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Vážení a milí čtenáři,  

přes rok se potýkáme s distanční výukou a všichni věříme a 

doufáme, že se budeme moci společně setkat nejpozději v 

létě v Želivě na soustředění ( v termínu od pátku 23.7.2021 

do neděle 1.8.2021). Nyní prosíme zájemce o vyplnění před-

běžné přihlášky, a děkujeme těm, kteří ji již zaslali :-) 

 

V pátek 30. 4. 2021 od 19:00 nás čeká speciální čarodějnické 

vysílání Želivize! Hlavním vysílacím programem bude zábav-

ná televizní soutěž Truhla. Na přípravě soutěžních disciplín 

se tentokrát podíleli i KUKačky a KUKíci. Těšit se můžete také 

na zajímavé živé vstupy, kulturní vsuvky. Věříme, že nudit se 

rozhodně nebudete! 

 

První část KUKnews obsahuje opět převážně fotky z našich 

online dobrodružství a ta druhá literární počiny KUKáků. 

 V tomto čísle mimo jiné:  

LITERÁRNÍ  ČÁST:  
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Ráda bych veřejně poděkovala všem, kteří se na vytvoření zpravodaje 

KUKnews podílejí: ať už zasíláním fotek, psaním povídek, ilustracemi, 

vystřihovánkami atd. Já osobně jsem nadšena z příspěvků, které posí-

láte ke zveřejnění a vždy se těším, co obdržím do dalšího čísla :-) Má-

me zde pravidelné přispěvatele (Aničku Vlčkovou, Johanku Kopcovou, 

Tondu Šimáčka, Ninu Strnadovou, Lindu Bartošovou, Matěje Škorpila, 

Bětku Švábovou..), ale do KUKnews se stále můžete zapojit. Lze si vy-

tvořit vlastní  rubriku, povídku na pokračování….nebo jednorázový pří-

spěvek. Můžete v něm i reagovat na to, co vyšlo v minulých číslech. A 

pokud máte zájem se na podobě zpravodaje podílet a nevíte si rady 

jak a s čím, stačí se ozvat a společně něco vymyslíme :-) 

Další díky patří čtenářům, kteří si udělají čas, aby se dozvěděli něco o 

všech KUKáckých skupinách a podívali se na tvorbu svých kamarádů, 

kolegů, členů KUK.  

 

KUKlíci se povelikonočním kvízem opět vrátili zpět do středověku. Stala se z nás 

pážata, která sloužila svému pánovi, starala se o koně, učila se plavat či pomáhala nosit 

jídlo při hostině...a protože jsme prokázali určité dovednosti, povýšili jsme na pano-

še...zdokonalovali jsem se v jízdě na koni, šermu, tvoření pastí vhodných pro lov a sklá-

dali báseň o bezhlavém rytíři…. a momentálně se strašidlům a zvláštním bytostem věnu-

jeme doma a v přírodě a vytváříme si takovéto stvoření z různé-

ho materiálu...snad příště v KUKnews budou k vidění :-))
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KUKly pokračují dobrodružnou cestou po šipkách... 
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Cesta kolem světa pokračuje…………Miami Beach 

Posíláme Vám slunné pozdravy z Miami Beach, kde jsme si  užívali pohodičku. Zašli 

jsme si do obchodního centra hned vedle pláže, abychom se vybavili nepostradatel-

nými plážovými doplňky...  
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….postavili jsme si hrady z písku…. 
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….plavali a potápěli se…. 
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A co čert nechtěl, narazili jsme na podivné „modré díry“ v oceánu, které podle některých 

teorií mohou být vstupem do jiné dimenze, sídlem mimozemšťanů, bránou do pekla či 

prostě jen přírodně vzniklými prohlubněmi, v nichž žijí dosud neprobádané živočišné i 

rostlinné druhy – i zde jsme přispěli svými novými víceméně odborný-



 

 

Na rozloučenou s Miami jsme jim trochu posprejovali zeď (nebojte, k tomu určenou :-)) 

 

 

Poté se nás ujaly dvě schopné a usměvavé delegátky cestovní kanceláře Florida Travel a 

během cesty autobusem nám nabídli možnost využití samoobslužného automatu 

s nealkoholickými nápoji a tiskoviny. Měli jsme tak možnost si po cestě počíst nejnovější 

zprávy z České republiky - ještě že jsme na cestách!!! 

 

Naše první zastávka se odehrála v Kennedyho vesmírném 

středisku…poobědvali jsme kosmickou stravu…položili ně-

kolik záludných otázek zkušenému kosmonautovi… potré-

novali stav beztíže…opravili rozbitou součástku kosmické 

lodi… dotkli se měsíční skály...  

 

 

 

 

a šupky dupky do autobusu směr Orlando – město 

s nespočtem zábavních parků… projeli jsme se na hor-

ské dráze… a trochu jsme si zastříleli na střelnici… za 

doprovodu písně skupiny The Animals jsme se přesu-

nuli do New Orleans…konečně volná zábava a roz-

chod po městě…někdo něco našel, někdo něco ztratil... 

ale všichni jsme se opět shledali v City parku 
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...poblíž kterého jsme ubytováni v hotelu s názvem Spirit, protože místní věří na duchy, 

kteří se potulují nočním městem. Během osobního volna a zároveň v tomto čarodějnic-

kém čase se KUKačky a KUKíci pokouší zaznamenat na svých fotoaparátech či mobilech 

nějakého toho ducha...na jejich foto úlovky se můžete těšit v dalším čísle :-) ale jeden na-

bídneme už teď: 

NORMÁNĚ SI ČTU E.A.POA 
KDYŽ NAJEDNOU  
USLYŠÍM DIVNÝ ŠRAMOT 

TAV VEZMU LAMPU ŽEJO, 
A JDU SE MRKNOUT, CO 
TO BYLO 

NORMÁLNĚ DUCH! 

NEJDŘÍV JSEM SE SAMO-
ZŘEJMĚ LEKLA,  
ALE NAKOC BYL  
DOCELA FAJN 

JMENUJE SE STEVE A 
PRÝ SE HO TU KAŽDÝ 
BÁL 

TAK JSME SI NAKOEC 
ČETLI SPOLU :)) 
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Malá rekapitulace našich cest s Mínou :-) 
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 LITERÁRNÍ ČÁST 

Jak přišel k názvu les Doupovské hory 

Ještě dávno před našimi praprapraprapraprapra babičkami a praprapraprapraprapra 

dědečky byla spousta lesů nepojmenovaných. Řekněme například dnešní les Doupov-

ské hory. Vsadím se, že nikdo z vás nezná povídku, jak ke svému názvu přišel. Tak já 

vám to budu vyprávět. 

„Vstávej!“ budila jako každé ráno paní Doupová svého manžela. Pan Doup se vyhrabal 

z peřiny. ,,Za dveřmi už je paní Zima a my máme pořád málo dřeva.“ 

„Vždyť už jdu,“ odvětil jí rozespale pan Doup. Oblékl si kožich, čepici, na záda hodil 

nůši a šel. 

Pan Doup s paní Doupovou měli dvě děti a bydleli v malém dřevěném domečku na 

kraji lesa (to bylo celkem jasné, v té době žili všichni v takových domcích). 

Pan Doup šel jako každý den do lesa se svou starou nůší. Jak tak šel, pociťoval pořád 

větší zimu. Kouř z jeho pusy byl horký, ale byla mu velká zima. Čím víc se přibližoval 

k lesu, tím bylo zřetelněji slyšet mužský hlas „Raz, dva, raz, dva…“ a k tomu kácení stro-

mů. Zděšený pan Doup zapomněl na mráz a běžel do svého milovaného lesa, který 

udržoval jeho domek svým dřevem v teple. 

„Můžete mi, prosím Vás, říct, kdo jste a proč kácíte stromy na mém území?“ 

řekl vyzývavým tónem pan Doup. 

„Já jsem generál Philipont a na pokyn našeho krále máme vykácet tento les a dřevo mu 

přivézt.“ odvětil povýšeným tónem muž na strakatém koni. 

„Ale, ale tohle nesmíte…!“ už vztekle křičel pan Doup. Philipont vytáhl svůj meč 

z pochvy a předstíral, že ho leští. Při tom však po očku sledoval Doupa. Doup se začal 

cítit nepohodlně, ale neodradilo ho to. Vzal sekeru z nůše a zasekl ji do nejbližšího stro-

mu. Zásek byl pěkně hluboký a přesahoval přes polovinu stromu. Philipont na oplátku 

zapíchl svůj meč do země. Tak tam stáli a vrhali po sobě zlostné pohledy, až najednou 

z Doupa vypadlo: „Příště se hrot mojí sekery nemusí zaseknout jenom do stromu.“ 

Hned jak to dořekl, litoval toho. To byla pro Philiponta poslední kapka, rozzuřil se, vytá-

hl meč ze země a ohnal se s ním po Doupovi. Vedle. Zkusil to ještě párkrát, avšak bez-

úspěšně. 
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„Muži, přiveďte mi ho!“ zařval svým mohutným hlasem. Hned na to Doupovi vytrhli se-

kerku z ruky a svázali ho. Zavázali mu oči, aby neviděl, kam jedou, a vypravili se na ces-

tu. Cesta nebyla moc dlouhá. Za chvíli zastavili před nádherným zámkem a sundali 

Doupovi pásku z očí. Střecha byla ze zlata a stěny pokrývaly diamanty. Viděl krásu, ale 

nevnímal ji. „Co s ním, pane generále Philiponte?“ 

„Do hladomorny s ním!“ smál se přitom Philipont. 

,,Ale není to moc, pane?“ zeptal se jeden z mužů. Philipont posmutněl, protože věděl, 

že má muž pravdu. Ale přitom cítil takovou chuť toho drzouna Doupa mučit. Nemohl. 

Pravidla jsou pravidla. „Dobrá. Dejte mu tu nejmenší a nejtemnější celu, kterou najdete,“  

řekl posmutněle Philipont. „Jídlo budeš dostávat ráno a večer,“ objasnil Doupovi. Muži 

už na nic nečekali, vzali Doupa a vrazili ho do té nejhorší cely, co našli. 

„Sakra!“ zaklel Doup a kopl do zdi. Noha ho kvůli tomu bolela ještě dlouho, ale všiml si, 

že zeď trochu napraskla. Ta noha ho bolela, ale jestli se má dostat ven, musí pokračo-

vat.  

„Co se to tu děje?!“ přiběhla stráž, když ten hluk slyšela. Došlo jim, o co se Doup snaží a 

rozesmáli se. „Tohle ti neprojde, kamaráde!“ zahýkali se smíchy a hodili ho do jiné, ne-

poškozené cely. 

„Večeře! Jestli se tomu tak dá říkat…“ hlásil jeden z Philipontových mužů. Přes malé 

okénko ve dveřích podal Doupovi kus černého chleba a sklenici vody. Doup si to všech-

no vzal. „Hej ty!“ zašeptal muž směrem k Doupovi. Doup se přiblížil k okénku. „Buď 

dnes v noci připraven. Dostanu tě odsud.“ To bylo poslední, co Doup od muže slyšel, 

než muž odešel. Doup o tom chvíli přemýšlel, pak však pokrčil rameny a pustil se do 

jídla.  

Bylo už dost hodin, ale Doup nemohl spát. Najednou uslyšel otáčení klíčem v zámku, 

následovalo cvaknutí a dveře se otevřely a v nich stál muž, který Doupovi přinesl večeři. 

„Tak jdeme!“ řekl nebo spíše zašeptal. 

„A kam?“ 

„Kam asi. K tobě domů. Vysvobozuji tě. Zítra bys měl mít popravu. Zdálo se mi, že to 

Philipont přehání a takový nezaslouženě krutý trest, že mu král nedovolí, ale dovolil. 

Tak jsem se rozhodl s tebou uprchnout,“ vysvětlil muž. „Dost tlachání. Poběž!“ pobízel 

Doupa a vydal se k východu.  

Utíkali, co jim nohy stačily. Najednou se muž zastavil v Doupově pokáceném lese. „Zítra 
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v poledne. Tady. Všechno ti vysvětlím. Teď už běž. Není času na zbyt.“ Muž bez ohlíže-

ní běžel zpět. Doup stál na místě. Nevěděl, co si má myslet, a když nevěděl, co si má 

myslet, šel se zeptat manželky. 

Když Doup přišel domů, děti už spaly. Jenom paní Doupová klečela u okna a modlila 

se. Oči měla uplakané, celé červené. Vlasy rozcuchané a ruce omrzlé. Jak uviděla Dou-

pa, měla smíšené emoce. Měla chuť mu vlasy vytrhat za to, že ji nechal samotnou a 

bez dřeva, ale na druhou stranu ho chtěla obejmout tak, až by z něho duši vymačkala 

za to, že je zdravý a v pořádku. Nevěděla co dřív, tak tam jen tak stála. V noční košili 

s omrzlýma rukama 

„Ahoj. Proč máš omrzlé ruce?“ bylo jediné, na co se v tu chvíli Doup zmohl. 

„Šla jsem nasbírat nějaké větvičky na kraji lesa, ale byla moc velká zima, proto mi ruce 

omrzly i pod rukavicemi. Dřevo totiž došlo. Ale to je teď jedno. Kde jsi celou tu dobu 

byl, kde máš nůši, sekerku a hlavně, proč nemáš dřevo?“ 

Tak jí to Doup celé převyprávěl. „Dobře, že jsi zpět. Teď už si pojď lehnout, zítra musíš 

přinést dřevo…“ ukončila rozhovor paní Doupová.  

Hned jak se ráno Doup probudil, běžel do lesa. Muž tam však nebyl. „Zjistili to…“ napa-

dlo Doupa. 

Philipont sestoupil do sklepa k šatlavám. Doup mu utekl přímo před nosem a mezi jeho 

muži byl zrádce. A přitom byl Karel jeden z jeho nejposlušnějších vojáků. Koho by na-

padlo, že když Karla pošle, aby dal vězňům jídlo, že se s nimi začne kamarádíčkovat. Už 

toho divadla bylo dost. Musel začít konat. Zastavil se u jedné šatlavy. „Vylez čarodějni-

ce!“ řekl výhružně. 

„Copak chceš mládenče?“ vynořila se ze tmy stará žena v potrhaných šatech. 

„Jestli jsi opravdu čarodějnice, tak mi to musíš dokázat.“ 

„Aha! Takže ty ode mě něco potřebuješ!“ 

„Chci dostat vládu nad lesy. Řekni, jak toho docílím?“ 

„A co za to?“ 

„Popřemýšlím o tvém propuštění.“  

„Tak já také popřemýšlím, jestli něco takového, jako je vláda nad lesy, dokážu…“ řekla 

čarodějnice a pomalu se otáčela. Philipont však potřeboval moc nad lesy teď hned, a 

tak povolil. 

„Dobrá, budeš mít svobodu stařeno, ale teď mi řekni, co mám udělat…“ 
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„V noci při ďáblově měsíci, v noci, kdy všech-

ny temné bytosti ožívají, se vydáš do lesa, 

který jsi se svými kumpány pokácel.“  

Philipont se tvářil, jako by hltal každé slovo 

čarodějnice. „Vezmeš kůru nejstaršího stro-

mu. Přijdeš k ďáblově studni, hodíš tam kůru 

a proneseš tato slova…“ Čarodějnice se na-

hnula k Philipontovi a cosi mu pošeptala. 

Philipont zbledl. „Máš jenom jeden pokus. 

Když se ti to nepovede…“ znamenitě se po-

dívala na Philiponta. Philipont pochopil, na-

prázdno polkl, otočil se na podpatku 

a odešel ze sklepa. Přemýšlel o ďáblově mě-

síci a svém osudu. Měl namířeno 

k astronomovi. Po schodech došel až do 

prosklené kopule. 

„Kdy vyjde ďáblův měsíc?“ zeptal se už ve dveřích. 

„Tohle je zakázané téma, generále,“ řekl astronom. Philipont protočil oči a hodil astro-

nomovi zlatku. „Dnes v noci, přesně za dvě hodiny,“ vypadlo nakonec z astronoma. 

Philipont se zděsil. 

Doup pocítil smutek. Muž byl nejspíš po smrti a jenom kvůli tomu, že Doupovi pomohl. 

Kdyby to ráno Doup nechal Philiponta být a šel do jiného lesa pro dřevo. Ale co se sta-

lo, stalo se. To už nijak nezmění. Doup šel do nejbližšího lesa. Nasekal dříví a byla ho 

plná nůše. Trochu dřeva si dal i do kapes jako zálohu. Domů se vrátil smutný a zasmu-

šilý. Dal dřevo do pece a zbytek vedle dveří. Takhle to dál nešlo. Philipont ubližuje je-

mu i jeho přátelům. 

Philipont potichu vešel do pokáceného lesa. „Jak mám vědět, který strom je nejstarší?“ 

zamyslel se. Najednou se začala z jednoho stromu linout divná záře. Philipont vzal kus 

kůry do jeho rukou. „To je on!“ zaradoval se. Sevřel kůru v dlani a uháněl k ďáblově 

studni, která se nacházela v tajuplné jeskyni za vodopádem. Vodopád byl magický, 

otevřel se jenom lidem se zlými úmysly. Ďáblův měsíc už vyšel, když Philipont doběhl 

ke studni. Vodopád se Philipontovi otevřel. Philiponta to děsilo, ale teď už ho nic neza-

staví. „Za svou duši, za svůj život, vyměňuji tvou moc nad lesy.“ Píchnul se do prstu a 
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kapka jeho krve spadla do tmy. Poslední krok byla kůra. Upustil ji a hned jak dopadla na 

hladinu, voda v magické studni vyšuměla. Proces byl u konce. Teď se jde pomstít Dou-

povi za jeho drzé činy.  

Doup zalehl do postele. Trápila ho taková spousta věcí a on nic nemohl dělat. Nakonec 

usnul, ale ne na dlouho. „Doupe! Kdepak jsi? Tvůj dobrý známý Philipont se vrátil!“ 

Doup se s hrůzou vzbudil. Vyběhl ven do pokáceného lesa. Čekala ho příšerná podíva-

ná. Philipont se na něj vrhnul s vytaseným mečem v ruce. Doup se však bránil a vypa-

dalo to, že dokonce Philiponta porazí, ale Philipont měl eso v rukávu. Z každého paře-

zu, kterého se dotkl vylétla jedna půvabná dívka.  

Každá byla nádherná jak lilie a zákeřná jak růže. 

Všechny dívky byly bílé, při tom průzračné, přesně 

jako praví duchové. Byly to přirozené živly lesa, kte-

ré právě ovládnul Philipont. Když poslední dívka vy-

létla z posledního pařezu, před dveřmi domku se 

objevila paní Doupová s dětmi.  

„Terezo! Běž zpátky s dětmi domů!“ křičel Doup 

směrem k manželce. A jakmile se k Philipontovi oto-

čil zády, byla to rozhodující chyba, Philipont toho 

okamžitě využil. Vrazil Doupovi svůj ostrý meč pří-

mo do zad. Bylo po Doupovi. „Arture!!!“ vykřikla s 

pláčem paní Doupová, při tom k sobě tiskla děti. 

Philipont se vydal směrem k ní. „Musím uklidit stopy, 

víte?“ zasmál se Philipont a napřáhl se. V tu chvíli 

Doup začal vstávat na nohy.    

„Nestačí ti, že jsi mi ublížil? Teď chceš ublížit i mojí rodině?!“ Doup vzal klacek a ohnal 

se s ním po Philipontovi. Ale průzračné dívky na Doupa útočily, oslepovaly ho svou září 

a všelijak mu překážely. Těsně, než se začalo rozednívat a vyšly první paprsky slunce, se 

v ten okamžik před zraky všech zjevil ďábel sám. 

„Dobrej! Mám si tady vyzvednout nějakýho Philiponta z Lotřince. Tak kdepak seš?“ Ni-

kdo se neodvážil ani pohnout. Čert nejdřív očuchal Doupa a zakřenil se. Pak přešel 

k Philipontovi a ďábelsky se zasmál. „Tak, tvoje výpůjční lhůta skončila!“ chytil Philiponta 

za kabát a zmizel. Nikdo už nikdy Philiponta neviděl. Tak se Doupova rodina vrátila za-

se do normálních kolejí.  
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Určitě se ptáte, co se stalo s čarodějnicí? Jelikož čarodějnice je čarodějnice, věděla, že se 

to stane. Philipontovi prozradila jedno noční kouzlo, o němž sám Philipont neměl tuše-

ní. Odemkla kouzlem zámek a co nejrychleji odletěla na koštěti pryč. A ještě jedna věc. 

Na počest Doupa, duše každého člena Doupovské rodiny se umístí do jednoho pařezu 

v lese. Tak znovu vyrostl les Doupovské hory. Prý se duše členů Doupovské rodiny pře-

misťují do stromů pořád. Ale kdo by věřil babským povídačkám, co? 

Autorka povídky: Anna Vlčková (KUKačky)  

Povídka na pokračování 

Část pátá 

Ozvala se velká rána a raketa se vznesla do vzduchu. Vše se dělo tak hrozně rychle. 

Skupinka astronautů byla hodně vynervovaná, vždyť jim šlo vlastně o život, ale i tak si 

to náramně užívali. Po nějakém čase se raketa přestala klepat a přišla chvíle, kdy se 

mohli odpoutat. Na tuhle chvíli se všichni těšili úplně nejvíc. Létat po kabině doposud 

zažili jen z vyprávění a tréninku, ale to, jaké to je doopravdy… to je (podle Huga) ta nej-

bombastičtější věc v celé galaxii. 

  Bylo to kouzelné. Filip přeletěl k okénku a vyhlédl do vesmíru. „Chlapi, my jsme 

v kosmu.“ Řekl pak. „Já vím, není to báječné?“ odpověděl Hugo. Jakub si jen tak létal a 

zdál se duchem nepřítomný. 

    Na měsíc to trvá pár dní, takže by si někteří mysleli, že na sebe kluci dostanou po-

norkovou nemoc, nebo že se budou nudit. Ale to je omyl. Tahle parta byla tak přátel-

ská, že to vypadalo jako by jeli jen tak na výlet. Povídali si o rodině, hráli slovní hry a 

snažili se zabavit tím nejlepším způsobem. Jediný problém pro ně byl se naučit jíst, spát 

a chodit na záchod, protože v kosmu je to o trošičku jiné než na zemi. 

  Cesta jim utíkala celkem rychle a bez problému. Netrvalo dlouho a výstup na měsíc se 

pomalu blížil. 

 

 

Autorka povídky: Linda Bartočšová (KUKíci) 
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 Povídka na pokračování: Jako chmýří pampelišek 

Část druhá 

6. srpna 1800-JOHANNES  

 Psal se rok 1800 a počasí ve Spojeném království bylo neobyčejně teplé. Občas 

zavál mírný větřík z východu, občas se kolem prohnala nějaká ta letní bouřka, ale to by 

nebyla Anglie, kdyby většinu času nepršelo. Jedna z takových letních bouřek měla do-

razit 6. srpna do městečka Dolgellau v západním Walesu. Johan měl tuhle bouřku v 

plánu už od rána a teď na ni byla vhodná chvíle. Na něco takového měl odjakživa šestý 

smysl. Když potom kolem půl páté odpoledne zamykal svůj městský domek na Fron 

Serth, ve sněhobílých rukavičkách držel kromě klíčů ještě bělavý deštník se stříbřitou 

rukojetí. Na cestu tam ho potřebovat nebude, ale na zpáteční cestu se bude hodit. Ne 

že by chtěl zmoknout, to ne, jen měl pocit, že když už má být anglické počasí, tak ať je 

pořádné. 

 Ušklíbl se. Ano, pořádná letní bouřka. Lehkým krokem sešel ze schodů na dlažbu 

z kočičích hlav a za pravidelného a tichého klapání se vydal do své oblíbené kavárny. 

Krátká procházka byla přesně to, co potřeboval. Ten den ho atmosféra Dolgellau 

okouzlila jako nikdy před tím. Cesta na náměstí, kde byla kavárna vedla stále rovně, 

takže se na ni nemusel ani moc soustředit, navíc znal město lépe než cokoliv jiného na 

světě. Lépe možná znal leda tak Gabriela, se kterým se v kavárně měl po dlouhé době 

sejít. S Gabrielem byli přátelé už hodně dlouho. Hodně, hodně dlouho. Nikdy nepo-

chopil, proč bylo Gabrielovi přidělené zrovna Dolgellau. S jeho postavením si asocioval 

spíš Londýn, nebo aspoň Cardiff. Nebo si ho možná vybral, to nevěděl. Co věděl bylo 

že on, Johannes de Witte, si vybírat nemusel. Wales byla jeho země. Jeho. Lehce se 

pousmál. Kolem něho se proháněl vítr, lehce se mu otíral o tváře a cuchal jeho bílé sče-

sané vlasy. 

 Zastavil se. Přivřel oči a zhluboka se nadechl. Vítr k němu dovál náznak vůně 

deště. Nebyla nijak výrazná. Byl si skoro jistý, že ji cítil jen on. Příroda je vážně podivná, 

pomyslel si. Ještě bouřku ani nevyvolal a příroda už se na ni zvolna chystala. 

 Znovu se zhluboka nadechl. Bylo to úžasné. V jeho hlavě se na chvíli mihla něja-
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ká zvláštní myšlenka čehosi, ta však jen přišla a zase odešla. Nechtěl si teď s ničím lámat 

hlavu. 

 No nic, práce se neudělá sama. Otevřel oči a jedním ladným pohybem ruky si 

odhodil vlasy z obličeje. Je to vůbec možné, že se nikdo kromě mě o to počasí nestará? 

pomyslil si. Světlé šedomodré oči se upřely na nebe. Je, mám já to ale štěstí. 

 Kdyby v té chvíli Johana někdo pozo-

roval, možná by se podivil. Co možná, určitě 

by ho poslal za Jeho Veličenstvem do cvo-

khausu. Ale on si dával pozor. Jednou z 

mnoha (podle Johana bezúčelných) věcí, kte-

ré se mimo jiné učili bylo, jak správně použí-

vat svoje síly, aniž by byli kýmkoli z lidí spat-

řeni. Trochu ho to skrývání otravovalo, ale 

věděl, že by z toho byli akorát problémy, a 

tak zašel do zákrytu stromu. Zavřel oči, za-

klonil hlavu a zhluboka se nadechl. Jeho štíh-

lé prsty s dokonalými nehty udělali hbité po-

hyby a ústa se začala neslyšně pohybovat. 

Ovládání počasí měl rád, bylo to tak prosté. 

Formy byly jednoduché, pohyby a slova také. 

Hračka. Pohyby prstů i úst se začaly zpoma-

lovat, až se nakonec zastavily úplně. Znovu oči pomalu otevřel a sám pro sebe se pous-

mál. Ale jen lehce. Nechtěl ztratit důstojnost. Tak to by bylo. A potom znovu vykročil. 

 Za tlumených zvuků řeky přešel most do druhé části města a cestou ke kavárně si 

broukal Malou noční hudbu. Johannes miloval hudbu. Byl jedním z těch lidí, kterým se 

vryje do paměti každičká nota a zvuk a můžou si je přehrávat pořád dokola. A tanec? 

To byl jeden z dalších jeho smyslů bytí. Taky že to bylo na jeho šatníku poznat. Měl asi 

tucet plesových obleků, všechny šité na zakázku podle nejnovější módy. Většina bílých 

se stříbrným šitím byla spolu se zbytkem soupravy první vpravo, tedy hned po ruce. Pět 

stříbrných hned za nimi, ty byly pro smutnější, popřípadě vážnější příležitosti – tedy ne 

moc často používané. A nejvzácnější světlounce modré se blýskaly jako první vlevo. 

Vždy večer, než šel spát otevřel šatník a kochal se tou krásou. Pokaždé odolával silnému 
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pokušení si je všechny prozkoušet, ale nakonec se spokojil s tím, že si některé vybral, v 

hlavě mu hrály tóny z posledního plesu a tančil po pokoji. Potom šaty očistil a vrátil 

zpátky. 

 Ach ano plesy. Na plesy jezdil nejčastěji do Cardiffu, někdy až do Londýna. 

Zbožňoval je. Ta hudba, tanec, atmosféra. Když míjel Mill Street, napadlo ho, 

jestli Jonathan nebo Henry přijedou na oslavu narozenin hraběte z Gwynedd. Dlouho je 

neviděl. 

 Před vstupem do kavárny ještě letmo pohlédl na nebe. Na horizontu se začaly 

stahovat šedé mraky. Bouřka byla cítit více než když vycházel. Nadzvedl jeden koutek 

úst a upravil si šaty. Skvělé, tak to by pro dnešek bylo. Do kavárny vešel s pocitem dob-

ře vykonané práce. 

 

Autorka povídky: Bětka Švábová (KUKíci) 

Autorka ilustrace: Nina Strnadová (KUKíci) 

Mars 

Bydlím v malém domku na okraji města s rodinou. Náš celý dům je jedna velká knihov-

na. Máma je spisovatelka a já a táta milujeme knihy. Nejlepší místo na čtení je v křesle 

po dědečkovi u krbu, vzadu ve velké knihovně. Zrovna mám rozečtenou jednu knížku 

o dívce jménem Amy. Ten příběh se odehrává v budoucnosti, až v roce 2032. Což 

znamená, že když je teď rok 1872, by se tento příběh měl odehrát až za 160 let. Zatím 

je to dost zajímavé čtení, holky prý nosí kalhoty a lidé spolu umí komunikovat i když 

jsou třeba několik kilometrů od sebe.  

Rychle vzít knížku, deku a už letím do velké knihovny. Proběhnu celou knihovnu jak 

nejrychleji umím, zapálím v krbu, zalézám si pod deku, otvírám knížku a začínám číst. 

Miluju jak mě příběhy vždy úplně pohltí. Teď jsem zrovna u toho že Amy z naší plane-

ty letí na Mars. Zajímalo by mě jako letěla. A na tom Marsu umřela nějaká holka a Amy 

a její výzkumný tým musí zjistit proč. Nejradši bych tam teďka byla a mohla pomoct 

Amy. “Ááááá, co se to děje? celá zem se točííí.” Všechno bylo černé a já měla pocit ja-

ko bych padala.  

Najednou ležím na zemi. Jsem v nějaké průhledné kopuli a všude kolem je černá oblo-

ha. a zem na které ležím je červenohnědá.  Kolem mě projde taková holka, je jen o 
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trochu starší než já. Je jí maximálně čtrnáct. V tom se zastaví a koukne se zpátky na mě 

“Ty jsi tady nová? A kolik ti je nevypadáš na čtrnáct?!” Jsem v šoku a tak sama sebe 

překvapuji když odpovídám “Mě je třináct. A kde to jsme?” Chvilku na mě kouká a jen 

mlčí, což mě děsí. “Zůstaň tady! A hlavně neotvírej támhlety dveře!” řekla přísně a od-

běhla dál do chodby. Ale co asi udělá třináctiletá holka když jí řeknete ať něco nedělá? 

No samozřejmě, že udělá to co jste ji zakázali.  

A tak jsem se vydala k těm dveřím. Otevřela jsem je a vešla ven. Hned se za mnou za-

vřely. Snažila jsem se nadechnout ale nešlo to. Nemohla jsem dýchat. Snažila jsem se 

otevřít ty dveře, ale z venku asi nejdou otevřít.  Začalo se mi začerňovat před očima, už 

jsem se neudržela na nohách a spadla jsem na zem. A všude byla jen tma. 
 

Autorka povídky: Emilka Kalivodová (KUKačky) 
 

 

Yesterday in the evening 
 

Yesterday in the evening  

I felt the true love.  

Yesterday in the evening  

I cuddled myself to sleep.  

I smiled, because I knew,  

that In this moment I am loved-by Me 
 

I felt the power of a person that can change something with love. 

That can help me, in every situtation,  

that know what is best for me, 

that can make me do what I want to do 

And can make me who I want to be. 

I felt that if today was great, 

tomorrow can be even better. 
 

Yesterday in the evening 

 I felt the true love. 

And I was never the same again… 

Autorka: Bětka Švábová (KUKíci) 
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