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     Zprvu vyhrávala Karkulka, taky byla mladá, chytrá a vlka stále 
sužoval hlad. Ale potom zab hli do k lny, a jak Karkulka probíhala 
kolem plechovek s ervenou barvou, jednu na sebe p evrhla. Vlk už se 
chystal, že ji sváže provazem z k lny, když vtom šel kolem myslivec a 
jakmile vlka spat il, nabil pušku a vyst elil. Kulka mu prosvišt la 
t sn  kolem hlavy. Vlk se lekl a utíkal, co mu nohy sta ily, až dob hl 
k vyschlé studn  a v ní se schoval. Chvíli ekal, jestli se n co nebude 
dít, ale Karkulka s myslivcem už hledali babi ku. Teprve pak se 
rozhodl, že p jde, jenže co to nevidí! Pod jeho nohama se blyštily t i 
zlaté cihly! Vlk samou radostí ani nedýchla. Opatrn  vytáhl cihly ze 
studny. A že to byla d ina. Potom s nákladem pospíchal dom  a cestou 
si vesele prozp voval. 
     A jak to tedy nakonec dopadlo? Babi ka se nakonec uzdravila a 
vzala si myslivce za muže. Karkulka ervenou barvu ze svých šat  už 
nikdy nesmyla a od té doby jí nikdo ne ekne jinak než ervená 
karkulka. No a liška nakonec na svou zlomyslnost doplatila. Musela se 
vdát za medv da, když se jí ho nepovedlo p evést. A co bylo s naším 
vlkem? Ten se znovu oženil, stal se v lese strážcem zákona a myslím, 
že už bude žít š astn  až na v ky. Takže co k tomu dodat? Zazvonil 
zvonec a pohádky je konec. 
 

Natálie Hr ová 
Valašské Mezi í í



 
 

     ,,No když ne tak ne. eknu n komu jinému.“ Pomalu se otá ela 
k odchodu. 
     ,,Po kej  p ece.  Víš  co,  já  to  ud lám.  Stejn  mi  nic  jiného  už  
nezbývá…“ 
     ,,Taky si myslím. Až to vy ídíš, p ij  za mnou.“ A zmizela ve 
stínech. 
     Vlk se obrátil sm rem k chaloupce, kde erná karkulka bydlela a 
smutn  vyšel. Asi po p l hodin  cesty se zastavil t sn  p ed 
chaloupkou. M l št stí, Karkulka zrovna šla za nemocnou babi kou. 
P i pohledu na její ruku s koší kem, vlkovi zakru elo znovu v b iše. 
Sebral všechny síly a pronásledoval ji až na palou ek. Tam se na 
chvíli zastavila k odpo inku. Rozhodl se jednat. ,,Ahoj Karkulko, 
kampak máš namí eno?“ 
     ,,Já s cizími mluvit nesmím,“ odv tila mu na to Karkulka. 
     ,,Ale no tak, Karkulko, vždy  já nejsem cizí. Ba i podobného v ku 
jsme.“ 
     ,,To teda nejsme! A bavit se s tebou opravdu nem žu.“ 
     ,,No tak dob e.  Ale a  už jdeš kamkoliv,  mohla by sis  natrhat  pár  
t ch krásných kv tin. Ur it  jimi n komu ud láš radost.“ ekl a d lal 
jako že odchází, ale hned, když byl trochu z dohledu, se schoval za 
nejbližší strom a pozoroval, co se bude dít. Karkulka se, pravda, chvíli 
rozmýšlela. Pak si klekla na kolena a za ala trhat kytici. Když vlk 
vid l, že se zdrží, za al upalovat k domu její babi ky. Cestou 
p emýšlel, jak se vyhnout sežrání babi ky a Karkulky. Nakonec se 
rozhodl, že je sváže a str í do sk ín . A  si je liška pak t eba upe e k 
ob du. 
     Když došel k chaloupce, na nic ne ekal, rozrazil dve e a vpadl 
dovnit . Babi ka ležela v posteli. Vlk se k ní rozb hl, vzal babi ku a 
než sta ila cokoliv íct, zabalil jí do pe iny a zamkl do sk ín . Zvedl 
babi in epe ek a rychle si lehl na její místo, aby získal na svou 
stranu moment p ekvapení. Zanedlouho p išla Karkulka. 
     ,,Babi ko, jak to vypadáte, vždy  vy jste chlupatá a máte velké 
zuby!“ podivila se. 
     ,,Ale co t  nemá d v e, to nejsou chlupy, to je m j nový kožíšek. A 
ty zuby mám velké,  protože se na tebe tak moc usmívám,“ snažil  se  
vlk napodobit babi in hlas. Ale Karkulku nep evezl. ,,Ty vlku! Co tu 
chceš!? “  
     ,,P išel jsem t  sníst!“ ekl a vysko il z postele. Nato za ala 
po ádná honi ka po celé chaloupce. 

 
 

 
 
 

 
Mirek Kabela, *26.3.1938 - †20.2.2011 

iniciátor a donátor sout že 
 
 
 

Mirek Kabela, psychiatr žijící v Holandsku m l od svých 
st edoškolských studií úzký vztah k Valašskému Mezi í í. Po své 
emigraci se poprvé objevil v knihovn  t sn  po sametové revoluci s 
balíkem knih, a tím za alo velké p átelství. Mnohokrát besedoval se 
tená i. Založil zde literární sout ž a finan n  dotoval všechna 

ocen ní.  Vždy p e etl všechny sout žní p ísp vky, a pokud mu 
dovolilo zdraví, osobn  ocenil nejlepší autory. Dnes v této tradici 
pokra uje M sto Valašské Mezi í í. 



 
 

 
 
 
 
Vít zové literární sout že 
 
Kategorie: Po adí/Jméno:                   
 
 
B (13 – 15 let) 1. Dominika Hajdová 
 2. Bára Vránová 
 3. Petr Hás 
  

  
A (16 – 20 let) 1. Kristýna Ko a íková 
 2. Karolína Menšíková 
 3. Natálie Hr ová 
  

 
  

 
 

O erné karkulce 
 (pohádka, která není pro d ti) 

  
     Pov zte mi, co si tak p edstavíte pod pojmem ervená karkulka. 
Pohádku? Malou hol i ku? Nebo snad po ob d  toužícího vlka? Tato 
možná století stará pohádka je vypráv ná tém  vždy stejn . Hodná 
Karkulka jde za babi kou, když vtom ji p epadne zlý vlk. Myslím, že 
není ani t eba vám vypráv t, jak to dopadne pro Karkulku a babi ku. 
Ale p emýšleli jste n kdy, jak to bylo s vlkem? A práv  proto vám te  
povyprávím pohádku O erné Karkulce. Pohádku o tom, jak by vám 
to možná popsal sám vlk. 
     Bylo krásné slune né ned lní ráno a vlk se rozhodl, že si vyjde na 
procházku, zkusí si pro istit hlavu a snad pak vy eší svou t žkou 
situaci.  Šel  tedy  takhle  lesem  a  zoufal  si:  ,,Co  já  si  jenom  po nu!  
V b ichu mi kru í, práci nemám a k tomu všemu mi ješt  utekla 
vl ice. Ani u zví at už nemám žádný respekt…“A tak stále všem 
spílal, proklínal svou nerozvážnost, ba i nadával, až to nakonec 
zaslechla liška. A že to byla liška zlomyslná, vid la hned ve vlkov  
trápení možnost, jak ho využít.  
     ,,Co to jenom slyší mé uši?! Copak takhle mluví slušn  vychovaní 
džentlmeni?“ ekla na oko rozzloben . 
     ,,Ach liško, kdybys tak v d la, jak jsem zoufalý, hned bys mé 
chování omluvila,“ odpov d l jí zkroušen  vlk. 
     ,,Copak, copak? Snad nemáš n jaké vážné problémy?“ 
,,Bohužel, mám. Ztratil jsem práci, nem l jsem peníze na domácnost 
ani  na  jídlo,  a  tak  m  žena  opustila.  To  proto  te  bloudím po  lese  a  
nevím co si po ít.“ Zana íkal. 
     ,,Já bych možná v d la jak z té krize ven,“ ekla liška tajemn . 
     ,,Tak honem povídej, ud lám cokoli, abych se zbavil té sm ly.“ 
,, Znáš ernou Karkulku? Tu co bydlí na konci lesa sama s maminkou 
v doškové chaloupce?“ 
     ,,No jakpak by ne. Vždy  chodí každý den kolem mého domu za 
svou nemocnou babi kou. A vždycky je celá v erném.“ 
     ,,Už dlouho mám na ni i na její babi ku vztek. D lají mi jen samé 
naschvály. Kup íkladu v era jsem se rozhodla jít na své oblíbené 
houba ské místo a hádej kdo tam byl?! Karkulka! A všechny h iby mi 
vysbírala. Tak jsem si íkala, že když jsi ten vlk, mohl bys je t eba 
sníst. Aspo  by ti tolik nekru elo v b iše a dostal bys ode m  i n jaké 
ty peníze,“ ekla liška sladce. 
     ,,Ale, liško,“ vyd sil se vlk, ,,to já p ece nem žu!“ 



 
 

     U pratety Marty mi bylo prapodivn . Máma vypráv la, co se stalo, 
a prateta ji uklidnila, že u ní m žeme z stat, jak dlouho budeme chtít. 
Nem la jsem s sebou nic víc než školní aktovku. Na panenku od Anny 
jsem zapomn la. Marta nám ustlala v obývacím pokoji, rodi m a 
bráchovi p ipravila rozkládací gau  a mn  spací pytel. Potom m  
máma poslala si odpo inout. Lehla jsem si na gau  a p ikryla se 
dekou, p emýšlela jsem o tom, co vše mn  a mé rodin  válka vzala. 
Máma p išla o práci, protože restaurace, kde pracovala, se zav ela. 
Táta, který p ed válkou navrhoval bohatým lidem vily, te  pracuje 
jako skladník u pana Dadáka, se kterým se dob e znal už p ed válkou. 
Já jsem p išla o kamarády, kte í se narychlo p ed lety odst hovali do 
zahrani í, anebo jim N mci sehnali nové místo k životu. Musím se 
u it nelibozvu nou n m inu, i když jsem se p ed válkou u ila 
francouzsky. Do mé školy chodí t ikrát více d tí, protože n které 
školy v okolí N mci zav eli. Kv li potravinovým lístk m, které jsou 
na p íd l, nemíváme t eba i m síc žádné maso. O sladkostech 
nemluv . Nejvíce ze všeho mi ale vadí ti škaredí N mci v našem 
m st .  Myslí  si  o  sob ,  že  jsou  vznešení,  a  podle  toho  se  k  nám  i  
chovají. Mají nás za pod adnou, pracující sílu. P ed válkou jsme se ve 
škole u ili, že každý lov k by m l být spravedlivý a tolerantní 
k druhým. N mc m to asi ve škole ne íkali. Jsou krutí a nemilosrdní. 
Minulý m síc jsem dokonce vid la, jak vtrhli k Malík m na Sokolské. 
Miloši a Zde ce odvedli rodi e na výslech a dosud se ješt  nevrátili. 
Nevím, pro  je tak dlouho vyslýchají, p eci nic zlého neud lali, aspo  
myslím. 
     Aby toho nebylo málo, zni í nám d m. Panebože, za co? Pro  si 
jeden národ usmyslel, že ovládne další? Jak p išli na to, že jen oni jsou 
ti nejlepší, a ostatní jsou ne istí? Pro  naše vláda odlet la do Londýna 
a nás tu nechala? Pro  jsme je už dávno nevyhnali? 
     Ten den jsem už neusnula. 
 
 
 
Povídka je jen z ásti smyšlená, nebo  bombardování Valašského 
Mezi í í se opravdu odehrálo, a to 11.4.1945. Dále i zat ení rodiny 
Malík  se událo, a to 6.3.1945.  

 
Karolína Menšíková 

Kladeruby 

 
 

Milí tená i, 
 
     otevíráte sborník nejlepších prací Literární sout že Miroslava 
Kabely. Ze 44 p ísp vk , které v letošním 15. ro níku porota 
posuzovala, se vám do rukou dostává šest vít zných text .  
 
     V kategorii B si sout žící ve v ku 14-15 let nej ast ji volili téma 
Až mi bude osmnáct. P ísp vk  na toto téma bylo p esn  tolik, 
kolik ro ník  této sout že – rovných patnáct. Porota se z nich 
dov d la, jak bujaré budou oslavy vstupu do dosp losti, jak velké 
jsou touhy po osamostatn ní od rodi  i jak jste odhodláni 
pilným studiem nastartovat svou úsp šnou kariéru. Dv  nejlepší 
práce si m žete p e íst na následujících stránkách. Druhé téma 
ukázalo na velkou oblibu fantasy literatury. Osm autor  se pustilo 
do zem  elf , vil a sk ítk  a vám p edkládáme malou ochutnávku.  
 
     Starší sout žící preferovali pohádku O erné Karkulce. Jak název 
napovídá, nešlo o pohádku pro d ti, ale spíš o horor, crazy 
komedii. V p íb zích se to hemží podivnými bytostmi i zbran mi 
nejr zn jšího kalibru. Úvahy nad povzdechem Panebože, za co 
byly nej ast ji v novány rodinným vztah m, ale vám 
p edkládáme jeden p íb h z historie našeho m sta. 
 
     Vstupme na stránky p íb h  a nechejme se jimi unášet do 
r zných krajin, as  a osud .  
 
     Vít zným autor m gratulujeme a všem p ejeme silnou inspiraci 
do další tvorby. 
 

Pavla Holmanová 
 



 
 

Až mi bude osmnáct 
 
Ono se to íká – Až mi bude osm, budu chodit do školy sama. 
 – Až mi bude dev t, budu mít klí e od bytu. 
 – Až mi bude deset, budu mít první mobil. 
 – Až mi bude patnáct, najdu si brigádu a dokon ím
     základní vzd lání. 
 – Až mi bude osmnáct, bud mít idi ák…Co!!! 
     To tak rychle ub hlo, vždy  jsem plnoletá, budu chodit do práce a 
m žu si d lat co chci, jako: Odst hovat se, ídit auto, p j ovat si 
peníze, d lat dluhy, pít (ale taky m žu jít do v zení) atd … 
     –Všechno to tak rychle ute e… Ale p iznejte si, že jste si ekli 
aspo  jednou v život , až mi bude tolik a tolik budu d lat to a to… 
     –Je mi 14 a život ub hl jako voda, která te e proudem, jen aby se 
doplavila co nejd ív do mo e…, te  si íkám, jak to mohlo tak rychle 
utéct, vždy  jsem nedávno slavila svých nádherných a kulatých deset 
let! Pamatuji si to, jako by se to stalo v era! Já si ješt  m žu íct, až 
mi bude patnáct nebo osmnáct. Ale ten, kdo má zrovna 50 let, má už 
p l  století  za  sebou  (ale  také  možná  p ed  sebou),  tak  pro  si  íkat  
jenom, až mi bude tolik, budu d lat to a to. Pro ??? Užijte si život, 
dokud tady jste, nikdy nevíte, kdy se osud obrátí proti vám a 
zakro í… 
     Tak pro  íkat jenom 
  – Až mi bude dvacet, najdu si práci jako u itelka 
     (t eba) 
  – Až mi bude dvacet p t, povedu oddíl Zlatých šíp  
     ( i n eho jiného) 
  – Až mi bude dvacet šest, budu mít dít  
     To vše je jenom to slovo AŽ! 
Prost  až  to  p ijde  tak  to  p ijde.  Osud  si  to  stejn  za ídí  tak,  jak  to  
chce. 
     Máte dvacet let a cht la jste si najít práci jako u itelka. Ale ješt  
studujete.  Pak  je  vám  t icet  a  máte  první  dít ,  které  jste  cht li  
p tadvaceti. A v jednat iceti budete nakonec Ing. Bioplynové stanice a 
žádný oddíl,  který jste cht la nevedete, nebo jste si neud laly idi ák, 
jak jste kdysi cht li. 
     Když n co chcete, ud lejte to hned, jak to jde, ale nemám na mysli 
takové v ci, jako je alkohol, pohlavní styk, drogy atd…. Myslím tím 
t eba, že se nau íte fotit, abyste poznali okolní krásu. Nau ili se hrát 

 
 

     Venku je naprostý chaos. Mé plíce zahltil prašný dým, nemohu 
skoro dýchat. Okolo m  pobíhají eši a N mci. N kdo volá: „Kde je 
Marie? í to byla letadla?“ Anebo: „Es war unser Flugzeug? Jemand 
verletzt wird?“ Utíkám parkem dol  k domovu. Továrna pana Dadáka 
stojí. Vypadá nepoškozen . Zaraduji se, protože bydlím hned naproti 
v malém útulném dvoupatrovém domku. Zatá ím k naší brance, a 
hr zou málem omdlím. Z našeho domu zbyly jen doutnající trosky… 
D m plný vzpomínek byl pry . Stojím p ed troskami a plá u. Mezi 
trámy, cihlami, rozbitými okenními tabulkami zahlédnu svou 
panenku, kterou jsem p ed p ti lety dostala od kamarádky Anny, t sn  
p ed jejím odjezdem do Polska, kde s rodinou m la za ít nový život. 
Asi se tam má velmi dob e, za t ch p t dlouhých let mi ani jednou 
nenapsala, a to jsme byly opravdu velkými kamarádkami. Holt se tam 
má skv le, našla si tam spoustu nových p átel stejných jako ona a na 
m  zapomn la, anebo se její dopisy cestou ztrácejí, je p eci válka a nic 
není jako p edtím. 
     Chci se p ebrodit p es trosky domu k panence, p ece je to moje 
jediná vzpomínka na Annu. N kdo m  ale chytne za záp stí a p itáhne 
k  sob .  Byl  to  tatínek.  Pracuje  u  Dadáka  p es  cestu,  celou  tu  zkázu  
sledoval z druhého patra budovy. Plakal, i já plakala. Vtom jsem si 
vzpomn la na maminku a malého brášku. Snad je náš d m nepoh bil 
zaživa. Táta jako by vycítil, na co se chci zeptat, ukázal na hlou ek 
lidí opodál. Stála tam i má matka chovajíc malého bráchu. Rozb hla 
jsem se za nimi a pevn  je objala. Máma mi zašeptala do ucha, že to 
bude v po ádku, hlavn  že se mi nic nestalo. ekla jsem jí, že nic 
nebude jako d ív, protože už nemáme, kde bydlet. Zatla ila slzy a 
znovu mi zopakovala p edešlé v ty.  
     Mezitím se k nám seb hli další sousedé z ulice b dujíce nad tou 
pohromou. Sousedka Nováková nám nabízela zásobu hruškového 
kompotu, rodina Št pánova zase staré pe iny a polštá e. Hodn  lidí se 
nás také ptalo, jestli máme n jaké p íbuzné, kte í by nás ubytovali. 
Rodi e se shodli, že p espíme u pratety v Krásn . Byla to naše jediná 
nad je. K pratet  m , maminku a bráchu odvezl soused Št pán. 
Tatínek musel z stat, protože n me tí etníci mu nakázali, a  odklidí 
trosky našeho domu z cesty. Ta prý má být pr chozí za každých 
okolností. Našt stí mu pomohli ochotní sousedé. 
 

*  *  * 
 



 
 

Volný slohový útvar na téma: 
Panebože, za co? 

 
     Zazvonilo. Pro dnešní den byl vyu ování konec. Jsem ráda, nebo  
tísnit se ve t íd  s dalšími ty iceti spolužáky není moc p íjemné. Dnes 
jsem m la to št stí a nesed la jsem na zemi. Balím si lín  sešity, 
u ebnice a tužky do své aktovky. Nechce se mi dom , protože 
maminka op t uva ila jen brambory se solí. Aspo  to tvrdila, že celý 
týden a možná i déle budou jen brambory, protože všechno ostatní je 
nedostatkové zboží. Ach jo, jak bych si dala maso anebo bonbony, 
pendreky, ovocné žvýka ky, laskonky, rakvi ky… Zaženu chut  na 
dobroty, které jsem nem la celou v nost, a opouštím t ídu. Sejdu 
schody do p ízemí, kde je prostorný vestibul se dv ma antickými 
sloupy a masivními dve mi, se kterými vždy zápolím. Když se 
dostanu ven z budovy, zaplaví m  divný pocit. N co slyším. Ve 
vzduchu. Vzhlédnu k nebes m a spat ím n kolik letoun . Nevidím, í 
to jsou letadla, ale za ínám se bát. Všechny ty stroje mi nahán jí 
hr zu. Vidím, jak letouny slétají níže a n co z nich vypadává. Ozvala 
se strašlivá rána a zem  se zat ásla. Podlomila se mi kolena a v uších 
mi zalehlo. Bojím se. Nevím, co mám d lat. Úkryt. Musím vyhledat 
úkryt a tam se… Další výbuch p eruší tok mých myšlenek a já musím 
jednat. Utíkám zpátky do školy, tentokrát se dve e rozlétly doko án a 
já vybíhám do prvního patra a b žím do své t ídy. Nikdo tam už není. 
Kde všichni zmizeli? Copak je bombardování zastihlo na cest  dom ? 
Schovám se pod lavici, schoulím se na zem a hlavu si zakryji rukama. 
Po ítám výbuchy, jsou jich desítky, n které blíž, n které dál. Jsou tak 
ohlušující. Myslím, že je to m j konec. ekám, až letouny p eletí i 
nad mou hlavou a shodí na ni taky bombu. Neshodily. Kone n  je 
h m ní u konce, letadla se vzdalují a já je už skoro neslyším. Vylézám 
zpod lavice a celá se t esu. Nohy m  neposlouchají, mám je úpln  
prkenné. Vycházím na chodbu, kde pobíhají vyplašení u itelé. St etnu 
se se  svým t ídním a vyprávím mu,  jak jsem se zachovala.  Pochválil  
m , že jsem ud lala dob e a vrátila se zpátky do t ídy, do úkrytu. Ptala 
jsem se ho, co se stalo, a on mi odpov d l, že m sto práv  
bombardovali  a  že se  sám neví  pro ,  asi  že jsou rádi,  když zabíjejí  a  
ni í. Rychle dodá, a  utíkám dom  za rodinou, a odb hne pry . 
Poslechnu a rozb hnu se dom .  
 

*  *  * 

 
 

na n jaký hudební nástroj, abyste se nenudili a poznali um ní. Nebo 
b hali a cvi ili pro své zdraví a pod… 
 Ale když se to týká m ? Tak já na nic ne ekám a d lám to, co 
m  baví. Plním své zájmy a koní ky. Tak si ne íkejte, až mi bude 
osmnáct, ale d lejte, co vás baví. Nebo až vám bude osmnáct, eknete 
si, pro  jsem to neud lala, když jsem ješt  nebyla plnoletá a když jsem 
ješt  mohla a o to víc budete litovat, když budete mít osmdesát a nic 
nebudete moct d lat ani vrátit as a budete pomalu nemohoucí. Tak 
sv j život žij, protože b ží dál. 
  Život je od toho, aby se žil. 
 

Dominika Hajdová 
Valašské Mezi í í 



 
 

Až mi bude 18... 
 
     Až mi bude osmnáct. Tak touhle v tou v n  vyhrožuje moje starší 
sestra. asto je to následek hádky s rodi i, kdy sestra p ijde s n ím 
velmi inteligentním. T eba minulý týden. Znáte takový ten pocit, když 
se n jaká velmi snaživá osoba (ahoj mami) rozhodne pro generální 
úklid celého domu v tu nejnep íhodn jší dobu? Tou dobou myslím 
t eba víkend nebo prázdniny nebo n co podobného. Jako správná 
puber a ka má ségra spoustu práce se sezením na facebooku, 
marnými pokusy o zkrášlování a psaním nesmyslných slov daných do 
zm ti not, které mají dohromady dát nejlepší song všech dob. 
Samoz ejm  je tady jen minimální šance. No a v tuto chvíli se 
odn kud vyno í zjevení v teplácích a vytahaném tri ku s vysava em v 
jedné ruce a kýblem isticích prost edk  v druhé, které jen vzdálen  
p ipomíná n koho z rodiny, natož vaši maminku. A tato osoba vás 
zaúkoluje spoustou v cí, které je t eba vykonat. V tuto chvíli se 
zapojuje výpl  sest iny hlavy a vytasí „chytrou“ poznámku typu: 
„Já mám vynést koš? Te ? Dy  já se tu u ím! Zase mám všechno 
d lat  já.  Jsem snad  otrok  nebo  co?  Tamta  nic  ned lá.  Já  vím,  že  má  
jméno...“ 
     Pokud máte d ti nebo sourozence, dokážete si ur it  p edstavit i 
další podobné v ti ky. Potom, co mamce dojdou nervy a vyhodí ség e 
po íta  ze zásuvky, se naše „lady“ zvedne a ud lá, co se po ní chce. 
Všechno dokon í tátovy chytré pr povídky: 
     „Oh, no ne, ty jsi zvedla sv j kombajn od po íta e a n co ud lala? 
To není možné. Spadl internet nebo bouchl po íta ? A v bec 
neupadly ti ru i ky?“ 
     A sestra reaguje: 
„No jasn , kopec srandy, baví vás to? Až mi bude osmnáct, budu si 
moci d lat, co budu chtít a nebudu to muset poslouchat. Až odjedu 
n kam pry , budete ješt  prstí kem škrábat.“ 
     Ješt  bych m la podotknout, že její nejdelší cesta byla do sámošky 
na kopci a zpátky.  Ale popravd  tohle není její jediný plán. Ale pat í 
do kategorie málo pravd podobné - spíše ne. Pak tu máme kategorii 
nemožné. Sem pat í: budu královna hitparád, vyd lám hromadu 
pen z, stanu se miss bikiny ( asto na to trénuje, ale kdybych toho king 
konga v plavkách vyfotila, ur it  bych vyhrála kameru), budu 
prezidentka, vezmu si slavného herce, stanu se papežkou… U 
n kterých se up ímn  pozastavuji. Ale nikdo není dokonalý a fantazii 
nikomu up ít nem žu. Alespo  má n jakou p edstavu. Já vím jenom, 

 
 

vy kávala, co se bude dít. Nemohla od vlka odtrhnout zrak. Jen 
periferním vid ním zpozorovala, že les obklopila hustá mlha. Už už jí 
cht lo zví e sko it po krku, když v tom se z ista jasna objevil erný 
záblesk. 
     Oslepena strachem upadla na zem. Poslední co slyšela, bylo hlasité 
kvílení zví ete, které se nakonec zase prohloubilo v hrobové ticho. 
Skrz mlhu nevid la nic, jen n jaký obrys ženské postavy p ibližující 
se k ní. Upadla do bezv domí. 
     „ erná Karkulka!“ probrala se se slovy na jazyku. „Já mám teda 
rad ji, když mi íkají Emily,“ uchichtla se neznámá dívka. P ekvapená 
Ani ka zaost ila. Nebyla už v lese. Ležela v cizí posteli, kolem níž 
stálo asi p t postav od ných v erných kápích. Rychle ze sebe 
vyhrkla: „Kdo… kdo jste?“ „Neboj se…“ promluvila dívka. „ My 
jsme lovci, lovíme ve zdejším lese vlky.“ Anna si znovu vzpomn la 
na obrovské zví e. „To ale nejsou normální vlci.“ „Nejsou, to máš 
pravdu. Jsou to démoni, kte í nem žou opustit les.“ Dívka ješt  
dodala: „A my také.“ Ani ka se na ni podívala: „Vy… vy... jste 
démoni?“ „Ne,“ usmála se dívka. „My také nem žeme ven. Náš úkol 
je ohlídat, aby se žádnému démonovi nepoda ilo utéct.“ 
     Za pár hodin stála zase Ani ka na pasece. Už se v bec nebála, poté 
co jí Ema vše objasnila, byla ráda, že je živá a zdravá. Pochopila, že 
lovci jsou tu proto, aby ochra ovali lidstvo p ed vlky - když tu nebyli, 
démoni každého smrtelníka, který do lesa vstoupil, stáhli do pekla. 
Emily ji poprosila, aby nikomu nic ne íkala. Lidé v ili historce o 

erné Karkulce a bylo lepší je p i tom nechat. Naposledy se ohlédla 
k lesu, aby zamávala lovkyni stojící na jeho okraji. Poté vzala koší ek 
a pokra ovala cestou k domovu.  
 

Kristýna Ko a íková 
Huslenky 



 
 

O erné Karkulce 
 
     Žila byla nedaleko vesnice taková nenápadná dívka jménem Anna. 
Odmala bydlela se svou babi kou. Rodi e nikdy nepoznala. Nebyly jí 
ješt  ani 3 m síce, když náhle zmizeli. Bylo to stejn  nevysv tlitelné 
jako poh ešování mnoha dalších lidí z tam jší vesnice. Mezi obyvateli 
kolovala pov st o bytosti v erné kápi, která žila v lese. P ezdívalo se 
jí „ erná Karkulka“. Každému, kdo se jen opovážil vstoupit na její 
území, vy ízla srdce. Možná, že práv  ona m la na sv domí všechna 
tahle zmizení. Nikdo nev d l, zda pov st pravdivá je i ne, ale jedno 
se zdálo jisté - les nebyl pro nikoho bezpe ný. Všichni se mu 
obloukem vyhýbali. 
     Ani ka žila se svou babi kou na kraji vesnice. Když byla malá, tak 
jí asto vypráv la pov st o erné Karkulce a zakazovala jí, by  jen 
nahlédnout do onoho lesa. Jednou takhle malá Anna sed la na lavi ce 
p ed domem, vítr si mírn  pohrával s jejími vlasy a odpolední paprsky 
slunce se k ní snažily dostat skrz husté stromy. ,,Ani ko! Vezmi si 
koší ek a b ž natrhat ostružiny,“ zvolala babi ka. „Ale necho  p es 
les!“ Ani ka popadla košík a vydala se na cestu. 
     Šla pomalu, nikam nesp chala. Vesele si pozp vovala všelijaké 
písni ky a užívala si krásy slune ného dne. Všude bylo živo, ptá ci 
zpívali, cvr ci cvrlikali a ove ky se spokojen  pásly ve své ohrad . 
V tom se Ani ka zastavila a zaujat  hled la do lesa. N co ji lákalo. 
Toužila se podívat blíž. Nemohla se tomu pocitu ubránit. A tak se tam, 
i p es babi in vyslovený zákaz, vydala. P išla na okraj hlubokého, 
temného lesa. Nezastavila se. V hlav  jí zn la varovná slova: „Ale 
necho  p es les… necho  p es les… necho …“ Odsunula myšlenku 
n kam do ústraní a neustále zaujatá pta ím zp vem, pokra ovala 
v ch zi po p šin . 
     Ušla už n jaký kus, když v tom uslyšela zašust ní listí. „Asi 
srnka,“ uklid ovala se. Ale všimla si, že les ztichl. Úpln  ztichl. Ptá ci 
nezpívali, cvr ci necvrlikali. Neslyšela nic. Pouze tlukot svého srdce, 
které bylo jako o závod. Znervózn la. Najednou za sebou uslyšela 
praskání v tvi ek. Trhla sebou. V tu ránu by se v ní krve nedo ezal. 
P ála si, aby to byl jen sen. N kolikrát zamrkala. Po ád nev ila svým 
o ím. Stála tvá í v tvá  obrovskému zví eti. Vlk. Zahled ná do jeho 
blankytn  modrých o í se zmohla na pouhé, skoro neslyšné, zašeptání: 
„Pomoc!“ 
     „Utíkej! Utíkej“ míhaly jí slova v mysli, ale strach nedovolil ud lat 
ani krok. Byla jako zkoprn lá. Jen tam tak stála a se srdcem až v krku 

 
 

že až mi bude osmnáct, budu ur it ... No, vlastn  ješt  nevím, ale vím, 
že osmnáct mi bude. A to, co zažiju, bude úžasné a nezapomenutelné. 
Alespo  se o to budu snažit.   
 

Bára Vránová 
Valašské Mezi í í 



 
 

Zem  elf , víl a sk ítk , do které se rád vracím 
  
     Byl horký slunný den. Odpo íval jsem ve stínu strom . Po 
procitnutí jsem zjistil, že to není naše zahrada. Za mými zády se totiž 
rozprostíral erný les. Ten vydával tajemné zvuky. Byly to kroky. 
P ibližovaly se ke mn  a já uvid l obrysy postav. Poté jsem spat il 
elfy. Nesmrtelné a nejmoud ejší ze všech bytostí. V záv su za nimi 
cupitali sk ítci. Malí, ale vychytralí. Stanuli p ede mnou jako n jaká 
výprava, která p ináší d ležité poselství. 
     Nejvyšší z elf  promluvil: „Vítej v našem sv t .“ „Já jsem Eradin,“ 
pokra oval. Pak mi vylí il p íb h o všeni ících trollech ze Severní 
zem . Vypráv l mi o Síni moudrosti a Mlhavém M st , jež bylo 
centrem spojenectví mezi elfy a sk ítky. „Sí  je naše studnice v d ní,“ 
ekl sk ítek, který se mi objevil u nohou. „A kdopak jsi ty?“ zeptal 

jsem se ho. „Alymptos,“ odpov d l krátce. Dva z elf  m  chytili za 
ruce a ukazovali mi cestu do jejich m sta. 
     Vysoké budovy ze d eva, vypadaly jako naše mrakodrapy. My ale 
m sto minuli a pokra ovali dál do lesa až na mýtinku, kde na nás už 
ekala malinká víla. Byla krásn jší než cokoli, co znám. Jmenovala se 

Adria. Její hlas zn l jako zur ení vodopádu. „Poj ,“ zašeptala. Vzala 
mou ruku do své malé ru ky.  
     Pov d la mi, že trollové jsou velmi inteligentní bytosti. Uzav ít s 
nimi p ím í nebude složité. Dohodu ale musí vyjednat lov k. „A 
pro  zrovna lov k?“ zeptal jsem se. Víla ml ela. Místo ní odpov d l 
sk ítek.  „Od  nás  se  bojí  zrady,“  zašeptal  Alymptos.  „To  je  p ece  
nesmyl!“ vyk ikl jsem. „Není,“ vážn  odpov d l Eradin. „Už jednou 
se od nás zrady do kali,“ vysv tlil. 
     Pomocí kouzel m  pak p enesl do trollího tábora. Chvíli si m  
nikdo nevšímal, p estože jsem se ocitl uprost ed jejich obrovského 
stanovišt . „Elfové,“ za val jeden z hromotluk  a všichni se chvatn  
vrhali ke zbraním. Trollové byli obrovského vzr stu. M ili p es dva 
metry a svou neuv iteln  mohutnou postavou nahán li hr zu. Jeden z 
nich se už chystal, že m  uhodí, když ho zastavil nejv tší ze všech 
troll . Vypadal autoritativn , asi to byl jejich v dce.  
     „Kdo jsi?“ ptal se dunivým hlasem. Tak jsem mu vylí il sv j 
p íb h. Bylo takové ticho, že m j hlas byl slyšet na kilometr daleko. 
Po skon ení vypráv ní se nejstarší z nich dlouho radili a já ekal, co 
bude dál. 
     Mezitím jsem podv dom  vnímal Eradin v hlas. Ptal se m , jak 
pokra uje jednání. Tu p ede m  p edstoupil v dce troll  a oznámil mi, 

 
 

že všichni souhlasili s mírem. M li však jednu podmínku. Cht li by 
mít p ístup do Sín . P etlumo il jsem jeho žádost Eradinovi, který se 
z ista jasna objevil vedle mne. 
     Eradin se zamyslel a ekl, že s návrhem souhlasí. „Vždy  k 
moudrosti by m li mít p ístup všichni a ne jenom n kdo,“ pronesl 
slavnostn . Spolu s trollím v dcem uzav eli dohodu. Od té chvíle se 
jejich národy sp átelily. Všichni spojili své síly, aby postavili nejv tší 
ze všech m st. Elfové se schopnostmi teleportace mohli snadno 
p enášet pot ebný materiál. Trollové ho následn  zpracovali. Sk ítci 
poté ur ili, jak budou stavby vypadat. 
     M  po zásluze odm nili. Dostal jsem výsadní právo je kdykoliv 
bez ohlášení navštívit. Do zem  mých nových p átel – elf , víl a 
sk ítk  se rád vrátím vždy, když se budu chtít odreagovat a 
zapomenout na problémy.  
 

Petr Hás 
Poli ná  


