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Miroslav Kabela, *26.3.1938 - †20.2.2011
iniciátor a donátor soutěže

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.

 



Literatura je jediný stroj času, který funguje. Jen knihy nás dokáží přenést do 
minulosti, zcela zdarma cestovat po světě. Umožní nám nahlédnout do života a my-
sli stavitele egyptských pyramid, povypráví nám příběh ze starého Říma, středověké 
Francie, Prahy devatenáctého století. Umožní nám prožít příběhy, které bychom pro-
žít nemohli a možná ani nechtěli. Když je příběh dobře napsaný, čtenář se v něm ztratí, 
zažije emoce, které by jej jinak nezasáhly, a možná se pak i ve svém vlastním životě 
dokáže lépe vcítit do pocitů lidí kolem sebe.

A autor textu je ten, kdo čtenáře příběhem provází. To on musel vymyslet pří-
běh, vytvořit postavu tak, aby jí čtenář uvěřil, načrtl atmosféru a vtáhl čtenáře do jím 
vytvořeného světa. Není to lehké a ne vždycky se to povede, ale za pokus to stojí. 
Už jenom proto, že ten, kdo sám někdy zkusil napsat povídku, pohádku nebo román, 
poznal, jaké je k napsání knihy potřeba vynaložit úsilí, a bude se na knihy, literaturu a 
lidi kolem ní dívat poučenějším pohledem.

Je skvělé, že se do literární soutěže každý rok hlásí hodně mladých autorů, a 
držme jim palce, ať jednou – budou-li chtít – napíší knihu, která přinese radost mnoha 
čtenářům.

Alena Mornštajnová
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OSLÍK

Byl studený prosincový den. Zem nebyla pokrytá sněhem, v tamních krajích to-
tiž nesněží, ale prokřehlou krajinu v tomto období místo toho bičoval silný západní 
vítr. Dnešek byl ale klidný, matka příroda se rozhodla udělat menší přestávku a nechat 
končině trochu času na nabrání sil. Stromy v lesíku, unavené z každodenního napínání 
sil proti vichru, si mohly odpočinout a narovnat své zelené jehličnaté nebo holé list-
naté koruny. 

Z lesa vedla uzoučká cesta, po níž se ubíral vůz naložený kládami. Na kozlíku 
seděl postarší vozka zachumlaný do dek, v ruce třímal bič a před ním šel starý šedivý 
osel. Nohy už mu nesloužily tak jako dříve a občas proto krapet vybočil ze směru. 
Na této nepříliš široké cestě plné hrbolů to byl obzvláště těžký úkol. Najednou pravé 
zadní kolo najíždí na kámen a hop, sjíždí do příkopu vedle stezky. Vozka probraný z 
polodřímoty křičí a nadává oslovi: 

„Ty starý mezku! Ani rovně jít neumíš! Zaber, mám ti snad pomoct bičem?!“ 
„Ne, bič ne, jen to ne,“ říká si oslík a napíná, za vozkova řvaní, všechny své síly, 

avšak náhle šleh a jeho tělem se rozlila štiplavá bolest. Oslík zaúpí a vůz konečně na-
jede zpátky na cestu.

Po nějaké době přijedou k louce, kam pastýři vyhnali ovce na pastvu a poklidně 
je zde hlídají. Vozka zastavuje a mává na pastýře oděného v černé vestě z ovčí vlny. 
Starý známý k němu přichází a s ním i jeho dva ovčáčtí vlčáci.

„Tak co, Čeňku, pořád taháš dříví s tou herkou?“ ptá se ovčák.
„No musím, koně mi nedají, i vůl by byl lepší než tenhle osel. Nedrží směr, ani 

zavřít oči nemohu. Snad ho ty těžké klády za nějakou dobu umoří,“ povzdechne si kočí.
Mezitím se k oslu přitočili psi a začali se mu vysmívat:
„I ty chudáku, co je to za život tahat každý den dřevo sem a tam, na to se hodí 

valaši, ne takový šunt jako ty. K čemu vůbec jsi? Stejně až pojdeš, nikomu chybět ne-
budeš.“

„To by mě taky zajímalo,“ pravil smutně oslík a pomalu se na vozkův povel rozjel. 
Dojeli k pile a statní hoši začali vykládat dřevo z vozu vedle na hromadu. Po ně-

jakých dvaceti minutách byla práce hotova, kočí vyšel z domu s dýmkou, otočil vůz 
a popohnal osla k rychlejšímu pohybu zpátky k lesu. Takový byl oslíkův všední den. 
Les, pila, les, pila, celý den sem a tam s těžkými trámy. Namáhavá práce ho pomalu 
vysilovala a každodenní výsměch ovčáckých psů ho tížil u srdce.

Když pozdě odpoledne dojeli k hospodáři domů, pravil vozka k domácímu, který 
mezitím oslíka vypřáhl a zavedl ho do stáje: 

„Proč ho neutratíš, z koní, oslů a všech tažných zvířat je tento ten nejhorší.“ 
„Já vím, ale je na světě už dobrých třicet let a moc mu už nezbývá, chci, aby si 

těch posledních pár let v klidu dožil,“ odvětil hospodář.



Kočí se vypravil domů a pan domácí ustájil osla mezi koně a přinesl pro ně ve-
černí krmení. Když však odešel, odstrčili koně oslíka se slovy: „Uhni, nejdříve se najíme 
my a ty až po nás.“ Když pak oslík přišel ke žlabu, zbývala tam už jen trocha žita. Za 
nějakou dobu přišel hospodář a vyvedl osla ze stáje. „Kvůli sčítání lidu do města přijelo 
hodně lidí, i můj malý hostinec je plný. Budeš muset teď pár dnů spát ve chlévě.“ 

„Ach jo, tam je největší zima,“ zanaříkal oslík.
„Já vím, že se ti tam nebude líbit, ale je to jediná možnost. Budeš tam mít aspoň 

dost prostoru jen pro sebe, starou kravku jsem dal řezníkovi, tak tě tam nikdo nebude 
rušit.“

„Cože, kravka už není?! Ta jediná pro mne měla vlídného slova.“
Oslík ulehl na starou vymlácenou slámu do rohu chléva, a když pan domácí ode-

šel, plačtivě si pomyslel: „Nikdo mne nemá rád, nikomu za nic nestojím, jsem tu na 
světě sám. Proč jsem se jen narodil?“ a rozvzlykal se. V tu chvíli se mu chtělo jen umřít.

Večer, když už skoro usínal, ho náhle vytrhly z polospánku hlasy. Jeden hlas patřil 
jeho pánu a druhý patřil neznámu muži, který k hospodáři promlouval:

„Pozdrav Pánbůh, dobrý muži, nenašel by se v tvém domě nocleh pro moji ženu 
a mne? Přišli jsme se zapsat do sčítání a moje manželka je každou chvíli v očekávání. 
Mám strach, aby nemuselo dítě přijít na svět na ulici.“

„Je mi líto, celý můj skromný podnik je zaplněn hosty. Zkuste se zeptat vedle.“
To už jsme zkoušeli, ptali jsme se po celém městě, ale nikde nemají volno. Snaž-

ně tě prosím, copak se zde nenajde jediná komůrka, kde bychom mohli složit hlavu?“
„Snad chlév by mohl postačit. Je to sice nocoviště zvířat, ale co se dá dělat.“
„Mockrát ti děkuji, chlév bohatě postačí.“
Při těchto slovech se otevřela vrata a vešel hospodář s lucernou, po něm mladá 

krásná žena v bílé róbě a modrém závoji. Po ní vešel do chléva muž, kterému patřil 
druhý hlas, o něco starší než žena, v hnědém plášti a s dlouhou holí podobnou paste-
vecké. Muž ještě jednou poděkoval hospodáři, rozložil svůj plášť na slámu, žena se na 
něj posadila a ztěžka oddychovala. Její velké bříško napovídalo, že děťátko bude chtít 
za malou chvíli ven. Oslík si řekl: „Aspoň tu dnes nebudu spát sám,“ a zavřel znovu oči.

 Po nějaké době se osel vzbudil a uslyšel dětský pláč. Malý chlapeček byl už na 
světě. Matka ho položila do jeslí a zabalila jak do otcova pláště, tak do svého závoje. 
Miminku byla však stále zima a plakalo. „Co budeme dělat, už tu není nic, čím bych ho 
zahřála,“ zoufale povzdychla maminka. V tu chvíli se přisunul k jeslím oslík a začal na 
děťátko dýchat svými velkými nozdrami. Teplý vzduch chlapečka zahříval a ten hned 
pookřál, usmál se na oslíka a začal se od srdce smát. „Tebe nám seslalo samo nebe,“ 
pravil otec a matka přisvědčila hladíc oslíka po jeho hebké srsti.

Po chvilce se ozvalo zaklepání na vrata a dovnitř vešli pastýři s vlčáky a oveč-
kami.

„Zjevili se nám andělé, ohlašovali narození nového krále a oslavovali ho,“ ujal se 



slova nejstarší z pastýřů, „přišli jsme se mu poklonit a předat mu to málo, co máme.“
„Jen klidně pojďte a přistupte, před hodinkou se nám narodil,“ odpověděl klidně 

tatínek. 
Ovčáci přicházeli, klaněli se děťátku a dávali mu dárky. Maminka tak mohla sy-

náčka zabalit do teplé vlny, aby mu bylo hezky teploučko. Když však chtěli přistoupit 
psi, chlapeček se rozvzlykal, i vzkřikl jeden pastýř: „Ven, vy zablešenci, sic vás poženu 
holí!“ Psi s kňučením a se svěšenými ocasy odešli z chléva ven do tmy.

Po celou noc se do chléva chodili malému klučíkovi poklonit lidé z celého města 
a všichni chválili oslíka za jeho starostlivost, obětavost a říkali si mezi sebou: „Dobře, 
že tu dnes večer byl, aby mohl zahřát našeho Vykupitele.“ Když druhého dne přišli tři 
mudrci, kteří se tu radostnou zvěst také doslechli, maminka jim vypravovala onen 
příběh, co se té noci stal. Mudrci kroutili hlavami a jeden prohlásil: „Osel, takové hlou-
pé tupé zvíře. A přesto se tomu poslednímu z posledních dostalo té největší pocty na 
zemi, že mohl opatrovat Spasitele světa.“ A oslík si s radostí říkal: „Teď už vím, proč 
jsem se narodil.“

Když rodina odjížděla, vzala si oslíka s sebou. Hospodář ho rád prodal, a když se 
s ním otec loučil, řekl mu: „Bez tvého oslíka by náš synek jen těžko zvládl první noc.“

Tobiáš Pupík

VÁNOČNÍ POHÁDKA

Byl zimní večer, město již utichlo a z nebe začaly poletovat drobné sněhové vlo-
čky. Blížily se Vánoce, a tak na náměstí svítil vánoční stromeček a na domech světýlka. 
Všude bylo ticho, nikde ani živáčka, a přece jen mělo město malého tichého pozoro-
vatele. Na nadýchaném bílém sněhovém obláčku seděla malá zvědavá hvězdička a 
shlížela na tu nádheru.

Její sestřičky chtěly hrát na schovávanou a volaly na ni: ,,Pojď si s námi zahrát a 
neseď tam tak sama.“

,,Hned přijdu,“ odpověděla hvězdička, ale dál sledovala malá mihotavá světýlka. 
Zdála se jí tak blízko, že by je mohla uchopit, i když sama dobře věděla, jak daleko od 
ní jsou. Chtěla je vidět lépe, a tak seskočila na nižší obláček, když v tom jí podklouzla 
nožička a naše zvědavá hvězdička již padala z nebe na zem. Byla tak daleko od svých 
sestřiček, které byly zabrané do své hry, že si ani žádná nevšimla, co se stalo.

Hvězdička padala a padala, až dopadla na zem, do čerstvě napadaného měkkého 
sněhu. Ocitla se v temném lesíku, daleko od svých sestřiček. Hvězdička se rozhlédla, 
vstala a dala se do chůze. Na cestu si svítila, ale její drobounké nožičky se jí bořily do 
hlubokého sněhu a za chvíli se unavila. Posadila se pod strom, kde nebyl napadaný 



sníh, aby ji nestudil, a začala potichu plakat. Uvědomila si, co se stalo. Spadla z nebe a 
už nikdy se nevrátí. Už nikdy neuvidí své sestřičky. Byla jí zima, na sobě měla jen lehké 
šatičky. Ještě nikdy nebyla někde sama.

A tak tam seděla, promrzlá a uplakaná. Když vtom uslyšela kroky. Blížily se k 
ní. Schoulila se do klubíčka a čekala, co se bude dít. Zpoza stromu se vynořila malá 
postava. Upřeně se na ni zpod čepice dívaly dvě velké modré oči dítěte.

,,Kdo jsi? Co tady děláš?“ zeptala se opatrně holčička, aby ji moc nevylekala. 
Chvíli Hvězdička neodpovídala, ale pak potichu řekla: ,,Jsem hvězdička, spadla 

jsem z obláčku, když jsem se z něj dívala na barevná světýlka, už nikdy se nemůžu 
vrátit zpět domů na nebe a už nikdy neuvidím své sestřičky.“

,,To je mi líto, není ti zima?“ zeptala se po chvilce holčička a ani nečekala na od-
pověď a už si sundávala svou vlněnou šálu, přišla blíž k hvězdičce a zabalila ji do ní.

,,Děkuji, jak se jmenuješ?“
,,Jsem Adélka,“ odpověděla s úsměvem.
,,A co tady sama děláš, taky ses ztratila?“
,,Ne, neztratila jsem se, jsem tady s tatínkem. Šli jsme společně dát zvířátkům 

do krmelce čerstvé seno a kaštany, ať mají co v zimě jíst a zaslechla jsem tvůj pláč.“ 
Na chvíli se rozhostilo ticho, které přerušilo až volání Adélčina tatínka: ,,Adélko, 

Adélko, kde jsi?“
,,Tady jsem,“ zvolala rychle holčička a pak se otočila zpět k hvězdičce a navrhla jí: 

,,Nechceš jít s námi? Vzali bychom tě k nám domů.“
,,Opravdu bych mohla?“
,,Určitě, tatínek bude jistě souhlasit, přece tě tady v takové zimě samotnou ne-

necháme,“ a už hvězdičku brala do náruče a pospíchala za tatínkem.
Když k němu doběhla, hned začala vyprávět, co se hvězdičce stalo, jak ji našla a 

že ji chce vzít k sobě domů, protože nikoho jiného nemá. Tatínek souhlasil, chytil Adél-
ku za ruku a všichni vyrazili směrem do města. Jak se k němu blížili, začala hvězdička 
poznávat světýlka, které viděla z obláčku. Už si nepřipadala ztracená a už ani nepla-
kala, s radostí pozorovala, jak kolem nich problikávají zářivá světla.

Zastavili se až před malým domem skoro na konci města a tatínek začal odemy-
kat dveře. Když je otevřel, přivítala je vůně cukroví a teplo. Adélka postavila hvězdičku 
na zem, vysvlékli se a vkročili do kuchyně, kde už na ně čekala maminka. Adélka jí 
převyprávěla, co se stalo, a ta hvězdičku s radostí přivítala. Sedli si společně ke stolu, 
povečeřeli a společně si povídali až do pozdních večerních hodin.

Někdy hvězdička vzpomínala na své sestřičky na obloze, co asi tak dělají, ale už 
neplakala a nebyla smutná, našla totiž svou novou rodinu, kde byla šťastná. Adélka 
se o ni starala, hrála si s ní a ona jí za odměnu krásně svítila na vánočním stromečku.

Veronika Drajsajtlová



TAM NAHOŘE MÁ KAŽDÝ SVOU HVĚZDU, BENE. 
AŽ NASTANE MŮJ ČAS, MÁ HVĚZDA SPADNE.

Jako by Pán seděl vedle něj. Tak zřetelně slyšel jeho hluboký, třesoucí se hlas. 
Jenže lavička před chalupou už nějaký čas zela prázdnotou. Od chvíle, kdy Pán přestal 
chodit ven a zůstával celý den v posteli, si na ni kromě těch mužů v bílých pláštích 
nikdo nesedl. Ben už v té době cítil, že je něco špatně. Ti bílí pánové vypadali smutně, 
až si myslel, že se ani neumí usmát. 

Odpoledne znovu přijeli bílí pánové. Ale nebyli sami. Přivezli si s sebou další dva 
muže, ale v černém. Nepobyli tu dlouho, brzy zase zmizeli. Jenže s nimi zmizel i pach 
Pána. A pocit domova. Ben se celý zbytek dne pokoušel dostat dovnitř domu. Chtěl 
vědět, jestli se mu to nezdá. Chtěl vidět svého Pána a přesvědčit sám sebe, že všechno 
je v pořádku a že mohou zítra večer vyrazit do města vyprávět dětem příběhy tak, 
jako to dělávali každý rok.

Štěkal, ale nikdo mu neotvíral. Kňučel. Vyl. Drápy škrábaly o hladký dřevěný po-
vrch dveří, jak se je snažil dobýt. Nakonec se natolik vyčerpal, že se pak jen tiše posadil 
na své místo a hleděl vzhůru. Hleděl na tu spoustu mihotajících se světélek, jak vlád-
nou temné hlubině oblohy.

Náhle se poklidným nebem něco prohnalo. Bylo to sice malinkaté, ale zanechalo 
to za sebou dlouhou zářivou stopu. Netrvalo to ani jako mrknutí oka a obloha už byla 
zase klidná.

Z dálky se k psím uším donesly čísi kroky. Ben trhl hlavou za zvukem. Ze světla 
města, jež se rozprostíralo dole pod kopcem, se vynořila štíhlá lidská silueta. Chladný 
prosincový vzduch během pár vteřin protkal povědomý pach. Vůně skořice polechtala 
všechny psí čichové buňky. Ben radostně zavrtěl huňatým ocasem. Sledoval, jak se k 
němu postava pomalu blíží.

„Beníku,“ protnul hlas slečny Mariany to věčné ticho, jež sužovalo chatu nad 
městem celé odpoledne. Zlatavého huňáče ihned obalil pocit lásky a přátelství, když si 
k němu mladá blondýnka přidřepla. Studenýma rukama ho jemně pohladila po hlavě. 
Její modré oči se vpíjely do těch tmavých psích. Jenže dnes to nebyly ty věčně veselé 
oči. Dnes se ty dvě modré hlubiny leskly smutkem. „Kamaráde,“ vydechla ztěžka. Z 
drobných, zimou nafialovělých úst, se jí vznesl k nebi obláček páry. „Je mi to moc líto,“ 
šeptala, „vážně.“ 

„Kéž by tak existoval bílý jelen,“ povzdechla si Mariana, načež se začala pomalu 
zvedat, „ten, o kterém nám kdysi tvůj páníček vyprávěl.“ Rozešla se směrem k jeho 
boudě. „Bílý jelen, který plní o Štědrém dni přání,“ mluvila dál, zatímco se skláněla nad 
prázdnou miskou. Dlaní z ní vymetla sníh, pak zpod klopy kabátu vytáhla kus salámu. 
„Pan Seifert všem chybí.“ Kapesním

nožíkem krájela salám na kolečka. „Kdybych bílého jelena potkala,“ ohlédla se 



přes rameno na Bena, „tak bych si přála, aby nám pana Seiferta vrátil. Kvůli všem 
dětem, které jeho příběhy poslouchají. Kvůli dospělým, jež vždy vzpomínají na to, jak 
byli oni ty děti, které poslouchaly.“ 

Ben provázel slečnu Marianu očima, když se po chvíli vydala jeho směrem. Za-
stavila se až u něj. Musel proto zaklonit hlavu, aby viděl do její mladé ženské tváře. 
„Ale hlavně kvůli tobě, Beníku,“ sehnula se, aby mu před odchodem věnovala poslední 
pohlazení.

Kroky se vzdalovaly, vůně skořice slábla. Brzy už tu byl zase ten chladný prosin-
cový večer a jeden osamocený pes před prázdným domkem. 

Říká se, že kdo o Vánocích potká bílého jelena, může si něco přát. A bílý jelen mu 
jeho přání vždy splní. Vzpomínka na příběh o bílém jelenovi v Benovi zažehla plamínek 
naděje. Pokud ho najde, může se s Pánem znovu setkat. A společně pak vyrazí do 
města vyprávět dětem příběhy.

A tak se náš chlupatý hrdina rozběhl k lesu za chalupou. Hrnul nohama třpytící 
se sníh, kličkoval mezi stromy. Bloudil hájem, volal bílého jelena. Očima prohledával 
každičké zákoutí. Zrychlil, kdykoli zachytil nějaký pohyb. Štěkal, jak nejhlasitěji mohl. 
Kňučel kvílivě jako vítr, jenž mu profukoval zlatavou srst. Marně volal bílého jelena. 

Nožky ho zábly, třásl se po celém těle. Chladná noc se mu zavrtávala hluboko 
pod kůži. Temné obrysy stromů se mu ztrácely přímo před očima. Pak ho jeho vlastní 
nohy zradily. Benovo tělo upadlo do vysoké sněhové peřiny. Zima ho celého pohltila. 
Cítil, že se blíží jeho konec. V uších mu zněl tlukot vlastního srdce, když se jeho oči 
pomalinku zavíraly. 

Ležel tam osamocený, zlomený a prázdný. Čekal na svůj čas. Na moment, kdy 
se konečně uvidí se svým Pánem. Čekal by dál, kdyby ho něco vlhkého nedloublo do 
hlavy. Nespokojeně zavrčel, ale narušitele tím nezastrašil. Naopak. Šťouchnutí se opa-
kovalo a tentokrát bylo o něco silnější.

Ben otevřel očka. Jeho pohled se střetnul s párem rozšířených nozder, z nichž 
při výdechu vylétl obláček páry. Sklánělo se k němu obrovské rohaté zvíře na čty-
řech štíhlých nohách. Tělo mělo porostlé sněhobílou srstí. Krásné paroží na hlavě se 
v měsíčním svitu, který do lesa pronikl skrze holé koruny stromů, třpytilo jako noční 
obloha. Kam se proti tomuhle zvířeti hrabal lev, jakožto král zvířat. Tenhle jelen by měl 
vládnout říši němých tváří. Korunu už totiž na hlavě dávno měl. 

Až spatříš bílého jelena, přej si něco. Ben jen tiše zakňučel, načež znovu zavřel 
oči a nechal svou mysl, aby k jelenovi vyslala jeho jediné přání: Vrať mi, prosím, mého 
Pána.

Vše se propadlo do temnoty. Dlouho trvala černočerná tma, ale ještě déle s Be-
nem zůstalo to tíživé ticho. Až když se zdálo být vše ztraceno, zaslechl své jméno.

„Beníku,“ šeptala slečna Mariana. „Beníku, vstávej.“ Retrívr se po dlouhé době 
znovu podíval na svět. Spatřil úsměv slečny Mariany a jiskřičky v jejích očích, které 



byly už daleko veselejší než při jejich posledním setkání. Rychle se vyškrábal do sedu. 
Zmateně se rozhlížel kolem sebe. Tmavý les a zimu zažírající se až do morku kostí 
vystřídalo teplo kamen společně s huňatou dekou v košíku, kde se právě probudil. 

„Stal se zázrak, Beníku,“ řekla mladá plavovláska. „Běž se podívat ven, ať ho 
nepropásneš.“ Ben ještě chvíli seděl na místě jako socha. Mariana se zvedla ze dřepu a 
ustoupila stranou, čímž odhalila dokořán otevřené dveře. 

Vánoce jsou časem zázraků, Bene, ozval se hlas Pána. Byl tak blízko, blíž než 
kdykoli předtím. Retrívr okamžitě vystřelil k východu. Jeho drápky vydávaly při stře-
tu s dřevěnou podlahou domu slečny Mariany škrábavý zvuk. Během pár vteřin mu 
všechny chlupy na těle profoukl studený prosincový vítr. Jakmile vyběhl ven, na tlap-
kách ho zastudil sníh. 

Ve městě panovala poklidná vánoční atmosféra. Náměstí bylo plné lidí. Změť 
nejrůznějších hlasů a dětského křiku přerušovalo hlasité: „Pšt!“ ozývající se ze všech 
stran. 

Slečna Mariana sledovala z prahu dveří, jak si jeden zlatý retrívr razí cestu do 
středu náměstí. K místu, kde se rodily ty nejlepší vánoční příběhy nejen pro děti. K 
lavičce, na které seděla průhledná mužská postava pana Seiferta.

Ben se zastavil kousek od něj. Pozorně si prohlížel to kouzlo před sebou. Pán na 
něj shlížel ze svého obvyklého místa. Přes shrbená záda měl přehozený huňatý kabát, 
rukama se opíral o dřevěnou hůl. Vypadal tak opravdově, jenom obličej měl světlejší 
než normálně a zvláštně se třpytil. Stejně, jako se blyštilo paroží bílého jelena. 

Necítil jeho pach, což značilo jediné: fyzicky tu s ním nebyl. Ten člověk, jenž seděl 
naproti němu, byl duch. Duch, kterého poslal bílý jelen, aby Benovi splnil jeho přání. 
Jeden jediný pohled stačil k tomu, aby retrívr překonal tu krátkou vzdálenost mezi ním 
a Pánem. Vyskočil k němu na lavičku a uvelebil se po jeho pravém boku. Očima přejeli 
své publikum. 

Nový příběh může začít.

Jitka Chromková

DŮM, VE KTERÉM BUDU BYDLET, SVĚT, VE KTERÉM BUDU ŽÍT 

Jsem mravenec. Jsem ještě ve vývoji malého mravence. Právě jsem byl přene-
sen dělnicí na jiné místo, kde přebývají skoro všichni malí mravenci. Byl jsem uložen. 
Jak asi vypadá královna a jak vypadá naše mraveniště? Doufám, že bydlíme v pařezu 
nebo ve stromě. Ale doufám, že v žádném případě nejsme pod kamenem. Protože 
když se mraveniště nachází pod kamenem, dělá to velké problémy. Například někdo 
šlápne na kámen a zničí vám cestičky, nebo někdo vezme kámen a celé mraveniště se 



může stěhovat jinam... 
Doufám, že naše mraveniště má protipovodňový systém. Nejdůležitější věc je 

ale obranný systém proti mravenečníkovi. Totiž s mravenečníkem není vůbec sranda 
je to nemilosrdné zvíře. Strčí jazyk do mraveniště a všechny slupne jako malinu. A 
vajíčka nechá, aby se vylíhli další mravenci, aby měl něco na příště. Tak doufám že 
s mravenečníkem nebudu mít tu čest se setkat. No teď už dost obav. Mraveniště bude 
určitě úžasné.

Víte, že mravenec je stejně pilný jako včela? Mělo by se říkat pilný jako mrave-
nec. Mravenci milují lidi, kteří nám pomáhají stavět mraveniště. Ale nesnášíme lidi, 
kteří nám mraveniště ničí. Například kopnou do něj, strčí do něj petardu a vybuchne-
me do povětří. Takovým darebákům vlezeme do boty a pořádně je kousneme. To si 
potom rozmyslí, komu budou ničit domečky.  

V lese je to nejlepší. Okolo mraveniště roste hodně hub, takže jídlo se neshání 
tak těžce. Ale je tam spoustu jiných zvířat, třeba ježci, těm říkáme malí mravenečníci. 
Jsou hrozně otravní a nemáme co proti nim dělat. Kousnout je nejde, mají všude bodli-
ny. Jednou nám jeden ježek zničil celé mraveniště, Aspoň mi to povídali starší. No tedy 
ježek vylezl na kopec, udělal ze sebe kouli a koulel se a koulel se a zničil mraveniště ja-
kou kuželky. No prostě zlý ježek, ale všichni nejsou takoví. Jeden nám dokonce přinesl 
na zádech hrušku a jablko. A ostatní zvířata jsou hodná. 

Třeba veverka je naše sousedka, bydlí nahoře pod naším mraveništěm, někdy 
nám hodí pár hřibů. Pod námi žije pan krtek. Je to moc milý krtek. Kdysi přišel o souro-
zence. Jednou si hráli na honěnou a jeho bratři vylezli napovrch a tam je někdo chytil a 
už je nikdy, nikdo neviděl. Opodál žije rodina lidí neboli krmiči. Dávají nám vše možné, 
ovoce a zeleninu, někdy i čokoládu. Jsou moc hodní. 

A pak jetu Hanz. Hanz je velmi zlý farmář nemá rád žádná zvířata. Jednou se nás 
snažil utopit, spálit, anebo udusit. Je to moc zlý člověk, ale za nedlouho se bude stěho-
vat pryč, tak doufáme, že se sem nastěhuje další krmič a ne škůdce.  

Na svůj mravenčí život se moc těším a doufám, že mě nikdo nezašlápne. 

Ondřej Groh

DŮM, VE KTERÉM BUDU BYDLET, SVĚT, VE KTERÉM BUDU ŽÍT

V roce 2017 jsem si s kamarádkou vysnila dům na stromě, vedle něj farmu, aby-
chom se mohly starat o zvířátka a chtěly jsme samozřejmě být veterinářky. Všude 
okolo nás měla být jenom příroda a vše by bylo v dokonalé harmonii. Jenže to byl 
pouze dětský sen, který začal blednout jako tváře nemocného, konkrétně v průběhu 
dospívání. Avšak sny mám  pořád, stejně tak, jako ostatní. Děti, teenageři a dospělí. 



Pochopila jsem, že bydlet na stromě není zrovna praktické a i přes tu skautskou část 
mne, která by to při nejmenším zkusila, zůstávám nohama na zemi…a to doslova. 
Chtěla bych mít vlastní dům, nebo spíše chalupu s vrzající podlahou, která by mi při-
pomínala chrápání mého dědy u odpolední kávy. Ideálně, aby měla dřevěné trámy, na 
kterých by šlo vidět staří chalupy samotné a hlavně, aby měla pořádnou pec, na které 
by se dalo spát a v zimě se zachumlat do peřin s horkým čajem v ruce a s teplým sve-
trem na sobě. Při dnech vyhřátým sluncem sedět na lavičce a dívat se na rozkvetlou 
zahradu, kde pobíhají malé děti, které se radují z maličkostí a běhají za psem. Každý 
podzim sklízet vyzrálá jablka a vyrábět mošt, na který bych zvala své přátelé. Chtěla 
bych, aby můj dům bylo sídlo mé rodiny a všichni by se tam zase rádi vraceli. Tak, jak 
jsem to měla možnost zažít já u svých prarodičů. Ve volném čase si zajít do keramické 
dílny, přistavené vedle domu a odpočinout si u točení hlíny, která by se pod mýma ru-
kama měnila v malé novoroční zvonečky. Z dílny bych měla výhled na les pro inspiraci. 
Les, který by byl s krásným potůčkem protékajícím až do mé zahrady. Tím lesem bych 
došla k velkému kopci, kde bych si mohla lehnout do vlhké trávy a dívat se na vychá-
zející měsíc a hvězdy. Večer  se vrátit promrzlá domů a těšit se na další den. Být dál 
od velkého města, ale zároveň dost blízko na to, abych držela krok s dobou, ale stále 
mít ten svůj klid a pocit samostatnosti. V obýváku bych chtěla mít gramofon a každý 
večer tančit s mým milovaným manželem do rytmu písní, linoucích se z reprodukto-
rů. Při světle petrolejové lampy se na chvíli vytratit do světa knih a prožívat příběhy 
hlavních hrdinů. Ale ze všeho nejvíc bych chtěla být důvodem smíchu mých blízkých, 
ta která dokáže zlepšit někomu den, oporou pro mou rodinu i pro sebe samotnou. 
Přístavem pro své děti. Sluncem v deštivém dni a hvězdou na nebi pro všechny zblou-
dilé lidi. V takovém světě bych chtěla žít. Chci, aby byl zdravý a naše planeta by nám 
mohla odpustit její ničení. Protože, proč hledat další planetu, když máme tuhle? Její 
zničení by totiž znamenalo, že si další nezasloužíme. Všichni si položme otázku…kam 
se dožijem ? Kdo ví …...

Štěpánka Hauserová

VÁNOČNÍ POHÁDKA

Kdesi uprostřed lesů a hor, na stříbřitým sněhem zasypaném kopci se proti svitu 
zapadajícího slunce rýsoval obrys královského hradu. Ledové poryvy větru bičovaly 
kamenné hradby hradu a z okna kuchyně pro služebnictvo vyhlížela černovlasá dív-
ka na padací most, po němž právě přijížděl jeden z posledních královských hostů na 
dnešní vánoční slavnost.  Měla práci hotovou, a tak se chystala užít si zbytek dne u 
pece s teplým čajem a pletacími jehlicemi. 



Na druhé straně pevnosti by však člověk takový klid hledal jen stěží. Všude se to 
hemžilo vznešenými hosty, kteří rozjařeně rozhazovali zdvořilostní fráze na všechny 
strany. Naštěstí pro Christiana hluk v sále po chvíli nahradila melodie koled linoucí se z 
nástrojů páru hudebníků. Seděl v rohu sálu na židli, držel nucený úsměv. Mladé dívky, 
ve snaze zalíbit se mu, pohazovaly pečlivě vyčesnaými loknami a smály se vlastním 
vtipům. S postupem večera úměrně stoupalo i množství alkoholu v krvi hostů, jenž 
bylo neodmyslitelnou součástí vánoční slavnosti. Společně s ním ovšem i hlasitost a 
ruch v místnosti. Dlouho po západu slunce se Christian vysmekl ze spárů jedné z jeho 
nápadnic a rozhodl se, že raději vyhledá klidnější a útulnější místo.

Procházel potemnělými chodbami až došel ke kuchyni, kterou běžně využívalo 
služebnictvo. Zdálo se tam ticho, tak se rozhodl, zvolit ji jako útočiště dnešní noci. 

„Co tady děláš?“ Vyhrkli Susan a Christian jedním hlasem když Christian vstoupil 
do útulně vypadající kuchyně. „Ehm… Peču cukroví. V kuchyni pro služebnictvo. Nikoli 
pro prince…“ „omlouvám se, madam, že vstupuji na vaše území“ zašklebil se na svou 
přítelkyni z dětství. 

„Smím si přisednout?“ Zeptal se a kývl k volného místa vedle ní na lavici u pece. 
Usmála se a rukou mu naznačila ať si přisedne. 

„Utíkáš před vybranou společností?“
„Tak jako vždy…“ ušklíbl se „a jak se ti daří, Susan? Dlouho jsme neměli příležitost 

pořádně si popovídat“ 
„Tak jí máme teď“ řekla s úsměvem na tváři 
Ubíhaly minuty. Možná hodiny. Seděli v teple kuchyně, povídali si, smáli se.  Uží-

vali si přítomnost jeden druhého, seděli o sebe opření rameny  a vnímali příjemnou 
vánoční atmosféru.  Hovor utichl. Za okny padal sníh, místnost voněla cukrovím a z 
dálky se tiše ozývala hudba z pomalu končí vánoční slavnosti. Chvíli jen seděli a po-
slouchali. Pak se Christian zvedl, spěšně pootevřel dveře, aby se do místnosti hudba 
linula hlasitěji a přistoupil k stále sedící Susan.

 „Madam, budete té lásky a věnujete mi tanec?“ otázal se rádoby vznešeně. 
„Bude mi velkým potěšením, můj princi“ odvětila se smíchem v hlase a naoko 

se uklonila. Něžně jí chytl za ruku a kolem pasu. Lehce neohrabaně se pohybovali do 
rytmu. Byť to nebyli nejzdatnější tanečníci, jejich tichý smích provázen něžnými po-
hledy a letmými dotyky dodával jejich chvilce na dokonalosti. Otočil ji dokola a ustal v 
pohybu. Nechápavě se na něj zadívala. 

„Stojíme pod jmelím,“ zašeptal.

Antonie Marková






