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BÁSNĚ PODLE DVOU ÚVODNÍCH VERŠŮ JIŘÍHO HAVLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hynek Drtina, Michal a Šimon 
Habermannovi 
 
BLEŠÍ CIRKUS  
Celá vesnice se těší –  
zavítá k nám cirkus bleší!  
Vstupenky nestojí ani pár jitrnic –  
stojí jen několik tisíc!  
 
Peníze půjdou na Čapí hnízdo.  
Kdo nezaplatí, nemá místo.  
Cukrová vata, sladkosti  
a všechny tyhle blbosti!  
 
Klaun je úplně v pohodě,  
nikdo se ho nemusí bát –  
jenom pár nocí nebudete spát.  
 
Sladkosti budou ve slevě,  
a vaše zuby v pohodě –  
Horst doporučuje! 

Petra Srbová, Anastázie Hessová, 
Lucie Hana Trnobranská 
 
BLEŠÍ CIRKUS  
Celá vesnice se těší –  
zavítá k nám cirkus bleší!  
Zadarmo zablešené opice vám dáme! 
O odvoz se postaráme! 
 
Pytlík blech jen za dvacku! 
Dáte nám míň – čekejte facku. 
Blechy jsou však kamarádi, 
jsou s vámi všude, maj vás rádi! 
 
Blechy vám den vždycky zlepší, 
tak navštivte cirkus bleší! 
Jsou to naše kamarádky, 
proto píšem tyhle řádky. 
 
A to je konec této bajky, 
tak si kupte kamarádky! 

Sarasvatí Bauerová 
 
BLEŠÍ CIRKUS 
Celá vesnice se těší – 
zavítá k nám cirkus bleší! 
Babi, děda, máma, táta 
vezmou s sebou batolata. 
 
Běží, běžím, utíkám, 
dveře domu zamykám. 
Jídlo, pití, peněženku, 
ať mám taky na vstupenku. 
 
Cirkus jsme si užili, 
Anička s Pepou brečeli. 
Měli tam lva divokého, 
sežral hlavu mluvčího. 
Domů jsme se vrátili, 
televizi si pustili. 
 

Bohumil Kubišta: Cirkus 
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DALŠÍ PŘÍBĚHY PANA ŠATRY PODLE BÁSNĚ E. FRYNTY
  

  
Originál Emanuela Frynty  
 
PAN ŠATRA  
Je známo, že pan Šatra  
pro krejcar nezná bratra –  
a včera kvůli korunce  
prý skočil hlavou do hrnce  
ze čtrnáctého patra.  
 
A když mu soused na to řek:  
„Člověče, vy jste vadný –  
to nemáte strach o mozek?  
On pravil: „Nemám žádný.“ 

Šimon Habermann 
 
PAN ŠATRA  
Je známo, že pan Šatra 
za koláč dá i bratra. 
A prý včera našel jablko 
a rozmáčk si ho o oko. 
 
A když mu soused na to řek: 
„Vy jste blázen!“ 
Tak on řek: „Cože? Bazén?“ 

René Magritte: The Son of Man 
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BÁSEŇ PODLE NÁZVU BÁSNĚ J. BRUKNERA A OBRAZU J. 
ZRZAVÉHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁSEŇ NA ÚVODNÍ VERŠ S. K. NEUMANNA 

 

  

Hynek Drtina, Michal a Šimon 
Habermannovi  
 
JAK SE MALUJE DOMEČEK  
Vyber barvu zdi,  
namaluj dvě, tři.  
Potom stříšku,  
dovnitř knížku  
a pak okna zavřená.  
 
A když budeš mít čas,  
namaluj dveře hnědé.  
Zdi vybarvi bledě  
a stříšku červeně.  
Až budeš mít domeček,  
tak přikresli stromeček. 

Jan Zrzavý: Dvůr v Kácově 

Magdaléna Dufalová 
 
KDYŽ ÚDĚLEM MÝCH SLOK  
Když údělem mých slok  
jsou jen slova plynná  
a čtenář u nich dřímá,  
co je údělem mých slok?  
 
Občas znamenají něco,  
avšak cítit není nic.  
Občas znamenají něco,  
ale cítí jenom klid. 

Henri Rousseau: Múza inspirující 
básníka 
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DOKONČENÍ BÁSNĚ JIŘÍHO ŽÁČKA ČARODĚJNÝ MLÝNEK 

 Jiří Žáček 
 
ČARODĚJNÝ MLÝNEK 
(část, na kterou děti navazovaly) 
 
Byla jedna ježibaba,  
škaredá až běda. 
 „Co mám dělat? Vyprosím si  
radu od Vševěda!“  
 
Na koště se posadila,  
vznesla se a tradá!  
„Poraď, pomoz, moudrý děde,  
ať jsem zase mladá!“  
 
Dobrák Vševěd dal jí mlýnek,  
přidal moudrou větu:  
„Přemele tě na panenku –  
budeš zase k světu...“  
 
Mlýnek mele, mele, mele... 

Šimon Habermann 
 
POKRAČOVÁNÍ BÁSNĚ  
Mlýnek mele, mele, mele  
a ježibaba je v něm,  
ale teď už leze,  
už leze zase ven.  
 
Jenže jeden problém,  
ježibaba je  
úplně stejná,  
a tak mlýn rozbije.  
 
Mlýnek se teď válí  
mezi kameny,  
nenajdeš ho nikdy,  
už je prostě ztracený.  
 
A jestli si myslíš,  
že se dá najít,  
tak jseš pěkně vedle  
a teď už radši zmiz! 

Vincent van Gogh: The Woman Grinding 
Coffee 

Šárka Trochtová 
 
POKRAČOVÁNÍ BÁSNĚ  
Mlýnek mele, mele, mele  
a nikdy nepřestane. 
Dědek to řekl špatně, 
asi mu ruplo v hlavě.  

Pierre Bonard: The Coffee Mill 
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 DOKONČENÍ BÁSNĚ P. ŠRUTA JEŽIBABA S JEŽIDCEROU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

  

Petra Srbová 
Tučný text pochází z pera Pavla 
Šruta.  
 
JEŽIBABA S JEŽIDCEROU  
Ježibaba s ježidcerou  
ježihusí peří derou  
ježitetě na peřinu.  
Peřina se roztrhla  
a ježibaba navrhla:  
„Ježihusit peří umí i ti,  
kteří nemají žádné vzdělání.  
Nedá se na to dívat,  
půjdete se do školy vzdělávat!“  
Ježibaba s ježidcerou  
učí se na švadlenu.  
Poté, co roztrhly  
už pátou peřinu,  
konala se schůzka.  
Schůzka dlouhá nebyla,  
všechny hlasy byly stejné.  
Ježibaba s ježidcerou  
švadleny jsou marné. 
Ze školy je vyhodili –  
učitelé už klid měli! 

Hieronymus Bosch: Dvě čarodějnice 

Hieronymus Bosch: Bláznivé ženy (Čarodějnice) 
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BÁSNĚ/PŘÍBĚHY S VYUŽITÍM URČENÝCH SLOV 

   

Ema Koutenská 
 
OHNIVEC – SLÁMA – ZOUFALSTVÍ – KŘIČÍ 
– HOP 
 
Šla paní na seník, 
kde byla sláma, 
pohádala se s manželem, 
takže byla naštvána. 
Lehla si 
a propadla depresi. 
 
V tom se objevil ohnivec, 
hubený jak kostlivec. 
Bála se, byla zoufalá 
a v hloubi duše doufala, 
že se s novou láskou potkala… 
 
Na manžela zapomněla. 
Už, už se chystá s ohnivcem utéci, 
a v tom na ni manžel křičí: 
„Pojď, lásko, 
hop dolů! 
Omlouvám se, 
byl jsem zlý, 
avšak změním se, 
budeš-li chtít.“ 
 
Ona se jen ohlédla, 
s ohnivcem se objala 
a na manžela se vykašlala. 

Claude Monet: Seník 

Denisa Jelínková 
 
OKURKA – ŽÍŽALA – OŽIVNOUT – PANIKA 
– VODA 
 

Žížala je velmi důležitá. Prolézá si 
hlínou, má se dobře. Ale když uslyší kosa, 
začíná panika! 

Zrovna tohle se stalo mé kamarádce 
Jolandě. Byla se opalovat, tu na ni zaútočil 
kos. Plazila se, co jen mohla, aby mu 
utekla. Kos byl za ní. Najednou tam někdo 
přiběhl, popadl žížalu a dal ji do kyblíku. 
A odešel. 

V kyblíku byla i okurka. Ano, celá! 
Kdovíproč, záhada! Jolanda tam byla 
sama s tou okurkou. Nudila se, a tak si 
s ní začala povídat. Okurka ale 
neposlouchala. Jolanda se na ni rozzlobila 
a na okurku zaútočila. Začala ji kousat a 
kdovíco ještě.  

Potom si ale uvědomila, že to je 
neslušné, a tak zlomenou okurku začala 
oživovat. Okurka se snažila ze všech sil 
oživnout, ale bohužel. 

Najednou se nad Jolandou objevila 
voda! Vyplavila ji ven z kyblíku, a tak se 
Jolanda úspěšně dostala zpět domů, kde 
v klidu žila do té doby, než jí okurka 
zaklepala na dveře… 

František Tomík: Veselé žížaly 
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Anna Baliharová 
 

OKURKA – ŽÍŽALA – OŽIVNOUT – PANIKA – VODA 
 

Poslední dobou jsem si oblíbila 
okurky od babičky, 

měly různě zelené barvičky. 
Jako malá jsem je zalévala 

vodou, 
ale jednou jsem zalejt zapomněla 

náhodou. 
Přemohla mě panika, 

protože má péče zaniká. 
Chtěla jsem jim pomoci oživnout, 

ale žížala Ema mi řekla, 
ať je nechám odpočinout. 

 

Oskar Pafka: Trh na okurky ve Znojmě 
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PŘÍBĚHY INSPIROVANÉ OBRÁZKY 

 

 

 

  

Inka Šafránková: ilustrace k básni Hádanka v knize D. 
Fischerové Milion melounů 

Martin Houdek 
 

Pětiletá holčička Štěpánka žila se 
svojí babičkou a dědečkem v domku ve 
městě Nový Bor. Rodiče jí zemřeli. 
Nejdříve byla moc smutná, ale babička 
s dědečkem se o ni moc hezky starali a 
pořídili jí malého strakatého jezevčíka. 
Štěpánka ho měla moc ráda, hrála si s 
ním a užívali si spolu hodně legrace. 
Dala mu jméno Valda. Byla zvyklá ho 
každý den po návratu ze školky vzít na 
procházku do parku blízko jejich domu. 
Chodila s ním opravdu každý den, nikdy 
nevynechala. Jednou byla obloha 
hodně zamračená a blížil se déšť. 
Štěpánka trvala na tom, že s Valdou ven 
půjde. Babička ji vybavila červenými 
holínkami, zelenou pláštěnkou a 
obrovským červeným deštníkem, který 
připomínal padák. 

Když se během procházky zvedl 
před deštěm velký vítr, tak holčička 

rozevřela svůj krásný deštník, který jí 
zakryl téměř celý obličej. Najednou ji 
větrný vír zvedl do výše a stoupal s ní až 
nad město. Štěpánka popadla Valdu do 
náruče, držela ho pevně. Nejdříve se 
Štěpánka bála, ale potom se jí to začalo 
líbit. Připadala si jako v letadle. Pod 
sebou uviděla svoje město a v dálce 
obrysy Lužických hor. Viděla horu Klíč, 
kterou znala z výletu. Potom uviděla 
Hvozd, Růžovský vrch a další kopce a 
kopečky pokryté lesy. Byla to prostě 
nádhera. Potom ale přestalo foukat a 
Štěpánka pomalu klesala a padala a 
najednou spadla z postele. Když se 
pořádně probudila, uvědomila si, že to 
byl jen sen. Šla k Valdíkovi a sen mu 
vyprávěla. Najednou v chodbě uviděla 
mokrý červený deštník. Najednou si 
nebyla jistá. 

Byl to opravdu jen sen? 
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Stela Koutenská 
Dnešní příběh bude o holce 

jménem Sofia. Sofia se bála vody. 
Jednoho dne ji rodiče přemluvili, ať jde 
s nimi k moři. Sofia se bála, ale 
překonala strach a šla. 

Ten den byly vlny. Sofia se bála ještě 
víc. Najednou slyší maminku: „Sofi, pojď 
za námi! Je to sranda.“ 

Když vlezla do vody, vlny se zvedly. 
Sofia se začala topit, už byla pod 
hladinou. Když ji něco podebralo, Sofia 
otevřela oči. Když zjistila, že je na 

nějakém zvířeti, Sofia se lekla. Za chvíli 
zjistila, že je to velryba. 

Sofia si velrybu pojmenovala Jiskra. 
S Jiskrou proplavala celé moře. Jiskra jí 
ukázala, že se nemá ničeho bát. Sofia 
od té doby chodí za Jiskrou každý den 
plavat. 

Tak dopadl dnešní příběh. Doufám, 
že se také nebojíte plavat. Z dnešního 
příběhu víte, že se nemáte bát. Tak u 
dalšího příběhu ahoj! 

 
 

Bára Peitzová 

Barbora Hejzlarová 
 

Kdysi dávno žil jeden kluk jménem 
Alex. Bylo mu devatenáct let. A ten měl 
odjakživa vadu jménem osikolodium. 

Osikolodium je nemoc, při které se 
části těla stěhují. Tato nemoc se nedá 
vyléčit. Jednou v noci se Alex probudil a 
měl ruku na hlavě. Nemohl pracovat, a 
proto bydlel pod mostem.  

Rodiče neměl, ani jiné příbuzné. Ale 
měl kamarádku Luizu. Luiza byla 
zdravá, a proto mohla pracovat a nosit 
Alexovi jídlo a vodu. Alex jednou takhle 
seděl a čekal na Luizu, ale ona pořád 
nepřicházela. Tak se šel podívat na 
silnici. Viděl sanitku se záchranáři 
ošetřujícími Luizu. 

Zeptal se jich, co se stalo, a oni mu 
řekli, že ji přejelo auto. „Nepřežije to,“ 
řekl jeden ze záchranářů. 

Alexovi se zastavilo srdce a jedno 
oko se na to nemohlo dívat, tak se 
přesunulo do ucha. A už tam zůstalo a 
nikdy se Alexovi nic už nepřesunulo. 

 

Autor obrazu  neznámý 
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Magdaléna Hrubcová 
 

Pohlédla jsem do jeho modrých očí. 
Už jsem v nich neviděla tu 
nesnesitelnou zlobu, nýbrž zármutek.  

Díval se na mě svýma modrýma 
očima. Viděla jsem na jeho tváři náznak 
rozpaků, když jsem se dotkla jeho 
zelené kůže na tváři. Zatřásl se a já jsem 
zahlédla v jeho očích to, co jsem u něj 
ještě nikdy neviděla. Radost… 

Zachvěla jsem se a on se mě něžně 
dotkl na paži. Sklonila jsem pohled 
k jeho mohutné ruce, která svírala mou 
paži. Pochopila jsem, že nejsem sama, 
už ne. Sebrala jsem zbytky odvahy a 
pohlédla mu znovu do očí. Už jsem se 
ho nebála. Stál najednou přede mnou 
někdo úplně jiný. 

Nebyla tam dávná stvůra, které 
jsem se bála. Stálo přede mnou 

stvoření, na které jsem dlouho čekala, 
osoba, kterou jsem nevěřila, že někdy 
spatřím. 

V tu chvíli mnou projela prudká 
bolest. Ucítila jsem, jak mnou projelo 
ostří meče. Odstrčila jsem od sebe 
zeleného tvora a padla na kolena. 
Člověk za mnou zaúpěl a bez mrknutí 
oka padnul k zemi.  Rozlehlo se ticho. 
Jediné, co jsem slyšela, byla krev řinoucí 
se na podlahu. 

Stále jsem upírala pohled do jeho 
modrých očí. Skláněl se nade mnou a 
poprvé za pět let promluvil. Protnul to 
ticho, které nás obklopovalo. Řekl: „Už 
se nemusíš bát.“ 

 

Autor obrazu  neznámý 
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Mariana Saturková 
 

Hodiny, čas, ta podivná věc, která 
neutíká, když člověk chce, ale utíká, 
když člověk nechce. To jsem chtěla 
změnit. 

Jen si to představte, nudné dlouhé 
učení by uteklo jako nic, a chvíle, kdy 
byste byli na počítači nebo jen se svými 
přáteli, by trvala věčně! 

Celé noci jsem proto nespala, 
vymýšlela jsem, a hlavně sestavovala, 
hodinky, které lze nastavit na rychlé a 
pomalé ubíhání. Než jsem je dovedla 
k dokonalosti, trvalo to jeden rok. Když 
jsem je dokončila a vyšla jsem ven, 
hodně se změnilo. Nešlo mi skoro 
mluvit. Ty hloupé hodinky mě úplně 
sociálně zničily.  

A tak jsem se rozhodla přidělat na 
ně i stroj času. A když jsem i ten 

dokončila, už mi najednou nebylo 
osmnáct, ale třicet čtyři. Zjistila jsem 
totiž, že jsem tu rychlost nedělala jeden 
rok, ale celých deset let! Ale mohla bych 
se do těch let vrátit. 

Vyšla jsem a začala jsem se vracet 
zpět a zničehonic se rychlost a vracení 
času sešroubovaly dohromady a 
vymklo se to kontrole. Čas běžel 
dopředu a zároveň dozadu a já jsem se 
hýbala pomalu jako zpomalený film. 
Byla jsem v časové smyčce. Zvláštní 
bylo, že jsem v ní stárla, sama. 

V časové smyčce jsem se hodinky 
snažila opravit, ale vypadl mi z nich 
šroubek. Jak jsem tam tak byla zaseklá, 
přemýšlela jsem o tom, jak jsem 
promarnila své mládí, které mi už ani 
čas nevrátí. 

Autor obrazu  neznámý 
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PŘÍBĚH NA URČENOU POČÁTEČNÍ VĚTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agáta Šulcová 
 
Určená věta: ŠLO K PŮLNOCI A JÁ JEŠTĚ 
SEDĚL DLE SVÉHO ZVYKU U OKNA. (z 
povídky J. Nerudy U okna z knihy 
Arabesky) 
 

Šlo k půlnoci a já ještě seděl dle 
svého zvyku u okna. Dnes byl úplněk. 
Zbývaly dvě minuty, než se zase 
změním ve vlkodlaka. Bál jsem se, sice 
jsem se měnil ve vlkodlaka každý 
úplněk, ale dnes v noci jsem cítil, že se 
stane něco neobvyklého.  

Slyšel jsem, jak mi v pokoji odbíjí 
půlnoc. Pomalu se mi ochlupatily nohy. 
Najednou jsem cítil zase tu strašnou 
bolest v obličeji. Začal se mi 
prodlužovat nos, až se z něj stal čumák. 
Ucítil jsem, jak mi tepe žaludek. Ta 
ukrutná chuť něco živého sníst stále 
sílila. Nechtěl jsem nikomu ublížit, ale 
nedalo se to vydržet.  

Vyběhl jsem z domu a uviděl běžet 
kočku. Běžel jsem za ní… Už jsem ji 
kousal do krku, ale v tu chvíli moji 
pozornost odlákalo něco velkého. Viděl 
jsem pouze stín. Byl to obrys něčeho, co 
jsem slýchával jako malý v pohádkách, 
které mi četl tatínek. Popošel jsem blíž. 
Konečně jsem to zjistil, byl to 
dinosaurus. Bylo mi divné, že ve 21. 
století uvidím dinosaura.  

Zase ta hrozná chuť něco polknout. 
Rozběhl jsem se, odrazil se a skočil na 
něj. Ohnal se. Jeho velké ostré zuby 
zavadily o moje tělo. Bolelo to. Už 
nebylo cesty zpět. Dostal jsem strach. 
Kousal jsem ho do krku. Jenže to byla 
chyba.  Dinosaurus se tak naštval, že 
sebou začal škubat sem a tam. Až jsem 
z toho spadnul a on mě zašlápl. Byla to 
bolestivá smrt.  

Celý zpocený jsem se vzbudil a zjistil 
jsem, že to byl jenom sen. Byla to 
obrovská úleva. Nikdy bych toto zažít 
nechtěl. 

 

Vitráž v Notre-Dame 
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MŮJ DEN V DETEKTIVCE 

 

 

  

Eliška Kohoutová 
 
VRAŽDA NA JACHTĚ 

 
Nezačíná to tak strašně, jak hlásá 

nadpis, naopak, začíná to úplně 
normálně. 

Jmenuji se Eliška Kohoutová a mé 
povolání je detektiv. Většinou řeším 
různé případy, ale pak, konečně, přijde 
dovolená. Je to docela těžké, sehnat 
jachtu, na kterou by vzali takové 
množství zvířat, ale nakonec se to 
podařilo. Mám totiž šest neobvyklých 
zvířat: koně Imunita, dvě fenky Katy a 
Terezku, kočku Růženku, potkánka 
Rikyho a bílou sovu Rozárku. 

Při této dovolené jedu zrovna na 
zvířecí soutěže, to víte - milovnice zvířat. 

Mé druhé povolání je cukrářka, 
miluji sladké, ale také zvířata a 
kriminalistiku, tak jsem to dala 
dohromady. Jsem detektiv a vlastním 
cukrárnu, kam mohou všechna zvířata, 
samozřejmě ne třeba slon, tygr nebo 
anakonda. Můžou tam všichni 
(bezpeční) domácí mazlíčci. Vraťme se 
na jachtu. 

Když jsme každý dostali svůj pokoj, 
já krásné apartmá, samozřejmě i se 
super vyleštěnou kuchyní, Imunit 
vyhřívanou stáj, Rozárka svoji vlastní 
vyhřívanou klec, Riky svůj malý 
pokojíček plný jídla a pelíšků a Katy 
spolu s Terezkou sdílí spolu se mnou 
moje apartmá. V tu chvíli se ozvaly 
výstřely, vyběhnu z pokoje s Katy a 
Terezkou v patách a Rozárkou v 
závěsu!!! 

Ale planý poplach, jenom si tam 
jedni kluci hráli s brokovnicí, už jsem si 

myslela, že budu mít po klidu.   

Chvilku potom se dozvím, že někde 
tady na jachtě se   bude podepisovat 
závěť. Tak to si nenechám ujít!!! 

Jak jsem potom sama viděla, dědiců 
byla spousta, ale všechno bohatství měl 
dostat jenom jeden! Tady se určitě 
strhne nějaká rvačka nebo dokonce…!!! 

Když se starý pán nahýbá ke stolu, 
aby podepsal závěť, všem teprve teď        
dojde, že se schyluje k tomu, že všechny 
peníze připadnou Marianě 
(mimochodem je to nejkrásnější dívka, 
kterou jsem kdy viděla). 

V tu chvíli zhaslo světlo, když se zase 
rozsvítilo, na zemi ležela… 

No, mezitím vám představím 
všechny dědice. 

1. Luděk Dvořák, docela elegantní 
pán v obleku. Pokoj č. 3. 
2. Peter Johonsson, indián, sice 
slušně oblečený, ale všichni si o 
něm myslí, kdovíco je to za chudáka. 
Pokoj č. 1. 
3. Mariana Doubková, velice 
pohostinná dáma, kterou většina 
lidí nenávidí. Pokoj č. 13. 

Rembrandt van Rijn: Bouře na moři 
Galilejském 
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4. A poslední je: Miriam Collinsová,  
které všichni přezdívají Miriam 
leopardí, asi víte proč. Pokoj č. 4. 
5. Maharadža Vzácný (jakoby Sultán 
v Indii, těmto titulům moc 
nerozumím.) Pokoj č. 10. 
6. Taxikář Pepa Černý, který někde 
sehnal (náhodou, jak sám říkal) 
spoustu peněz (prý je vyhrál v 
tombole.) Pokoj č. 12. 
Tak se vrátíme na podlahu, kde ležel 

starý pán s kudlou v srdci. Všichni se 
zajíkli a Mariana dokonce omdlela. 
Všechny jsem rychle vyklidila z 
místnosti a doporučila jim, aby se 

zamkli ve svém pokoji, protože mezi 
námi řádí vrah. 

Postupně jsem si všechny volala, a 
jsou tři hodně podezřelí (podle nich.) 
Pepa Černý, Luděk Novák a Peter 
Johonsson. Podle mě by to mohla být 
Miriam Collinsová. Když jsem s ní 
zrovna probírala případ (podle ní by to 
měla být Mariana), zaslechli jsme 
výkřik. Přiběhli jsme do pokoje č. 13 a 
tam seděla na křesle s kulkou ve 
spánku... 

Pokračování možná příště… 

 

Jakub Schikaneder: Vražda v domě 
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Jakub Klečka 
 
VÝBUŠNÝ PŘÍPAD 
 

Byl krásný jarní den. Seděl jsem 
v křesle ve své kanceláři. Popíjel jsem 
kafe s dvěma kostkami cukru a k tomu 
jsem přikusoval čokoládovou koblihu. 

V tu chvíli mně do kanceláře vtrhnul 
muž v černém luxusním obleku. Muž mi 
řekl, že mu vykradli trezor s hodně 
vzácným diamantem. Přišel za mnou, 
protože policie nebyla úspěšná 
v pátrání po pachateli. 

Muž mě zavedl na místo činu, kde 
jsem uviděl rozbořený dům po 
výbuchu. Když jsem viděl tu spoušť a 
najatou partu dělníků, kteří odklízeli 
trosky, zavadil jsem pohledem o kus 
papírku, který tam ležel. 

Zvedl jsem ten papír, ale ten byl 
ohořelý a stěží čitelný. Ale přesto jsem 
ho dokázal rozluštit. Bylo na něm 
psáno: XM. 

Přemýšlel jsem, co to může 
znamenat, ale na nic jsem nepřišel. 

V noci mě probudil výbuch, který se 
odehrál ve vedlejší ulici. Abych tam byl 
co nejdříve, dorazil jsem tam dřív jak 
policie.  

Využil jsem toho a šel jsem 
prozkoumat trosky domu. Viděl jsem 

jako předtím papírek. Zvedl jsem ho a 
na něm bylo napsáno: ARD. 

Nechal jsem si udělat expertízu a 
zjistil jsem, že text na obou papírkách 
napsal tentýž člověk. 

Řekl jsem si, že když to napsal tentýž 
člověk, tak že to může něco znamenat 
dohromady 

Když jsem oba texty spojil, tak mi 
výsledné slovo bylo povědomé. Hledal 
jsem to slovo XMARD na internetu a 
našlo mi to starou továrnu na fixy. 

Vydal jsem se tam raději se zbraní. 
Když jsem tam dorazil, bylo tam ticho a 
prázdno. 

Jenom vycházely podivné zvuky 
z opuštěné kanceláře. 

Nepozorovaně jsem se tam připlížil 
a otevřel dveře. U stolu byl muž, který 
tam něco dělal, uviděl mě a šmatal po 
zbrani. 

Ale já byl rychlejší a střelil jsem ho 
do ruky. 

Tak jsem ho držel v šachu, dokud 
nepřijela policie. 

Další vyšetřování potvrdilo, že muž 
stál za oběma krádežemi. Nakonec se 
diamant vrátil původnímu majiteli a 
zjistilo se, že ten druhý dům odbouchl, 
protože mu majitel dlužil velké peníze. 

Johannes 
Jelderhuis: 

The  
Leiden 

Gunpowder 
Disaster 
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KOMIKSY 

Martin Houdek: MŮJ DEN V DUCHAŘSKÉ POVÍDCE 

 

 
Martin Houdek: VZPOMÍNKA PANA SMITHE  
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Martin Houdek 
ČARODĚJNICE 
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Petra Srbová 
JAK SE SÁRA STALA UČITELKOU VESMÍRNÉ VÝPRAVY 
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SKUPINOVÁ IMPROVIZOVANÁ BÁSEŇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA ZÁVĚR: HRAJEME SI S PÍSMENKY 

Poťouchlý Pepík peče pečeného páva praženého po pepři. (Šárka Trochtová) 

Maminka myje malou Magdalénku. – Máťa má mamku Matyldu. – Maminka má 
miminko. – Máma mi máslo myla. (Markéta Trochtová) 

Milan miluje Madlu. Milan miluje mandle. Madla má mandalu. Milan mumlá Madle. 
Mají mít miminko! (Anna Kletečková) 

Pihatá prababička Petra půjčila pentli panu Pepovi Pokornému, protože Pepa potřeboval 
pomlázku pro pravnuka Pepíčka. Pletenou proutěnou pomlázku pro Pepíčka použil 
právě pro prababiččinu prdelku. Pepíček potom plakal, proč pradědeček prababičku 
poplácal přes prdelku. Pradědeček Pepíčkovi pravil: „Protože prababička poslouchat 
přestala, provokovala“. Pepíček poposedl proti prababičce, povídá:“ Pofoukám, 
pohladím, políbím prababičku“. (Agáta Šulcová) 

Linda louskla louskáčkem. 

Kachna kváká s kachňaty na kačera od Katy. 

Karel vrhnul po Kláře krásné rudé korále. 

Buněk křičel: „Krá, krá, 
ty jsi na mě zlá! 
Kuňka toho nechala, 
však k židli ho přivázala. 
 
Buněk byl rád, 
že už je sám, 
leč přišel na něj hlad. 
 
Na židli se ošíval, 
aby provaz nějak rozvázal. 
Dílo se už zdařilo, 
ale hned se zas zmařilo. 
 
Kuňka se tam zjevila, 
držtičku mu rozbila. 
Buněk křičel: „Mňam, mňam!“ 
Kuňku snědl sám. 
 

Šárka Trochtová, Stela Koutenská, 
Lea Vobořilová 
 
IMPROVIZOVANÁ BÁSEŇ BEZ 
PŘÍPRAVY (VERŠOVACÍ KOLEČKO) 
 
Byla jedna kuňka, 
měla ráda Buňka. 
Buněk ji však neměl rád, 
chtěl být jenom kamarád. 
 
Kuňka byla zlověstná, 
zlá, ošklivá, chamtivá, 
nechala ho potrestat. 
Kuňka byla krutá, 
stal se z ní kat. 
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Sbírka této poezie a prózy vznikla zkompletováním literárních děl žáků všech skupin 
literárně-dramatického oboru ZUŠ Vlašim pod vedením Kateřiny Dudové, a to nejen 

v době karantény, ale i před ní. Jsou v ní zastoupena díla žáků všech věkových 
kategorií (8-17 let). 

Jako ilustrace jsou využita díla českých i světových výtvarných umělců z internetových 
zdrojů a výstřižky ze starých novin a časopisů. 
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