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Miroslav Kabela, psychiatr žijící v Holandsku měl od svých středoškolských studií úzký 
vztah k Valašskému Meziříčí. Po své emigraci se poprvé objevil v knihovně těsně po 
sametové revoluci s balíkem knih a tím začalo velké přátelství. Mnohokrát besedoval 
se čtenáři. Založil zde literární soutěž a finančně dotoval všechna ocenění.  Vždy pře-
četl všechny soutěžní příspěvky a pokud mu dovolilo zdraví, osobně ocenil nejlepší 
autory. Dnes v této tradici pokračuje Město Valašské Meziříčí.

 



Letošní 21. ročníku Literární soutěže Miroslava Kabely, který vyhlásilo Město Va-
lašské Meziříčí ve spolupráci s  Městskou knihovnou a výborem kultury, měl společná 
témata pro obě kategorie: 
 
 1)  Vánoční příběh
 2)  Co mi babička vyprávěla (dědeček vyprávěl)
 3)  Dopis starostovi našeho města 
 4)  Co dělat, aby byl svět krásnější

 
V termínu bylo odevzdáno 46 prací v kategorii soutěžících ve věku 13 - 15 let (z toho 

dvě nesplňovaly kritérium) a 19 prací v kategorii soutěžících ve věku 16 - 20 let. Práce, 
které byly poslány po termínu uzávěrky, si musí počkat na vyhlášení 22. ročníku.

Hodnocení nebylo jednoduché, neboť prací bylo opravdu hodně, a byly velice zají-
mavé. První místa v obou kategoriích byla jasná od počátku, u druhých a třetích míst 
to rozhodnutí už bylo těžší. Letos byla navíc udělena i Cena poroty. A které práce teda 
byly oceněny? To se dozvíte, když otočíte na další stranu. 
 



Vítězové literární soutěže

Kategorie:  Pořadí/Jméno:                  

A (16 – 20 let)  1. Johana Hůževková
   2. Adéla Vykopalová
   3. Patrik Pernický

B (13 – 15 let)  1. Andrea Němcová
   2. Linda Chýlková
   3. Lukáš Randýsek

Cena poroty  Vojtěch Hubáček
 



Vánoční příběh

Nejspíš každý už slyšel klasický vánoční příběh z Bible. Marie byla zasnoubená 
s Josefem a Bůh jí řekl, že bude mít dítě. A kvůli sčítání lidu museli odejít do Betléma. 
V Betlémě se pro ně nenašlo místo na spaní, jen ve chlévě. Tam se jí narodil syn jmé-
nem Ježíš, přišli se mu poklonit pastýři a mudrcové. Ale co kdyby se celý tento příběh 
odehrál tady a teď v naší době?

Marie Čistá právě vyšla z domu a chystala se jít do Lidlu, když k ní přišel cizí 
muž celý v zářivě bílém oblečení se slovy: „Buď zdráva, Marie.“ Marie se otočila a než 
stihla cokoli říct, muž pokračoval „Jsem Gabriel, jsem tu, abych ti řekl, že budeš mít 
dítě.“ Marie, trochu zmatená, se zasmála a řekla: „To je nějaký sociální experiment, 
kde je skrytá kamera?“ Muž se pousmál. „Abych to upřesnil, jsem anděl Gabriel. Bůh 
mě poslal, abych ti vzkázal, že se ti narodí syn. Boží Syn. Stane se prezidentem ze-
měkoule. Jeho vláda přinese svobodu a štěstí všem lidem.“ V tu chvíli Marie ztuhla, 
uvnitř věděla, že ten muž mluví pravdu. Rozhodla se tomu věřit. Než se z té zprávy 
vzpamatovala, anděl zmizel. 

O několik týdnů později, když za ní přišel její snoubenec Josef Tesař, byla Marie 
celá nesvá. Musela mu říct, že je těhotná. A tak šla s pravdou ven. Josef věděl, že to 
dítě nemůže být jeho a na Marii se rozzlobil. Marie se mu snažila říct i zbytek, o andě-
lovi, Božím synu, ale Josef nechtěl nic slyšet a naštvaný odešel. Celý den přemýšlel, co 
má dělat. Večer už byl rozhodnutý. Zruší zásnuby a rozejde se s Marií. Ležel v posteli a 
nemohl usnout, když se mu to po několika hodinách podařilo, někdo zazvonil u dveří. 
Josef se vyhrabal z postele, došel ke dveřím, otevřel a kdo tam nestál – anděl Gabriel. 
Řekl mu: „Josefe, nedělej si starosti s tím, že je Marie těhotná, narodí se jí budoucí pre-
zident zeměkoule, bude to Boží Syn,“ a dodal, „a mimochodem nezapomeň ho zapsat 
do matriky jako svého syna.“ Ráno se Josef probudil a nebyl si jistý, jestli setkání s 
andělem byla skutečnost, nebo jen sen. Zabzučel mobil: jedna nepřijatá zpráva: „Ahoj 
Josefe, jen jsem ti zapomněl říct, pojmenuj ho Ježíš. S pozdravem, anděl Gabriel.“ To 
Josefa přesvědčilo, že všechno byla pravda, a uvědomil si, že by se měl jít Marii omlu-
vit. O pár měsíců později se vzali.

Když byla Marie v osmém měsíci, přišel Tesařovým dopis. Ministerstvo finan-
cí vydalo vyhlášku, aby v celé republice proběhla registrace daňových poplatníků. A 
protože úředníci nezvládali celý náročný proces organizačně připravit, každý se musel 
jít registrovat do svého rodného města. Jinak to nešlo. A ani Josef se tomu nevyhnul 
a všechny papíry s ním musela jet podepsat i jeho žena. Problém ale byl v tom, že 
Josef pocházel z města Bystřice a s Marií bydleli v Náchodě, což je na druhé straně 
republiky. Navíc Marie už byla v devátém měsíci těhotenství. Samozřejmě ani jeden 
z nich z toho radost neměli, ale co se dalo dělat, na ten finančák prostě museli. Tak se 
vydali na cestu. Po šestihodinové cestě ve staré Škodovce konečně dorazili. Oba byli 
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dost vyčerpaní a unavení. Tak začali hledat, kde by se dalo přespat.
Všechny penziony i hotely byly plné k prasknutí, zkoušeli i ubytovny, jestli by 

se někde nedal sehnat nocleh, ale marně. Nevěděli, co mají dělat, už se stmívalo a oni 
stále projížděli Bystřicí a nemohli najít nic, kde by mohli přespat. Už to vzdali a řekli si, 
že by se mohli jít aspoň najíst. Na nejbližším parkovišti zaparkovali auto a šli se poroz-
hlédnout po nějakém obchodě s jídlem. Zabočili do tmavé ulice v mlze a na jejím konci 
uviděli světlo. Šli se podívat, co to tam je, přišli až k tomu světlu. Viděli velkou svítící 
hvězdu a pod ní byl nápis – Hotel Hvězda. To bylo snad jediné místo, kde ještě nehle-
dali volné místo na spaní. Sice nečekali, že by tam měli volno, ale za pokus to stálo.

Otevřeli dveře a z recepce je pozdravila milá paní: „Dobrý den, jak vám mohu 
pomoci?“ „Dobrý den neměli byste volný pokoj pro mě a moji ženu?“ Recepční se 
podívala na Marii a odpověděla: „Je mi líto, ale před chvílí jsme zarezervovali posled-
ní pokoj.“ „Prosím, opravdu se nenajde žádné místo, kde bychom mohli jednu noc 
přespat, moje žena je těhotná a nikde jinde není místo.“ „Je mi to opravdu líto, ale 
nemáme žádný volný pokoj, možná že …, ale ne, to nejde…“ „Prosím, cokoliv!“ „Jediné 
místo je úklidová komora, ale je tam jen jeden starý gauč.“ Josef si oddechl „To nám 
bude stačit, děkujeme.“ Recepční se otočila a podala jim klíč. „Je to tady vpravo, hned 
za rohem.“ Marie dodala: „Ještě jednou moc děkujeme.“ Přišli do úklidové komory. 
Bylo to tam malé, jeden starý gauč, samý smeták, mop, kýbl, štafle a všechno mož-
né, i přesto byli Tesařovi rádi, že se mají kde vyspat. Té noci se Marii narodilo dítě a 
opravdu - byl to kluk.

V nedalekém muzeu starých řemesel dělali rutinní obhlídku dva hlídači. Už za 
sebou měli několikahodinovou směnu a byli dost unavení. A protože se ještě nestalo, 
že by někdo chtěl krást staré rezavé nářadí, rozhodli se hlídači, že si dají malou pauzu. 
U expozice pastýřů byla pohodlná křesla s potahem z ovčí vlny, kde hlídači rádi od-
počívali, tak ani tentokrát nešli jinam. Dali si na dvacet minut šlofíka. Ještě než stihli 
usnout, rozsvítila se všechna světla a spustil se alarm. Hlídači okamžitě vstali a před 
sebou uviděli postavu muže. Oba byli vystrašení a celí se třásli. Jeden z nich pohotově 
vytáhl pepřák a stříkal všude okolo sebe. Druhý stál na místě a ani se nehnul. Muž si 
toho nevšímal a spustil: „Nebojte se, jsem anděl Gabriel,“ v tu chvíli hlídač přestal roz-
prašovat. Buď ho zjištění, že je to anděl, zklidnilo, nebo mu prostě jen došla náplň. Ka-
ždopádně nastalo ticho a anděl pokračoval: „Jsem tu, abych vám řekl dobrou zprávu, 
dnes se vám narodil nový prezident Osvoboditel. Najdete ho pod velkou zářící hvěz-
dou nedaleko odsud, leží položený na gauči v úklidové komoře.“ Jakmile to dořekl, z 
rozhlasu se rozezněl mohutný chvalozpěv. Hlídači tam stáli strnulí a než se rozkoukali, 
anděl zmizel, s ním i světlo a rozhlas utichl. Úplně nevěděli, co se stalo, ale vydali se 
do hotelu, podívat se na dítě. Když někoho po cestě potkali, řekli mu, co jim pověděl 
anděl. Tak se ta zpráva samozřejmě dostala i na internet, nikdo však úplně přesně 
nevěděl, kde se údajný nový prezident nachází. Moc lidí tomu pozornost nevěnovalo, 

6



ale současný prezident Herbert Despota se začal obávat o své prezidentské křeslo.
Mezitím tři zahraniční vědci pozorovali neobvyklou kometu nad Českem a 

zpozorovali taky zprávu z internetu o novém budoucím prezidentovi Osvoboditeli. 
Nasedli na první letadlo do Česka a kontaktovali i své české kolegy. Ti o všem in-
formovali prezidenta. Když zahraniční delegace dorazila do prezidentského paláce, 
prezident Despota dal svolat také všechny své poradce a požádal je, aby zjistili, co a 
kde přesně se děje. Také po vědcích chtěl, aby mu podali zprávu, až dítě najdou, aby 
se tam taky jel podívat. Ve skutečnosti se prezident Despota chtěl toho významného 
dítěte zbavit, protože se bál, že ohrozí jeho politickou moc. To později došlo i vědcům, 
a proto se rozhodli, že se za Despotou nevrátí. Jeli tedy do Bystřice, protože kometa 
setrvávala právě nad hotelem Hvězda. Vešli tedy dovnitř, našli úklidovou komoru a 
opravdu, leželo tam dítě na gauči, vedle něj seděl Josef s Marií a z druhé strany stáli 
hlídači. Vědci uctivě pozdravili, předali mu dary a nezvykle hluboce se uklonili.

Co říct na závěr? Tento příběh je starý 2019 let a stále se každý rok připomíná…
 

Johana Hůževková

Mobilní telefon

Byl zimní podvečer, všude bylo bílo a klid. Otravný mráz nepříjemně štípal do 
obličeje nebo do rukou ty, kteří si zapomněli rukavice. Pod krovy domů visely ram-
pouchy a na oknech námraza vykouzlila krásné krajkové vzory.

Světelným kuželem pouličních lamp byl vidět nespočet sněhových vloček po-
letujících vzduchem a snášejících se na střechy aut, okenní parapety a na černý ka-
bát jednoho starce. Jeho chůze byla těžká a pomalá. Zvuk křupajícího sněhu pod jeho 
starýma nohama byl jediný zvuk, který rozbíjel to nekonečné ticho předměstí. Nikde 
nebyla ani noha. Žádný křik dětí, zvuk motorů aut nebo cinkot kamelotů. Proč taky? 
Vždyť zítra byl Štědrý den a každý už byl se svými nejbližšími a užíval si společné 
chvíle.

Muž pohlédl do oken panelového domu a bylo tomu přesně tak. Skrz námra-
zou ozdobená okna byly vidět žnoucí svíčky, hromady cukroví a ta nádherná radost v 
očích dětí netrpělivě čekajících Ježíška. Za dětmi stáli rodiče a zdobili stromeček. Starý 
muž si posteskl, ale v okamžiku kráčel dál bílou tmou ke dveřím protějšího domu. 
Pevně se chytil zábradlí a ztěžka vyšlapal pár schodů, uchopil kliku a vstoupil dovnitř, 
do obchodu s elektronikou. Obličej mu oslnilo silné světlo zářivek a do uší se vlil cinkot 
rolniček oznamujících příchod nového zákazníka. Muž sňal klobouk a oklepal si kabát.

„Dobrý den, jak vám mohu pomoci?“ ozvalo se za kasou.
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„M-myslím, že můj telefon nefunguje správně,“ odpověděl stařec a hrubýma, 
vrásčitýma rukama začal mobil lovit v kapse.

„Proč si to myslíte? Kde je konkrétně problém, pane?“
„Určitě je něco s telefonováním. Nejde na něj zavolat.“
Prodavačka tedy na mobil vyťukala své telefonní číslo, prozvonila se a následně 

prozvonila telefon starého muže. Hlasitý zvuk vyzvánění se rozezněl po celé prodejně.
„Váš mobil je v pořádku, hovory fungují.“ Prodavačka čekala na odpověď, ale 

stařec mlčel. Jelikož se i ona těšila domů, na Vánoce, na svou rodinu, pokračovala v 
rozhovoru: „Můžu vám ještě nějak pomoci?“

„Tak proč mi teda mé děti už nevolají?!“ V tu ránu v prodejně s elektronikou za-
vládlo hrobové ticho. Slečna za pultem stála jako opařená, jen v nedalekém kostele 
zvony odbíjely sedmou.

Muž tedy pomalu, s třesem v rukou sebral telefon z proskleného pultu, vložil 
jej zpátkydo kapsy, nasadil si klobouk, vzal za kliku a za cinkotu rolniček alarmujících 
nového zákazníka kráčel pomalu a ztěžka zpátky domů.

Byl zimní podvečer, všude bylo bílo a klid. Otravný mráz nepříjemně štípal do 
obličeje. Pod krovy domů visely rampouchy a na oknech námraza vykouzlila krajkové 
vzory. Nikde nebyla ani noha. Žádný křik dětí, zvuk motorů aut nebo cinkot kamelotů. 
Proč taky? Vždyť zítra byl Štědrý den.

Adéla Vykopalová

Co mi babička vyprávěla

Náš příběh začíná, když se maminka seznámila s tatínkem, který žil na „Čupě“ 
(malá usedlost poblíž Vsetína). Po dvou měsících známosti se vzali. Tak začal společný 
život na Čupě v červnu roku 1937.  Život tam nebyl jednoduchý. Babička ji nepřijala do 
rodiny, protože byla chudá. Maminka byla čistotná a pracovitá, ale babička s ní stejně 
nechtěla žít, a tak se v roce 1938 prarodiče s tatínkovými sourozenci odstěhovali na 
statek do sousedství. A tehdy jsem se narodila. 

Rodiče se osamostatnili a začali zúrodňovat pole. Později si pořídili zvířata a pro-
dávali máslo, mléko a vajíčka. U pradědy si pekli chleba a obilí vozili na semletí do 
mlýna. Tatínek pracoval v zimě v lese a u Sousedíků ve fabrice, kde se vyráběly příbory 
značky Sandrik. Maminka v létě ještě prala prádlo „paničkám“ z města.  Začalo se jim 
dařit. A protože zuřila válka a ve městě bylo málo jídla, scházely se u nás celé rodiny a 
chodily k nám nakupovat. 

Při té příležitosti se muži domluvili, že budou u nás tisknout letáky proti Hitlero-
vi a německé okupaci. V sobotu je tiskli u nás na rotačce a tatínek je pomáhal roznášet 
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po Vsetíně. To se mu vymstilo v lednu roku 1940, když ho někdo udal a gestapo si pro 
něho přišlo do fabriky. Maminka mu šla tenkrát donést oběd. Ale v práci už nebyl. 
Gestapo ho odvedlo na zámek, kde mělo sídlo. Německý důstojník ji tenkrát málem 
shodil ze schodů se slovy: „Wir kümmern uns fűr ihn.“  (My se tu už o něho postaráme). 

Maminka běžela za strejdou Sedláčkem, který jí pomohl převézt rotačku k nim 
do stodoly, jak byli domluveni se členy odbojové skupiny. Všechny vzali nakonec k vý-
slechu, protože je někdo udal, včetně dědy, který měl jen stejné příjmení jako otec. Na 
druhý den ho ale propustili. Gestapo se přišlo podívat i k nám na kopec. Němci hledali 
všude - i v seně, ale naštěstí nic nenašli. Maminka stihla vše spálit. Jeden z Němců na 
ni namířil pistoli a vyhrožoval, že ji zastřelí, když nepromluví. Vzala mě tehdy na ruky 
a ve vzdoru řekla: „ Klidně nás zastřelte obě.“  

Němci nakonec odešli s nepořízenou. Ale nevzdali to a za dva týdny přijeli najisto 
s jedním zadrženým k strýčkovi Sedláčkovi, šli přímo k němu do stodoly, kde našli 
rotačku, a strejdu odvedli. Za týden ho propustili a celou skupinu uvěznili. Tatínek byl 
v Kounicových kolejích v Brně a pak v Breslau. Tak začal těžký život na Čupě. Maminka 
měla čtyřiadvacet let a musela se postarat o celé hospodářství a o mě.  Naštěstí ji v 
sezoně chodili vypomáhat členové křesťanského sboru. Chodil k nám taky maminčin 
mladší bratr Gedeon, který pomáhal s pasením dobytka. Občas mě taky hlídal. Jednou 
přivázal kočárek za ocas krávy. Ta se splašila a utíkala z kopce dolů, já jsem z kočárku 
vypadla. Naštěstí se mi nic nestalo. Maminka mě proto raději zamykala doma a šla 
do města nebo za svou prací na pole. Užila jsem si tak dost samoty.  Někdy mi zapo-
mněla dát i najíst, protože pole a dobytek, to bylo u nás na prvním místě.  Po nějakém 
čase maminka napsala žádost o propuštění tatínka na výpomoc, což v té době nebylo 
vůbec nic neobvyklého, protože pro Němce bylo důležité, aby pole byla obdělaná a 
armáda měla potraviny. Němci za ní poslali kontrolu, jestli opravdu obdělává pole. 
Jeden z nich vzal pluh a zkoušel s ním orat. Potom mamince řekl lámanou češtinou: 
„Velmi namáhavá práce, do 14 dnů vám manžela pustíme, ale jen na práci.“ 

A tak jednou v noci někdo zaklepal na okno. Maminka věděla, že je to on, a sa-
mou radostí si oblékla šaty naruby. Tatínka po více než dvou letech propustili, bylo 
to těsně před heydrichiádou. Musel jíst zpočátku po malých porcích, protože nebyl 
zvyklý na tolik jídla. Stejně na poli pomáhat nemohl, byl velmi slabý a psychicky naru-
šený. Bál se, že si pro něho přijde gestapo.  Ale hlavně že byl doma! Já si na něj musela 
zvykat, protože mně nebyly ani dva roky, když odešel, a vrátil se, když mi byly už čtyři. 
Musel se každý týden hlásit gestapu.

V červnu roku 1944 byl spáchán atentát na říšského protektora Reinharda Tris-
tana Eugena Heydricha a každého, kdo byl nějak podezřelý či v nelibosti, popravili. 
Bylo vyhlášeno stanné právo. Tatínek se přestal gestapu hlásit, protože se bál, že ho 
popraví, i když ještě nebyl odsouzen (soud měl mít až v září). Všichni ostatní z odbo-
jové skupiny byli už popraveni gilotinou. Jediné štěstí měl, že jeho kamarádi tvrdili, že 
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o ničem nevěděl, že si u něho jenom pronajali světničku na víkendy. Tím mu zachránili 
život. Ale mohlo být i hůř? Mohlo. 

Když jsme se jednou vraceli ze shromáždění, stál u chaloupky v koženém kabátu 
s pistolí u pasu Jery (tak jsme mu přezdívali) a chtěl, abychom u nás ubytovali partyzá-
ny. Tatínek zprvu nechtěl, ale nakonec musel souhlasit, protože neměl na výběr, jinak 
by nás všechny postříleli. Partyzáni byli špinaví, zavšivení, neustále hladoví a pořád si 
na něco stěžovali. Museli jsme se o ně postarat. Byli stále nervózní. Neměli co kouřit, 
tabák se dával na lístek. Jednou zkoušeli kouřit seno a hrozně při tom nadávali. Byli to 
mladíci převážně z Ruska, ale i od nás, kteří vyjídali pasekáře a dostávali celé rodiny, 
ba i vesnice do potíží. Rodiče museli chovat načerno prase, aby je vůbec uživili. To se v 
té době nesmělo.  Všechna zvířata měla být přihlášená. Němci to chodili kontrolovat. 

V zimě byli partyzáni daleko nervóznější. Kolem chodíval hajný, který byl kon-
fident. Rodiče se ho moc báli, ale neřekli nic, protože by ho partyzáni zastřelili.  Nám 
zastřelil psa a málem i mě, když jsme spolu pásli krávy. Partyzáni to ale zjistili a čekali 
na něho. On tehdy asi něco vytušil a nepřišel, to mu zachránilo život. Spávalo u nás 
vždy šest chlapů ráno a šest večer (dohromady se u nás střídalo asi čtyřiadvacet chla-
pů). Maminka byla v tu dobu těhotná. Rodiče to velmi těžce nesli a já byla stále vy-
děšená. Nesměla jsem nikam jít, abych neprozradila, že jsou u nás partyzáni.  Musela 
jsem s nimi chodit sáňkovat a oni se převlekli za ženy, aby je nikdo nepoznal.  

Jednou dali mamince do konve na mléko trhavinu a poslali ji do města za svý-
mi kumpány, kteří byli u další rodiny. Blížil se konec války a město bylo plné Němců, 
kteří kontrolovali chodce na ulici, ale naštěstí těhotnou ženu s konví na mléko nikdo 
nepodezříval. Maminka byla v 6. měsíci těhotenství a byla vystavena velkému stre-
su. Pán Bůh ji opatroval, že se vrátila domů. Partyzáni použili trhavinu na vyhození 
„spínačky“, což byla největší záškodnická akce v okolí. Samozřejmě to nezůstalo bez 
odezvy a někdo udal, že pasekáři schovávají partyzány. Jednou v noci přiběhla skupina 
partyzánů a varovali nás, že se blíží Němci. Světlomety začaly osvětlovat kopec. Tatí-
nek odešel s partyzány, jinak by ho popravili. Maminka zůstala se mnou sama doma. 
Tři týdny jsme žily ve strachu, že nás seberou a postřílí. Každý den se modlila. 

Za tři týdny se tatínek vrátil. 4. května 1945 přišli vojáci a osvobodili Vsetín. Po 
kopcích se střílelo a kulky hvízdaly. My jsme byli schovaní ve sklepě, dokud nepřišli 
vojáci. Byl konec trápení. V červenci se narodil bratr Svatomil. Všichni jsme měli velkou 
radost, že vše dobře dopadlo. Pán Bůh vyslyšel naše prosby a opatroval nás v těch těž-
kých dnech. Na Čupě pro nás začal nový život.  A já šla poprvé do školy. Bylo mi sedm 
let. Rodiče začali hospodařit. Postavili novou stodolu a chystali materiál na stavbu 
nového domu. Tatínek byl psychicky poznamenaný z kriminálu. Také partyzáni zane-
chali následky na něm i nás všech. Nežilo se u nás klidně, ale stále v nějakém stresu. 
Maminka měla ze všeho strach a já to intenzivně prožívala s ní. 

V roce 1948 vyhráli volby komunisté a začal opět „povázaný“ život. Musela jsem 

10



začít s bratrem pásávat krávy. Když měl tatínek 40 let, bylo to v r. 1951, koupila mu 
maminka nový oblek a malorážku. Nový režim každému odebíral zbraně a za tuto 
zbraň, kterou tatínek včas neodevzdal, měl být v r. 1953 zavřený. Naštěstí mu pomo-
hl přítel, který zbraň ještě dodatečně vzal do evidence. Tím tatínka zachránil od Já-
chymova (uranových dolů). V říjnu se narodila sestra Rút.

Ale to už je na nový příběh nebo i celou knihu. Mám rád ty chvíle, kdy řeknu: 
„Babičko, vyprávěj prosím.“ A já ani nedutám a poslouchám.

Patrik Pernický

Vánoce v ptačím krmítku

Opravdu jste si mysleli, že Vánoce slaví jenom lidé? Tak to jste byli ve velkém 
omylu! I v takovém ptačím krmítku na vaší zahradě každoročně pořádají oslavy naro-
zení Ježíška. A jak to všechno probíhá?

„Mami, kdy už bude večer?“ ptá se malá sýkorka své maminky. „Za chvíli, musíš 
být trpělivá. Ježíškovi chvíli trvá, než obejde všechna ptačí krmítka,“ odpovídá mamin-
ka a připravuje cukroví (žížaly se skořicí a podobně).

Sýkorák Eda věší vánoční ozdoby ve formě malých kuliček hlíny zavěšených na 
stéblech slámy. „A tati, na co máme ozdoby?“ je malá sýkorka zase zvědavá. „Aby 
jsme to tady měli pěkné a Ježíšek nás našel.“

Sýkorák Josef celý den stojí u plotny a vaří štědrovečerní večeři (Červ napíchnutý 
na kus větvičky a trocha slunečnicových semínek. Úplná delikatesa! No nemám prav-
du?). „A dědo, proč na Vánoce jíme červy?“ „Protože kdysi dávno, když jsem ještě byl 
malé ptáče, chodil můj táta se svými kamarády na lov červů. A od té doby je máme 
každý rok na večeři.“

Když konečně přijde večer a je čas na večeři, celá ptačí rodinka usedne kolem vel-
kého kusu dřeva a pustí se do jídla. Ještě před tím si ale popřejí dobrou chuť a pomodlí 
se k ptačímu bohu. V krmítku panuje vánoční atmosféra a venku se snášejí k zemi 
velké, bílé sněhové vločky.

Po večeři se celá rodinka přesune k vánočnímu stromečku (kus smrkové větvičky 
ověšené kaštany a ořechy) a rozbalí si dárky (balené většinou ve velkém zbarveném 
listu). Když malá sýkorka otevře svůj balíček, nemůže uvěřit vlastním očím. Knížku 
„Staré ptačí báje a pověsti“ si už dlouho přála. Ani ostatní členové ptačí rodinky nebyli 
z nadílky zklamaní. Sýkorák Josef našel pod stromečkem úplně nový prut na chytání 
červů (vlastně je to jenom dlouhá větvička s provázkem uvázaným na konci).

Po rozbalení všech dárků začíná babička předčítat z velké knihy ptačích bájí a 
pověstí: „Smutně bloudil po zemi Velký Orel, potomek božského řádu Dravců…“
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Zpěv koled také patří k tradicím ptačích Vánoc. Oblíbená je například: „Koleda, 
koleda, havrane“, nebo třeba „Pásli ovce holubi“.

„A babi, co jsou to ty ovce?“ „To jsou taková velká bílá zvířata, ale nebezpečná 
pro nás nejsou. A teď už honem do postele, je pozdě!“

A takto nějak probíhá Štědrý den v ptačím krmítku. Je to hektický den plný práce 
a shonu, ale i přesto je to jeden z nejhezčích dní v roce a vánoční atmosféře se nic 
nevyrovná.

Andrea Němcová

Vločka

Stromy už pozbyly své krásné ozdoby. Utichlo i ptačí cvrlikání a dny byly ponuré 
a tmavé. Ale když nastala tma, jako by se najednou vše rozveselilo.

Vysoko v nebi na hedvábném obláčku seděla vločka a mlčky shlížela dolů na 
Zemi, pozorujíc tu světelnou show. „Maminko, proč nemůžeme dolů? Chtěla bych to 
všechno vidět zblízka. Chtěla bych vědět, kam ti lidé tak spěchají . Proč mají všichni 
plné náruče? Proč to všechno?“ Maminka odpověděla: „Budou Vánoce a lidé se na ně 
připravují, proto tolik shonu a krásy zároveň. Ale nemůžeme ještě dolů, paní Zima ješ-
tě nemá ušitý svůj sněhobílý plášť. Až bude hotový, určitě nás s sebou všechny vezme. 
Náš čas nastane, dočkáme se, uvidíš.“

A skutečně. Brzy bylo na nebi těch obláčků více. Všechny byly krásné, nadýchané 
a na každém z nich plno malinkých třpytivých vloček. Každá byla jiná, ale všechny 
krásné a všechny do jedné nedočkavě vyhlížely paní Zimu. Čekaly na to, až se roz-
máchne svým pláštěm a vločky se tak mohly oddělit od mráčků a lehounce se snést 
dolů na Zemi. Pěkně jedna po druhé. „Tolik světýlek všude, to je krása!“ zvolala vloč-
ka. „Modré, zelené, fialové a některé i blikají. U nás na nebi svítí také plno hvězd, ale 
všechny jsou jen žluté.“

Čím víc se přibližovaly k zemi, tím více zářily. Všechny vypadaly jako kamínky 
křišťálu. Pomalu se snesly dolů, některé na lesy, na kopce, některé pokryly cesty a 
pole. Naše vločka se maminky pevně držela. Byla zvědavá, a tak navrhla mamince, 
aby se podívaly za okno. S lehkostí se obě uchytily na skle a pozorovaly, co lidé uvnitř 
dělají. Viděly, jak jsou místnosti krásně nazdobené, všude plápolají svíčky. I přes sklo 
bylo cítit vůni cukroví, které paní uvnitř v domě připravovala. A v jedné místnosti byl 
dokonce stromeček. „Takový jsem viděla z výšky taky, ale rostl přece v lese a ti lidé ho 
mají tady,“ podivovala se vločka, „a podívej, kolik má ozdob, kolik ho zdobí světýlek. A 
jeho špice je zdobena zářící hvězdou! Maminko, já chci dovnitř,“ neodbytně prohlásila 
vločka. „Chci se také podílet na té kráse, taky bych chtěla ozdobit stromeček. Vždyť 
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nejsme škaredé. Pojď se mnou, uděláme lidem radost.“ Jenže maminku to vyděsilo. 
Věděla, co by nastalo, věděla, že tahle jejich krása může být jen na malou chviličku. 
Ona sama na obláčku vyčkávala několik let, aby se mohla tady taky podívat. „Už jsme 
lidem radost udělaly jenom tím, že tu my všechny jsme,“ odvětila maminka. „A myslíš, 
že jim nevadí, že se na ně díváme a pozorujeme je? Že vím, co dávala do toho dárečku, 
který je teď pod tím smrčkem?“ Maminka už nevěděla, jak uspokojit zvídavost vloč-
čího dítěte. Pomyslela si, že bude mít asi i hodně práce s tím, jak ji jen udržet za tímto 
oknem, v zimě a v mrazu. Protože tohle je pro ně jediný způsob, aby o svou krásu 
nepřišly. Ale vykládejte jim to! „Musíme zůstat tady, venku, abychom nezmeškaly naši 
paní Zimu. Přijde si pro nás a vezme nás zase zpátky k nebi. Tam budeme čekat do 
příští zimy, abychom zase udělaly lidem svou přítomností radost.“

A tak se také stalo. Vločka svou moudrou maminku poslechla. Vydržela s ma-
minkou na okně tak dlouho, dokud paní Zima nezavelila a máchnutím svým pláštěm 
je nevzala zpět na obláčky. Na nich budou plout 
a opět pozorovat lidi ze své výšky.

Linda Chýlková

Co mi vyprávěl dědeček…

Moc rád jezdím k babičce a dědovi na Oznici. Oznice je malá vesnice nedaleko 
Valašského Meziříčí. Je obklopená lesy a kopci, které mají různé názvy. Jeden se jme-
nuje Cimbál, druhý Dlúhá húra a kopec nad naším stavením Zámčisko. Kdysi dávno 
prý stál na Cimbálu kostel a na Zámčisku zámek. Obě místa byla podle pověsti spoje-
na koženým mostem. O kostelu pověst dále nic neříká, ale o zámku ano. A je to moc 
zajímavá historka, protože se týká mého praprapradědečka. Údajně zde našel poklad.

A jak to tedy bylo? Poslouchejte, co mi vyprávěl dědeček:
„ Kdysi dávno, v dobách, kdy vládli králové, stál na Zámčisku, tehdy na obyčej-

ném kopci, zámek. Žil v něm velice bohatý, ale také lakomý šlechtic. Lidem ve vsi ne-
pomohl, ba naopak ještě je obíral o skromnou úrodu, kterou si na malých políčkách 
vypěstovali. Jeden rok byl ale opravdu chudobný. Na jaře byl dlouho sníh, v létě pak 
moc velké horko a na polích se neurodilo skoro nic. Lidé měli hlad, a proto se rozhodli, 
že požádají o pomoc zámeckého pána. Vypravili se na zámek s prosbou o pár zlatých, 
aby si mohli koupit alespoň brambory a mouku. Se zlou se potázali. Pán se jim vysmál 
a vyhnal je. Celí zkroušení se vrátili do vsi, ale stále si říkali, že když budou trpěliví a 
budou věřit, tak na každého jednou dojde…A také ano, čas plynul, lidem se zase dařilo 
lépe a jednou v noci, zrovna byl úplněk, se ozvala hrozná rána. Lidé vyběhli z chalup a 
už jen viděli, jak se zámek se zámeckým pánem i celým jeho bohatstvím propadá do 
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země. Nezbylo tam vůbec nic. Časem kopec zarostl lesem a houštím a zámek připo-
mínalo už jen pár velkých kamenů.  

O mnoho let později šel můj staříček, tehdy ještě silný chlap, do lesa kácet stro-
my, aby mohl postavit chlév pro dobytek. Vzal si na rameno pilu, sekeru a vydal se na 
Zámčisko, cestou obhlížel, který strom by byl nejlepší. Jeden si vyhlédl a pustil se do 
práce. Řezal a sekal a co se najednou nestalo. Celý smrk se vyvrátil! Staříček se nejprve 
lekl, ale potom se líp podíval a mezi kořeny viděl záblesky. Šel blíž a jaké bylo jeho 
překvapení, když uviděl celý hrnec zlaťáků! Chvilku se z překvapení vzpamatovával a 
přemýšlel, co má udělat. Ale nakonec hrnec se zlaťáky vzal a utíkal domů, co mu nohy 
stačily. A jak to bylo dál? Nepostavil jen chlév, ale i nový dům, přikoupil pole a doby-
tek. Pomohl ale i lidem ve vsi. Udělal novou cestu, přispěl na stavbu školy a zvonice. 
Prý to tak bylo a všechno je čistá pravda a žádná lež, ale kdo ví…“

     
Lukáš Randýsek

Dopis starostovi

Starosta Města Valašské Meziříčí
Bc. Robert Stržínek
Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7/5
757 01 Valašské Meziříčí 1

Valašské Meziříčí 10.11.2019

Vážený pane starosto, 

dovolte mi, abych se Vám nejprve představil. Mé jméno je Vojtěch Hubáček a bydlím 
ve Valašském Meziříčí na ulici Havlíčkova.  Jsem žákem ZŠ Šafaříkova. Je mi 14 let a 
vybral jsem si za domácí úkol napsat Vám dopis. Nevím kde začít?

Začnu tedy tím, co se mi ve městě líbí. Například Světlo Valmez jedna z nejlep-
ších kulturních akcí, na které se město podílí. Moc se mi také líbí muzejní noc, různé 
koncerty a také další akce, které se pořádají v centru města. Vždy se také těším, až se 
na náměstí rozsvítí vánoční stromek a na silvestrovský ohňostroj. 

Jsme rád, že město letos finančně podpořilo minizoo na Štěpánově, kterou se 
díky tomu podařilo znovu otevřít. Také jsem měl radost z toho, že se konečně podařilo 
opravit krytý bazén, který je dle mého názoru jeden z nejhezčích v okolí. Chtěl bych 
Vám touto cestou poděkovat, že se konečně začal realizovat chodník v Podlesí nad 
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rybníkem, který tam léta chyběl a já se budu konečně cítit bezpečně, když tudy budu 
procházet. Povedla se i rekonstruovala Mostní ulice, včetně budovy kina a krásenské-
ho mostu. Centrum města touto opravou dostalo úplně jiný vzhled. 

Vzhledem k tomu že mám rád sport, především tenis, jsem vděčný za to, že na 
městských kurtech vyroste nová tenisová hala a že má město v plánu v budoucnu 
postavit sportovní halu. 

Vážený pane starosto, dosud jsem psal pouze o věcech, které se mi ve Valaš-
ském Meziříčí líbí a které vznikly i Vaší zásluhou. Jsou ale i věci, které se mi na našem 
městě, ve kterém jste starostou, nelíbí. Například námětí, které by už potřebovalo 
rekonstrukci jako sůl. V okolních městech mají krásná nová náměstí a ve „Valmezu“ 
zatím nic moc. Také jsem nebyl rád, když letos v centru města vyrostl nový supermar-
ket, kvůli kterému pokáceli zdravé stromy u autobusového nádraží. Opravdu máme v 
našem městě málo obchodů? Nebo třeba chemička Deza, která znečisťuje ovzduší ve 
Valašském Meziříčí. Chápu však, že továrna dává lidem práci a že vy s tím nic nenadě-
láte. Ale abych byl upřímný. Znečišťuje nejen Deza, ale také nezodpovědní obyvatelé 
našeho města a okolí, kteří topí ve svých domovech neekologicky, čímž zamořují své 
okolí. Aby měli lidé ve svých domovech teplo, já to musím dýchat! Být Vámi, dám jim 
pokutu.

Závěrem mého dopisu, bych Vám chtěl říci, že si Vaší práce a práce všech, kte-
ří na radnici pracují, velice vážím. Snažím se sledovat politické dění nejen v našem 
městě, ale i v celé naší republice. Chci Vás proto poprosit, nezačněte lhát jako někte-
ří politici. Lhát se nemá. A občané našeho města si Vás radši budou pamatovat jako 
toho, kdo plnil sliby. Věřím však, že tuto mou kritiku přijmete, i když jsem jen žákem 
základní školy

S pozdravem
Vojtěch Hubáček, žák ZŠ Šafaříkova
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