
ARMEL PESSES – PŘEKVAPIVÝ POKLAD 

Můj otec se jednou rozhodl, že pozve své kamarády k sobě domu na večeři 
a připraví si pro ně zábavnou hru „na hledání pokladu“. Když všichni 
kamarádi dorazili, hra mohla začít. Otec ani nenaznačil, co by pokladem 
mohlo být a kde ho hledat. Kamarádi měli radost, že mají o zábavu 
postaráno  a pustili se do hledání.  Můj otec mezitím seděl na zahradě, 
pozoroval je a potutelně se při tom usmíval. Skrz okno otec pozoroval, 
kde všude hledají. Hledali úplně všude. Jeden prohledával kuchyň a  v 
zápalu hry na hledače pokladu dokonce rozmontoval mixér. S tím otec 
nepočítal, ale to už viděl druhého kamaráda v ložnici, jak se škrábe z pod 
postele. Mezitím byl třetí kamarád v obýváku s podivným výrazem. 
Snažil se totiž zjistit, jestli poklad není náhodou ukryt na dně vázy. Váza 
se mu ale zasekla na ruce a on ji nebyl schopen sundat. Když kamarádi 
prohledali každý kout domu, vydali se na zahradu, která nabízela mnoho 
míst, kde by se onen tajemný poklad mohl nacházet. Hledači pokladu 
hnáni představami, že pokladem bude čokoláda, peníze, dort, anebo 
hračky, obrátili otcovi celou zahradu vzhůru nohama. Konečně poklad 
nacházející se na úplně nejvyšší větvi dubu  který stál v rohu zahrady 
nalezli. Uviděli nádhernou pozlacenou krabici na čokoládu s lvími vzory. 
Hned se všem začali sbíhat sliny, protože dostali na nějakou tu čokoládu 
chuť. Všichni se hned nadšeně hnali do otvírání krabice, ale jejich nadšení 
netrvalo dlouho.  Uvnitř té krásné krabice na čokoládu s lvími vzory se 
totiž nalézali psí exkrementy, které otec nasbíral minulý den ráno v parku 
jménem pignerolle. Nechápavé a velice znechucené a zklamané pohledy 
jeho kamarádů otce velmi pobavily. Kamarádi ale měli úplně jiné pocity.  
Vrhli se na otce a začali ho honit přes celou zahradu a následně i po domě. 
Pod těžkou salvou francouzských nadávek takto otec proběhl snad úplně 
celou l´étang la ville. Když se všichni celí udýchaní a červení vrátili zpět, 
vztek lehce pominul. Otec začal podávat večeři. Připravenou měl hotovou 
hostinu ale, jediný, kdo si na jídle konkrétně na purée de poichiches 
pochutnal, byl můj otec. Nikdo jiný na jídlo neměl ani pomyšlení. Nastal 
čas loučení. Otec se srdečně loučil a jeho kamarádi byli hodně rádi že už 
odjíždí. 

  



MAX MICHAL TJINUKOV - INCIDENT 
 
Stalo se to před lety na divadelním soustředění. Tématem byla Žemle, 
tedy želivští mladí etnologové. Sál byl naplněn. Všichni čekali, jaký 
humoristický příspěvek naše duo vyplodí tentokrát. Já, přezdívkou 
kolega Pivník, a můj spoluprezentující, Matyáš přezdívaný Makovec, jsme 
si již několik dní budovali tradici vtipných večerních napůl 
improvizovaných prezentací. Dnešek nebyl výjimkou. Téma bylo jasné - 
vyprávěli jsme o historii naší organizace. Již byl zmíněn hod Žemlí na 
první olympiádě, použití žemlí při stavbě Karlova mostu či jak Marie 
Terezie krmila žemlemi své děti. Tok dějin nás pomalu ale jistě plavil 
vstříc událostem 20. století. Nyní je nutno objasnit jednu skutečnost, a to 
jest termín "kolega". Jak již bylo řečeno, tématem soustředění byla hra na 
etnologickou expedici. Kolega jsme si se staršími říkali mezi sebou, 
oslovovali jsme tak děti a ne jednou toto slovo padlo i na adresu lidí mimo 
soustředění, třeba náhodných kolemjdoucích. Já a Matyáš jsme to 
používali snad ze všech nejvíc. Matyáš, tedy kolega Makovec, právě 
končil svůj komentář k fotce československých legionářů držících žemle: 
„A zde naše organizace zásobovala kolegy legionáře na Sibiři. Poprosím 
kolegu Frgála o další slide." Věta, která předznamenávala tragédii, byla 
vyřčena. Kolega Frgál, vlastním jménem David, funkcí technik, jako 
rozkazem spustil svůj prst na klávesu space. Objevení se nového snímku 
signalizovalo předání slova mně. Na snímku nebylo nic jiného než 
německá okupace Čech a Moravy. Tato fotografie pro mě nebyla 
překvapením, sám jsem ji do prezentace dával. Pochodující diktátor s hrstí 
plnou žemlí a nastoupení nacističtí vojáci čekali, až se k celé situaci 
vyjádřím. Celý sál byl zaplaven hrobovým tichem a kolega Makovec se na 
mne nevěřícně podíval, když jsem vyřkl prvních pět slov: „A zde vidíme 
kolegu Hitlera." 
 

  



KRYŠTOF KLEMENT – NORMÁLNÍ DEN NA ŠUMAVĚ 

Byl to úplně normální den na Šumavě s kámošema. Nahoře na sjezdovce 
byl stánek s občerstvením. Když jsme tam vyjeli vlekem a počkali na 
ostatní, mohli jsme si konečně dát nějakou svačinu. Dal jsem si párek 
v rohliku, česnečku a vypil jeden a čtvrt Birellu. Potom jsme šli opět 
lyžovat. Nejdřív to bylo v pohodě. Ale u třetí jízdy to začalo. Nejdřív jsem 
spadnul na zadek, potom na záda,  pak na břicho. Poprvé jsem z toho 
vleku spadl tak, že se mi zasekla lyže do síťky, která vedla podél vleku. 
Jak jsem spadl po druhé, to už si nepamatuji. Když už mě vlek táhnul za 
lyži a můj kámoš za mnou běžel a sbíral moje rukavice, uvědomil si, že se 
mnou asi není něco v pořádku. Je pravda, že už jsem i párkrát zaryl obličej 
do sněhu. Pak se mi nějak zamotaly lyže a mám velké štěstí, že se mi 
nestalo něco horšího. Mám tím na mysli, třeba zlomenou ruku či nohu 
nebo rozseknutou ruku či nohu. Až do dnes si z toho příběhu děláme s tím 
kámošem srandu, že jsem se nějak vožral.  

 

  



KAROLÍNA ŠTĚPÁNOVÁ – DEN, KDY JSEM NARAZILA 
 
Byl normální podzimní den a já jsem se již podruhé tento týden pokoušela 
oslnit porotu svým hlasem. Bohužel jsem netušila, kolik věcí se mi za ten 
den uděje. Nejdřív jsem si při cestě pražským MHD  vyslechla kulturní 
vložku od nějakého místního bezdomovce, který pokřikoval po 
rozespalých pasažérech velice peprné nadávky a jeho životní moudra. No, 
ještěže jsem jela jen tři stanice. Poslední, co jsem od něj slyšela, byla nejspíš 
narážka na mě, která zněla nějak takto: „Ti dnešní mladí, však se na ně 
podívejte…” pak už se ale dveře metra naštěstí zavřely a vodkou 
nasáklého bezdomovce metro odvezlo zas o kus dál. Ani nevím proč, ale 
něco mě přinutilo podívat se na hodinky, ručičky ukazovaly  7:45, což mě 
vyděsilo, jelikož já jsem měla zpívat v 8:10. Zbývá mi jen 25 minut, 
pomyslela jsem si. Celá uřícená jsem vyběhla eskalátor. Chvíli běžím, ale 
najednou mé čelo pocítilo jakýsi náraz, pomalinku vzhlédnu nahoru a 
pohled který se mi naskytl byl neuvěřitelný. Byl to opravdu on, Matouš 
Ruml, Lexa z Comebacku, který byl momentálně značně zmaten a trochu 
nadurděn, jelikož celý obsah mého kafe, které jsem po celou dobu sprintu 
po eskalátoru třímala v rukou, se teď nalézal na jeho košili .Po chvilce 
trapného ticha jsem se konečně zmohla ke slovu, omluvila jsem se a 
utíkala jsem dál. Když už jsem si myslela, že všechny strasti jsem 
překonala, zjistila jsem, že se to místo, kde jsem se momentálně nacházela, 
vůbec nepodobalo pražské konzervatoři a že jsem úplně jinde. Celá 
uřícená jsem doběhla na něco, co se zdánlivě podobalo recepci. „Dobrý 
den, já hledám pražskou konzervatoř, jsem tu správně “? “Pražskou 
konzervatoř?” Otázala se mě recepční nevěřícně. “Ano”? Odpověděla 
jsem. “Slečno, ale to je budova vedle” . Kouknu na hodinky 8:05. 
Zatraceně, pomyslím si. Slušně poděkuji a po krátkém běhu přes ulici jsem 
dorazila na konzervatoř. A když už jsem si konečně myslela že jsem to 
dokázala, ukázalo se že můj orientační nesmysl opět zaválel. Sice jsem 
bujaře a velice odhodlaně rozrazila dveře učebny číslo 64 ale ve špatném 
patře. Před očima se mi v tu chvíli naskytl zděšený pohled chudáka 
houslisty, který mimochodem hrál moc hezky, a ještě víc zděšený a 
vražedný pohled příjímací komise. „Pardon… ” špitla jsem a celá 
vystrašená za sebou zabouchla dveře . Jala jsem se utíkat jelikož už bylo 
asi 8:08. Po hrozivém výšlapu do 4 patra jsem konečně nalezla tu správnou 
učebnu číslo 64. slušně jsem zaklepala představila se, odzpívala to své a 
pomyslela jsem si, že takováhle šílenost během jednoho rána se může stát 
opravdu jen mně. 
  



SEBASTIAN KORDÍK – PRSTEN SE ZNAMENÁM RAKA 
 
Jednou v říjnu na školním výletě jsme večer hráli flašku. Bylo to úplně 
normální říjnový večer, ale to se mělo brzy změnit. Zrovna na mě padla 
flaška a já si vybral pravdu, to jsem neměl dělat, protože jsem si ani ve 
svých nejdivočejších snech nedokázal nic z toho, co se v následujících 
momentech stalo, představit. Odehrálo se to asi takto. Byl jsem tázán jistou 
spolužačkou, zda se mi stále líbí Sára, ke které, uznávám, až do této chvíle 
chovám jisté city. „Ano,” odpověděl jsem bez váhání, protože to stejně 
všichni věděli. „Aww,” ozvalo se ze zbytku třídy. Jeden spolužák, myslím, 
že to byl zrovna Šimon si vedle mě sedl a začali jsme bavit o Sáře. Vyptával 
se mě na různé věci, ohledně toho, co se mi ní líbí a tak dále. Nejednou 
jsem si všiml, jak se něčí ruce začaly ovíjet kolem mého krku a něčí hruď 
se ke mně z pravé strany přivinula. Všiml jsem si temně stříbrného prstenu 
se znakem znamení Raka a v té místnosti byla jen jediná osoba s takovým 
prstenem. Úlekem jsem vyjekl, vymrštil se na nohy tak rychle, div jsem 
nebohou Sáru nepřibral sebou. A jal se utíkat ke dveřím, ale po pár krocích 
jsem zakopl o nějaký kufr a s žuchnutím dopadl na zem. Rychle jsem se 
však zvedl a pokusil se pokračovat dál. Ale náhoda mi opět nepřála 
uklouznul jsem na plechovce s Birellem a rozplácl se jak dlouhý tak široký. 
Znovu jsem se vydrápal na nohy přeletělo přes další kufr a vyplazil se z 
místnosti a zabouchl za sebou dveře. Tam jsem se svalil na zem, hlasitě 
oddechoval a snažil se ujasnit si, co se vlastně stalo. Jak jsem si to tak 
ujasňoval, došlo mi, že jsem slyšel Lucii, jak Sáře zadávala úkol, aby mě 
objala. A v tu chvíli mi došlo, jakého blbce jsem ze sebe udělal. Raději jsem 
se rychle vrátil do místnosti, kde se všichni smíchy válely po zemi. 
  



FRANTIŠKA BEČKOVÁ – NEPATRNÉ ZVÝŠENÍ 

Jednou zrána se otec rozhodl, že pojedeme na víkend na hory a půjdeme 
běžkovat. Já a moje sestra jsme měli tašky do minuty sbalené. Rychle jsme 
pomohli otci namazat běžky a vyrazili jsme autem směr nějaký hotel v 
Krkonoších. Auto bohužel ale do velkého kopce nedokázalo vyjet. Otec 
proto zaparkoval na kraji silnice a řekl nám, že tedy tašky a běžky nakonec 
odneseme. Mysleli jsme, že každý máme jedny běžky a jednu tašku, ale v 
tom jsme se těžce zmýlili. Otec měl tašek nanejmíň pět a běžky ještě jedny, 
prý kdyby se něco stalo. Takže jsme každý nesl dvě tašky a já k tomu ještě 
jedny běžky, protože otce prý bolela záda. K hotelu jsme se nějak 
dohrabali a otec povídá, že chce jít na běžky hned teď, protože četl, že je v 
poledne na běžky nejlepší sníh. Souhlasili jsme, protože otce známe a 
víme, že si bude vždy stát za svým. Už jsme byli připraveni vyrazit, když 
nás sestra zarazila, že si běžky raději namaže znovu. V lyžárně byla asi 
přes dvě hodiny. Toho času jsme s otcem využili a dali jsme si v hospodě 
vedle lyžárny horké maliny a čaj. Když sestra vyšla konečně ven ke svahu 
a nasadila si běžky, byla trošku vyšší než obvykle. Až jsme si toho s otcem 
všimli. Nijak jsme to ale neřešili a řekli jsme si, kudy pojedeme. Měli jsme 
jet opatrně kolem svahu k lesní cestičce vyhrazené pro běžky a tam už 
měla být mapa, kde jsme si chtěli říct co dál. Sestra měla jet první, protože 
už tu byla se školou a pamatovala si kudy se dát k cestičce. Ale když se 
pokusila o rozjezd, velká vrstva vosku jí zastavila, ztratila rovnováhu a už 
se kutálela rovnou ze svahu. Až teď jsme s otcem pochopili, co stálo za 
jejím drobným zvýšením. V lyžárně si na běžky namazala až  moc velkou 
vrstvu vosku. Myslím, že sestra musela vidět jen šmouhy, odehrálo se to 
celé opravdu rychle. Jediné, co jsme mohli dělat bylo sledovat, jak se sestra 
kutálí přes obrovská zasněžená pole a když se dokutálela k lesu, následně 
se ztratila v něm a už nebyla na dohled. Okamžitě jsme sundali běžky a 
vydali jsme se sestru hledat. Jednu zlomenou běžku jsme zahlédli hned na 
začátku svahu. Kus ležel na pařezu, který způsobil zlomení dané běžky a 
druhá část ležela opodál. Na začátku lesa ležela sestry černá rukavice, ale 
v celku nebyla. Byla celá roztrhaná. Příčinu doteď nevime. Šli jsme přes 
ten les a tam jsme ji uviděli. Sestra se dokutálela se až k zamrzlému 
rybníku daleko od hotelu. Ale k našemu překvapení byla naprosto v 
pořádku. 

  



VANDA VIKTORINOVÁ – NA VRŠKU 
 

Jako každý rok naše škola pořádala lyžařský kurz pro žáky osmých 
tříd. Náhodou jsem se na lýžák připletla i já. Jenomže jsem to nejspíš 
neměla dělat. Někdy v polovině týdne naplněného ustavičným lyžováním 
se výlet na sjezdovku nevydařil.  

Byl chladný den s nepříznivým počasím, které znepříjemňovalo 
jízdu po nerovném sněhu.  
Plocha byla zničena takovým způsobem, že každý v mé skupině i ty lepší 
padali ze strany na stranu aniž by se rozjeli rychle nebo pomalu. Nakonec 
jsme se všichni začali třást zimou.  

Naše skuhrání překazilo rázné rozhodnutí našeho učitele, že jestli 
nám je taková zima, tak tedy pojedeme k autobusům a do hotelu. Ostatní 
vedoucí že zdatnějších skupin se nakonec shodli i s tím naším. Všechno 
už vypadalo, že skončí jako den pokažený počasím. Jak jsme vyjeli na 
vršek, z kterého vedla závěrečná cesta ke konečné sjezdovce.  

Společně jsme se zkontrolovali. Nikdo nechyběl ani nepřebýval. Tak 
se všichni pustili po stezce. Už jsem chtěla vyrazit, ale něco bránilo mým 
lyžím v rozjezdu. Mně,  jakožto nezkušenému lyžaři, nedošlo, že problém 
je sníh. Nalepil se na spodní část a nechtěl se pustit. Zabraná do 
odstraňování sněhu jsem si ani nevšimla, že kolem mě už nikdo není. 
Zůstala jsem tam úplně sama. Společnost mi dělali jenom neznámí lyžaři 
projíždějící okolo. Uběhlo deset minut a nepohla jsem se z místa. Začínala 
mě ovládat panika a moje oči se třpytili od slz, ale zatla jsem zuby. 
Rozvážně jsem zula lyže a hodila si je na ramena. Odhodlala jsem se k 
činu. Po kraji té klikaté cesty jsem se pomalými kroky posouvala dopředu. 
Když už mi docházely síly a moje odhodlání kleslo, vynořil se na druhé 
straně ten, koho jsem hledala. 

,, Pane učiteli!'' zvolala jsem radostně. A beznaděj naplnilo štěstí. Bez 
otázek mi pomohl a oba jsme se v pořádku dostavili k autobusům. Hluk, 
který zvučil i vně autobusu, utichl s mým příchodem. Jak jsem obsadila 
poslední místo, veškerá pozornost směřovala na mě.   

Má spolusedící mě hned mě zasypala otázkama. ,,My jsme se o tebe 
báli, když jsme té nemohli najít. Kam jsi se poděla? Ostatní si mysleli, že 
si někam zapadla nebo sjela z cesty!" Upřímně jsem se na tyto otázky 
těšila. Chtěla jsem už začít z pestrým líčením, když tu mě přepadla 
trapnost  z toho, jaký zbytečný povyk byl jenom kvůli sněhu přilepenému 
na lyžích. 
  



MARIANA VOTAVOVÁ – JÁ BYCH SI DALA 

To jsem takhle jednou byla za barem v kavárně, kde pracuji, když jsem 
uslyšela velmi zvučné a štěbetavé hlasy. Vzhlédla jsem a spatřila čtyři 
dámy, jak právě vchází. Překvapilo mě, že jsou pouze čtyři - podle té změti 
hlasů bych čekala tak dvojnásob. 
,,Otevřeno už máte?’’ zeptaly se svorně, ignorujíce z půlky obsazenou 
kavárnu.  
,,Ano,’’ odpověděla jsem s úsměvem. 
,,No tak super! Holky, kam si sednem?” zeptala se jedna z nich a obrátila 
se na své společnice. ,,Já bych šla tam k tomu stolku v rohu.’’ 
,,Tam ne, já bych raději k oknu,’’ nesouhlasila druhá. 
,,Tam mi bude táhnout na záda, ještě mi nastydnou ledviny,’’ odporovala 
třetí.  
Po krátkém dohadování se jim nakonec na stolku podařilo domluvit. 
Odložily si tam věci, a poté přispěchaly za mnou na bar si objednat. 
,,Já bych si dala jedno latte a něco sladkého,’’ začala první. 
,,A co přesně?’’ ptám se. ,,Máme brownies, kokosku, mrkvový dort….’’ 
,,No pro mě určitě ten mrkvový dort,’’ skočí mi do řeči druhá. ,,Pro něj 
mám slabost odjakživa. A kafe si dám -’’ 
,,Pro mě taky mrkváč,’’ přeruší ji třetí. ,,Nebo počkat, jaký je ten vedle 
něj?’’ 
Než stihnu odpovědět, přidá se čtvrtá: ,,A něco slaného máte taky?’’ 
,,Quiche máme,’’ říkám. 
,,Joaha, tak ten. A k pití mátový čaj,’’ dokončuje objednávku.  
Snažím se to vše rychle zapsat. 
Třetí dáma využije vzácné chvíle ticha. ,,Já bych si dala latte, ale na ledu.’’ 
,,Dobře,’’ říkám a píšu si. 
,,Nebo počkat, raději cappuccino. Ale s extra shotem. A máte nějaká 
rostlinná mléka?’’ ptá se. 
,,Ano, sojové a ovesné,’’ odpovídám. 
,,A mandlové nemáte?’’ 
,,Ne, to nemáme.’’ 
,,No, tak to ovesné teda. A to brownies je taky veganské?’’ 
,,Ne, není,’’ říkám, ,,ale veganské máme -’’ větu už ale dokončit nestihnu. 
,,Já bych si dala jednu kokosku,’’ pokračuje v objednávce první. 
,,Dobře,’’ píšu si. 
,,A já k pití jednu iced matchu se sojovým mlékem,’’ naváže na ni druhá. 
,,Tak jo,’’ říkám vyčerpaně. ,,A veganský máme jablečný koláč,’’ 
odpovídám na předchozí objednávku. 



,,Tak ten,’’ souhlasí dáma. A já se vyčerpaně svezu na židli. 
 
Po asi hodině, když přichází chvíle placení, mi trochu zatrne. 
Hlavně když se mi v tom spěchu v systému nedaří najít tlačítko ,,Platit 
zvlášť’. 
Tak tedy objednávku ze systému mažu a zadávám vše ručně znovu, podle 
toho co či která chce platit.  
A začíná to být ještě podivnější, když každá místo pouze té své 
objednávky platí ještě minimálně další dvě položky. Rekord drží ona 
matcha se sojovým mlékem, kterou zaplatí snad každá z dam. A já jsem 
tak zmatená, že se neodvažuji cokoliv namítat. Je ale pravda, že mi zatrne 
ještě více, když mi postupně dojde, že podle mého spěšného odhadu 
platily téměř dvakrát více, než kolik stála celá původní objednávka. Ale 
než stačím cokoli namítnout, začnou znovu štěbetat a odchází z kavárny.  
  
  



ALŽBĚTA ŠVÁBOVÁ – ZÁZRAČNÁ KNIHA 

To byl nejhorší zážitek, co se mi kdy stal. Jel jsem na tábor, nikoho jsem 
tam neznal. Byl jsem celý nesvůj a máma mi říkala, ať hlavně nejsem 
nervózní. Ať se vždycky zhluboka nadechnu a vydechnu, zavřu oči, a to 
mě uklidní.  

Na sportovní tábor jsem jel poprvé, takže jsem vůbec nevěděl, co si 
s sebou mám sbalit. Dopadlo to tak, že mi kvůli balení ujela tramvaj a 
když jsem celý červený doklopýtal na místo srazu, byl jsem ze dvou 
stran obtěžkaný velkými kufry s batohem na zádech a při každém kroku 
jsem se kymácel jako váhy. Když jsem už byl na dohled od nádraží, viděl 
jsem žlutý autobus, který začínal startovat. Začal jsem utíkat a volat: 
„Počkejte! Ještě já! Stůjte!“ Autobus ujel a já jsem bezradně pustil na zem 
kufry. Hlouček kluků, co stál opodál se na mě začal udiveně otáčet. 
Nejspíš proto, že když jsem kufry pustil, jeden z nich se otevřel a já se 
celý zpocený začal shýbat a chvatně jsem cpal věci opět do kufru.  

Po urputném boji se zámkem jsem si div nelehl bezmocí na zem. Co 
budu dělat? Autobus mi ujel, nezbývá než se s hanbou vrátit domů. 
Znovu jsem popadl kufry a už jsem měl chuť to otočit, když tu mi kdosi 
poklepal na rameno. „Hele, nejsi ty náhodou Emil?“ Kluk asi o tři roky 
starší, než já měl na sobě kšiltovku, sportovní kraťasy a triko. Oproti 
němu jsem v manšestrákách a košili vypadal jako pitomec. „Jo. Jo to 
jsem. Proč?“  

„Jsi poslední, kdo nám chybí. Náš autobus stojí támhle,“ řekl a ukázal na 
druhý autobus, který poklidně vrčel opodál. Chvíli jsem stál 
s pootevřenou pusou a pak jsem začal rozpačitě odpovídat nesmysly 
v domnění, že se mi ještě podaří situaci nějak odlehčit.  

„Aha, ha, pardon…To ta tramvaj, ujela mi a...eh, to nic. Tak já si dám 
někam kufry a…“ Rychle jsem došel k autobusu, hodil jsem si věci tam, 
kde je měli ostatní a vyšel jsem po schodech nahoru.  

Skoro všichni byli už v autobuse a z toho, jaký hluk uvnitř vládl jsem 
usoudil (nebo spíš tiše doufal), že kluci uvnitř byli moc zabraní do 
rozhovorů, než aby si všimli mého dramatického příchodu.  

Začal jsem se cpát uličkou k místu vzadu, které bylo volné. „Promiňte, 
pardon, s dovolením, pardon.“ 



Kluci, kolem kterých jsem procházel mi nevěnovali sebemenší 
pozornost, a tak jsem se asi po padesáti omluvách konečně dostal na 
místo. Svalil jsem se na sedadlo u okna a začal jsem ztěžka oddechovat. 
Pot ze mě jenom tekl, bylo mi hrozné vedro a v krku jsem měl úplně 
vyschlo. Začal jsem hrabat v batohu, abych co nejrychleji našel flašku 
s vodou, ale jak jsem se jí snažil rychle vyndat vypadla ven a začala se 
kutálet pod sedadlo přede mnou. Po několika marných pokusech 
našmátrat flašku poslepu jsem se nahnul ke klukovi, pod kterým se 
pravděpodobně nacházela.  

„Promiň,“ začal jsem ještě víc rudý ve tváři, „spadla mi flaška pod tvoje 
sedadlo, nemůžu ji najít, nevidíš ji?“ 

Kluk se zatvářil trochu překvapeně, pak se shýbl pod sedadlo a vytáhl 
moji lahev. S úsměvem na tváři se zvedl a se slovy: „V pohodě kámo, 
tady ji máš,“ mi ji podal.  

„Heh, díky,“ špitl jsem a mocně jsem se napil, jako bych měl každou 
chvíli umřít na dehydrataci. Aspoň jsem se tak v tu chvíli cítil. Voda mě 
trochu uklidnila, já jsem se opřel v sedadle a už trochu méně červený 
jsem se znovu napil.  

Hlavně klid, pomyslel jsem si, Nejtrapnější část skoro nikdo 
nezaregistroval a flaška může takhle upadnout každému. 

Autobus začal startovat. 

Jak to říkala máma? Nádech, výdech. Zavřít oči a zhluboka se 
nadechnout. Nádech. Výdech.  

Tu jsem si vzpomněl na svoji oblíbenou knihu, kterou jsem měl 
přibalenou v batohu přesně pro tyhle případy nejvyšší nouze. Ano, ta 
mě uklidní a s odstupem času se na obě situace podívám třeba jinak. A 
pak se mi podaří první dojem napravit a všechno bude v pohodě.  

Tak jsem vytáhl knihu a začetl jsem se. A přesně ta kniha, která mě měla 
zachránit mi přivodila zkázu.  

Protože jsem zapomněl na malý ale důležitý detail: i bez knihy se mi 
totiž v autobuse…dělá blbě. 

 



MAGDALENA TURKOVÁ – JEDNOU V METRU 

Jela jsem po škole domů metrem se dvěma kluky ze třídy. Seděli jsme na 
trojici sedaček. Já sama a oni naproti. Hned od nástupu byla atmosféra 
mezi námi poněkud trapná. Pohled každého z nás se vyhýbal pohledům 
těch ostatních. Na mojí tváři se chvílemi objevil nervózní úsměv. 
Obklopovalo nás ticho plné našich myšlenek na únik, který však nebyl 
možný. Občas někdo otevřel pusu, ve snaze to ticho zaplašit, ale hned ji 
zase zavřel, protože neměl co říct. Tak jsme jen seděli, tvářili se, že tu 
nejsme a doufali, že brzy dojedeme do naší zastávky. 

Za čas začalo být ticho tak neúnosné, že jsem musela něco říct. Začala jsem 
tedy s osvědčeným tématem, škola. „Ach jo, na zítra máme mít tu biologii 
a máme o hodinu fyziky navíc,“ řekla jsem s teatrálně otráveným 
výrazem. „Cooooo, né?“ Podivil se spolužák, možná taky rád, že už 
konečně není ticho. Jako tonoucí stébla jsme se tohoto tématu chytli. 
Zrovna jsme si říkali, co kdo bude dělat o Pesachových prázdninách, když 
na mě padl stín. Kdosi ke mně přistoupil. V očích mého spolužáka, který 
seděl naproti mně a já ho tím pádem, na rozdíl od neznámého, mohla 
vidět, se zračilo znepokojení. Krapet překvapeně na mne koukal a čekal 
na mou reakci připraven jakožto správný gentleman zasáhnout a 
neznámého odehnat.  V tu stejnou chvíli jsem já stále netušila, kdo se to 
ke mně sklání. V hlavě mi bleskovou rychlostí běhali myšlenky. Spustilo 
se mi tunelové vidění, viděla jsem pouze nervózní pohledy mých 
spolužáků. 

Zvláštní bylo, že neznámý řekl: „Kontrola jízdenek.“ I když revizor to 
očividně nebyl. Tato situace, jež zatím trvala několik vteřin začínala už být 
opravdu napnutá a nepříjemná. Všeobecné zmatení mě na okamžik zcela 
vykolejilo. A byla jsem vlastně ráda, že tam jsou kluci se mnou. Kdy už 
jsem nebyla tak moc ráda bylo, když jsem se otočila a zaostřila. 

„Ahoj dědo,“ povídám. Kluci se sice zbavili prvního překvapení, avšak 
nové překvapení je plně zachvátilo. „Ehm, tohle je můj děda, tohle moji 
spolužáci.“ „Dobrý den,“ pozdravili spolužáci. „Těší mě,“ odpověděl 
s lišáckým výrazem děda. „Chcete se posadit?“ Zeptal se jeden ze 
spolužáků a postavil se. „To bys byl laskav.“ Děda si tedy vyměnil místo 
s mým spolužákem. V této sestavě jsme jeli ještě několik stanic. Pak se 
kluci rozloučili a vystoupili a děda mi povídá: „Slušný kluci.“ 



Kaprase  

 

Dopoledne 2. 7., rybář Marcel Novák viděn naposledy. Šel tehdy sám na 
jeho obvyklý výlet k Želivce. Zde se podle všeho chystal chytit a 
vyfotografovat jistou velkou rybu, která začala být několik dnů před 
incidentem středem zájmu lokální rybářské komunity. Na místě byla 
nalezena pouze kovová židle, přibližně 3 metry od břehu, nakloněna 
směrem dopředu. Dvě nohy nejblíže vodě byly nějakým způsobem zaryty 
poměrně hluboko v hlíně. Vše nasvědčuje tomu, že byl pohřešovaný 
vytržen ze židle velkou silou. Tělo zatím nebylo nalezeno. Další informace 
přijdou s dalším vývojem vyšetřování. 

 

  



Vyhláška k zrušení Neckyády 2022  

 

Drazí spoluobčané. S velikou lítostí vám oznamujeme, že letošní tradiční 
Neckyáda neproběhne. Důvodem k tomu je nepříznivé počasí. Abychom 
tuto ztrátu na kulturním zážitku vynahradili, srdečně vás zveme na 
alternativní program v obecním domu. 

Vás Magistrát. 

 

 

 

 

 

 

Držte se dál od vody. 

 

 

  



Komuniké  

 

"Tady budova 5, krycím jménem Továrna. Potřebujeme okamžité posily v 
budově 5. Opakuji, potřebujeme okamžitě poslat jednotku rychlého 
nasazení do Továrny  Želiv. Kód 5, uniklo to." 

 

  



Hledá se Princezna Laura. ODMĚNA 2000 KČ  

 

V úterý 31. 7. se nám ztratila fenka. Plemeno Německý ovčák, má huňatou 
jnědou srst a obojek se jménem Princezna Laura. Moc prosíme o pomoc. 
Ztratila se nám u hotelu kocanda, dole u vody. Byla uvázaná u stromu a 
když jsme se vrátili, nalezli jsme jen utržený provázek. Kdo nás k ní 
zavede, dostane peníze.  

 

Moc děkujeme za jakoukoliv pomoc, 

Tereza Müllerová 

Kontakt: 

 


