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PŘÍBĚH O JEDNÉ ŠŤASTNÉ PLANETĚ

Moje krásná planeta se jmenuje Wonova sladká planeta. Nachází se poblíž naší sluneční 
soustavy. 125 světelných let, to není moc, ale jelikož je docela malinká, člověk ji lehce přehléd-
ne. Povrch Wonovy planety je z velké části tvořen cukrem, proto všechno, co se tam nachází, je 
sladké. Tato malá zemička má také své obyvatele. Jsou to drobní medvídci, říkají si Bumbáčci.

 Den co den neúnavně pracují. Jejich hlavní činností je sbírání, stříhání, praní a třídění vaty, 
vlastně cukrové vaty. Na Wonově planetě totiž žije velmi zvláštní druh oveček. Jsou to ovce 
veliké jako dům. Každá má jinou barvu a taky chuť jejich vlny se liší podle toho, kde jsou. Jednou 
jsem viděl ovečku, byla celá růžová, jako by se styděla, ale nejen po tváři, ale po celém těle. 
Bumbáček, co se o ni staral, mi dal ochutnat kousek její vlny, v životě jsem nezkusil nic tak dob-
rého. Wonova planeta je prostě úžasná. Každému bych přál se na ní zastavit aspoň na malý, 
sladký okamžik. Než tam příště pojedu, zeptám se babičky, jestli umí plést z cukrové vlny. Rád 
bych sladké palčáky. 

Šimon Sázavský
ZŠ Branky

MOJE HEZKÁ VZPOMÍNKA

Můj příběh je trošku smutný a trošku veselý. Mám rád fotbal. Když mi bylo 6 let, šel jsem 
v létě na trénink, ale na hřišti se mi udělalo zle. Začalo mě bolet břicho. Zůstal jsem sedět na 
lavičce. Nemohl jsem se ani hnout, nemohl jsem chodit a měl jsem velké bolesti. Maminka 
proto běžela domů pro auto, aby mě odvezla do nemocnice.

Všichni spoluhráči se divili, co se děje a měli o mě starost. Když jsme přijeli do nemocnice, 
vyšetřili mě a nechali si mě tam. Museli mi dát do žíly kapačku a zůstal jsem tam několik dnů. 
Druhý den se mi ještě přitížilo, ale třetí den už mi bylo lépe. Prošel jsem různými vyšetřeními, 
ale nakonec se na nic nepřišlo. Chodila mě navštěvovat maminka s bráškou a tatínkem něko-
likrát za den. 

Když se mi udělalo lépe, začal jsem přemýšlet, co bych si tak mohl za pobyt v nemocnici 
přát. Mám moc rád lego a Haryho Pottera. Už dávno jsem si přál lego Haryho Pottera – Brada-
vickou velkou síň, ale věděl jsem, že stojí hodně peněz a rodiče mi řekli, že mi ho možná někdy 
koupí, ale až bude levnější. Já jsem po něm moc toužil. Když mě pustili z nemocnice, řekla mi 
maminka po cestě domů, že na mě doma čeká malé překvapení za to, že jsem byl v nemocnici 
celou dobu statečný a všechno jsem zvládnul. 

Když jsem přišel domů, byl jsem šťastný, že už můžu být s rodiči a bráškou. Šel jsem do 
svého pokoje a tam na mě na posteli čekala velká krabice a hned jsem věděl, že je to mé vytou-
žené lego. V tu chvíli mi začaly radostí téct slzy. Byl jsem šťastný a hned jsem zapomněl na vše 
zlé, co se mi stalo v minulých dnech. Tato vzpomínka je pro mě jedna z nejsilnějších.

Tadeáš Zajíc
ZŠ Branky



ŠŤASTNÁ PLANETA

Jednoho dne jsem se probudil ze špatného snu. V tom snu na mě byl celý svět naštvaný. 
Se špatnou náladou jsem šel do školy, kde jsem o velké přestávce zjistil, že jsem si doma za-
pomněl svačinu. Můj kamarád si všiml, že nesvačím, a proto mi přinesl půlku svačinky své. Ten 
den jsem si taky zapomněl napsat domácí úkol, ale paní učitelka mi to prominula a dala mi 
náhradní termín. Když mě tatínek vyzvedával ze školy, řekl jsem mu o zapomenutém úkolu a 
čekal jsem, že od něj dostanu vyhubováno. Místo toho mi řekl, že mi s úkolem pomůže. Před 
tím, než jsem šel večer spát, jsem si uvědomil, že je tato planeta Země vlastně docela šťastná 
planeta a máme se tu všichni rádi. 

Boris Matyska
ZŠ a MŠ Choryně

ABY ZE SVĚTA NEVYMIZELA RADOST

Jednou jsem přišel k velikánské radosti.
Pravě mi koupili akvárko a hodně jsem se z něho radoval. A jak čas plyne, mám z akvárka 

a rybiček větší a větší radost. Plavou v něm neonky, paví očka, sumečci a krunýřovci, o kterých 
vám budu vyprávět.

Jak	rybičky	zvětšily	akvárko
Jednou paví očko řeklo neonce: „Neonko, nezdá se ti, že máme malé akvárko?“
„Máš pravdu. 30 litrové akvárko je malé pro 14 rybek. Včera jsem narazila do skla. Ještě 

teď mě z toho bolí hřbetní ploutvička. Jak ale poprosíme naše majitele, aby nám koupili větší 
akvárko? Co třeba jim napsat dopis... ale jak to udělat? “

V tom se ozvalo zazvonění. Matýsek s jásotem zavřel dveře, přečetl si dopis a nechal ho 
ležet na stole. Rybičky zahlédly dopis a rychle si ho přečetly.

Stálo tam:

„Milý Matýsku, moc Ti děkuji za nádherného origami ptáčka a papírové rybičky.
Všechny moc objímám a těším se na vás.

 babička Lenička“

Paví očko a neonka si vše zapsaly a po večerech se učily česky.
Po celý měsíc přicházely další dopisy a najednou neonka a paví očko už věděly, co napíší.
Poprosily sumečky, aby jim nebourali kamínky.
Psaly totiž tak, že vyzvedly bílé kamínky a daly je na správné místo. Napsaly:

„Milý Matýsku, moc bychom si přály 50 litrové nebo větší  akvárko.“



Za nějakou dobu se Matýsek podíval do akvárka a přečetl si kamínkový dopis od rybiček. 
Byla tam sice hrubka, ale přečíst se to dalo. 

Matýsek to běžel říct rodičům a rovnou se jelo do akvaristiky koupit nové akvárko.
Koupilo se 54 litrové akvárium a přikoupila se nová krásná rostlinka. Rybičkám a slimákům 

se v novém akvárku moc líbilo, ale nejvíce si to užily paví očko a neonka.

Jak	rybičky	vyhubily	řasy
Netrvalo dlouho a už tu byly řasy. Matýsek do akvárka žádnou chemii na likvidaci řas ne-

přidával. Raději koupil dva zlaté krunýřovce. A jak se ti krunýřovci uměli ohánět. Jenom po-
polezli z místa na místo, zavěsili se na lístek a pojídali všechnu řasu, kterou našli. Velmi jim to 
šmakovalo. Neonka a paví očko se na to dívaly s otevřenou pusou od ploutve k ploutvi a jak se 
na to tak dívaly, dostali na řasu velikánskou chuť.

Paví očko zkusilo uždibnout trochu řasy a zachutnalo mu to. Ochutnalo další sousto a za-
chutnalo mu to ještě více.

„To je taková dobrota“ pochvalovalo si paví očko. „Dej si taky, neonko“. Neonka se přidala 
a chutnalo jim oběma stokrát více než Matýskovi palačinky.

Brzy se narodily dvě malé rybičky a tak ani z mého ani z rybího světa nikdy nevymizí radost 
a přátelství, proto tento příběh bude pokračovat...

Matyáš Žabenský
ZŠ a MŠ Choryně

PŘÍBĚH O JEDNÉ ŠŤASTNÉ PLANETĚ

Daleko, daleko ve vesmíru je šťastná planeta. Všechny stromy tam mají korunu do srdíčka 
a když se na ně podíváte, naplníte se štěstím. Je to tak úžasný pocit, že byste tam mohli hodiny 
stát a dívat se. Bydlí na té planetě malí i velcí lidi, společně si pomáhají, policie na zloděje ani 
škaredá slova tam pro ně neexistují. Chodí do škol, práce, obchodů a na různé akce, zkrátka 
skoro stejně, jako my. Všichni jsou šťastní z toho, co mají. 

Budu vám vyprávět příběh, který se jednou stal na Šťastné planetě. Ještě, než budu číst, 
poprosím vás, abyste zavřeli oči, sedli si a přestali myslet na starosti a jen poslouchali. 

Byl podzim a děti si začaly kupovat draka, někteří si toho draka vyrobili. Když se Zuzka, 
Kačka, Patrik, Andrea a František – nejlepší kamarádi – domluvili, že se dneska odpoledne 
setkají na poli ve městě Radost. Odpoledne se teda setkali a každý svíral v ruce draka. Andrea 
navrhla, že půjdou dál do pole, blíž k lesu. Všichni s tím nápadem souhlasili a když tam došli, tak 
se najednou vyjasnilo, přestalo foukat a začalo být nádherně jako v létě. František všem řekl, že 
když svítí sluníčko, měli by si sednout a pochytat vitamín D. Kačka se podívala do nebe a všem 
řekla, že jí babička vyprávěla, jak zaťukat na zapomenutou skálu. Zuzka, která bydlí hned vedle 
pole, skočila pro baterku a mobil. Patrik šel jako první z pole do lesa odhodlán splnit každý úkol.

Po půl hodině došli všichni ke skále. Andrea se rozhodla, že jedno místo na skále, které 
zahlédla, bude to pravé. František šel a zaťukal třikrát na to místo. Najednou za sebou uslyšeli 



výkřik, a ještě zahlédli něčí prsty, jak zachytily o zaháknutý batoh kousek od velké díry. Kačka 
tam utíkala a mezitím řekla, žen to je asi ten vchod do skály, do kterého spadla Zuzka. Zuzka 
to ale nevydržela, pustila se batohu a už všichni mysleli, že se něco stalo. Když doběhli k díře, 
zjistili, že tam Zuzka sedí rozesmátá o půl metru níž. Kačka vytáhla ze Zuzčina batohu baterku 
a mobil a skočila za Zuzkou, pak všichni ostatní. Když vstoupili do skály, všimli si krápníků. 
Patrik k nim běžel, aby se na ně mohl podívat, ale na stěně uviděl…..pravěké malby. Zavolal na 
ostatní, aby se přišli podívat. Zuzka fotila jako o závod. Po příchodu domů, vše řekli mamce, 
taťkovi a Katčině babičce. A od té doby je město Radost plné nadšených turistů. Na Šťastné 
planetě se prostě dějí zázraky.

Marie Glížová
ZŠ Branky

ZÁHADA ZAVŘENÉHO POKOJE

V poslední době jsem si moc oblíbil hru Farming simulator, kterou hraji na mobilu a rád 
bych ji měl i na počítači. Už jsem si o ni psal Ježíškovi, protože by mi to udělalo velikánskou 
radost.

Po čase hraní jsem zjistil, že se mi ve hře dějí podivuhodné věci. Přišel jsem domů ze školy 
a na své farmě jsem si všimnul, že se mi ztratily peníze. Pátral jsem dál a zjistil, že mám navíc 
kombajn?!  Druhý den znovu... to mi zase přibyl traktor. Další den jsem měl pro změnu z ničeho 
nic posekané pole. Tak to už je záhada zavřeného pokoje.

Nedalo mi to tolik práce zjistit, že můj mladší bráška Kája se mi tajně vkrádá do mého 
království. Je totiž nemocný a proto nechodí do školky. To, že mě při hře pozoruje, jsem si nikdy 
neuvědomil. Musím si nyní před mladšími sourozenci dávat větší pozor.

Dneska už hrajeme spolu. I přesto, že je o tolik let mladší, velmi rychle jsem ho naučil, jak 
obhospodařovat pole i velký kombajn a traktory. Když přijdu ze školy, Kája mě vítá s širokým 
úsměvem, protože ví, že zase spolu budeme hrát. A tak se spolu radujeme každý den.

Štěpán Haša
ZŠ a MŠ Choryně

PŘÍBĚH O JEDNÉ ŠŤASTNÉ PLANETĚ

Byla jednou jedna planetka, která byla opuštěná, ale si Bůh řekl, že tu planetku nemůže 
nechat bez jména, tak jí dal jméno Země. Teď už měly planety nějaké jméno, ale Bůh si ještě 
řekl: „Chudák Země, je stvořená pro život, je daleko od Slunce, je na ní teplo a v zimě na ní nikdo 
nezmrzne. Udělám na ni život.“  

Jak řekl, tak udělal. Na Zemi vytvořil dvě opice a dal jim jméno Adam a Eva. A tak vznikl 
život. Země teď byla nejšťastnější planetka v celém vesmíru. Byla šťastná, že je alespoň k ně-



čemu užitečná. Pak se rozmnožovali, a tak to šlo po celá staletí, do té doby, dokud se nevyrobil 
plast. 

Země najednou byla hrozně smutná, že ten plast nikdo netřídí. Když Bůh Zemi vyslechl, 
hned vytvořil člověka, který vyřešil třídění odpadků. Vydrželo to 200 let. Pak bylo plastu víc a 
víc a ty už nevešly do popelnic. Tím pádem byla naše Země opět smutná. Bůh se na to podíval 
a všechny, co vyhazovali plast všude v přírodě, nechal nakazit nebezpečnou nemocí. 

Země ale byla pořád smutná, protože na planetě bylo čím dál tím méně lidí. Bůh si to zase 
vyslechl a nechal v každé ulici ve městech a v každé vesnici postavit ceduli, na které bylo na-
psané: „Ten, kdo vyhodí plat někde v přírodě, bude potrestán trestem božím“. Lidé se lekli a a 
pravidla čistoty začali opět dodržovat.

Planeta Země byla zase nejšťastnější planetou z celého vesmíru, protože se na ni konečně 
začal udržovat pořádek, bylo víc a víc čistých parků, řek, lesů, zahrad… Lidé v každé vesnici a v 
každém městě udělali všechno na ochranu přírody. Nebyly z toho sice žádné peníze, ale člověk 
to dělal pro Radost svou i celé planety Země. 

Marie  Machurová
ZŠ a MŠ Loučka

KNIHOVNA

Na skalnatém islandském pobřeží se táhla cesta. Kolem ní se rozléhala krajina oproštěná 
od jakékoli civilizace, zato bohatě pokrytá mechem, vřesem a čerstvým sněhem. Podél cesty 
se táhly téměř holé stromy, také celé od sněhu. Zima zde byla v plném proudu a nic nemělo 
šanci krutému islandskému mrazu uniknout.

A tím vším projížděl zářivě žlutý taxík, ve kterém seděla otrávená Isabela a dívala se z 
okénka, aniž by vůbec vnímala malebné prostředí, které se venku míhalo.

Ovšem kdo by myslel na počasí! Začínaly zimní prázdniny, sotva minul Štědrý den a za-
tímco Isabela odjela na Island za svou divnou prababičkou, její rodiče odjeli do Londýna. Teď si 
nejspíš užívají krásné odpoledne u Big Benu a ona musí trčet tady. Daleko od všech kamarádů 
a známých míst. Daleko od všeho.

Taxík zastavil před velkým černým děsivým domem. Bylo až k nevíře, že se takovou vilu 
dokáže starat devadesátiletá stařenka na vozíku. Ovšem Isabela věděla pravdu. Dům už léta 
chátral.

Isabela tedy popadla své sytě červené kufry a pracně je vysoukala ven. Zaplatila taxikáři, 
ten ani chvíli nezaváhal a odjel z toho příšerného místa pryč. Isabela si tajně přála, aby mohla 
mít stejnou možnost. Chtěla se koulovat s Bárou na louce za Valašským Meziříčím, ne se tady 
nudit.

Ale co se dá dělat, pomyslela si Isabela. Je jí čtrnáct a postaví se k tomu čelem. Ovšem stále 
je tu prababička. Ačkoli ji má Isabelina matka ráda, Isabela si o ní myslí své. Celé dny tráví jen v 
knihovně čtením knih, kterých má podle všeho nekonečné množství. Ne, že by Isabela neměla 
ráda knihy, jen nevidí nic zábavného na čtení dalších a dalších knih. Tanec je mnohem zábav-
nější. Poprvé prababičku viděla, když jí bylo deset let a tehdy z ní měla strach. Ale i navzdory 



své divné prababičce si tyhle prázdniny může užít. Je tu přece Bára a ta se s ní může spojit i po 
telefonu.

Isabela s o něco klidnější hlavou přistoupila ke dveřím od domu a otevřela je. Do nosu ji 
udeřil zápach starých knih. Isabela ho ignorovala a zamířila chodbou rovnou do knihovny.

Samozřejmě, že tam byla. Seděla v kolečkovém křesle, přikrytém zelenou dekou a zase si 
četla.

Obrátila ke mně hlavu.
,,Ahoj, Isabelo“, řekla prababička.
,,Ahoj“ ,pozdravila jsem ji a běžela jsem nahoru si vybalit kufry.
Bylo to zklamání. Žádné velké přivítání. Žádný úsměv ani zájem o Isabelu. Isabela přesně 

věděla, co musí udělat. Odhodila své zavazadla do rohu starobylé místnosti, která byla její 
pokoj a vyhrabala zpod hromady triček svůj telefon. Musí napsat Báře. Jen ta ji může zase 
rozveselit.

Už začínala psát první slova, když si uvědomila, že tady vlastně není signál…   
Tohle bude horší, než si myslela.

______________________

Isabela se vzbudila uprostřed noci. Venku zuřila bouře a stromy profukovala silná meluzína. 
Vítr se opíral i do jejího okna, které kvůli stáří nešlo pořádně zavřít, takže oknem protékala 
dešťová voda přímo Isabele na nohy.

Isabela se otřásla zimou. Náhle si také uvědomila, že má také pořádnou žízeň. Jenže nevě-
děla, kde je tady kuchyně, takže musí vzbudit prababičku. Nehodlá tady žíznit, dokud neusne, 
což se při té bouři asi stejně nestane.

Začala chodit po domě a dívat se do všech místností, jestli tam prababička není. Ovšem 
Isabela ji stále nemohla najít. Když měla Isabela pocit, že celý dům prohledala alespoň třikrát, 
zastavila se. Právě stála u vchodových dveří a baterkou od telefonu si svítila na prostor, v němž 
se nacházela. Musí tu přece někde být. 

A pak ji napadlo, že může být venku. Jistě, zní to jako nesmysl, ovšem Isabela už byla 
schopná uvěřit všemu, jen aby se napila pitné vody, v krku měla pořádnou výheň. Vyhlédla 
tedy z okna. Na zasněženém vřesovišti stála jakási osoba a… Spínala ruce k nebi?

Stařena jedna bláznivá! Na vřesovišti, v noci a za bouřky! Může do ní uhodit blesk! Isabela 
upustila mobil a utíkala ven. Běžela, seč jí nohy stačily přes vřesoviště. Vyběhla do vřesu, pro-
močené tenisky se jí bořily do hlíny a noční košile za ní jen vlála. Ovšem pak špatně došlápla, 
teniska se jí zachytila o vřesovou větvičku a Isabela se rozplácla do bláta. Ale Isabela si toho 
nevšímala, vzchopila se, vstala a běžela dál. A pak, když už ji od babičky dělily jen dva metry 
Isabela prudce zabrzdila a znovu upadla.    

,,Běž dovnitř!“, překřičela Isabela vítr, ,, vždyť do tebe udeří blesk!“
Ovšem ona zůstávala stát a klidně promluvila.
,,Už jsem myslela, že nepřijdeš, Isabelo. V našem rodě dědíme už léta určitou schopnost. Je 

na čase ti ji ukázat.“
Tak ona už se definitivně zbláznila. Jaká schopnost? A jak to, že stojí a není na vozíku? Co 

se to tady děje?!



Ale to už Isabelu vzala za ruku a pomohla jí vstát. Kde najednou vzala tolik síly? Dříve než 
Isabela stihla něco udělat, prababička vzala ze země knihu, které si Isabela všimla až teď (podle 
nápisu na obálce to byla kniha Harry Potter) a podala jí ji. Isabela pochopila, co má dělat a 
navzdory zvrácenosti toho všeho zvedla spolu s prababičkou knihu do vzduchu.

A pak se stalo něco zcela nečekaného. Tmu prořízlo oslepující ostré světlo a krajinou se 
rozlehl hlasitý hrom. Něco Isabelu a její prababičku odhodilo dozadu, ale ty stále držely knihu, 
jako by to byl záchranný kruh a ony se beznadějně topily v moři plném piraní.

Ovšem dopadnout už nestihly…

_____________________

Isabela přistála na jakési louce. Kde se to ocitla? Tohle vůbec nedává smysl… Vždyť před 
chvílí byly na vřesovišti a teď jsou tady. Co když má vidiny?

Vedle Isabely stála prababička a poklidně se dívala na to, jak Isabela osahává nejbližší keře, 
hledajíc jakýkoli důkaz, že nemá vidiny. Nakonec to Isabela nevydržela a zoufale se na svou 
příbuznou podívala.

,,Kde to jsme?“
Ovšem ona ani nemusela odpovídat. Když se Isabela rozhlédla, už to všechno viděla. Asi 

dvacet metrů od nich stál srub, Hagridův srub. A na kopci byl dokonce Bradavický hrad!
Je možné, že se právě ocitly uvnitř knihy? Že se ocitly uvnitř světa Harryho Pottera?
Prababička jen s úsměvem přikývla, jako by Isabele četla myšlenky. Takže tohle je ten dar. 

Mohou cestovat do knih a vidět všechno na vlastní oči…
Tak tohle je rozhodně to nejlepší vánoční překvapení!
A možná ani ty knížky nemusí být tak špatné…

Emma Večeřová
ZŠ Křižná

FELIX, PELIX A HLEDÁNÍ VESELÉ PLANETY

Vesmír má nekonečně planet a všelijakých světů a právě na jedné z takových říší žil Felix s 
Pelixem. Jejich domovem byla planeta Nudy, a tak se není co divit, že se tam Felixovi a Pelixovi 
moc nelíbilo. 

Jednoho nezajímavého rána se Felix probudil a v duchu si řekl: „ Už nikdy se nebudu nudit, 
najdu tu nejveselejší planetu a tam budu společně se svým kamarádem Pelixem žít.“ A tak 
začalo dobrodružné hledání Veselé planety.

Nejprve letěli na planetu Moudrosti, ale tam byli všichni tak moudří, že byla planeta skoro 
ještě nudnější než ta jejich. Potom letěli na planetu Krásy, Umění, Hloupostí, ale také bez štěs-
tí. Další na seznamu byla planeta Smutku. 

Jen vstoupili na zem, hned uslyšeli pláč ze všech koutů. „Toto je velice zajímavá planeta,“ 
podivil se Pelix, „ pojď, zeptáme se tamtoho chlapečka, co se tady stalo!“ Chlapeček  se pustil 
do vyprávění: ,,Všichni jsou zde už od narození smutní a nikdo neví proč. Ale máme tady krále, 



mohli byste se zeptat jeho.“ 
Chlapec to ani nestihl dopovědět a Felix už pádil k paláci. Z dálky na krále volal: ,,Pane králi, 

co se všem těm chudákům stalo?“ Král je  naoko uctivě přivítal, pohostil, a pak pravil: 
,,Všichni obyvatelé na této planetě mají v těle zabudovaný čip! Když se zmáčkne tajný 

ovladač, planeta rázem zveselí a už nikdo nebude smutný. Ale vy už o tom nikomu neřeknete!“ 
řekl a zlomyslně se zasmál. 

Ani se nenadáli a byli pod zámkem. Žalář byl starý, zatuchlý a byla v něm jen jedna lavice. 
Pelix padl k zemi, když tu se ozvala rána. Felix málem proskočil mřížemi, jak se lekl. Shodil 
totiž lavici, která ležela za ním. Opatrně se za sebe podíval a uviděl pod lavicí díru. ,,Pojď sem 
honem,“ zavolal na Felixe, ,,tady je nějaká chodba!.“ Oba na to s udivením dlouho hleděli, až 
pak prolomil ticho Felix: ,,Já myslím, že je to tajná chodba, která by nás mohla dostat ven. Měli 
bychom ji prozkoumat.“ 

Jen vešli do chodby, otevřel se před nimi dlouhý prostor s dveřmi na konci. Došli až k nim, 
a přečetli si nápis: Smutek můžeš zrušit tak, když strašidelné tvory pobavíš, nesmíš však couv-
nout pak, až velký strach pocítíš. Pelix málem omdlel, když to přečetl. Felix však odhodlaně 
otevřel dveře a před nimi se ocitl první úkol. Tento byl především o odvaze. Na kusu papíru 
totiž stálo: Přejdi propast, nic se ti nestane, neviditelné sklo je tam schované. Dlouho váhali a 
přemýšleli, jestli to není past, ale nakonec se Felix rozhodl po propasti přejít. Když Felix přešel 
na druhou stranu bez nejmenšího zranění, rozhodl se jít Pelix taky. A tak se ocitli před dalším 
úkolem.

Na papíru, tentokrát stálo: Zamračenému drakovi úsměv vrať nebo se odsud rychle ztrať. 
V tu chvíli se před nimi objevil starý nevrlý drak. Pelix  na nic nečekal a spustil: 

                        ,,Jdou dva pouštní lidé a jeden si nese
                        okno. Ten druhý se ho ptá:
                        ,,Hele, proč neseš to okno?“
                        A ten první povídá:
                        ,,Až mi bude vedro, tak si vyvětrám.“
Drak se začal smát tak, až se převrátil na záda a Felix s Pelixem mohli jít v klidu dál. 
Po tomto povedeném úkolu se před nimi objevil další nápis, tentokrát ale na zdi: Když 

správné řešení najdeš, po čtvercové síti se projdeš. Před našimi hrdiny totiž ležela velká čtver-
cová síť a na každém čtverci bylo napsané jedno slovo v jazyce planety Moudrosti. Pelix jazyk 
dobře znal, ale s tou šifrou si nevěděl rady. Dlouho vedle čtvercové sítě jen tak seděli a nemohli 
na nic přijít. Z ničeho nic se Pelix vymrštil a vykřikl: ,,Už to mám! V síti je biblický příběh plane-
ty Moudrosti, který jsme se učili na planetě Nudy. Teď stačí jen správně přejít po čtvercích a 
máme to!“ Pelix měl pravdu. Bez problému se dostali na druhou stranu, kde na ně čekal další 
úkol: ,,Když hádanku uhodneš, na konec se dostaneš. 

Najednou se naproti nim objevil stařík, s knihou v ruce a povídal: ,,Teď vám řeknu hádanku. 
Když ji uhodnete, můžete jít dál, ale když ji neuhodnete, musíte se vrátit. Mluvím bez úst a 
slyším bez uší. Nemám tělo, ale ožívám hlasem. Kdo jsem?“ ,,To je velice těžká hádanka. Tu 
asi nevyřešíme,“zesmutněl Pelix. ,,Nevěš hlavu Pelixi, náhodou jsem ji jednou slyšel,“ prohlásil 
vesele Felix, ,,je to ozvěna.“ ,,Ano, mladý pane,“ řekl staříček, ,,pustím vás tedy dál.“ 

A tak se dostali ke dveřím s posledním úkolem: Planetu nyní osvobodíte, když poslední 
úkol splníte, stačí jen tlačítko zmáčknout a už si můžete konečně oddychnout. Na zlatém stol-



ku ležel ovladač zdobený stříbrem. Ovladač  měl jen jedno jediné tlačítko a právě to mělo sílu 
osvobodit celou planetu. Oba se k němu rychle nahrnuli a Felix řekl: ,,Zvládli jsme to celé spolu, 
a tak bychom i to tlačítko měli zmáčknout společně.“Vtiskli prsty na malý knoflík a oba naráz 
zmáčkli.

Nemuseli ani vycházet ven, aby se přesvědčili, že se to povedlo! Ze všech stran se začaly 
ozývat radostné výkřiky. 

A když přece jen vyšli ven, bylo to ještě hezčí. Celá planeta naráz oslavovala a jásala. Felix 
s Pelixem konečně našli Veselou planetu. A protože si to slíbili, začali tam bydlet v malém do-
mečku na kraji města a už se nikdy nenudili.

Šárka Lieblová
ZŠ Šafaříkova

JEDNA ŠŤASTNÁ PLANETA 

Píše se rok 2085. Jsem Kryštof Cuk. Nejlepší a nejznámější astronaut a objevitel. Proč jsem 
nejlepší objevitel? Můj praprapraděda objevil tolik věcí! Já jsem také byl první na měsíci a přežil 
havárií letadla. Jsem prostě skvělý. Dnešní den se zapíše do dějin. V naší dráze země se objevila 
červí díra!!!

Já a robot letíme do ní, protože vědci zjistili, že je tam jiný svět. Nevíme, co tam je, ale něco 
tam určitě je. Odpočet Té mínus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zážeh. Raketa se odlepila od země a jen 
jsem viděl takové malé fleky pode mnou na zemi. 

„Jsme mimo atmosféru,“ ohlásil počítač. „Počítači?“ „Ano Kryštofe?“ „Zjisti, jestli nemá-
me ztráty.“ „Ne,“ ohlásil počítač. „Dobře. Odhoď zážehové trysky.“ „Odhozeny.“ „Dobře. Za jak 
dlouho vletíme do červí díry?“  Za dvě hodiny.“ „To je času………………. Mezitím si půjdu lehnout. 
Vzbuď mě, kdyby se něco stalo dobře?“ „Ano kapitáne, rozumím.“

„Kapitáne vzbuďte se!“ „Jojo, jsem vzhůru co se děje?“ „Za 10 minut vstoupíme do červí 
díry. Dostavte se na můstek a oblečte si skafandr. Pro jistotu.“ „Jo, rozumím.“ „Tak jsem tady. 
Páááááááááni je obří! Nemůže to roztrhat loď, že ne?“ „Ne, neměla by.“ „Dobře.“ „Vstup do 
červí díry za 5, 4, 3, 2, 1.“ „Co to? …jsme v nějakém barevném tunelu a táhne nás to dovnitř! 
Počítači, za jak dlouho vyjedeme z té červí díry?“ Cuk. „Cuklo to, ale jsme tu, na jakou planetu 
máme letět?“ „Načítaní… na tu červenou.“ „Dobře, tak na červenou.“  

O 45 minut později. Jsme nad stratosférou, dobře tak přistáváme dolů. Píp, píp, píp. „A 
sakra, co se děje? Počítači, počítači, no do háje energie se vypla. Nahodit systémy teď.“ „Píp 
systémy nahozeny.“ „Dobře, přistaň na mýtině.“ „Přistávám.“ Přistáli jsme bez potíží. „Je tady 
kyslík?“ „Ano.“ „Je tu živí organizmus?“ „Ano.“ „Je přátelský?“ „Nevím.“ „OK. Připrav skafandr. 
I když je tam kyslík, rozumíš počítači?“ „Rozumím.“ „Dobře připevni kameru ke skafandru.“ 
„Kamera připevněna.“ „Tak jdu nato.“ Píp, zunk. Dveře kosmické lodi se otevřely. 

Sestupuji na zem. Povrch připomíná trávu. A stromy jsou takové růžové. Kytky barevné.  
Ale nesmím se rozptylovat. Připevňuji sondu. Tak sonda upevněna.  Jdu dál. Detekuji signál. 
Ozval se počítač: „Na severu.“ „Rozumím. A jaký je to druh signálu?“ „Načítám… nevím. Signál 
nelze rozšifrovat.“ „Aha. Tak to je špatné. Nevím, jestli to je varovný signál, nebo přátelský. 



Mám jít zpátky pro zbraně?“ „Ne Kryštofe. Je tu mírumilovný organismus.“ „Dobře, já jsem se 
jen tak trochu vyděsil. Tak jdu tedy na ten sever.“ 

O 15 minut později. „Oooo můj bože, je tady město. Jdu blíž.“ „Kryštofe, buď opatrný.“ „To 
se ví počítači. Tam, támhle vidíš to přes kameru?“ „Ano vidím.“ „Takoví malí zelení lidé.  Ale z 
trochu větší hlavou. A bez vlasů a mají takové velké oči. Vypadají roztomile.  Ale. Nemůžou mi 
ublížit?“ „Ne, ne, neměli by.“ „Počítači?“ „Ano?“ „Naskenuj je.“ „Rozumím. Sken dokončen.“ 
„Tak co?“ „Je to neškodný druh organismu. Usmívají se.“ „Jaká je šance na negativní emoce?“ 
„Malá.“ „Tak to asi bude přátelský organizmus. Jdu tam.“ „Ale Kryštofe, buď opatrný.“ „To se ví. 

Ahojte, zdravím vás. Malí mužíčkové vytáhli gumové žížalky a začali s nimi máchat, jako by 
to byl meč. A házeli karamelky. „Nebojte, nechci vám ublížit.“ Mužíčci se na mně kouli. „My to 
věděli. Bojíš se nás. Tak proto se vzdáváš.“ „Ne, vůbec ne. Přišel jsem v míru.“  „Vážně? Tak proč 
máš ten bojový oblek?“ „Bojový? Né. To je, abych mohl dýchat.“ „Aha. To by dávalo smysl. A 
co tu chceš?“ „Nic, hledal jsem život. Jo, jo. A mohl bych se zeptat? Proč je tu tak všechno ba-
revné?“ „No to je jednoduché. Žijeme v míru a veselí. Kdysi naše planeta byla plná odpadu. Ale 
tím, že jsme se domluvili a spojili se, jsme vyčistili celou planetu.“ „Jo, to zní dobře. A kam jste 
daly odpad?“ „Odpadové bytosti snědly odpad a odletěly. A díky tomu jsme šťastní, protože tu 
není nepořádek.“ „A nemáte nějaký přístroj na čištění?“ „Ano. Tady jestli máš na svoji planetě 
nepořádek, tak to zapni tímhle tlačítkem. Vysaje to všechen odpad.“ „To je zajímavé. Tak já 
ti dám tohle.“ „Co to je?“ „Jmenuje se to strom. Tedy semeno jabloně. Vyroste z toho strom, 
který vám dá jablka.“ „A je to jablko dobré?“ „Ano je. Tak já už poletím domů.“ „Dobře a díky 
za semeno.“

„Tak počítači. Už můžeme všem na zemi pomoci, tak poletíme domů.“ Kapitán Kryštof 
daroval jabloň mimozemšťanům a ti mu dali věc, která vyčistila zemi od odpadků.

Ondřej Groh
ZŠ Vyhlídka

DAROVANÁ RADOST

„3AN vstávej! 3AN vstávej!“ ozval se plechový, odosobněný hlas. 3AN se převalil na třípa-
trové posteli, hluboce si zívl a neochotně, přesto však s překvapivou energií se začal zvedat. 
Slezl z postele a spolu s ostatními se převlékl do kombinézy a černých vysokých bytelných 
bot, tedy do běžné pracovní uniformy, kterou nosí všichni zde na výrobě. Nakonec si ještě 
nasadil lehkou žlutou helmu. Takto opustil místnost a vyšel na chodbu, kdes se zařadil. Hodiny 
ukazovaly 6:05, nemohl si však být jistý, nikdy totiž, stejně jako všichni ostatní, neviděl a ni-
kdy neuvidí denní světlo. Všichni došli až do velké haly, kde se každý ujal svého místa a začali 
vyrábět Radost.

3AN měl dneska odpočinkový den, ne snad že by nemusel pracovat, musel však tyčinky 
Radosti pouze balit do průhledných plastových obalů. Nadšený však, jako mnoho lidí, když 
se na ně dostane tato jednoduchá práce, nebyl. Bylo mu to vlastně jedno. Zítra zase nastoupí 
jinde a bude dřít jako vždycky a pozítří taky, popozítří zase a tak dál a dál až do dalšího odpo-
činkového dne a potom zase od znova. Začínal už být skleslé mysli kvůli svému údělu, když tu 



najednou se ozval ten samý hlas jako ráno z budíku a oznámil celé hale: „Všichni zde, seřaďte 
se a jděte do jídelny. Opakuji, všichni zde, seřaďte se a jděte do jídelny!“ Všichni, přesně jak ple-
chový hlas řekl, se odebrali v již dávno stanoveném pořadí do jídelny. Jídelna byla dlouhá chod-
ba, rozdělena přepážkou na dvě menší. V první a zároveň delší z nich byly do zdi přimontovány 
plastové židle. Na ně si sedli první z příchozích pracovníků, mezi nimi i 3AN.  Ze dveří na konci 
chodby vyšel oddíl kuchařů, někteří drželi v rukou krabice plné injekčních stříkaček. Začali si je 
navzájem podávat. Potom rychle a obratně začali pracovníkům podávat oběd přímo do těla. 
Jakmile byli hotovi, skupina se vydala za přepážku, aby uvolnila místo pracovníkům dalším. 
Zde je čekala vytoužená odměna za práci, jedna tyčinka Radosti. 

Naplněn štěstím, energií a úplně zapomenuv na stesk ze svého údělu, vydal se zpět s 
ostatními do pracovní haly. Tady začali opět vyrábět. Výroba pokračovala běžně, každý si hle-
děl svého, nikdo s nikým nepromluvil. Nebylo třeba. Najednou však na páse přišla 3AN pod 
ruku tyčinka nesprávného tvaru, byla o polovinu větší, nemohl ji tedy zabalit. Dostal obrovský 
strach, neměl tušení, co s tím. To se mu ještě nestalo! Jestli bude čekat, vynadá mu plechový 
hlas a kdo ví, třeba mu zítra nedají Radost a bez ní si to nedovedl představit. Když tu náhle mu 
hlavou bleskl nápad. Mohl to být klidně jeho první nápad za 10 let. Rozhodl se vadnou tyčin-
ku sníst. Udělal to rychle. Celé toto odpoledne se ohlížel, jestli ho někdo náhodou nesleduje. 
Nesledoval. Ještě nikdy neudělal nic jiného, než co se po něm chtělo. Toho dne večer nemohl 
usnout a téměř propadl zoufalství. 

„3AN vstávej! 3AN vstávej!“ ozval se plechový, odosobněný hlas. 3AN však zůstal ležet. 
Všichni ostatní se již převlékali, když tu zazněl onen plechový hlas z budíku, tentokrát nejmíň 
třikrát silněji, a dokonce jakoby naštvaně: „3AN vstávej! 3AN vstávej! 3AN vstávej!!“ On se 
konečně zvedl a se spěchem slezl z postele, rychle se oblékl a vyběhl na chodbu zařadit se 
mezi ostatní. A den pokračoval dále jako obvykle. 3AN dnes míchal směs, ze které se Radost 
dále vyrábí. Až kolem poledne opět dostal strach, že nedostane svou tyčinku, ale i tu nakonec 
dostal. Celý zbytek dne už byl v klidu, dokonce i pokojně usnul.

Všechno se zase vrátilo do starých kolejí. Až v další odpočinkový den, kdy 3AN opět ba-
lil tyčinky do obalů, pocítil nutkání jednu z nich si vzít, vždyť ho přece minule nechytili. Cítil 
obrovskou nerozhodnost, vlastně nad tím přemýšlel celé odpoledne, potom co si po obědě 
připomněl, jaký je to pocit. Nakonec však jeho strach zvítězil a on se večer vrátil s klidnou 
hlavou do postele.

Takto pokračoval dalších čtrnáct dní, do dalšího odpočinkového dne. Tentokrát si pomyslel, 
že tady celý život pracuje a že již musel vyrobit snad stovky tisíc tyčinek, ale stejně může denně 
pouze jednu jedinou, že si přece zaslouží víc, a tak když už se chýlilo k večeru, jednu si schoval 
do rukávu a v příhodné chvíli ji snědl. Náhle ho popadl záchvat úzkosti, co když ho tentokrát 
chytí?! Co když měl předtím jen obrovské štěstí?! Takto vyděšen si slíbil, že už nikdy tyčinku 
neukradne, že bude pracovat nanejvýš svědomitě, že všechny škody, které způsobil vynahradí. 
Selhal již další odpočinkový den.

Takto se to ještě opakovalo mnohokrát a mnohokrát, až dokud to 3AN nepřijal za stan-
dard. Nyní se už na odpočinkové dny těšil. Avšak začínalo mu být líto, když v běžné dny mít 
dvě, nebo dokonce tři či čtyři tyčinky Radosti mít nemohl. Až jednou, kdy už se nemohl dočkat 
odpočinkového dne, si po obědě vzal z krabice dvě místo jedné tyčinky, nikdo si ho zdánlivě 
nevšiml.



„3AN zůstaň v pokoji! 3AN zůstaň v pokoji!“ zazněl onen hlas. On se teprve probouzel a celý 
rozespalý slezl z postele a začal se převlékat. „3AN zůstaň v pokoji!!“ zařval přes celou místnost 
teď už agresivní budík. On se již úplně probral a došlo mu, že vlastně v rozespalosti nesplnil ten 
zvláštní příkaz, co ho vyváděl z denní rutiny. Všichni ostatní se převlékli a se strachem v očích 
pokukovali po 3AN. Jakmile odešli, sevřela ho panická hrůza. Nedokázal ani stát, opřel se o 
postel a chytil se rukama za obličej. Dál si to již nepamatoval.

Probral se na chatrné dřevěné židli kdysi dávno přelakované na žluto ve větší rudé míst-
nosti, kde všechno kromě právě té židle působilo tím nejvíce přepychovým dojmem. Za ním 
stál vysoký muž v jednolité černé uniformě. Přestože tvář vidět nebyla, vyzařovala z něho hrů-
za. Asi tři metry před ním byl umístěn přezdobený pultík, za ním však nikdo nestál. Ozval se z 
něj však zase ten hlas. Tentokrát již o poznání klidnější: „3AN víš proč jsi tady?“ Mlčel. „3AN víš 
proč jsi tady?“ zopakoval pultík hlasitěji. „Ano, vím.“ Odpověděl jakoby už smířený. Hlas opět 
začal: „Víš tedy…“ „Jedno mi však není jasné“ přerušil hlas 3AN „Proč vyrábíme ohromná množ-
ství Radosti, když pak stejně si můžeme dát jen jednu denně?!“ „Má to jednoduchý důvod,“ 
pokračoval hlas „existuje mnoho lidí, jež pracují jinde a Radost si sami vyrobit nemohou, proto 
ji vyrábíme pro ně, oni zase dělají všechno ostatní, třeba oblečení a obědy. A víš tedy co…“ opět 
byl přerušen: „Ještě, proč když po práci ulehám do postele, cítím podobný pocit, jako když si 
dám Radost?“ „Vlastně, tohle by ses neměl dozvědět, ale na druhou stranu já mám zakázáno 
lhát...“, plechový hlas se přepnul na hlas lidský, „a navíc se potřebuji se vypovídat, dlouho sem 
již nikoho nepřivedli a já potřebuju mluvit, vlastně mluvit s lidmi taky může přivodit tento 
pocit…“ hlas byl opět přehlušen 3AN, který dokonale vyveden z míry, se tentokrát nechtěl na 
nic zeptat, pouze chtěl získat čas, aby všechny informace vstřebal. Nakonec, nechtěl vypadat 
hloupě, ze sebe jednu otázku dostal: „A proč tedy nemůžeme používat jiné způsoby? Proč 
jenom Tyčinky?“ „No, tyčinky Radosti jsou nejjednodušší a nejlepší způsob, ty ostatní navíc 
jsou příliš zdlouhavé a nezbylo by tolik času na práci,“ odpověděl pultík. 3AN to však nestači-
lo: „A proč bychom měli pracovat místo toho, abychom získávali Radost?! Proč všichni raději 
nedělají něco jiného?!“ „Vědí, že můžou?“ zeptal se tentokrát ten hlas, a to tím nejvíce uměle 
dobrotivým hlasem. „Já jim to řeknu!“ prohlásil 3AN odhodlaně, přitom co se na židli napřímil. 
„Vážně?“ odvětil onen hlas pomalu, jakoby se škodolibým úsměvem na tváři. Což samozřejmě 
nešlo poznat, protože to byl přece jenom pultík. A potom se s myšlenkou, že se již vypovídal a 
pobavil dost, zasunul do podlahy. Dál už si to 3AN opět nepamatoval.  

Teď se pro změnu probral zpět ve svém pokoji. Všichni ostatní byli už pryč. Chtěl si odzív-
nout, ale nešlo to. Poprvé si uvědomil, že je něco špatně. Zkusil to znovu. Nešlo to. Šáhnul si 
rukou tam, kde by měl mít pusu. Místo rtů však nahmatal běžnou kůži jako všude jinde. Ale 
ještě něco, byli tam pevné švy! Zkusil zakřičet, to se ale také samozřejmě nepovedlo a on začal 
panikařit. Když se uklidnil, došlo mu, proč si ten pultík mohl dovolit všechno tohle říct. On totiž 
člověk se sešitou pusou nemůže toho moc ostatním povědět. Pak mu ale došla ještě další věc: 
nemůže již dostávat Radost! Dostal už zase strach, který ale za chvíli vystřídal záchvat vzteku. 
Ale potom taky něco úplně nového: smutek. Po asi dvaceti minutách byl poslán na výrobu. 
Když procházel halou ke svému místu, všichni na něj udiveně civěli a on už nevěděl, co si má 
o tom všem myslet. Den skončil a 3AN ulehal do postele se smutkem smíšeným se vztekem.

Uplynulo již takto mnoho dní. Zpočátku jeden depresivnější než druhý. Ostatní se snažili z 
3AN nějak dostat, co se mu stalo, avšak bez úspěchu. On, navzdory odejmutí Radosti, si na no-



vou situaci nakonec zvykl, a dokonce začal víc doceňovat ostatní věci, přestože jich bylo málo. 
Jednoho dne se mu povedlo si jednu tyčinku opět vzít. Pak mu ale došlo, jak byl hloupý, když ji 
vlastně nemůže sám sníst. Radši ji tedy dal tajně pracovníkovi, jenž byl ten den vedle něj. A ke 
svému překvapení zjistil, že je to stejně dobrý pocit, jako by si tyčinku dal sám. 

Tobiáš Zgabaj
ZŠ Salvátor

V DUŠI S NEDŮVĚROU

Řídím se svým instinktem a běžím se ukrýt před tím tajuplným starcem, jež mě už tak 
deset minut pronásleduje. Nejspíš bych to neřešila, kdyby nebylo příšeří a kolem chodili smr-
telníci.

Jakmile se schoulím do vylekaného postoje za kousek polorozbořené zdi, z poza rohu se vy-
noří, jako z hororu, onen sotvachodič. Zaječím, rychle se zvednu, vytáhnu taser a bleskurychle 
mu jej přiložím do nejbližší části jeho těla. „Jsem v pytli!“ vyjeknu, když zjistím, že mi do taseru 
natekla voda. Modlím se k Bohu, když vtom se stařík mile usměje a podá mi jakousi dřevěnou 
vyřezávanou truhličku porostlou lišejníkem a k tomu moudře dodá: „Ty to tady ještě stihneš 
změnit, na mne již čeká plachetnice s úmyslem převézt mne na druhý břeh.“

Než se stihnu vzpamatovat, dědoušek už je pryč a já, zaplavená směsí – sama nevím, jestli 
pozitivních či negativních emocí, zvědavě otevřu krabičku, v níž se skrývá jistý architektonický 
náčrt jakéhosi bránou počínajícího tunelu spolu se zdobným kovaným klíčem. Když ho chytím 
do rukou se záměrem důkladněji si ho prohlédnout, nestačím se divit. Vedle mne jako kouzlem 
poletuje zvláštní bytost – něco mezi vílou a andílkem. K mému podivu se mi představí: „Jme-
nuji se Lauren a jsem laptara. Nyní tě budu provázet do světa jiných rozměrů. Budeš moci být 
prostřednicí. Dostaneš se tam, kde ani myšlenka jiných nesahá.“

Laptara Lauren mě po celou dobu svého monologu ovívala svými bílými řasami. Její vlasy 
mi připomínaly břečťan, až na to, že byly růžové. To ji dělalo jedinečnou. 

A je to tady, klíč dávám do zámku a odemykám. Procházím tunelem. Před očima se mi 
vznáší honosný palác, jenž je obklopen mléčnou pěnou. Všechno je tu tak obrovské, že člověk 
trpící megalofóbií by zde jen těžce přežíval. Kolem poletují něžné laptary podobné Lauren. 
Zatímco se dívám kolem, oči se mi zarosí slzami. Dívám-li se pod sebe, všimnu si skvostného 
jezera, ve kterém plavou bílé velryby. Obloha má místo slunce tak tisíce jasně svítících hvězd. 
Mechem porostlá zem ve mně zanechávala pocit čista. Proč stařík chtěl, ať tohle vidím, mi není 
jasné. Chtěl snad, ať zde zůstanu? Ať mám zlost, že sama žiji v mizerné chudobě, v domě tak 
prostém s rezavou vodu?

Z mých myšlenek mě vytrhne až Lauren. „Není ti nic?“ zeptá se, když uvidí potlačené slzy. 
Na vnější straně jejího prstu si všimnu jakéhosi sněhově bílého znaku. Má zvědavost překryje 
nejistotu v mysli a začnu hloubat. Něco mi to připomíná. Avšak za žádnou cenu si teď nedoká-
žu vzpomenout co.

O několik chvil později jsem opět ve svém módu a doptávám se Lauren: „Jak je možné, že 
je vaše příroda tak rozvinutá a bez známek dotčení? Proč zde máte tolik druhů zvířat?“ ptám 



se rozzářeně. Jinak to zde snad ani nelze při té záplavě tekoucího pokoje. „Na tyto otázky by 
ti zajisté lépe odpověděl Luaroez. On je vornož a zabývá se fungováním Zemity (tak tomu tu 
říkali) více nežli já.“

Představím se Luaroezovi – na první pohled si všimnu jeho svalnaté postavy. Díky jeho 
tmavým vlnitým vlasům, pronikavé vůni sladkého jasmínu a zároveň svěží máty, se do něj na 
moment zamiluji, než mne přistihne racionální část myšlení. No, nikomu bych nevyvrátila, že 
tohle je můj typ.

Svižně Luaroeze zahrnu dotazy a on začne mluvit. „Víš, tady na Zemitě žijí zvířata volně 
bez zásahu. Mohou se zde vyvíjet do druhů, jež vy ani nepoznáte, díky tomu, že je nikdo ne-
plaší. Zvířata by nás nenapadlo jíst. No představ si, že jíš třeba támhletu unikátní velrybu, která 
ti každým dnem dodává radost. Jsme v tomto zcela přesvědčeni o skromnosti. Na to máš jiný 
pohled, když zvířata žijí kolem tebe, vnímáš je celým srdcem. Jelikož žijeme v centru dění pře-
měňujících se vodopádů na šumějící lázně, rozhodně tě nebude upokojovat jeho znečištění. S 
laptarami i vornoži vycházíme v míru, nedorozumění řešíme s klidnou hlavou a laskavostí. To 
může za to, že se cítíme skvěle a svobodně.“

Luaroez mi dal úplně jiný pohled na Zemitu i Zemi. Jsem za něj vděčná. Náhle si začnu 
uvědomovat mé poslání a spolu s tím se mi najednou vybaví, odkud znám ten bílý znak na Lau-
reniném prstu. Má jej v logu jedna nezisková organizace zabývajícím se hladomorem v Africe. 
Lauren mi to hned objasní. „Kdysi byl na Zemitu poslán chlapec. Situace na Zemi byla tehdy 
plná chudoby. Chlapec neměl klidnou hlavu, když spatřil bohatství na Zemitě, a tak se rozhodl 
udělat svět lepším místem. Jelikož mu byl náš prostor inspirací, do loga vměstnal tetování cha-
rakteristické pro obyvatele Zemity.“ 

Srdce se mi rozbušilo, byť jsem nebyla ve stresu. Ten tajuplný stařík v sobě nesl mnohem 
více. Bohatou historii dobroty! Chtěl ten pocit důležitosti dopřát i mně. Už nikdy nedám na 
první pohled, slíbím si. Jsem znepokojena při vzpomínce prvního dojmu – vrah prý…

Ano, poučená již jsem, tak nezbývá nic jiného než se rozloučit. Lauren mi do lahvičky na-
bere voděnu. To prý abych se mohla vracet a pověsí mi ji na krk. Luaroez mi zase podá sklenici, 
abych se s pomocí voděny dostala domů. Kvůli nemilé zkušenosti s červem, kdy jsem ho nevě-
domky vypila, otočím sklenici – to aby ze sklenice kdyžtak vypadl. To už je můj tik z dětství, s 
tím nic nezmůžu. Ještě naposledy se rozhlédnu po tom ráji a loknu si voděny.

Tunel mne jako vyplivne na kovanou lavičku a já, silnější bytost s úsměvem v očích, už jen 
přemýšlím, kde začnu budovat ten dobročinný palác.

Barbora Magdaléna Mervartová
ZŠ Salvátor

JAK MÁLO STAČÍ KE ŠTĚSTÍ

Někde zpovzdálí slyším vyzvánění budíku a přeju si, aby to byla součást mého snu. Nechci 
zase vstát do nového dne a čelit svým problémům, rozhodnutím či myšlenkám. Někdy je toho 
na mě až moc. Někdy se chci vrátit v čase do dětství, kdy jediné, co jsem řešila, bylo, jestli si 
dám čokoládovou, nebo vanilkovou zmrzlinu. Nebo jestli se na karneval převleču za princeznu, 



nebo vílu. Ale to už nejde. Tak radši, než abych se zase ztratila ve svých myšlenkách, otevřu 
oči a sednu si na okraj postele. Čtyři hodiny ráno. Za hodinu se mám sejít s mými kamarády, 
chceme podniknout malou výpravu. Podívat se někde z větší výšky na východ slunce. Miluju 
východy i západy slunce, unikám při nich někam jinam, vnímám jen tu krásu přírody, krásu naší 
planety. Obleču se co nejtepleji. Tepláky, triko s dlouhým rukávem, přes které si dám teplou 
mikinu a zapnutou bundu s kožíškem uvnitř. 

Venku je ještě tma, vidím na cestu jen díky rožnutým lampám nade mnou. Mráz mě štípá 
do tváře a mírný vítr, který vane směrem k mému cíli, mi rozcuchává vlasy a kvílí v uších. Jinak 
slyším už jen šustění listů. Jak na stromech, tak i těch ojedinělých, které se válí na cestě. Jdu 
po chodníku vedle hlavní cesty. Sem tam tudy projedou auta, ve kterých nejspíš sedí unavení 
lidé na cestě do práce. Pozoruji, jak se postupně rozsvěcuje v oknech domů a paneláků. Jak už 
pomalu mizí hvězdy na obloze. Nemůžu uvěřit, že hvězda je vlastně velká žhavá koule a další 
je od ní několik tisíc kilometrů. A my vidíme jen třpytící se tečky na obloze. Je to neuvěřitelné, 
jak příroda dokáže být zajímavá.

Z přemýšlení mě vytrhnou lidé v dálce naproti mně. Jen díky siluetám vím, že jsou to oni. 
Moji nejmilovanější přátelé, kteří jsou v podstatě jediní, kteří semnou do něčeho takového 
dokážou jít. Vlastně by semnou šli i na kraj světa. Jsem za ně opravdu vděčná.

,,Vidím, že jsi nezaspala. Stal se zázrak?” zasměje se Bety.
,,Asi nás až moc miluje,” objala mě Miriam. 
S úsměvem na tváři protočím očima a začnu shánět posledního člena té naší zdařilé sku-

piny.
,,Jediný, kdo tu zaspal, je Honza, jak tak vidím,” prohodím a sednu si na patník, protože se 

pořád cítím jako bych z poloviny spala.
Ubíhá minuta po minutě a my si během čekání sdělujeme a vyprávíme, co jsme stihly zažít 

za ty dva dny, co jsme se neviděly. Já neměla moc co vyprávět. Vlastně jsem se jen učila do ško-
ly a chodila do tanečního sálu, kde jsme se s kamarádkou učily choreografii na státní soutěž, 
kam se mimochodem chystám zítra. Minule mi na soutěži utekla medaile jen o jedno místo. 
Byla jsem zklamaná, ale i zároveň pyšná, že jsem se dostala tak daleko a dala si předsevzetí, že 
tu medaili příště vyhraju. A upřímně myslím, že mám i šanci.

Po asi deseti minutách konečně vidíme Honzu v dálce přicházet. Samozřejmě bych to ne-
byla já, kdybych se nezvedla a neběžela za ním. Objala jsem ho tak pevně, že se málem skácel 
k zemi. Ale vím, že ho to potěšilo. Objal i Miriam a Bety, a my jsme už konečně mohli vyrazit. 
Museli jsme jít trochu více rychleji, abychom to stihli. Už se začalo rozednívat a s tím přišel i 
zpěv ptáků, kteří si to poletovali nad našimi hlavami. I přes to, že jdeme rychle do kopce, si 
i s tím zrychleným dechem stíháme povídat. Honza nám zrovna před chvílí vyprávěl, jak se 
po cestě lekl nějakého stínu za keřem. Bety s Miriam nám teď vyprávějí o jejich cestě. Jak se 
bály projíždějící policie, a tak radši skočily do křoví. Začala jsem se smát, opravdu mě dokážou 
pobavit jen tím, co za nesmysl dokážou vymyslet.

Ani jsem nepostřehla, že cesta uběhla tak rychle. Už jsme skoro v cíli, vidím ho. Vidím i první 
známky východu slunce. Obloha se začíná zbarvovat do červené, až fialové barvy. Už teď je to 
nepopsatelně nádherné. Začneme vytahovat telefony, abychom si tyhle momenty mohly za-
znamenat a pak na ně vzpomínat. Vidím Miriam, že si chce zrovna vyfotit výhled, tak popadnu 
Bety a Honzu za ruku a vletím ji do záběru.



,,No nádherní jste, teď už si můžu vyfotit ten výhled?” řekne ironicky Miriam. My se jen 
zasmějeme a jdeme si sednout na zídku, která je vybudovaná na místě našeho cíle. Odsud 
máme celý výhled před sebou. Hned se k nám přidá už i Miriam.

Sedíme tu, povídáme si a jen pozorujeme, jak vychází slunce. Postupně se to zbarvuje spíš 
už do růžové, oranžové až žluté, ale červánky jsou pořád vidět. Pomalu mi dochází, jaké mám 
štěstí, že tady můžu být s těmi, na kterých mi tak záleží. A sledovat s nimi to, co miluji nejvíce. 
Východ slunce. Každá minuta je tak vzácná a už nejde vzít zpět. Steče mi slza. Z toho, jak jsem 
momentálně šťastná. Jak málo stačí ke štěstí. Jak málo stačí, aby se moje ráno, kdy už jsem se 
ani nechtěla vzbudit, proměnilo v něco tak nezapomenutelného. 

,,Proč brečíš?” zjistím, že se na mě dívá Bety. Hned na mně spočinou všechny pohledy. 
Sklopím pohled a chvíli mlčím.
,,Jen vás mám fakt moc ráda a jsem ráda, že jste tu se mnou”
Víc už jsem ani nemusela říct a jen cítím, jak z jedné strany mě objímá Honza a z druhé 

Bety a Miriam. 
Takhle tu sedíme minutu za minutou, už vlastně ani nevím jak dlouho. Přeju si, aby tahle 

chvíle neskončila. Nevím, jak to bez nich doma zase budu zvládat. Vlastně jedno vím jistě. 
Tahle vzpomínka je klíčová. Srdcová a nikdy na ni nezapomenu.

Kristýna Kolajová
ZŠ Salvátor

O JEDNÉ ŠŤASTNÉ PLANETĚ

Gabriela Skýpalová
ZŠ Krhová

Chci letět na šťastnou planetu
a navštívit tam pratetu.
Chci vidět, jak tam žije,

čím se živí a co pije.

Co tam dělá za práci
a z koho si dělá legraci.

Je to pro mě záhada,
celá její zahrada.

Kytky se tam smějí

od rána si pějí,
veselou písničku,
pro moji tetičku.

Radují se všichni spolu,
papá teti…,

letím domů.



PES

Viola Burdová
ZŠ a MŠ Choryně

PŘÍBĚH O JEDNÉ ŠŤASTNÉ PLANETĚ

Samuel Žitník
ZŠ Krhová

RADOST

Ivana Porubová
ZŠ a MŠ Loučka

Můj pejsek je rychlý jak střela.
Mám ho ráda zcela!

Běháme spolu venku,
občas potkáme fenku.

Pejsek si hraje rád,
je můj velký kamarád.
On je radost pro děti,

kamarádů má jak smetí.

Někdy mi v běhu nestíhá,
protože je tlustý jak kobliha.

Když si hrajeme v lese,
moc rád mi klacky nese.

Když potom jdeme trávou,
náladu má moc hravou.
Doma nás čeká svačina,
vleze si ke mně do klína.

Tam někde v dáli,
za mléčnou dráhou,
objevila se planeta,
kde přistála raketa.

Kosmonauti vylezou,
údivem se nadnesou,
jsou ve stavu beztíže,
nemají žádné potíže.

Na povrchu planety,
našli vzácné špagety,

a duhové bagety,

z toho byly náměty,
do veselé kuchařky,

kosmonauta Markéty.

Marťani se radovali,
že kosmonauti hodovali,

skafandry jim praskají,
zjistí, že vzduch dýchají.
Zůstanou žít na planetě,
podzim, zima taky v létě,

zvou vás všechny, taky tebe,
pečení holubi tam padají z nebe.

Radost je smích a legrace,
radost je dárek a Vánoce.

Radost je slunce a zmrzlina,

radost je příroda a květina.
Radost je tatínek a maminka,
radost je výlet a vzpomínka.



ŠŤASTNÁ PLANETA

Jakub Štursa
ZŠ Krhová

DÁREČEK

Tam daleko ve vesmíru,
minulo to černou díru,
za velikou zatáčkou ....

Nachází se planeta,
kde přistává raketa.

Turisti jsou v úžasu,
obdivují tu převelikou krásu.

Rostou taky kytičky,
kvetou stromy a létají včeličky.

Motýlci, ti se mají,
nektar z květů vysávají.

Vítr se prohání v korunách stromů.
a ptáčci zpívají písničku k tomu.

Z oblohy sledují tu pozemskou krásu,
kterou najdete i v stébélku klasu.

Zvířátka v lese se o mláďátka starají,
potravu na paloučku společně hledají.

Všude lesy, hory, krásné pláně,
zvířátka se těší na ně.

V potoku jsou ryby, raci,
všude čisto, klid,

i já bych tam chtěl žít!

Pánové a paničky na tváři úsměv mají,
jejich děti kolem nich tancují,

až dech se tají.
Úcta, radost, láska, pochopení

ruku v ruce spolu jdou,
smutek a slzy tady lidé nenajdou.

Vidět tu nádheru na vlastní oči,
již teď víme,

že s radostí se tam vrátíme!

Zítra mám svůj velký den
a mám jeden krásný sen.

Co to bude?
Co to je?

Tajemství …
To to je.

Chcete ho pošeptat?
Nebo jen naznačit?

Dobrá!
Dá se s tím otočit.

Má dvě kola,
růžovou barvičku,

nepotřebuje žádnou krabičku.

Už to víte?
Ještě ne?

Počkáme tedy,
jak to dopadne.

Už je tady,
ten můj den.
Splní se mi

ten můj sen.

Vidím ruličku,
asi proliju slzičku.

V ruličce obrázek růžové barvičky,
rychle zamáčknu všechny slzičky.



Alžběta Žitníková
ZŠ Krhová

ZTRÁTY A NÁLEZY

Radim Pospíšil
ZŠ Salvátor

Narozeniny mám v květnu,
těšil jsem se na ně již v lednu.

Přál jsem si nový mobil,
podmínky mnohé jsem proto splnil.

Ve škole samé jedničky,
na kytaru nové písničky. 

Želvu jsem krmil, kočku taky,
nezapomněl jsem ani v zahradě na ptáky.

Pak přišlo jaro, krásný narozeninový den,
Splnil se můj dlouhodobý sen. 
Mobil jsem dostal, černý byl,
voněl novotou, z Číny dorazil.

Uložil jsem si čísla kámošů,
nezapomněl jsem ani na tetu Marušu.

Do školy vyrazil jsem ráno busem,
od zastávky běžel jsem na Wi-Fi klusem. 

Kámošům se mobil líbil,
půjčení každému jsem slíbil. 

V autobuse domů, místo dobré bylo,
úplně v zadu, poslední na mě zbylo. 

Doma jsem si napsal úkoly,
a poté se chtěl spojit s přáteli. 

Avšak co vidím, mobil tam nebyl!
od hrůzy jsem se zašklebil. 
Rodičům řekl jsem to hned,

byli smutní na pohled. 

Řekli mi: Ráďo, to se sice stane, 
ale další už pro tebe nemáme. 

Hledali jsme všude,
snad tu někde bude. 

Celý týden byl jsem smutný,
Dělal jsem jen to, co bylo nutný. 
Když domů jednou přišel jsem,

rodiče mě vítali s úsměvem. 
Ráďo, pan řidič Orel se ohlásil,

tvůj mobil za sedadlem objevil. 
Rychle jsme do auta nasedli,

kávu a čokoládu dovezli. 

Pan řidič zrovna v buse odpočíval,
když nás viděl, s mobilem kýval. 

Já radost z mobilu jsem měl,
na všechen smutek rychle zapomněl. 

Lidé jsou dobří, teď to vím,
příště na sedadlo se zaměřím. 

Radost je krásná věc, 
a tohle je historky konec. 

Ač vám to přijde divné,
pravdivá je. 

Pan řidič Orel směr Kelč každý den startuje.

Je to můj splněný sen,
děkuji za něj všem!

Je to mé vysněné růžové kolo
a už na něm frčím ven!



FELIX, PELIX A HLEDÁNÍ VESELÉ PLANETY

Ve vesmíru je mnoho světů,
každý je však hodně jiný,
promiňte jestli se pletu,
jeden pilný, druhý líný.

Jedním z nich Nudná planeta,
tam se nikdo nezasměje,

tam neděje se žádná neplecha
a ticho jak v hrobě zde je.

Tady žijí dva kamarádi,
Felix s Pelixem jejich jména jsou,

ti smáli by se rádi,
ti všude dobrou náladu vnesou.

Proto jednou rozhodli se,
že naleznou Veselou planetu,

potřebovali něco, co se vznese,
a tak postavili vesmírnou raketu.

Nejprve na planetu Moudrost letěli,
další byla planeta Smutku,

na první štěstí neměli,
ta druhá byla plná zármutku.

Ptali se, co se jim stalo,
starších i mladších se ptali,

a z každého koutu se ozývalo,
v breku jim všichni povídali.

,,Všichni jsou zde smutní odjakživa,
a proč to nikdo neví,

král tady kousek v paláci bývá,
ten vám to určitě poví.“

Hned utíkali k paláci,
co nejrychleji uměli,

cesta se jim pod nohama ztrácí,
skoro rychlostí světla běželi.

A král jim hned pověděl,
se zamračeným úsměvem,

něco co Pelix nevěděl,
Felix málem pukl hněvem.

,,Každý tady šťastný by byl,
Kdybyste tajné tlačítko zmáčkli.“

Z ničeho nic je do žaláře hodil,
dveře za nimi rychle klaply.

Co nejvíce se mračil,
Pelix se zas trochu bál,

ale rychle svůj vtip spustil.

Vtip se mu vážně povedl,
Drak se na zemi smíchy válí,

naštěstí už se nezvedl,
Pelixovi to dneska pálí.

Žalář starý a zatuchlý byl
a v něm jen jedna lavice,

ale ani obr by ho nezbořil,
světlo zajišťovala jedna svíce.

Felix únavou padl,
když tu se ozvala rána,

rychle se zase zvedl,
pod shozenou lavicí jáma.

Vypadala jako tajná chodba,
která by je dostala ven.

,,Možná tam číhá nějaká hrozba!“
,,Neboj se Pelixi jdem.“

Před nimi otevřel se prostor dlouhý,
na konci s dveřmi zlatými,

na nich byl jen nápis pouhý,
ale se slovy moudrými.

Smutek můžeš zrušit tak,
když strašidelné tvory pobavíš,

nesmíš však couvnout pak,
až velký strach pocítíš.



Šárka Lieblová
ZŠ Šafaříkova

Po tomto Pelix omdlel málem,
Felix otevřel, jak se zdálo,

ocitli se před prvním sálem
a úkolem ve kterém stálo.

Přejdi hlubokou propast,
neboj, nic se ti nestane,

není to žádná past,
neviditelné sklo je tam schované.

Felix byl statečný,
propast rychle přešel,
Pelix byl však bojácný,

a tak dlouho nešel.

Na konec úkol splnili,
před hrdiny je další,
po tom co si prožili,
to bude jenom lepší.

Zamračenému drakovi
úsměv rychle vrať,
jak ti nikdo nepoví,

když prohraješ se ztrať.
Před nimi zlý drak stál,

Před nimi tentokrát dveře bílé,
na nich nápis stříbrný,

proti jaké asi půjdou síle.
,,Doufám, že úkol bude snadný.“ 

Když správné řešení najdeš,
pokud se ti to povede,

po čtvercové síti projdeš,
jiná cesta tu nevede. 

Naproti nim zajímavá síť,
slovo jedno na každém čtverci,

nevěděli po jakých kostkách mají jít,
když najednou vyskočil Felix přeci.

,,Je to písmo planety Moudrost,
a v síti příběh biblický.“ 

Na tvářích byla vidět radost,
úkol splněn jako vždycky.

Před nimi objevil se další,
tentokrát zase na mysl to bylo,

na zdi stál nápis kratší,
nelehký byl, jak se zdálo.

Když hádanku uhodneš
a že bude těžká,

na konec se dostaneš,
tam tlačítko už čeká.

Kamarádi úkol splnili,
za chvíli u tlačítka jsou,

co nejrychleji pádili,
knoflík společně zmáčknou.

Planeta konečně zas směje se,
radostně výská a skáče,
tento příběh štěstí nese,

už nikdo zde nepláče.



VESELÁ PLANETA

Znám jednu planetu,
ta je celá veselá.

Nenajdeš ji na netu,
protože ji znám jen já.

Každý se tam usmívá,
nikdo není smutný,
nikdo není protiva,
však to není nutný.

Nikde není kapka smutku,
všude samé veselí,

Jeden tady staví budku,
jiný skáče do zelí.

Kdyby vážně někdo hledal,
místo plné veselí,

zvědavost ta spát mu nedá,
jistě i spánek oželí.

Jednu planetu bych pro něj měla,
kdo si na smích potrpí,

jenom kdyby tam jít směla
osoba, co netrpí.

Místo je to nádherné,
nic pro smutné lidi.

Tak to je už konec, ne?
Jak se Vám tu líbí?

PLANETA V DÁLI

Na planetě vzdálené,
nemračí se nikdo,

všechno je tam veselé
a mají dobré jídlo.

Jednou vytáhnu svou raketu
a poletím tam zas,

pak po dlouhém letu,
uzřím její jas.

Hraje barvou duhovou,
nikde kapka černé.
Nikde ani takovou,
která značí smutné.

Pokud někdo chce ji vidět,
klidně ho tam zavezu,

za dotaz nemusí se stydět,
já vzdám se svého nálezu.

Místa je tam dost a dost,
mračit se tu nejde.

Vítán je tam každý host,
který v dobrém vejde.



NAŠE MODRÁ PLANETA

Martina Kozáková
MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené

Planetu svou modravou
mám ze všech nejraději.
Pluje Mléčnou dráhou,
nepropadá beznaději.

Růže tam tak krásně voní,
taktéž jiné květy.

Motýli se nad nimi honí
a hledají další světy.

Lesy si tiše šeptají
a ševelí ve větru.

Potůčky si povídají
a rybkám vymýšlejí hru.

Ptáčci si tu cvrlikají,
zpívají si každé ráno,

včelky nám med rády dají.
Pěkně je to tady dáno.

Na podzim se listy barví

pěkně do duhova.
Červená či žlutá, kdo ví,

můžeš hádat znova.

Slunce svítí každý den,
měsíc každou noc.

Děti běží hrát si ven
i já se těším moc.

Tak to bude asi konec,
nevím už co říci dál.

Slyším zvonit zlatý zvonec,
krásně nám všem hrál.



ZATOULANÁ MICKA







Veronika Pospíšilová
ZŠ Salvátor



PŘÍBĚH O JEDNÉ ŠŤASTNÉ PLANETĚ



Anežka Sedláčková
ZŠ Branky



O HVĚZDIČCE, KTERÁ PLAKALA, ŽE NEUMÍ SVÍTIT

Ema Zgabajová
ZŠ Salvátor



PŘÍBĚH O JEDNÉ ŠŤASTNÉ PLANETĚ







Sára Foltýnová
ZŠ a MŠ Loučka



CHLUPATÉ PŘEKVAPENÍ





Dominika Škrobáková
ZŠ a SŠ pro sluchově postižené



NACHYTANÝ BRÁCHA





Vojtěch Vinkler
ZŠ a SŠ pro sluchově postižené



FELIX, PELIX A HLEDÁNÍ VESELÉ PLANETY





Šárka Lieblová
ZŠ Šafaříkova



NEJKRÁSNĚJŠÍ VZPOMÍNKA

Noemi Pavelková
ZŠ a MŠ Loučka



OPĚT SPOLU







Veronika Straková
ZŠ Šafaříkova



ANDĚLÉ A DÉMONI





Tereza Trávníčková
ZŠ Šafaříkova





ABY ZE SVĚTA NEVYMIZELA RADOST
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