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Měl bych znát: 

 

- Rozeznat román, drama, muzikál; 

- Dokázat vyhledat potřebné informace v oblasti literatury; 

- Orientovat se v literárním textu, hledat a pokusit se najít hlavní myšlenku; 

- Umět ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení; 

- Získat pozitivní vztah k literatuře; 

- Číst s porozuměním. 
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Loučení s létem 

Eva Lenartová 

 

 

Sbohem, léto, sbohem slunce 

žloutne listí na jablůňce. 

Čápi od nás odlétají, 

potoky se chladné zdají. 

  

Vítr z hor se vrátil k nám,                                       

na louce si zpívá sám. 

Zpívá, zpívá písničku 

o podzimním větříčku. 

 

Sbohem, léto, už je čas, 

však příští rok přijdeš zas. 

        

 

 

 

 

 

 

 

Vinobraní 

       Eva Lenartová 

 

       Kluci, holky, konec hraní 

       máme tady vinobraní. 

       Do košíku hrozny dáme, 

       pak si na nich pochutnáme. 

 

       Hrozny, které zrály sladce 

       na vinici, na zahrádce, 

       hrozny červené a bílé, 

       právě přišla jejich chvíle. 

 

       Vinař ví, kam víno dát, 

       nemusíš se o něj bát. 

       Dospělákům do kalíšku, 

       dětem nechá na talířku. 
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Podzim 

Jaroslav Seifert 

 

V sychravém větru už to všechno zebe, 

suchého listí plný kout. 

Vlaštovko, řekni, pod které zas nebe 

přichystala ses odlétnout? 

 

Tatínek za vsí pouští draka, 

drak zmítaje se stoupá výš 

a vrána kráčí ještě blíž. 

Buď sbohem, léto!  

Havran blízko kráká. 

 

Posedávají chlapci u ohýnků, 

v kapse jim hřeje zemák z popele. 

Co chvíli setřeš hebkou pavučinku, 

jež uvízla ti na čele. 

 

Jen nestýskej si, vrátí se čas jara 

a s jarem míza do proutí. 

Do šedé mlhy padá země stará 

na malou chvilku usnouti.                                                                    (Ze starší čítanky) 

                                

Září 

Zdeněk Svěrák 

 

Září, září,      Obal se, pavoučku, 

na léto jde stáří,     hedvábnou nití, 

zlaté slunce září     ulétni podzimu, 

malátně a s únavou.    nebo tě chytí.    

 

Žáci, žáci      Září, září, 

ve slohové práci     na léto jde září, 

píšou, jak nám ptáci    zlaté slunce září 

mizí nad hlavou.     malátně a s únavou. 

 

Švestky se modrají,     Žáci, žáci, 

jablka sládnou,     ve slohové práci 

září jde po kraji,      píšou, jak nám ptáci 

rybníky chladnou.     mizí nad hlavou.                                            

                                                                           (Písničky Z. Svěráka a J. Uhlíře – Není nutno) 
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Vítr fouká                                                                                 

Vítězslav Nezval 
 

 

Vítr fouká ze strniska, 

smutnou písničku si píská,  

věje k dívce v šátku. 

Co chce na děvčátku? 

 

Zas je dva dni po neděli. 

Husy dávno odletěly, 

brzy přijdou deště.  

Co shrabuješ, děvče? 

 

Větve stromů jsou už lysé,  

tvoje oči toulají se 

s letícími ptáky. 

Snad nepláčeš taky? 

 

Snad ti není líto klásků, 

či máš ve svém srdci lásku? 

Snad ti brání máti? 

Věř, tvůj hoch se vrátí. 

 

Věř, že cinkne ostruhami, 

budete zas spolu sami. 

On tě nezarmoutí, 

dá ti srdce z pouti. 

 
 

Úkoly: 

1. Přečti názvy básní ze strany 6,7 a 8.. 

2. Přečti jména básníků. Která znáš z minulých ročníků? 

3. Které roční období básníci v básních opěvují? 

4. Splň tyto úkoly: 

a) Řekni, která báseň má nejméně slok. 

b) Řekni, která báseň má slok nejvíce. 

c) Přečti v každé básni dva rýmující se verše. 

5. Opiš bez chyby první sliku básně „Podzim.“ 

6. Opiš sloku z básně „Podzim“, ve které se píše o jaru. 
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Ježaté nadělení 

František Nepil 

 

přístavek                                                  nevyjde z údivu 

začínalo se smrákat                                 v košatině 

do ukrutného štěkotu                               rozsypala pokličky                  

opatrně osvobodil tlapku                         vzpamatovala se z leknutí 

vystrčil čumáček                                      zůstal v nůši     

hledal klůcek                                           nemohl najít fáč 

 

 

Vedle chaloupky stál přístavek, kam ukládala maminka brambory a zeleninu a kam 

dávala chladit i syrové mléko. Jednou se ale v přístavku objevily myši, a tak na ně 

tatínek nalíčil past. První den se do ní nechytilo nic, druhý den v ní nebyl zase ani 

chlup a třetí den v ní opět nebylo ani ňaf. Přesto ji tatínek nalíčil i čtvrtý den, nežli šel 

s maminkou dávat seno do kopek na druhý konec louky. 

   Už se začínalo smrákat, když se dal Alík u přístavku do ukrutného štěkotu. Ctibůrek 

byl doma sám a příliš se mu do přístěnku nechtělo. Ale nakonec mu to nedalo             

a pomalu otevřel dveře. Alík vletěl dovnitř jako čert, a haf haf haf – dorážel na malý 

bochánek, který se choulil v koutku. Cože se to tam krčilo? – Ježek! Ano, malý, 

ustrašený ježeček, a na nožičce měl přicvaknutou past na myši. 

   „Chudáčku,“ sedl si k němu Ctibůrek na bobek, „to nebyla pastička pro tebe. Pojď 

sem, já ti pomohu!“ Vyhnal Alíka z přístavku, opatrně vysvobodil ježkovu tlapku, 

odstoupil do druhého kouta a čekal. 

   Ježek zůstal chvíli stočený do klubíčka, potom vystrčil čumáček, očichal vzduch       

a začal se belhat ke dveřím. Ale jak belhat! Ani na tu poraněnou pacičku došlápnout 

nemohl. 

   „Ubožinko malá,“ litoval ježka Ctibůrek, „já ti nožičku zafáčuju, já to umím.“               

A opatrně, aby se nepopíchal, naložil ježečka do košíku na brambory a odnesl si ho do 

kuchyně. 

   Věděl, jak se ovazuje nožička, protože nedávno mu ji tatínek obvazoval. Jenže teď 

nemohl najít fáč. Hledal alespoň klůcek, ale nemohl najít ani klůcek, ani kapesníček. 

Nezbývalo než počkat, až se maminka s tatínkem vrátí z louky. Dal tedy košík 

s ježkem pod kamna, a protože se hodně zešeřilo, vlezl si pod peřinku a snil. 

   Snil o tom, jak ježka uzdraví, jak si ho třeba ochočí, ano, určitě si ho ochočí, a ten  

za ním bude běhat jako pejsek. Jednou mu přivede celé hejno ježčích děťátek, a to 

bude teprve krása, těšil se v duchu. Protože každé ježátko bude mít za čas svoje 

vlastní hejno, takže kolem domu se bude batolit spousta malých ježků. Bude jich plný 

dvůr, a kdo sem zavítá, nevyjde z údivu a bude mu to strašně závidět. A Ctibůrek je 

bude krmit a každého ježka pojmenuje jinak: jednoho na Vaška, jiného na Karlíka, 

třetího třeba na Hasana a naučí je spoustu věcí. Naučí je nastupovat do řady, naučí je 

pochodovat pochodem v chod a zastavit stát a naučí je plížit. Kdekdo bude žasnout, 
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co takový ježek dovede. Takhle Ctibůrek snil, a usnul právě, když se tatínek 

s maminkou vraceli z louky. 

  

   „To jsem rád, že máme seno v kopkách,“ liboval si tatínek, když si zouval holinky. 

„Zítra bude pěkně, ráno kopky rozházíme a do večera bude tráva suchá jako troud.“ A 

postavil holinky pod kamna. 

   Ani si nevšiml, že v košatině pod kamny je ježek. Jak by si toho také všiml, když 

ježek ani nedutal. Nedutal, ani když tatínek večeřel, ani když maminka po večeři myla 

nádobí, a nedutal, dokud všichni neusnuli. Teprve potom začal zkoušet, jak se dostat 

z košíku. Zkoušel to tak, zkoušel to jinak, až košík bác! – překotil se a porazil tatínkovy 

holinky. 

   To maminku pobudilo. „Copak se to děje?“ říkala si a šla se do kuchyně podívat. 

Ježek zaslechl její kroky a pořádně v něm hrklo. Honem, honem, kde je nějaká díra, 

kde je nějaká nora, rozhlížel se. Měl štěstí. Ještě než maminka rozsvítila, našel úkryt  

a šup dovnitř. Nebyla to žádná nora, byla to tatínkova povalená holinka, ale i to bylo 

dobré. 

   Maminka se rozhlédla – kde nic tu nic, jen pod kamny ležely povalené tatínkovy 

gumovky. 

   „Co je?“ ptal se rozespalý tatínek, „není tam pes?“ 

   „I nic,“ uklidnila ho maminka, „jen se ti převrhly holinky.“ A vzala je, řádně je 

postavila a šla zase spát. 

   Chudák ježek! Teď vězel v pravé holince a nemohl ani dopředu ani dozadu              

a nakonec v botě usnul. Usnul a probudil se až ráno, když se tatínek s maminkou 

chystali, že půjdou rozházet kopky. 

   „Je tam rosa,“ posadil se tatínek na stoličku u kamen, „vezmu si zase holinky.“ 
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   Natáhl si levou – v té ježek nebyl – a pak vší silou a pěkně zprudka šup do pravé 

boty! 

   Kdo to neviděl, ten by tomu neuvěřil a ten si to ani nedovede představit: Maminka 

rozsypala leknutím po zemi pokličky. Ctibůrek se z nejhlubšího spánku postavil 

rovnýma nohama na posteli. Alík vyskočil venku do vzduchu i s boudou a sojky na 

stráni za chalupou mohly přijít o rozum. 

   Potom se maminka vzpamatovala z leknutí, pomohla tatínkovi stáhnout botu – a 

podívejme se! Z holinky se vysypal ježek. 

   Měl štěstí. Než maminka tatínkovi vymyla rozpíchanou nohu a než mu ji zavázala, 

přestal tatínek vyhrožovat, že ježka rozseká na maděru, a nechal si vysvětlit, jak se 

vlastně dostal do rodiny. Nakonec se nad ním slitoval. Sám mu vykoupal oteklou 

pacičku v bílé vodě a dovolil, aby zůstal v nůši pod dřevníkem tak dlouho, dokud si 

tlapku nevyhojí. 

   Vyhojil si ji brzy. Když ho druhý den vyklopili z nůše, běžel do lesa jako srna. A ještě 

dlouho na tatínka vzpomínal. 

   Ale tatínek na ježka taky. 

                                                                                     (Podle knihy Lišky, dobrou noc) 
 

Úkoly: 

 

1. Tichým čtením si připrav odpovědi na následující otázky: 

Kdo se chytil do pasti na myši? 

Kam Ctibůrek uložil poraněné zvířátko? 

Co maminku probudilo? 

Kam se ježek schoval? 

Proč nemohl ježek z holiny utéci? 

Co se stalo, když se tatínek ráno obouval? 

2. Které místo tebe při čtení nejvíc rozesmálo? Přečti je nahlas. 

3. Jaká jména si vymyslel Ctibůrek pro ježky? Napiš je. 

 
 

KONEC DOBRÝ, VŠECHNO DOBRÉ. 
 
 
TAK JAKO U NÁS JSOU STÁLE ŽIVÉ POVĚSTI, POHÁDKY ČI ŽERTY O ČESKÉM 

KRÁLI KARLU IV., JIŘÍKU PODĚBRADSKÉM A JEHO PALEČKOVI, NA 

MAĎARSKÉM VENKOVĚ SE VYPRÁVÍ PŘÍBĚHY O KRÁLI MATYÁŠKOVI… 
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Kterak to bylo na svatého Matyáška 

Milan Navrátil 

 

   Říkejte si, co chcete, takového vladaře Uhrové neměli, co by ho lidé tolik milovali, 

jako byl král Matyáš. Protože Matyáše, toho – nu, řeknu vám to rovnou, toho měli rádi 

jako holoubek pšeničku. 

   A tahle láska, ta se dotýká i onoho budínského švícka, který zamířil jednou hned 

takhle při ránu vzhůru do královského paláce. Prý, že by chtěl rovnou ke králi a basta! 

U brány stojí voják na vartě, vousisky zapráská a houkne: 

 „A copak bys od krále chtěl, ševče?“ 

Švec opáčí: 

   „Copak ty, vojáčku, nevíš, že je dneska svatýho Matyáška?... Málo tě učili 

katechismu, ale já, to ti povídám, já jsem přišel králi pěkně vinšovat, protože dobře 

vím, co se kdy sluší a patří! Jakpak bych to přece nevěděl. Vždyť se taky jmenuju 

Matyáš Král – a Matyáše Krále, mistra poctivého řemesla obuvnického, pozná 

v Budíně kdekdo, sotva podešve prošoupe či kramflíček strhne.“ 

   Voják se zasmál: 

   „Jenomže je mezi vámi kapánek rozdíl, kmotře, mezi Matyášem Králem a králem 

Matyášem!... Zrovna tolik rozdílu jako mezi švíckem z Budína a královskou Výsostí, 

slyšíš, příštipkáři?“ 

   A tak ševci Matyáši Královi nezbylo než udělat na podpatku čelem vzad a odtáhnout 

od porty budínského paláce dolů do podhradí ke svým měšťanům. 

   Když však se ta příhoda donesla až k uchu krále Matyáše, dal hned u ševce 

Matyáše Krále objednat žluťoučké shrnovačky z té nejjemnější kůže – a dobře mu 

zaplatil. 

(Z knížky: Žerty krále Matyáše) 

 

Úkoly: 

1. Vysvětli význam slov – švícko, na vartě, vousiska, opáčí, katechismus, vinšovat, 

podešve, kramflíček, příštipkář, shrnovačky. 

2. Řekni, kdo byl král Matyáš. 

3. Jak se jmenoval švec? Napiš jména na tabuli. 

4. Který literární žánr jsme četli? Jak se pozná? 

5. Přečti rozhovor vojáka a ševce. 
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Čemu naučí hlad 

Milan Navrátil 

 

   I králové mívají děti – a král Matyáš nejinak. Měl dceru a ta nechtěla ani slyšet 

o práci. Vyhýbala se dílu jako čert kříži! S princeznou nesvedla nic ani matka 

královna, ani otec král. 

    Jednou na podzim, když si Matyáš vyjel z Budína do kraje, uviděl na poli 

mladého sedláčka. Byl to syn jedné vdovy a se čtyřmi volky oral pod ozim. Oře 

bez poháněče, nikdo mu brázdou volky nevede, jen na rozsochu pluhu si ten 

chasník vykračuje – brázdy jedna jako druhá, přímější než osnova na 

tkalcovském stavu a všude stejně hluboké. 

   Matyáš se spokojeně dívá a povídá:  

   „Pozdravpánbu dobrej den, chlapče, ořeš?“ 

   „Dejtopánbu, královská Milosti – však vidíš.“ 

   „Kde máš poháněče? Copak tobě nikdo volky nevodí?“ 

   „Načpak poháněče, Veličenstvo! Kdo neslyší na dobré slovo, tomu ani bič 

hlavu nenapraví!“ 

   „Zlatá slova, mládenče! Mám dceru a té se ruce kroutí od práce na obě 

strany. Zkrátka je líná jako slepice o polednách v parném létě. Jestlipak bys ji 

nenaučil pracovat?“ 

   „Pročpak ne, královská Milosti,“ chasníček na to. 

   A tak druhý den milou princezničku naložili do kočáru a hajdy s ní do chalupy 

toho mládence a jeho matičky postrkem. 

   Jen dojela, usadila se v chalupě na lavici zrovna jako v budínském paláci do 

křesla – a prstem na nic nesáhla. Když tak ani peříčko ze země nezvedla a 

kloudné slovo nepromluvila, řekl jí chasník i jeho matka: 

   „Milý ptáče z královskýho hnízda, když nechceš nic dělat, nedostaneš ni 

sousto, ani doušek!“  

   Princezna hláskou neodpověděla a zas jen seděla, očima smejčila po koutech 

– ruce v klíně složené. To vydržela den i dva, ale na třetí den už jí kručelo 

v žaludku, jako když lijí víno ze sudu. A tak vyskočila a čistě poklidila v síni i na 

zápraží, v chlévě i na dvoře, ve stodole i v kůlně, ba i před chalupou na návsi. A 

pak, to se ví, dostala i najíst dosyta. Od toho dne už nikdy neseděla zbůhdarma 

v chalupě na lavici, ale od ranního kuropění se nezastavila až do večera. 

   Uběhlo od té doby pár týdnů, až jednou králi Matyášovi napadlo, že by mohl 

zajet za dcerou, jak s ní mládeneček pořídil. Oblékl se za žebráka, tvář si 

pomazal popelem, aby ho princezna nepoznala, a vykročil o holi. 

   Brzo došel k chalupě toho mladého sedláka, zastavil se u vrátek, smekl 

klobouk a prosil o almužnu. Jak ho princezna uviděla, přes celý dvůr se k němu 

rozběhla, třikrát ho přetáhla po hřbetě koštětem a rozkřikla se: 

   „Co se tu pleteš, lenochu! Táhni od našeho prahu! Já jsem dcera královská, a 

přece od slunka do slunka pracuju. Když jsem nic nedělala, nedostala jsem 

najíst. Až budeš pracovat, dostane se i tobě!“ 
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   A tak Matyáš obrátil vesele domů a vyprávěl své paní Beatrici, o tom jejich 

děvčeti: 

   „Nejenže mě hnala koštětem, ale prý až budu pracovat, dostanu najíst!“ A pak 

spolu s královnou napsali mládencovi list, aby byl na druhý den doma, že 

k němu přijde na návštěvu.  

   Když zarazil před chalupou kočár a když přišel Matyáš do chasníkovy 

světnice, povídá král dceři: „Jestlipak tě ten mládenec bil?“ 

   „Ani prstíčkem se mě nedotkl, jediné křivé slovíčko jsem neslyšela.“ 

   A povídá král Matyáš chasníkovi:  

   „Nu, milý synu, když jsi mou dceru naučil pracovat, dám ti ji tedy za ženu:“ 

   A byla svatba – i cikáni na ní hráli a na mandeli housliček veškeré struny 

ušmidlali. 

(Z knížky: Žerty krále Matyáše) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Úkoly: 

1. Najdi a přečti v pověsti rozhovor krále Matyáše a mladého sedláka. 

2. Kterými slovy vyjádřil král to, že je jeho dcera líná? Vyhledej a přečti. 

3. Jakou odměnu získal mladý sedlák za to, že naučil princeznu pracovat? 

4. Napiš, jakými slovy okřikla princezna krále, který jako žebrák prosil o almužnu. 

 

 

 

 

BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE. 
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Tom si hraje, pere se a schovává 

Mark Twain 

vypadala chvilečku bezradně                překvapením ustrnula 

řekla ne hněvivě                                    propukla ve shovívavý smích 

šťárala smetákem                                  otočila se jako na obrtlíku 

„Tome!“  Žádná odpověď. 

„Tome!“  Žádná odpověď. 

„Kam se ten chlapec jenom mohl podít? Tak, Tome!“ 

Stará paní si stáhla brýle a rozhlédla se přes ně po pokoji, pak si je nastrčila na čelo a 

dívala se zpod brýlí. Málokdy nebo nikdy se skrze ně nedívala po tak všedním 

předmětu, jako byl chlapec, neboť to byly její parádní brýle, chlouba jejího srdce, a 

byly na podívanou, nikoliv na dívání – knoflíky od sporáku by byla viděla stejně dobře. 

Stará paní vypadala chvilečku bezradně a řekla ne hněvivě, ale přece dost hlasitě, aby 

to slyšel nábytek: „To nic. Ale počkej, až tě chytím. Já …“ 

   Větu nedokončila, neboť v tu chvíli už byla sehnutá a šťárala smetákem pod postel, 

a tak potřebovala všechen dech, aby dodala šťouchancům důrazu. Nevyšťárala nic, 

jenom kočku. 

   „To svět neviděl, co si ten chlapec dovoluje!“ 

   Šla k otevřeným dveřím, postála v nich a dívala se ven mezi popínavá rajčata a 

bující durmanový plevel, jež tvořily zahradu. Tom nikde. Pozvedla hlas do výšky 

vypočtené na daleký donos a zahoukala: 

   „Tó-ó-ómééé!“ 

   Něco se za ní šustlo a stará paní se obrátila právě včas, aby mohla chytit chlapce za 

šos kabátu a zarazit tím jeho útěk. 

   „Tady jsi! Také jsem si mohla vzpomenout na spíž. Cos tam dělal?“ 

   „Nic.“ 

   „Nic? Podívej se na své ruce a podívej se na svá ústa. Od čeho jsou?“ 

   „Já nevím, teto.“ 

   „Ale já vím. Zavařenina to je. Stokrát jsem ti řekla, že z tebe stáhnu kůži, budeš-li mi 

chodit na zavařeninu. Podej mi rákosku.“ 

   Rákoska se vznášela ve vzduchu – nebezpečí bylo zoufalé. 

   „Jejda! Za vámi, tetičko, za vámi!“ 

   Stará paní se otočila jako na obrtlíku, shrnula si sukně ohrožené neznámým 

nebezpečím a v tom se chlapec dal na útěk, vyšplhal se na vysoký plot a zmizel za 

ním. Jeho teta Polly překvapením na chviličku ustrnula a pak propukla ve shovívavý 

smích. 

   „Vem ho nešť! Cožpak se jakživa ničemu nenaučím? Už se mi navyváděl tolik 

kousků, že bych si na něho mohla dávat lepší pozor! Ale staré hlupačino je nejhorší 

hlupačino. A starého psa novým kouskům nenaučíš, jak se říká. 

                                                                    (Z knihy: Dobrodružství Toma Sawyera) 

 

STARÉHO PSA NOVÝM KOUSKŮM NENAUČÍŠ. 
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Jak Tom natíral plot 

Mark Twain 

 

s putnou vápna                    zkontroloval výsledek          šest prskavek 

na dlouhé násadě                s neochotou ve tváři            nedbale prohodil                  

bezmála třicet metrů            tonul v bohatství 

 

   Tom se objevil na chodníku s putnou vápna a se štětkou na dlouhé násadě. Změřil 

pohledem plot a radost vyprchala ze světa. Bezmála třicet metrů vysokého prkenného 

plotu. Život byl najednou pustý a prázdný. S povzdechem namočil štětku a přejel jí 

nejvyšší prkno. Opakoval postup, opakoval ho znova; srovnal bezvýznamný nabílený 

proužek s nedozírnou pevninou nenabíleného plotu a malátně usedl na bednu. 

   Začal přemýšlet o zábavném programu, který si na dnešek sestavil, a jeho utrpení 

se násobilo. Věděl, že za chvíli se tudy začnou trousit hoši, ubírající se na všelijaké 

výpravy, a že si ho pro tu nucenou práci začnou krutě dobírat. 

   V této temné beznadějné chvíli dostal nápad. Chopil se štětky a začal klidně 

pracovat. 

   Za několik okamžiků se objevil v dohledu Ben – právě a zrovna ten chlapec, jehož 

posměchu se Tom nejvíce obával. Ben chvíli vyjeveně koukal a pak řekl: 

„Povídám, musíš makat, viď?“ 

„Ale hleďme, Ben! Ani jsem tě neviděl.“ 

„Jářku, jdu se koupat. Já se jdu koupat. Nešel bys taky? Ale ovšem ty raději pracuješ, 

že ano? To se ví.“ 

Tom se na něho chvíli díval a pak řekl: „Čemu říkáš práce?“ 

„No, copak tohle není práce?“ 

Tom se dal znovu do bílení a nedbale prohodil: 

„Je a není. Podle toho jak se to vezme. Náhodou mě to baví.“ 

„Ale jdi! Snad mi nechceš namluvit, že to děláš rád?“ 

Štětka se nezastavila. 

„Rád. Nevím, proč bych to neměl dělat rád. Cožpak se každému poštěstí, aby mohl 

bílit plot?“ 

Ben přestal okusovat jablko. Tom pohyboval štětkou titěrně sem a tam – ustoupil        

o krok, aby zkontroloval výsledek – tuhle a tamhle přidal stopu vápna a znovu 

zkoumavě přehlédl výsledek. Benův zájem stoupal s každým pohybem štětky. Byl víc 

a víc očarován. Za chvíli řekl: 

„Jářku, Tome, nech mě chvíli bílit.“ 

Tom uvažoval. Už chtěl svolit, ale rozmyslel si to: 

„Ne, ne, nejde to, Bene. Víš, tetě na tomhle plotě nesmírně záleží – je to do ulice, víš. 

– Kdyby to byl plot někde vzadu, bylo by mi to jedno a jí by to bylo taky jedno. Ale     

na tenhle plot si moc potrpí; musí se to dělat velmi opatrně. Myslím, že bys mezi 

tisícem, ba snad mezi dvěma tisíci kluků nenašel druhého, který by to uměl udělat 

jaksepatří.“ 
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„Vážně? – Ale, heleď, nech mě aspoň zkusit. Jenom chviličku. – Já bych tebe nechal, 

Tome, kdybych byl na tvém místě.“ 

„Bene, já bych tě opravdu rád nechal, ale teta – co ti mám povídat. Kdyby ses do toho 

plotu dal a něco se mu stalo –“ 

„Jdi do háje! Budu dávat hrozný pozor. Nech mě to zkusit!“ 

„Podívej, Bene, já bych rád – ale nejde to. Bojím se –“ 

„Dám ti jablko!!“ 

   Tom mu vydal štětku s neochotou ve tváři, ale s dychtivou ochotou v srdci. Co chvíli 

se sem potoulal některý z chlapců. Přicházeli a posmívali se, ale zůstávali a bílili.     

Ve chvíli, kdy Ben už nemohl hnout rukou, Tom prodal bílení jinému za draka ve stavu 

schopném provozu a tak dále a podobně, hodinu za hodinou. 

   Ráno byl Tom ubohým, takřka nuzným chlapcem. Odpoledne doslova tonul 

v bohatství. Měl dvanáct kuliček, sklíčko z modré láhve, kterým šlo koukat, dělo 

udělané z cívky, klíč, kterým nešlo nic odemknout, kousek křídy, skleněnou zátku, 

cínového vojáčka, dva pulce, šest prskavek, kotě, ale jenom s jedním okem, mosazný 

knoflík ode dveří, psí obojek, ale bez psa, rukojeť nože, čtyři kousky pomerančové 

kůry a zpuchřelý okenní rám. A celé odpoledne měl zlaté bezpracné časy, dostatek 

společnosti a plot měl na sobě tři vrstvy nátěru. 

Kdyby Tomovi nebylo došlo vápno, byl by přivedl na mizinu všechny kluky z městečka. 

                                                                         Podle knihy Dobrodružství Toma Sawyera 

                                                                                                 /upraveno a zkráceno/ 

Úkoly: 

1. Vyhledej a napiš jméno Tomova kamaráda. 

2. Přečtěte ve dvojici rozhovor obou chlapců. 

3. Vyhledej a napiš, co dostal Tom od chlapců za to, že je nechal bílit. 

4. Kterou práci doma děláš nejraději ty? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRÁCE ŠLECHTÍ ČLOVĚKA 
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O svornosti 

Eduard Petiška 

Knížeti Svatoplukovi se říkalo Svatopluk Veliký a říkalo se mu král. 

Sjednotil pod svou vládou rozsáhle území Moravy, části 

Rakouska, Slovensko a území při řekách Odře a Visle. Tak vznikl 

před více než tisíci lety mohutný stát, v němž našli společný 

domov Češi, Moravané i Slováci. 

Svatopluk byl mocný vládce, navenek silný a nepřemožitelný. Ale 

uvnitř byl zmítán obavami o osud své říše. Uvažoval, jak by své 

syny podělil, aby to, čeho dobyl, nezaniklo v boji a válečném zmatku. 

Přikázal prý své tři syny zavolat a každému z nich určil díl své říše a nejstaršího 

ustanovil nejvyšším vládcem. Toho měli oba mladší bratři poslouchat. Potom poručil 

služebníkovi, aby donesl tři pruty. Pevně je svázal a podal nejstaršímu synovi. 

„Zkus pruty přelomit,“ vybídl ho. 

Nejstarší syn uchopil svázané pruty, pokoušel se je zlomit, ale nezlomil. 

Svatopluk podal pruty druhému synu. 

„Zkus je zlomit ty,“ vybídl ho. 

Druhý syn zkoušel pruty zlomit, ale nezlomil. 

Nakonec je podal Svatopluk nejmladšímu synu. 

Ani ten pruty nezlomil. 

Potom Svatopluk pruty rozvázal a každému synovi podal jeden prut. Nyní zlomili pruty 

lehko. 

„Nezapomeňte nikdo na tuto chvíli,“ řekl Svatopluk, „a jednejte podle mé rady. Dokud 

budete stát všichni tři při sobě, svorně a v lásce, nepřátelé vás nepřemohou. Jestli se 

rozejdete v hádce a budete stát proti sobě, ztratíte sílu, kterou jste měli, dokud jste byli 

svorni. Nepřítel zlomí každého z vás zvlášť a zničí celou říši.“ 

Velkomoravská říše neušla osudu, kterého se Svatopluk obával. Jeho synové se 

dostali do sporu. Celá říše se začala drobit. Část Velké Moravy, dnešní Slovensko, 

obsadili Uhři a Moravu ovládl český rod Přemyslovců. 

Sláva dávné mohutné slovanské říše upadla v zapomenutí. Tráva vyrostla                 

na návrších, kde dříve stávaly velkomoravské hrady a kamenné chrámy. Stromy 

zapustily kořeny do starodávných valů a rozbořených hradeb. 

Co dobyl meč, bylo ztraceno. Ale co dobyl v té době lidský duch, co dobyla 

vynalézavost a dovednost, donesly vlny věků až k nám, do našeho století.  

                                                             Podle knihy Čtení o hradech /upraveno a zkráceno/ 

Úkoly: 

1. Najdi název říše, kterou vytvořil kníže Svatopluk. Která území do této říše patřila? 

Najdi tyto země na mapě Evropy. 

2. Vysvětli, proč říše zanikla. 

3. Vyhledej a zapiš větu, kterou Svatopluk vyzýval syny ke svornosti. Zapamatuj si ji. 

 

DOBRÁ RADA NAD ZLATO. 
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Bude zima 

 

Bude zima, bude mráz,   

kam se, ptáčku, kam schováš? 

Schovám já se pod hrudu, 

tam já zimu přebudu. 

 

 

 

Bude zima, bude mráz, 

kam se, ptáčku, kam schováš? 

Schovám se já do javora, 

tam bude má komora.  

Bude zima, bude mráz, 

kam se, ptáčku, kam schováš? 

Schovám já se pod mezu, 

až přestane, vylezu. 

 

 

 

Až přestane, vyletím, 

širý svět rozveselím,  

půjde milá na trávu, 

zazpívám jí nad hlavu. 

 

(Lidové texty vybral a upravil Josef Křeček) 
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                                                                                  (Převzato z knihy: 100 kapek Zdeněk Adla) 
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Doručovatelka Lucie 

Stanislav Rudolf 

 

s vyššími částkami                                                           začal vzrušeně vykládat 

přebírala ústřižky                                                             nepříjemná čtvrthodinka 

prolistovala nedoručené noviny a časopisy                     doručovatelka 

   

   Lucie se přihlásila na brigádu na 

poště. Měla zastupovat doručovatele 

Sýkoru v době jeho dovolené. 

Z doručování dopisů strach neměla, 

protože uměla jezdit na kole a dostala 

na starost doručovat jen do osmi 

vesnic. Ale neměla zkušenost s vyššími 

částkami peněz a všichni na poště ji 

nabádali, aby dávala na peníze dobrý 

pozor. První týden šlo všechno dobře. 

 

   V pondělí se jí přihodilo to, čeho se 

obávala nejvíc. Vyplatila někomu         

o 120,- Kč víc. Zjistila ztrátu až v Jinolicích, když měla staré Kořínkové vyplatit důchod. 

Prohledala celou brašnu, ale peníze nikde. Vzpomínala, do kterého stavení dnes nesla 

peníze, v hlavě však měla dokonalý zmatek. Přebírala ústřižky, ale nic z nich nemohla 

vyčíst. Prolistovala nedoručené noviny a časopisy – všechno zbytečně. 

   „Přinesu vám důchod zítra, počkáte, viďte,“ prosila stařenku se slzami na krajíčku. 

Kořínková byla víc rozrušená než Lucie. 

   „To není možná, to přece není možná,“ opakovala neustále. Málem by byla donutila 

děvče vysvléci a každý kousek šatů důkladně proklepat. 

   „To jsem čekal,“ řekl vedoucí pošty a rozčileně si počal rozepínat a zapínat knoflíky 

pláště. 

   „No, to jsme mohli čekat, samozřejmě. Panebože, proč jsem…“ proč jsem tě, ty osle, 

vůbec bral? chtěl asi dodat. Lucie si nedokončenou větu snadno doplnila sama. 

   „Sto dvacet korun! Kdyby to bylo pár haléřů! Ale taková suma! To se hned tak 

každému doručovateli nestane! Ještě štěstí, že nám vaši rodiče podepsali záruku! Co 

budeme dělat? Tak co teď, no?“ 

   „Peníze zítra Kořínkové donesu. Ze svého,“ prohlásila tiše. Uložila brašnu               

ve vedlejší místnosti do skříně a chtěla odejít. Vedoucí pošty za ní přiběhl. 

   „Zítra se všude ptejte, třeba je někdo našel, lidé na vesnici jsou ještě poctiví.            

A podruhé buďte opatrnější.!“ A začal vzrušeně vykládat o důvěře občanů v poštu. 

Sotva dokázala říci na shledanou. 

   „Co je ti, Lucie? Něco se stalo?“ vyptával se jí doma kdekdo. Neodpovídala. 

   Druhý den ráno si vzala z krabičky, kde měla své úspory, ztracenou částku           

pro případ, že už peníze neobjeví. 
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   „Vzpomněla jste si?“ ptal se místo pozdravu vedoucí. 

   „Ne!“ Mlčky roztřídila zásilky a stručně vypověděla ostatním třem doručovatelům 

včerejší nehodu. 

   „Ten dělá ze všeho vědu,“ řekl pan Kroužil a hlavou kývl ke dveřím, za nimiž seděl 

vedoucí. Lucie se vděčně pousmála. 

   Venku silně pršelo. Oblékla si pláštěnku. Nasedla na kolo. 

   Všude přidávala k lístkům a složenkám jednotvárnou, úžasně protivnou větu: 

   „Nevyplatila jsem vám včera víc peněz?“ 

   Chtěli znát podrobnosti. Skoro všude… 

   „A kolik že to bylo?“ A znovu! Desetkrát, ba ne nejmíň stokrát. 

   V Podůlší na návsi už na ni čekala žena v dlouhém plášti. Zdaleka na Lucii mávala. 

V ruce měla jakýsi papírek. Maličká jiskra naděje. Lucie dojela na kole až k promoklé 

ženě. 

   „Už tady stojím hodnou chvíli, nechtěla jsem tě propást. Podívej!“ 

   Žena ukázala stokorunu a dvě desetikoruny. 

   „Ty už to víš?“ 

   Lucie seskočila z kola, kaluž pod její nohou se rozstříkla.  

   „Kde jste to našla, paní Kobrlová?“ 

   „Kde? To bys ráda věděla, viď. No, ty jsi ale listonoška. Víš kde? V novinách. 

V Zemědělských …takhle tam zapadly.“ 

   Lucie se šťastně usmála. 

   „Už jsem myslela, že to …“ 

   Kobrlová si přitáhla pod bradou uzel šátku a řekla vážně: 

   „To ti ale, milá zlatá, řeknu, žes měla ještě moc velké štěstí, když ti spadly peníze  

do mých novin.“ 

   Lucie mohla mít vlastně velkou radost, že se peníze našly. Neměla. Věděla, že na ni 

čeká ještě nepříjemná čtvrthodinka odpoledne, až se objeví znovu na poště. 

 

                                                            Podle knihy Nebreč, Lucie (upraveno a zkráceno) 

 

 

Úkoly: 

1. Kolik korun Lucii chybělo? Odpověď napiš. 

2. Nač se Lucie druhý den při doručování pošty vyptávala? Odpověď vyhledej v textu     

    a napiš. 

3. Kde a u koho se peníze našly? Odpověz podle textu. 

4. Příběh mohl skončit jinak. Vymysli jiný konec a vypravuj. 

 

 
S POCTIVOSTÍ NEJDÁL DOJDEŠ. 
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Pusinky 

Stanislav Rudolf 

 

   Slyším už za dveřmi maminčin podrážděný hlas. Mám se tedy na co těšit! Opatrně 

odmykám a vcházím do předsíně. Maminka asi zaslechla vrznutí dveří a jde mě 

přivítat. „No to je dost!“ houkne na mě, ale potom kupodivu zase zmizí v kuchyni. 

   Plížím se do dětského pokoje. Ale jak míjím otevřené dveře, zahlédnu v kuchyni u 

stolu nějakou světlovlasou holku. Zastavím se, teprve teď v ní stěží poznávám naši 

Moniku. 

   Pááni! Monča je blond! Proto maminka tak řádí. 

   Vcházím dovnitř. Zdravíme se spolu jen pohledem. Nenápadně dávám sestřičce 

najevo, co si o jejích vláskách myslím. Zaklepala jsem si totiž na čelo. S Mončou mlátí 

puberta, to je jasné. 

   Maminka vyhlásila Monice domácí vězení. Sestra trest ochotně bere. Stejně za dva 

dny začíná škola. Pak nás maminka zahání k nějaké práci. 

   Pomáhám sestřičce z kufrů vybalovat špinavé prádlo, a když se v koupelně o 

samotě setkáváme, neodpustím si poznamenat: „Naše rodina je na tebe hrdá, Mončo!“ 

   Postavila se před zrcadlo, prsty si načechrá vlasy a zálibně prohlásí: „ Dobrý, ne?“ 

   Vyzvěděla jsem na ní, jak se dopotácela domů s kufry. Prý jí pomohl někdo 

z vedoucích. 

   Vrátil se táta, a jak se dalo čekat, maminka si na mladší dceru velmi postěžovala. 

Naštěstí to nebral tragicky. Podezírala jsem ho, že se chce vyhnout rodinné scéně, 

neboť v televizi měli hrát od osmi hodin nějakou veselohru. 

   Monika se na televizi dívat nesměla. Protože ani mě na obrazovce naivní vtipkování 

nepřitahovalo, odešly jsme a chystaly se spát. 

   „Co tě to napadlo s těmi vlasy?“ mohla jsem se zeptat přímo. 

   „Všechny holky na táboře se odbarvily!“ namítla Monika. 

   „Všechny…?“ 

   Sestra si přetáhla přes hlavu horní část pyžama a zahalená jako harémová 

tanečnice zahuhlala: „No já a ještě jedna. Bydlely jsme spolu ve stanu. Elvíra byla 

přesná…!“ Začala mi popisovat přesnost své spolubydlící. Trpělivě jsem naslouchala, 

třebaže jsem myšlenkami zůstávala u Dana. Zítra se uvidíme! Jistě ne naposled. Ví, 

kdo jsem, zná moje jméno. Kdybych mu byla lhostejná, určitě by se mnou neztrácel 

čas v zámecké zahradě. 

   Monika vedle mě na gauči líčí své neuvěřitelné zážitky. Nepřerušuji ji. Někdy se 

máme rády. Zejména tehdy, když má některá z nás průšvih. S Monikou to nemají naši 

lehké. Učí se sice dobře, mnohem líp, než co jsem před několika lety předváděla na 

základní škole já, ale už od první třídy si učitelé stěžují na její chování.  

Stejně ji mám ráda.                                                                     (Z knihy Pusinky) 

Úkoly: 

1. Pokračování příběhu najdi v knížce „Pusinky.“ 

2. V knížce najdi jméno dívky, která příběh prožívá. 
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Test č. 1 

 

I. Najdi si báseň „Podzim“ na straně 7 

1. Napiš jméno básníka. 

2. Napiš, kolik slov má báseň. 

3. Napiš, kolik veršů má báseň. 

4. Opiš verš, ve kterém cítíš podzim. 

5. Kterými verši básník říká, že zas bude jaro? 

    Opiš je. 

 

 

II. Přečti si potichu pověst „Kterak to bylo na svatého Matyáška.“ 

1. Doplň poučku:  

Pověst je ___________________, které má   _______________________ jádro. 

2. Napiš, co je pravdivé v této pověsti. 

3. Vypiš z pověsti přímou řeč, kterou říká voják. 

4. Nakresli k pověsti obrázek. 

 

 

III. Zopakuj rébusy na straně 20. 

Slova, která vzniknou, seřaď podle abecedy. 
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Moje gymnastické začátky 

Věra Čáslavská 

 

třepetala se jako osika                                    spustil bandurskou 

věnovat se dostatečně                                    skákala donekonečna 

s reprezentačním družstvem                           neusaltovala se 

neproklouzla ani myš 

 

   V zimě jsem s baletní školou měla první televizní vystoupení. Šlo o pořad pro děti       

a shodou okolností tam vystupovala i mistryně v gymnastice Eva Bosáková. Byla jsem 

jejím cvičením nadšená. 

   Protože mezi zkouškou a přímým vysíláním byla dlouhá přestávka, přinesla 

maminka švestkové koláče. Podělila i mé kamarádky a dovolila si nabídnout i paní 

Bosákové, která stála poblíž. Moc jí chutnaly. Daly se s maminkou do řeči. Maminka 

snad šestým smyslem vytušila, že by sportovní gymnastika mohla být pro mne tím 

pravým sportem, poprosila proto Evu Bosákovou, jestli by se na mne nepodívala. 

   Paní Bosáková mne vyzkoušela nejdříve na zemi a potom i na kladině. Poprvé 

v životě jsem na ní cvičila; kdybych před chvílí neviděla sestavu Evy Bosákové, ani 

bych nevěděla, co se na ní cvičí. Zkoušela jsem tedy totéž a třepetala se jako osika. 

Paní Bosáková se moc smála a povídá mamince: 

   „Paní Čáslavská, ta vaše holka je strašný číslo! Přiveďte ji někdy za mnou              

do tělocvičny, mohlo by z ní něco bejt!“ 

   Začala jsem za Evou Bosákovou docházet jednou za dva týdny, a tak jsem se 

pomalu seznamovala se sportem, o jehož kouzlu jsem předtím neměla ani ponětí. 

Poznala jsem konečně to pravé, co odpovídá mému zájmu a předpokladům, co jsme 

s maminkou už dávno hledaly. Gymnastiku jsem si zamilovala a čím dál tím víc jsem jí 

propadala. 

   Eva Bosáková byla tehdy na vrcholu své aktivní činnosti, jezdila z besedy               

na besedu, ze závodů na závod, takže neměla čas ani podmínky k tomu, aby se mi 

mohla dostatečně věnovat. Častokrát se stávalo, že jsem za ní přišla třeba pětkrát    

za sebou, ale místo ní na mě čekala jenom cedulka: „Věruš, dneska cvičení nebude, 

odjíždím na soustředění. Přijď za čtrnáct dní“, nebo: „Přijď zítra, musela jsem odjet   

na besedu.“ Chápala jsem její situaci a o to víc jsem si vážila každé chvilky, kterou si 

pro mne vyšetřila. Byla jsem jí nesmírně vděčná, že si mne vůbec vzala pod ochranu,  

a že se na mne občas podívala. 

   Potom Eva odjela s reprezentačním družstvem na dlouhodobý zájezd do Číny. 

Nechtěla jsem se sama u sebe smířit s tím, že tělocvičnu neuvidím víc než dva 

měsíce. Bála jsem se, že paní Bosáková na mne zapomene. Vzala jsem si do hlavy, 

že se do tělocvičny musím stůj co stůj nějak propašovat. Abych se tam ale dostala, 

musela jsem napřed překonat dvě úskalí. 

   Prvním byl vrátný, napohled sympatický děda, všechno věděl, všechno znal, nikdo 

ho nemohl obalamutit. Měl přezdívku bystrozraký a neproklouzla mu ani myš. Byla to 

pro mne veliká nevýhoda. 
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   Druhým úskalím byl sokolník, ale toho jsem se tolik nebála, neboť jsem už věděla, 

jak na něj. Častokrát jsem od Evina odjezdu stála za skleněnými dveřmi před vrátnicí a 

čekala, až se mi naskytne nějaká příležitost a budu moci proklouznout. Jednou jsem 

se do tělocvičny čirou náhodou dostala a považovala jsem to za svůj největší úspěch 

roku. Potom jsem své tajné úniky několikrát opakovala, ale moc dlouho mi 

nevycházely. Jednou mne vrátný přistihl – znal mne již trochu z předávání lístečků – a 

volal na mne: „Mladá, kampak! Paní Bosáková tu není, tak alou domů! Bez trenéra se 

do tělocvičny nesmí!“ Chtěla jsem zachránit, co se dá, a zalhala jsem, že jdu jenom za 

sokolníkem se vzkazem. Pustil mne tedy dovnitř. 

   Sokolník byl pruďas, nikdy se s nikým nemazlil. Jeho slabinou však byly odznaky. 

Dřív než spustil bandurskou, dala jsem mu tatínkův nejposvátnější odznak, který měl 

ve své sbírce a který jsem pro takovou situaci po něm vymámila. Byl to odznak Čechie 

Louny a on jej kdysi dostal za odměnu jako úspěšný brankář. Panu sokolníkovi se 

rozzářil obličej, vypadal jako měsíc v úplňku, a pořád říkal: „No to je věc, to je věc.“ 

Hned si sundal čepici, na které měl kol dokola samé odznaky, a obřadně jej zapíchnul 

na nejčestnější místo. Byl to takový fanda, že ji nesundával ani v tělocvičně. 

   Buď jak buď, Čechie Louny mne tehdy zachránila a já měla potom dveře do 

tělocvičny jednou provždy otevřené. Trénovala jsem sama a opičila se po dospělých 

gymnastkách. Protože jsem tehdy ještě nepoznala bázeň, pouštěla jsem se do všeho, 

co mou bujnou fantazii napadlo. Zanedlouho jsem znala mnohé cviky, které ostatním 

dělaly potíže a naháněly strach. Později jsem přišla na to, že by nebylo špatné přenést 

některé speciální cviky z koberce na kladinu. Začala jsem na kladině dělat přemety 

vpřed, vzad, stranou, různé podmetenky. Starší děvčata nade mnou jen kroutila 

hlavou. 

   Pustila jsem se sama i do salta. 

   Jednou, když byla tělocvična úplně prázdná, naskládala jsem na sebe kupu žíněnek 

a začala. Tehdy mne poprvé přepadl strach. Bála jsem se, že když si něco udělám, 

nebude tam nikdo, kdo by zavolal pomoc, a toto pomyšlení moji hrůzu ještě 

znásobovalo. Začala jsem tedy podle zásady učitele Jana Ámose Komenského – od 

jednoduššího ke složitějšímu. Musím podotknout, že to bylo prvně. Jinak jsem šla 

vždycky do všeho hr. 

   Salto jsem se učila tak, že jsem zprvu dělala rychlý přemet vzad a snažila jsem se 

stále míň opírat rukama o zem. Když jsem se už dostatečně cítila, dodala jsem si 

odvahy a ve vzduchu jsem se ruce rychle strhla k tělu. Nedotkla jsem se země. Moje 

první salto bylo na světě! 

   Potom jsem se letu vzduchem nemohla dostatečně nasytit, skákala jsem 

donekonečna, div že jsem se neusaltovala. Přišla jsem tehdy domů celá ztrmácená a 

poprvé jsem únavou ztratila i chuť k jídlu. Byl to příznak, že se ze mne začíná stávat 

opravdová gymnastka se všemi průkaznými projevy. 

 
                                                                                                        Podle knihy Cesta na Olymp 

                  (upraveno a zkráceno) 
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Úkoly: 

 

1. V ukázce ses dočetl (a) o dvou našich předních gymnastkách. Napiš jejich jména. 

2. Vypiš z článku názvy, které označují gymnastické cviky. 

3. Na kterém nářadí cvičily gymnastky? Odpověď napiš. 

    Gymnastky cvičily ……………. 

4. Napiš názvy jiného tělocvičného nářadí, které znáš z tělocvičny. 

5. Vyhledej na internetu informace o úspěších Věry Čáslavské. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRPĚLIVOST RŮŽE PŘINÁŠÍ 
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Jak to bylo s Emilem Zátopkem 

Ota Pavel 

   

   Narodil se v desetičlenné rodině moravského 

stolaře. Ze všech synů nebyl nejstarší, na kterého 

jsou rodiče pyšní, ani nejmladší, jehož rodiče 

hýčkají. Měl vysoký písklavý hlásek, kamarádi se 

mu smáli, že vůbec není kluk. Chodil domů 

nešťastný. Matka, přímá vesnická žena, ho 

neutěšovala: „Seš takový fňutr.“ Nedochůdče, 

ubožátko. Nepral se, neházel kamením, nikoho 

neuhodil. Nevynikal ve fotbale, ale chtěl ho hrát. 

Byl příliš měkký, pobíhal mezi spoluhráči 

neužitečně sem a tam. 

   Ale byl chytrý, měl výbornou paměť, dobře se 

učil. Učitelka jim uložila naučit se do příštího dne 

tři odstavce z dlouhé básničky. Zapamatoval si 

báseň celou. Nazítří ji recitoval před třídou. Dosud 

byl nezkušený a po vítězství se pyšně rozhlédl. 

Učitelka byla ohromena, ale mezi spolužáky obdiv nezískal. Jen jednou se mu dostalo 

příležitosti okusit velké Bukovské radosti – běhu. Kluci si vyhlídli asi kilometr dlouhou 

trať. Emilek vydržel nejvíc – měl zřejmě zdravé plíce a nohy – cupital drobnými krůčky 

a šťastně se uculoval. Konečně měl obdiv a uznání za to, že byl v něčem lepší. Jeden 

ze starších bratrů se dokonce snížil a nabídl mu kapesník, aby si utřel pot. To byl 

krásný dar. Jenže štěstí mělo krátké trvání, už nikdy jako kluk neprožil podobnou slast. 

   Později nastoupil do Baťovy školy práce. Škola nebyla nic jiného než dřívější 

prostředí v drsnějším provedení. Dali ho na jednu z nejhorších prací, do gumáren. 

Nasazoval za směnu na kopyta dva a půl tisíce tenisek, běžící pás se nesměl zastavit. 

Ve dne pracoval až deset hodin v továrně a večer studoval na průmyslové škole. 

Novým prostředím byl otřesen. Na posteli vzpomínal se slzami v očích na domov, 

z něhož rád odešel, protože si myslel, že to jinde může být lepší. Ale podrobil se. 

Naučil se dobře a vytrvale pracovat. Chtěl se stát spolehlivým dělníkem, mistrem nebo 

laborantem, který chodí v bílém plášti. Laborant byl v té době jeho největší sen. 

   Ve Zlíně se každoročně pořádal tradiční běh městem. Pro mladé Baťovy muže byl 

povinný. Ale devatenáctiletý Zátopek nechtěl běžet. Měl pracovat, učit se a ještě se 

honit? Dávno už zapomněl na svůj dětský úspěch v běhu. Šel k doktorovi a žádal        

o osvobození. „Nic ti není,“ řekl lékař. „Pěkně poběžíš!“ V hodinu určenou pro běh se 

vytratil s učebnicí do čítárny. Našli ho a vyhnali na start. 

   Stál mezi ostatními a měl vztek. Protože neuvažoval jako většina chlapců, kteří 

z trucu utíkali pomalu, udělal něco jiného. Běžel rychle. Nakonec zůstala vpředu jen 

malá skupinka a pak už jen Zátopek a trénovaný mladý atlet Krupička. Lidé jim tleskali. 

Blesklo mu hlavou: to patří také mně! Poprvé v životě mu někdo tleskal. Líbilo se mu 
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to. Chtěl najednou vyhrát. Nezvítězil, ale už nezapomněl. Našel svou příležitost           

a chopil se jí jako nikdo druhý. 

   Po namáhavé práci nastoupil daleko těžší dobrovolně. Byla znásobena touhou být 

alespoň tak dobrý jako druzí. Nemyslel na olympijské vítězství a světové rekordy jako 

tisíce jiných začátečníků. Teprve mnohem později začal snít o velikých výhrách. Chtěl 

vždycky jen o stupínek výš. Jakmile vystoupil, pokusil se udělat další krok. 

   Po válce opustil Emil Zátopek Zlín. Lákala ho nová armáda, v níž se rozvíjel sport. 

Stal se žákem vojenského učiliště v Hranicích. Byla to dřina, měl málo času, ale byla 

tu rozcvička, příležitost pro rozhýbání těla, překážková dráha a plížení – vhodný 

doplňkový sport, a taky přesuny v poklusu. Kde jiní fňukali, tam Emil sportoval. Byl 

příliš dlouho v životě odstrkován a nenechal se už odradit. 

   Po skončení vojenské školy nastoupil do Milovic ve funkci velitele čety. Na novém 

místě někdy trénoval až o půlnoci, rohy hřiště si vyznačil vápnem, aby se ve tmě 

nepotloukl. Neměl trenéra a neměl ho pak už nikdy. Připravoval se sám. Často nemohl 

jít na večeři, tak si do kávy nalámal chleba. Nebyla sprcha, a tak se v zimě po tréninku 

poléval studenou vodou v koupelně ověšené rampouchy. Co by jiného zničilo, jemu 

prospívalo. Žil v té době přesvědčením, že tvrdé podmínky vedou k výborným 

výsledkům. 

   Občas jel závodit. Dostavily se první vítězství i trpké porážky. Konečně stanul        

na startovní čáře vedle světového rekordmana Heina, jenž v Helsinkách nikdy 

neprohrál. Náhle si uvědomil, že dnes proti němu poběží nejen Heino, ale celé Finsko. 

Co teď, a hlavně, co v příštích minutách? Už hezkou řádku běžců udolal svým tempem 

na trati, zkusí to na Heina – podle prostého: kdo uteče, vyhraje. Po výstřelu to napálil. 

Stále byl první, jenže nebyl sám. Cítil na svých zádech soupeřův dech a v podvědomí 

slyšel jeho kroky. Trvalo to zatím krátce, ale jemu se to zdálo nekonečně dlouho. Chtěl 

by Fina setřást jako únavu, jež se mu začínala hromadit ve svalech. Přidává, skloní 

nezvykle hlavu, nahlas si odfrkne a běží jako těžký tažný kůň. Pak nasadí trhák, jenže 

se nic nestane, právě naopak, křik hlediště roste v uragán. Heino nastoupí a v čele 

nadiktuje ještě pronikavější tempo. Předbíhají se zhruba po dvou stech metrech, 

každý chce vést a zničit nervy a fyzickou sílu toho druhého. Lidé už tuší, co se před 

nimi odehrává. Heino vbíhá do předposlední rovinky, dopředu by měl jít Zátopek, ale 

Zátopek nemůže, Heino tedy prodlužuje krok. Už toho moc nezbývá – posledních dvě 

stě metrů. Fin vede, lidé jásají. Zátopek už nemá žádné běžecké síly, a proto nejde 

napsat: běžel dál z posledních sil. Ty síly už vydal do této chvíle. Teď však v sobě 

zmobilizoval něco neznámého, co měl ukryto pro chvíle nejtěžší: duševní a fyzickou 

zásobu, kterou člověk vydává, když mu jde o život. Obecenstvo náhle zmlkne, je to 

jakoby je někdo pokropil studenou vodou z obrovské konve. Zátopek se sune krok    

za krokem vedle Heina, už běží bok po boku, Emil už vede o pár centimetrů a v cíli je 

o prsa dřív. Za cílem si padnou oba do náručí, ale ve skutečnosti podpírají jeden 

druhého, aby se nezhroutili na vratkých nohách. Byl to nevídaný boj. 

   Za rok po Helsinkách získal Zátopek v běhu na deset kilometrů v Londýně první 

lehkoatletickou zlatou olympijskou medaili pro Československo. Tomu, kdo byl kdysi 

„fňutrem“, tleskaly desetitisíce lidí z celé zeměkoule. Stál na olympijských schůdcích   



30 

 

a myslel právě na to. Sláva a obdiv, to už nebyl kapesník laskavě půjčený bráškou, 

nyní ho uznával celý svět. Už byl také poučen: po vítězství se nerozhlížel pyšně jako 

tenkrát, když recitoval báseň. Stál vzpřímeně a skromně přijímal ovace. 

   Po olympijských hrách v Helsinkách Emil Zátopek ještě pět let závodil. Stal se 

držitelem všech světových rekordů od pěti do třiceti kilometrů, znovu mistrem Evropy, 

zvítězil v těžkých přespolních bězích. Dobyl v deseti letech všechno, víc už nešlo 

dokázat; olympijské medaile, světové rekordy, tituly mistrů. 

   Koloběh žádného jevu na zemi se nezastaví. 

   Přišel a odešel – tak to ve sportu bývá. 

   Přišel a odešel – a zůstal. Jistě se najdou v naší zemi další, kteří ho budou 

následovat. Stal se v tomto století velikým příkladem nejen pro silné a nadané, ale 

především pro slabé a netalentované, protože sám kdysi takový byl. 

   Našel si jen stupínky, po kterých kráčel vzhůru. Své sny nejen snil. Každý den udělal 

něco pro to, aby je splnil. 

                                                                             (Z knihy Cena vítězství) 

 

Baťa – bohatý továrník za 1. republiky 

Heino – čti Hejno 

 

 

Otázky a úkoly: 

 

1. Tichým čtením a poslechem ukázky si připrav odpovědi na následující otázky: 

- Jaký byl Emil Zátopek, když byl malý? 

- Kdy poprvé závodil v běhu? 

- Čí uznání si za to získal? 

- Kolik hodin denně musel Zátopek v gumárně pracovat? 

- Jaký byl v té době jeho největší sen? 

- Při kterých závodech mu lidé poprvé tleskali? 

- Kdy měl teprve čas na trénink, když pracoval v Milovicích? 

- Kam nastoupil Emil Zátopek po válce? 

- O čem byl v té době přesvědčen? 

- Jak se jmenoval slavný finský běžec, kterého Zátopek v Helsinkách porazil? 

- Ve kterém městě získal první zlatou olympijskou medaili? 

2. V posledních dvou odstavcích je vyjádřena hlavní myšlenka celého vyprávění.    

   Vyhledej ji a napiš. 

 

 
 

 
KOMU SE NELENÍ, TOMU SE ZELENÍ 
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Jak jsem byl strojvůdcem 
Jaroslav Marvan 

 

poválečná doba                                                    nešťastný instruktor 
zvýšené nároky                                                     režisér 
vážnější problematiku                                           kameraman 
vrchní strojvůdce                                                   scénář 
z bezpečnostních důvodů 

 
   Poválečná doba přinesla novou chuť do práce, ale i zvýšené nároky na uměleckou 
tvorbu. Jako herec jsem to pocítil hlavně ve filmu. Význam filmu se začal brát mnohem 
vážněji, snad i proto, že filmová tvorba se stále častěji orientovala na vážnější 
problematiku. 
   K mým nejmilejším, ale i nejtěžším rolím patří strojvůdce Matys z filmu Železný 
dědek. Lidé se mě někdy ptali a ptají, zda jsem tehdy opravdu řídil lokomotivu. Řídil 
jsem ji. Naučil jsem se ji dokonce ovládat tak, že jsem s ní mohl jezdit sám. Na filmu 
s námi spolupracoval vrchní strojvůdce z depa Hlavní nádraží a ten mě zaučoval. 
Jinak by to ani nešlo. Jezdili jsme na trati Praha-Dušníky. Den co den jsem na své 
lokomotivě projížděl tuto dráhu. 
   Pravda, instruktor stál za mnou. Když mi všechno zpočátku ukazoval, zdálo se mi 
ovládání lokomotivy snadné. Teorii jsem ovládal brzy. Hůře už bylo, když mi dal stroj 
do ruky za jízdy a dělej, co umíš. Zpočátku jsem nevěděl, kam dřív sáhnout, kam 
šlápnout, zda dřív přehodit páku, nebo pozorovat tlak. Zvykal jsem si však. 
   Nikdy nezapomenu na chvíli, kdy já sám, jen s topičem v kabině, jsem ten silný 
železný kolos rozhýbal a věděl jsem, že všechno je v mých rukou. Železné pláty na 
podlaze se zachvěly, někde to udělalo pššší, jak stroj vydechl, začala se protáčet kola, 
zabrala i Líza – tak se lokomotiva ve filmu jmenovala – se hnula. Při vlastním natáčení 
nebyla kamera se mnou přímo u stroje, ale nahoře na tendru, kde bývá uhlí.               
A odtamtud mi dávali pokyny. 
   Neumíte si představit, co já u toho zkusil. Normální strojvůdce si hledí své práce, 
zatímco já si musel hledět jednak stroje a jednak dávat pozor na režiséra                     
a kameramana, kteří mě všelijak dirigovali. Stalo se potom najednou, že jsem se 
musel kvůli kameře dívat někam jinam a přitom pohybovat pákami poslepu. No, 
nakonec jsem to všechno zvládl. 
   Dokonce i podle názoru mého instruktora tu nejobtížnější věc, kdy Matys chytá 
lokomotivou vagóny, a tím zabrání neštěstí. Tak předepisoval scénář. Věděl jsem 
dobře, že musím rozjet stroj přibližně na rychlost uvolněných vagónů, ale zase ne 
rychleji, a až vagóny do Lízy vrazí, musím začít brzdit. Také to se nakonec povedlo,     
i když ve mně byla malinká dušička, protože náraz vagónů byl mnohem větší, než 
jsem čekal, takže to se mnou v té kabině smejklo, až jsem málem upadl. 
   Vidíte, díky tomuto filmu jsem pronikl do základních tajů povolání strojvůdce.            
A představte si, že mě jednou při tom nechali jet na trati Praha-Dušníky-Praha 
samotného. Přirozeně, že trať byla od Smíchovského nádraží z bezpečnostních 
důvodů vyklizena, ale lokomotivu jsem zvládl. Drobná nepříjemnost s tím ovšem 
přesto byla. 
   Když jsem se totiž vrátil na Smíchovské nádraží, hrdý, jak jsem všechno dobře 
provedl, přejel jsem takzvaný kříž. Je to místo označené vápnem a je tak vyznačená 
trať jen pro rychlíky. To každý normální strojvůdce ví. Já však nevěděl nic. 
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   Jak jsem tam zastavil, hned z malé dřevěné boudy vyletěl dozorce a začal na mě 
řvát: „Chlape, jak to jedeš, stojíš na tom prvně, či co? Vždyť jsi na kříži, člověče! Za 
chvilku jede rychlík! Koukej vypadnout!“ 
   Vtom už přiletěl můj nešťastný instruktor, vyskočil nahoru, odstrčil mě a vyrazili jsme 
z kříže, jako když střelí. Když zastavil, vysvětloval dozorci, kdo jsem. 
   „Kdo má vědět, že to není žádný strojvůdce, ale herec,“ usmál se na mne dozorce   
a podal mi ruku. „Přijede si sám, špinavý je jako my!“  
   Zasmáli jsme se tomu. Ale moc důvodů k smíchu nebylo, protože za chvilku se tím 
místem přehnal rychlík od Hlavního nádraží na Plzeň. Člověk si v té chvíli ani pořádně 
neuvědomil, co se mohlo stát. Dojel jsem krásně, ale představte si, co bych byl málem 
způsobil! 
                                                                            Podle knihy Jaroslav Marvan vypravuje        
                                                                                          /upraveno a zkráceno/ 

 
Úkoly: 
 
1. Po přečtení článku budeš jistě umět doplnit následující věty: Napiš je. 
    Jaroslav Marvan byl známý český …….. 
    Ve filmu Železný dědek hrál ………. 
    Musel se naučit řídit ……. 
2. Najdi v textu místo, ve kterém vysvětluje dozorce trati instruktorovi, proč nepoznal,     
    že lokomotivu řídí herec? 
3. Znáš některé jiné české herce? 
    Vyjmenuj ty, které máš rád. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Jaroslav Marvan ve filmu: ŽELEZNÝ DĚDEK 
 

ODVÁŽNÉMU ŠTĚSTÍ PŘEJE 
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Vymáchaný pekař 

Zdeněk a Věra Adlovi 

 

stál spokojeně                                                 cháska nezbedná 

nad výkladcem krámků                                   chutnal prabídně 

mhouřil oči                                                       přemlouval rychtáře 

hlouček rozpustilých studentů                         kabátec lemovaný kožešinou 

rozchechtaná smečka                                     k rameni dřevěného vahadla 

 

   A teď se spolu podíváme do Prahy z doby Václava IV. Mistr Jakub od Červených 

zvonů v Celetné ulici hned zrána dohlédl na práci svých tovaryšů. Uzobl z koláče, 

nakousl mastnou hnětýnku, potěžkal chléb, ještě teplý a lesklý jako mistrův bambulatý 

nos. Potom kázal spustit dubovou okenici z jediného okna svého krámce. Na ošatku 

rozložil čerstvý chléb, navrch pak dal pěkně vypečený bochníček, nejlepší ze všech, a 

výkladní skříň byla hotova. 

   Město ožilo. K bráně se trousili dělníci. Od Prašné brány se valily povozy, loudali se 

venkované s plnými nůšemi. 

   Mistr Jakub stál spokojeně nad výkladcem svého krámku, ospale mhouřil oči a 

přemýšlel, kdy asi přikoupí vinice k svému košířskému statečku. Kolem zasněného 

mistra se přehnal hlouček rozpustilých studentů. Cosi na Jakuba křičeli. Jeden 

dokonce napíchl na mečík bochníček chleba, ten vrchní, ten nejlepší. Než se mistr 

vzpamatoval, rozchechtaná smečka utekla. Jakub opět zkřížil ruce na břiše a ospale 

mžoural na hlučnou ulici. 

   Od Staroměstského náměstí se blížil průvod. Pán ve višňově červeném soukenném 

kabátci, na krku se mu leskl zlatý řetěz, světle modré nohavice div nepraskly na jeho 

silných lýtkách, přes ramena si přehodil dlouhý řasnatý plášť. S ním jdou dva 

služebníci s košem. Lidé jim ustupují z cesty a zvědavě se dívají, kam jdou. Zastavili 

se před Jakubovým pekařstvím. Mistr se klaní, usmívá, nabízí chutný koláč, ale pán 

nic. Poroučí vzít bochníček chleba. Jakub zbledne. 

„Studenti, studenti, cháska nezbedná, mi ukradli můj nejkrásnější chlebíček. Div mne 

při tom nezmordovali.“ 

Ale pán nic. Kývá hlavou a ukazuje na ošatku. 

„Dva ti přece nechali.“ Nedal na výmluvu, poručil sluhovi, aby složil chleba do koše. 

„Zvážíme tvůj chléb. Lidé žalovali, že šidíš, nepečeš, jak předepsáno.“ 

„Já že šidím lidi?“ křičí Jakub a jeho čtyři brady se třesou, div neupadnou. 

   S Jakubem bylo zle! Bochníček, ten nastražený navrchu, měl správnou váhu, ale 

snědli ho studenti. A spodní chleba? – Darmo mluvit! Neměl dobrou váhu a chutnal 

prabídně. 

   Pekaře odsoudili k pokutě a chleba rozdali chudým. Což o pokutu – tlouštík měl 

z čeho platit – horší bylo, že páni konšelé rozhodli, že nepoctivého pekaře pro 

výstrahu vymáchají v koši. 

Taková ostuda! 
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   Byl chladný den na počátku dubna. Slunce svítilo, ale mnoho ještě nehřálo. U paty 

Karlova mostu mezi vrbičkami, které se zelenaly a košatily prvním listím, se tísnilo lidí 

jako máku. Kluci vyšplhali do korun stromů, mlýnská chasa div nevylezla na střechu, 

kdekterý výstupek byl plný. 

   Na nízkém břehu přešlapoval tlustý Jakub a přemlouval rychtáře, aby mu trest 

prominul, že zaplatí, že se vykoupí, jen té hanby aby ho ušetřil. Rychtář nic. Soud je 

soud – a tenhle byl spravedlivý. 

   Tlustému mistrovi už pomohli sundat kabátec lemovaný kožešinou, pak ještě svrchní 

kazajku a mistr nerudně a bez chuti vlezl do kulatého proutěného koše. Koš byl 

přivázán silným, dosti dlouhým provazem k rameni dřevěného vahadla, jakým leckde 

váží vodu. A už se za hlučného jásotu zvedalo rameno vahadla stále výš, až nad 

koruny vrb. Pojednou se naráz zhouplo – a tlustý mistr letěl do studené vody. Kluci 

ječeli, ženské se smály, pekař klel a hrozil lidem. 

   Zda se polepšil, či zda si jen uhnal rýmu, to kronika nezaznamenala. 

                                                                                                          

    (Podle knihy Krásná a slavná) 

/upraveno a zkráceno/ 

Úkoly: 

 

1. Vyhledej a vypiš vlastní jména, podle kterých jsi poznal, v kterém městě se 

příběh stal. 

2. Podle kterých slov čtenář pozná, že to je 

příběh z minulosti? Napiš je. 

3. Doplň podle článku větu a napiš ji: Soud byl  

…………  

4. Jak byl potrestán nepoctivý pekař? Jak se 

jmenoval? 

5. Popiš, jak byl oblečený rychtář. 

6. Jaké ponaučení z pověsti vyplývá? 

 

 

 

 

 

NA KAŽDÉHO JEDNOU DOJDE 
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Silný Ctibor 
Božena Němcová 

 

obzvláště na toho                             kus loukotě                      dobré spropitné 

hněvivě se obořil                              velikánská jedle               stáhl cíchu z postele 

byl svalovité postavy                                               

 

   K náchodskému panství patřil za starých časů 

velký a ohromný hrad, obklopený kolem a kolem 

lesem. Údolí bylo dříve na břehu řeky celé jedlemi 

zarostlé, jen na jednom místě byla malá chaloupka, 

v které zůstával jeden ovčák. 

   Jednoho dne jede hradní pán z procházky a tu 

vidí, že milý ovčák nese na rameni velikánskou jedli. 

Byl to dobrý pán, ale velmi přísný, a obzvláště na 

toho, kdo se opovážil z lesa dříví krást anebo dělat 

nějakou škodu. Myslil, že vítr jedli porazil a ovčák že 

ji v lese našel a ukradl, hněvivě se tedy na něho 

obořil: 

„Jak ty se můžeš opovážit z mého lesa dříví krást?“ 

„Odpusťte mně to, pane rytíři, mám tuze špatný 

barák, a již dlouho jsem přemýšlel, jak bych si ho 

spravil. Včera, jak tudy jdu, padla mi ta jedle do oka, a myslím si: Počkej, ta by se ti 

hodila. I nedalo mi to, až jsem pro ni došel a vytrhl.“ 

„Ty jsi tak silný?“ ptal se rytíř a s podivením hleděl na ovčáka, který pořád ještě držel 

jedli na rameni. Nebyl příliš velký, ale svalovité postavy. 

   „I což jde o sílu,“ odpověděl ovčák, „jen kdybych měl něco lepšího na zub.“ 

   „A co bys tak potřeboval, abys byl ještě silnější?“ 

   „Inu, já myslím, kdybych snědl dva pytle hrachu a několik uzených kýt, že bych se 

mohl s každým obrem prát.“ 

   „Dobře tedy, máš to mít, a zítra si pro to přijď do hradu. A tu jedli ti pro tentokrát 

odpustím, ale po druhé cti můj bor.“ 

   S radostí ovčák rytíři poděkoval a kráčel vesele domů s jedlí. Od té chvíle mu říkali 

Ctibor. 

   Když přijel rytíř domů, nařídil hradnímu, až přijde Ctibor do hradu, aby mu dal dva 

pytle hrachu a šest uzených kýt. 

   Druhý den stáhl Ctibor ženě cíchu z postele a šel si do hradu. 

„A kam si to dáte, kdo vám to pomůže nést?“ ptal se hradní, když viděl, že Ctibor 

přichází sám a sám. 

„Naložím si to na ramena a ponesu to sám.“ 

„Jakpak byste mohl tolik unést?“ 

„O unesení je hej, jen mi to dejte.“ 
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   Naschvál mu hradní naměřil plnou cíchu hrachu, jestli to opravdu unese. Ctibor si 

cíchu zavázal, přehodil ji přes rameno, poděkoval hradnímu a kráčel pohodlně domů. 

Několik dní nato byl vypsán z Prahy velký turnaj, ke kterémuž se měli sjet všichni rytíři. 

Byl to prý tenkrát způsob, že si rytíři drželi silné panoše (čili obry), kteří se místo nich 

při turnaji potýkali. Rytíř neměl žádného tak silného panoše, na kterého by se mohl 

spolehnout. Naštěstí vzpomněl si na Ctibora a tu chvíli pro něho poslal. 

„Poslechni Ctibore,“ řekl, když ovčák vešel. „Jestlipak bys chtěl být u mne panošem?“ 

„Chtěl a jak rád.“ 

„Musel by ses naučit zacházet se zbraní a dobře jezdit.“ 

„Tomu já se všemu rád učit budu, a síly mám teď až nazbyt.“ 

„Dobře tedy, jdi k hradnímu, on ti dá jiný šat, za týden musíš ale všecko umět, potom 

pojedeme do Prahy.“ 

   Ctibor radostí do stropu skákal, když slyšel, že pojede do Prahy, ve dne v noci se 

učil. Než uplynulo osm dní, uměl vše, čeho panoši třeba, a rytíř docela uspokojen 

odebral se do Prahy. 

   Z celých Čech byli již rytíři pohromadě i mnoho cizinců, obzvláště se povídalo 

mnoho o jednom, který prý měl s sebou velmi silného obra. 

   Když nastal den k turnaji určený, sjeli se všichni na stanoveném místě. 

   Brzy přišla řada na Ctibora. Když ho obr uviděl, řekl pohrdlivě: 

„Jakpak se ty, malý mužíčku, můžeš opovážit se mnou se potýkat?“ 

„Inu,“ řekl Ctibor a popojel až k němu, „když myslíte, že jsem proti vám slabý, tedy 

nepotýkejme se a podejme si na rozchod po přátelskou ruku.“ S úšklebkem mu obr 

podal ruku, ale Ctibor ji popadl, vyhodil obra do povětří a pak jím tak nehorázně smýkl, 

že obr zůstal ležet na zemi. 

   Tu se ozval rytíř: „Ctibore, Ctibore, obrův pán ti ujíždí, pusť se za ním.“ 

Ctibor se pustil za cizím pánem. Právě jel cizinec z kopce, když ho Ctibor dohonil, i 

skočil z koně a popadl vůz tak silně za kolo, že mu kus loukotě s třemi špicemi zůstal 

v ruce. 

   „Tak se, pane, od nás neujíždí,“ křičel na omámeného rytíře, „dříve musíte zaplatit!“ 

Byl to způsob, že kdo prohrál, musil dát vítězi dobré spropitné. Chtěj nechtěj musil se 

cizinec vrátit a ku posměchu českým pánům Ctiboru zaplatit. 

                                                                                          (Podle knihy Pohádky B. Němcové)                                                                                                                   

 

Úkoly: 

1. Vyhledej a napiš slova, kterých se dnes už neužívá. Pokus se vysvětlit, co 

znamenají. 

2. Vyhledej a napiš, co si Ctibor přál k jídlu. 

3. Vyber si vhodný výraz a doplň ho do následující věty (slabý, bázlivý, silný, 

nebojácný). Ctibor byl ………… a ………….. 

4. Najdi věty, které vysvětlují vznik jména Ctibor. 

5. Co víš o Boženě Němcové? 
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Krakonošova mošna 

Jaromír Jech 

 

„Krakonoši, Krakonoši, 

ukaž, co nám neseš v koši?“ 

„Ach, nic pro vás, milí hoši, 

 

vždyť vy nejste darebníci, 

to nemůžu o vás říci. 

V koši já mám fujavici. 

 

Schovávám ji pro zlé lidi,  

co se těší z cizí bídy,  

neboť jen svůj prospěch vidí. 

 

Křičí na mě: Rýbrcoule, 

na krku ti sedí boule, 

jakou nezná zeměkoule. 

 

Jak je slyším, ihned na zem 

sešlu déšť, pak vítr s mrazem. 

Ničemy tím ztrestám rázem.“ 

 

Přes čelo vám smutek letí, 

zklamány jste moje děti, 

všechny: jedno, druhé, třetí … 

 

Neplačte však, Krakonoš má 

něco přece pro vás možná. 

Hele, tady jeho mošna. 

 

Copak se v ní asi skrývá? 

Maso, k tomu láhev piva, 

anebo jen suchá skýva? 

 

Kdepak, žádné živobytí. 

Víte, že v té mošně svítí 

ze zahrádky v horách kvítí? 

 

V každém kvítku ukryta je 

o Krakonošovi báje. 

Přivoňte hned k první z kraje. 

 



38 

 

Jak se Krakonoš dostal do Krkonoš 

 

   

   Bylo – nebylo, byl – žil někde    

za dávných a dávných časů jeden 

švec. Od svítání do setmění seděl  

na verpánku, potěh přes koleno, 

ševcovské kladívko v pravačce a co 

chvíli stavěl jednu botu vedle druhé 

hezky do řady. Jémináčku Dominiku, 

ten musel mít peněz jako kovář 

želez! Jenže chyba lávky, tlapeme 

vedle. Kdyby mohl knejp vypouštět špacírem po nové kůži, pak by švec zpíval 

ejchuchu a tralajda! Byl by v sedmém nebi. Ale ušít aspoň jednou za uherský rok nové 

boty, o tom jen snil. A tak se musil spokojit s málem. S tím, že mu chudáci, co se jim 

přece o kapičku líp vedlo nežli jemu, nosili spravovat rozbité škrpály. Zatlouct 

podrážku, aby střevíc nezíval jako rozevřená jarmara, nebo přibít utržený podpatek či 

přiflokovat příštipek. Nic lepšího na něj nečekalo. Byl to takový švec, jak se říká, prťák 

prťavec. 

   Dobře, dobře, jenomže starých škrpálů se mu v sednici hemžilo jako hub po dešti. 

Měl tedy do čeho píchnout. A co na tom, když za jednu správku dostával pouhých pár 

krejcarů? Krejcárek ke krejcárku a už je jich po hromadě kopa. Pravda pravdoucí, 

vystačil by, kdyby žil sám ze ženou. Ale ten švec prťavec měl dětí jako dírek v sítu. 

Nebo abychom nepřeháněli: přesně jedenáct. A tolik hladových krků něco spořádá, 

jéjej! I musel se ohánět, jak náleží, aby ta písklata v jednom kuse neotvírala papulky. 

   Jedenáct není ještě tucet, a tak ševcovům jednoho pěkného dne pámbu požehnal 

dvanácté dítě.  Byla radost v rodině, kluk jako suk. Dali mu jméno Jan. Teda Honza, 

jak se poví po domácku. Ovšem radost má za sestru starost a ta se hlásila zároveň 

s ní. Rodičům vyskakovali na čele vrásky, nejvíc ženě: 

   „Tak máme o jednoho hladovečka víc. Ach muži, jak a kterak vyžijeme?“ 

   „Obavy vypusť na půdu, ať se zahrabou do sena a drobet si pospí. Nějak bylo          

a nějak bude,“ chlácholil ženu švec. „Buďme rádi, že je kluk zdravý, a těšme se 

z něho. Podívej, jak se má k světu. Jenjen vyskočit z kolíbky.“ 

   „Ty bys tomu dal! Sotva spatřil světlo světa, a už aby se hrnul z kolíbky ven. 

Nepřivolávej nejhorší. Ještě vypadne, potluče se a bude poznamenaný na celý život! 

   Ale jak se v zápětí ukázalo, zbytečně si do Lekanic neposlala pro rozum. Jakmile od 

kolíbky odvrátila hlavu, hups a už se Honzík koulel po udusané zemi v sednici. 

Ještěže dveře byly zavřené. Jinak by se vykutálel do síně a odtamtud snad až           

na dvorek. 

   „Nepovídala jsem to, nepřivolávej neštěstí?“ zahořekovala žena 

   „No, vždyť se nic zlého nestalo. Jak se na kluka dívám, neubylo z něho. Nikde ani 

modřina nebo podlitina, ani z nosu mu neteče červená, zhola nic,“ vydechl si švec a 

ženě se rázem rozzářily oči: 
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   „Heleď, on se ten cvrlíček směje na celé kolo.“ 

   „Asi se mu na té holé zemi líbí o poznání víc nežli v těsné kolíbce,“ usoudil muž. 

„Líbí, nelíbí, nemluvně patří do kolíbky. Kdo to kdy viděl, aby se takové škvrně 

od samého narození rozvalovalo někde jinde. Ostatně na zemi by Honzík nastydl a byl 

by s ním konec kolovrat. Nedá se svítit, teď abych se od něho na krok nehnula a pořád 

ho hlídala.“ 

 

      Řekne se hlídat. Jenže švec seděl jako přikovaný na verpánku a všechna domácí 

práce ležela na ženě. Uklidit v chaloupce, zamést dvorek, a hlavně aspoň jednou za 

den uklohnit dětem něco teplého do žaludku. A co se v nestřeženém okamžiku nastalo 

– pokaždé hop, a už si ten kuliferdík po zemi zase kutálel sudy rovnou ke dveřím. A 

vždycky vyvázl se zdravou kůží! Tahle zábava jako by mu naopak prospívala. Žádné 

moldánky, kdepak, smíchu jako na houpacím koni. Když se do  syta nasmál, dostal 

náramný apetýt. Nadlábl se, a tak žádný zázrak, že byl tlustý na tři prsty a že roste 

jako tráva po májové vláze. 
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Člověk si na všechno zvykne, ale tahle Honzíkova šprťouchlata nešla ševci a jeho 

ženě pod nos. Co kdyby … Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho 

utrhne. Jednou se mu darebovi na čele přilepí boule, jindy si odře loket, a na horší 

radši ani nepomyslet. A tak vždycky oba trnuli, jak to dopadne příště, až kluka budou 

ze země zvedat. 

   Ševcová byla utrápená, celá skleslá jako na řepě s motykou. Což, všechno by 

jakžtakž šlo, kdyby navíc na ni nedolehla nemoc. Den ode dne chřadla, až jednou 

zavřela oči načisto. I zaplakal švec, i zaplakaly děti. Bodejť, mámu nikdo nenahradí. 

   Ale stalo se, že chudé sousedce odnaproti zemřel před krátkým časem muž. Zůstala 

na dně s dechem, bez ničeho, ani kravičku, ani kozičku, a dětí málem taky jako smetí. 

Kdyby je přidala k ševcovým, pak by jich už doopravdy napočítala o mnoho míň než 

dírek v sítě. A sousedka je k nim skutečně přidala. Švec si totiž řekl: 

   „Ona je sama, já jsem sám, o děti se nemá při té mé robotě kdo postarat. A když dva 

chudáci dají svou bídu dohromady, ten život se přece jen unese.“ 

   No a tak jeho děti dostaly druhou mámu. 

   Nebyla to zlá žena, nic nedobrého o ní nemůžeme povědět. Jakmile se rozzlobila, 

nevážila slova a ta se pak nazpátek z povětří lapat nedají. Ale o děti se starala všecka 

čest. Otáčela se jako čamrdka a všechnu práci zastala. Ovšem dohlížet bez ustání i 

na neposedného kluka v kolíbce, to už bylo nad její síly. 

   A ten nezbeda se té své zábavy nevzdal, samosebou. Pořád z kolíbky ven a ven. I 

co by z kolíbky! Čerti by s ním šili, i kdyby měl celou sednici pro sebe. Poněvadž se 

vždycky koulel rovnou ke dveřím, snadno si švec spočítal na prstech, co ten kluk má 

za lubem: 

   „Nedal bych za to zlámanou grešli, že je tomu škvrněti v sednici dusno. Chce asi    

na čerstvé povětří.“ 

   „Což o to, mohli bychom kolíbku postavit na dvorek. Zvlášť teď, když sluníčko svítí. 

Ale já se obávám, že je za tím něco jiného,“ prohodila záhadně žena. 

   „A co by bylo?“ tvářil se nechápavě švec. 

   „Všechno mi říká, že ten Honzík bude nějak do větru. Uvidíš, dojde na má slova. 

Nebude mít doma žádné stání a bude se nám toulat.“ 

   A žena dobře hádala. Sotva Honzík začal lézt, každou chvíli si to namířil ke dveřím. 

A což teprve, když začal běhat. Pořád jenom hledal, kde tesař nechal díru, aby se 

mohl dostat na dvorek. I co jen na dvorek, jako po čáře pokaždé ke dvířkám. Kdyby ho 

ševcová v posledním okamžiku nezachytila za cíp košile, pámbu suď, kam by až 

treperendil. Koupil tedy švec ve městě zámek a dvířka ze dvorka na náves zamykali. 

Pár týdnů tohle na Honzíka platilo. Až jednou takhle v poledne po klukovi ani vidu, ani 

dechu, ani slechu. Vypařil se jako pára nad hrncem. Že to darebáčisko přelezlo plot!   

A namoutěkutě, takový capart, a už si poradil s plaňkami. 

   Položil švec škrpál na zem, na něj potěh, vedle potěhu kladívko a hajdy na náves. 

Přišel ještě v pravý čas – zahlédl, jak si to klučina metelí z návsi ven, snad do polí 

nebo kam. I vydechl švec úlevou, vzal Honzíka do náručí a klusal s ním domů. Jakmile 

se s ním vrátil do sednice, ševcová se rozdurdila jako čertisko a už sahala po potěhu. 
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   „Kluku hromská, pekelnická, myslíš, že mě usoužíš jako svou vlastní mámu? Moc se 

pleteš. Dám ti ochutnat tady ten potěh a vyléčím tě. To by ti tak vonělo, abychom se 

jenom kolem tebe točili: Máme taky jiné starosti, rozumíme?“ 

   „Ale ženo, vzpamatuj se,“ zadržel jí švec ruku, když se potěh užuž chystal na 

tancovačku. „Zlost je špatný rádce. Kdybys uhodila ve hněvu, mohla bys Honzíkovi 

ještě ublížit a pak by tě to nadosmrti mrzelo. Snad nic tak hrozného neprovedl.“ 

   „Jen ho ještě omlouvej,“ pohlédla žena vyčítavě na ševce. „Jakmile si nezapíše za 

uši, že má poslouchat, budeme s ním mít pekelec ustavičně. Stromek se musí rovnat, 

dokud roste. A škoda rány, která padne vedle.“ 

„Budiž, dělej tedy, jak uznáš. Jenom ten potěh proboha polož! 

   „Když myslíš, vyhovím ti.“ 

   I pustila potěh na zem, kluka ohnula přes koleno, vysoukala mu košili a holou rukou 

mu na zadeček začala lepit lívanečky. Jeden, druhý, třetí a nepřestala dřív, dokud mu 

jich neupekla rovný tucet. Kluk byl dvanácté dítě, a patří mu tedy i ta dvanáctá 

laskominka. 

   Ruka ji bolela, ale darebáček nic. Jen se uculoval, pusu od ucha k uchu. Marně se 

tedy ševcová utěšovala, že Honzíkovi stačí žďouchancová kaše a že potom nevytáhne 

z domova paty. Při nejbližší vhodné příležitosti zase přelezl, zase hurá na náves a 

zase tatík za ním mazal ostobrko. A tak to šlo jako na kolovrátku. Ba, pořád hůř a hůř. 

Jednou ho táta dohonil až v polích, jindy až na pokraji lesa. No, a když Honzík začal 

chodit do školy, pak teprve s ním byl kříž. Jakmile bylo po vyučování, procedil mezi 

zuby: 

   „Táto, mámo, jdu se proběhnout.“ 

   „Ale nejdřív nám řekni kam!“ 

   „No ven přeci, kam jinam.“ 

   A v mžiku byl ten tam. Zpočátku se vracel ještě včas, ale později se už všichni 

hrabali na kutě, a Honzík nikde. Přikolíbal se, když starší bratři a sestry spali. Jen 

máma s tátou zůstali vzhůru. 

   „Kdes tak dlouho lajdal?“ 

   „S kým jsi byl?“ 

   „Netropil jsi nějaká alotria?“ 

   Jakoby hrách na stěnu házel. Honzík zarytě mlčel, hotový dub. Jako by měl 

jánevímjaké tajemství. Táta s mámou se domýšleli nejhoršího. Ten kluk provede 

nějaký darebný kousek a přivede nás do maléru. Bůhvíjakých kamarádů se chytil. 

   Ale voda, voda, samá voda. On ten klučina nic zlého nevyváděl. Den co den se 

vždycky rozběhl do lesa, prošmejdil tam kdejaký kout, věděl, kde rostou nejsladší 

jahody, kde největší borůvky, pod kterým smrčkem hledat hříbky. Drápal se po skále 

nahoru dolů, vylezl na každý kopec v okolí, proslídil každou rokli. Znal každého 

čtvernohého živáčka, každého ptáčka letáčka. 

 Čas běžel, Honzíkovi bylo zrovna tucet let a ten den se ze svých potulek zvlášť 

dlouho nevracel. Ševce i jeho ženu nakonec zmohla dřímota a oba usnuli spánkem 

spravedlivých. A v tom se jim syn vrátil. Proklouzl do sednice potichu jako myška, 

myslel, že ho nikdo neuslyší, a že se dneska vyhne výčitkám. Jenomže ševcová měla 
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spaní jako na vlnách. Protřela si oči, vyskočila a opět v ní vzkypěla žluč. A víc, než 

kdykoli jindy: 

   „Ty ničemo nad ničemy, jak si to představuješ! Takový klacek, měl by mít už rozum,“ 

a nechtěla nic víc a nic míň než láteřit. 

   Jenže Honzík stál jak pařez a usmíval se, jako by se nic nestalo a všechno bylo 

v pořádku. Ševcová po něm hodila okem, co se jí ten darebák vyšklebuje, a tentokrát 

se rozzlobila, že se neznala: 

   „Jsi šibeničník a nic jiného! A takového lumpajzníka my tu živit nebudeme. Seber si 

svých pět švestek a hybaj ze stavení. Nechci tě ani vidět, co živa budu. A za trest, že 

jsi doma neměl žádné stání, ať se touláš sám a sám na věky věků! Co svět světem 

bude!“ 

   S těmi slovy vystrčila Honzíka ze dveří. A byla to slova nepěkná. Neboť 

nezapomínejme, že tohle se odehrálo za oněh dávných a dávných časů a tehda 

člověk nemohl klábosit, jak chtěl. Každá jeho rozprávka měla svou váhu. Co vyslovil, 

to platilo nebo se stalo skutkem. A tak milý Honzík byl teďka odsouzen k tomu, aby se 

nikdy natrvalo neusadil v lidském příbytku a aby jeho domov byl tam, kam nejradši 

utíkal. Pod oblohou nebeskou, v lesích, na skálách, v horách. 

 Když ho nevlastní máma vypakovala ze stavení, hrklo v něm víc nežli ve 

stoletých hodinách. Ale potom jako každý umíněný kluk pohodil vzpurně hlavou. Aťsi, 

aťsi, aťsisi. A vydal se do světa, kam ho oči vedly a nohy nesly. Konce kraje to jeho 

putování nemělo. Nejdřív se dostal do krajiny rovné jako stůl, v dohledu žádný lesík 

ani kopeček. Tady se mu ani kapánek nelíbilo a byl nevrlý jako medvěd o Hromnicích, 

kdy se probouzí ze zimního spánku. 

 

 

 

A taky mu jako medvědovi, co dlouho nejedl, kručelo v žaludku. Hlad jemnostpán se 

mu tam probíhal jako kluci u nich v dědině, když honili po návsi káču. 

   Co jiného zbývalo než řemenem utáhnout bříško a přidat do kroku? A tak 

zanedlouho přišel do jiného kraje. Tuhle vršíček, za ním malebné údolí, tamhle 

smrkový háj. Ej, tady se už cítil doma, a že se tu uvelebí. Aspoň na nějaký čas.          

O živobytí měl postaráno. Jahod, borůvek a potom malin a ostružin tady bude 

habaděj. A v zimě? Žádné strachy. Nadarmo se skoro od narození nepotuloval po 
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lesích a kopcích. Znal každý kořínek, věděl, jak chutná, z jehličí si uměl uvařit polívku 

kořeněnou mechem. Na noc by se přikryl chvojím a chrupěl by jako v ráji. Tak co by. 

   Dny, týdny a měsíce ubíhaly. Ze začátku se tady Honzíkovi líbilo, ale později jako by 

mu pořád něco našeptávalo: Měl by ses sebrat a pokračovat v cestě. Tohle místo není 

pro tebe to pravé. 

   Honzík několik dní váhal a pak se jednou z rána rozhodl – půjde dál vandrem. No a 

šel. Opět se dostal do krajiny rovné jako stůl a opět byl zakaboněný, učiněný Lucifer, 

když ho čerti v pekle nechtějí poslouchat. Upaloval odtud jako vyplašený zajíc ze 

pšenice. Nu, a zase přišel do kraje, kde mu srdce plesalo. Lesíky, kopce, skály. Zase 

tady nějaký ten čásek pobyl a znovu hajdy do světa. A tak pořád dokolečka. Cožpak 

se nikde neusadí? 

   Zdálo se, že už ne, když tu k večeru v dálce uvidí hory vyšší nežli kdykoli předtím. 

   „I ejhle, tohle by bylo něco pro mě!“ 

   Co jiného, než hned tam spěchat! A okamžitě si vyšlápnout nahoru na tu špičičku 

skoro až v oblacích. Taková byla jeho první myšlenka. Jenže dneska bylo už pozdě, 

taky ho trochu pobolívaly nohy, a tak že si tamhle pod smrčkem do rána schrupne a 

s východem slunce vyrazí. 

   A taky ano, druhý den časně ráno si to Honzík namířil rychlým krokem do těch 

dosud neznámých hor. Nu a přesně v poledne už stál na tom nejvyšším vrcholku. Celý 

upocený, až se sám divil. Byl přece zvyklý pobíhat po kopcích a ani se kloudně 

nezadýchal, a teď aby si ze všeho nejdřív vyždímal košili. 

   „Takhle se uhřát! Ta hora mi zkrátka dala zabrat. A to je teprve jaro, venku žádné 

vedro, a tady na vršíčku dokonce ještě leží sníh. A poněvadž ta hora je tedy přikrytá 

sněhovou pokrývkou, budu jí říkat Sněžka.“ 

   A to jméno jí taky dodneška zůstalo. 

(Z knihy Krakonošova mošna) 

 

 

 

Krakonoš nebo též Rýbrcoul je bájný duch hor, který v různých podobách 

chránil Krkonoše před chamtivými hledači pokladů, pytláky a dalšími 

nenechavci. 

                                                                                                                       Wikipedie 

 

Úkoly: 

 

1. Odpověz: 

Jak se jmenuje nejvyšší pohoří v naší zemi? 

Jak se jmenuje nejvyšší hora a jak vzniklo její jméno? 

2. Do kterého literárního žánru zařadíš tento příběh? Je to: báseň, pověst, povídka 

nebo pohádka? Vysvětli proč. 
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Prosinec                                                                             

František Hrubín 

 

Za celý rok dala země lidem 

hojně darů a teď usíná. 

Na střechy sníh položil se s klidem, 

vlhký u teplého komína. 

 

Ve stavení život neustává,  

všechno se tu chystá na hody, 

voní jehličí i kamna žhavá,   

je to vůně míru, pohody. 

 

Zimo, obcházej si naše prahy,  

krabaťte se, cesty, od zmrazků, 

buďsi ještě na sluníčko záhy, 

ale stále je čas na lásku! 

 
Alšovská zima 

Miroslav Florian 

 

Prosinec. Chalupy se krčí, 

sníh ke střeše až navátý. 

Na pocestného z prahu vrčí, 

dobrácký ovčák huňatý. 

 

Je ticho jako po vymření. 

Zvonečků cinkne jenom smích, 

jak letí, letí koně ve spřežení 

v prastarých saních dřevěných. 

 

Je soumrak. Vzduchem poletuje 

už vířivý i hebký pýr. 

A ve všech oknech rozsvěcuje 

se jedno prosté slovo: mír. 

 

 

Úkoly: 

1. Přečti názvy básní a jména autorů. 

2. Které roční období je námětem obou básní? 

3. Která slova se vyskytují v obou básních? 

4. Nauč se jednu z básní zpaměti. 
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Krakonoš a truhlář 

Antonín Pochop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

Jeden chalupník na Hejlově – odkud je vidět na Kokrháč jako do cíle – měl několik 

synů, všecko řemeslníky ve světě. Ale každý rok o Vánocích se všichni sešli při 

štědrovečerní večeři v rodném domě. Na ten se všichni těšívali. 

   A tak jednoho roku už byli shromážděni kolem stolu a chystali se večeřet – měli jako 

obyčejně houbovou polévku a houbovec. Všecko bylo přichystáno a přeci nesedli. 

Někoho čekali. Jan, truhlář – on pracoval ve Slizku – ještě chybí, nepřichází. Venku 

zuřila vichřice, řádila, metala spousty sněhu, běda tomu, kdo je dnes na cestě! A Jan, 

náš Jan – stihne-li to jeho …. V obavách nakonec večeřeli bez něho. Měli smutné 

vánoce – Jan nepřišel… 

   A Jan byl na cestě. Už přicházel k Rezku, když se strhla ta hrozná bouře. Ani na 

krok před sebe neviděl, vítr honil sníh a zaslepoval oči. Cesty zaváty – nevěděl kudy 

kam. Cítil, jak ho opouštějí síly, jak při těžké chůzi umdlévá. Je Štědrý den – a on snad 

bídně, bez pomoci zahyne v téhle pustině… 

   Najednou zjistí, že ho kdosi drží za ruku. A šli – dlouho – ani slova nepromluvili, až 

se najednou před nimi rozsvětlí. Ocitli se ve velikém sále, kde se stěny jen jen svítily. 
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Tu teprve si Jan všimne svého průvodce. Je to muž statný, silný, horátný, je 

v dlouhém plášti a širokém klobouku. A promluví k Janovi: „Jsme na místě, hochu. 

Tady si odpočineš a posilníš se a mně prokážeš dobrou službu. Podívej na ty hromady 

kamení – samý karbunkl a kamrhól, tedy karneol – to jsou mé převzácné poklady.    

Za den budeš s prací jistě hotov a potom můžeš jít domů, čekají tě na Vánoce.“ 

   A druhý den se dal Jan do díla. Robil úhledné bedýnky a sloužící do nich ukládali 

lesklé kameny. Do večera bylo všechno srovnáno a muž vyvedl Jana zase ven. Vedl 

jej za ruku a po malé chvíli stáli před chalupou v Hejlově. „Tohle si vezmi za dobrou 

práci,“ pravil muž, podal Janovi bedničku a potom zmizel ve sněžné vánici. 

   Ve světnici stojí všichni kolem stolu. Je Štědrý den, na stole voní zase houbová 

polévka, houbovec. Ale tváře všech jsou vážné, zarmoucené. Není divu! Vzpomínají, 

že loni Jan nepřišel a celý rok potom neměli o něm žádné zprávy. Už pohynuly 

všechny naděje, že Jana ještě někdy spatří. 

   Ale tu venku zarachotí klapka, v předsíni si někdo oklepává sníh, otevřou se dveře   

a v nich stojí dávno oželený, milý Jan. Překvapením nejsou mocní slova, udiveně      

na něho hledí. Je to on, nebo se zjevil jeho duch? 

Konečně se Jan ozve: „Tatínku, maminko! Co se na mne tak cize díváte? Bratři, sestro 

– copak mě neznáte? Jsem váš Jan, přicházím ze Slizka…“ 

   Teprve teď se vzpamatovali a běží k němu. A byl to potom radostný Štědrý den. 

Jan jim všechno vypravoval, jak včera v té futeři zabloudil a jak se den zdržel při práci 

v tom sále, takže nemohl na Štědrý den přijít domů. „Ale teď vidím, že večeříte, jako 

jindy o Štědrém dni!“ diví se. 

   „Hochu, hochu, ty se snad mateš,“ povídá starostlivě matka. „Dnes je opravdu 

Štědrý den, loni jsi na něj ani nepřišel. Jen si upamatuj! Dnes máme pátek a loni byl 

Štědrý den ve čtvrtek. Tys tam nepracoval den, ale celý rok. Kde jsi vlastně byl?“ 

Jan si mne čelo… vzpomíná si, že v síni odložil bedničku. Doběhne pro ní, otevře ji: 

lesklo se v ní drahé kamení a navrch ležela malá cedulka: „Za práci od Krakonoše.“ 

****** 

   Ty kameny potom v městě dobře prodali a Jan si zařídil vlastní dílnu a už nikdy 

nešel za prací do Slizka. 

                                                                                            (Z knihy Krakonošova mísa) 
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Jak dřevorubec napálil medvěda 

 

Vypravěč:  Dřevorubec se vracel z práce. Šel lesem, na rameně nesl pilu. A jak tak 

jde a těší se, že už za chvíli bude doma, najednou se mu postaví do cesty veliký 

medvěd. 

Medvěd: „Chlape, teď tě sežeru!“ 

Dřevorubec: „Poslouchej, medvěde, že se nestydíš. Tohle není od tebe hezké.“ 

Medvěd: „Co není hezké?“ 

Dřevorubec: „Však ty dobře víš, za co by ses měl stydět.“ 

Medvěd: „A nevím!“ 

Dřevorubec: „Jen nedělej hloupého, medvěde. Není hezké, že jdete na mne hned 

dva!“ 

Medvěd: „Co to chlape, povídáš!“ (říká zuřivě) „Jsem na tebe sám a sám tě taky 

sežeru.“ 

Dřevorubec: „Jste na mne dva, medvěde. Dobře vidím, kdo se to schovává tamhle  

za dubem.“ 

Medvěd: „Co kde vidíš, chlape?“ (rozhlíží se) „Kdo že je za dubem?“ 

Dřevorubec: „Však ty víš, medvěde, s kým ses na mne smluvil. Za dubem přece číhá 

tygr.“ 

Medvěd: „Cože, tygr?“ (ptá se polekaně) 

Dřevorubec: „Ano, velký tygr.“ 

Vypravěč: Medvěd už na nic nečekal a uháněl do lesa. Dřevorubec se usmál             

a pospíchal domů. 

                                                                       (Upraveno podle pohádky z knížky 100 kapek) 

 

 

O pastýři a lvu 

 

Vypravěč: Není na světě jen samá zlomyslnost, která se léčí holí, ani po světě 

nechodí jen samí vlci a lišky. Za dávných časů se vyprávěl příběh o tom, jak pastýř 

uviděl lva, který plakal. 

Pastýř: „Copak tě potkalo tak zlého, že naříkáš?“ 

Lev: „Vrazil jsem si do tlapy trn a teď hlady nejspíš umřu. Když kulhám, nemohu lovit.“ 

Pastýř: „I což, přece tě nenechám zahynout.“ 

Vypravěč: Pastýř ošetřil poraněnému lvu packu. Potom se rozloučili a každý šel svou 

cestou. Léta plynula, a když byl pastýř starý a slabý jako věchýtek, přepadli ho 

loupežníci. Měl už na kahánku, ale kde se vzal, tu se vzal, přiběhl lev a řevem vskutku 

královským lupiče zahnal. 

Lev: „Jak ty mně, tak já tobě. Tys mně před časem vytrhl z paty trn a já ti teď přišel 

splatit svůj starý dluh.“ 

Vypravěč: Tak to vidíte. Oplácí-li svět zlé zlým, může zase dobré oplatit dobrým. 

 

                                                                   (Z tvorby Josefa Lady vybral Jan Vávra - upraveno) 
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Veselé verše 

 

Mouchy                      Na pláži 

Josef Václav Sládek                                                   Jiří Žáček 

 

Sedly mouchy v loubí stínu,            Vítr oře moře 

tři, pod jednu pavučinu.             z dálky do dálky, 

                vyorává mořské korálky. 

Pro tři že je místa málo, 

všechněm třem se mouchám zdálo.                                          

                            Ráno najdeš                                                                                  

Jedna dí: „Jsem mušák starý,            lastury a mušle v písku. 

mě zde místo patří,- vari!“             V mušli zpívá moře. 

                Můžeš si ty písně 

Druhá dí: „Jsem velká dáma,            opsat do notýsku. 

já tu budu sedět sama.“ 

 

Třetí praví: „Bloudi oba!           Dej si mušli k uchu. Slyšíš?  

Mladým patří naše doba.“                      Jsou to písně rybí: 

                V mušli šumí moře, 

Mezitím, co spor se vede,             ale slova chybí. 

pavouk vůkol sítě přede. 

 

A než konec byl té vádě, 

všechny tři sněd popořadě. 
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Škrhola       Mořeplavec                                                

Jiří Suchý       Jiří Žáček 

 

 

V pimprlové komedii stalo se,    Kdybych já měl 

že usedla vosa králi na nose.    kapitánské necky, 

Král se namích a bouch pěstí do stolu,   objevil bych 

Zavolejte na tu vosu Škrholu!    světadíly všecky. 

 

Škrhola si řek, že vosu prožene    Plachty bych měl z trička 

sukovicí mohutně se ožene.    nebo z gatí, 

A jak tam ta vosa sedí na nose,    byl bych slavný mořeplavec, 

Bouchne ji a v tu ránu je po vose.   milí, zlatí! 

 

Zbývá jen, abychom     Já bych doplul třeba 

k tomu dodali:      na severní točnu--- 

v tu ránu       jenže nemám necky, 

je po vose       co si bez nich počnu? 

a po králi.                   (Z knihy „Ahoj, moře“) 

 

Chtěl bych radit, nijak vás však nenutím, 

malé věci řešte ruky mávnutím. 

 

                              (Ze starší čítanky) 
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Vtipy 

 

Pepíček se hlásí: „Pane učiteli, já nemohu přijít v pátek do školy.“ 

„ A proč, Pepíčku?“ 

„ Za prvé budu nemocný a za druhé jedeme k tetě na zabíjačku.“ 

 

 

Učitel se ptá žáka. 

„Honzíku, řekni nám, co všechno se dává do jitrnic!“ 

„Neřeknu!“ 

„Ty to nevíš? Vždyť jsi přeci syn řezníka!“ 

„No, právě. Kdybych řekl pravdu, tak ty jitrnice nikdo nekoupí.“ 

 

Dva studenti: 

„Kam jdeš studovat?“ 

„Na medicínu.“ 

„To je prima! Já jdu na veterinu. Až to jednou dokončíme, budeme léčit jeden 

druhého.“ 

 

„Jirko, že se nestydíš přijít v takové košili do školy! Je na ní vidět, že jsi ráno pil kávu.“ 

„Kdepak, kávu jsem pil už minulé pondělí.“ 

 

V pondělí ráno, na první vyučovací hodině, se ptá Libor Petra: 

„Kolik je hodin?“ 

„Čtvrt na devět!“ 

Libor si povzdechl: „Ten týden ale pomalu utíká!“ 

 

Seděly dvě stonožky na zahradě a pozorovaly zahradnici v minisukni. Pak jedna 

povídá: „To jsou ale pěkné nohy, co?“ „To jo, ale je jich málo.“ 

 

Tatínek se v sadu chystá porazit letitou švestku. Malý Frantík nejdřív jen kouká a pak 

se ptá: „Tati, proč kácíš tu švestku?“  

„Protože je už suchá, Frantíku,“ odpovídá otec. 

„To je škoda, tati, mohli jsme z ní rovnou česat sušené švestky.“ 

                                                                                     

(Zdroj: Starší čísla Čtyřlístků a tisku) 
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Kytice 

Karel Jaromír Erben 

 

 

 

Zemřela matka a do hrobu dána,  

siroty po ní zůstaly; 

i přicházely každičkého rána 

a matičku svou hledaly. 

 

I zželelo se matce milých dítek; 

duše její se vrátila 

a vtělila se v drobnolistý kvítek, 

jímž mohylu svou pokryla. 

 

Poznaly dítky matičku po dechu, 

poznaly jí a plesaly; 

a prostý kvítek, v něm majíc útěchu, 

mateřídouškou nazvaly. 

 

Mateřídouško, vlasti naší milé, 

ty prosté naše pověsti! 

Natrhal jsem tě na dávné mohyle - 

komu mám tebe přinésti? 

 

Ve skrovnou já tě kytici zavážu, 

ozdobně stužkou ovinu; 

do širých zemí cestu ti ukážu, 

kde příbuznou máš rodinu. 

 

Snad se najde dcera mateřina, 

již mile dech tvůj zavoní; 

snad že i najdeš některého syna, 

jenž k tobě srdce nakloní. 
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Zlatý kolovrat 

Karel Jaromír Erben 

 

Okolo lesa pole lán, 

hoj jede, jede z lesa pán, 

na vraném bujném jede koni, 

vesele podkovičky zvoní, 

jede sám a sám. 

A před chalupou z koně hop 

a na chalupu klop, klop, klop! 

„Hola hej, otevřete mi dveře, 

zbloudil jsem při lovení zvěře, 

dejte vody pít!“ 

Vyšla dívčina jako květ,  

neviděl také krásy svět,  

přinesla vody ze studnice, 

stydlivě sedla u přeslice, 

předla, předla len. 

Pán stojí, nevěda co chtěl, 

své velké žízně zapomněl; 

diví se tenké, rovné niti, 

nemůže oči odvrátiti 

z pěkné přadleny. 

„Svobodna-li je ruka tvá, 

ty musíš býti žena má!“ 

Dívčinu k boku svému vine. 

„Ach, pane, nemám vůle jiné, 

než jak máti chce.“ 

„A kde je, děvče, máti tvá? 

Nikohoť nevidím tu já.“ 

„Ach, pane, má nevlastní máti 

zejtra se s dcerou domů vrátí, 

vyšly do města. 

Okolo lesa pole lán, 

hoj jede, jede zase pán; 

na vraném bujném jede koni, 

vesele podkovičky zvoní, 

přímo k chaloupce. 

A před chalupou s koně hop 

a na chalupu klop, klop, klop! 

„Hola, otevřete, milí lidi, 

ať moje oči brzo vidí 

potěšení mé.“ 
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Vyšla babice kůže a kost. 

„Hoj, co nám nese vzácný host?“ 

„Nesu ti, nesu v domě změnu, 

chci tvoji dceru za mou ženu, 

tu tvou nevlastní.“ 

„Hoho, panáčku! Div a div! 

Kdo by pomyslil jaktěživ? 

Pěkně vás vítám, vzácný hoste, 

však ani nevím, pane, kdo jste? 

Jak jste přišel k nám?“ 

 

„Jsem této země král a pán, 

náhodou včera zavolán; 

dám tobě stříbro, dám ti zlato, 

dej ty mně svoji dceru za to, 

pěknou přadlenu.“ 

„Ach, pane králi! Div a div! 

Kdo by se nadál jaktěživ? 

Vždyť nejsme hodny, pane králi! 

Kéž bychom záslužněji stály 

v milosti vaší! 

Ale však radu, radu mám! 

Za cizí – vlastní dceru dám; 

jeť podobná té druhé právě 

jak oko oku v jedné hlavě, 

její nit – hedváb!“ 

 

„Špatná je, babo, rada tvá! 

Vykonej, co poroučím já: 

zejtra, až den se ráno zjasní, 

provodíš dceru svou nevlastní 

na královský hrad!“ 

                                                            

   Ze sbírky Kytice 

                                                                                                            (úryvek) 

 

Úkoly: 

1. Přečtěte celou báseň (ze sbírky Kytice). 

2. Vyhledej v básni slova, která se rýmují. 

3. Co víš o K. J. Erbenovi? 

4. Znáš některou pohádku od K. J. Erbena? Napiš její název. 
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O bratru Janu Palečkovi, šaškovi krále Jiřího 

Emanuel Frynta 

 

střechy z došků                                                   prohlédl úskok 

pokrývání střech                                                  ukonejšit k bezstarostnému spánku 

některých z těchto zámožných                            bedlivě sledoval 

patnáct bílých grošů                                            vysypal z měšečku peníze 

v koženém váčku                                                zlodějské řemeslo 

předstíral ospalost                                               laskavé bláznovství  

 

Bratr Jan Paleček neměl jméno podle toho, že by byl malé postavy. Pocházel z rodu 

zemanů z Pálče. Říkali mu Jan Pálček nebo Paleček. Byl to nejen šašek, tedy 

služebník krále Jiřího z Poděbrad, ale jeho moudrý rádce. Nikdy nejmenoval nikoho 

jinak než bratře nebo sestro, i krále a královnu. Proto mu říkali bratr Paleček. 

 

Kde pracovat a kde jíst 

Bratr Paleček chodíval v létě do vsí a pomáhal při práci chudým lidem. Tenkrát mívaly 

chalupy střechy z došků, malých svazků slámy. Paleček se dobře vyznal v pokrývání 

střech došky. Když tak někdy u chudého pracoval a přišel čas oběda nebo večeře, 

sebral se a šel se najíst jinam. Tam, kde viděl veliké a bohaté stavení, ke šlechtici 

nebo jeho správci. 

Někteří z těchto zámožných se tomu divili a nebylo jim to vhod. 

Říkali mu: 

„Bratře Palečku, pročpak tohle děláš? Říká se přece odedávna: Kde jsi pracoval, tam 

ať ti dají najíst. Ale ty jsi u nás nedělal nic. Proč tedy u nás jíš?“ 

„Protože myslím na všechno,“ odpovídal Paleček. „Až ty, bratře, budeš tak chudý jak 

ten, komu jsem dnes pomáhal, a on bude tak bohatý jako dnes ty, přijdu potom k tobě 

pracovat a k němu jíst.“ 

A tak měli bratra Palečka chudí lidé rádi a bohatí mu nemohli jídlo odepřít. 

 

Bratr Paleček a lupič 

Král Jiří dával Palečkovi každou sobotu patnáct bílých grošů. Paleček je nosíval podle 

tehdejšího zvyku v koženém váčku u pasu. Neužíval těch peněz pro sebe a také se    

u něho obyčejně dlouho nezdržely. Rozdával je těm, kdo měli dětí mnoho a statků 

málo. Jednou v sobotu se Paleček přímo od krále vydal na cestu a přišel do jedné 

hospody, aby tam přespal. Hostinský uložil Palečka do světnice s jakýmsi neznámým 

člověkem. Ten člověk se tvářil jako přítel. Byl to však lotr, který toužil po cizích 

penězích. Aby Palečka zmátl, předstíral ospalost. Sotva vlezl do postele, dělal, že spí. 

Paleček dobře prohlédl ten úskok. Věděl, že ničema ho chce ukonejšit 

k bezstarostnému spánku a pak mu měšec s penězi uřezat a zmizet. I děla Paleček 

také, že spí. Ve skutečnosti bedlivě sledoval, co lupič chystá. Tak hlídali jeden 

druhého a nespali dlouho přes půlnoc. 

Tu najednou Paleček vstal. Šel k lupiči, který se tvářil, že spí, zatřásl jím a pravil: 
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„Vstaň a rozsviť!“ 

A když ten ničema rozsvítil, vysypal Paleček z měšečku své peníze, začal je 

rozdělovat a udělal dvě stejné hromádky. V každé bylo sedm a půl groše. 

Lupič strnul a koukal na to vyjeveně. 

„Poslouchej, bratře,“ řekl mu Paleček, „ty nespíš a já dobře vím proč. Chceš mi uřezat 

můj měšec s penězi. Já také nespím, protože tě hlídám, abys to neudělal. Udělejme to 

tedy jinak. Z těch patnácti grošů, které mám, vezmi si ty sedm a půl a já si vezmu také 

sedm a půl. A dejme si pokoj a spěme. Ale o jedno tě prosím, bratře – nech toho 

zlodějského řemesla. Jinak skončíš na šibenici.“ 

Takové jednání lupiče ohromilo. A kdo ví, snad z něho Palečkova moudrost a laskavé 

bláznovství udělaly lepšího člověka. 

 

                                                                                            (Podle knihy Moudří blázni) 

          /upraveno a zkráceno/ 

                                                                                                     

    

Úkoly: 

1. Vysvětli původ jména „bratr Paleček.“ 

2. Připrav si odpověď na otázku: „Co se nám na Palečkovi líbí. Jaký byl?“ 

3. Vyhledej a přečti, co řekl Paleček bohatým, když ho nevítali k obědu. 

4. Čím ohromil Paleček lupiče, který ho chtěl okrást? 

5. Je tento příběh:  a) pohádka? 

                                b) povídka? 

                                c) pověst? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHYTROST NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁRY 
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Test č. 2 

 

 

I. Na straně 25 -32 jsou tři texty. Jsou to příběhy známých osobností. Tvým 

úkolem je: 

1. Napsat nadpisy textů. 

2. Napsat jména autorů. 

3. Doplnit do vět, čím se jednotlivé postavy proslavily. 

 

Věra Čáslavská je ________________ a olympijská _______________. 

Emil Zátopek byl _________________ a olympijský _______________. 

Jaroslav Marvan byl ___________________________ . 

 

 

II. Najdi si pohádku na straně 47. 

1. Napiš nadpis. 

2. Vypiš všechny věty, které říká dřevorubec. 

3. Nakresli k pohádce obrázek. 

4. Je to divadelní hra? Odpověz jedním slovem. 

 

 

III. V pověsti „Vymáchaný pekař“ na straně 33 vyhledej, jak byl oblečen rychtář. 

Popis jeho oděvu přepiš (hledej v první polovině textu). 

 

 

IV. Opiš přísloví ze strany 34. 

 

 

 

 

 
 

 



57 

 

 
 



58 

 

 
 



59 

 

 
 



60 

 

 

 

(Čtyřlístek č. 128) 
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V Pantáticích na návsi 

Povídání o drakovi 

 

Pavel Šrut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Pantáticích na návsi, 

kde zvedají nožku psi, 

objevil se jednou drak. 

 

 

Nebo vlastně naopak: 

neobjevil se tam drak,  

nýbrž Honza, v ruce prak, 

volal, že měl namále, 

draka spatřil na skále, 

vypadal prý jako živý, 

přeukrutně přestrašlivý, 

drak všech draků – a co víc: 

chystá se do Pantátic! 
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Dlouhatánský sedm metrů    A tak celé Pantátice  

plivá oheň proti větru,     přibíjejí okenice,  

na hřbetě má ostré zobce    zamykají na petlice,  

brzo se prý spustí z kopce,   berou k sobě do sednice  

přihrne se ještě dnes    koně, kozy i slepice   

do Pantátic na náves.    prostě mela – a co víc: 

       říkám vám jen polovic! 

 

 

 

Nejsou šavle, nejsou meče, 

starostová v troubě peče 

těžké koule do houfnice –  

starosta zas brousí kosu, 

ušmikne si kousek nosu, 

prostě mela, prostě zmatky, 

každý by chtěl draka zpátky 

zahnat zase do pohádky, 

tam, kam patří, aby víc 

nestrašil u Pantátic! 

 

 

 

Ke králi se přihnal posel, 

jenže to byl pěkný osel, 

zdálky křičel: „Drak je tady, 

už vám leze do zahrady, 

a to značí, že se chystá 

na princeznu dozajista!“ 
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Král hned svolá všechny stráže, 

a když se drak neukáže, 

přes pole a černý les 

vojsko táhne na náves. 
 

A návsi Honza s prakem 

ještě teď se třese strachem, 

a pak v čele vojska kráčí 

přes kameny, přes bodláčí –  

na skálu, kde bydlí drak. 
 

Nebo vlastně naopak: 

nebydlí tam žádný drak, 

to jen strach měl velké oči, 

neboť vojsko na úbočí 

spatří jenom ještěrku, 

jak se hřeje na štěrku, 

pozoruje oblaka –  

a neví nic o tažení, 

které bylo na draka.              (Časopis Čtyřlístek č. 133) 

 

Otázky a úkoly: 

1. Jaký literární útvar je „Povídání o drakovi?“               

2. Spočítej sloky. Najdi nejkratší a nejdelší sloku a obě přečti. 

3. Přečti několik veršů, které se rýmují. 

4. Které slovo se rýmuje se slovem „les“?      a) drak    b) náves      c) oči  

5. Napiš slova, která se rýmují se slovem Pantátice. 
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Budou vosy snášet med? 

Karel Poláček 

 

   abysem - abych                                  ďoura - díra 

   vočadla - oči                                       bylo nám do bréče - bylo nám do breku 

   habaděj - mnoho                                abych nevrdlouhal - abych nelhal 

   prauda - pravda 

 

   A když jsem přišel domů, maminka mně pravila, kde porád courám, já jsem pravil: 

„Nikde,“ a maminka mně pravila, abysem donesl boty ševci, jelikož mají sešajdané 

podpatky, a nařídila mně, abysem vyřídil, že se nechám poroučet, kdy by to mohlo být, 

a abych dal pěkné pozdravení, a tak jsem vzal boty a po cestě jsem si to opakoval, 

abych to nespletl. 

Jak jsem si to opakoval, tak přišel ke mně Bejval Antonín a pravil: 

   „Nazdar, kam jdeš?“ 

   Já jsem viděl, že dolejzá, tak jsem mu pravil, že se s každým nebavím. 

   Když jsem mlčel, tak pravil, že vynalezl ohromný vynález a všichni budou kulit 

vočadla. Já jsem s ním vůbec nechtěl mluvit, ale zeptal jsem se ho, jaký je to vynález. 

   On pravil tichým hlasem, že by tuhle na poli a tam v mezičce vynalezl vosí hnízdo. I 

pravil, že bysme to hnízdo mohli vybrat a plástve s mladými doneseme domů a 

založíme si vosí úl. Vůbec se diví, že lidé chovají jenom včeličky, když vosy snášejí 

také med. Až bude mít hodně medu, tak ho bude prodávat a bude mít peněz habaděj. 

   Já jsem pravil, že je to prauda, jenomže se vosy musejí ochočit, aby snášely med. 

   A Bejval pravil, to je to nejmenší, že si je ochočí, že ho vosy budou poslouchat na 

slovo, a ptal se mě, jestli půjdu s ním do spolku. 

   Mně se to líbilo, ale abych dělal milosti, tak jsem pravil, že se ještě uvidí, nýčko však 

že musím jít k ševci skrz ty rozhajdané podpatky, tak nevím. 

   Tak Bejval pravil, abych si vzal jeho kolo, že tam budu rychle a ono to také lépe 

vypadá, když se jede k ševci skrz rozšmajdané podpatky na kole, než když se jde jen 

tak. 

   A když jsem přijel k ševci, tak jsem pravil: „Pane Šafka, maminka se nechá poroučet, 

abyste spravil ty boty a kdy by ty boty mohly být, aby to zas netrvalo věčnost.“ 

   Pan Šafka odpověděl: „Mladý pane, řekni, že se nechám poroučet, že by ty botičky 

mohly být z neděle, když já řeknu slovo, tak to platí.“ 

   Tak jsem zase vsedl na kolo a jel jsem, ale nejel jsem přímo domů, abych to užil. 

Tak jsem jel kolem školy a školník dělal na zahrádce, nechal všeho a koukal se a já 

jsem byl rád, že se kouká. 

   Když jsem přišel domů, tak jsem šel pryč a maminka se ptala: 

   „Kampak? To nemůžeš chvilku doma posedět?“ 

   Já jsem pravil, že musím do houslí, ale šel jsem k Jirsákům. Čenda Jirsáků už věděl, 

že se jde na vosy, a taky doma povídal, že půjde do houslí. My totiž chodíme do houslí 

tři, já, Čenda Jirsáků a Éda Kemlink. 
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   A tak jsme šli na ty vosy a byli jsme tři. A když jsme šli, tak jsme potkali Zilvara 

z chudobince a ptal se nás, kam jdeme. Když jsme mu řekli, že jdeme na vosy, tak 

pravil, že půjde s námi. Tak jsme byli čtyři. Když jsme ušli kousek cesty, tak jsme se 

ohlédli a Pajda utíkal za námi a uši mu plandaly a on se smál. Tak nás bylo pět. 

   Když jsme přišli do polí, tak nás Bejval zavedl k mezičce a v ní byla ďoura, co z ní 

vylétaly vosy. Tak jsme se radili, jakým způsobem bysme se hnízda zmocnili, ale 

v tom Pajda strašlivě zavyl, neboť si sedl na vosu. Éda Kemlink pravil Pajdovi, 

nevídáno, že nemusí kvůli všemu hned tak řvát, ale Pajda řval porád a Éda pravil, že 

nemusil s námi jít, že se ho nikdo neprosil. 

 

 

 
 

 

   Nám pak pravil, že Pajda má ve všem velkou smůlu, povídal, že si jednou sedl na 

včeličku a ona mu dala žihadlo a Pajda děsně kvičel a jeho maminka pravila: „Já se  

z toho psa zjevím!“ a namazala to olejem z lampičky, on už nekvičel, ale pak jí sežral 

šití a musili z něho tahat nitě, on taky pomáhal, jelikož to z něho nešlo. 

   Tomu jsme se všichni velmi divili, a když Éda viděl, že se divíme, tak pravil, že jeden 

pán jim dával za Pajdu moc peněz, a pravil, že je to zázrak přírody, ale my jsme 

poznali, že si to přidal sám od sebe, abychom se ještě více divili, tak jsme mu pravili, 

aby nás nebavil. 

   Načež Bejval pravil, že se musíme poradit, jak bysme ty vosy přemohli, jelikož to 

není jen tak. Jirsák pravil: „Víte co, na tu ďouru navalíme pejřku a pak to zapálíme. 

Když jim to bude čudit pod nos, tak půjdou od toho pryč a pak my to hnízdo vykopeme 

a půjdeme s ním domů.“ 

   A Bejval na to pravil: „Tak jo,“ a my jsme nosili pejřku, až toho bylo hodně, a pak 

jsme to podpálili. 

   Avšak brzy jsme poznali, že se stala chyba. Dneska už víme, že vosy nejsou tak 

hloupé a že jsou chytřejší než všichni hoši. Ony asi už věděly, že je budeme chtít 
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vykouřit, a tak si pro každý příklad vydlabaly ještě jednu ďouru, o které jsme nevěděli. 

Pročež nás děsně převezly. 

   A tak, když to hořelo, převelice rychle vyletěly druhou ďourou a kroužily ve výšce a 

hrozně bzučely, neboť byly dožrané moc. A byla jich velká síla a točily se kolem 

dokola a koukaly, kde by byl jejich nepřítel. Jakmile nás spatřily, tak nás začaly počítat 

a viděly, že nás bylo pět. 

   Tak se ten roj rozdělil na pět houfů a každý houf si jednoho z nás vyhlédl, aby mu to 

vykreslil. 

   My jsme velmi křičeli a rozutekli se na všechny strany, utíkali jsme neobyčejně 

rychle, ale platné nám to nebylo nic, jelikož vosy jsou milionkrát rychlejší než hoši. Tak 

nás honily po polích semo tamo a štípaly nás do rozličných částí těla. Pajdu štípla 

jedna do čumáku, pročež neobyčejně řval i vstrčil čumák do měkkoty, aby se ochladil. 

My jsme řvali čím dále, tím více a oháněli jsme se větvemi, ale tím jsme vosy ještě 

více namíchli a bylo nám do bréče. 

   Tak jsme utíkali porád, až jsme přišli do naší ulice a potkali jsme méblák a koně vedl 

Jakub od Bejvalů. Když viděl, jak nás vosy zřídily, tak se zasmál neobyčejně silně a 

pravil: „I heleme se!“ 

   A když jsem přišel domů, tak se mne tatínek ptal, kde jsem byl. Já jsem pravil, že 

v houslích. 

   On pravil: „Tak proč máš křivou hubu, kdyžs byl v houslích?“ 

   To byla pravda, že jsem měl křivou hubu a oteklý nos a místo očí úzkou škvírku, 

takže jsem vypadal jako Číňan. 

   A když se mne tatínek pořád ptal, tak jsem pořád lhal, že jsem byl v houslích, ale 

lhal jsem málo, pročež tatínek odepnul pásek a já jsem dostal velice, abych podruhé 

nevrdlouhal. 

   Potom jsem nesměl tři dny na ulici, aby mně otok nezastydl, jelikož bych pak musil 

celý život chodit s křivou hubou a to bysem měl za všecko. 

   Víckrát však už na vosy nepůjdu, jelikož mne to nebaví, a raději budu doma 

pomáhat, aby se vidělo, že jsem se polepšil. A Bejvalovi Antonínovi řeknu do očí, že 

není žádný vynálezce, ale trouba ze všech nejtroubovatější. 

                                                                                                      

(Z knihy Bylo nás pět – zkráceno) 

 

Úkol:   

1. Knížka se jmenuje, Bylo nás pět. Vypráví o pěti chlapcích, z nichž jeden byl 

spisovatel Karel Poláček. Jak se jmenovali další čtyři? Všechna jména najdeš v textu. 
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Špalíček pohádek 

František Hrubín 

 

   Špalíčkem starodávných pohádek chci poděkovat vílám a čarodějům mého dětství – 

dědečkovi Janu Novotnému z Lešan, našemu čeledínovi Filipovi a Františce 

Adamové. Před mýma očima dělali pravá kouzla. 

   Dědeček uměl vyčarovat ze dřeva krásnou díž, štíhlý cep, bílé žebřiny, a nebyl ani 

bednářem, ani kolářem. Ani nebyl obrem, a přece pastvinu, zalehlou bludnými 

balvany, proměnil v pole a to pole vám potom klasy jen šumělo a hrálo. 

   Náš Filip rozuměl řeči zvířat. Seděl třeba za stolem a najednou vyskočil, jako když 

ho píchne. Říkají si o pití,“ řekl a běžel dát kravám vodu s otrubami. Naučil našeho 

volka poslouchat na jméno Matěj. „Matěji, Matěji!“ volal jsem za ním, když jsme s ním 

jeli orat. Matěj se ohlédl a zastavil. Myslil jsem si v tu chvíli, že taky umím čarovat, že 

jsem to dobré dobytče přimrazil k zemi. Ale Filip udělal krok, něco zašeptal, Matěj ode 

mne odvrátil hlavu a šel za Filipem. 

   Františka Adamová byla chudá vdova, nejchudší ze vsi, a měla tři děti. Denně se u 

nás stavěla. Její děti, Jenda, Pepík a Mařka, byly mými prvními přáteli. Adamka uměla 

z obyčejné světnice udělat kouzelný zámek, plný světel, složený ze samých věžiček 

s tajemnými komůrkami. Když chtěla, z černých koutků malé síňky vyrostl rázem tak 

hustý les, že by se v něm ani sto myslivců nevyznalo. Stačilo, aby začala vyprávět. 

Měla chudák pořád oteklé prsty, nepřestaly se jí podebírat, to v nich za život měla 

napícháno tisíce bodláků z polí. A když těmi prsty drala peří – ve světnici bylo světlo 

z malé petrolejky jen nad stolem - každé peříčko, které odrala, se jí chytilo na její slova 

jako křidélko: slova létala sem a tam, kroužila a splétala se v čarovný rej a z toho reje 

se vinul pohádkový příběh. 

   Později jsem si pohádky četl také sám. Teta z Prahy mi posílala malé sešítky 

pohádek, každý sešítek měl čtyři listy a nebyl větší než dlaň. Byly v nich barevné 

obrázky a hustě tištěné čtení. Ty pohádky se dostávaly u kupců se smíšeným zbožím, 

přidávali je k nákupu. Měl jsem jich jistě dobrou stovku. Dědeček mi je svázal do 

špalíčku. Pohádkový špalíček šel z chalupy do chalupy, všude si jej děti četly, a četl se 

tak dlouho, až se docela učetl a nezbyl z něj ani list, ani obrázek. 

   A ještě jednu vílu jsem znal, byla zakleta v starou trojbarevnou kočku. Když jsem 

v zimě přišel ze sáňkování a dal jsem se do čtení, hned mi sedla za krk a předla. 

Klečel jsem na lavici, abych neměl hlavu tak nízko nad stolem, a s kočkou za krkem 

jsem si četl z pohádkového špalíčku. Četl jsem O Pavím králi, O Karkulce, O Bílé 

laňce, O Oslí kůži a jiné půvabné příběhy. Když se v pohádce někomu ubližovalo, cítil 

jsem, jak mi kočka zatíná drápek do límce u košile. Když se tam lidé měli rádi a jeden 

druhému pomáhali, přitiskla se mi nosem na ostříhané vlasy a vydržela tak sedět, 

dokud to v pohádce někdo nezkazil. 

   Všichni už jsou dávno mrtví. Když teď píšu pohádky, přeji si, aby má slova měla 

taková křidélka, jaká jim svými pořád obolavělými prsty dovedla přičarovat jen 

Adamka. Přeji si, abych vydržel u práce, jako u ní vydržel dědeček, a aby se mne 

příběh nepustil, jako se Matěj nepouštěl našeho Filipa. A toužím, aby mi za krkem 
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seděla stará trojbarevná kočka, sekla mě drápkem, když udělám chybu, nebo mě 

vlhkým nosem pohladila po vlasech, když se příběh k dobrému obrací. 

 

                                                                                         (Podle knihy Špalíček pohádek) 

 /upraveno a zkráceno/ 

 

 

Otázky a úkoly: 

 

1. Ve vypravování Františka Hrubína ses dočetl o třech lidech, na které ze svého 

dětství rád vzpomíná. Jistě budeš o nich umět doplnit následující věty: 

Dědeček uměl vyčarovat ze dřeva krásnou……………, štíhlý…………..,bílé 

žebřiny a nebyl ani…………., ani…………….. . Náš Filip rozuměl ……………… 

Františka Adamová uměla z obyčejné světnice udělat kouzelný ………………. 

Stačilo, aby začala ……………… 

 

2. Teta z Prahy posílala Františku Hrubínovi sešítky pohádek. Přečti si, co o nich 

napsal. 

3. Doplň do vět: 

Dědeček se jmenoval____________________. 

Čeledín se jmenoval ____________________ . 

Vdova se jmenovala ____________________ . 

Volek měl jméno   ______________________ . 

 

4. Přečti si tři přísloví a řekni, které se hodí k tomuto článku. 

Zjisti, co je to přísloví. 

 

           Komu se nelení, tomu se zelení. 

           Kdo se bojí, nesmí do lesa. 

           Je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. 
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O oslí kůži 

František Hrubín 

 

na nejpřednějším místě                                           otevřela komůrku 

těžce se roznemohla                                               v břečťanovém listí 

stříbrný živůtek                                                        ohyzdná kůže 

třpytivá sukénka                                                      blankytné šaty  

 

   Byl jednou jeden král, měl hodnou ženu a spanilou dceru. Ale na spokojené              

a šťastné domácnosti si nezakládal tak, jako si zakládal na velkých stájích. Měl rád jen 

koně a nikdo na světě se nemohl chlubit lepšími. Na nejpřednějším místě ve stájích 

nestál však nějaký nádherný kůň, ale starý osel. Osel si takové vážnosti opravdu 

zasloužil, měl od přírody zvláštní dar: každé ráno pod ním našli ve slámě hromádku 

krásných dukátů. 

   Ale není štěstíčka, aby v něm nebyla slzička. Královna se těžce roznemohla             

a umřela. Princezně nastaly zlé časy. Ztratila hodnou matku, jediné svoje zastání. 

Starý, ošklivý kníže ze sousedství se už léta o princeznu ucházel a král mu ji po 

manželčině smrti slíbil. Nešlo mu o štěstí jediné dcery, ale o pár krásných vraníků: 

kníže mu je nechtěl za nic na světě prodat, ale sliboval mu je darem, když mu dá 

dceru za ženu. 

   Zarmoucená princezna si šla stěžovat do lesa kmotřičce víle. Víla měla princeznu 

velice ráda. 

   „Vím dobře, co tě ke mně přivádí,“ pravila jí, „a ráda ti poradím. Řekni otci, že se    

za knížete vdáš, ale že ti musí dát kůži z toho osla, co nosí dukáty. Pochybuji, že kvůli 

vraníkům starého knížete obětuje tak vzácné zvíře.“ 

   Princezně svitlo trochu naděje a hned běžela za králem. 

  „Vdám se za knížete hned zítra,“ řekla, „ale musíš mi dát kůži ze zázračného osla.“ 

   Král se zamračil, neřekl ani slovo a odešel. Princezna si oddychla, myslila, že už má 

vyhráno. Ale za chvíli přinesli čerstvě staženou oslí kůži, dvorně ji rozprostřeli před 

princeznou. Princezna spustila nářek a krásné vlasy rvala si z hlavy. Tu před ní 

stanula kmotřička víla a pravila: 

   „Nezoufej, dceruško! Zahal se do oslí kůže, odejdi z paláce a běž, kam tě nohy 

ponesou. Tuhle máš kouzelný proutek. Jak jím šlehneš o zem, ať jsi kdekoli, ze země 

vyskočí truhla s nádhernými šaty a všemi tvými šperky. Už se nezdržuj a běž!“ 

   Princezně opravdu nic jiného nezbývalo. Zahalila se do ošklivé oslí kůže, tváře si 

začernila sazemi a odešla z paláce. Nikdo si jí v tom přestrojení ani nevšiml. 

   Druhý den přijel ženich, celý palác se chystal k slavné svatbě, ale nevěstu ne a ne 

najít. 

   Zatím princezna putovala, kam jí oči nesly. Po měsíci marného putování přišla 

k velkému, krásnému městu. U brány stál dvorec. Správcová zrovna hledala děvečku, 

potřebovala někoho, kdo by pral, staral se o vepře a pásl ovce. Špinavá tulačka v oslí 

kůži jí zrovna přišla vhod. 
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   Princezna službu přijala ráda. Ostatní čeládka s ní nechtěla nic mít, štítila se oslí 

kůže, a tak princezně vykázali za obydlí domeček, který stál stranou dvorce na konci 

staré aleje. Princezna měla práce dost. Ráno vyháněla na pastvu ovce a večer je 

zaháněla do ohrady. Krmila vepře, poklízela a prala. 

   Zvykla si na lopotu, byla ráda, že má co jíst a kde spát. 

   Jednou na pastvě si sedla u studánky, a tu ji napadlo, aby se podívala do jasné 

křišťálové vody na svůj obraz. Zhrozila se, jak šeredně v té oslí kůži vypadá. Kůže ji 

zahalovala od hlavy až k patě. 

   Princezna se zastyděla, shodila ze sebe oslí kůži a celá se v čisté vodě vykoupala. 

Hned jí tváře, ruce a nohy zasvítily bělostí, něžná pleť se zaskvěla jako růže po ránu. 

Nechtělo se jí ošklivou oslí kůži znovu obléci, co však měla dělat. Když se vrátila 

domů, poprvé si v komůrce nad svým neštěstím poplakala. 

   Druhý den byl svátek. Princezna se rozhodla, že se aspoň dnes obleče do hezkých 

šatů. Běžela do své komůrky a byla tak nedočkavá, že za sebou ani dveře pořádně 

nezavřela. Šlehla proutkem o zem a ze země vyskočila truhla. Princezna ji otevřela a 

komůrkou se zalila záře, jako by se tam rozsvítilo tisíce svící. Princezna se oblékla do 

šatů barvy slunečné, do vlasů si vpletla démanty a obula si zlaté střevíčky. Litovala, že 

nemá ani střípek zrcadla, aby se na sebe mohla podívat, a že tu není človíčka, aby jí 

řekl, jak je hezká a jak jí to sluší. 

   Zrovna v tu chvíli se vracel z lovu mladý král. Zahlédl přes plot skvělou záři, šla 

z tmavé aleje. Seskočil z koně, přelezl plot a tou alejí se pustil. Na konci aleje spatřil 

v břečťanovém listí pootevřená dvířka. Bylo mu divné, jaká záře z nich vychází. Šel 

blíž a viděl, jak se tam otáčí spanilá dívka v šatech zářících jako slunce a ve vlasech si 

rovná démantovou čelenku. Král myslil, že sní, a nemohl od té krásy oči odtrhnout. 

   „Kdo ostává v komůrce vzadu na zahradě?“ ptal se správcové. 

   „Tam? Pasačka vepřů,“ odvětila správcová. „Říkáme jí Oslí kůže, nic jiného než 

ošklivou oslí kůži na sebe nemá, každý se jí štítí.“ 
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   Mladý král neřekl, co tam viděl. Vrátil se do paláce a ještě téže noci se rozčilením 

těžce rozstonal. Obraz překrásné dívky mu nešel z mysli. Královna, jeho matka, si div 

nezoufala. Slibovala lékařům hory doly, ale nevěděli si s královou nemocí rady. 

   „Synáčku, pověz mi, co tě trápí,“ prosila krále, „řekni mi, co ti chybí, všechno ti ráda 

udělám kvůli, ať mě to stojí, co stojí.“ 

   „Milá matko,“ řekl mladý král, „mám jen jedno přání. Vzkažte Oslí kůži, aby mi upekla 

koláč, přineste mi ho a hned budu zdráv.“ 

   Královna se tomu zvláštnímu přání náramně divila. Vyptávala se, kdo ta Oslí kůže je. 

   „Slouží ve dvorci, má na starosti ovce a vepře,“ řekli jí. 

   „Na tom nesejde,“ pravila královna, „Můj syn chce, aby mu upekla koláč. Jděte jí to 

vyřídit.“ 

   Běželi do dvorce, zavolali Oslí kůži a řekli jí, co si mladý král přeje. Oslí kůže 

nemeškala, hned šla pro mouku, zvlášť ji na sítu prosela, vzala čerstvé máslo, vejce 

od nejlepší slepice a uzavřela se v komůrce. Odhodila oslí kůži, umyla si ruce a líčka, 

oblékla stříbrný živůtek a třpytivou sukénku a pustila se do díla. Jak tak byla spěchem 

rozčilena, nevšimla si, že se jí z prstu smekl prstýnek a spadl do těsta. Když koláč 

upekla, přehodila si přes živůtek a sukni oslí kůži, otevřela komůrku a podala koláč 

sluhovi, co tam venku čekal. Ten vzal koláč a utíkal do paláce. 

   Mladý král se pustil do koláče s velkou chutí. Jedl tak hltavě, že by se byl prstýnkem, 

zapečeným v těstě, udávil. Vyndal prstýnek z úst a nestačil se divit. Prstýnek byl malý, 

na lecjaký prst se jistě nehodil. Mladý král si jej schoval pod podušku a stonal a truchlil 

dál. Lékaři se nakonec shodli na tom, že se král uzdraví jen tenkrát, když se ožení. 

   „Synáčku,“ pravila královna, „řekni nám jméno dívky, kterou máš rád, a hned bude 

svatba.“ 

   Král vyndal z podpodušky prstýnek a řekl: 

   „Nechci žádnou jinou než tu, které se hodí na prst tenhle prstýnek.“ 

   Královna hned rozkázala, aby se v paláci shromáždily všechny dívky z města a 

zkusily si prstýnek. Které dívce padne, ta že bude královnou. 

   V paláci nastal sběh a shon. Dívky si zkoušely prstýnek celý den, princezny, 

hraběnky, komorné, kuchtičky, ale žádná z nich nedostala prstýnek ani přes nehet. 

Král se na to díval, a když zkusila prstýnek ta poslední, zvolal: 

   „A kde jste nechali tu, co mi upekla koláč, Oslí kůži?“ 

   Všichni se dali do smíchu. Copak tak ošklivou a špinavou osobu mohou pustit do 

paláce? 

   „Jen pro ni jděte,“ poručil král, „aby se neřeklo, že jsme někoho vynechali!“ 

   Se smíchem běželi pro pasačku vepřů a ovcí. 

   Princezna už před tím slyšela bubeníky a trubače a netušila, že ten rozruch způsobil 

její prstýnek. V tom slyší, že tlukou na dveře a volají, aby hned šla ke králi. Rychle si 

oblékla šaty měsíčné barvy, přehodila přes ně oslí kůži a vydala se do paláce. 

   Král se zhrozil, když spatřil osobu zahalenou od hlavy až k patě do šeredné oslí 

kůže. Byl smuten a v rozpacích že se dal tak ošálit, a začal věřit, že to, co viděl 

pootevřenými dveřmi, byl jenom sen. 

   „To ty bydlíš v komůrce na konci staré aleje?“ zeptal se Oslí kůže. 
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   „Ano, pane králi,“ odpověděla. 

   „Ukaž ruku,“ vybídl ji s povzdechem. 

   Zpod černé, ohyzdné oslí kůže vyklouzla útlá, roztomilá ručka, hebká jako bílá růže. 

A na nejkrásnější prstík na světě padl zlatý prstýnek jako ulitý. Tu se dívka trochu 

pohnula a oslí kůže z ní spadla. Objevila se v celé své kráse a spanilosti. 

   Mladý král jí padl k nohám a prosil ji, aby se stala jeho ženou. Princezna hned 

svolila, král se jí tuze líbil. Brzy se slavila svatba. Pozvali na ni také princeznina otce a 

kmotřičku vílu. Já na té svatbě také byl a dodnes princeznu vidím: vzala si na svatbu 

šaty barvy blankytné. Obloha, opásaná zlatými obláčky, se tak neskví, jako se skvěly 

ty šaty. 
                                                                                          

      (Podle knihy Špalíček veršů a pohádek) 

                                                                                                                (upraveno a zkráceno) 

 

Otázky a úkoly: 

1. Vyber z textu alespoň jednu větu, ze které jsi poznal, že jsi četl pohádku.     

    Větu napiš. 

2. Napiš, co všechno musela dělat princezna, když nastoupila do služby jako  

    děvečka. 

3. Jak odpověděl princ své matce, když se ho ptala, s kterou dívkou se chce  

    oženit? Odpověď vyhledej a napiš. 

     4. Kterou jinou pohádku ti přečtená pohádka připomíná? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

František Hrubín 
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Věrný pes 

                                                Jack London 

 

s ostatními psy                                                 úzkostlivě pohleděl 

žil osaměle                                                       nerozhodně se zastavil 

nechuť k psům                                                 divoce zavrčel 

po padesátikilometrovém běhu                        vykřikla leknutím 

divoké vzepjetí koně                                        stal se středem pozornosti 

zuřivě se vrhl 

 

   Bílý tesák se s ostatními psy nepřátelil. Žil až dosud osaměle, pokud šlo o jeho 

vlastní plemeno, a chtěl tak žít i nadále. V dětství, když ho pronásledovala smečka 

štěňat, vyvinula se u něho nechuť k psům. Odvrátil se tedy od svého rodu a přimkl se 

k člověku. 

   Matt, jeho pán, si často vyjížděl na koni a jedním z hlavních životních úkolů Bílého 

tesáka bylo doprovázet ho. Běhal podle pánova koně. Nevyčerpala ho ani nejdelší 

projížďka. Měl vlčí krok, hladký, nenásilný a neúnavný, i po padesátikilometrovém 

běhu pobíhal vesele před koněm. 

   Jednou se stalo, že náhle vyskočil koni pod nohama zajíc; divoké vzepětí koně, 

klopýtnutí, pád – a pán ležel se zlomenou nohou na zemi. Bílý tesák se zuřivě vrhl 

provinilému koni po hrdle. Zarazil ho však pánův hlas. 

   „Domů! Domů jdi!“ přikazoval mu pán, když zjistil své zranění. 

   Bílému tesákovi se nechtělo opustit ho. Pán chtěl napsat vzkaz, marně však hledal 

po kapsách tužku a papír. Znovu poručil Bílému tesákovi, aby běžel domů. Pes na 

něho úzkostlivě pohleděl, vyrazil, pak se však vrátil a tiše kňučel. Pán k němu něžně, 

ale vážně hovořil, pes nastražil uši a poslouchal. 

   „To nic, kamaráde, jen utíkej klidně domů,“ domlouval mu. 

   „Běž domů a řekni jim, co se mi stalo. Domů musíš. Běž domů!“ 

   Bílý tesák věděl, co znamená „domů“. Třebaže nerozuměl ostatnímu, co mu pán 

povídal, poznal, že chce, aby běžel do Sierra Visty. Obrátil se a jen nerad klusal odtud. 

Pak se nerozhodně zastavil a přes rameno se ještě ohlédl. 

   „Běž domů!“ ozval se ostrý rozkaz, a tentokrát ho uposlechl. 

   Rodina seděla na verandě a užívala odpoledního stínu, když přiběhl Bílý tesák. 

Vrazil mezi ně, udýchaný a celý zaprášený. 

   „Matt už je tu,“ řekla stará paní, pánova matka. 

   Děti přivítali Bílého tesáka radostným křikem a běžely mu naproti. Vyhnul se jim a 

běžel na verandu, zatlačily ho však mezi houpací židli a zábradlí. Zavrčel a pokusil se 

protlačit okolo nich. Pánova žena se po nich úzkostlivě dívala. 

   „Přiznávám se, že jsem nervózní, když ho vidím kolem dětí,“ řekla. 

   „Mám strach, aby jim jednoho krásného dne něco neudělal.“ 

   Bílý tesák divoce zavrčel, vyskočil z kouta a porazil přitom chlapce i děvče na zem. 

Matka je k sobě zavolala, uklidňovala je a radila jim, aby Bílého tesáka nechaly na 

pokoji. 
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   Bílý tesák se před ní postavil a divoce zavrčel. 

   „Běž pryč! Lehni!“ nařizovala mu. 

   Bílý tesák se na ni vrhl. Vykřikla leknutím, neboť ji chytil zuby za šaty a táhl ji, až se 

jemná látka trhala. To už se stal středem pozornosti. Přestal vrčet, stál s hlavou 

vzhůru a hleděl všem do tváří. Hrdlo se mu křečovitě pohybovalo, nevycházel však 

z něho ani zvuk, třebaže se celým tělem namáhal a úporně se snažil vydat ze sebe 

ono nepověditelné, co potřeboval vyjádřit. 

   „Snad se nepominul!“ řekla pánova matka. „Povídala jsem Mattovi, že se bojím, že 

psovi ze severu nebude teplé podnebí svědčit.“ 

   „Připadá mi to, jako by chtěl promluvit,“ pozorovala ho pánova sestra. 

   V tomto okamžiku nalezl Bílý tesák řeč, vyrazila z něho hlasitým zaštěknutím. 

Všichni teď byli na nohou a Bílý tesák běžel ze schodů, ohlížeje se, jako by je pobízel, 

aby ho následovali. 

   Dovedl je k pánovi. 

   Touto příhodou se zapsal do srdcí všech obyvatelů Sierra Visty. Přesvědčili se, že je 

to chytrý a věrný pes. 

                                                                                                           Podle knihy Bílý tesák 

                                                                                                       /upraveno a zkráceno/ 

Úkoly: 

1. Pozorným čtením si připrav odpovědi na následující otázky: 

Proč se kůň splašil? 

Co se pánovi stalo, když spadl z koně? 

Kdo přivítal Bílého tesáka radostným křikem? 

Čeho se matka bála? 

2. Jakým způsobem se podařilo psovi přinutit pánovu rodinu, aby ho všichni 

následovali? 

3. Jaké vlastnosti měl Bílý tesák? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NENÍ RŮŽE BEZ TRNÍ 
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Robinson Crusoe     Dopis v láhvi 

Jaroslav Seifert      Jiří Žáček 

 

 

Vzpomínka hezká      V moři pluje lahev - 

hlavou se mi míhá:      to je ona; 

jak krásná byla      možná je v ní zpráva     

jedna dětská kniha,                                                      pana Robinsona?                                                                            

kterou jsem dostal 

s miskou cukrlátek.       Vylovím ji, 

Robinson byl to      honem vyndám zátku - 

a s ním věrný Pátek.     pak si přečtu dopis 

        pěkně od začátku: 

Nikdy bych za ni      Na ostrově poblíž                                                                                       

nechtěl knihu jinou.      třetí rovnoběžky, 

Spal jsem s ní věrně     musíte jet lodí, 

vždycky pod peřinou.     kdepak pěšky! 

         (z knihy - Ahoj moře) 

Žil jsem s ní léta 

na ostrově v moři, 

s Pátkem jsem bloudil 

v roklích, na pohoří. 

 

                (Ze starší čítanky) 

                     /zkráceno/ 
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Robinson stůně 

Daniel Defoe – Josef V. Pleva 

 

 

   Jednoho dne ráno se chtěl Robinson dát do šití obleku a jako každého dne šel se 

nejdříve vykoupat do mořské zátoky. 

   Toho dne cítil v celém těle nesmírnou únavu a bolela ho hlava. Když vylezl z vody, 

rozrazila ho zima. Při dojení koz pozoroval, že ani v prstech nemá dnes takovou sílu a 

že ho při této práci bolí i paže. Ani snídaně mu nechutnala. Aby se zbavil malátnosti a 

podivného mrazení v zádech, běhal chvíli po písečném pobřeží a pak se ještě jednou 

vykoupal. Po koupeli však jej drtila zima tak, že se mu chvěly i čelisti. Běhal ještě chvíli 

po břehu, aby se zahřál, ale marně. Zimnice chvěla jeho tělem. Nedovedl si nijak 

vysvětlit svůj podivný tělesný stav. 

   Bude nejlépe, myslí si, když půjde do jeskyně a ulehne. 

   V jeskyni se přikryl kůžemi, aby se zahřál. Zima po chvíli přestala, zato však jej 

rozpálilo nesmírné horko. Hlava mu bolestí až třeštila, v ústech mu vyschlo. Trápila ho 

žízeň. Jsem nemocen, myslí si a smutně hledí na papouška, který naň z klece volá 

jeho jméno. Papoušek se divil, že mu dnes Robinson neodpovídá. Po chvíli Robinson 

vstal, aby se napil mléka. Nohy sotva vlekl, byly jako z olova. Proto opět ulehl. Po 

horečce jej drtila opět zimnice. 

   Vzpomněl si, že má uchovánu v jedné ořechové skořápce kůru z chininového 

stromu. Dobelhal se do zadní části jeskyně, vyhledal kůru a rozžvýkal ji. Nedbal na její 

odporně hořkou chuť. Rty mu od horečky okoraly a bolestivě pálily. Zimnice se střídala 

s horečkou. 

   Druhého dne opět žvýkal chininovou kůru a vypil již všechnu vodu i mléko. Chtěl jít 

do stáje podojit kozy, nemohl se však udržet na nohou. Jeho dech byl rychlý, tváře mu 

hořely. Upíral oči na malý plamének „věčné lampičky“. Ten matně ozařoval malý kruh 

kolem sebe. Nastala opět noc. Robinsona přepadla úzkost. Vůčihledně slábne, 

nemůže již ani chodit a jistě brzy zemře.  

   Vzpomínal na domov. Vzpomínal, jak se o něj doma v nemoci všichni pečlivě starali, 

s jakou něžností, starostlivostí a úzkostlivou péčí jej ošetřovala maminka. Celou noc 

byla u jeho lůžka, podávala mu každou chvíli nápoj, léky, vyměňovala obklady na 

rozpáleném těle a těšila jej milými slovy. Ach, předobrá maminka! Kdyby aspoň, než 

zemře, uslyšel ještě její hlas. Kdyby mohl spatřit její tvář… 

   Venku již svítalo. Robinson se s vypětím všech sil posadil. Musí se napít. Celé tělo 

měl jako v ohni. Náhle se mu před očima roztančila žlutá světla, roztočila se v žhavé 

kruhy, tělem projela prudká bolest, zahučelo mu v hlavě. Bezvládně klesl na lůžko a 

ztratil vědomí. 

 

   Když procitl z hlubokého spánku, byla vůkol opět tma. Jak dlouho spal, nevěděl. Byl 

zpocen tak, že kůže, na nichž ležel, i ty, jimiž byl přikryt, byly úplně promočeny. 

Prudká, lámavá bolest v těle povolila. Hlava již tolik nebolela, jen v uších mu hučelo 

tak, jako by venku někde vedle jeskyně šuměl vodopád. V prvém okamžiku se 
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domníval, že se venku spustil prudký liják. Otvorem vchodu vedle komína však spatřil 

na obloze hvězdy. Hukot v uších byl následkem požití většího množství chininové 

kůry. To ovšem Robinson netušil. Konečně se mu podařilo svléknout mokrý oděv a 

přikrýt se suchou koží. Žízeň jej však nesnesitelně sužovala. Náhle mu blesklo hlavou: 

vždyť v malém sklípku má zásobu citrónů a pomerančů! Jak na to mohl zapomenout? 

Hltavě sál ovocnou šťávu. Ovoce osvěžilo Robinsona tak, že ho po několika minutách 

přešla i mdlobná slabost. Rozžvýkal ještě trochu chininové kůry, načež ulehl a opět 

tvrdě usnul.  

   Probudil se do bílého dne. První co uslyšel, bylo žalostné mečení koz a chraplavé 

volání papouška: „Ro-bin, Ro-bin.“ Kozy i papoušek byli již bez potravy a křičeli 

hladem.  

   Robinson, od potu mokrý, měl však už jen pocit příjemné únavy. Bolesti zmizely. 

Vstal z lůžka již bez velké námahy.  

   U krbu zvedl silnou větev a opíraje se o ni, vyšel ven. Když papoušek Andu uviděl, 

že Robinson opět chodí, dal se do velikého křiku a tloukl křídly, aby Robinsona na 

sebe upozornil.  

   „Hned dostaneš Andu, hned,“ zašeptal Robinson. Vzal u krbu prázdnou kokosovou 

skořápku a vyšel, aby podojil nejdříve kozy. Kůzlata vesele hopkala mu vstříc. Nebyla 

uvázána, a proto netrpěla hladem jako staré kozy. Na keřích bylo pro ně stále dosti 

potravy. Staré kozy však ležely ve stáji a žalostně mečely. Byly tak zesláblé, že se 

sotva postavily na nohy. Mléko neměly. Robinson podal kozám suchou píci, ale kozy 

se jí ani nedotkly. Trpěly daleko více žízní než hladem. Robinsonovi tedy nezbylo, než 

aby se vydal ke studánce pro vodu. 

   Cesta ke studánce mu dnes trvala velmi dlouho. Voda mu však jako zázrakem 

vrátila sílu. Od studánky šel již docela lehce, nemusel se opírat ani o hůl. 

   Robinson cítil, že nemoc již odchází. Jakmile budu zdráv, řekl si, ihned se dám do 

výroby hrnců a ušiji si nový oblek. 

                                                                                      

                                                                                                 (Podle knihy Robinson Crusoe) 

                                                                                                       /upraveno a zkráceno/ 

 

Úkoly: 

 

1. Doplň věty: 

Robinson se přikrýval _________________ . 

Místo nádobí měl __________________ . 

Papoušek se jmenoval _________________ . 

2. Vyhledej v příběhu odpověď na otázku, jak se Robinson léčil. 

3. V doplňkovém čtení si přečti jinou ukázku z knihy Robinson Crusoe. 
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Robinsonův návrat do vlasti 

D.Defoe - J. V. Pleva 

 

k svému kalendáři                                      vůčihledně schází 

jedenadvacátého prosince                         čekal netrpělivě 

za nedozírným obzorem                            vrásčitá bělovlasá paní 

do dostavníku                                             hořce zaplakal 

s účastenstvím                                           matka okřála 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Po snídani jako každého rána, tak i dnes, vyšel Robinson k svému kalendáři. Ne aby 

zaznamenal tento poslední den, ale aby udělal součet všech dnů, měsíců i roků, jež 

strávil na tomto ostrově. Vypočítal, že je právě jedenadvacátého prosince, pondělí, 

roku 1676. Byl tedy Robinson na ostrově deset roků, pět měsíců a jedenadvacet dní. 

   Za hodinu na to se Robinson s Pátkem ubírali k člunu, který čekal v zálivu. Na 

korábu byly již kotvy zdviženy a vítr napínal plachty. Kapitán dal vystřelit na pozdrav 

ránu z děla. Robinson stál na palubě a zvlhlým zrakem se několik hodin díval na 

ostrov, který tolik dlouhých let byl jeho domovem. Díval se tak dlouho, dokud se ostrov 

neproměnil v mlhavý proužek a dokud se i ten nerozplynul za nedozírným mořským 

obzorem. 

   Když po obědě vyšel Robinson znovu na palubu, byla kol dokola korábu, kam oko 

dohlédlo, nekonečná vodní pláň.  

   V druhé polovici března konečně dorazili do Londýna. Pátek nevycházel z úžasu, 

když viděl tolik obrovských domů a věží. Přímo hrůzu mu naháněl ruch v přístavu a na 

londýnských ulicích. Držel se úzkostlivě Robinsona za ruku, aby se v tomto lidském 

mraveništi neztratil. 

   Kapitán hned po příjezdu do Londýna podal obchodní společnosti zprávu  o tom, jak 

Robinson  zachránil pro společnost koráb i s bohatým nákladem, a žádal, aby 

společnost vyplatila Robinsonovi zákonitou odměnu. Společnost pak doručila 

prostřednictvím kapitánovým Robinsonovi sto padesát liber šterlinků s děkovným 

dopisem. Než byla tato záležitost vyřízena, uplynuly čtyři dny. Kapitán pak pomohl 

najít Robinsonovi v přístavu loď, která v nejbližších dnech odpluje do Hullu. 
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   Konečně se vynořily na obzoru hullské věže. To se již Robinson cítil jako doma. Dne 

5. dubna roku 1677 stanul opět na půdě svého domova. V Hullu Robinson zařídil, aby 

všechna jeho zavazadla byla naložena na říční loď, která je dopraví do Yorku. Sám 

pak, provázen věrným Pátkem, se odebral na stanoviště dostavníků. Pátek nesl klec 

s papouškem. Bál se usednout do dostavníku. Nesmírně se bál koní. Vždyť tato 

zvířata v životě nikdy neviděl. Všechno mu bylo právě tak podivné a vzbuzovalo jeho 

nesmírný údiv, jaký on sám vzbuzoval u každého, kdo jej potkal. 

   V Yorku se Robinson odebral nejprve do domu svého strýce, matčina bratra, aby 

zvěděl, než vejde do otcovského domu, něco o svých rodičích. S tlukoucím srdcem 

zaklepal na dveře. Nikdo jej neznal. Uvedli neznámého cizince ke strýci. Starý šedivý 

pán přívětivě přivítal Robinsona ve svém pokoji.  Robinsona překvapilo, jak strýc 

zestárnul. 

   „Odpusťte, pane, že vás vyrušuji,“ začal Robinson a hlas se mu chvěl. „Přicházím 

z Ameriky a rád bych se dozvěděl něco o panu Crusoeovi a jeho rodině.“ 

   „Pan Crusoe, bohužel, již dva roky nežije,“ promluvil starý pán. Robinson se 

rozplakal. 

   „Ach, vy jste snad jeho příbuzný?“ zvolal starý pán s účastenstvím a přistoupil 

k samému Robinsonovi. Položil mu lehce ruku na rameno a ukázal na křeslo. 

„Posaďte se, prosím.“ 

   Robinson starého pána objal a zaplakal hlasem: „Znal jste přece, můj drahý strýče, 

svého nehodného synovce Robinsona, který před patnácti lety odešel z domova. Tu 

stojí před vámi.“ 

   „Robinsone!“ vykřikl starý pán. „Tys živ!“ A počal líbat Robinsona na obě tváře. 

   Hned potom svolal celou svou rodinu. Všichni obklopili Robinsona, vítali jej               

a zahrnovali otázkami. Dověděl se, že matka od otcovy smrti churaví. Není upoutána 

na lůžko, ale vůčihledně schází. Bude potřebí připravit ji na tuto novinu, aby snad 

prudké hnutí mysli její podlomené zdraví neohrozilo. Strýc pak vyprovodil Robinsona 

ke své sestře, aby ji připravil na návrat ztraceného syna. 

   Konečně stanul Robinson na prahu rodného domu. Jak jinačí se mu teď zdál dům, 

než jak jej choval ve svých vzpomínkách. Pátek šel mlčky se sklopenou hlavou za 

ním. 

 Strýc nejprve představil Robinsona a Pátka domácím lidem jako dva cizince, 

kteří právě přibyli z daleké Ameriky. Sám pak zašel k sestře a řekl jí, že přivádí 

jednoho Američana, který by jí mohl dát zprávu o ztraceném synovi Robinsonovi. 

Stará paní se již touto zprávou tak rozrušila, že usedla do hlubokého křesla a prosila 

bratra, aby přivedl cizince, až se ona trochu uklidní.  

   Zatím Robinson netrpělivě čekal v předpokoji. Díval se na známý nábytek. Vše tu 

bylo na svých místech jako před patnácti lety, když opouštěl otcovský dům.  

   Konečně se otevřely dveře a strýc pokynul Robinsonovi, aby vstoupil. 

Matka seděla v křesle, její tvář byla bledá a oči vzrušením rozšířené. 

   Ach, tato vrásčitá bělovlasá paní je maminka. Jak rád by byl už teď poklekl Robinson 

k jejím nohám a líbal její ruce! Jak se změnila! 
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   „Zde ti drahá sestro, přivádím pána z Ameriky, který ti chce podat zprávu o tvém 

ztraceném synu Robinsonovi.“ 

   „Můj Robinson žije?“ zašeptala matka hlasem plným lítosti. „Řekněte mi, prosím vás, 

pane, žije můj syn?“ 

   Robinson, maje pohnutím hrdlo stažené, nemohl hned odpovědět. Slzy mu stouply 

do očí, když viděl ten zoufalý matčin pohled, plný naděje. 

   „Ano,“ vydechl. „Žije… Má však obavy, bude-li mu odpuště…“ 

   Robinson pro pláč nedořekl. A tu matka pohleděla pozorněji do jeho tváře a 

rozpřáhla paže s výkřikem. „Robinsone, synáčku můj drahý! Tak jsem se přece 

dočkala!“ 

   Robinson poklekl u křesla, objal matce nohy, líbal jí ruce, zabořil svou tvář do klína a 

hořce zaplakal. 

    Matka teď klidně hladila jeho vlasy a šeptala: „Mám tě, tedy, můj drahý! Tak jsem se 

přece dočkala!“ 

   A velké slzy plynuly z matčiných očí, její tvář se však již vyjasnila a byla plna 

radostného úsměvu. 

   Robinson se ujal opuštěného otcova obchodu. Pátek se v obchodě osvědčil jako 

výborný pomocník. 

   Do roka se Robinson i Pátek oženili. 

   Uplynula řada let. Stařičká matka okřála teď mezi malou drobotinou. Robinson má již 

syna a dvě roztomilé dcerušky. Pátek již vychovává pět svých zdatných potomků, 

vesměs chlapců. Pátek žije se svou rodinou v prostorném domě Robinsonově. Díky 

jeho milé povaze a pracovitosti rozkvétá i Robinsonův obchod. Robinson již dávno 

přijal Pátka za svého obchodního společníka a snad v celé Anglii je teď známý dobrý 

yorský obchodní dům Crusoe a Pátek.  

    (Podle knihy Robinson Crusoe) 

/upraveno a zkráceno/ 

Otázky a úkoly: 

1. Jak dlouho žil Robinson na ostrově? 

    Přesnou odpověď vyhledej v textu a napiš. 

2. Kdy odjížděl Robinson z ostrova? Datum najdeš v článku. 

3. Co Pátka v Londýně nejvíce udivilo? 

    Čeho se bál? Proč? Odpovědi vyhledej a přečti. 

4. Proč Robinson navštívil nejprve svého strýce? Pokus se to vysvětlit. 

5. Kterou smutnou zprávu mu strýc sdělil? Přečti ji. 

6. Vzpomínáš si na jinou Robinsonovu příhodu? Vypravuj ji. 

 

 

NADĚJE UMÍRÁ POSLEDNÍ 
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Březen 

František Hrubín 

 

Mezi sněhem zelená se tráva, 

sníh se ztrácí v jarních potůčkách,   

oráč střípky ledu zaorává, 

zima už má ze sluníčka strach. 

 

Moje píseň čeká na skřivana, 

aby se mnou zpíval o jaru. 

Vydechni si, země lemovaná 

horami tam v modrém oparu. 

 

Hory, včera bílé závějemi, 

nyní modrají se na blízku. 

Moje rádlo kypří jarní zemi, 

horko oráči i želízku. 

              (Ze starší čítanky) 

 

 

 

Brambory 

František Branislav 

 

Z bramboru vzali půlku, 

zahrabali ji v důlku. 

 

Bylo to brzy z jara. 

Sluníčko ať se stará. 

 

Ať mraky dají ještě 

deštíček – víc deště. 

 

Jak pole okopali, 

řádky se zelenaly. 

 

Když podzim přišel, z důlku 

nevykopali půlku. 

 

Co se to jenom stalo? 

Brambůrků vybíhalo 
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už deset z toho důlku, 

kam zahrabali půlku. 

 

Dál ženy kopou v řádcích. 

Jak o velikých svátcích 

 

zpívají nad košíky: 

Dík tobě, pole, díky! 

                                (Ze starší čítanky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohádka o kuchaři, který urazil pole 

Jana Štroblová 

 

   Byl jednou jeden tlustý, nafoukaný kuchař, a ten polím nikdy za nic nepoděkoval. 

Naopak, jednou je dokonce urazil. Neví se přesně jak, možná, že to byl právě on, kdo 

první řekl: „Nebudeme přece jíst brambory, které narostly ve špinavé zemi. Vždyť to 

musejí být pěkné šmudly. Já jim ukážu, jak má vypadat hostina!“ 

   A rozložil na veliký stůl lněný ubrus, přes břicho si uvázal zástěru, na hlavu si vzal 

svou kuchařskou čepici a do ruky vařečku jako královské žezlo. Aby nevařil jen tak, 

pozval hosty. Těšil se, jak si v poledne všichni společně pochutnají. 

   Jenže od uražených polí to zle zafičelo, fííí, čepice se naplnila vzduchem jako balón 

a zvedla se kuchařovi z hlavy, zástěra nešikovně zamávala křídly jako husa a vyletěla 

za ubrusem, který se už hnal oknem ven a počínal si jako létající koberec. 

   „Sebereme ti všechno, co pochází z naší úrody,“ volala pole, „když ti nejsme dobrá.“ 

   „Odneste si s klidem své brambory,“ křikl kuchař. „Ale proč mi berete ubrus a mou 

uniformu?“ 

   „Bereme ti náš len.“ 

   Když len, tak len. Kuchař se s těžkým srdcem rozhodl udělat oběd bez prostírání a 

své bílé uniformy. Stoupl si nad plotnu v civilu a hned vypadal sám jako šmudla. Ale co 

mohl dělat? Dal se s povzdechem do vaření. 

   Napřed polévku. Jakou honem? Řekněme hrachovou. 

   Ale tu pole poslala svoje vrány, aby mu ve spíži vyzobaly všechen hrách. 

   Tak tedy krupičnou? Krupkovou? Kroupovou? 
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   Chyba lávky! Bažant, co visel ve spíži, obživl a zároveň dostal hlad, sezobal krupici, 

krupky, kroupy a pak vylétl oknem k nebi.  

   „Chtěl jsem tě upéct! Lumpe!“ durdil se kuchař. Zahrozil vařečkou polím: „Proč mi 

váš bažant vzal krupici, krupky, kroupy? Ty se přeci dělají ve mlýně!“ 

   „Ale z našeho obilí!“ smála se pole. 

   „Tak bude hovězí vývar. A basta. A s nudlemi.“ 

   „Nebude,“ řekla pole. „Těstoviny jsou přece s pšeničné mouky.“ 

   „To ani na knedlíky nezadělám?“ zesmutněl kuchař. 

   „Nezaděláš,“ řekla pole. „A ani hovězí nekoupíš. Krávy sice na polích nerostou, ale 

krmení pro ně tam roste,“ vysvětlovala pole. „Ani vepřové neroste na polích, ale z obilí 

a z kukuřice se dělá šrot, a bez toho by prasata byla hubená, nebo ještě spíš by 

nebyla vůbec. Už chápeš?“ 

   Kuchař teď usedavě plakal. „Dejte mi alespoň ovesné vločky.“ 

   „Nedáme a nedáme, najednou budeš mlsat náš oves!“ 

   „Tak já si ušlehám šlehačku,“ řekl kuchař tvrdohlavě. „Sám pro sebe. Hosty vzal 

čert.“ To už byl nejposlednější zbytek jeho pýchy. 

   „A ne a ne. Šlehačka je ze smetany, smetana je z mléka, mléko je z krávy, a krávy 

sice na poli nerostou, ale…. 

   „Dost!“ vykřikl kuchař. „Tak umřu hladem.“ 

   „Nech nás domluvit,“ řekla pole. „A kdybys tu šlehačku nakonec i měl, musel by sis ji 

osladit cukrem, a ten je jak známo z řepy cukrovky.“ 

Kuchařovo kručení v břiše se neslo přes pole, ale pole se neslitovala. Co mu zbývalo? 

Potáhnout kuchyň černým suknem, usednout pod voňavými kořenkami, v kterých sice 

zůstala roztodivná cizokrajná koření, ale nebylo je do čeho dát, hubnout, až zhubnout 

a umřít hladem. 

   Nebo odprosit pole. 

   A kuchař pole odprosil. Slíbil, že bude rád jíst i brambory. 

                                                                                       (Jana Štroblová – Tajemství polí) 

                                                                                                        /upraveno/ 
Úkoly: 
1. Čím kuchař pole urazil? Odpověď vyhledej v textu a větu napiš. 

2. Chybějící slova doplň a věty napiš: 

Ubrus je ze ………………………  . 

Krupice, krupky a kroupy jsou z …………………………………….   . 

Šrot pro prasata se dělá z …………………………  a   z ………………………..    

Šlehačka je ze ……………………………….., smetana je z …………………….  . 

Cukr je z řepy …………………………………..  

 

 

HLAD JE NEJLEPŠÍ KUCHAŘ 
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Písnička o jaru 

Jiří Žáček 
 

Z jara se občas hlava točí, 

člověku se chce měnit svět. 

Kolikrát si čtu z blízkých očí,  

jestli mi budou rozumět. 

 

Jaro je jako prudká řeka,  

která se valí dolů z hor, 

řeka, co běží do daleka 

a nese smích i stesk i vzdor. 

 

Z jara nám prší pláč a štěstí, 

když je nám stěží patnáct let. 

Řeka si sama cestu klestí. 

Kdo z vás by nechtěl měnit svět? 

 

        (Ze starší čítanky) 

Věneček 

Jaroslav Seifert 

 

Ať už je stará nebo nová, 

píšťalko, začni píseň znova. 

 

První růže. 

Někdy se mi ve snu zdává, 

že vidím bílého páva, 

pletu vínek z konvalinek,   

zelená se tráva. 

 

Druhá růže. 

Řekla jsem bílému pávu, 

proč šlape zelenou trávu? 

A ten vínek z konvalinek 

dám si na svou hlavu. 

 

Třetí růže.       Ať už je stará nebo nová, 

Našla jsem peříčko paví,     píšťalko, začni píseň znova. 

leželo uprostřed trávy.       (Ze starší čítanky) 

A ten vínek z konvalinek 

spadl mi však z hlavy. 
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Země dává pole 

František Branislav 

 

Země dává pole.       

Neoseté, holé…       

 

Slunce k němu přilne.        

I tvé ruce pilné.  

       

Jaro i tvá víra       

pole otevírá        

 

kouzelnými klíči. 

K nebi zrní klíčí. 

 

Spěchá nad obilí 

z nebe oblak bílý. 

 

Kapka s kapkou padne. 
Zraje klas a zlátne. 

 

Brzy na tvém stole, 

z hliněného pole, 

 

které není chudé, 
pecen chleba bude. 

 
                                (Ze starší čítanky) 
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Velikonoční obyčeje 

 

     Velikonoce jsou snad nejradostnější ze zvyklostí, které naši předci udržovali během 

celého roku. Vázaly se k jarnímu slunovratu, významného předělu přírodního ročního 

cyklu. Svátky slunovratu ohlašují zánik zimy a příchod tepla, naději na probuzení 

přírody, novou úrodnost země a životodárnou sílu všeho živého. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak se slaví svátky v zahraničí 

 

     Ve většině zemí západní Evropy je zvykem schovávat v zahradách sladkosti a 

drobné dárky, které tam pak děti na Velikonoční pondělí hledají. Nechává je tam prý 

velikonoční zajíček, ale v některých částech Německa to může prý být i liška, kohout 

nebo čáp. 

 

     Ve Velké Británii od dvanáctého století před Velkým pátkem obdarovává panovník 

chudé. Od patnáctého století je pak počet obdarovaných stejný jako panovníkův věk. 

Mince je sice pouze symbolická, je však velmi ceněná ve sběratelských kruzích. 

 

     Ve Francii kromě tradičních obřadů věnují velkou pozornost výrobě sladkostí. 

Francouzi je milují a hodně se jimi obdarovávají.  

 

     V Itálii prožívají Velikonoce velmi silně, je to nejdůležitější svátek roku. Neprosadil 

se kynutý moučník ve tvaru beránka nebo zajíčka, většinou má podobu holubice. 
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     V Norsku se stalo tradicí řešení vražd. Všechny televizní stanice vysílají slavné 

kriminální příběhy, noviny jsou zase plné článků, u kterých mají čtenáři odvodit, kdo je 

vrah. 

 

     Ve Finsku koledují děti převlečené za čarodějnice. 

 

     Ve Spojených státech jsou Velikonoce už brány spíše jako nenáboženský svátek, 

na Velký pátek se chystá slavnostní oběd, většinou krocan, a děti také hledají na 

zahradě vajíčka. Zato ve středoamerických a jihoamerických státech se konají 

procesí za mohutné účasti věřících. 

 

     Ne všude se ale pojí Velikonoce a jejich symboly jen s rozjímáním. Například na 

Novém Zélandu se před lety rozhořel spor o zajíce. Ochránci přírody usilují o jejich 

vyškrtnutí ze seznamu symbolů jara. Hlodavci, kteří se na ostrovy dostali v 19. století, 

tam totiž představují jednu z nejvážnějších přírodních pohrom. Ekologové by je 

nejraději nahradili ptákem kivi. 
                                                      

                                                                                                    (Úryvek ze starších novin) 
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Pomlázka 

Jaroslav Seifert 

 

„Na pomlázku, moje milá, 

už si proutky splítám.“ 

 

„Vajíčka jsem obarvila, 

veršík píšu ti tam.“ 

 

„Řekneš mi jej?“ 

 

„Ale ano.“ 

 

„Tak mi srdce potěš!“ 

 

„Z lásky bylo darováno. –  

A na druhém totéž.“ 

 

 

Velikonoční verše 

 

Já jsem malej koledníček, tetičko! 

Přišel jsem si pro červené vajíčko. 

Vajíčko je červený a koláče bílý, 

jakpak se vám, panímámo, koledníček líbí? 

 

A vy, pane strejčku, 

dejte mně grešličku! 

Pán bůh vám to nadělí 

na zahradě, na poli, doma, 

budete mít co vyhánět ze dvora, 

z maštale hříbátka, 

ze chlíva telátka, 

z toho nejmenšího chlívka prasátka. 
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Já jsem malý chocholáč 

 

Já jsem malý chocholáč, 

přišel jsem si pro koláč. 

Koláče mi dejte, jen se mi nesmějte. 

Já jdu na koledu, 

nesu si pytel, 

kdo mě ho dá plnej, 

bude můj přítel, 

kdo ho dá půl, 

vezmu na něj hůl, 

kdo mě ho dá čtvrt, 

pošlu na něj smrt, 

kdo mě nedá nic, 

nepřijdu tam víc. 

Proutek se ohýbá, 

slepička kokrhá. 

dejte jí jísti, 

dejte jí píti, 

dejte jí semence 

ona snese tři vejce. 

Ondra sám 

přišel k nám, 

výprask dal, 

vejce vzal 

a šel domů 

u sta hromů.                                                                      

                                                                                              (Zdroj: internet) 
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Telegram a zlatý písek 

Bohumil Říha 

 

nakrabatilo se mu čelo                                  ke konci února 

tuhý režný pytlík                                            po Praze 

zlomyslné otázky                                           na vybranou 

potíže s nečekanými výlohami                      do ničeho nelézt 

mluvila velice upřímně                                   o pomoc 

žádné státní tajemství                                   na jakýsi dávný čas 

 

   Někdy ke konci února se táta vrátil domů s tváří, která jako by se zapomněla smát. 

Dokonce se mu nakrabatilo i čelo a vousy se mu zpřeházely. Ani ruce neměl prázdné 

jako jindy. V jedné držel telegram a v druhé tuhý režný pytlík. 

   „Co se děje?“ lekla se maminka. 

   „Tati, ty něco víš, co my ještě nevíme,“ vítala ho napjatě Kateřina. 

   „Já to přečtu,“ křičel Adam, ačkoli uměl číst ze všech nejmíň. 

     „Dešťová země si přeje, abych tam hned přijel,“ odpověděl tatínek, aby to všichni 

slyšeli. „Na tom by nebylo nic divného, kdyby mi současně neposílali trochu zlatého 

písku. Nepřejí si, aby mě zdržovaly potíže s nečekanými výlohami.“ 

   „Kde vzali Indiáni zlato?“ divila se maminka. Karabinovi od nich doposud dostávali 

dárky jiného druhu. Třeba kůži z urostlé ovce, takže maminka mohla chodit po Praze 

v ovčím kožichu a nemusela se bát ani silných mrazů. 

    „Já mám ráda zlato,“ prohlásila Kateřina. Vzala tátovi z ruky režný pytlík a přesýpala 

zlatý písek z dlaně do dlaně. Adam začal řvát, a tak mu půjčila jedno zrníčko. Musela 

mu ho dát. Když se Adam rozzlobil, měl větší sílu, než Kateřina. 

    „Kde je zlato, tam začíná boj,“ mračil se tatínek. 

    „Vždyť tam nemusíš jezdit,“ namítala maminka. „Žijeme tady v Praze klidně a 

spokojeně. Jestli pojedeš, budu se o tebe bát.“ 

    „Nemám na vybranou,“ pokrčil rameny táta. „Jsou to naši přátelé a podle všeho 

potřebují pomoc. Pokládají mě stále za svého konzula. Kdo ví, co se tam děje. Neštěstí 

nepotká jen velké státy.“ 

    „Taková dálka,“ vzdychla maminka. „A žijí tam Indiáni.“ 

    „Jedí společný chléb jako my a spoléhají na nás,“ řekl tatínek a hned měl veselejší 

oči. Několikrát mluvil o Dešťové zemi do rozhlasu a dobře věděl, že naši lidé téhle 

vzdálené zemičce opravdu přejí. 

    „Já pojedu s tebou,“ vykřikla Kateřina. Vzpomněla si, že bude mít za dva dny 

pololetní prázdniny, a zatím nevěděla, co si má s nimi počít. Takhle by mohla poznat 

svoje rodiště, protože je doposud neznala. Když se narodila, zapomněla se po té zemi 

rozhlédnout, a je taky jisté, že ani její nohy po ní neběhaly. Bylo vlastně nutné, aby se 

tam Kateřina podívala, protože se na její rodiště každý ptal. Kde je Dešťová země? Co 

je vesnice Ovcí? Bydlí tam jen ovce? A Kateřina tuhla zlostí, protože neuměla na takové 

zlomyslné otázky odpovědět. 
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   „To mi ještě chybělo,“ zhrozila se maminka. 

     „Co mám dělat lepšího, než se tam jednou vypravit?“ zeptala se právem Kateřina. 

Ona se přece v Dešťové zemi nenarodila schválně. Táta ji taky vycvičil v indiánské řeči, 

takže se nemusela bát, že by se s Indiány nedorozuměla. 

   „Vlastně bys se mnou mohla jet,“ připustil tatínek. „Ale musíš se tam chovat jako 

dospělá.“ 

   „Co to znamená?“ 

   „Nebýt všetečná a do ničeho nelézt,“ broukla maminka nespokojeně. 

   „Spíš mlčet, než o všem mluvit,“ řekl táta. 

   „Indiáni jsou naši přátelé,“ namítla Kateřina. 

   „Jenomže volají o pomoc. To znamená, že se objevil nějaký nepřítel. A proto je lepší 

věci utajovat.“ 

   „Rozumím,“ kývla Kateřina, i když si doposud myslila, že utajovat znamená vlastně 

klamat. Proto taky stále mluvila velice upřímně. 

   „Nesmíš jí pouštět z očí,“ přikazovala maminka. 

   „Dám pozor,“ souhlasil táta, „Bude tam teď hezky, protože v Jižní Americe je právě 

konec léta. Kateřina uvidí zvláštní zem.“ 

   „A já ne?“ hlásil Adam. 

   „Kdo by se tady o mě staral?“ sklonila se k němu maminka. Adam se uspokojil, až 

když dostal druhé zrníčko zlata. 

   „Smím tam říkat, že jsem se v Dešťové zemi narodila?“ chtěla vědět Kateřina. 

   „Smíš,“ přikývl táta. „To není žádné státní tajemství.“ 

   Pak všichni dlouho mlčeli. Rodiče vzpomínali na jakýsi dávný čas, který prožili 

v Dešťové zemi, Kateřina si umiňovala, že musí být na téhle cestě co nejvíc užitečná, 

a Adamovi stačila k spokojenosti dvě zrníčka. Bylo mu jedno, že jsou ze zlata, jen 

když se krásně leskla. 
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Indiánská slavnost 

Bohumil Říha 

 

na znamení nespokojenosti                   na poličce  

zvířata nastražila uši                              kartáč na vlasy 

podle hmatu poznala                              ke zbystření smyslů 

nejpádnější důvod                                  se zamyšlenou tváří 

žár už hodně polevil                               na kovovém rožni 

chór ptačích hlasů                                  pro ozdobu 

Manuel, Amador                    nad svým lůžkem 

 

   Kateřina se místo sprchy omyla ve studené vodě jezera. Poradil jí to táta. Tři čápi 

jaribu ji zpovzdáli pozorovali a na znamení nespokojenosti klapali zobáky. Všechna 

zvířata v okolí nastražila uši. Co se děje? Nic. Jenom Kateřina se zbavovala prachu a 

potu z cesty. Vrátila se čirá jako ještěrka a potají se učesala. Našla na poličce nad 

svým lůžkem dřevěný hřeben a kartáč na vlasy z dikobrazích ostnů. Do zrcátka se 

nemohla podívat, ale podle hmatu poznala, že se na ní nezměnilo skoro nic. Možná, 

že trochu vyrostla, ale to nebylo jisté. Je ovšem pravda, že se pořád divila, takže si ani 

nemusela nic vymýšlet. A to přece byl nejpádnější důvod k urychlenému vzrůstu a 

možná i ke zbystření smyslů. 

   Na Tichou louku šli opět husím pochodem, aby co nejmíň pošlapali trávu. Polední 

žár už hodně polevil, takže se ptáci mohli probudit. Bylo je slyšet? A jak! Celý chór 

ptačích hlasů i jednotlivých sólistů. Byl jejich zpěv snad příliš hlučný? Co vás vede! Byl 

hlučný jen natolik, aby byl slyšet, ale na druhém konci splýval se šuměním listí a 

jemným hukotem vzdálených vodopádů. 

   Celou čtveřici vedl Manuel: šťastná chlapecká tvář, holá záda i hruď, u opasku se 

mu kýval krátký nůž. Upozornil i Kateřinu, aby na svůj nůž nezapomněla. Za 

Manuelem kráčel táta, tentokrát se zamyšlenou tváří a jako by neslyšel. Možná, že 

přemýšlel, co vlastně představuje nepřátelské Spolko, a jakým způsobem by na ně 

vyzrál. Nezapomněla na ně ani Kateřina, která šla za ním. Nejdřív jí připadlo, že je to 

pohádkový drak, který se živí jen zlatem, ale pak usoudila, že české pohádky v Jižní 

Americe neplatí. Poslouchala chvilku, jak za ní šlape Amador, a ten se mohl stát 

nejspíš předmětem její náhle vznícené zvědavosti. Zeptala se ho jen tak 

mimochodem: 

   „Amadore, věděl jsi, že sem přijdu?“ 

   „Ano,“ přikývl Amador. 

   „Jak je to možné?“ divila se Kateřina. „Vždyť jsem to nevěděla ani já.“ 

   „Ovce mi to řekly.“ 

   „Amadóre,“ protáhla Kateřina Indiánovo jméno. Chtěla do něho vtělit špetku 

nevěřícnosti, a to se jí taky povedlo. 

   „Zvířata vědí všechno,“ odpověděl klidně Amador. „Jenomže s některými nemůžeme 

mluvit, protože nemají čas. S ovcemi jsme celý den.“ 
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   Kateřinu v tom okamžiku napadlo, že by ovce mohly vědět, co vlastně je to strašné 

Spolko, ale na další vyptávání nezbyl čas. 

   Vcházeli na Tichou louku. Kateřina cítila, jak v celém těle koprní. Ani jedno místo 

v jejím nitru nezůstalo bez zrnka údivu, a to měla Kateřina ráda. Co viděla? Přírodní 

kruhové jeviště, obkroužené hradbou vysokých stromů. Uprostřed pekli na otáčivých 

rožních lamu, berana a tři jehňata. Ohně pod nimi praskaly, vůně opékaného masa 

stoupala zbytečně vysoko. 

  

   Kolem ohně tři skupiny lidí. V první vyzrálí mužové a čilí starci, ve druhé jinoši a 

mladé dívky v promíšení čistě náhodném a ve třetí ženy a děti. Někdo seděl, jiný stál, 

ale všichni čekali. A čekali klidně, jako by jim žádné Spolko nehrozilo, jako by na ně 

nevztahovalo ruku, jestli ovšem nějakou má. 

   Amador s Manuelem se stáhli dozadu a postrčili Františka Karabina a jeho dceru 

vstříc náčelníkovi, který už otvíral ústa, aby je přivítal. 

   „Bratře Červánku, naše země tě dnes vítá sluncem a v druhé polovině noci tě přivítá 

i deštěm. Vítá tě taky zpěvem našeho ptactva, šuměním větru a zurčením vody. Ale 

nejvíc tě vítá teplem našich srdcí a úsměvem našich úst.“ 

   „Děkuju, velký náčelníku Félixi,“ odpověděl Karabin a červeň z jeho vousu se 

přestěhovala i na tváře, a dokonce na čelo. Úplný červánek, pomyslila si Kateřina, 

která na něj úkradkem mrkla. 

   „Přijmi od nás dva dary,“ pokračoval náčelník zvýšeným hlasem. „Pás z jaguáří 

kůže, abys byl v budoucích dnech právě tak chytrý a silný jako jeho dřívější majitel, a 

skalního holuba v kleci z jezerního rákosí, abys nám mohl podat dobrou zprávu, 

protože jiné, než dobré zprávy naši holubi neumějí nosit.“ 

   „Děkuji, velký náčelníku Félixi,“ odpověděl Karabin. „Vynasnažím se použít vašich 

darů ve prospěch Dešťové země. 

   Ten náš táta, pomyslila si Kateřina s údivem, slibuje něco Indiánům, a ještě neví co. 

Byla teď zvědavější než dřív, protože táta se už nečervenal a mluvil nezvykle vážně. 

Celé indiánské hlediště po jeho odpovědi ulehčeně vydechlo a souhlasně zamručelo. 

Zdálo se, že uvítací ceremoniál tím končí, ale náčelník se znovu nadechl a obrátil se 

ke Kateřině. 

   „Naše rodná dcero, vítá tě tvůj domov, který jsi uviděla, když jsi poprvé otevřela oči. 

Patříš mezi nás a já ti předávám dar od našich dívek: květovanou sukni, vyšívanou 

halenu a barevné pončo. K tomu přidávám i malého živého hada, kterého budeš nosit 

kolem krku. Je to nejen krásná ozdoba, ale při každém nebezpečí hádek zatřepe 

ocáskem. V tom případě dávej pozor.“ 

   „Děkuju, velký náčelníku Félixi,“ odpověděla Kateřina podobně jako táta a přijala 

dary. Indiánský šat se jí líbil, ale s hádkem si nevěděla rady. Taky se ho trochu bála, 

protože byl spíš studený než teplý a nevypadal jako živý. Manuel zpozoroval její 

rozpaky, hada jí vzal z ruky a položil si ho kolem krku. Hádek se v té chvíli začal 

podobat stříbrnému náhrdelníku. Možná, že ho budu opravdu nosit, pomyslila si 

Kateřina. V Praze by se s ním ovšem na ulici nebo do školy sotva odvážila. 
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   Táta si zatím připjal jaguáří pás, takže vypadal jako zkušený lovec, a klec s holubem 

pověsil na větev. Zatím pro něj neměl žádné poslání. Holub to asi věděl, protože 

klidně seděl a díval se spíš ospale než čiperně. 

   Jaký čas teď nadešel? Čas hudby, čas hostiny. Hudba byla jasná a tichá, ani 

nepřehlušovala zpěv ptáků, spíš s ním splývala v jeden ucelený koncert. Jeden Indián 

tloukl paličkami na marimbu – Kateřině připomínala xylofon – a druzí dva foukali do 

tenkých fléten. Vyluzovali z nich jemné, ale přitom jiskřivé nápěvky, podobné zpěvu 

dvou zamilovaných kosů. Kateřina byla při poslechu indiánské muziky u vytržení. 

Gejzír radostného údivu byl tlumen jedině pomyšlením, že jí to v Praze nikdo neuvěří. 

   Ani hostina se neobešla bez zvláštností. Jak tomu máme rozumět? Pečené maso je 

všude na světě pečené maso, ať už se peče v troubě, nebo venku na kovovém rožni. 

Jenomže záleží také na tom, jak se jí. Manuel dělal Kateřině učitele. Předvedl jí, jak se 

má naklonit k nejvoňavějšímu místu na pečeném zvířeti, pořádně se zakousnout a 

potom kolem úst sousto odkrojit nožem. Praktické, ne? Člověk má masa plná ústa i 

plný nos, a přitom si nepotřísní ruce. Náramně jednoduchý způsob jídla. Ale Kateřině 

se při krájení masa moc nevedlo. Byla dokonce v nebezpečí, že se řízne do rtu. 

Naštěstí Manuel vynikal Bukovskou chytrostí. Přenechal lamu mužům, berana ženám 

a na jednom z křehkých jehňat vyřezával menší kousky tak obratně, že Kateřině 

stačilo jen je posbírat ústy a nůž držet v ruce pouze pro ozdobu. A tak si nakonec 

náramně pochutnala. 

 

 

Úkoly: 

1. Odpověz na otázky: 

Jak se jmenuje kniha, ze které jsou ukázky „Telegram a zlatý písek a Indiánská 

slavnost?“ 

Kdo ji napsal? Co o tomto spisovateli víš? 

Ve kterém světadílu se děj příběhů odehrává? 

Jak se jmenuje země, do které Kateřina se svým otcem jela? 

2. Napiš jméno otce Kateřiny a jeho indiánskou přezdívku. 

3. Vyhledej jména indiánů. 
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Test č. 3 

 

 

I. Najdi si v učebnici pohádku „O oslí kůži“ od Františka Hrubína. S touto 

pohádkou budeš pracovat a splníš tyto úkoly. 

1. Vyber z textu alespoň jednu větu, ze které se dá poznat, že jde o pohádku. Větu    

    napiš. 

2. Jaké jméno dostala princezna po příchodu do cizího krásného města? Proč? 

3. Napiš, co všechno musela dělat princezna, když nastoupila do služby? Hledej    

    v dolní části strany 69. 

 

II. Najdi v čítance příběh „Indiánská slavnost“. 

1. Napiš jméno autora. 

2. Z které knihy je příběh? 

3. Napiš, kterými slovy přivítal náčelník indiánů pana Karabina. 

4. Napiš, jak náčelník vítal Kateřinu. 
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Když s holkou cloumá puberta 

Věra Řeháčková 

 

   Otec odemkl dveře a vstoupil do předsíně. Nasál vůni domova, spokojeně se 

nadechl. Poslední dobou měl spoustu práce. Domů se vracel, většinou když už děti 

spaly. 

   Zaposlouchal se. Byt žil svým pravidelným životem, o který on díky své 

zaměstnanosti přicházel. 

   Z pokoje prostředního syna Kamila k němu doléhaly decibely tvrdého rocku. Díky 

hudbě byt pulzoval. 

   Zaměřil pozornost na kuchyni. V ní živě diskutovala nejstarší ratolest – třináct a 

půlletá Karolína – s matkou. Karolína se tvářila nejméně na jednadvacet a rozehrála 

téma: trotlové, pubiši, vylízaná paka, blbštajni. 

   „Ty to nemůžeš pochopit, mami. Na škole jsou fakt samí uhozenci. Slušnýho kluka 

nepotkáš ani omylem.“ 

   „To jsou mi ale silná slova! Pokud chceš kritizovat, pak začni od sebe,“ vetřel se do 

hovoru otec. Pozdravil, políbil svou ženu. Dcera před polibkem uhnula. Není přece 

žádné malé děcko, aby letěla do tatínkovy náruče. Mohla mu svůj názor opakovat 

denně, beztak se choval při každém návratu stejně. Udělala oslí oči. Ti dnešní rodiče 

jsou fakt načisto natvrdlí. 

   „Karolína se mě snaží přemluvit, abych ji pustila na diskotéku. Má dojem, že se 

potřebuje před druhým pohlavím předvést a nemá k tomu dostatek příležitosti,“ ozvala 

se matka. 

   Nové oslí oči. Matka její situaci zhoršila. Otec měl – co se týkalo Karolíniných 

vycházek – takřka puritánské názory. 

   „Měl bych jiný návrh. Přestup na jinou školu. Nevykládej mi, že ve všech městských 

školách jsou samí…jakže jsi kluky ocenila?“ řekl docela přirozeně. Nechtěl vyvolat 

bouři. Vrátil se s dobrou náladou. 

   Netrpělivě sykla. „Ale o to přece vůbec nejde.“ 

   „Ne? Myslel jsem si, že chceš chodit do školy s inteligentními spolužáky. Co se týká 

té diskotéky – zapomeň na ni. 

   „Kde máme Míšu?“ ohlížel se po benjamínkovi rodiny, šestiletém Michalovi. 

   „To je teda úroveň,“ sykla Karolína. Za otcovými zády dělala na matku posunky, aby 

tátu zpracovala. 

   „Za pubertu by měl stát připlácet rodičům zvláštní příplatky,“ posteskla si matka a šla 

manželovi připravit večeři. 

   Míšu našel v posteli. „Asi mám chřipku,“ hlásil klučina. Chtěl být také něčím 

zajímavý. V jejich rodině má hlavní slovo Karolína. Dovede vykládat o hloupostech 

třeba celé hodiny. Míšovi nešlo na rozum, jak je možné, že mamka má s nejstarší 

dcerou takovou trpělivost. 

   „Nepovídej! My máme maroda? Ale já chci zdravého chlapce. Mám něco v plánu.“ 

   V tu chvíli malý Míša ožil. Vysoukal se z přikrývek a uvelebil se na tátově klíně. 

   „Nic to není, tati. Jenom obyčejná rýma. Posmrkává celá naše třída. 
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   „Tati, ty myslíš…?“ 

   „Pst. Chlapské tajemství. Nejdřív je probereme s Kamilem.“ 

   „Karolína praskne zlostí. Když se něco projednává bez ní, tak připomíná vzteklou 

kočku. Ještě pořád vykládá mamce o klukách z její školy? Nemohli jsme to žvanění 

poslouchat. Já jsem raději zalezl do postele a Kamil si pustil hudbu,“ mudroval Míša. 

   Ozvala se rána způsobená bouchnutím domovních dveří. 

   „Karolína. Je pěkně naježená. Když jde na rande, tak se krade po špičkách a dveře 

ani neuslyšíš,“ hlásil Míša. 

   „Když jde na rande? Otec převedl Míšovo sdělení na otázku. 

   „Zjistil jsem, že chodí s jedním klukem, co nosí vlasy spletené do copánků. Čekává 

na ní za rohem v tom malém bistru.“ 

   „Proto ta žádost o diskotéku,“ zamumlal si otec pod fousy. Vzal chlapce do náruče, 

vešli do Kamilova pokoje. 

   Kluk okamžitě hudbu vypnul. Před otcem měl respekt. Věděl, že celý den má práce 

nad hlavu, a když se večer vracel domů, měl rád klid. Kamil se v otci viděl. Holdovali 

společnému koníčku – lyžování. Rok co rok spolu jezdili do českých hor, kde trávili 

Kamilovy zimní prázdniny. Rodina zůstala doma. Karolína neměla pro zimní sporty za 

mák pochopení. 

   „Zalézt do hor je skoro to samé jako nechat se zavřít do kláštera,“ říkávala. „Já 

potřebuju město, ruch, kolem sebe plno lidí a hlavně borců.“ 

   Mamka opatrovala malého Míšu, a tak Kamil s taťkou jezdili sami. Kdoví jestli někam 

vyrazí i letos? Taťka se nezmiňuje, Kamil si netroufá zeptat se. Maminčin zdravotní 

stav se za poslední dobu hodně zhoršil. Taťka zřejmě nebude chtít odjet a nechat 

mamku samotnou. 

   Paní Fraňková trpěla silným astmatem, navíc byla alergička. Dříve nebyl její 

zdravotní stav až tolik špatný, aby nemohla alespoň na poloviční úvazek pracovat. Po 

Míšově narození se však astmatické záchvaty zhoršily. Paní Fraňková se musela 

s prací rozloučit. Zůstala doma. V současné době je v plném invalidním důchodu a 

stará se o rodinu. Klukům mamčina nezaměstnanost vyhovuje. Nestravují se ve školní 

jídelně, doma jim chystá jídlo mamka, nemají takřka žádné povinnosti. Komfortu 

přivykla také Karolína. Zlenivěla. Nepostavila se k vaření, bez pobídky neumyla 

nádobí, nevzala prachovku, nevytřela podlahu. Na druhé straně ji štvalo mámino 

vševědoucí oko. Věděla, kde se co šustne, poznala, kdy s někým chodí, kdy ji naopak 

kluk pustil k vodě. 

   „Žádné soukromí,“ brblávala si pod nos. „Přijdu domů a mamka si mě přečte jako 

knížku.“ 

   „Tři chlapi,“ usmála se mamka, když se rodina usadila kolem stolu k večeři. 

   „Karolína jíst nebude?“ optal se taťka. 

   „Tati, kde žiješ? Copak ona by takhle pozdě mohla něco sníst? Vždyť by přibrala! 

Utrpěla by její linie.“ Kamil do sebe vtáhl břicho a napodoboval sestru. Míša se huhňal 

   „Jí naposledy před tátou,“ přisvědčila mamka, „ale když se vrátí z venku, pak šmejdí. 

Lednička po jejím nájezdu většinou zůstává prázdná.“ 

   „To je tedy cváklá holka. S takovou bych nechtěl chodit ani zanic,“ mudroval Kamil. 
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   „Řeči podobného typu jsem už dneska zaslechl. Podivuji se, že jsem dřív nepostřehl, 

jaká cháska se kolem mých dětí pohybuje. Samí – jakže to říkala, mamko?                  

– uhozenci, blbštajni a vím já, v co se dnešní kluci proměnili? 

   „A holky snad taky?“ obrátil se na Kamila. 

   Hoch zčervenal. Byl stydlivý. Choulostivé otázky před rodiči neprobíral. 

   Kamil se měl narodit jako děvče a Karolína coby kluk, uvažovala často paní 

Fraňková. 

   „Holky jsou namyšlený. Sledujou televizní seriály a jsou z nich načisto vygumovaný. 

Všechny si myslí, že pro ně přijede synek zazobanejch rodičů v luxusním bouráku a 

plnou prkenicí prachů. Ale přece se o nich nebudeme bavit,“ netrpělivě mávl rukou 

Kamil. 

   „Co to tajemství, taťko?“ Michal hořel trpělivostí. 

   Kamil zavětřil jako pes. Díval se z táty na brášku, čekal, co se dozví. 

   „Inu, blíží se zimní prázdniny…“ 

   V Kamilovi hrklo příjemným očekáváním. Zároveň si uvědomil mámin zhoršený stav. 

Přesto visel pohledem na otcových rtech. Pro nic za nic téma prázdnin nenakousl. 

Ledaže by měl v úmyslu zavézt děti ke svým rodičům. Ten nápad však rychle zavrhl. 

Na venkově spolu s babičkou a dědou bydlí v malém domku spolu s početnou rodinou 

ještě teta. Ve stavení by se tísnili jako sardinky a věčně by se dohadovali. 

   „A co?“ Přerušil tátovo tajuplné odmlčení Míša. 

   „A já si myslím, že bychom mohli vyrazit na hory.“ 

   Kamil vytřeštil oči neskrývaným údivem. Míša začal natahovat moldánky. Tátovo 

tajemství se týkalo zase jenom Kamila. On zůstane ošizený. 

   „Na hory?“ opakoval nejistě Kamil. Netroufal si uvěřit vlastnímu sluchu. 

Také paní Fraňková si manžela přeměřila tázavým pohledem. O žádném výletu spolu 

nehovořili. 

   „Mám tu jedno malé překvapení pro mamku.“ Položil na stůl obálku. „Poukaz do 

lázní. Nastupuješ koncem ledna. Odvezu tě a pak se všemi dětmi pojedeme na 

prázdniny. Tentokrát mám od Františka slíbenou horskou chatu v Rakousku. Nejedná 

se o chatu v rekreačním středisku, nýbrž o osamělý srub sloužící k odpočinku 

horolezcům, kteří v létě zlézají vrcholky rakouských Alp. Kolem dokola jsou ideální 

kopce pro lyžování. Chybí však vleky, lanovky a všechny ty vymoženosti, která 

nabízejí rekreační střediska.“ 

   „Tati,“ vydechl Kamil dosud ohromený otcovým sdělením, „mluvíš snad o tý chajdě 

pod Vlčí hlavou? O tom místě, ze kterýho si přivezl ty senzační fotky?“ 

   „Ano, mluvím o chajdě pod Vlčí hlavou,“ opakoval taťka po Kamilovi. Těšil se ze 

synova nehraného úžasu. 

   V mžiku se klidná atmosféra v kuchyni proměnila v místnost prosycenou nadšenými 

výkřiky, překvapením, jásáním, poskakováním a pištěním. 

   Jako první se vzpamatovala mamka. Přesvědčila se, zda obálka skutečně obsahuje 

poukaz do lázní a začala si dělat starosti. 

   „Klídek, mamino. Lázně potřebuješ jako sůl. A co se týká nás, postaráme se o sebe. 

Prožijeme týden v horách jako Robinsoni. Odříznuti od civilizace. Jídlo si s sebou 
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vezmeme – to bys nám mohla připravit. A zbytek zabezpečí naše dcera. Pokukuje po 

mládencích – kdoví jestli nepřemýšlí, jaké by to bylo, kdyby se za nějakého provdala -, 

a tak…tak ať si udělá malou průpravu. Postará se o nás, o tři chlapy.“ 

   Kamil, nadšený taťkovým překvápkem, propukl v nekontrolovatelný výbuch smíchu. 

   „Do…dovedeš si před…představit Karolínu coby kuchařku? Jako holku, která má mít 

někoho na starosti? Vždyť ona nedovede zaopatřit ani sama sebe. Připálí i čaj.“ 

   „Nepodceňuj ji. Kamile,“ napomenul ho otec. 

   „Říká jen pravdu. Tuhle si dala vařit vodu na čaj a šla si nakulmovat vlasy. Voda 

mezi tím vyvřela a vyvařila se. Konvici jsem musela vyhodit,“ přisvědčila máma. 

   V Kamilovi se začínala probouzet obava, aby nedej bože kvůli sestřině nemotornosti 

z toho úžasného prázdninového plánu nesešlo. 

   „Tati, já ti pomůžu. Něco vím já, něco znáš ty…“ 

   „Právě, právě,“ přitakával táta. „Když dáme hlavy dohromady, hlady nezahyneme, 

mráz nás nespálí. 

   Mamko, uklidni se. Ty potřebuješ ze všeho nejvíc odpočinek, žádné rozčilování, 

pohodu. Začni se připravovat na lázně a dohlédni prosím na balení dětí. Hodně 

teplého oblečení. Ostatní si beru na starost já.“ 

   „Včetně Karolíny?“ uchichtl se Kamil. „Tati, připrav se na nejhorší. Její reakce…“ 

mávl rukou. 

   Malý Míša nadšeně poskakoval po pokoji a pokřikoval: „Já pojedu na hory! Do 

doopravdických hor. Mám první prázdniny, a nezůstanu ve městě jako některá jiná 

děcka,“ radoval se a hloupnul se starším bráškou, až se stěny roztřásly. 

 

   Karolína vyplula z domu. Podívala se po oknech. Mamka měla hloupý zvyk. Každou 

svou ratolest provázela pohledem, ať šla kamkoliv. Taky by už mohla vzít na vědomí, 

že kontrolovat může leda Míšu, ale rozhodně ne mě, honilo se jí hlavou. 

   Pohlédla na hodinky. Měla schůzku s Patem. Seznámili se v bistru ve vedlejší ulici, 

kam Karolína občas docházela na hranolky, hamburgery či kolu nebo sprite. 

   Patrik ji zaujal svou výjimečností. Měl českou matku a afrického otce. Byl tedy 

míšenec. Díky bohatým vlasům měl velkou hlavu s hustými dredy, díky jimž vypadal 

jako skutečný Afričan. Potrpěl si na extravagantnosti stejně jako Karolína. Nepátrala 

po jeho věku, měřítko pro eventuální chození s klukem tvořila u Karolíny škola. Pokud 

měl borec ukončenou základní školu, splňoval jeden z jejích parametrů. 

   Patrik dovedl líbat! Velké, takřka chlapecké rty nezapřely jeho původ. Když hned na 

druhé schůzce Karolínu políbil, ztratila zbytky zábran, které v sobě vůči němu ještě 

měla. 

   Kterou sotva čtrnáctiletou holku líbá takový zkušený borec? Myslela si. Jeho 

zkušenost odvozovala od umění líbat. Ve skutečnosti neměla s kým porovnávat. 

Snažila se nějakého kluka lapit, poněvadž nemít v osmé třídě známost svědčilo o dívčí 

omezenosti a ustrnulé inteligenci na úrovni lezoucího hada. Chytila se tudíž nabízené 

příležitosti v podobě Patrika a uháněla ho rozhodně víc, než on se zajímal o Karolínu. 

   Čekal na ni. Vzbuzoval pozornost kolemjdoucích. 

   Co by asi řekl taťka, kdyby mě s ním viděl? 
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   Chvílemi si uvědomovala výstřednost svých kousků. U rodičů by se se souhlasem 

nesetkala. Patřila však mezi tvrdohlavce, dokázala jít hlavou proti zdi. Kdyby k jejímu 

počínání měl někdo výhrady, naschvál by se chovala výjimečně, nápadně. 

   „Čau, krásko. Nezabruslíme do lepšího podniku, než je tohle podělaný bistro? Ten 

podnik je něco jako mléčnej bar pro školou povinný fakany, řekl bych,“ vítal jí Patrik. 

   Skousla spodní ret. Jak děsně se styděla za svůj nízký věk!  

Vzal ji kolem ramen. Karolína znervózněla. V okolí je příliš známá. Důvěrnost 

z Patrikovy strany jí dosud trochu vadila. Až se zamiluje… 

   Pevně věřila, že se láska dostaví každým dnem. Když se chci zamilovat, tak se 

zamiluju, namlouvala sama sobě. 

   „Vyrazíme na tu dýzu?“ 

   „Máti jsem už měla jakžtakž zpracovanou. Jenže zrovna v tom nejdůležitějším 

okamžiku přijel otec. A ten…“ mávla rukou. 

   „Proč se nepostavíš? Prostě se nešprajcneš? Rodiče mají snahu dělat nám anděla 

strážnýho, ať je nám pět nebo pětadvacet. To já si svýho času dupnul a vydělal jsem 

na tom. Máti mě bere jako chlapa, bydlím zvlášť, dělám si, co chci…“ 

   „Ty máš vlastní kvartýr?“ Karolína se kolem sebe sotva začínala rozkoukávat, ale už 

by chtěla žít jako samostatná osoba. Že by se o sebe nedokázala postarat, o tom 

neuvažovala. Sebekritiku nepřipouštěla. Její věk jí dovoloval dívat se na svět zrakem 

optimistky. 

   „Jdeme k Hadovi. Dost dobrý posezení. Točí se tam pivo. Já pivo zbožňuju.“ 

   Protáhla spodní ret. Pivnice U Hada není vhodné místo pro dámu. Kluk by měl svou 

holku vyvést do solidnějšího podniku. 

   K vlastnímu podivu nevznesla jedinou připomínku. Kdyby ji do pivnice pozval některý 

ze spolužáků, prskala by jako voda v rozpáleném omastku. 

   Do nosu ji udeřil typický zápach pivnice, nikotinová clona, vadil jí nezvyklý ruch. 

Sotva vešli, od dlouhého stolu se zvedlo k pozdravu několik rukou. 

    „Kámoši,“ vysvětlil stručně Patrik. Aniž se zeptal na její názor, zamířil k přátelům. 

   „Karolína,“ představil ji. 

   Pozorovala společnost. Šest kluků a čtyři holky. Měli dobrou náladu. Patrik vedle 

nich ožil. Nikdo nedbal na Karolíninu nevoli, kterou dávala najevo svou zarytou 

nemluvností. Okolí ji neznalo, proto její zamlklost přisuzovalo její povaze. 

   Kruciš, sedí tady docela solidní borci. Pořád jsem si lámala hlavu, kde kluka k světu 

splašit, a ono je to v podstatě jednoduchý. Stačí strčit hlavu do knajpy. No jo, ale sem 

bych sama nešla ani zanic, uvažovala. 

   Poručil si pivo, pro Karolínu nějaké pití, které nedokázala pojmenovat. Chutnalo po 

citronádě, plavaly v něm kousky ovoce. Dobře se pilo. Po chvilce se jí mírně točila 

hlava. Prožívala nový a vcelku příjemný pocit. Zakaboněný výraz z jejího obličeje 

zmizel. Rozmluvila se a – jako obvykle – nebyla k zastavení. Dozvěděla se, že parta 

se v pivnici schází často. Holky ke klukům nepatřily – tedy nechodily s nimi. V tomhle 

směru se Karolína cítila být na koni. Ona jediná přišla se svým borcem, on jí hostí, 

občas ji vezme kolem ramen. Až tohle povykládá ve škole, spolužačky, které mají 

problém kluka splašit, prasknou závistí. 
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   Měla už pěknou špičku, na alkohol nebyla zvyklá. Mluvila a mluvila. Jakmile mohla 

být středem pozornosti, dostávala se do svého živlu. Nehleděla, zda ji někdo 

poslouchá, prostě se stala královnou. 

   Společnost se různě trousila. Někdo si odskočil, jiný přisedl k hracímu automatu, 

další pozval holku k malému barpultíku. 

   Karolína nepostřehla chaos v místnosti. Opírala se o stěnu, hlava se jí příjemně 

motala, rodily se v ní fantastické představy. 

   „Policie. Kontrola dokladů.“ 

   Někdo s ní zatřásl a větu zopakoval. Rozhlédla se. U stolu stáli dva uniformovaní 

policajti, u sousedního taktéž. Z početné společnosti zůstala jen hrstka. Dva borci a 

ona. Kde je Patrik? Slídila po něm očima. Marně. 

   „Vaše doklady, slečno.“ 

   „Jaký doklady?“ nechápala. „Copak jsme na hranicích?“ pletl se jí jazyk. Vlastní 

připomínka jí připadala vtipná a rozesmála ji. 

   „Máš ty vůbec občanku?“ Policista přešel na tykání. „Kolik je ti roků? S kým tady jsi?“ 

   „Co je ti po tom, fešáku? Moje věc a tvoje zbytečná starost.“ 

   Vyměnili si pohledy. Legitimovali zbylé hosty. Měli doklady v pořádku, navíc byli 

starší osmnácti let. Ostatní z původní party se poděli bůhvíkam. 

   Karolína se dál pídila po Patrikovi. Zmizel. Policisté si vzali do parády obsluhující 

personál. Karolína nechápala, oč jim jde. Proč by si nemohla zajít se svým klukem do 

společnosti? 

   „Kdepak ho máš, toho svého kluka?“ zaútočil na ni starší policista ironicky. „Vzal do 

zaječích. Nechal tě ve štychu.“ 

   „To by Patrik nikdy neudělal,“ protestovala. 

   Číšník jí předložil účtenku. 

   „Já že bych měla platit? Takovou sumu? Kde bych ty prachy asi vzala, ty chytrej? 

Jsem obyčejná školačka.“ 

   Ať protestovala sebevíc, skončila v policejním autě. 

 

   Hlava pozvolna začínala vnímat jisté okolnost. Tahle situace zavání malérem. Vedou 

ji dva policajti. Co provedla? Odmítla zaplatit účet? To také, mimo jiné. Policisté 

argumentují jejím nízkým věkem. Podle Karolíny dělají z komára velblouda. Usrkávala 

přece obyčejnou limonádu. Uvědomovala si, že se v celém průšvihu veze sama. 

Nikoho jiného neobvinili, nezadrželi. Je to nespravedlivé. 

   Naložili ji do policejního auta. Rozhlížela se. Už se setmělo. Kdoví co s ní udělají. 

   Na chviličku se jí zastavilo srdce. Odbočili do ulice, v níž bydlí. Řidič sleduje popisná 

čísla. Brzdí před jejich domem. 

   No potěš bože! Přivezou mě poldové. Jako naschvál je doma i otec. To zase bude 

řečí. 

   Vzdorovitě pohodila hlavou. Ať si! Aspoň vezmou doma na vědomí, že už není malé 

děcko a trošku popustí otěže. Drží ji zkrátka jako psa u boudy. Měla hlavu plnou 

rozporuplných úvah. Scestné myšlenky a obvinění kladla na první místo, na druhé 

straně si uvědomovala obavu, strach. 
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   „Ježíškriste, policajti,“ vydechla máma, sotva vyhlédla z okna, „a vedou Karolínu.“  

   Otec spěchal otevřít. Pozdravili. Zeptali se, zda přítomná je jeho dcerou. Pak mu 

sdělili, kde a za jakých okolností Karolínu zadrželi. 

   Vyslechl si kázání jako malý kluk. Snažili se ho přesvědčit o své benevolenci. Dívku 

v podnapilém stavu mohli odvézt na záchytnou stanici, což by pochopitelně mělo za 

následek další lapálie. 

   Nevěřil vlastním uším. Poděkoval. Rád se s nimi rozloučil. 

   Karolína mínila zmizet ve svém pokoji. Otec ji však neúprosně uchopil za rameno. 

„Nikam!“ zavelel hlasem, který nepřipouštěl odpor. 

   Škubla sebou. Otcovo sevření ji před ostatními členy rodiny kompromitovalo. 

   „Co mi k celé záležitosti řekneš?“ 

   Vzdorovitě pohodila hlavou. „Co by?“ 

   „Jak to, že jsi pila? Nemůžu tomu uvěřit…“ 

   „Však nevěř. Pila jsem jen limonádu.“ 

   Kamil se rozchechtal. „Z limonády bys určitě nevypadala tak, jak vypadáš.“ 

   „Sklapni zobák, štěně!“ 

   „Karolíno!“ tentokrát zasáhla matka. 

   „O co jde, sakra?, seděla jsem s děckama…“ 

   „S děckama? Odkdy děcka navštěvují takové putyky, jako je ta vyhlášená U hada?“ 

hřměl otec. 

   Navzdory zpomaleným reflexům se podivila, jak je možné, že její věčně zaměstnaný 

otec vůbec nějakou hospodu zná. 

   „Chci se bavit a budu se bavit. Není mi deset. Žádné zakazování…“ 

   A už ji měla. Dostala ji od matky. U ní vždycky hledala pochopení. Hodně často je 

nacházela. Nyní na ni přihlouple hleděla. Ta facka jako by rozhodila její myšlenky. 

Otec ji bombardoval otázkami. Třásl s ní. Chtěl slyšet pravdu. 

   „Terorizujete mě. Nebudu s vámi bydlet. Ať přijdu ke kterékoliv kámošce, tam najdu 

pochopení plný rodiče. Vy máte staromódní názory. Nejdete s dobou. Všechny holky 

z okolí chodí na diskotéky. Smějí se bavit podle svýho. Ale Já? Sakra! To jsem ale 

trhla rodiče! Všude jinde bych byla vítaná…“ 

   Teď ji schytala od otce. To nepředpokládala. Otec na žádné z ratolestí dosud ruku 

nepoložil. Budil u dětí respekt slovy. Zničehonic se všechno zvrtlo. Kde se stala 

chyba? 

   Nevěděla, kde se v ní vzala síla. Škubla sebou, až otci zůstal v ruce cár jejího 

rukávu. Bezhlavě se řítila schodištěm, vyrazila do temné ulice. Neznala cíl svého 

úprku. Měla jen jedno přání – zmizet z domova, kde ji vůbec, ale naprosto vůbec 

nechápou. 

                                                                    (Věra Řeháčková  - My tři ve sněhu a vánici) 
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Z puberťačky bezva holka 

Věra Řeháčková 

 

   Jezdili za taťkou každý den. Po dvou krušných týdnech zasvítilo do rodiny 

Fraňkových sluníčko. Ke spokojenosti lékařů se pan Franěk psychicky rychle 

zotavoval. S tělesným poraněním to bylo poněkud komplikovanější. Měl zlomenou 

levou ruku i nohu, několik žeber, stále ho bolela hlava. Děti mu musely vyprávět vše, 

co od jeho odjezdu zažily. Děsil se. O řádění sněhové vánice na Vlčí hlavě neměl 

tušení. Nevěděl, jakou spoušť letošní zima napáchala. Citelně se ho dotkla smrt 

Luigiho. Ocenil Helmutovu pomoc. Když se dozvěděl, že mladík se vypravil na Vlčí 

hlavu na vlastní nebezpečí bez vědomí jakékoliv osoby, přímo šílel. 

   „Kdyby se něco přihodilo jemu, celý život bych si to vyčítal.“ 

   „Už nikdy nepojedem nikam na zapřenou.  Nikdo o nás neměl páru. Nebýt Kamilovy 

odvahy, tak bychom nahoře tvrdli doposud,“ rozumovala Karolína. 

   Dával dceři za pravdu. Chtěl ušetřit peníze, a neuvažoval, jak moc dává v sázku. 

   „S mamkou si to vyřiď podle svýho. Mínili jsme jí zavolat, ale nevíme, co máme říct. 

Taky se divím, že se ještě neozvaly babičky,“ přidal se Kamil. 

   „S mamkou jsem mluvil včera. Řek jsem jí, že jsme si nedobrovolně prodloužili 

prázdniny. Trochu jsem zalhal. Naše zdržení jsem svedl na sněhovou kalamitu.“ 

   „To zase tak velká lež není. Domů jsme se skutečně nedostali kvůli sněhu,“ skočil 

taťkovi do řeči Kamil. „Co říkala? Jak mamku znám, musela být na mrtvici, když jsme o 

sobě takovou dobu nedávali vědět.“ 

   „Dělala si velké starosti. Ze sdělovacích prostředků však o sněhové kalamitě 

v Dolním Rakousku věděla. Předpokládala, že se kvůli sněhu nemůžeme vrátit. Než 

jsme odjeli, tak jsem mamku upozornil, že v horách není signál na mobil. Samozřejmě 

byla neklidná. Jakmile jsem se jí ozval a ujistil ji, že jsme všichni čtyři v pořádku a 

bydlíme u Žáků, spadl jí ze srdce hotový balvan. Kdyby jen tušila…“ Pan Franěk větu 

nedokončil. 

   „Sedla by na první autobus nebo vlak a řítila se sem,“ dopověděl Kamil. 

   „Jak se budeme vymlouvat dál, nemám potuchy. V sobotu se vrátí pan Žák. 

Požádám ho, aby odvezl aspoň vás.“ Pan Franěk uvažoval nahlas. 

   „Tolik aktivní být nemusíš, tati. My si klidně a rádi prázdniny ještě prodloužíme. 

Společně jsme na dovolenou přijeli, společně i odjedeme.“ Kamil se v taťkově 

společnosti proměnil v hovorného, vtipného kluka. 

   Taťka Kamilovi pohrozil. Tiskl k sobě Míšu. S hrdostí pohlížel na Karolínu. Jeho děti 

prokázaly samostatnost, houževnatost, hrdinství. Před třemi týdny. Před třemi týdny 

prožíval doma peripetie s Karolínou. Viděla jen sama sebe, starala se, kde sehnat 

jakého kluka. K domácím pracím se stavěla zády, v kuchyni si počínala jako slon 

v porcelánu. Tehdy ji nazval naprosto nesoběstačnou osůbkou. A ejhle! Život jí uštědřil 

tvrdou lekci a Karolína jí prošla na výtečnou. Připadalo mu, že během těch několika 

krušných dnů vyspěla v dívku s docela odlišnými názory i jinak poskládanými životními 

hodnotami. 
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   „Vzpomínáš, jak jsi tuhle doma reptala, když jsme ti bránili jít na diskotéku? Přesně 

si pamatuji, cos mi odsekla. – Terorizujete mě. Nebudu s váma bydlet! To jsem ale 

trhla rodiče! –  

„Tvé přání se splnilo. Rodičů ses na čas zbavila, bydlela jsi mimo domov a nikdo tě 

neterorizoval. Užila sis volnosti až až.“ 

   „Nech toho, tati. Tehdy doma…byla jsem normálka prdlá. Tam v horách jsem se 

tobě i mamce omluvila nejmíň milionkrát. Dala bych nevímco za to, kdybych to mohla 

udělat osobně. Jsem moc ráda, že vás mám. Kdybys mi teď dal facku, neřekla bych 

ani ň.“ 

   „Tati, to, co jsme prožili, bylo fakt strašný. Ani nevíš, jak moc tě mám ráda. Až když 

jsem zůstala s klukama sama, teprve mi došlo, jak je důležitý mít v někom oporu. Do 

té doby jsem vaši péči a starostlivost brala jako samozřejmost. Tam pod Vlčí hlavou 

jsem si uvědomila, že jistýho v životě není vůbec nic. Všechno na světě je šíleně 

křehký a pomíjivý.“ 

   Kamil se zhluboka nadechl. „Já se picnu! Ona básní jako kniha. Řekl bys to do ní 

někdy? Před pár týdny s ní lomcovala puberta, a najednou se z ní vyklube to…filozof.“ 

   „Ať Kamil Karolíně nenadává,“ pošeptal taťkovi do ucha Míša. „Starala se o mě jako 

mamka. Chtěla nám uvařit vždycky jen to nejlepší, ale pokaždé se jí to nepodařilo.“ 

   „Závod nevyhraje vždycky jen ten nejrychlejší,“ prohodil taťka víceméně pro sebe. 

   Karolína nad jeho slovy chviličku dumala. Poté se usmála a lípla taťkovi pusu. 

 

   Opět pečovala o tři chlapy. Helmut jí však pomáhal. Dostal chodící sádru a byl 

Karolíně pořád v patách. Kamil s Míšou odhazovali sníh okolo domu, jezdili na lyžích a 

na saních z kopců kolem dědiny. Ve vsi byl dokonce i vlek. 

   „Proč jsme vlastně spěchali až kamsi do hor, když tady je to tak boží?“ divil se Kamil. 

   „Lepší,“ křičel Míša. „Tady můžu sáňkovat, bobovat, a nikam nespadnu, jedině snad 

na zem.“ 

   Karolínu ke sportování nepřiměli. Měla zimních radovánek plné zuby. 

   „Když nemáš ráda zimu, tak bys mohla přijet v létě. Je tu nádherně. Podívej.“ Helmut 

ukázal na stěnu, kde viselo puzzle – výjev z jeho rodného kraje v létě. Zobrazoval 

zasněžené vrcholky hor, v údolí pak jezírko obrostlé svěže zelenou trávou a 

různobarevnými květinami. Opodál stál srub nápadně připomínající chajdu pod Vlčí 

hlavou. 

   Při pohledu na chajdu jí sevřel srdce velice nepříjemný pocit prolnutý vzpomínkou na 

nejtěžší dny jejího dosavadního života. 

   „A tady, v Čertově strži, je v létě ještě krásněji,“ pokračoval Helmut ve velebení 

zdejšího kraje. Podal Karolíně album s barevnými fotografiemi, jen aby ji přesvědčil. 

   „Já žasnu,“ culil se potutelně Kamil. „Když jsme přijeli a ségra nám předvedla svou 

oblíbenou napumpovanou scénu,“ nafouknul tváře a předvedl Karolínu v jejím 

typickém nadutém postoji, „tvrdils, že tak zhýčkanou holku ještě nepotkals a není ti 

zapotřebí si pohledem na ni kazit den. Nejraději bys ji tenkrát viděl paty. Však jsme ji 

s sebou nevzali ani na vyjížďku. A teď? Zničehonic ji zveš na prázdniny.“ 

   Uvedl Helmuta do viditelných rozpaků. 
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   „Hory změnily  Karol k lepšímu. Stala se z ní docela normální holka. Až na jeden 

zádrhel. Karol v horách zapomněla na úsměv. Musí se pro něj vrátit. Holka bez 

úsměvu je jako kytka bez vůně.“ 

   „Mluvíš skoro jako spisovatel. Já bych tu situaci odhadoval takto: Helmut se do naší 

Karol prostě a jednoduše zabouch.“ 

   Helmut rozpačitě mávl rukou. Jeho posunek vyzněl do ztracena. 

   Karolína se narovnala a s klidem Kamilovi opáčila: „Co kecáš za nesmysly? 

S Helmutem jsme přece uzavřeli kamaráčoft. Nikdy před tím jsem neměla za kámoše 

kluka. Uznávám, že kluci jsou coby kamarádi spolehlivější než holky. 

   Na ty prázdniny přijedu moc ráda. Když tu nebude sníh, nebude mi vadit vůbec nic.“ 

   Kamil ohromením protáhl obličej. V těch holkách se člověk doopravdy nevyzná. 

Karolína povídala, že právě tady ji nikdo víckrát neuvidí, leda by ji sem dotáhl párem 

volů. No a teď, ještě ani neodjela, a už se sem sáčkuje na léto. Vědí ty holky, co vůbec 

chtějí? Ještě že jsem se narodil jako kluk. 

 

   Před domem zastavilo auto. Vystoupil starší, prošedivělý muž. Oblékal se do teplé 

bundy a pokukoval po okolí. 

   Míša, který zahradu Žákových proměnil ve změť sněhových uliček, prolézaček a 

skrýší, se právě z jednoho tunelu prodral. Připomínal sněhuláka. Ani si nestačil otřepat 

sníh z kombinézy. Zabodl totiž pohled do zvědavě se rozhlížejícího pána a vypískl na 

celé kolo: „Dědo! Dědečku!“ a rozběhl se hostovi vstříc. 

   „Míšo?“ zeptal se pán nedůvěřivě. Poté nastavil náruč a vyzvedl vnoučka vysoko 

nad hlavu. „Sněhuláčku, jak se daří? Ty ses rozhodl zůstat v Rakousku?“ 

   „Dědečku, my jsme zažili velikánské dobrodružství. Všechno ti povykládám. Pojď 

dál.“ Míša se šťastně ščuřil, svou tvářičku přilepil na dědečkovu. 

   „Karolína,“ vydechl děda a jeho hlas nezapřel obdiv. Zahleděl se na sněhový výtvor 

dovedných rukou pana Žáka. 

   „Že je to paráda? Já se pokoušel postavit sněhového Kamila, aby mu to nebylo líto, 

ale nepodařilo se mi to.“ 

   Karolína něco kuchtila u sporáku, Kamil vyhlédl z okna, aby zkontroloval Míšu. 

   „Karolíno, pojď honem sem. Vidíš to samý, co já?“ nevěřícně mrkal a protíral si oči. 

   „Děda!“ Karolína si osušila ruce do utěrky a radostně se zazubila. „Zázraky se dějí,“ 

houkla a vyřítila se ze stavení. 

   Kamil ji následoval. „Kde ses tady vzal, dědo? Proč jsi nedal vědět, že přijedeš?“ 

vyzvídal. 

   „Veškeré taťkovy telefonáty mi připadaly víc než podivné. Nemůže odcestovat, 

v Alpách panuje sněhová kalamita. Polámalo se mu auto. Je trochu marod. 

   O tom, co se v Alpách děje, jsme samosebou informovaní z televize, z rozhlasu i 

novin. Mimo jiné však v pravidelných reportážích ukazují, které silnice jsou průjezdné 

a kudy se naopak cestovat nedá. 

   Něco mi v taťkových hovorech nehrálo. Proto jsem se rozhodl přesvědčit se, jak se 

situace opravdu má. 

   „A kde vlastně máte taťku? 
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   Karolína s Kamilem si vyměnili pohledy. Návštěvu nečekali. Neměli připravenou 

výmluvu. 

   „Taťka leží v nemocnici. Smetla ho lavina. Měl štěstí. Ten záchranář, co jel s ním, 

ten umřel.“ Míša měl pilno novinky slepičit dřív než sourozenci. 

   A pravda byla venku. Kamil rezignovaně pokrčil rameny, Karolína jeho gesto 

opakovala. 

   „Co se tady vlastně stalo?“ Děda postavil Míšu na zem a přísným pohledem špikoval 

chvíli Kamila, chvíli Karolínu. 

   Stručně mu taťkovu příhodu popsali. O tom, co prožili pod Vlčí hlavou oni, pro jistotu 

mlčeli. Znali dědu. Měl vznětlivou povahu. Rychle se rozrušil, hromoval, láteřil. Stejně 

rychle pak vychladl. 

   Chodil kuchyní, ruce hluboko vražené v kapsách. 

   Přesně takhle rázuje taťka, když má problémy, stejně svérázně přecházel 

kuchyňkou Kamil v horách, šlo Karolíně hlavou. Pozorovala dědu, v duši naprostý klid. 

   Tuhle polívčičku si sníš, taťko, sám. My už si užili dost. Pokud ti něco zatajím, tak se 

zlobíš, občas pouštíš hrůzu. Přesvědčuješ nás, že rodiče by o svých dětech měli vědět 

všechno. Ty sám se chováš přesně opačně, promlouvala v duchu k nepřítomnému 

otci. Uculila se. Jak se na ohromeného dědu dívala, vůbec taťkovi nezáviděla. Čeká 

ho pořádný kartáč. 

   Do nemocnice jeli všichni včetně Helmuta. Ten se měl dostavit na kontrolu až příští 

týden. 

   „Pokud mě tvůj děda sveze autem, odbudu si návštěvu u doktora dnes,“ zalhal 

Karolíně. Tušil, že odjezd sourozenců se povážlivě blíží. Chtěl využít každé příležitosti, 

aby s nimi mohl pobýt. Nebo mu šlo pouze o Karolínu? Sám se v sobě nevyznal. 

   „Doprovodím Helmuta na chirurgii,“ rozhodla se před nemocnicí Karolína. Helmutovi 

špitla: „Kecni, že mě potřebuješ.“ 

   Uchichtl se. Pochopil. Karolína nechce být přítomna setkání jejího dědy s taťkou. 

   Naoko se o Karolínu opíral, do ucha jí šeptal. „Jsi mazaná jako…jako liška, říká se to 

tak u vás, viď? Přiznám se, že ani já bych teď nechtěl být v pozici tvého otce,“ 

Povzdechl si. „Asi…asi brzy odjedeš. Můžu ti telefonovat? Mailovat? Přijedeš v létě?“ 

   Seděli v nemocniční chodbě na bílé lavici. Karolíně se najednou loučit nechtělo. 

Zmocnila se jí nostalgická nálada. Hlavou jí proběhl vteřinový film z pobytu v Alpách. 

   Přešel kolem lékař, něco se Helmuta ptal. 

   „Cože?“ Karolína se probrala ze vzpomínek. 

   „Nic, nic, odpovídal jsem panu doktorovi.“ 

   Doktor se zastavil. Pozvolna se obrátil. „Zaslechl jsem češtinu, nemýlím-li se,“ 

prohodil též česky. 

   Helmut se zazubil. „Moje přítelkyně je Češka.“ 

   Karolína si lékaře prohlížela. Šlo o muže černé pleti. Takových v životě nepotkala 

mnoho. A přece jí doktorova tvář připadala povědomá. 

   „Nesetkali jsme se my dva?“ oslovil ji doktor. 

   Vtom se jí rozsvítilo. „Vy jste Patrikův taťka.“ 

   „A ty jsi Karolína! To děvče, co Patrika shánělo jeden večer u nás. Pamatuji si tě. 
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   Kde se bereš právě tady? Z Brna ses vytratila jako pára. Patrik s partou po tobě 

vyhlásili pátrací akci. Když ses po prázdninách neobjevila, telefonovali k vám, zvonili u 

vašeho bytu, pak dokonce zašli do školy. Po celé vaší rodině jako by se slehla zem. 

Patrik o tobě mele v jednom kuse. Ten bude překvapený, až mu povím, kde jsem tě 

potkal. 

   Povídej, jaký vítr tě zavál až sem.“ 

   Vyprávěla mu o prázdninovém pobytu pod Vlčí hlavou i o taťkově neštěstí. 

   Překvapením hvízdl. Pokyvoval hlavou. „Kvůli té přírodní katastrofě jsem ve zdejším 

kraji i já. Během roku pracuji jako doktor ve vídeňské nemocnici. V Rakousku jsou 

lékaři placeni daleko lépe než v Česku. Když sdělovací prostředky přinesly zprávu o 

počtu zraněných tady na jihu země a především o nedostatku lékařů, několik doktorů 

z naší nemocnice se sem ihned vypravilo. Měli jsme plné ruce práce. Mnoho lidí, 

bohužel přišlo o život. 

   A co ty? Tví sourozenci? Určitě se celá situace promítla do vaší psychiky.“ 

   Pokrčila rameny. „Já od té doby skoro pořád bulím. Vlastně mi to brečí samo. Kamil 

zase vyhledává samotu a furt nad něčím dumá. Ale to asi nic není.“ 

   „Nepodceňuj své zdraví, děvče. Následky stresu mohou být nedozírné. Je zapotřebí, 

abyste prošli psychologickým vyšetřením a lékař vás pravidelně sledoval. 

   To, co jste prožili, se na vaší psychice odrazí zcela zákonitě. Nezlehčuj situaci. Dám 

ti adresu jednoho brněnského odborníka. Zastav se u něho. Promluvím si o tom také 

s tvým otcem.“ 

   Loučil se. Pevně jí stisk pravici, přál jí i celé rodině pevné zdraví. 

   Úlevně si oddechla, teprve když za ním zaklaply dveře. 

   Panebože, jak je ten svět mrňavej! Jestli by mě třeba jen ve snu nenapadlo, že tady, 

na konci světa, potkám zrovna Patrikova otce! Kdybych tenkrát večer neutekla 

z domova, ani bych ho nepoznala. Prej se po mně Patrik shání. Ať si trhne nohou! 

Nechal mě v bryndě, sám vzal roha. 

   Ucítila Helmutovu ruku na své. „Překvápko, co?“ 

   „To teda jo.“ 

   „Ten Patrik, o kterém doktor mluvil…je to tvůj kluk?“ 

   „Ani náhodou,“ vyhrkla rychleji, než bylo třeba. 

   „Kamarád?“ 

   Zamyslela se, pak zavrtěla hlavou. „U nás se říká: V nouzi poznáš přítele. Kamarád 

jsi ty. Ten Patrik…když jsem se ocitla v nesnázích, tak mě v nich nechal. Utekl, 

rozumíš? Je to prostě…známej. Kluk, kterýho sice znám, ale k životu ho nepotřebuju.“ 

Usmála se. „Ty jsi daleko lepší.“ 

   „Už ti někdo řekl, že jsi moc pěkná holka?“ 

   Všechno uvnitř Karolíny se dalo do pohybu. Cítila příval krve do obličeje, prudké 

bušení srdce. 

   Opětovala stisk jeho ruky. Znovu se na něho usmála. „Nepůjdem se projít? Jak 

znám dědu…“ 

   „Víš, čeho jsem si všiml? Už se zase umíš smát.“ Vzal ji kolem ramen, kráčeli 

k východu. 
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   Věděla, že ji neobjímá jen proto, aby ulevil bolavé noze. Tentokrát měl jistě jiný 

důvod. 

                                                                    (Věra Řeháčková  - My tři ve sněhu a vánici) 

 

 

To je tak málo 

Jan Alda 

 

Maminka jenom dovede to,  

usmívat se, když srdce krvácí, 

a zimu proměnit na žhavé léto, 

a odpočinek za práci. 

 

Maminka jenom porozumí 

hluboko skryté bolesti. 

A jenom ona, ona umí 

své dítě k výším dovésti. 

 

To jenom maminka tak obětavě 

zapře i sebe pro tvé štěstí častokrát. 

To je tak málo, hlavu svou když k hlavě                            

její přitiskneš, a když ji máš rád. 

   

                                               (Ze starší čítanky) 

 

 

Maminka peče chléb 

Ladislav Stehlík 

 

Vždycky to bylo stejné. 

Do díže snesené z půdy 

nalila vlažnou vodu, 

aby v ní ožil kvásek. 

 

Potom nasypala mouku 

a kopistí mísila těsto, 

zatímco lampa na obílenou stěnu 

promítla cípy šátku 

a její velký stín. 

 

 

Pokaždé mívala i velkou starost: 

aby těsto dobře zkynulo a nenastydlo, 



109 

 

střídku nechytil brousek, 

kůrky se neodfoukly. 

 

Kvůli chuti přidala kmín 

i trochu rozmačkaných brambor, 

aby zvláčněla střídka 

a dlouho držela vláčnost. 

 

Drsnýma rukama uhnětla bochník 

a dala na ošatku, z ošatky na lopatu. 

 

Když horce vydychla 

černavá ústa pece, 

smetla zavlhlým víchem 

uhlíky z tvrdého dříví 

a na čisté vyhřáté cihly 

sázela za pecnem pece, 

nakonec zavřela dvířka. 

 

V té chvíli, 

kdy pečené bochníky omyla vodou, 

až se jim zaleskla kůrka, 

v té slavné chvíli 

se celá chalupa 

rozvoněla chlebem. 

 

Ty hnědé pomoučené ruce, 

ta lákavá chlebová vůně, 

ta lampa čadivá na vydrhnutém stole, 

na němž se z ošatek kouřily chleby, 

byl domov. 

                                   (Ze starší čítanky) 

 

 

Otázky a úkoly: 

 

1. Jak se jmenují literární útvary, které jsme četli? 

2. Kdo je hrdinou obou básní? 

3. Najdi a přečti v některé básni, co všechno maminka dělala pro rodinu. 

4. Najdi, napiš a s pomocí učitele vysvětli význam slov, která se již nepoužívají – 

jsou zastaralá. Najdeš je v básni „Maminka peče chléb.“ 
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Nebezpečná výprava 

Eliška Horelová 

 

obce na Neveklovsku                                zdřevěněl jsem 

esesácké cvičiště                                      s roztrženou nohavicí 

rozkoukával jsem se                                  bez rádiovky 

hnedle                                                        naše pramička 

skomírající světlo                                       ani jsem nešpitl 

polohlasně                                                 smích uvízl v krku 

něco zašramotilo                                       co je to za štramandu 

 

 

Koncem roku 1942 se obyvatelé obcí na Neveklovsku museli vystěhovat, aby si na 

jejich polích a zahradách mohli Němci zřídit esesácké cvičiště. 

Mezi vystěhovanými ze „zabraného“ byli i Bartošovi se svými dětmi Honzíkem, Vojtou 

a pětiletou Haničkou. 

Aby mohl Honzík splnit největší přání své nemocné sestry Haničky, podnikl 

s kamarádem Jirkou velmi nebezpečnou cestu do bývalého domova na území zabrané 

Němci. 

 

   Zmáčkl jsem kliku – a byl jsem doma. 

   Prudce jsem vydýchl. Najednou jsem měl pocit, jako bych celou cestu sem běžel a 

teď mi nohy vypověděli službu. Rozkoukával jsem se kolem. Hnedle jsem byl 

v pokušení zavolat: Dorko, kde jsi, ozvi se! Přišel jsem si pro tebe, Hanička nám stůně 

a moc se jí po tobě stejská.  

   V kapse jsem nahmátl sirky. Škrtl jsem. Zápalka se zlomila v půli. Teprve třetí pokus 

mi vyšel. Zvedl jsem ji nad hlavu a točil se kolem své osy. V posledním paprsku 

skomírajícího světla jsem ji uviděl. 

   „Vidíš, holka, zůstaneš si tady, a člověk aby se za tebou štval,“ řekl jsem 

 polohlasně. Pak jsem si ji nacpal pod bundu. „Tam ti bude teplo.“ 

   Ještě jednou jsem se rozhlédl kolem a nadechl. Pořád to tu ještě vonělo domovem, i 

když se už do toho mísil stejný pach, jakého byl plný náš nový domov, když jsem tam 

prvně přišel.  

   Vyšel jsem na zápraží. Zpod mraků vykoukl měsíc. Prve jsi měl svítit, vyčetl jsem 

mu.  

   Vracel jsem se zpátky stejnou cestou, kterou jsem přišel. Jen opatrný jsem byl už 

míň. Jako by ze mě všechen strach spadl. Najednou mi připadalo všechno náramně 

snadné, takže jsem si umínil, že se sem ještě jednou vrátím. Pro micku, abych splnil 

slib daný Haničce. 

   Vyšel jsem na zahradu. Na stromech byla ještě spousta jablek. Jen nižší větve byly 

obrané. 

   Za plotem něco zašramotilo. Micka! No, to by bylo terno přinést ji domů s Dorkou.   

   „Čičí, čičí,“ začal jsem ji lákat k sobě. 
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   Nic, copak mě už nepozná podle hlasu? Anebo už o lidi nestojí, když ji připravili o 

domov? 

   „No tak, Micko,“ zavolal jsem potichu. „Čičí.“ 

   Místo mňoukání mi odpověděl nový šramot. 

   Rozběhl jsem se k zídce a skočil na ni. 

   V té chvíli se ozvalo odkudsi ze strany: „Halt!“ Něco cvaklo. A pak ještě jednou: 

„Halt!“ 

   Po prvním halt jsem na nepatrný zlomek vteřiny zdřevěněl. Pak jsem přidržel Dorku 

pod bundou a utíkal do polí. 

   Třetí halt jsem už neslyšel. Ten, kdo mi poroučel stát, vystřelil. A pak znova. Potom 

se pustil za mnou. Kdosi zuřivě pískal a křičel: „Alarm!“ 

   Ale to už jsem letěl hlubokou úvozovou cestou pryč. Jinudy než jsem přišel. Jen 

tahle cesta mě mohla zachránit. Běžet po hořejšku, byl bych pro někoho dobrý cíl. 

   K řece jsem se dostal oklikou. Zmazaný od bláta, s roztrženou nohavicí a bez 

rádiovky, ale Dorku jsem měl. 

   „No, ty ses tedy zřídil!“ vyhrkl Jirka, když se na mě podíval. „Snad tě nehonili?“ 

   „Honili. A hlavně po mě stříleli. Copak jsi to neslyšel?“ 

   „Ne, je to sem daleko. To by museli po tobě pálit z kanónu,“ zasmál se, ale hned si 

uvědomil, že mi asi do smíchu moc není. „Máš ji?“ 

   „Kdepak. Netrefili mě.“ 

   „To vidím, ptal jsem se na Dorku, ne kulku.“ 

   „Mám,“ řekl jsem a vytáhl Dorku zpod bundy. „Je celá,“ podivil jsem se. „Dvakrát 

jsem na ni žuchl, myslel jsem si, že jí přinejmenším praskne hlava.“ 

   „Ta má bartošovskou palici,“ uchechtl se Jirka. „Ale radši už pojď.“ 

   Šli jsme k lodi a nastoupili. 

   „Nashledanou  domove,“ řekl jsem, když Jirka zabral do vesel.  

   Proti proudu se plulo daleko hůř než po proudu. Já jsem byl z toho všeho tak 

vyplivaný, že jsem nebyl k ničemu. Jen jednou jsem se pokusil Jirku vystřídat, ale 

voda nás brala zpátky, takže mě Jirka od vesel vyhnal a celou cestu se pak dřel sám. 

   „Člověče, já bych to bez tebe asi nedokázal,“ řekl jsem mu. 

   „Ale dokázal. Náš otec vždycky říká, že člověk dokáže víc, než si myslí. Tedy když je 

v ouzkých,“ ušklíbl se. 

   Konečně jsme dopluli k lávce, kde byla naše pramička doma. Neměli jsme tušení, 

kolik je hodin, ale na sto procent bylo jisté, že majitel naší pramičky už spí. Lidi 

z chalup chodí spát se slepicema. Jen škoda, že ne také jejich psi. 

   V té chvíli se na samotě rozeřval pes. Štěkal, jako bychom loďku brali, a ne ji vraceli. 

   „Chvátej! Probudí je,“ pobídl mě Jirka. Chytil jsem se lávky, abych k ní přitáhl 

pramičku a mohl vyskočit. V té chvíli se to stalo. Podklouzly mi nohy a já jsem dopadl 

rovnou do řeky. A samozřejmě pod hladinu. Když jsem se za chvíli vynořil, volal jsem 

o pomoc. 

   „Já ti pomůžu, ty mizero!“ odpověděl na mé volání majitel pramice i psa. 

   Jirka vesloval ke mně. Plaval jsem mu naproti, ale nějak nešikovně jsem se mu 

přimotal pod veslo a šel jsem znova ke dnu. 
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   Když jsem se vynořil, byl obrázek skoro stejný. Jirka na loďce a zuřivý psík na lávce. 

Jenže už tam nebyl sám. Vedle něj stál jeho pán a říkal Jirkovi, co má dělat, abych se 

neutopil.  

   Když mě vytáhli, podobal jsem se hastrmanovi. 

   „Nejradši bych vám dal, kluci, pár facek,“ zakončil hospodář zachraňovací akci. „Teď 

alou do postele, nebo to odstůněš!“ řekl a rukou ukázal k chalupě. 

   „My to nemáme domů daleko,“ drkotal jsem zuby. 

   „Nevykládej!“ okřikl mě. „To není počasí na vycházky v mokrejch šatech. A taky mi 

budete muset něco vysvětlit!“ 

   Jirka přivázal lodičku a přišel k nám. „Já jsem suchej,“ řekl. 

   „Ale snad nechceš nechat kamaráda ve štychu?“ 

   Vydali jsme se tedy k chalupě. Oba dva. 

   „Matko, vstaň, vedu hosty,“ křičel starý už na zápraží. 

   „Propána, ty jsi spad do řeky,“ vykřikla, když mě uviděla. „Honem se svleč a do 

postele!“ 

   Rozepnul jsem bundu a vytáhl Dorku. Byla doslova nacucaná vodou. Pak jsem ze 

sebe začal stahovat mokré šaty. Než jsem byl hotový, přinesl mi hospodář svou košili. 

Sahala mi až k zemi. 

   „Dej ho radši na pec a přilož! Pec je lepší než nejlepší postel. Tam se pořádně 

prohřeje. A měla bys mu uvařit nějaký bylinky,“ ozval se děda. „Aby se vypotil.“ 

   K smrti nerad se potím, ale ani jsem nešpitl. Vzal jsem Dorku a drápal se na pec. 

   „Co to máš?“ podivil se hospodář a začal se smát. „Matko, pojď se kouknout. Kluk a 

tahá s sebou panenku!“ 

   Rozvázala právě plátěný pytlík a vytáhla hrst lipového květu. Zastala se mě. „Co na 

tom,“ řekla. 

   Mlčel jsem. Zato Jirka se ozval. „Nesmějte se. Kvůli té panence jsme si půjčili vaši 

loďku. Byli jsme pro ni v zabraným. Vlastně on tam byl a já jsem na něj čekal, dokud 

se nevrátí.“ 

   Dědovi uvízl smích v krku jako kost z vánočního kapra. „Teda, kluci, vy jste snad 

ztratili rozum, bejt vašim tátou, tak vám zpracuju zadek řemenem. Kvůli starý panence 

lezete čertu přímo do chřtánu. Což kdyby po vás nějaká hlídka vystřelila?“ 

   „Po něm stříleli, ale podařilo se mu utýct,“ řekl Jirka. 

   Díval se na mě a vrtěl hlavou. „Takovej nesmysl.“ 

   „To není nesmysl. Naše Hanička na ní čeká.“ 

   Viděl jsem na dědkovi, jak plane zvědavostí, co je ta naše Hanička za štramandu, že 

stačí říct a dva kluci se mohou strhat, aby vyplnili její přání. 

   „Jirka vám všechno poví,“ řekl jsem unaveně. Bylo to zvláštní. Byl jsem na peci a 

byla mi větší zima, než když jsem vylezl z vody. Zajektal jsem zubama. 

   „Sedni si!“ řekl děda a přistrčil mu židli. „Tak povídej!“ pobídl Jirku. 

   A Jirka spustil. O Dorce, nejmilejší panence naší Haničky, o stěhování, o provlhlém 

bytě, o její nemoci a konečně o naší cestě – tam. 

   Celou dobu ti dva mlčeli. 
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   A když Jirka konečně zmlkl, řekl hospodář: „A já jsem si myslel, že jste to udělali jen 

tak z frajeřiny.“ Potom se hlučně zasmál: „Tak ten výprask, co jsem vám navrhoval, 

odvolávám“ 

 

                                                                                                               (Ze starší čítanky) 

 

halt - stůj 

Alarm - poplach 

  

 

 

 

Úkoly: 

1. Napiš odpovědi na následující otázky: 

 Kde našel Honzík panenku? 

 Kde čekal na Honzu kamarád Jirka? 

 Co řekl Honzík Jirkovi, když už byli mimo nebezpečí? 

 Co se stalo Honzovi, když chtěl vystoupit z loďky? 

 Kam zavedl chlapce majitel loďky a proč? 

2. Vysvětli, proč se Honzík vydal na tak nebezpečnou výpravu. 

 

 

 

 

 

Štěňátko 

Alan Marshall 

 

   Současný australský spisovatel vzpomíná na dobu, kdy jako malé dítě dostal obrnu 

a zůstal trvale ochrnutý na obě nohy. Naučil se později dobře chodit o berlích, 

dokonce i plavat a jezdit na koni. 

 

 

   Jak jsem tak přemýšlel, přicházel tatínek zrovna pokojem, přijel se na mne podívat. 

Šel krátkými rychlými kroky a usmíval se. Jednou rukou si přidržoval na prsou pod 

bílou košilí něco velikého. Zastavil se u mého lůžka a díval se na mě.  

   „Tak jak je, synku?“ 

   Začínal už jsem být v nemocnici docela spokojený, ale tatínek s sebou přinesl 

ovzduší domova a mně bylo najednou do pláče. Než přišel, ustoupilo všechno někam 

do pozadí mimo můj zájem – stará ohrada z kůlů a latěk, na které jsem stával a díval 

se na tatínka, jak krotí koně, na drůbež, psy i kočky – ale náhle to bylo zase blízké a 

opravdové a domov mi scházel. Scházela mi i maminka.  
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   Najednou sáhl tatínek za rozepjatou košili, kde si přidržoval něco k tělu, a vytáhl cosi 

měkce hnědého, co se mu zmítalo v ruce. Nadzvedl přikrývku a strčil mi to na prsa.  

   „Tumáš, hezky si ho podrž,“ zašeptal. „Přitiskni ho k sobě. Je to Megino štěňátko. Je 

nejhezčí z celého vrhu a říkáme mu Alan.“ 

   Objal jsem to teplé, přítulné měkké tělíčko a přidržel je k sobě. Rázem mě opustil 

všechen stesk. Zaplavila mne vlna prudkého štěstí, a když jsem se podíval do očí 

tatínkovi, přenesl jsem je i na něj, neboť se na mne usmál. 

   Štěňátko se mi vrtělo na prsou, a když jsem pohlédl pod branku z přikrývky, kterou 

jsem si nadzvedl rukou, leželo si tam a dívalo se na mne bystrýma očima. Jak mne 

zahlédlo, přátelsky se zavrtělo. Jeho dychtivost se přenesla i na mne, osvěžila mě a 

posílila a už jsem si nepřipadal ani trochu slabý. Tak krásně na mně leželo a vonělo 

domovem. Byl bych si je chtěl nechat napořád.  

   Donald se na nás díval a zavolal na Micka, který šel právě s ručníkem přes paži ke 

dveřím: 

   „Zabav tam trochu sestřičky, Micku.“ Pak se obrátil na tatínka: 

   „Však víte, jaké ty sestry jsou – kdepak v nemocnici a psi… Tady nemají žádné 

pochopení… To je právě ta svízel.“ 

   „Tak, tak,“ řekl tatínek, „ale pět minut mu postačí. Vždyť je to pro něj, jako když 

podáš žíznivému džbán vody.“ 

 

                                                        Podle knihy Už zase skáču přes kaluže 

                                                                             /upraveno a zkráceno/ 

 

Úkoly: 

 

1. Příběh se stal v cizině. Vypiš vlastní jména, podle kterých to poznáš. 

2. K čemu přirovnal otec radostný zážitek nemocného dítěte? 

Doplň větu podle článku: Je to pro něj, jako….. 
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O strašném Angulimálovi 

Marie Voříšková 

 

   Cikánský chlapec Nalú byl nejzvědavější ze všech dětí. Jeho rodiče, příbuzní a 

známí se s ním něco natrápili, protože se stále vyptával. Chtěl vědět, proč je voda 

mokrá, proč kámen vyhozený do výšky spadne dolů, proč jsou stromy a tráva zelené, 

proč slunce svítí jen ve dne, kdežto v noci měsíc a hvězdy. 

   Jednou mu matka řekla. „Budeš-li tak zvědavý, přijde na tebe strašný Angulimála!“ 

   „Kdo je to?“ ptal se Nalú. 

   „Zlý obr, který má na každé ruce i noze po šesti prstech a na čele velikou bouli, ve 

které skrývá své třetí oko a tím vidí všechno, co se děje ve světě. Nesnáší zvědavé 

lidi, protože sám je hrozně zvědavý.“ 

   „Kde žije ten zlý obr?“ zajímal se Nalú. 

   „Na nejvyšší hoře světa,“ odpověděla matka. 

   „Kde je nejvyšší hora světa?“ 

   „Na konci světa.“ 

   „Je konec světa daleko?“ 

   „Ovšem, že je daleko.“ 

   „Jak to tam vypadá?“ 

   „Je tam samý led, sníh a kamení.“ 

   „Kde bydlí ten obr a čím se živí?“ 

   „Bydlí v jeskyni, kde je spousta drahého kamení a živí se zvědavými lidmi, které své 

rodiče trápí hloupými otázkami,“ odsekla matka a vystrčila Nalúa z chalupy. 

   Nalú se chvíli potloukal venku, až uviděl starého cikána, který seděl na zemi a 

spravoval kotlík. „Kde je konec světa, strýčku?“ zeptal se ho. 

   „Jdi pořád rovně za nosem, až tam přijdeš,“ odbroukl starý. Ale Nalú vzal jeho radu 

vážně a šel a šel – pořád za nosem…Po chvíli došel k potůčku. Najednou z vody 

vyskočil na břeh velký černý úhoř. Zmítal se na suchu, marně hledaje cestu zpět do 

rodného živlu. Nalú po něm skočil a přitiskl ho k zemi tělem. Bude večeře, zaradoval 

se. Náhle však ryba promluvila lidským hlasem: „Pusť mě,“ prosila, „nejsem obyčejný 

úhoř, ale syn úhořího krále a mám před svatbou. Plovu za svou nevěstou, která na mě 

netrpělivě čeká a tuze by plakala, kdybys mě zabil.“ 

   Nalú měl dobré srdce, nechtěl úhoři zkazit svatbu a tak ho pustil.  

   „Za to, žes mi daroval život, ať jsi právě tak mrštný a ohebný jako já!“ zvolala ryba. 

Několikrát sebou ve vodě zamrskala a byla tatam. 

   Nalú šel dál, stále rovně za nosem…Došel k vysoké červené hoře. „Nejsi ty nejvyšší 

hora na světě?“ zeptal se jí. „Nejvyšší hora na světě?“ opáčila hora posměšně. „Ne, to 

nejsem.“ 

   „A je ta nejvyšší hora ještě daleko?“ 

   „Ještě daleko, daleko,“ zahučela hora. 

   Proč jsi červená, horo?“ zeptal se Nalú zvědavě. 

   „Červená?“ opakovala hora. „Asi proto, že mám v sobě železo.“ 

   „Je železo drahý kámen?“ chtěl vědět Nalú. 
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   „Železo, které je ve mně, je tak vzácné, že mečem z něho vykovaným je možno 

přemoci i největšího siláka na světě.“ 

   „I zlého obra, který se jmenuje Angulimála a bydlí na nejvyšší hoře světa?“ ptal se 

Nalú. 

   „I toho.“ 

   „Pak mi dej trochu svého železa, vykovám si z něho meč a obra zabiju,“ řekl hoch. 

   „Beze všeho,“ souhlasila hora, „ale, víš, jak se dobývá železo a kovají meče?“ 

   „To nevím,“ přiznal Nalú. 

   „Tak se na to nejprve někoho zeptej,“ radila hora. Nalú jí poděkoval a šel dál. Po 

chvíli uviděl jít proti sobě malého mužíčka. Nesl na rameni kámen veliký jako lidská 

hlava. 

   „Dobrý den, strýčku,“ pozdravil Nalú, „dejte mi ten kámen, chvíli vám ho ponesu; 

vidím, že je na vás tuze těžký.“ 

   „To jsi hodný,“ řekl trpaslík. Sundal kámen a podal ho Nalúovi. „Jestli mi ho odneseš 

až domů, dobře se ti za ochotu odměním.“ 

   Kámen byl opravdu těžký, ale Nalú ho odnesl trpaslíkovi až domů. Ostatně to nebylo 

daleko. Trpaslík bydlel v jeskyni, před kterou planul veliký oheň. 

   „Děkuju ti,“ řekl, když hoch složil kámen na zem. „V tom kameni je zlato, proto tolik 

váží. Roztavím je a polovinu ti dám za tvou námahu.“ 

    „Vy umíte tavit zlato?“ divil se Nalú. „Jestlipak byste uměl roztavit také železo a 

ukovat z něho meč?“ 

   „Ovšem, to přece není nic těžkého, jsem permoník a v takové práci se vyznám,“ 

chlubil se mužíček. 

   „Pak mi tedy, místo zlata, radši narubejte železnou rudu, z červené hory a vykovejte 

z ní meč,“ prosil chlapec. Trpaslík mu to slíbil. Potom přinesl košíček lesních jahod a 

lískových oříšků a chlapce uhostil. Po večeři šli oba spát. Ale ráno, když se hoch 

probudil, stál před ním trpaslík a v ruce držel železný meč. „Tady máš, co jsem ti 

slíbil,“ řekl. 

   „K čemu potřebuješ ten meč?“ 

   „Chci zabít strašného obra Angulimálu,“ odpověděl hoch. „Má prý v jeskyni, kde 

bydlí, spoustu drahých kamenů, které potřebuju a vím, že by mi je po dobrém nedal.“ 

   „V tom případě bych k tobě měl malou prosbu,“ řekl trpaslík. „Jestli se ti tvůj úmysl 

podaří, mohl bys pro mne vyloupnout obrovi třetí oko, které má uprostřed čela ve velké 

bouli a přinést mi je?“ 

   „Proč ne? To vám mohu slíbit,“ souhlasil Nalú. 

   „Doufám, že slib dodržíš,“ řekl trpaslík. „Za to ti poradím, jak si počínat v boji 

s obrem, abys ho přemohl. Angulimála má na každé ruce i noze po šesti prstech. Jeho 

síla a velikost je ukryta v šestém prstu, a to je palec. Až se do něho dáš, usekej mu 

nejprve všechny čtyři palce a tím ho tak oslabíš, že si s ním pak lehce poradíš.“ 

   Nalú mužíčkovi poděkoval, vzal meč a chystal se na cestu. Při loučení trpaslík řekl: 

„Pamatuj si, že slib, který jsi mi dal, musíš splnit, jinak jsme my dva nepřátelé na život 

a na smrt!“ 

   „Co jsem slíbil, splním,“ ujistil ho chlapec. 
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   Nalú šel týdny, měsíce, léta…Ani nepozoroval, že za tu dobu se z něho stal velký 

statný jinoch. Jednou přišel do města, které bylo celé ověnčeno bílými květy. Všude 

vlály ze střech prapory a hrála hudba. Nalú se ptal lidí, co oslavují. Řekli mu, že král 

této země pořádá na počest osmnáctých narozenin své dcery, princezny Lakšmí, 

velikou slavnost. Vrcholem slavnosti jsou posvátné míčové hry. 

   Nalú chtěl vědět, jaké jsou to hry. Několik mladých lidí se hned ochotně nabídlo, že 

ho hře naučí. Dovedli ho na široké prostranství uprostřed palmového háje. Každý hráč 

měl v ruce malý zlatý míč. Také Nalú jeden dostal. 

   Nejprve musel hráč udeřit míčem o zem. Když míč vyskočil, hráč ho hřbetem pravé 

ruky vyhodil do výše, a když padal, obratně ho zachytil levou, takže míč neustále létal 

nahoru a zase dolů, čím dál tím rychleji. Jakmile se někomu nepodařilo míč zachytit a 

ten mu upadl, hráč byl vyloučen ze hry a ostatní pokračovali. 

     Hra vyžadovala velké obratnosti a mrštnosti. Nalú se jí však brzy naučil a už 

v prvním kole se stal vítězem. Jeho spoluhráči se tomu velice divili. Řekli, že hru 

ovládá tak dobře, že se směle může přihlásit do skupiny, ve které bude hrát sama 

princezna. A tak šel Nalú s nimi do královského paláce. 

     Míčové utkání se konalo na velikém nádvoří uprostřed bělostného sloupoví, kde 

stálo jeviště posázené drahokamy. Na jevišti se postavili bíle oblečení hoši a dívky. 

Mezi nimi byla princezna Lakšmí i Nalú. Ten mohl na krásné Lakšmí nechat oči. Byla 

oblečena v třpytivé hedvábí a na černých vlasech uvázaný bílý závoj, posázený 

perlami a drahokamy. Na rukou i nohou se jí třpytily zlaté náramky. 

     Princeznina skupina začala hrát. Lakšmí byla z hráčů opravdu nejlepší. Míče, 

kmitající vzduchem velikou rychlostí, vyhazovala a opět zachycovala tak obratně, že 

posléze zůstala na jevišti jen ona a Nalú. Dlouho si navzájem prohazovali míče létající 

jako zlaté blesky, až nakonec – míč vyklouzl princezně z ruky a dopadl mezi sloupy na 

zem. Lakšmí vyrazila výkřik zklamání. Nalú však sebou mrskl o zem jako úhoř, skočil 

mezi sloupy, skákající míč podebral rukou a hodil ho zpátky princezně. Ta to však 

nečekala a míč jí unikl. Nalú, přestože princezně tak rytířsky pomohl, byl vítězem. 

     Lakšmí, která nebyla zvyklá prohrávat, se na soupeře nedívala nijak vlídně. 

Zamračeně se ho zeptala, kdo je. Když se dozvěděla, že je cizinec a že se hře naučil 

teprve nedávno, zřejmě jí to ještě víc rozmrzelo. Protože ale nechtěla být k cizinci 

nezdvořilá, ptala se na cíl jeho cesty. Jakmile Lakšmí uslyšela o strašném 

Angulimálovi, tvář se jí vyjasnila a zvolala: „Jestli se ti podaří obra zabít, mám k tobě 

prosbu. Přines mi z jeho čela veliký diamant, který prý ukrývá ve své bouli!“  

     Nalú zavrtěl hlavou. „Lituji,“ řekl, „že nemohu vaší žádosti vyhovět, protože v bouli 

na čele má své třetí oko a to jsem už slíbil někomu jinému.“ 

     Lakšmí se urazila, protože nebyla zvyklá, aby někdo odmítal její prosby. 

     Nalúa to velmi mrzelo, ale co mohl dělat? Sebral se a odešel z města. Na štěstí 

nebyla nejvyšší hora světa odtud tuze daleko. Když k ní Nalú došel, viděl, že vystoupit 

na ni nebude žádná hračka. Byla vysoká a příkrá. Díky své úhoří obratnosti a 

mrštnosti však na ni přece vyšplhal. Vyhledal obrovu jeskyni a zavolal na něho: „Vyjdi, 

strašný Angulimálo, a postav se mi! Vyzývám tě k boji!“ 
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   Obr vyšel. Byl o čtyři hlavy větší než Nalů. Uprostřed čela měl bouli velikou jako 

slepičí vejce a v ní planulo jeho třetí oko jako obrovský diamant. Na každé ruce i noze 

měl po šesti prstech. Nalú mávl mečem a jednou ranou uťal nestvůře palec na pravé 

ruce. Obr strašlivě zařval a hned byl o něco menší, už převyšoval Nalúa jen o tři hlavy. 

Hoch ťal po druhé a usekl mu palec na levé ruce. Angulimála znovu zařval a už byl jen 

o dvě hlavy větší než Nalú. Chlapec mu bleskurychle uťal palec na pravé noze. Teď už 

byl Angulimála jen o málo větší než jeho nepřítel. A když mu hoch v zápětí usekl i 

poslední palec na levé noze, scvrkl se obr na docela malého muže a Nalú ho snadno 

přemohl a zabil. Vyloupl mu jeho třetí oko a jak se tak do něho dívá, zdá se mu, že se 

v něm míhají jakési obrazy… Vzpomněl na trpaslíka, kterému oko slíbil a jen na něho 

pomyslel – obraz v oku se ustálil a Nalú viděl mužíčka sedět u ohně a tavit zlato. Tak 

je to tedy, pomyslel si a vzpomněl na princeznu. V okamžiku se obraz v oku změnil. 

Místo trpaslíka uviděl Nalú Lakšmí. Vyhlížela však docela jinak, než když ji viděl 

naposled. Byla oblečena v mužský šat a seděla na koni. Na hlavě měla železnou 

přilbici, ze které vlál dlouhý bílý chochol, a v ruce držela šavli. Za ní stála dlouhá řada 

ozbrojených vojáků. 

     To je divné, pomyslel si Nalú. Nechtěl se však na hoře dlouho zdržovat. Vstrčil 

proto diamantové oko do kapsy a vešel do obrovy jeskyně. Byla tam opravdu hromada  

vzácných kamenů: diamanty, safíry, rubíny a také perly. Nalú si jich nabral kolik mohl 

unést a pospíchal dolů z hory. Sotva se octl zase na cestě, uviděl proti sobě 

pochodovat veliké vojsko. V čele jela na koni žena v mužských šatech s přilbou na 

hlavě, ze které vlál dlouhý bílý chochol. Byla to princezna Lakšmí. Rozhodla se, že 

pojede naproti muži, který chtěl zabít obra a násilím mu odejme, co jí nechtěl dát 

dobrovolně. 

   Vojáci se hnali na Nalúa s tasenými šavlemi. Nalú také tasil svůj meč. Začal se jím 

prosekávat řadami nepřátel k jejich vůdkyni. Žádná z ran, kterými ho vojáci zasypali, 

mu neublížila, smekaly se po něm jako po skle. Když se dostal k jezdkyni, uchopil 

jednou rukou jejího koně za uzdu, druhou jí ovinul kolem pasu a vyšvihl se k ní do 

sedla. Než se překvapená dívka vzpamatovala, už s ní ujížděl s větrem o závod. 

   Brzy bylo vojsko daleko za nimi. Když Nalú viděl, že je nemůže dostihnout, zastavil 

koně a řekl: „Chtěla jste mě dát zabít svými vojsky a vzít mi diamant z obrova čela. Za 

to vás unesu a budete mou ženou, ať se vám to líbí či ne.“ 

   Lakšmí se na něho podívala, usmála se a řekla: „Budu tvou ženou dobrovolně, 

unášet mě nemusíš. Líbil ses mi hned, jak jsi nade mnou zvítězil v míčové hře. Ale ať 

jsi obrovo oko slíbil komukoliv, nedávej mu ho a ponech si ho. Můžeš v něm vidět 

všechno, co se děje ve světě a každého na koho pomyslíš.“ 

   Nalú však nemohl zrušit svůj slib trpaslíkovi. Vyprávěl o něm Lakšmí. Ta řekla: 

„Nevídáno o nějakého trpaslíka! Když si mne vezmeš, budeš králem a nemusíš se 

nikoho bát. Já jsem také velice zvědavá a chci, aby sis ten kámen nechal, budeme se 

do něho dívat spolu.“ 

   Nakonec se dal Nalú přemluvit. Dovezl princeznu domů a brzy byla slavná svatba. 

Mladí manželé trávili čas ve veselých zábavách. Často spolu hráli i hru se zlatými míči. 

Často se také spolu dívali do zázračného kamene. Ať si vzpomněli na kohokoliv či na 
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cokoliv, vždycky se jim v kameni objevilo to, nač právě mysleli. To je velice bavilo. Po 

čase však už opravdu nevěděli, nač mají myslet. Tu se jim začaly v kameni objevovat 

obrazy, které je děsily. Na světě bylo mnoho ošklivosti a bídy. Jednou uviděli v kameni 

město, které zachvátil mor. Lidé v něm umírali. Jindy se jim objevila v kameni krajina 

zaplavená povodní, kde ve vodě plovalo mnoho mrtvol a jindy zase město zpustošené 

strašným zemětřesením. Lakšmí řekla jednoho dne muži, že se už nechce dívat na ty 

hrozné obrazy a prosila ho, aby kámen radši zahodil. Nalú se chtěl ještě naposled 

podívat, jak se daří doma jeho rodičům. Pohlédl do kamene a myslel na matku. Tu ji 

uviděl ležet na lůžku s rozpáleným obličejem. Tuze se polekal. 

   „Musím domů, má matka je těžce nemocna,“ oznámil ženě. Lakšmí se dala do 

pláče. „Chceš mě opustit,“ vyčítala mu. Ale Nalú ji ujistil, že se vrátí ihned, jakmile 

matce koupí léky, aby se uzdravila. „Naši jsou chudí a nemají peníze na léky,“ řekl. 

„Nemohu nechat svou matku umřít.“ 

   Nakonec to Lakšmí uznala. Nalú si vzal nejrychlejšího koně a uháněl s ním s větrem 

o závod k domovu… Když dojel k Černé hoře, pozdravil ji: „Buď zdráva, horo!“ Ale 

hora mu neodpověděla. Jel tedy dál a najednou – kde se vzal tu se vzal – stál před 

ním trpaslík. Zastoupil mu cestu a řekl: „Konečně se vracíš, Nalú! Jestlipak mi vezeš, 

cos mi slíbil?“ 

   „Uhni,“ odpověděl Nalú netrpělivě, „a nezdržuj mě, protože pospíchám. Má matka je 

těžce nemocna.“ 

   „Vím o tom dobře,“ řekl trpaslík. „To já jsem na ni poslal tu hroznou nemoc, abych tě 

potrestal, žes nedržel slovo a nechal si kámen z obrova čela pro sebe. A věz, že se 

tvá matka neuzdraví a zemře, nedáš-li mi ten kámen!“ 

   „Lžeš!“ vykřikl Nalú. „Mám spoustu peněz a koupím jí nejdražší léky!“ 

   „Ty jí nepomohou,“ ušklíbl se mužíček. „Nedáš-li mi hned, oč jsem tě žádal, tvá 

matka bude v tu chvíli mrtva a už se s ní neshledáš.“ 

   „Vem si ho tedy!“ Nalú vytáhl z kapsy kámen a hodil ho mužíčkovi. Ten ho obratně 

zachytil v letu a očka mu zasvítila radostí. „Teď můžeš jet,“ řekl. „Mohl bych sice také 

nedodržet slovo, které jsem ti dal, ale tvá matka je hodná žena, nechci ji ublížit jen 

proto, že tě nenaučila jednat jako muž. Protože, když muž něco slíbí, má slovo 

dodržet, jinak je to baba!“ Po těch slovech trpaslík zmizel. 

     Nalú jel dál, až dojel domů. Když zaklepal na dveře rodné chalupy, přišla mu otevřít 

stará vrásčitá žena. On v ní však přesto poznal svou matku. Ta ho nepoznala a 

hleděla na něho cize. „Koho hledáte?“ ptala se. Nalú ji s pláčem objal: „Nepoznáváte 

mě, maminko? To jsem já, Nalú!“ Tu ho také poznala a vroucně ho objala a políbila. 

Pak mu vyprávěla všechno, co se za jeho dlouhého pobytu ve světě doma přihodilo. 

„Byla jsem těžce nemocná,“ pravila, „a myslela jsem už, že musím zemřít. Před 

několika dny se mi však zcela náhle ulevilo. Vstala jsem a od té doby chodím a jsem 

zase zdravá a čilá.“ Tu Nalú poznal, že trpaslík nelhal a držel slovo a v duchu se 

styděl za své chování k němu. Daroval matce všechny drahé kameny, které vzal 

strašnému Angulimálovi. Když se pak s ní, s otcem a se všemi sourozenci potěšil, 

vrátil se ke své ženě, které se mezitím narodil hezký malý princ. 
 

                                                                                 (Marie Voříšková - Zpívající housle)    
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Otázky a úkoly: 

1. Jak se jmenuje chlapec z pohádky? 

2. Jaká je jeho nejvýraznější vlastnost? 

3. Jaké jméno má obr? 

4. Jak se jmenuje princezna? 

5. Napiš na tabuli všechna jména. 

6. Přečti rozhovor chlapce s matkou ze strany 115. 

7. Vyhledej větu, kterou řekl trpaslík Nalúovi o chování muže. Je v poslední třetině 

strany 119 a je v ní slovo BABA. 
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Čertí plácek 

Marie Voříšková 

 

     Jeden cikán si vydělal trochu peněz a chtěl si postavit chalupu. Dlouho hledal 

nějaké vhodné místo, ale nic se mu nehodilo. Jednou byl pozemek příliš drahý, 

podruhé zase byl daleko les, potřetí tam nebyla voda… 

    Konečně si vyhledal za vsí u lesa místo, kde bylo všechno tak, jak si to 

představoval. Byl to obecní pozemek. Cikán šel ke starostovi a ptal se, zač by mu ten 

kousek země u lesa prodal. 

   „Ten,“ povídá starosta, „můžeš mít za babku. Ani kus pořádné trávy tam neroste, 

nikdo to nechce…“ Tak si brzy plácli. Cikán byl rád, že dostal pozemek tak lacino, jen 

mu vrtalo hlavou, jak je možné, že nikdo tu půdu nechtěl. Byla, pravda, trochu suchá  

kamenitá – na blízku byl kamenný lom – ale to byla právě výhoda! Kamení na stavbu 

bylo zadarmo a dřevo z lesa hned vedle. Cikán začal kopat základy. Ale jen párkrát 

zarazil lopatu do země, najednou – kde se vzal, tu se vzal – stojí před ním člověk 

v červeném kabátě a povídá: „Tady nesmíš kopat, to je náš plácek!“ 

   „Jak to – váš?“ podivil se cikán. „Zaplatil jsem za něj starostovi poctivých pár zlatek!“ 

    „Zaplatil, nezaplatil,“ odsekl Červený, „povídám, že tohle místo je naše! Do starosty 

nám nic není – já jsem čert.“ 

   Cikán se na něho líp podívá a vidí – opravdu! Jedna noha kratší a druhá naditá 

v botě – nejspíš kopyto… „Tak ty jsi tedy čert,“ povídá, „no dobrá, ale i kdybys byl sám 

kníže pekel Belzebub – já za tenhle kus země zaplatil poctivě vydělané peníze a budu 

tu stavět!“ 

     „Podívej se, cikáne,“ povídá čert mírně, „my čerti se slézáme tady v tom lomu 

každou sobotu a pak si vždycky trochu zatancujeme s čarodějnicemi na tomhle 

plácku. Nám by to nebylo vhod, kdybys tu bydlel, a tebe by to taky rušilo. Víš co, já ti 

ty peníze, které jsi zaplatil za tenhle pozemek, vrátím, a ty si koupíš jiný.“ 

     „Tak pěkné místo za ty peníze už nedostanu,“ odporoval cikán, „Přidej něco!“ 

     „Přidám,“ souhlasil čert. „Kolik chceš za to, že odtud odejdeš a necháš nám náš 

plácek?“ 

     „Plnou čepici zlaťáků,“ odpověděl cikán. 

     „Musí být plná?“ ošíval se čert. „Zdá se mi to trochu moc…“ 

     „Vy čerti máte peněz dost,“ odsekl cikán, „a já jsem chudák. Mě se to místo líbí a je 

moje, protože jsem zaplatil. Mohu je prodat za kolik chci, když se to někomu nelíbí, 

nemusí kupovat…“ Rozmáchl se motykou a znovu ji zaryl do země. 

     „Počkej,“ povídá čert rychle, „já ti ty zlaťáky přinesu. Nemám je u sebe, skočím si 

jen tuhle vedle do lomu a hned jsem zpátky. Ty si zatím připrav čepici.“ 

     Čert zmizel v lomu a cikán odložil lopatu a rýč, sedl si na zem a čekal. Najednou ho 

napadlo, že je toho pěkného místa i za plnou čepici zlaťáků škoda. Vytáhl z kapsy nůž 

a vyřízl ve dnu čepice díru. Pak popadl lopatu a rychle vydloubil v zemi dolík – ne moc 

široký, ale víc do hloubky. Vršek dolíku přikryl kamením a nechal jen malý otvor, na 

který položil proříznutou čepici. 

     Za chvíli se čert vrátil. V ruce nesl bachratý pytlík. „Kde máš čepici?“ ptal se. 
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     „Tady,“ ukázal cikán. Čert začal do čepice sypat obsah pytlíku. Zlaťáky zvonily, ale 

když cikán pohlédl do čepice – byla prázdná. „Vždyť v té čepici nic není!“ zvolal. 

„Chceš mě ošidit, čerte? Myslíš, že mě oklameš, když necháš peníze zvonit a pak je 

zase odčaruješ? To, holenku, ne, takový hlupák nejsem, abych se nechal tak lehce 

podvést!“ 

     „Opravdu jsem je tam nasypal!“ hájil se čert. Pohlédne sám do čepice – a je 

vskutku prázdná! Kroutí nad tím hlavou. „Jak jen je tohle možné?“ 

     „Nevím,“ odsekl cikán. „Buď přines pořádné zlaťáky, nebo se rozluč se svým 

místem.“ 

     „Přinesu jiné,“ řekl čert. Obrátil se a zmizel v lomu. Cikán se spokojeně zašklebil. 

Sedl si na zem, zapálil si dýmku a čekal… 

     Tentokrát přinesl čert větší a těžší pytlík. Když ho vyprázdnil do čepice, ukázalo se, 

že je na jejím dně slabá vrstva peněz. 

     „Tomuhle říkáš plná čepice?“ zeptal se cikán posměšně. „To bychom se holenku 

nedohodli! Buď přineseš ještě další zlaťáky, nebo ti to místo neprodám.“ 

     „Co to máš za čepici?“ bručel čert. „Přece nemůžeš mít tak velkou hlavu, abys ji 

pokryl čepicí, do které se vejdou dva pytlíky zlata?“ 

     „Ono se nezdá,“ šklebil se cikán, „ale má hlava je dost velká – však v ní také něco 

je!“ Zasmál se, usedl na zem a klidně pokuřoval dál. 

     Když se čert vrátil z lomu po třetí s ještě větším pytlíkem a vysypal jeho obsah do 

čepice, byla konečně plná. „Tak je to v pořádku,“ pochválil ho cikán. „Můžeš jít, já si 

jen posbírám své věci a půjdu také. Víckrát mě tu neuvidíš.“ 

     „To bych ti také radil,“ bručel čert. „ale ta tvá čepice mi stejně vrtá hlavou! Jak jen 

se do ní může tolik vejít?“ 

     „To máš tak,“ smál se cikán, „větší rozum nepřikryješ menší čepicí, než do které se 

vejde pár pytlů zlata! Ale rozum nekoupíš za žádné peníze! Kdo nemá tuhle,“ poklepal 

si na kapsu, „musí mít aspoň tadyhle!“ – a ukázal na čelo. 

     Čert jen něco mrzutě zamumlal a zmizel. Cikán odkryl dolík, vybral zlaťáky, naložil 

je na vozík, přikryl halenou a ujížděl odtud… 

     Zlata bylo, pravda, hodně…Ale peníze jsou kulaté a snadno se rozkutálejí. Cikán si 

koupil pěkný dům a koně a oženil se s hezkou, ale chudou dívkou. A hezká žena stojí 

peníze. Také děti spotřebují…Zkrátka – za několik let se cikánovi zcvrkly zlaťáky tak, 

že mu jich zbylo na dně truhly jen pár. Co teď? V letech blahobytu uvykl zahálce, žena 

také – dělat se jim nechtělo…Brzy jim nezbyl už ani jediný zlaťák v truhlici. Začali 

prodávat věci, které si dřív nakoupili, a šlo to s nimi stále víc z kopce. Žena byla čím 

dál mrzutější. Vyčítala muži, že je ožebračil a peníze utratil – jako by byl utrácel jen 

pro sebe. Jednou, když mu zase vyčítala a hubovala, že nemá ani oběd, cikán se 

radši sebral a šel z domu. Řekl si, že už má dost těch věčných hádek a že půjde do 

světa. Ať se žena stará sama, když na něho neustále jen bručí a hubuje! 

     Šel a šel, až přišel k lesu, který se mu zdál povědomý. Rozhlíží se a kouká – to je 

přece místo, kde si chtěl před lety vystavět chalupu! Poznal čertí plácek docela určitě 

podle toho lomu. Zastavil se a začal uvažovat: Čert, který mi tehdy přinesl peníze byl 
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ale hlupák! Vůbec nepoznal, jak jsem ho s tou svou čepicí napálil! Možná, že bych 

z něho mohl dostat ještě nějaké zlaťáky? 

     Pomalu šel k lomu… Nahlédl dovnitř a viděl, že je tu dost velká prostora. Tady se 

jistě scházejí čerti! Ten, kterého znal, mu tenkrát říkal, že se tu slézají každou 

sobotu…Dnes byla neděle…Má tu na čerty čekat celý týden? 

     Cikán byl kurážný chlapík. Pokřižoval se a vešel do lomu. Ale jen udělal pár kroků, 

Červený stál před ním! 

     „Co tu chceš, cikáne?“ zvolal čert hněvivě. „Aha! Už tě poznávám! Tys ten, který 

mě jednou ošidil s tou svou čepicí! Dostal jsem tehdy od našeho vládce Belzebuba 

důkladně vyhubováno! Našli jsme tu díru, na kterou jsi položil proříznutou čepici. Teď 

však jsi v mé moci a já ti ten tvůj kousek oplatím i s úroky!“ 

     Cikán se v duchu polekal, ale nedal na sobě nic znát a povídá: „Nevím, co 

zamýšlíš, ale – varuji tě! Jestli se chceš se mnou prát, věz, že jsem veliký silák! Mne 

hned tak někdo nepřemůže!“ 

     „Ty – a silák!“ posmíval se čert. „Jestlipak dokážeš tohle?“ Natáhl ruku, ulomil kus 

skály, zmáčkl kámen v dlani a pak ji otevřel. Na jeho umouněné ruce ležela hromádka 

drti…“ 

   Cikán se ještě víc polekal. Ale zase to na sobě nedal znát. Najednou si vzpomněl, že 

si vzal s sebou z domova na cestu pár měkkých tvarůžků. Rychle sáhl do kapsy, jeden 

vyndal a ukrývaje tvarůžek v dlani, také natáhl ruku a dělal, jako by ulomil kus skály. 

   „To je toho,“ povídá hlasitě. „Teď se podívej, co z takového kusu kamene udělám já, 

když ho zmáčknu!“ Stiskl tvarůžek a  - mezi prsty mu začala vytékat řídká syrovátka. 

Tomu se čert velmi podivil. Kroutil hlavou nad tím, jakou má cikán sílu, že může v holé 

ruce rozdrtit kámen, až z něho teče voda… 

     „Bylo by možné,“ uvažoval, „aby cikán měl takovou sílu, jak říká? Kámen drtí, až 

z něho teče voda – to já opravdu nedokážu… Co když splní, čím hrozí a rozmetá nám 

naši jeskyni? To bych teprve od Belzebuba dostal co proto!“ Nakonec se rozhodl, že to 

s cikánem raději srovná po dobrém. 

     „Podívej se,“ povídá čert, „nedělej hlouposti a neboř nám jeskyni. Dalo nám velkou 

práci, než jsme tenhle lom s tím pěkným pláckem kolem našli…nekaž nám to místo!“ 

     „Co mi za to dáš?“ zeptal se cikán. 

     „Dám ti plný pytel zlaťáků!“ sliboval čert. 

     „Tak dobrá. Přines ho, ale to ti povídám – musí být nejméně tak velký a tlustý, jako 

ty sám! Jinak rozbořím lom!“ 

     „Počkej, hned ho přinesu!“ ujišťoval čert a zmizel. Cikán si sedl klidně na zem a 

čekal. 

     Čert tu byl za chviličku zpátky. Na zádech měl pytel opravdu tak velký a bachratý, 

jako byl sám. Bouchl jím o zem a povídá: „Tady máš a jdi domů.“ Ale cikán zůstal 

sedět a kroutil hlavou. Dobře věděl, že nemá dost síly, aby těžký pytel uzvedl, natož 

aby jej donesl až domů. To ovšem nemohl čertovi říci. Ten kdyby poznal, že byl zase 

obelstěn, jistě by cikána na místě roztrhal… 
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     Cikán si lámal hlavu, jak to provést, aby se neprozradil a dostal pytel se zlatem 

domů. Konečně řekl: „Nemám zrovna náladu tahat se s tak těžkým břemenem. Víš 

co? Odnes mi je!“ 

     „Cože?“ zvolal čert zlostně. „Ještě ti mám posluhovat?“ 

     „Nemusíš,“ povídá cikán líně, „ale jestli mi ten pytel neodneseš až k nám na dvůr, 

rozbourám ti lom.“ 

     „Ne!“ zvolal čert úzkostlivě. Shýbl se, popadl pytel, naložil si ho na záda a klopýtal 

ven z lomu. Cikán klidně za ním. Celou cestu k domovu si vesele pískal. Čert před ním 

vlekl na zádech těžké břemeno a jen hekal. Pot z něho lil a kulhavou nohu táhl za 

sebou jako pes ocas. Konečně došli k domu, kde cikán bydlel. Otevřel vrata na dvůr a 

poručil čertovi, aby tam složil své břímě. Čert s ulehčením shodil pytel se zad a 

narovnával hřbet. 

     „Děkuju ti,“ povídá cikán vesele, „můžeš jít… Pozdravuj své kamarády a vyřiď jim, 

že jste tentokrát měli opravdu namále.“ Čert jen něco zabručel, otřepal se a zmizel. 

     Cikán vešel do domu. Žena seděla u vyhaslé plotny a plakala. Když uviděla muže, 

radostně vyskočila a běžela mu naproti. Objímala ho a volala: „Ty můj hodný, zlatý 

mužíčku! Už jsem myslela, že jsi mi utekl, protože jsem se s tebou hádala! Už se to 

nikdy, nikdy nestane!“ 

     „Také doufám, že ne,“ řekl cikán, „protože je po bídě a máme zase být z čeho živi.“ 

     „Vydělal jsi ve světě peníze?“ ptala se žena. Cikán otevřel dveře a ukázel na dvůr. 

„Tam jsou. Je jich plný pytel. Ale v budoucnu budeme s nimi trochu víc šetřit, protože – 

po třetí bych se s tím čertem už opravdu nerad sešel… 

     „S čertem?“ divila se žena. Když neodpověděl, začala na něho naléhat, odkud má 

peníze. To cikána posléze dopálilo. 

     „Odkud myslíš, že vlastně jsou?“ opáčil zhurta. „Z pekla a ne odjinud! Jsou to 

čertovské peníze, a já je od nich vymámil proto, že se ani čerta nebojím. Ale ujišťuji tě, 

že to nebylo nic příjemného. Ta čertovská čeládka nemá žádné chování! Kdybych 

ještě někdy potřeboval peníze, stokrát radši si je vydělám pořádnou prací!“ 

                                                                                 (Marie Voříšková - Zpívající housle) 

Úkoly:  

1. Pokus se o samostatné vyprávění této hezké pohádky. 

2. Namaluj k pohádce obrázek. 
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Setkání u vody 

                                           Jaromíra Kolárová 

 

shodila střevíčky                                      otřepané texasky 

v nedohledné výšce                                 vypjal hruď 

netvor frkne nozdrami                              přistál poněkud tvrdě 

postoupí doprostřed tůně                         záhadný úsměv 

srdceryvný výkřik                                     vyloupnuté kaštánky 

dočista bezbranná                                   zrousané stvoření 

dávka rozmrzelosti                                   dost času k rozlousknutí 

 

 

   Dívka shodila střevíčky, položila na ně brýle 

a květovaný šátek, pověsila na keř plavky a 

vklouzla do vody. Potopila se a zajíkla 

chladem, vyskočila, plácala rukama, kopala 

nohama, stříkala kolem sebe, smála se. Někde 

v nedohledné výšce bylo nebe, kdesi v dálce 

zůstal všední svět, tady byla jen zeleň a duha, 

světlo a stín, žár a chlad. 

   Jen slunce a já, jen voda a já, jen motýl a já, 

prozpěvovala si dívka, ale slova se ztrácela 

mezi kapkami a podobala se ptačím trylkům. 

   Ale náhle uprostřed vytržení padl na děvče 

stín. Zdálo se jí, že není sama, že jí někdo 

pozoruje. Ohlédla se a strnula. 

   Obrovská hlava. Strašlivá tlama. Netvor 

frkne nozdrami, skloní se, zaboří nohy do 

vody. Dívka vykřikla. Vylétla na břeh. Netvor 

postoupí doprostřed tůně a pije. Dívku škrábne větvička, šlehne ji kopřiva, po celém 

těle naskočí husí kůže. I světlé vlásky na krku se zježí hrůzou. 

   Netvor se pohnul. Voda se zakalila. 

   Srdceryvný výkřik. Úprk vzhůru do slunce a honem zpátky do úkrytu větví. Temně 

modrá skvrna za netvorem je totiž člověk. A frkající nestvůra noří své nohy hlouběji a 

hlouběji, zvedá hlavu. 

   „Nemůžete zahnat toho býka? Prosím vás.“ 

   „Býka?“ podiví se modrá skvrna, hlas má docela mladý. Zarazil se. Měl na své 

straně červené plavky i střevíčky, byl tedy na koni. Ale převaha ustoupila pod dívčím 

pohledem. 

   Ta holka je dočista bezbranná, připoutaná svou nahotou k vrbičkám, zbledle 

strachem, ale kukuč má jako nůž. Najednou se cítil malý a hloupý a svou chvástavou 

větu už nedokázal dokončit. 

   „To je přeci Cecilka,“ dodal krotce. 
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   S notnou dávkou rozmrzelosti drcnul krávu do boku a zavrčel na ni.  Taky musí za 

ním všude lézt a všechno zkazit. 

   „Cecilka? Vy ji znáte?“ 

   „Jo. Já znám daleko široko všechny krávy.“ 

   „Kdybyste tedy s tou svou Cecilkou odešel. Nebo mi hodil věci, buďte tak laskav.“ 

   Mladík se sehne k dívčím střevícům, opatrně sebere brýle. 

   „Chytejte! Ať si mě můžete pořádně prohlídnout.“ 

   Dívka zbledne vzteky. 

   Zasmál se. Navlékl na dlouhý prut její opalovačky a napřáhl jej přes vodu. Chtěl 

ucuknout a trochu ji potrápit, ale dívka vztáhla ruku a chňapla po plavkách. Mladík 

stáhl prázdný prut k sobě, okamžik stál bez hnutí. Kdyby podal přes vodu červené 

pantoflíčky, dívka by navždy zmizela. 

   Přebrodila se k němu. Docela obyčejná holka. Červená barva ji nesluší, vrhá jí na 

pleť žlutý stín. 

   Přihladila si rukou zmáčeného ježka na hlavě, navlékla brýle a vklouzla mokrýma 

nohama do pantoflíčků. Vyrostla a upřeně se na něho zadívala. Provokativně si ho 

prohlížela shora dolů, zdola nahoru. 

   Otřepané texasky, bunda, která se nedá dopnout. Zapotil se pod pátravým 

pohledem, v prvním popudu chtěl přitáhnout kraje své kazajky k sobě, ale tu radost jí 

neudělal, vypjal hruď. 

   „Tak co?“ 

   „Hm.“ 

   „Co hm.“ 

   „Nic moc.“ 

Není to obyčejná holka. Třpyt se jí vrátil. 

   „Vy jste se prve díval?“ 

   „Já?“ 

   Zatracená Cecilka. Takhle ho prozradit. Dostane, kráva jedna, žízeň zrovna 

v nejlepším. 

   „Kdybych se byl náhodou díval, tak bych vám to stejně nemoh říct.“ 

   „Proč?“ 

   „Ze slušnosti,“ pokusil se zvládnout situaci žertem. 

   „Vy jste divná,“ řekl rozmarně, „Cecilky se bojíte a ze mne strach nemáte.“ 

   „Z vás? A co byste mi asi tak mohl udělat?“ 

   Sebejistý úsměv, znevažující tón. 

   Dívka stojí, neuhne ani o krůček, v očích má výzvu. Strpí, aby se přiblížil až k ní, 

dovolí mu položit ruku na své rameno, ale když ji chce přitáhnout k sobě, udělá něco 

zcela nečekaného. Rychlý pohyb, pevný hmat a svůdce se vznese do vzduchu. Přistál 

poněkud tvrdě a až v potoce, převrací se ve vodě, vyplivne písek a vydechne vyčítavě: 

   „A já se chtěl s vámi oženit.“ 

   „Oženit? Se mnou? A proč?“ 

   Chlapec vstal, crčí z něho voda, ale kolem úst mu hraje záhadný úsměv. 

   „A proč ne?“ 
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   Skutečně, proč ne? Dívka si nemůže vzpomenout na jediný trochu pádný důvod. 

Vnímá jen slunce a svěžest vody a listí. A trávy. 

   V dálce táhle zabučela kráva a do mladíka vjel život. Chopil se prutu a běží vzhůru 

do kopce, mizí za úzkým pruhem stromů, ale jeho hlas se nese do veliké dálky: 

   „Zuzo! Terezo! Helgo! Počkejte, já vám to spočítám.“ 

   Dívka se za ním dívá, sejme brýle, dýchne na ně, očistí je květovaným šátkem, a 

když si je opět nasadí, vidí jen strakaté krávy jako vyloupnuté kaštánky. Uváže si šátek 

a pustí se po lukách. Proniká ji radostná síla, tráva a květiny se lichotně dotýkají 

holých nohou, mouchy vesele bzučí kolem hlavy a docela nahoře na nebi se zavěsila 

skřivánčí písnička. 

   Mladík sehnal stádo dohromady, opírá se o krk kaštanové Cecilky a zádumčivě 

pozoruje, jak se dívka vynořuje a mizí ve vlnách krajiny. Napadne ho, že zároveň s ní 

se vytratilo i štěstí. Usměje se své nesmyslné myšlence, vždyť před hodinou ani 

nevěděl, že je to zrousané stvoření na světě. Rusalka, která se vyzná v džudu, no 

nádhera! 

   Dívka se u lesa zastavila, sňala brýle a rozhlédla se. Měla ráda okamžik, kdy se svět 

rozplynul. Na dosah ruky visely tři zázračné oříšky. Ještě nedozrály, krčily se 

v zeleném lůžku. Byly krásné, dotkla se jich, ale nechala je růst, zbývalo jí dost času 

k rozlousknutí. 

 

                                                                                   (Podle knihy Léto s kovbojem) 

                                                                                         /upraveno a zkráceno/ 

 

 

 

 

Úkoly:  

 

1. Nacvičte si ve dvojicích rozhovor dívky a chlapce. 

2. Vyhledej a přečti, co si prozpěvovala dívka ve vodě. 

3. Dívka bez brýlí dobře neviděla. Vyhledej v textu a napiš, proč se lekla   

    a vykřikla. 

    ……………postoupí doprostřed tůně a pije. 

   Temně modrá skvrna za netvorem je totiž ……… 

4. Jak se jmenovaly krávy, které chlapec pásl? Vyhledej a napiš jejich jména. 

5. Vyjádři jinak: kukuč, třpyt, střevíčky, vytratilo se, sňala. 
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           Afričančata /píseň/ 

Jaromír Nohavica 

   
                                     V Africe, tam žijou sloni 
                   a podobná zvířata 

mezi stromy je tam honí 

       Afričančata. 

       Načančané Afričanče 

       jako uhel černé je 

       ráno skočí na saranče 

       a jede do Guineje. 

 

 

                                                  Děvčata tam honí kluky 

 a kluci zas děvčata 

     k nám to mají trochu z ruky 

      - Afričančata. 

                                                 Přes moře a přes potoky 

                                                 dva tisíce šest set mil 

                                                 na kole tak dva tři roky 

       no a pěšky ještě dýl. 

 

       Průšvih je, když Afričanče 

       černé jak mé boty 

       narodí se naší Anče 

             od nás z Dolní Lhoty, 

                  ale narodí či nenarodí 

       vždyť je to vlastně putna  

       hlavně, že nám nemarodí 

       a že mu u nás chutná. 

 

 

                                     (Zdroj: Internet- texty J.Nohavica) 
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Test č.4 

 

Závěrečný test je shrnutím učiva 8. ročníku. Budeš pracovat s celou učebnicí. 

I. Najdi v čítance 5 básní. Napiš jejich názvy a jména autorů. 

1) ______________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________ 

3) ______________________________________________________________ 

4) ______________________________________________________________ 

5) ______________________________________________________________ 

II. Z některé básně opiš jednu sloku a barevně označ slova, která se rýmují. 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

III. Najdi si pohádku „Jak dřevorubec napálil medvěda“. Je napsaná jako: 

A- báseň                           B - divadelní hra                         C - román 

Zakroužkuj správnou odpověď. 

IV. Přečti si potichu pohádku „O kuchaři, který urazil pole“ a pak doplň a napiš     

     úkol číslo 2. 

V. V pohádce „Čert a švec“ nahraď obrázky slovy a pohádku napiš. Pohádka je  

    na konci čítanky. 
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Švejkovy nehody ve vlaku 

Jaroslav Hašek 

 

nadporučík                                                   holohlavý civilista 

obrlajtnant                                                    nejprachpitomější chlap 

moc šizuňků                                                 jednoměsíční robátko 

v nepřátelských zemích                               prachšpatně to skončí 

generálmajor 

 

   V jednom kupé 2. třídy rychlíku Praha – České Budějovice byli tři: nadporučík Lukáš, 

naproti kterému seděl starší pán, úplně holohlavý, a Švejk, který stál skromně u dveří 

k chodbě a chystal se právě vyslechnout nový příval hromobití nadporučíka Lukáše, 

který, nedbaje přítomnosti holohlavého civilisty, hřímal Švejkovi do duše po celé trati, 

kterou projeli. 

   Nešlo o nic jiného než o maličkost, o počet zavazadel, které Švejk opatroval. 

   „Ukradli nám kufr,“ vytýkal nadporučík Švejkovi, „to se jen tak řekne, holomku!“ 

   „Poslušně hlásím, pane obrlajtnant,“ ozval se tiše Švejk, „doopravdy ho ukradli. Na 

nádraží se vždycky potlouká moc takových šizuňků a já si to představuju tak, že 

jednomu z nich se nepochybně zamlouval váš kufr a ten člověk, že nepochybně 

využitkoval toho, jak jsem vodešel vod zavazadel, abych vám vohlásil, že s našima 

zavazadlama je všechno v pořádku. Von moh ten náš kufr ukradnout právě jen v 

takovej příznivej okamžik. Po takovým okamžiku voni pasou.“ 

   A pak důrazně prohlásil: „Na nádraží se kradlo vždycky a bude krást dál. Jinak to 

nejde.“ 

   „Já jsem přesvědčen, Švejku,“ ujal se slova nadporučík, „že to s vámi jednou 

prachšpatně skončí. Co bylo v tom kufru?“ 

   „Dohromady nic, pane obrlajtnant,“ odpověděl Švejk, nespouštěje oči z lysé lebky 

muže, sedícího naproti nadporučíkovi, který, jak se zdálo, nejevil pražádný zájem o 

celou záležitost a četl si. 

   „V celým tom kufru bylo jen zrcadlo z pokoje a železnej věšák z předsíně, takže jsme 

vlastně neutrpěli žádný ztráty, poněvadž zrcadlo i věšák patřily panu domácímu.“ 

   Vida hrozný posuněk nadporučíkův pokračoval Švejk laskavým hlasem: 

   „Poslušně hlásím, pane obrlajtnant, že jsem vo tom, že ten kufr bude ukradenej, 

napřed nic nevěděl, a co se týká toho zrcadla a věšáku, tak jsem to oznámil panu 

domácímu, že mu to vrátíme, až přijdem z vojny domů. V nepřátelských zemích je 

hodně zrcadel a věšáků, takže ani v tomhle případě nemůžeme utrpět s panem 

domácím žádnou ztrátu. Jakmile dobijeme nějaký město…“ 

   „Kušte Švejku,“ strašlivým hlasem vskočil do toho nadporučík, „já vás jednou 

předám k polnímu soudu. Rozvažte si dobře, jestli nejste nejprachpitomějším chlapem 

na světě. Některý člověk, kdyby žil tisíc let, nevyvedl by tolik pitomostí jako vy během 

těch několika neděl. Doufám, že jste to také pozoroval?“ 
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   „Poslušně hlásím, že jsem to, pane obrlajtnant, pozoroval. Já mám, jak se říká, 

vyvinutej pozorovací talent, když už je pozdě a stane se něco nepříjemnýho. Já mám 

takovou smůlu jako nějakej Nechleba z Nekázanky, který…“ 

   „Dejte mně pokoj, Švejku, s vašimi výklady.“ 

   „Poslušně hlásím, pane obrlajtnant, že všechno, co zde povídám, je svatosvatá 

pravda. Jeho dědeček šel na vandr…“ 

   „Švejku,“ rozčilil se nadporučík, „ještě jednou vám přikazuji, abyste mi nic 

nevykládal, nechci nic slyšet. Až přijedeme do Budějovic, paksi to s vámi vyřídím. Víte, 

Švejku, že vás dám zavřít?“ 

   „Poslušně hlásím, pane obrlajtnant, že to nevím,“ měkce řekl Švejk, „ještě jste se vo 

tom nezmiňoval.“ 

   Nadporučíkovi bezděčně zacvakaly zuby, vzdychl si, vytáhl z pláště noviny a četl 

zprávy o velkých vítězstvích na Středozemním moři, a když přišel na zprávu o novém 

německém vynálezu na vyhazování měst do povětří pomocí zvláštních bomb 

vrhaných z letadel, které vybuchují třikrát za sebou, byl vyrušen hlasem Švejka, který 

promluvil na holohlavého pána: 

   „Dovolte, vašnosti, neráčíte být pan Purkrábek, zástupce banky Slávie?“ 

   Když holohlavý pán neodpovídal, řekl Švejk nadporučíkovi: 

   „Poslušně hlásím, pane obrlajtnant, že jsem jednou četl v novinách, že normální 

člověk má mít na hlavě průměrně šedesát až sedmdesát tisíc vlasů a že černý vlasy 

bývají řidší, jak je vidět z mnoha případů.“ 

   A nyní se stalo něco hrozného. Holohlavý pán vyskočil na Švejka a zařval na něho: 

„Ven!“ Vykopl ho do chodby a vrátiv se do kupé uchystal malé překvapení 

nadporučíkovi tím, že se mu představil. 

   Holohlavý muž nebyl panem Purkrábkem, zástupcem banky Slávie, ale pouze 

generálmajorem. Generálmajor konal právě v civilu inspekční cestu po posádkách a jel 

překvapit Budějovice. A byl to nejstrašnější inspekční generál, jaký se kdy narodil, 

našel-li něco v nepořádku. 

   Generálmajor měl nyní přednášku o tom, že voják se má držet v hrůze, musí se třást 

před svým představeným, bát se ho. Důstojníci musí držet mužstvo na deset kroků od 

těla a nedovolit mu, aby přemýšlelo samostatně nebo dokonce vůbec myslilo, v tom že 

je tragický omyl posledních let. Dříve se mužstvo bálo důstojníků jako ohně, ale 

dnes… 

   Generálmajor beznadějně máchl rukou: „Dnes se většina důstojníků mazlí s vojáky. 

To jsem chtěl říct.“ 

   Generálmajor vzal opět své noviny a zahloubal se do čtení. Nadporučík Lukáš vyšel 

bledý na chodbu, aby si to se Švejkem vypořádal. 

   Našel ho stojícího u okna s tak blaženým a spokojeným výrazem, jaký může mít jen 

jednoměsíční robátko, které se napilo a nyní spinká. 

   Nadporučík se zastavil, kývl na Švejka a ukázal mu prázdné kupé. Vešel za Švejkem 

a uzavřel dveře. 

   „Švejku,“ řekl slavnostně, „konečně přišel okamžik, kdy dostanete pár facek, jakých 

svět neviděl. Pročpak jste napadl toho plešatého pána? Víte, že je to generálmajor?“ 
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   „Poslušně hlásím, pane obrlajtnant,“ ozval se Švejk, tváře se jako mučedník, „že já 

vůbec nikdy v životě nemám ponětí a zdání o nějakém panu generálmajoru. Von 

opravdu je celej pan Purkrábek, zástupce banky Slávie.“ 

   A Švejk pokračoval: „Pro takovou malou mejlku se ten pán nemusel rozčilovat, von 

má mít opravdu šedesát až sedmdesát tisíc vlasů, jak to bylo v tom článku, co má 

všechno mít normální člověk. Mně nikdy v životě nenapadlo, že existuje nějakej 

plešatej pan generálmajor. To je, jak se říká, tragickej omyl, kterej se může každýmu 

přihodit, když člověk něco poznamená a ten druhej se hned toho chytí.“ 

   Nadporučík Lukáš se podíval na Švejka a beze slova vyšel z kupé. 

 

                                                                            (Podle knihy Osudy dobrého vojáka Švejka) 

                                                                                                          /upraveno a zkráceno/ 

 

 

 

VESELÉ ČTENÍ 

 

 

 

Máte doma velrybu?     Haló, haló 

Jiří Žáček       Jaromír Nohavica 

 

Venčit v Praze velrybu     Haló, haló 

není žádná psina.      co se stalo? 

Kdo chce, tomu zaučím     Kolo se mi polámalo. 

dceru nebo syna.      Jaké kolo? 

        Favoritka 

Já mám totiž velrybu     přeletěl jsem přes řidítka. 

pravda, hodně malou.     Co jste dělal? 

Když jdu večer na špacír,     Blbnul jsem 

křiknu na ni: „Alou!“      do příkopu zahnul jsem. 

        Proč jste zahnul? 

Odnesu ji k Vltavě,      Pršelo 

procházky mě baví.      a kolo mi ujelo. 

Velryba si zaplave      Kolik mrtvých? 

a oba jsme zdraví.      Všichni živí 

                  (Ze starší čítanky)    zastavil jsem u kopřivy. 

        A co chcete? 

        Vlastně nic 

                         jenom jsem vám to chtěl 

                                               chtěl říct. 

                                                                                           (J. Nohavica) 
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Žalva 

Emanuel Frynta 

 

Šla želva ráno za rosy 

a narazila na lva. 

Lev pravil: „Dobrý den, kdo jsi?“ 

„Ta nevidíta? Žalva!“ 

Lva popadla v tu chvíli zlost 

a metal hromy, blesky: 

„Vždyť je to holá neslušnost!  

To nedovedeš česky?“ 

 

Želva se hrůzou zachvěla, 

podívala se na lva 

a slušně odpověděla: 

„Tak pramiňte, jsem žalva!“  

                                          (Ze starší čítanky) 

 

 

 

HÁDANKY A HŘEBENOVKY 

 

Ve dne malá jako myš,                   Padám z nebe, svítím,            

v noci všechno přerostu,          objímám se s kvítím,      

když mě vidíš,                                     nejsem hvězda, létavice,        

nevidíš.           nejsem sama, 

               (amt)          je nás více. 

                (asor) 

  

Tahle holka modrooká 

         pořád sedí u potoka, 

      když si nohy trochu smočí 

                                                   sluníčko jí svítí z očí. 

(akněnmop) 

                                             

                                          

Přiletělo hejno husí,     Ptá se Pepík ovčáka. 

roztrhlo džbán na tři kusy.    „Kolik ovcí je ve vašem stádu?“ 

Bílé husy, kde se vzaly?    Ovčák odpověděl: „Přesně tolik, 

Každého hned poštípaly.    kolik máš ty a jeden vrabec prstů:“ 

                               (zárm)       (7. 4) 
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1  2  3    1  2    

 A  O      U     

            

           

             

              

 

                  

1. Ráno 1. Malý dům 

2. Velký oheň 2. Zásilka 

3. Malá ryba 

 

 
      

                                                                                                      (Z časopisu Bertík) 
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