkovou po-

krývku hlavy a další zajímavé výrobky s knofl íky. Je zde i výstavka o drátenickém řemesle nebo unikátní předmět, který 

způsobil záhadný kruh ve sněhu a který v únoru roku 2010 překvapil a zaujal média i návštěvníky. 

Výstava fotokopií obrazů Tomáše Rybičky, který maluje ojedinělým způsobem - hlavou - je výjimečná. Děkuji všem, 

kteří poskytli knofl íky do této unikátní sbírky, ty nejzajímavější jsou vystaveny ve vitrínkách. Je zde ztaké umístěna stálá 

výstavka drátenického řemesla, fotografi e i výrobky členů Cechu uměleckých dráteníků Čech a Moravy, fotogalerie z vý-

stav a český drátovaný rekord - vajíčka ve vajíčku.

V druhém patře je  výstavka fotografi í z minulosti Lanškrouna i Zámečku, z akcí, svatby nebo natáčení videoklipu 

kapely Michael. Jsou zde fotografi e z minulosti Lanškrouna a také fotografi e z doby, kdy na Zámečku měli klubovny lanš-

krounští skauti. Mnozí návštěvníci se na fotografi ích z let 1968-71 poznávají a rádi zavzpomínají.

Z oken třetího patra je velmi pěkný výhled do okolí. Přes bytovou výstavbu obce Rudoltice a Lanškroun je vidět vrch 

Lázek, při pěkném počasí Suchý vrch a další místa podhůří Orlických hor. Každý návštěvník si zde také může do velké mapy 

republiky zapíchnout špendlík do místa, odkud na Zámeček přijel.
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Prohlídka rozsáhlých zámeckých sklepení

Je přístupných přibližně 1000 m čtverečných sklepů, jsou to asi 2/5 původních sklepení, které byly vybudovány pod 

celou rozsáhlou budovou měřící přibližně na délku 78 m a na šířku 52 m. Sklepení bývala pod celým zámkem v hloubce 

6 metrů pod povrchem a měla přibližně 2 800 metrů čtverečných. Největší sklepní místnost měří 24,5 x 6 metrů, vznikla 

dřívějším vybouráním dělících příček mezi třemi menšími sklepy pravděpodobně kvůli dopravě velikých dřevěných sudů 

s pivem, které zde byly po roce 1802 uskladňovány a dopravovány i koňským povozem. V jednom sklepním sále s vysokou 

klenbou vzniká výstava unikátních maximálních fotografi í ojedinělých mlžných obrazců, které byly před časem v tomto 

sále vyfoceny.

V prostředním z bočních sklepů se můžete podívat do osvětleného výklenku na místní dekoraci, pavoučí hnízdo s po-

řádnými sklípkany (samozřejmě umělými). Dále se s návštěvníky podíváme do sklepního sálu, který má klenbu 7 m vy-

sokou a kde je kromě zámeckého šotka také poklad hlídaný hodnými skřítky. Tam si každý může hodit pro štěstí korálek, 

ty jsou připraveny v dalším výklenku, kde zámecká myška střeží další část pokladu. V zadní části chodby jsou dvě studny, 

původní studna z bývalého zámku je zasypaná, novější je funkční, hluboká 12 m a poskytuje vodu nejen na provoz Zámeč-

ku, ale i okolním zahrádkářům.

Informace o historii i současnosti Zámečku

Byla napsána první informační brožurka o historii i současnosti Nového zámku a snažím se sehnat o historii zámku co 

nejvíce informací, překládají se staré listiny, hledají se v různých archivech, aby se návštěvníci mohli dozvědět o pohnutém 

osudu této nádherné stavby různé zajímavé údaje, podrobnosti o výstavbě i o pozdějším bourání. Jsou to zajímavé detaily, 

které dokládají, jak se lidem dříve pracovalo a žilo v této oblasti.

Blízko Zámečku si mohou návštěvníci také prohlédnout pomníček postavený bývalému správci budovy v době, kdy 

tam měl lanškrounský Lichtensteinský pivovar uskladněné pivo. Současný provoz s prohlídkami věže i sklepení byl zahájen 

po částečných opravách 7. 7. 2007 a trvá dodnes. Prohlídku, návštěvu turistických skupin či školních tříd, které mohou 

využít sklepení k cestám za pokladem, blízké ohniště v areálu k opékání uzenin a prostor pod věží k různým hrám, je 

možno celoročně domluvit na tel: 776 642 277.

Střípky z minulosti Nového zámku u Lanškrouna

V r. 1684 se stal majitelem lanškrounského panství Jan Adam Ondřej z Lichtenštejna, jemuž pro občasný pobyt v Lanš-

krouně nevyhovoval nevelký zámek ve městě, a proto si dal postavit na návrší mezi Lanškrounem a Rudolticemi nový 

barokní zámek. Plány na stavbu vypracovali a vlastní průběh stavebních prací řídili italští architekti Domenico Martinelli 

a Antonio Salla. Stavba probíhala v letech 1698 - 1712. Nový zámek byl třípatrový a byl založen na půdoryse ve tvaru 

písmene H. Z hlavního průčelí vystupovaly mohutné věžovité výstupky. V interiéru bylo v každém patře 14 sálů zdobených 

barokní štukou a nástěnnými malbami. Okolí zámku bylo změněno v rozsáhlý park.

Již v roce 1714 však zámek vyhořel. Byl sice opraven, dostal nové krovy, ale roku 1719 po úderu blesku vyhořel po-

druhé. Opět byl opravován podle informací z archivních materiálů, ale v roce 1754 vyhořel potřetí. Po tomto požáru, kdy 

zámek opět přišel o celé krovy, jej dal Josef Václav z Lichtenštejna zbořit. Z celé stavby se zachovala jen třípatrová věž se 

zaobleným jihozápadním nárožím, rozsáhlé sklepy a části základových zdí. Zbytek zámku byl roku 1802 opraven a změ-

něn v hostinec. Sklepy byly využity pro potřeby lichtenštejského pivovaru v Lanškrouně. V roce 1848 byl vykácen zámecký 

park a  později nahrazen lesním porostem. Jako příslušenství lanškrounského pivovaru zůstalo torzo zámku majetkem 

Lichtenštejnů až do roku 1945 a sloužilo jako hostinec.

V roce 1945 přešel objekt do vlastnictví státu. Byl změněn v zemědělskou usedlost a přidělen soukromým majite-

lům, rodině Žákově, která zde provozovala restauraci .V roce 1953 byl provoz restaurace ukončen, rodina se odstěhovala 

v r. 1965. Později přešla zemědělská usedlost s barokní věží v dezolátním stavu do majetku MNV Lanškroun a po roce 2004 

do soukromého vlastnictví Mgr. Přemysla Kokeše, který věž nechal zajistit staticky a částečně objekt opravit.
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Tajemství sklepení rudoltického Zámečku návštěvníky lákají

Když jsem se s vlastníky Nového zámku u Lanškrouna před sedmi lety do-

mluvila, že budu dělat „kastelánku“ a průvodce, těšila jsem se hlavně na to, až se 

konečně podívám do rozsáhlých sklepení. Nikdy nezapomenu na dojem, kterým 

na mě první návštěva zapůsobila. Chodilo se tam tenkrát po prkně nahrazujícím 

zbouranou podlahu a po původním, sutí skoro zasypaném schodišti. Bylo krátce 

před zahájením provozu, zrovna se pracovalo na instalaci osvětlení a zatím svíti-

la jen část světel. Když jsem sešla 6 metrů dolů a přišla do největšího sklepního 

sálu, zůstala jsem překvapeně stát. Napůl osvětlené sklepení s širokými klenba-

mi a několika vchody do zatím temných a tím i tajemných prostor na mě velice 

zapůsobilo. Nikde jinde, třeba ani v rozsáhlejších jeskyních jsem takový dojem 

nezažila. Pocit, že je to poutavé, velmi zajímavé a podmanivé místo, kde je mi 

dobře, byl velmi silný, až mě to překvapilo.

Od té doby se mnohokrát potvrdilo, že sklepení na návštěvníky působí různě. Občas návštěvníci po několika krocích 

zbledli a někteří ze sklepení doslova utekli, že tam jít nemohou. Někoho tam mrazí a není to jen chladem, jiní mají pocit 

něčí přítomnosti, často se otáčí a říkají, že za námi někdo jde, i když tam nikdo jiný není. Jiní jsou od začátku doslova 

nadšeni a moc se jim ve sklepení líbí, cítí se tam dobře. Další měli na některých místech pocit, že je tam něco ohrožuje, byli 

neklidní a říkali, že se necítí dobře a nechtějí tam být. Několik návštěvníků bylo už v polovině prohlídky sklepení doslova 

vyděšených a museli odejít.

Co může být pod podlahou sklepení

Několik senzibilů, kteří zatím sklepení navštívili, mělo podobné pocity a třeba i na skoro stejných místech. Jejich mě-

ření jim potvrzovala existenci energie negativní i pozitivní.

Na některých místech, na nichž je prý energie velmi silná, se měření shodovala, třeba v zadním sklepním sále, nebo 

v druhém sále s vysokou klenbou. V jedné místnosti se už více návštěvníků shodlo s míněním senzibilů na tom, že pod 

podlahou může být další podzemní místnost nebo prostory druhého sklepního patra. Jeho možná existence ale nebyla 

zatím ani vyvrácena, ani ofi ciálním průzkumem potvrzena, protože na průzkum nejsou prostředky.

Vyprávění pamětníků však možnost dalších místností pod nyní přístupným sklepením potvrzují s  tím, že v  těchto 

místnostech před x lety opravdu byli oni sami nebo někdo, koho osobně znali. Tyto informace s léty přibývají a navzájem 

jsou si v některých bodech až nápadně podobné, ačkoli se ti, kteří to říkají, nikdy v životě nesetkali.

Nádrže na vodu zakryly zajímavý výklenek

V prvních dvou letech po otevření byl v jediné sklepní místnosti přímo pod věží v základní zdi přístupný malý osvět-

lený výklenek. Jiný takový ve sklepení nebyl a  jeho vzhled nabízel různá vysvětlení o  jeho dřívějším možném využití. 

V bočních zdech byly otvory po trámech a jeho půdorys byl cca 120 x150 cm. Strop byl viditelně dodatečně zazděn nověj-

šími cihlami, ale ani ve víc než metrové hloubce pod úroveň podlahy sklepení ve výklenku podlaha nebyla, jen sypká suť.

Nabízelo se vysvětlení, že dříve mohl vést někam dolů a byl až později zasypán sutí. Přes velkou snahu se mi o účelu 

tohoto zvláštního výklenku v archivních materiálech nepodařilo najít jedinou zmínku. Až několik let po tom, co byl zasta-

věn nádrží na vodu, se mi však dostalo nečekaného, ale pravděpodobného vysvětlení. 

Na nádraží v České Třebové, kde prodávám dřevěné dekorace, mě oslovil starší pán, který bohužel spěchal na vlak. Zeptal 

se, jestli vím o tom, že dříve vedly úzké točité schůdky od vchodu do věže dolů, prý až do druhého sklepního patra. Že tuto 

informaci má od svého otce, který se to dozvěděl od bývalého hostinského na Zámečku, pana Žáka. Ten to věděl od svých 

hostů, pamětníků rodiny Kaupovy, kteří provozovali hostinec před nimi. A ti to prý věděli zase od svých předchůdců, kteří to 

mohli vědět od bývalých správců zámku z dob minulých. Schodiště se mělo nazývat „lokajské“ a bylo prý vybudováno jako 

kratší cesta do sklepení pro lokaje, když ho kníže poslal pro víno, aby to nemusel obcházet po druhém, delším schodišti.
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Mohlo to být myšleno třeba i jako kratší a rychlejší úniková cesta do bezpečí v případě požáru nebo jiného ohrožení 

obyvatel zámku. V každém případě je výklenek opravdu v místě, kde by ústil k pravé straně u vchodu do věže. Je sice 

zazděn, ale jeho existence i  to, že neměl podlahu, může potvrzovat možnost existence spodních podzemních prostor. 

Existuje už jen na fotografi ích, které jsem pořídila, než byl výklenek zastavěn.

Mlha nakreslila neobvyklé obrazce

Okénkem ve sklepní klenbě svítí několik dní v roce do sklepního sálu sluneční paprsek. 

Ve sklepení je v té době ještě větší zima a vlhko, sráží se mlha a když se do paprsku dýchne, mlha zhoustne a vytvoří 

obrazce a tvary, které každému připomínají něco jiného. Toho, co se podařilo vyfotit, jsem si všimla až při prohlížení fo-

tografi í, při focení to vidět nebylo. Návštěvníci v obrazcích vidí různá zvířata, rostliny, předměty nebo přírodní útvary.

Většina lidí, kteří zatím tyto obrazce viděli, se shoduje v tom, že na dvou fotografi ích vidí postavy a obličeje, a říkávají, že 

prý se mi zřejmě podařilo vyfotit na jednom obrázku něco jako „rej duchů“ a na druhém že je postava, ukazující rukou. V už 

tak tajemné atmosféře rozsáhlých sklepení je pohled na tyto ojedinělé mlžné obrazce pro návštěvníky nevšedním zážitkem. 

Čí obličeje se objevují na různých místech zámku?

Když opakovaně procházím Zámečkem, všimla jsem si, že se už několikrát někde objevilo zobrazení obličeje s fousy. 

Kdyby to bylo jednou, tak mě to nezarazí, ale ono se to opakovalo víckrát. Jednou byl v rampouchu, pak zas ve skvrně 

na omítce věže, kde si ho všimlo více lidí a byl znatelný přes rok, nebo v barvě do červena v sazích na skleněném okénku 

krbu v kavárně, kde ho viděla bývalá číšnice. Zajímavé bylo, že když okénko zchladlo, nešlo vyčistit ale obličej zmizel sám, 

jakmile se příště zatopilo. Jestli některý z bývalých obyvatel zámku sleduje takto další osudy zámku nevíme, ale některé 

ze zobrazených podob se podařilo i vyfotit, každý se může pokusit, jestli podobu obličeje s fousy na fotografi ích také uvidí. 

Budou zvětšeny a vystaveny ve věži. 

V  zadním sále je úzký výklenek, je to zřejmě vrchní část bývalého odtoku vody vzniklého táním ledů, kterými se 

obkládaly sudy s pivem. I zde je umístěna část „pokladu“ hlídaná zvířátky.

Když se asi  před třemi lety okraj výklenku vydrolil, všimla jsem si, že ve zdi je něco jako obličej. Má oči, nos i ústa, 

plochý kámen je jako čepice a dá se dobře rozeznat. V příběhu představuje zlobivého šotka Všudybyla, ale návštěvníky 

spíš zajímá, jak a proč se tam vlastně objevil, když jsem ho neudělala. Další náznak obličeje jsem našla na jedné zdi sálu 

s vysokou klenbou.

Koho představují malby na zdi?

V dalším sklepení zvětšeném vybouráním příčky mezi dvěma místnostmi jsou na jedné zdi dvě větší malby. Zobrazen 

je kostlivec a skica nahé ženy - „zámecká dáma“. Nejdříve se nevědělo, jak staré mohou být malby vytvořené ne uhlem, jak 

to může vypadat, ale jílovitou hlínou. Druhý rok po otevření přišel jeden z nejstarších návštěvníků, bývalý obyvatel z okolí, 

žijící léta v Německu, tenkrát 84 letý pán. Vyprávěl mi, že jako malý hoch byl se svojí tetou ve sklepení pro žampiony, které 

tam hostinští Žákovi pěstovali. 

Než si teta vybrala, běhal po sklepení a lekl se toho kostlivce na zdi, že se mu o tom i zdávalo a i proto si pamatoval, 

že tam ty malby už byly. Zeptal se mě ještě před věží, jestli tam ty malby ještě jsou a velmi mě překvapil tím, že o nich 

vůbec věděl, když sklepení přístupné nebylo a on žije jinde. Tím se potvrdilo, že malby jsou staré nejméně 70 let, klidně 

však mohou být mnohem starší.

Nabízí se otázka, proč byl vyobrazen zrovna kostlivec a nahá žena. Je to náhoda nebo to byl záměr? Může to naznačovat 

dávný příběh? Pověst říká, že při stavbě praskaly zdi a tak zlý správce Rieder v základech nechal udělat malé komůrky. Zedníky 

pak opil a čtyři nechal zaživa zazdít, po jednom do základů každé věže. Od té doby prý zdi nepraskaly a stavba pokračovala.

Co naznačuje postava nahé ženy se můžeme jen domnívat. Zajímavé je ale to, že na fotkách mlžných obrazců v paprs-

ku slunce jsou také náznaky ženských postav a jedna se objevila i v rampouchu, které se tvořily ve sklepení, vypadala jako 

postava ženy v dlouhých šatech.
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Vyprávění pamětníků potvrzují existenci podzemních chodeb

Při prohlídkách sklepení se za  těch sedm let provozu o  tom, že by měla existovat podzemní chodba ze Zámečku 

do Lanškrouna, zmínily stovky návštěvníků. Jejich vyprávění o tom, jak před lety oni nebo někdo, koho dobře znali, prolé-

zali místy zavalenou chodbou, se v některých bodech shodují. 

Třeba v  tom, že v  chodbě měla být rozšířená místa, kde by se dokázaly vyhnout menší vozy tažené koněm. Také 

popisují různé odbočky, které měly z hlavní chodby vycházet. Říkávají, že měly vést do bývalého městského pivovaru, 

na spodní části náměstí v Lanškrouně, do sklepů pod radnicí, další odbočka měla vést k bývalému pivovaru Lichteinsteinů 

a hlavně k zámku. Prý se z chodby dalo vylézt u potoka, který dříve protékal vedle kostela, v místě, kde je nyní parkoviště 

supermarketu Albert. 

Jedna návštěvnice mi třeba vyprávěla, že se v její rodině ústně traduje, že jejich pra pra pra předek byl panským kočím 

na zámku a rád vyprávěl, jak několikrát vezl koňským povozem za špatného počasí knížata ze zámku na čtyři kilometry 

vzdálený Nový zámek podzemní chodbou.

Další z návštěvníků, kterému bylo přes 70 let, mi vyprávěl, že někdy v 50. letech po válce s kamarády vlezli na Zámečku 

do chodby a několik hodin jim trvalo, než přes občas skoro zavalená místa dokázali prolézt s velkým rizikem až do Lanš-

krouna. Měli vylézt někde u toho potoka, už za tmy a celí zmožení a poškrábaní se strachem, že ještě dostanou, pospíchali 

domů. Další, mladší návštěvníci, shodně popisují, že sice na Zámečku do chodby vlezli, ale dostali se jen pár set metrů 

a pak byly závaly a museli se vrátit.

Jeden z východů měl být i v bývalé cihelně, která dříve byla pod zámeckým vrchem směrem na Lanškroun. Podle 

údajů od více lidí měl být další východ někde u silnice na Ústí nad Orlicí.

Zpráva z minulosti popisuje využití podzemních tunelů

„Můj otec byl po  válce prvním vodárenským mistrem, vedoucím lanškrounské vodárny, který měl na  starosti celý 

městský vodovodní řád. Prolézal také tunelem vedoucím od hlavní silnice na Ústí nad Orlicí až do sklepních prostor pod 

Zámeček. Několikrát mi o tom vyprávěl a znám byl i vchod do těchto prostor, které byly později zčásti zasypány a za-

mřížovány. Bývalý vedoucí fi nančního odboru MěNV mu za jeho života nabízel, ať pro město zpracuje přesný plán vodo 

a plynofi kace města, protože byl jediný, kdo to vše znal.

Otec ale kvůli již vyššímu věku tehdy odmítl. Vyprávěl mi, že podzemní tunel vedl až pod radnici, kudy také koncem 

války utíkali tajně Němci.“

Dcera bývalého vodárenského mistra mi napsala toto velmi zajímavé sdělení, které potvrzuje vyprávění pamětníků 

a nabízí další možnosti, kde hledat odpovědi na otázky o podzemních chodbách, které by mezi Zámeckým vrchem a Lanš-

krounem, a dokonce prý i obcí Rudoltice na druhé straně, měly existovat. Zkusím ještě zjistit, jestli tyto cesty byly někdy 

později zmapovány.

Zámecké sklepení, i když ho zbyla jen část, zhruba 1 000 m2, nevydává svá tajemství lehce. Ta nejzajímavější místa 

jsou zasypána tunami suti nebo neprodyšně zazděna a  nezbývá než doufat, že se někdy přece podaří udělat pořádný 

průzkum a tak odhalit, jestli opravdu skrývá další, zatím nepřístupné podzemní prostory.

Pokud by někdo ze čtenářů věděl něco o podzemních prostorech nebo o chodbách, které pod Zámečkem a v okolí mají 

být, uvítám tyto informace, které mohou pomoci při průzkumu, který se snad někdy přeci jen udělat podaří.

A co bude dál

Nyní je také důležité, aby byl Zámeček kompletně opraven a mohl tak ještě lépe sloužit návštěvníkům. Zatím je opra-

veno přízemí, kde je kavárna s občerstvením a kde je možno si posedět i v případě nepříznivého počasí.

Také se na Zámečku stále sbírají knofl íky na další český rekord, byl nám uznán i rekord světový, ale stále ještě jich 

na Zámečku není ten očekávaný milion. Ale blíží se!

Informace o provozní době, prohlídkách a fotogalerie je na www.novyzamek.cz.
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70 let českého fotbalu v Lanškrouně (1945–2015)

Miroslav Matějka, sekretář TJ Lanškroun, fotbalový oddíl

Zakládajícími členy SK Lanškroun byli podle pamětníků pánové Farber Ota, Pazour František, Říha Josef, Tenenko Ka-

zimír, Chládek Ladislav, Kovařík Václav, Jáneš Květoslav, Lechnýř Jaroslav, který byl i prvním trenérem, a další. Před tímto 

datem existoval v Lanškrouně pouze klub německý. 

Nejstarší zdejší fotbalista Ladislav Vích (zemřel před deseti lety) vyprávěl: „Fotbal jsem hrál již v předválečné republice 

za zdejší německé mužstvo a nikomu to nevadilo. Když potom došlo k okupaci našich zemí, přišli za mnou němečtí funkci-

onáři a řekli mi: „Pane Vích neradi vás ztrácíme, ale dále za nás už hrát nemůžete, protože jste Čech. Nezlobte se, ale máme 

to nařízeno.“ Také tímto způsobem se projevovala zvůle fašismu, který zasahoval i do sportu.“

Začátkem padesátých let, kdy byla celostátně provedena reorganizace tělovýchovy podle odborových svazů, byla 

v našem městě ustavena tělovýchovná jednota „Spartak“ v rámci národního podniku Tesla, dále tělovýchovná jednota 

„Tatran“ u  národního podniku Východočeské papírny, potom „Slavoj“ při lanškrounských komunálních službách, který 

však do mistrovských soutěží nezasáhl, a nakonec „Rudá Hvězda“ v bezpečnosti, jejíž hlavní kádr tvořili vojáci základní 

služby sloužící v útvaru Vnitřní stráže v Tesle a při ostraze třebovického železničního tunelu.

O defi nitivním názvu „Tělovýchovná jednota Lanškroun“ bylo rozhodnuto až v roce 1959 v souvislosti se sloučením 

všech lanškrounských jednot v jednu celoměstskou. K tomu je nutno poznamenat, že ke sloučení fotbalových oddílů „Tat-

ran“ a „Spartak“ došlo nezávisle na tom již o čtyři roky dříve.

V roce 1951 se hrál okresní přebor bývalého okresu Lanškroun za účasti družstev Sokol Tesla I, Sokol Tesla II, Sokol Lapa 

I, Sokol Lapa II, Sokol Dolní Čermná a Sokol Luková. Vítězem se stal Sokol Lapa I a postoupil do kvalifi kace pro I.B třídu, ale 

nepostoupil přes Sokol ČKD Choceň.

V letech 1952 až 1974 hráli muži od okresního přeboru, odkud postupovali do krajských soutěží.

Ročník 1974 – 1975 byl nejúspěšnějším ročníkem lanškrounské historie vůbec. Znamenal vítězství v krajském pře-

boru a postup do divize pod vedením trenéra ing. Jiřího Schuberta. Hráli: Jiroušek Oldřich, ing. Fišar Josef, Martinec Jiří, 

Davídek Jiří, Jirout Oldřich, ing. Kulhánek Vladislav, Jáneš Miroslav, Veigl Zdeněk, Chleboun Miloslav, Pohan Josef, Skácel 

Jan, Velebný Jaroslav, Stráník Jan, Zuch Zdeněk, Nechvíle Zdeněk, Bednář Petr, Smejkal Stanislav, Kunc Miroslav, Sodomka 

František, Mizerák Pavel, Junek Josef, Michalovič Pavel, Mík Václav a Janoušek Antonín. Střelci branek: Veigl Zdeněk 14, 

Jirout Oldřich a Smejkal Stanislav 9, Stráník Jan 6, Chleboun Miloslav 4, Kunc Miroslav a  Janoušek Antonín 2, Bednář 

Petr a ing. Kulhánek Vladislav 1. Tedy I. místo a 36 bodů při skóre 48 : 29. B mužstvo hrálo II. třídu a skončilo na 4. místě 

z 12 účastníků. A dorost sestoupil z I. A třídy do okresního přeboru, A žáci hráli krajský přebor a skončili na 6. místě z 8 

účastníků, což na udržení nestačilo. 

Na jaře roku 1975 se začalo s rekonstrukcí lanškrounského hřiště a přípravou na zatravnění, z toho důvodu byla první 

dvě utkání jara odehrána v České Třebové.

Ročník 1975 – 1976: divize. Z důvodu rekonstrukce hřiště se celá soutěž odehrála na hřišti v Albrechticích. Mužstvo 

bylo vedené ing. Jiřím Schubertem. Konečným umístěním bylo 14. místo se ziskem 15 bodů (4 vítězství, 7 remíz a 15 

porážek) se skóre 41 : 24, což znamenalo sestup.



Abychom připomněli 35 let lanškrounského fotbalu, byl v roce 1980 vydán sborník. Zachytil i úspěchy, z nichž největší 

byl postup do krajského přeboru v roce 1963 a posléze do divize v roce 1975. Jeho součástí byly též vzpomínky pamětníků.

Ročník 1983 – 1984: A mužstvo – krajský přebor - jih: 12. místo (poslední), 14 bodů, při skóre 25 : 41 a sestup. Trenér 

Stasiowski Josef.

Ročník 1986 – 1987: I. třída, skupina C (14) – 1. místo, 37 bodů, skóre 63 : 26. a postup do krajského přeboru – jih. 

Trenér Mačát Jan.

V ročnících 1987 až 1999 fotbalisté hráli nejprve krajský přebor, ale postupně sestoupili až do I.B třídy krajské soutěže.

V ročnících 1999 až 2015 hráli fotbalisté I.A třídu, když v ročníku 2001-2002 po reorganizaci postoupili do krajského 

přeboru. Krajskou soutěž hrají s lepšími i horšími výsledky do dnešní doby, kde úspěšně reprezentují naše město.

Největším úspěchem naší mládeže je hlavně postup dorostenců  v ročníku 1998 – 1999 do České ligy, kde působili 

jednu sezónu. Reorganizací soutěží se dostali v dalším ročníku 1999 - 2000 do divize, kde působili jeden rok. Od roku 2000 

až do dnešní doby hrají krajský přebor.

V kategorii žáků se mladí fotbalisté dobrými výkony dostali do krajského přeboru, kde velmi dobře reprezentují klub 

i město Lanškroun.

Největší radost nám dělají naši nejmladší, kteří zúčastňují od roku 1981 krajských soutěží. V posledních ročnících je 

velký zájem mladých hráčů reprezentovat náš klub. Současně reprezentují naše město na velkých turnajích (Olomouc, 

Skuteč, Hlinsko atd.). V této kategorii máme velmi šikovné kluky, kteří nás reprezentují i v krajských a okresních výběrech.

TJ Lanškroun, fotbalový oddíl chce poděkovat městu za výstavbu atletického stadiónu, kde všechny naše kategorie 

využívají umělou travnatou plochu.

Lanškrounskou kopanou reprezentuje v dnešní době v kategorii dospělých a mládeže celkem 495 hráčů. Z toho máme 

215 mladých. Největším problémem ale je zázemí klubu (jen čtyři šatny). I přesto pořádáme několik turnajů našich nej-

menších hráčů, kde se jednotlivých turnajů zúčastňuje až 16 mužstev.
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20 let společnosti fortell s.r.o.

Historie jedné z nejstabilnějších lanškrounských soukromých fi rem se začíná psát v létě 1995. Soukromé podnikání se 

v té době plně rozjíždí a v Lanškrouně vzniká při postupném zániku nebo privatizaci Tesly řada menších fi rem zaměřených 

na strojní a elektro výrobu. Rovněž tři stávající kolegové František Jiras a František Ambrož z Lanškrouna a Bohuslav Mora-

vec z Letohradu mají pocit, že by to mohli zkusit sami takříkajíc na svoje triko. Dokázat si, co zvládnou a jestli dokážou stát 

na vlastních nohách. Do party přibírají ještě konstruktéry Roberta Skřečka a Jiřího Červinku a s nadšením a trošku po hlavě 

se vrhají na vlastní podnikání. Pronajímají si první dvě místnosti ve výškové budově Tesly a jako konstrukční a obchodní 

kancelář a začínají psát dějiny fi rmy fortell s.r.o.. Hned zpočátku se daří získat významný kontrakt pro německou fi rmu 

Märklin v oblasti výroby hraček a vše se pomalu rozjíždí… Rok svého založení uzavírá mladá fi rma s obratem 0,7 mil. Kč. 

Prvními zaměstnanci v lednu 1996 se stávají jejich bývalé kolegyně, kresličky Eva Koudelková a Lída Vašíčková. 

Na jaře roku 1997 dochází k prvnímu rozšiřování činnosti. Pro potřeby lisování nerezových lišt pro AVX vzniká první 

lisovna kovů v neútulných prostorách u Krčmy, která je vybavena lisovacími automaty TALO. V průběhu roku 1998 přibývá 

další lisovna kovů v prostorách staré Pakovky, zde se na excentrických lisech začínají lisovat kovové polotovary pro fi nální 

výrobky dalších zákazníků. Firma má 13 zaměstnanců a obrat zhruba 23 mil. korun.

Na podzim 2000 dochází k významnému milníku v dějinách fi rmy – vzniká vlastní nástrojárna a dochází také ke kroku 

směrem k posílení kvality a konkurenceschopnosti – společnost získává certifi kát jakosti ČSN ISO 9001. Firma má 40 za-

městnanců a obrat 42 miliónů. Postupný rozvoj společnosti pokračuje, expanze výroby si vyžádá zřízení vlastní vstřikovny 

plastů. Stává se tak v roce 2003 v prostorách fi rmy BGV. Pořizují se nejmodernější lisy na lisování plastových dílů. Zvyšují 

se objemy výroby pro automobilový průmysl.



Rok 2004 je vedle stále se rozvíjející výroby významný i z hlediska celorepublikové prezentace – fortell se stává vítě-

zem v soutěži DHL o nejlepšího exportéra v kategorii menších a středních fi rem. Firma se i nadále rozšiřuje, s postupným 

nárůstem výrobních činností je nutné další prohloubení kvality, po  pečlivé přípravě získáváme v  roce 2006 certifi kaci 

ČSN EN ISO 14001. V roce 2007 dochází k bezesporu největšímu milníku v dosavadní  historii fi rmy, podle velmi zdařilého 

projektu specialistů na industriální stavby z kanceláře KOHL Architekti s.r.o. z Ostravy se začíná takzvaně na zelené louce 

stavět nákladem 100 milionů Kč nový výrobní závod. Ten je dokončen v červenci 2008, konečně se opouští všechny už dáv-

no nevyhovující pronajaté prostory a všichni se ocitají pod jednou střechou v krásném moderním provozu. Zaměstnanci 

mají k dispozici důstojné sociální i hygienické zázemí a rovněž vlastní jídelnu.

V  průběhu dalších let se fi rma neustále rozšiřuje, přicházejí zásadní investice do  výrobních technologií, pokračuje 

robotizace a automatizace, v roce 2014 vzniká zatím poslední nové středisko – montáže.

Do roku 2015, v jehož celém průběhu si fi rma bude připomínat dvacet let trvání, vstupuje se zhruba 140 zaměstnanci, 

předpokládaným obratem přes 220 miliónů korun a se smělými plány na rozšíření výrobních a skladovacích prostor vý-

stavbou nové montážní a skladové haly, která má být dokončena v roce 2016. Největší současnou výhodou společnosti 

jsou všechny služby pod jednou střechou. Jsme schopni pomoci zákazníkům s vývojem dílu a dále pokračovat ve vlastní 

konstrukci forem/nástrojů, jejich výrobě v nástrojárně, až po samotnou velkosériovou výrobu plastových a kovových dílů 

ve vlastní vstřikovně plastů a lisovně kovů. Naše výrobky nacházejí uplatnění v automobilovém, elektrotechnickém, spo-

třebním a zdravotnickém průmyslu nejen v České republice, ale také v mnoha zemích EU, USA a Japonsku. To vše bez 

zahraničního kapitálu, stále pod vedením svých zakladatelů.

Vedle neustálého rozšiřování výroby a modernizace výrobních prostředků si majitelé fi rmy dobře uvědomují, že zá-

rukou progrese jsou mimo jiné spokojení a loajální zaměstnanci. Dobrý kolektiv nevzniká pouhou náhodou, je třeba ho 

opečovávat a tmelit společně prožitými mimopracovními aktivitami. První společné kulturní a sportovní akce vznikaly 

nesměle už v dřevních dobách existence fi rmy, s přibývajícím počtem zaměstnanců a zkušeností s  jejich pořádáním je 

jich stále víc a hojná účast zaměstnanců svědčí o  jejich oblibě. Mnoha z nich se účastní i partneři a rodinní příslušníci 

zaměstnanců, takže pojem jedna velká rodina není ve fortellu jen prázdnou frází! Již tradičními se staly fi remní turnaje 

ve volejbale a bowlingu, zájezdy na divadelní představení nebo po pamětihodnostech a moravských vinných sklípcích, 

letní grilování a beach volejbal na Knofl íku, cyklistické a  lyžařské výlety. Dodnes se mezi pamětníky vzpomíná na  rok 

desátého výročí založení fi rmy, kdy se fortelláci splutím Baťova kanálu dostali až do vinných sklípků v Petrově – Plžích 

a na další akci na letišti ve Starém Městě, kde absolvoval každý zaměstnanec jako osobní dárek fi rmou zaplacený vyhlíd-

kový let. Zážitkem pro mnohé byl loňský zájezd do Drážďan s exkurzí ve skleněné manufaktuře fi rmy Volkswagen. Podě-

kováním za celoroční práci je také každoroční vánoční večírek s rautem, programem a živou hudbou, který je tak oblíbený, 

že se skoro každý rok s přibývajícími účastníky stěhuje do nových, větších prostor v okolí, když v Lanškrouně vhodný sál 

tolik chybí… Na výroční rok 2015 vyhlásili majitelé fi rmy heslo „jedna akce každý měsíc“, některé budou tradiční, jiné 

s překvapením, takže se mají všichni zaměstnanci opravdu na co těšit.

Dvacet let pro vesmír není nic. Pro celosvětovou historii jen okamžik. Ale pro lanškrounský fortell je to celá jeho exi-

stence, spousta poctivé práce, dosažených úspěchů, splněných cílů, nových výzev, drobných neúspěchů a velké chuti je 

napravit – a společně se všemi, kdo dobré jméno fortellu pomáhají šířit, jít prostě dál…
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LEDEN
ČT  1 Nový rok

PÁ 2 Karina

SO 3 Radmila

NE 4 Diana

PO  5 Dalimil

ÚT 6 Tři králové

ST 7 Vilma

ČT 8 Čestmír

PÁ 9 Vladan

SO 10 Břetislav

NE 11 Bohdana

PO  12 Pravoslav

ÚT 13 Edita

ST 14 Radovan

ČT 15 Alice

PÁ 16 Ctirad

SO 17 Drahoslav

NE 18 Vladislav

PO  19 Doubravka

ÚT 20 Ilona

ST 21 Běla

ČT 22 Slavomír

PÁ 23 Zdeněk

SO 24 Milena

NE 25 Miloš

PO  26 Zora

ÚT 27 Ingrid

ST 28 Otýlie

ČT 29 Zdislava

PÁ 30 Robin

SO 31 Marika
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ÚNOR
NE  1 Hynek

PO  2 Nela/Hromnice

ÚT 3 Blažej

ST 4 Jarmila

ČT 5 Dobromila

PÁ 6 Vanda

SO 7 Veronika

NE 8 Milada

PO  9 Apolena

ÚT 10 Mojmír

ST 11 Božena

ČT 12 Slavěna

PÁ 13 Věnceslav

SO 14 Valentýn

NE 15 Jiřina

PO  16 Ljuba

ÚT 17 Miloslava

ST 18 Gizela

ČT 19 Patrik

PÁ 20 Oldřich

SO 21 Lenka/Eleonora

NE 22 Petr

PO  23 Svatopluk

ÚT 24 Matěj/Matyáš

ST 25 Liliana

ČT 26 Dorota

PÁ 27 Alexandr

SO 28 Lumír
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BŘEZEN
NE  1 Bedřich

PO  2 Anežka

ÚT 3 Kamil

ST 4 Stela

ČT 5 Kazimír

PÁ 6 Miroslav

SO 7 Tomáš

NE 8 Gabriela

PO  9 Františka

ÚT 10 Viktorie

ST 11 Anděla

ČT 12 Řehoř

PÁ 13 Růžena

SO 14 Rút/Matylda

NE 15 Ida

PO  16 Elena/Herbert

ÚT 17 Vlastimil

ST 18 Eduard

ČT 19 Josef

PÁ 20 Světlana

SO 21 Radek

NE 22 Leona/Lea

PO  23 Ivona

ÚT 24 Gabriel

ST 25 Marián

ČT 26 Emanuel

PÁ 27 Dita

SO 28 Soňa

NE 29 Taťána

PO  30 Arnošt

ÚT 31 Kvido
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DUBEN
ST  1 Hugo

ČT 2 Erika

PÁ 3 Richard

SO 4 Ivana

NE 5 Miroslava Velikonoční neděle

PO  6 Vendula Velikonoční pondělí

ÚT 7 Heřman/Hermína

ST 8 Ema

ČT 9 Dušan

PÁ 10 Darja

SO 11 Izabela

NE 12 Julius

PO  13 Aleš

ÚT 14 Vincenc

ST 15 Anastázie

ČT 16 Irena

PÁ 17 Rudolf

SO 18 Valérie

NE 19 Rostislav

PO  20 Marcela

ÚT 21 Alexandra

ST 22 Evženie

ČT 23 Vojtěch

PÁ 24 Jiří

SO 25 Marek

NE 26 Oto

PO  27 Jaroslav

ÚT 28 Vlastislav

ST 29 Robert

ČT 30 Blahoslav

– 63 –



KVĚTEN
PÁ  1 Svátek práce

SO 2 Zikmund

NE 3 Alexej

PO  4 Květoslav

ÚT 5 Klaudie

ST 6 Radoslav

ČT 7 Stanislav

PÁ 8 Státní svátek

SO 9 Ctibor

NE 10 Blažena

PO  11 Svatava

ÚT 12 Pankrác

ST 13 Servác

ČT 14 Bonifác

PÁ 15 Žofi e/Sofi e

SO 16 Přemysl

NE 17 Aneta

PO  18 Nataša

ÚT 19 Ivo

ST 20 Zbyšek

ČT 21 Monika

PÁ 22 Emil

SO 23 Vladimír

NE 24 Jana/Vanessa

PO  25 Viola

ÚT 26 Filip

ST 27 Valdemar

ČT 28 Vilém

PÁ 29 Maxmilián/Maxim

SO 30 Ferdinand

NE 31 Kamila
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ČERVEN
PO  1 Laura

ÚT 2 Jarmil

ST 3 Tamara

ČT 4 Dalibor

PÁ 5 Dobroslav

SO 6 Norbert

NE 7 Iveta/Slavoj

PO  8 Medard

ÚT 9 Stanislava

ST 10 Gita

ČT 11 Bruno

PÁ 12 Antonie

SO 13 Antonín

NE 14 Roland

PO  15 Vít

ÚT 16 Zbyněk

ST 17 Adolf

ČT 18 Milan

PÁ 19 Leoš

SO 20 Květa

NE 21 Alois

PO  22 Pavla

ÚT 23 Zdeňka

ST 24 Jan

ČT 25 Ivan

PÁ 26 Adriana

SO 27 Ladislav

NE 28 Lubomír

PO  29 Petr a Pavel

ÚT 30 Šárka
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ČERVENEC
ST  1 Jaroslava

ČT 2 Patricie

PÁ 3 Radomír

SO 4 Prokop

NE 5 Cyril a Metoděj

PO  6 Mistr Jan Hus

ÚT 7 Bohuslava

ST 8 Nora

ČT 9 Drahoslava

PÁ 10 Libuše/Amálie

SO 11 Olga

NE 12 Bořek

PO  13 Markéta

ÚT 14 Karolína

ST 15 Jindřich

ČT 16 Luboš

PÁ 17 Martina

SO 18 Drahomíra

NE 19 Čeněk

PO  20 Ilja

ÚT 21 Vítězslav

ST 22 Magdaléna

ČT 23 Libor

PÁ 24 Kristýna

SO 25 Jakub

NE 26 Anna

PO  27 Věroslav

ÚT 28 Viktor

ST 29 Marta

ČT 30 Bořivoj

PÁ 31 Ignác
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SRPEN
SO  1 Oskar

NE 2 Gustav

PO  3 Miluše

ÚT 4 Dominik

ST 5 Kristián

ČT 6 Oldřiška

PÁ 7 Lada

SO 8 Soběslav

NE 9 Roman

PO  10 Vavřinec

ÚT 11 Zuzana

ST 12 Klára

ČT 13 Alena

PÁ 14 Alan

SO 15 Hana

NE 16 Jáchym

PO  17 Petra

ÚT 18 Helena

ST 19 Ludvík

ČT 20 Bernard

PÁ 21 Johana

SO 22 Bohuslav

NE 23 Sandra

PO  24 Bartoloměj

ÚT 25 Radim

ST 26 Luděk

ČT 27 Otakar

PÁ 28 Augustýn

SO 29 Evelína

NE 30 Vladěna

PO  31 Pavlína
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ZÁŘÍ
ÚT  1 Linda/Samuel

ST 2 Adéla

ČT 3 Bronislav

PÁ 4 Jindřiška

SO 5 Boris

NE 6 Boleslav

PO  7 Regína

ÚT 8 Mariana

ST 9 Daniela

ČT 10 Irma

PÁ 11 Denisa/Denis

SO 12 Marie

NE 13 Lubor

PO  14 Radka

ÚT 15 Jolana

ST 16 Ludmila

ČT 17 Naděžda

PÁ 18 Kryštof

SO 19 Zita

NE 20 Oleg

PO  21 Matouš

ÚT 22 Darina

ST 23 Berta

ČT 24 Jaromír

PÁ 25 Zlata

SO 26 Andrea

NE 27 Jonáš

PO  28 Václav

ÚT 29 Michal

ST 30 Jeroným
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ŘÍJEN
ČT  1 Igor

PÁ 2 Olívie/Oliver

SO 3 Bohumil

NE 4 František

PO  5 Eliška

ÚT 6 Hanuš

ST 7 Justýna

ČT 8 Věra

PÁ 9 Štefan/Sára

SO 10 Marina

NE 11 Andrej

PO  12 Marcel

ÚT 13 Renáta

ST 14 Agáta

ČT 15 Tereza

PÁ 16 Havel

SO 17 Hedvika

NE 18 Lukáš

PO  19 Michaela

ÚT 20 Vendelín

ST 21 Brigita

ČT 22 Sabina

PÁ 23 Teodor

SO 24 Nina

NE 25 Beáta

PO  26 Erik

ÚT 27 Šarlota/Zoe

ST 28 Vznik ČSR

ČT 29 Silvie

PÁ 30 Tadeáš

SO 31 Štěpánka
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LISTOPAD
NE  1 Felix

PO  2 Památka zesnulých

ÚT 3 Hubert

ST 4 Karel

ČT 5 Miriam

PÁ 6 Liběna

SO 7 Saskie

NE 8 Bohumír

PO  9 Bohdan

ÚT 10 Evžen

ST 11 Martin

ČT 12 Benedikt

PÁ 13 Tibor

SO 14 Sáva

NE 15 Leopold

PO  16 Otmar

ÚT 17 Mahulena

ST 18 Romana

ČT 19 Alžběta

PÁ 20 Nikola

SO 21 Albert

NE 22 Cecílie

PO  23 Klement

ÚT 24 Emílie

ST 25 Kateřina

ČT 26 Artur

PÁ 27 Xenie

SO 28 René

NE 29 Zina

PO  30 Ondřej
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PROSINEC
ÚT  1 Iva

ST 2 Blanka

ČT 3 Svatoslav

PÁ 4 Barbora

SO 5 Jitka

NE 6 Mikuláš

PO  7 Ambrož/Benjamin

ÚT 8 Květoslava

ST 9 Vratislav

ČT 10 Julie

PÁ 11 Dana

SO 12 Simona

NE 13 Lucie

PO  14 Lýdie

ÚT 15 Radana/Radan

ST 16 Albína

ČT 17 Daniel

PÁ 18 Miloslav

SO 19 Ester

NE 20 Dagmar

PO  21 Natálie

ÚT 22 Šimon

ST 23 Vlasta

ČT 24 Adam a Eva Štědrý den

PÁ 25 Boží hod vánoční 1. svátek vánoční

SO 26 Štěpán 2. svátek vánoční

NE 27 Žaneta

PO  28 Bohumila

ÚT 29 Judita

ST 30 David

ČT 31 Silvestr
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Týden

Prac. dn

Týden

duben

íjen zá í

165

Prac. dn
157,5
165**

168
176**

20
+1*

Rok má 251 pracovních dn , tj. 2008 pracovních hodin (sm na 8 hod.), p ípadn  1882,5 pracovních hodin (sm na 7,5 hod.).

* .... Placený svátek (10 dn )

2022

Prac. dn

Pracovních
hodin

prosinec

22

176

165

21
+1*

157,5
165**

168
176**

176

19
+2*

150

160

b ezenerven

** ... Fond pracovní doby v . placených svátk

kv ten leden

ervenec

únor

srpenlistopad

142,5
157,5**

152
168**

157,5
165**

168
176**

Prac. dn

22
+1*

Pracovních
hodin

21
+2*

157,5
172,5**

168
184**

2121
+1*

150
157,5**

160
168**

21
+1*

165
172,5**

176
184**

157,5

168

21
+1*

157,5
165**

168
176**

Plánovací kalendá  2015
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