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Vážení a milí čtenáři,

dostává se Vám do rukou speciální číslo časopisu „České zemědělství pohledem žáků II“, 

které sestavila a vydala Česká akademie zemědělských věd (ČAZV) z vybraných literárních 

prací žáků základních a středních škol.

V roce 2019 vyhlásila ČAZV již druhý ročník literární soutěže, v rámci které byla stanovena 

dvě zemědělská témata: „Život v našich řekách a rybnících“ pro žáky základních škol  

a „Sucho v české krajině“ pro žáky středních škol. Cílem soutěže bylo především povzbudit 

žáky k úvahám o české krajině a zemědělství. Soutěž neměla omezení žánru, aby žáci mohli 

psát libovolně to, co je jim blízké – povídky, básničky, bajky nebo vlastní úvahy. 

Jsme velmi potěšeni pozitivním ohlasem a množstvím příspěvků, které se nám sešly. 

Celkem jsme obdrželi 138 příspěvků. K publikaci v tomto časopise bylo nakonec vybráno  

22 příspěvků. V každé kategorii pak byly vybrány 3 nejlepší práce, které byly při vyhlašování 

výsledků soutěže oceněny. 

Poděkování patří všem, kteří se do soutěže zapojili a kteří soutěž podpořili. Za záštitu nad 

soutěží děkujeme ministru zemědělství Ing. Miroslavu Tomanovi, CSc. a hlavnímu městu 

Praha zastoupenému předsedkyní Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP Ing. Marianou 

Čapkovou.

Věříme, že se žáci spolu s rodiči a učiteli při psaní a povídání o tématech letošního ročníku 

soutěže nejen dobře pobavili, ale něco nového se i dozvěděli a naučili. 

Přejeme Vám příjemné čtení.
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Úvodní slovo
Ř E D I T E L K Y  Č E S K É  A K A D E M I E  Z E M Ě D Ě L S K Ý C H  V Ě D

Vážení čtenáři časopisu České zemědělství pohledem žáků II,

již druhým rokem vyhlásila Česká akademie zemědělských věd svou literární soutěž, které 

opětovně udělil záštitu ministr zemědělství Miroslav Toman a předsedkyně Výboru pro 

výchovu a vzdělávání ZHMP Mariana Čapková. 

Letošní rok se zaměřil na témata, která jsou v dnešní době skloňována snad ve všech pádech 

a v rámci všech médií. „Život v našich řekách a rybnících“ a „Sucho v české krajině“ jsou 

témata důležitá, aktuální a mnohdy i kontroverzní. Voda je nezbytná pro všechnu živou 

hmotu a nelze bez ní žít. Sucho v české krajině se v posledních letech stává stále výraznějším 

problémem. Přestože je to oblast ne vždy pozitivní, podívali jsme se na ně pohledem našich 

žáků a i oni přišli se zajímavými nápady a hodnocením současné situace.

Jsem velmi potěšena množstvím příspěvků, které naše akademie od žáků v soutěžní lhůtě 

obdržela. Celkem bylo hodnoceno 138 článků, což představuje obrovský progres, za který 

děkuji všem učitelům základních a středních škol, kteří své žáky podporovali a stimulovali 

k napsání příspěvků. Velké poděkování patří též všem rodičům žáků, kteří své ratolesti 

v této aktivitě podporovali. Přestože ne všechny články byly optimistické, všechny byly 

napsány s niterním pocitem, že naše země, prostředí, krajina nám není ukradená a je nutné 

ji aktivně chránit a pečovat o ni. 

Domnívám se, že v dnešním mnohdy hektickém světě je nutné se na chvíli zastavit  

a uvědomit si, že každý z nás můžeme pro naše prostředí, ve kterém žijeme, krajinu včetně 

řek a rybníků mnoho udělat, ať již aktivně například čištěním potůčků, tříděním odpadů, 

pomoci s kůrovcem, tak i edukativně sdílením informací o těchto tématech. O to se snaží  

i Česká akademie zemědělských věd. 

Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci a vyhodnocení soutěže a již nyní se těším na  

3. ročník.

S přáním mnoha krásných nápadů na literární díla o krásách zemědělství

Ing. Hana Urbancová, Ph.D.

ředitelka ČAZV

České zemědělství pohledem žáků II, 2020          



Úvodní slovo
K O L E K T I V U  P R A C O V N Í K Ů  O D B O R U  V Ě D Y ,  V Ý Z K U M U  A  V Z D Ě L Á V Á N Í 

M I N I S T E R S T V A  Z E M Ě D Ě L S T V Í 

Vážení čtenáři,

jsme velmi potěšeni, že již druhým rokem probíhá literární soutěž na zemědělské téma pro 

žáky základních a středních škol. My se tak prostřednictvím příspěvků můžeme seznámit 

s pohledem dětí a mládeže na aktuální témata z oblasti zemědělství a dozvědět se, co pro  

ně zemědělství znamená a jak jej vnímají. 

Ministerstvo zemědělství usiluje o zlepšení vnímání zemědělství jako zajímavého 

a perspektivního oboru. Podporujeme vzdělávací aktivity a osvětové akce, kterými dětem 

a mládeži přibližujeme specifika oboru zemědělství. 

Každý rok ministerstvo organizuje a financuje řadu vzdělávacích aktivit. Jedním 

z významných nástrojů je Roční vzdělávací plán Ministerstva zemědělství. Máme radost,  

že zájem o vzdělávací aktivity neustále roste. Před 10 lety se v rámci Ročního vzdělávacího 

plánu zúčastnilo vzdělávacích akcí okolo 15 000 osob a dnes je již návštěvnost téměř 

čtyřnásobná. Děti a mládež představují dvě třetiny účastníků. Plánujeme další vzdělávací 

akce a těšíme se na vaši účast.

Zemědělství se v dnešní době neobejde bez moderní techniky a technologií. Proto Ministerstvo 

zemědělství finančně přispívá na pořízení moderních učebních pomůcek do škol. Centra 

odborné přípravy si mohou z podpory pořídit moderní učební pomůcky, jako jsou traktory 

s navigací, drony, modely zvířat, vybavení laboratoří atd. Ministerstvo také podporuje praxi 

a odborné vzdělání žáků a studentů středních a vyšších odborných škol formou spolupráce 

se zemědělskými podniky prostřednictvím programu Školní závody. Nutno dodat,  

že používání moderních učebních pomůcek při výuce se několikanásobně zúročí v budoucím 

zaměstnání. Absolventi budou umět ovládat a zacházet s nejmodernějšími technologiemi, 

které se v zemědělských podnicích každodenně používají. 

Těší nás, že můžeme přispět ke zvýšení kvality odborného vzdělávání i atraktivnosti výuky.

Přejeme všem žákům a studentům hodně úspěchů ve studiu. 



Úvodní slovo 
P Ř E D S E D K Y N Ě  V Ý B O R U  P R O  V Ý C H O V U  A  V Z D Ě L Á V Á N Í  Z H M P 

Voda a sucho. Dva protiklady, které se potkávají nejen v našem sborníku, ale také čím dál 

víc v naší krajině. Po letech, kdy českou krajinu zasahovaly povodně a přívalové deště, 

se naopak potýkáme s nedostatkem vody a nezvyklým suchem. Voda se stává vzácnou,  

a přitom bez ní nejen nemůžeme žít, ale ona sama je prostředím pro nesmírně zajímavý 

život jak v exotických mořích, tak také v našich řekách a rybnících.

Ekologický apel na zachování rovnováhy na naší planetě ale není jediným motivem, proč 

česká krajina přitahuje pozornost. Je také předmětem a múzou uměleckých děl od dob 

romantismu až po současnost. 

Mám proto velikou radost, že se tolik mladých lidí zapojilo do literární soutěže, ve které 

ukazují, že česká krajina je zdrojem inspirace a že jsou s to dívat se na ni novýma očima. Přála 

bych nám všem, aby nově probuzený zájem o českou krajinu byl opět součástí nejen našeho 

svědomí, ale také naší kultury a umění. Mým osobním přáním pak je, aby tento pohled 

mohli mladí lidé kultivovat ve školách, aby byli pedagogové vnímaví vůči tématům, která 

jsou pro mladé lidi aktuální, a aby jim nejen pomohli zájem o českou přírodu prohlubovat, 

ale sami se jejich nadšením i obavami nechali inspirovat. 

Je mi velikou ctí, že mohu tuto literární soutěž zaštítit, dokonce již její druhý ročník, a jsem 

moc ráda, že se nám podařilo založit tak milou tradici.

 

Ing. Mariana Čapková, 

předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy

České zemědělství pohledem žáků II, 2020          
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Stará řeka
A G Á T A  M A C K A N U K O V Á  –  5 .  T Ř Í D A ,  Z Š  J A R O V ,  P R A H A

Je tady od nepaměti…

Vznikla jako každá jiná řeka, z malého potůčku někde v horách.

Když byla řeka maličká, tekla spíš jako bujný potůček. První, koho viděla, byl malý pasáček, 

který nedaleko říčky pásl ovce. Jedna ovečka po druhé se napily a nakonec i pasáček se 

sklonil a hltavě se z říčky napil. 

Když tekla teď už větší řeka dál, uslyšela veselou hudbu. Protékala místem, kde se zrovna 

slavila svatba a novomanželé tancovali u řeky svůj tanec. Malé děti začaly přeskakovat 

z kamene na kámen a stříkat po sobě studenou vodu. Po dlouhém obřadu to byla náramná 

legrace!

I vesele si tekla řeka dál, když tu uviděla ženu prát prádlo. Žena si prozpěvovala a prala 

košile. Řeka tekla dál, když poblíž lesa spatřila na břehu vojáka, jak smutně odhazuje psaní 

od své milé, která ho opustila. Odhazuje ho rovnou do řeky a slzy mu stékají po neoholené 

tváři. Omyje si obličej a zvedá se k odchodu.

Posmutní řeka a teče dál. Vidí děvčátka, jak trhají za parného dne květiny a pak si smočí 

nohy v řece. Vidí, jak žebrák nemá chvilku klidu, odevšad ho vyhánějí. Ten pak ulehne do 

stínu vrby, která své větve namáčí v řece. Žebrák se napije osvěžující vody z řeky.

Z radosti, že ulevila žebrákovi od žízně, se řeka radostně rozskotačí. Dělá vlnky, naráží do 

kamenů a teče zprudka dál.

Řeka uviděla na břehu dívku a chlapce, kteří měli dostaveníčko. Kousek dál uviděla malé 

děti, jak pouštějí lodičky. Jenže řeka byla už moc silná, a tak vyřezávané lodičky pluly příliš 

rychle, že je běžící chlapci nedohnali.

Řeka je teď silná a široká. Ještě zahlédne dva rybáře, kteří v jedné z jejích zátok loví ryby. 

Asi je ryb hodně, protože si oba na chvilku zdřímli.

Tekla tedy řeka dál a viděla, jak na blízkém statku zdatný mladík pomáhá s oráním pole  

a mladá žena se sázením bylin, když konví plnou vody kropí záhony.

Řeka tekla a tekla, pořád dál a dál, nikde dlouho nepobyla, nikde se nezastavila.

Řeka teče a teče, teče dál. Ví vůbec někdo, jak dlouho už teče? Sto let, tisíce, miliony let?

Co všechno viděla, co zažila, co ještě uvidí, co prožije ………… a přežije?!

České zemědělství pohledem žáků II, 2020          
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Řeka Střela
Poslechněte si příběh o západočeské řece, jejíž voda míří do známé Berounky. Kdysi dávno 

tu žila štika jménem Střela. Ostatní rybky ji neměly rády, protože je honila a zlobila. To si 

jednou jen tak plaval okoun Očko, když vtom ho začala Střela pronásledovat. Okoun na ni 

zavolal, ať ho nechá, že má jiné věci na práci. Nedával ale pozor a narazil do plovoucí větve. 

Štika se mu začala smát: „Jsi sice okoun Očko, ale potřeboval bys ještě oči navíc." Očko byl 

smutný, protože se o větev zranil a na dno dopadlo pár jeho šupinek. Všichni v řece měli 

štiky dost. A tak připlul okoun ke starému moudrému sumcovi, aby mu poradil, jak se zlé 

štiky zbavit. Sumec se pousmál a vzpomněl si na lína Bleskulína. Zavolal si ho a svěřil se mu 

se svým plánem - vyzvat štiku na souboj v rychlosti a lstí ji dostat z řeky. Bleskulín a Střela 

byli tedy připraveni na startu u vrby. Oba vyrazili a lín začínal mít náskok. Rychle připlul 

ke splavu a schoval se pod veliký kámen. Střela se neohlížela vpravo ani vlevo a to byla chy-

ba. Splav ji pohltil a svým proudem uvěznil. Nemohla se dostat zpátky. 

Ryby byly spokojené, že už je nikdo nehoní, ale trochu se jim po té vychloubačné štice 

stýskalo.  A protože jejich řeka neměla ještě jméno, po STŘELE ji tedy alespoň pojmenovaly.

Rybník Labuť
Budu vám vyprávět o tom, jak vznikl jihočeský rybník, který leží nedaleko malého městečka 

Blatná.

Kdysi dávno žila u rybníka labuť. Byla zářivě bílá a ke každému laskavá. Zachraňovala totiž 

ostatní. Když se kachní rodinka vydala na výlet po hladině, tak se jedno káče opozdilo  

a zachytilo se nožičkou o plovoucí trávu. Labuť to uviděla a plula káčátku na pomoc. 

Rozmotala trávu a malá kachnička mohla pokračovat za ostatními. Na druhé straně rybníka 

se mezitím ocitla v nebezpečí žabka. Utíkala před čápem a labuť hned přemýšlela, jak pomoci. 

Chvilku jí to dalo, ale plán nakonec vymyslela. Začala se před čápem pyšně naparovat. Čáp 

ji obdivoval a žabička se mohla schovat za kámen. Takhle tedy labuť zachránila spoustu 

životů. Jednoho letního dne zase plula po rybníku a uviděla labutího samečka. Byl smutný, 

protože měl zraněné křídlo. Labuti se sameček zalíbil a zamilovala se do něj. Když se ho 

Názvy 
českých řek a rybníků

očima našich dětí
K O L E K T I V N Í  P R Á C E  Ž Á K Y Ň  5 .  T Ř Í D Y : 

A N E T A  E R B E N O V Á ,  E L I Š K A  Z Á V O D N Á ,  M A R I E  B U K O V S K Á  –  Z Š  S T R Ž , 

D V Ů R  K R Á L O V É  N .  L .
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snažila vyléčit, tak se lehounce dotkla zobákem jeho peří. Hned se mu ulevilo a zjistil, že se 

mu bílá kráska taky líbí. Od té doby byli spolu a časem měli mladé. Na podzim hodně pršelo 

a hladina rybníku stoupala. Labutí rodinka přesto vyplula, ale mláďata se začala bát, tak 

je maminka po jednom vytáhla na břeh. Labuťáka začalo bolet staré zranění a tak ho labuť 

musela dát na břeh také. Vtom se přihnala vlna a obětavá zachránkyně se utopila. Od té doby 

ji tam nikdy nikdo nespatřil. Zbytek rodiny odletěl, protože si nechtěli stále připomínat tu 

smutnou příhodu.

Obyvatelé rybníka se rozhodli, že mu dají jméno LABUŤ, aby na svou kamarádku mohli 

vzpomínat.

Řeky Vydra a Bobrůvka
V tomto vyprávění se dozvíte, jak přišly ke svému jménu dvě krásné řeky, šumavská  

a moravská. 

Vydra Lentilka a bobřík Pepík byli nejlepší kamarádi. Znali se už dlouho a zažili spolu 

spoustu dobrodružství. Jednou se vydali do lesa, aby si postavili společně domeček. Jenže 

obě zvířátka ho chtěla stavět po svém. Lentilku tedy napadlo, že si každý postaví svoji půlku 

a pak oba domečky spojí. Vydra stavěla z trávy, mechu a rostlinek. Bobr stavěl ze dřeva, 

šišek a mističek z ořechů. Když dali svá díla dohromady, bylo z toho moc pěkné obydlí. 

Den nato šli na ryby. Řekli si, že uloví jednu dohromady. Nakonec chytili velikou rybu, ale 

hned se začali dohadovat, kdo ji ulovil první. Rozhodli se tedy pro druhý pokus, ve kterém 

závodili, kdo vytáhne větší úlovek. Chvilku čekali. Lentilka chytila obrovského kapříka  

a Pepík zase malou štiku, ale veliké byly obě ryby stejně. Zvířátka tedy přemýšlela, jaký 

si dají další úkol. Napadlo je, kdo dříve doplave z jednoho břehu na druhý. Pepíkovi se ale 

zasekl ocásek o kořen pod vodou, a proto chtěl závodit znovu. Lentilka mu řekla: „Měl sis 

dávat pozor!" a plavala dál. Bobr vylezl z vody ven a naštvaně povídal, že tedy podruhé 

už plavat nebude. A oba se začali hádat. Nakonec se nedohodli, a tak se cesty bývalých 

kamarádů rozdělily. Každý si šel hledat svoji vlastní řeku.

Vydra Lentilka zamířila na jih a bydlí v řece VYDŘE.  Bobr Pepík zase žije na Moravě v 

BOBRŮVCE.

Pekelské rybníky
Kousek od České Lípy leží soustava několika rybníků. Poslechněte si, jak přišly ke svému 

strašidelnému jménu.

Poblíž jejich břehů žil kozel. Každý den se k nim chodil napít. Jednou, tak jako pokaždé, 

zase dostal žízeň. Došel k rybníku a předklonil se. Najednou se zarazil. V odrazu od hladiny 

totiž viděl čerta. Pomyslel si ale, že to nic není, sám totiž vypadal jako čert. Měl rohy, 

kopyta a dlouhou bradu. Když spal ve svém pelechu pod horou, tak se probudil, jelikož měl 

sucho v krku. Vydal se k rybníku a tentokrát uviděl opravdické čerty. Kozel si protřel oči, 
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ale skutečně tam stáli. Hulákali, chrastili řetězy a blekotali. Kozel měl vážně žízeň, proto 

se pomalu a potichu plížil k vodě. Najednou uslyšel: „Hele, pekelná bando, koukejte! Kozel 

je tady." Ten se přikrčil a začal couvat. Jedno z čertisek zavolalo: „Nás se nemusíš bát. 

Nestojíme o tebe, protože víme, že nejsi hříšná duše. Zrovna máme čertovský večírek, tak se 

k nám připoj!" Kozel už se nebál a s radostí se k čertům přidal. Od té doby tam je při každém 

úplňku slyšet řehtání a dupání kopyt. A každý z okolí ví, že se nemusí bát. Jsou to totiž čerti 

s kozlem a pořádají pekelnou tancovačku. 

Lidé začali rybníkům říkat PEKELSKÉ a nedaleké hoře - vrch KOZEL.

Řeka Teplá
Řeka, kterou vám představím, teče vedle lázeňské kolonády, pod mnoha lávkami a mosty. 

Jste na ni zvědaví? Tak čtěte!

Byl jednou jeden vodník Lojzík, který měl bolesti zad, kloubů, píchalo ho v uchu a trápila ho 

chřipka. Chodil k doktorovi, navštěvoval ho skoro každý den, ale nepomáhalo to. Doktor mu 

řekl: „Musíte se hýbat, třeba to pomůže." Vodník tedy nejen plaval, ale pravidelně vyrážel 

na procházky do lesa. Jednou tam potkal ještěrku Amálku. Seznámili se a byli kamarádi. 

Hastrman vyjmenoval Amálce všechny problémy a ona nato: „Já jsem dříve taky stonala,  

ale teď už je mi dobře." A doporučila mu jiného doktora - skřítka Vítka. Hned druhý den se 

za ním vodník vydal. Nový doktor mu doporučil lázně na rašeliništních loukách. Lojzík tam 

hned zavolal, rozjel se tam a za týden byl zdráv. Moc se mu v lázních líbilo, proto si našel 

nejbližší zdejší řeku, která byla teplejší než ostatní díky lázeňským pramenům. Časem se  

v ní zabydlel.      

Od té doby se řeka, která vodníka vyléčila, jmenuje TEPLÁ.

Řeka Smutná
Nyní vám povím, jak se tu vzala malá řeka, která protéká jižními Čechami.

V jedné řece žila perlička. Byla smutná, protože ležela až u dna a nikdo si jí nevšímal. 

Stalo se ale, že kolem ní proplavala malá rybička a politovala ji: „Ty jsi chudáček, když 

jsi tu tak sama. Určitě si někdy najdeš kamarádku." A perlička odpověděla: „My budeme 

kamarádky!" Rybička souhlasila a zeptala se, co spolu podniknou. Perlička dostala nápad, 

že by si ráda prohlédla řeku. Další den se vydaly na výpravu. Cestou viděly vodní řasy, 

škeble i raky.  Když hrály na schovávanou, perlička se schovala v řasách a rybka ji nemohla 

najít. Jednou se chtěla pro změnu zase ukrýt ona. Zaplula za kámen a čekala. Neviděla však,  

že k břehu přišel rybář. Chystal se chytat ryby, aby měl dobrý oběd. Nahodil udici, sedl si 

a čekal. Perlička na dně stále kamarádku hledala a tak rybka trochu vykoukla. Zrovna ale 

narazila na háček se žížalkou a dostala na ni hroznou chuť. Tak se do ní zakousla. Rybář 

vytáhl úlovek na břeh a perlička už zahlédla jen stříbrnou ploutvičku.

Malá bílá kulička byla moc smutná, že jí vzal někdo kamarádku a ona zůstala zase sama. Od 

té doby řece říkají SMUTNÁ.
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Prosba
A N I T A  P O L C A R O V Á  –  1 .  R O Č N Í K ,  G Y M N Á Z I U M  V O D Ě R A D S K Á ,  P R A H A

Matko má matičko, proč dnes tolik pálíš? 

A ty tatínku, proč již nezvedáš vlnky, 

jež by navlhčily mou pleť. 

Trpím, vše mne bolí a ta stvoření, 

ach, ani ta mi nepomáhají. 

To za ně mne rodičové trestáte? 

Má touha odlišit se od ostatních vás tolik rozhořčila? 

Vždyť ani Jupiter, 

ni Venuše nedokáží uchránit lidský život. 

Proč mi tedy vyčítáte, že poskytla jsem úkryt lidské rase? 

To vám nestačí, že trpím pod tíhou jejich skutků? 

Vždyť má kůže je popraskaná,

jako bortící se stěna pod tíhou střechy.

Mé plíce hoří a nikdo je již ničím nemůže uhasit.

A ti tvorové?

Dochází jim plody, jež by nasytily jejich hlad.

Stále si berou a berou,

ale nikdy nevrací.

Jsou jako černá díra,

postupně zničí sami sebe

a se sebou i mne.

Tolik mě to bolí.

Chtěla bych plakat,

jenomže mé oči jsou sušší nežli anglický humor.

Vždyť ani voda již nehučí po lučinách.

Kdysi jsem vzkvétala, jak květy v sadech.

A dnes?

Jsem jako saharská poušť...

Avšak i přes to všechno, 

i přes všechnu tu bolest a zlobu, 

je ze srdce miluji. 

Jsou to mé děti. 

Vždyť vy to také znáte. 

Slunce a Měsíci, 

mami a tati, 

moc vás prosím, odpusťte mi 

a pomozte mi je uchránit před následky jejich vlastních činů.
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Víla malého potoka
A N N A  P E T R U S K O V Á  –  2 .  R O Č N Í K ,  G Y M N Á Z I U M  B U D Ě J O V I C K Á ,  P R A H A

Když byla Mia malá holčička, její starší sestry Klára a Anežka si chodily hrát do Průzračného 

potoka, který se vinul loukou za jejich malým rodinným domem. Hrávaly si tam na vodní 

víly a zpívaly potůčku veselé písničky. Kolikrát chtěla Mia jít s nimi, ale rodiče jí to nikdy 

nedovolili, protože by se prý mohla utopit. Chodila tedy alespoň tajně poslouchat sestry 

do houštin, které rostly u potoka, a představovala si, že zpívá s nimi a že má krásné 

modrofialové šaty a stříbrnou hůlku, s níž se dá kouzlit. Když jí bylo asi pět let, přestaly 

si Klárka a Anežka na víly hrát a zvážněly. Rodiče mezitím Mie koupání dovolili a jí bylo 

líto, že s ní sestry nejdou a že si musí hrát všechny zajímavé hry sama. Znala jich spoustu,  

od hry na víly až po hru na topícího se člověka, kterého má druhý zachránit. 

 Jednoho dne se opět vypravila k potůčku. Dříve sestry sedávaly na velkém kameni v potoce 

a máchaly si nohy ve studené vodě. Teď se sice na kameni sedět dalo, ale člověk si sotva 

namočil palce. Velmi ji překvapilo, když uviděla Anežku ve vílím oblečku, s krásnou hůlkou, 

kterou Mia nikdy předtím neviděla nebo si na ni možná jen nepamatovala.

 „Mio, já nejsem tvoje opravdová sestra, já jsem vodní víla. Ta, o které jsem ti vyprávěla, 

když jsi byla malá holčička. Proto jsme s Klárou zpívaly potoku písničky,“ prozradila 

překvapené Mie Anežka.

„A proč už nezpíváte? Byly tak hezké,“ vyzvídala Mia. 

Znala pohádky o vílách a rozuměla jim. I když je považovala spíš za výmysly autorů.

„Když jsem byla mladší, zpívaly jsme radostné písně potoku a on hezky tekl. Já se pamatuji 

na dobu, kdy voda u balvanu byla po kolena, a u jezu se dalo plavat. Ten čas je pryč…  

Zpívání smutných písní potůčku dobře nedělá.A mě nenapadají veselé písně.  Mohla bys 

prosím zkusit zpívat místo mne?“

„Moc ráda,“ vyhrkla Mia.

„Zpívej mu, třeba si tě vyvolí jako mou nástupkyni, myslela jsem si, že to bude Klárka,“ 

dodala Anežka téměř šeptem a odvrátila se. 

Mia by později přísahala, že Anežka zadržovala slzy. Zato ona byla nadšená a pyšná,  

že dostala tak důležitý úkol. 

Od té doby Mia potoku zpívala. Vždy, když si začala prozpěvovat, její zvučný hlas se nesl 

po vodě. Zpívala o velkých mořích i o mohutných řekách, o rybnících, ve kterých se vesele 

prohánějí rybky, i o blahodárném dešti, po kterém se rostlinky rozzáří svěží zelenou barvou 

a v potůčcích zurčí spousta vody. Lidé ve vesnici její zpěv zbožňovali a každý se rád na chvíli 

zastavil, aby si ji poslechl. I potůčku se její písně líbily. Jednou, bylo to na podzim, zpívala 
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Mia potůčku novou, opravdu krásnou píseň, kterou na počest vodě složila. 

Po vodě listí pluje,

Podzim už tu je.

Voda pomaličku zamrzá,

ryba do hlubin zalézá.

Ve chvíli, když řekla slovo „zamrzá“, potok asi na vteřinu nebo dvě zamrzl a pak zase 

rozmrzl. To asi viděla Anežka, a proto se k ní rozeběhla s rozzářenýma očima.

„Mio,“ volala, „Mio, potůček si tě vybral. Jsi vodní víla a brzy budeš moje nová následovnice.“

„Opravdu? A co mám dělat?“ vylekala se Mia.

„Ničeho se neboj. Všechno, co budeš potřebovat, tě naučím.“

A tak Anežka pilně učila svoji nevlastní sestru, novou vodní vílu, co má pravá víla znát a umět. 

Přikázala jí, že potůčku nesmí zpívat, jak vypadal dříve a jak bude vypadat v budoucnosti, 

protože to by se mu vůbec nelíbilo a voda by byla smutná, tekla by nevesele a pomalu. Mia 

se všechno učila a pečlivě si vybírala nové písně pro svůj překrásný zpěv. Vesničané její 

zpěv poslouchali, i přes to, že co někdy slyšeli, se jim moc nezamlouvalo. Občas totiž zpívala  

o řekách znečištěných a nehezky zakalených a utěšovala potok, že se mu to zatím vyhýbá. 

Vesničané to slyšeli a snažili se vodu neznečišťovat. Díky tomu se jejich malá vesnička stala 

jednou z nejčistších v Čechách.

Jednoho dne řekla Mie Anežka: „Mio, já umírám. Už jsem tě naučila všechno, co sama znám. 

Teď zemřu. A až zemřu, tak uvidíš mou duši. Uvidíš ji jako malý modrý plamínek, který  

se zatřepetá ve vzduchu.“

„A co s ní mám udělat?“ skočila Mia netrpělivě Anežce do řeči. 

„Musíš tu duši chytit a vložit do potoka. Jen tak po smrti najdu klid a možná i nový život.“

Ten den připadal Mie moc krátký. Celý den si spolu všechny tři povídaly, ale nebylo to 

jako dřív, všechny věděly, že Anežka zemře. Klára věděla o vodních vílách a slíbila Anežce,  

že pomůže Mie zpívat, když to bude potřeba. Večer pak Anežka vydechla duši. Mia viděla 

malý modrý třepetající se plamínek. Rychle se vzdaloval od potoka. 

Klára ji k němu hrubě postrčila a zasyčela jí do ucha: „Musíš ho chytit, nebo se promění  

ve zlo.“ 

Mie sice vrtalo hlavou, jak to, že ho Klárka také vidí, ale rozeběhla se k němu, vyskočila  

a sevřela plamínek do malých rukou. Plamínek se kroutil a snažil se uprchnout, ale Mia ho 

držela pevně a doklopýtala s ním až k potůčku, kde ho rychle ponořila do vody.

Plamínek se pustil a vyklouzl z Miiných rukou. Ve vodě se chvíli mrskal a pak s tichým 

prasknutím zmizel. Zbyla po něm jen malá stříbrná vlnka a i ta pomalu odplouvala po 

vodě… až zmizela Kláře a Mie z dohledu. 

Mia dál zpívala potůčku a dozvěděla se, že lidé ve vesnici začali pořádat různé akce na 
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pomoc přírodě, ale hlavně vodě. Přicházely k ní i jiné vodní víly a žádaly ji, aby jim poradila, 

jak to dělá, že lidé z její vesnice se naučili šetřit přírodu. Radostné písně víl na dlouhou 

dobu zaplavily český kraj a leckteří venkované si je zpívali spolu s nimi, a nevědomky tak 

pomáhali vílám v jejich nelehké práci. Mnoho dívek toužilo stát se vílami a některým se toto 

přání vyplnilo. Brzy se o vodu začali starat i vesnice v okolí a zadržování dešťové vody se 

stalo normálním, stejně jako třídění recyklovatelného odpadu. 

Vílí duše se po smrti stanou součástí vody a pomáhají nám, rostlinám i zvířatům nalézt to, 

co potřebujeme, souznění s přírodou.  Kdyby nebylo blahodárné vody, nebylo by žádného 

života. Tajemný koloběh vody vše udržuje při životě a každé zbytečně vyplýtvané vody je 

velká škoda. Některé víly bohužel nemají následovnici, protože jejich potok, říčka nebo 

třeba jezero vyschly. Duše takových víl po smrti nesplynou s vodou, ale uschnou také. 

Stanou se z nich vyschlé úpěnlivě kvílící mumie. Nikdy však nezapomenou na to, jak žily 

dřív a radovaly se z vody. Touží se lidem pomstít.    Vyhledávají nepatrné skuliny ve vodních 

společenstvech a snaží se napáchat co nejvíce škod. Nikdy však ne na zemi. Ty vyschlé  

a smutné trosky, co z nich postupem času zbyly, jsou nějakým způsobem spjaty s vodou  

a pobyt mimo ni jim škodí a dohání je k zuřivosti. Vodní víly se před nimi snaží vodu 

chránit, ale ne vždy se jim to daří, protože svou sílu čerpají z vody a čím méně jí je, tím 

slabší jsou. Teď například sužují vyschlé vílí duše české potoky tím, že se převtělují do raků 

signálních a pruhovaných, kteří přenáší račí mor, a ten zabíjí naše původní raky. Víly se 

sice brání, ale moc se jim to nedaří, protože vody v českých potocích ubývá a raků, kteří 

ještě nejsou nakažení, také. A lidé se o vodu také už tolik nestarají. Vyschlé duše víl sílí  

a živé víly slábnou…

Až jednou se zlé duše víl spojí proti vílám a jejich zastáncům, dojde k hrůzu nahánějící bitvě. 

A je jen na nás, jak tento strašný boj dopadne…
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Limeriky žáků 4. třídy
F Z Š  O L O M O U C

Mník
K R Y Š T O F  K O Ž A N Ý

Tam, kde je mník,

je město Mělník.

Mník se raduje velice,

že svítí na něj světlo z Měsíce.

Takové to má mník.

Úhoř
M I A  V L A D A Ř O V Á

Viděla jsem úhoře,

plaval kdesi u Ohře. 

Zahlédla jsem tchoře,

jak zakřičel: „Moře!“

Já jsem řekla: „Cože?“

Kapr
A L E X  G A L L

Jeden kapr z Labe,

sám si dýně dlabe.

Dlabe sošku opice,

pak ji dá do krabice,

i když ví, že nevydlabe.

Pstruh
V I K T O R I E  D A Š K O V Á

Jeden pstruh z Labe, 

pod sebe si dlabe. 

Vydlabal vanu 

a utopenou pannu. 

Tak si ten pstruh dlabe.

Jeseter a vyza
M I K U L Á Š  T I S O V S K Ý

Snad jeseter z Ohře

povídá si o hře,

která se nedá hrát ve zle,

vyza mu vrazila jesle.

Chudáček jeseter z Ohře.

Okoun
T E R E Z I E  L Ý S K O V Á

Byl jeden okoun z Moravy,

co lítal lidem přes hlavy.

Lidé se lekli moc, 

nemohli spát celou noc.

Tak žil okoun z Moravy.

Lipan
D A N I E L  Z D A Ř I L

Jedna ryba z Lipna, 

byla vždycky vtipná, 

byl to totiž lipan, 

ryba a moc milý pán. 

Ten lipan z Lipna.

Lín a sumec
M A G D A L É N A  P R V Á

Jeden lín ze Zlína 

Labem tiše prolíná. 

Potkal tam i strýčka sumce, 

bavil se s ním tuze dlouze. 

Ten tichý lín ze Zlína.
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Ryba
J A K U B  S I L N Ý

Jedna ryba z Labe

jen tak si v něm plave. 

Plave dál a dál a dál,

 vidí lodˇ: „Ajajajaj!“

Ta jedna ryba z Labe.

Vyza
V Í T  P O L Á K

Jedna vyza z Brna

je velká jak vlna. 

Nechodila na lov, 

byla těžká jak kov. 

Ta jedna vyza z Brna.

Limeriky žáků 4. třídy

Takový (ne)obyčejný 
příběh

K R I S T Ý N A  Š E D I V Á  -  4 .  R O Č N Í K ,  G Y M N Á Z I U M ,  P R A H A

„Mami, jak to, že mi ty kytičky nerostou?“ ptá se zklamaný dětský hlásek.

Maminka smutně kroutí hlavou: „Asi je moc sucho, víš.“ 

Na jaře zasadila s dcerkou na zahrádce několik semínek, ale žádné z nich nevypadá, že by 

se mělo 

k životu. A ony navíc nemají ani čím by je zalily a tak povzbudily. Už přes tři týdny nepršelo 

a používat pitnou vodu maminka zakázala.

„A proč je sucho? Já chci, aby vyrostli.“ stěžuje si dívenka trochu tvrdohlavě.
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„No protože je málo vody“ nejistě odpoví maminka. Dcerka se nad tím zamyslí a vzápětí už 

má další otázku.

„A kam se ta voda ztratila?“

To už zažene maminku do kouta a tak navrhne, aby se o tom poradili s tatínkem, který 

vystudoval ekologii. 

„Tati, kam zmizela voda?“ ptá se tedy holčička u večeře.

„Voda nikam nezmizela, jen se přesunula hodně daleko.“

„A jak se tam přesunula?“ vyzvídá chytré dítko dál.

„Tak to je trochu složitější, ale jestli chceš, povím ti o tom příběh.“ nabídne se tatínek 

ochotně. Dcerka se uvelebí na židli, opře se lokty o stůl a položí si hlavu do dlaní. Napjatě 

čeká na vyprávění. I maminka u nádobí nastraží uši a poslouchá.

„Tak na začátek si zkus představit, jak to u nás vypadalo kdysi dávno, když ještě 

vládli králové, cestovalo se jen na koních a u vesnic se pásly krávy. Lidí bylo málo, a 

tak nepotřebovali tolik polí pro pěstování obilí a zeleniny, ani nezabírali tolik místa 

na bydlení. Města byla malá a jídlo jim dodávaly okolní vesnice obklopené lesy. Ty 

byly všude, a kde nebyly lesy, tam byl močál nebo jezero. Ty lesy byly husté, tmavé  

a i v létě v nich byla zima. Protože do nich jen málo pronikalo sluníčko, mohly zadržet hodně 

vody. Pokud bys tehdy hrábla v lese do hlíny, byla by mokrá, a kdybys hrábla pořádně, 

nejspíš bys narazila na pramen. Celý les byl tenkrát vlastně takový pramen, který dával 

vodu řekám, a ty ji pak roznášely k lidem. Ti s ní zalévali svá malá políčka a dávali ji na pití 

dobytku. 

Jenže jak se lidem začalo dařit, rodilo se stále víc a víc dětí a najednou už jich bylo moc a malá 

políčka jim nestačila. Potřebovali větší pole, aby sklidili víc jídla. Jenže kde vzít místo na velká 

pole, když je všude jen samý les? A tak vzali pily a sekery a začali lesy kácet. Někdy je dokonce 

zapalovali, protože tam, kde shořel les, rostlo lepší obilí. Zároveň se také začala zvětšovat i 

města, protože lidí bylo hodně a také zbohatli na svých velkých polích. Ty nejbohatší rodiny 

se tedy stěhovaly do měst, kde si žili v luxusu a přepychu. Budovali velká náměstí, dláždili 

silnice a stavěli stále nové a nové domy. Protože ale lidé ve městě nic nepěstovali, muselo 

se jídlo dovážet z venkova. A to už nestačily blízké vesnice. Na to bylo lidí ve městech moc. 

A tak se potraviny vozily z velké dálky (i když ještě ne z tak velké, jako dnes), a skladovaly  

na okrajích měst.

Takový systém se lidem zalíbil, prospíval jim a společnost vzkvétala. Pořád se rodily další 

děti, a tak se dál kácelo, aby bylo místo pro pole a města. Jenže pak bylo najednou polí a 

měst více než lesů, močálů a jezer. A lidé si všimli, že v kraji postupně přebírá vládu sucho, v 

létě je větší teplo a na polích už jim toho tolik neroste. Rostliny usychaly, a tak je lidé začali 

zalévat vodou z řek. Jenže i v řekách vody ubylo. 

Mezitím jsme hodně pokročili v budování i pěstování. Města stavíme větší, než si lidé 

před pěti sty lety dovedli představit, a každé je obklopené spoustou velkých skladů na 

potraviny a věci, které jsme si zvykli nakupovat v obchodech. I ta pole máme obrovská, 

a abychom se o ně byli schopní postarat, vymysleli jsme traktory a kombajny, takže je 

dnes i jeden člověk schopný obdělat pole, na kterém by dřív pracovala celá vesnice. 
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Dohromady jsme tak vytvořili velké plochy jako střechy skladů, asfaltové silnice, kusy 

měst bez parků a lány polí, na které celé léto svítí sluníčko, ohřívá je a vysává z nich 

všechnu vodu. Zároveň jsme si zničili lesy, kterých je dnes málo a některé jsou vyschlé 

tak, že i kdybys hrabala celý den, na pramen vody nenarazíš. I řeky, kterým dával 

les vodu, jsou vyschlé, a jakž takž dají vodu nám, ale už jim nezbývá pro vyprahlou 

přírodu. A tak je stále větší teplo a sucho a lidé pořád budují další města, sklady, pole,  

aby bylo všeho dost a všichni se měli dobře.“ Tatínek si povzdychne a odmlčí se. Maminka 

během vyprávění domyla nádobí a přisedla si. Dívenka si vše přemítá v hlavě. Nechápe, 

jak mohl někdo udělat něco tak nerozumného a vykácet všechny lesy. I když ví, že některé 

tu zůstaly. Občas do některého s maminkou chodí na procházky, ale vždycky musejí jet 

hodně dlouho autobusem a les ani není tak hustý, jak vyprávěl tatínek. Taky je v něm všude 

nepořádek a vždycky plno dalších lidí, kteří si přijeli odpočinout od rušného města, takže 

nakonec není klid ani tam. Jediný les, který připomíná ten ze starých časů, je u babičky, 

kam jezdí na prázdniny. S tím se jí vybaví, jak vždy, když odjíždí z města, jedou dlouho mezi 

velkými šedými budovami bez oken. Tak teď už ví, na co jsou. Schovávají se v nich potraviny 

a veškeré věci, které chodí kupovat do obchodů. Nějak si ale nedovede představit, jak jsou 

všechny plné věcí a jídla.

„Co ale můžeme dělat?“ zeptá se tatínka.

 „My jako rodina toho moc nezmůžeme. Samozřejmě se musíme snažit, aby nám vládli lidé, 

kteří se budou o naší přírodu starat a budou jí rozumět. Dále pak můžeme šetřit. Ani ne tolik 

peníze, jako věci, potraviny a vodu. Uvědom si třeba, kolikrát necháváš puštěný kohoutek 

s vodou příliš dlouho. Nebo jak se chováš k některým věcem. Čím dříve se věc rozbije, 

tím dříve se bude muset pořídit nová. A každá nová věc se musí někde vyrobit, uskladnit 

a dovézt až k tobě. Pokud se budeš chovat k věcem šetrně, déle ti vydrží a ty tak nebudeš 

muset tolik využívat továrny, silnice a sklady.“

„Dobrá, tak můžeme pomáhat, aby se sucho nezhoršovalo. Ale můžeme udělat něco pro to, 

aby se situace zlepšila?“ zeptá se maminka se zájmem. Dcerka se vyčkávavě podívá na tátu. 

„Samozřejmě. Co kdybychom třeba každý rok vysadili strom. Jeden za mě, jeden za maminku 

a jeden za tebe.“ obrátí se na svou jedinou dceru. Ta o tatínkově nápadu ale pochybuje.

„Myslíš, že budou tři stromy za rok stačit?“

„Takhle se to nezdá moc, ale vezmi si, že za deset let už to bude třicet stromů a to už je skoro 

malý lesík. Navíc nesmíš zapomínat, že nejsme jediní, kdo přírodě pomáhá. I malé věci, 

pokud je dělá hodně lidí, můžou mít velký význam. Také bys měla dělat to, co je správné 

a neohlížet se na to, jestli ty sama něco zmůžeš. Protože vždycky je lepší dělat něco, než 

nedělat nic. A nakonec tím můžeš někoho inspirovat. Tak se k tobě budou lidé přidávat a za 

chvíli už vás bude dost, abyste mohli vysázet celý les. Schválně se zkus zeptat ve škole, kdo 

z dětí by si chtěl taky zasadit svůj vlastní strom.  

Druhý den se dívenka vrátila ze školy a nadšeně hlásila rodičům: „Dneska jsme si povídali o 

přírodě a učitelka se ptala, jak jí můžeme pomáhat. Tak jsem řekla, že budeme doma každý 

rok sázet stromy a jí se ten nápad hrozně líbil. Řekla mi, že bychom mohli se třídou taky 

každý rok jeden zasadit a pak pozorovat, jak roste a mění se.“ Na vteřinku se zamyslela  
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a dodala: „Myslím, že až budu velká, budu se starat o stromy a vysvětlovat lidem, proč je to 

tak důležité. Oni jsou totiž strašně nechápaví a pak dělají hlouposti a vykácí třeba celý les.“

A tak začal příběh jedné malé ochránkyně přírody. Jak bude pokračovat? Kdo ví… Nejvíc to 

bude záležet na tom, s jakými lidmi se v životě setká a jak moc se nechá ovlivnit ve svých 

názorech. Možná bude za pár let stát na Šumavě přivázaná ke smrku. Nebo bude pracovat  

v kanceláři pro jednu z těch velkých firem, co staví sklady kolem měst, aby se měli lidé 

dobře. Já bych jí však přála, aby ani jedno z toho dělat nemusela. Nikdo aby to dělat nemusel. 

Voda
V E N D U L A  H R Á D K O V Á  –  8 .  T Ř Í D A ,  Z Š  U  K R Č S K É H O  L E S A ,  P R A H A

Nevím, kde přesně je a zda vůbec takové místo existuje, ale podle mě zcela určitě.

Když jsem pozorovala jeden obrázek, říkala jsem si, že už jsem tam někdy byla.

V místě, kde pramení řeka, je ticho, otevírá se zde velká mýtina. Nikde široko daleko není 

žádný strom, jenom mýtina. Dojatě poslouchám hlas řeky, která právě ožila.

Mám pocit, že ta řeka zpívá pod paprsky ranního slunce. Zaposlouchám se. Najednou se 

pozvolna přidávají ptáci, cítím se jak v sedmém nebi.

O kus dál po proudu je rybník. Není velký, ale zato je tam klid.

Procházím se po břehu, chvíli bloudím v rákosí, které je vysoké jako já. Nebe je krásně 

modré, skoro bez obláčků. 

Ležím na zádech a poslouchám, co si ptačí rodinky štěbetají o kus dál.

Sluníčko je přesně nade mnou a já si všímám, co se děje pod hladinou rybníku. Plavou tam 

rybičky a další vodní živočichové. 

Hned bych za nimi skočila.

A najednou se probudím, zjišťuji, že jsem zaspala. Oblékám se ve spěchu a beru si každou 

jinou ponožku. 

Vybíhám z domu a vzpomínám na ta krásná místa v mém snu.

Kapr Ota
D A V I D  R Ů Ž I Č K A  –  3 .  T Ř Í D A ,  Z Š  Z D E N K Y  B R A U N E R O V É ,  R O Z T O K Y

Žil jednou jeden kapr Ota a ten chtěl znát odpověď na svou otázku. Proč lidé jedí ryby?

A tak plaval, plaval a náhle potkal štiku.

„Ahoj, Sáro, jak se máš?“
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„Dobře,“ odpověděla štika.

„Sáro, proč lidé loví ryby?“

„No, když už se ptáš…dostávají od nich živiny.“

„A jaké?“

„Tak třeba vitamín D.“

„Aha, díky, natrhám ti za tvou odpověď čerstvou kukuřici z rybářských háčků.“

„Ne, děkuji,“ zamávala mu ploutví štika a zmizela v hlubině.

A tak Ota plaval vesele dál a vtom vidí starého sumce, jak se povaluje na dně.

Co když to Sára řekla špatně, radši se ho zeptám, myslí si Ota.

„Hej, Ondřeji, proč lidé jí ryby?“

„Protože je loví, Oto.“

„A víš, co je zítra za den?“ zeptal se ještě sumec Ondřej Oty.

„Pondělí, proč se ptáš?“ 

„A víš, co bude…?“ 

„Ano, bude škola.“

„Tak nezapomeň na počítací perličky na matematiku.“

Škola rybek byla až u dna, pod listem leknínu, tam mezi kořeny sestavená z větviček. 

Rybky se tam učily od pondělí do středy matematiku, rybinu (rybí řeč) a tělocvik pomocí 

utrhnutých háčků.

A jelikož kapr Ota už měl počítací perličky připravené u sebe, plaval dál. A plaval a plaval.

A vtom potkal pstruha.

Co když mi Sára i Ondřej dali špatnou odpověď, uvažoval Ota.

„Hej, Pavle, proč lidé jí ryby?“ 

„Protože jsou levné.“

„Aha, díky.“

„Není zač, ale teď běž spát, ať se vyspíš do školy.“

Ale kapr Ota neposlechl a plaval dál. Plaval a vtom cítí bolest. A potom vidí řeku, mouchy 

a rybáře, který ho vyprošťuje. Zatímco ho vyprošťoval, uslyšel děti, jak říkají, ryby jíme 

proto, že jsou výborné. Naštěstí byl Ota ještě malý kapr, tak ho rybář hodil zpátky do vody.

Nazítří se paní učitelka divila, kolik odpovědí Ota má na její otázku, která ji právě teď 

napadla.

Vždyť nemohla vědět, že na to Ota přišel už včera.

Konec.
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Vodu, vodu, vodu
E V A  Š Ť A S T N Á  –  3 .  R O Č N Í K ,  S Š  A L O Y S E  K L A R A ,  P R A H A

Na jaře vždy vyrůstají,

kytky v plné kráse.

Nemohou však povyrůsti,

kvůli malé vláze.

V zimě totiž nesněžilo,

neboť bylo teplo.

Proto kytky k růstu mají 

jenom denní světlo.

Vodu totiž potřebují

k normálnímu žití.

Stejně jako lidé tady,

musí míti pití.

Když ji nemají,

uschnou přece.

Přežívají pak už jenom

ryby v malé řece.

Zasadíme hodně stromů,

zadržují vláhu.

Vody bude dostatečně, 

posečeme trávu.

Na zahrádce vyrostou nám

kytky v plné kráse.

Radost budou dělat nám všem

dnes i v příštím roce.
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Jak na sucho?
K A R O L Í N A  M E L Í Š K O V Á  –  3 .  R O Č N Í K ,  S Š  A L O Y S E  K L A R A ,  P R A H A

Sucho v české krajině,

víme, co je na vině.

I když srážek je tu dost,

voda v tocích je spíš host.

V krajině zadržet vodu

a chránit tak přírodu,

to by měl být úkol všech

a nenechat vodu stékat jako ze střech.

U vody stromy vysadit,

hladinu tak ochladit.

Nebude se jí tolik odpařovat

a pomůže zem zavlažovat.

Sucho vadí krajině nejen,

vždyť s vodou je život spojen.

Pro zvířata, rostliny i lidi je nutná

a čistá voda je přeci velmi chutná.

Když nebude pršet houšť,

z naší země vznikne poušť.

Proto dodejme více vody naší krajině

a chraňme život v České kotlině.

Proti erozi učinit opatření

je také úkol k zamyšlení.

Odborníci dali hlavy dohromady

a poskytli nám dobré rady.

Když zmenšíme pole a budeme střídat plodiny,

pomůže i tento krok k ochránění krajiny.

Než chemii na polích použít,

je lepší přírodních hnojiv využít.

I lidé by měli přispěti

a s vodou doma šetřiti.

Vždyť vodu potřebujeme k životu

a chráníme tak i naši planetu.
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Cesta autobusem
K A R O L Í N A  Š T E K E R O V Á  –  3 .  R O Č N Í K ,  O B C H O D N Í  A K A D E M I E  V I N O H R A D S K Á , 

P R A H A

Bylo 1. 7. 2019 a já mohla konečně opustit smogem zahalené velkoměsto, které český národ 

tak hrdě nazývá hlavním městem. Při dvouhodinové cestě přeplněným autobusem ve 

třicetistupňovém vedru mi vytanula na mysli vzpomínka na dřívější, dnes již dávno minulé 

letní dny, kdy se v noci bouřkové mraky hnaly údolími a hromy s blesky je doprovázely 

v nádherném duetu. Kdy ráno čekal chladivý, vlhkem prosáklý vzduch na další příjemný den 

a slunce jemnými paprsky lehce prohřívalo okolní krásy. 

Povzdechla jsem si nad tou krásnou myšlenkou a podívala se z okna autobusu. Zašklebila 

jsem se při tom výhledu a v hlavě mi začalo stále kolovat jedno slovo: „Kde?“ Kde jsou ty 

zelené stromy? Kde je ta zelená tráva?...  

Právě jsme projížděli mně známým lesem, nebo spíš tím, co z něho zbylo. Píchlo mě u srdce, 

když jsem tu katastrofu spatřila na vlastní oči. Mezi těmi stromy, které už někdo kvůli 

kůrovcové invazi pokácel, jsem si kdysi hrála a sbírala houby. Dnes bych tam akorát zakopla 

o suché popadané větve. Jehličnaté lesy v okolí Podblanicka patřily mezi nejkrásnější místa 

této země. Sám svatý Václav se podle legendy se svým vojskem ukrývá pod horou Blaník. 

Kam půjdou, až tady žádné lesy nezbudou? Kvůli suchu zmizely z hájů borůvky, jahody, 

ostružiny a pomalu a jistě i ty neodmyslitelné houby. 

Vyjeli jsme z lesa a před námi se rozprostřel výhled na stádo krav pasoucí se na suchem 

zežloutlé trávě. Místy už ani žádná „zeleň“ nebyla a odrostlá telátka byla závislá na mléce 

svých matek. Bylo mi jich opravdu líto. Uprostřed luk, kde neměly ani možnost schovat se 

pod chladivé větve stromů, byli vystaveni nejkrutějším slunečním paprskům.

Konečně jsem byla na místě a mohla vystoupit z toho vydýchaného autobusu na čerstvý 

vzduch. Bohužel mě ovanul jen dech suchého letního dne. Vzala jsem si své věci a vydala se 

domů. Šla jsem kolem stodoly, která byla dřív plná sena pro koně, dnes z ní zbylo jen pár 

kůlů. Minulý rok shořela stejně jako spousta seníků v okolí, kvůli suchu a nešťastné náhodě. 

Vyšla jsem kopec, rozhlédla se a spatřila rybník Kamberk, ve kterém jsme se dříve koupali. 

Dnes by mi voda sahala ani ne do půli stehen. Zbylo v něm jen pár osiřelých kaprů, které se 

na vánoční tabuli ocitnou jen nešťastnou náhodou. 

Zavřela jsem oči a zhluboka dýchala. Je tohle vážně naše budoucnost? Otevřela jsem oči  

a v mysli měla jasnou myšlenku. JE ČAS NA ZMĚNU.
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Jak ryby pekly hruškový 
koláč

L E N K A  V O N D R O V Á  –  5 .  T Ř Í D A ,  Z Š  K O Ř E N S K É H O ,  P R A H A

Byl jednou jeden rybník, úplně na jihu Čech. Všechny ryby a rostliny, co v něm žily, měly 

bezstarostný život. Až na jednu věc. Každý den k snídani, k obědu, a dokonce i k večeři 

měly to samé jídlo. Občas jim hodní lidé hodili do vody třeba krmení, ale jinak jejich strava 

moc pestrá nebyla. Lidé často chodili k rybníku, třeba na piknik. Ryby ale mohly na lidi jen 

koukat. Proto si jednou řekly, že si také dají pořádně do nosu.

 

Mělo to ale háček. Nemohly se dohodnout, co by si chtěly uvařit nebo upéct. Zatím co 

kapři chtěli pořádnou svíčkovou, candáti ji nechtěli ani vidět, natož ji jíst. Candáti by radši 

borůvkové knedlíky, na které se jim už sbíhaly sliny. A sumci? Ti neměli chuť ani na jedno 

a trvali na své roládě. Jednou ale líni, kteří byli oproti ostatním rybám nerozhodní, dostali 

geniální nápad. Když se ostatní ryby nejvíc rozhádaly, opět kvůli tomu, co se uvaří, přišli 

líni do bojové atmosféry se slovy: „A co kdybychom si upekli koláč?“ A věřte nebo ne, nebyla 

ryba, která by po krátkém uvážení nesouhlasila. Všichni do jednoho s návrhem souhlasili. 

Jenže nastal problém. Koláč je velký pojem. Může být jablečný, švestkový a může také být 

v tolika příchutích. V tolika příchutích, kolik si jen člověk dokáže představit. A teď musí 

vybrat jen jednu. Ale kterou? Nastalo ticho. Nikoho nic nenapadalo. Ticha, které v poslední 

době bylo neobvyklé, si všimly rosničky. Chtěly rybám pomoci. 

Po chvíli se voda rozstříkla všude kolem. Ryby se zarazily a čekaly, co bude dál. Když na 

ně ryby upoutaly pozornost, všechny rosničky jednohlasně řekly: „Co kdyby ten koláč 

byl hruškový?“ Všechny ryby se na ně podívaly a z jejich pohledu byla jasná slova: „Kde 

seženeme hrušky?“ Rosničky jim vysvětlily, že dnes v noci bude foukat, a že nějaké ty 

hrušky určitě do rybníka napadají.

Po zábavném odpoledni stráveném hraním hry „Monopoly“ se ryby uložily ke spánku 

a nechaly si zdá o výborném hruškovém koláči. Ráno po probuzení, všechny ryby zjistily,  

že rosničky měly pravdu. Rybník byl plný hrušek. Bylo deset hodin dopoledne a koláč byl 

téměř hotov. Stačilo ho jen dát do trouby a čekat až bude upečený. V té chvíli si všichni 

uvědomili jednu logickou věc. Kde seženou troubu? Candáty napadl hrozně hloupý nápad, 

podívat se, jestli náhodou něco není v rybníku. Tomuto nápadu, by se asi každý vysmál, 

ale ryby měli neskutečné štěstí. Lidé dnes bohužel do vody vyhodí vše, co nechtějí a mezi 
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těmito věcmi ryby našly i troubu. Nějakým zázrakem, nebo kouzlem, co my víme, se rybám 

podařilo troubu zprovoznit. 

A koláč byl za hodinku úplně, ale úplně hotový. A tak si všechny ryby pochutnaly na výborném 

hruškovém koláči. Rybám chutnal tak moc, že si ho příští týden musely upéct znovu. 

A tak se z hruškového koláče stala tradice.

Příběh štiky
K A R O L Í N A  S C H U L Z O V Á  –  7 .  T Ř Í D A ,  Z Š  U  K R Č S K É H O  L E S A ,  P R A H A

Vždy jsem přemýšlela o tom, jaké je to žít ve vodě. Jak v sladkovodní, tak i ve slané vodě. 

Dneska jsem si vybrala vyprávění o životě ve sladkovodní vodě.

Jednou jsem se jela podívat k rybníku a potkala jsem tam štiku, využila jsem toho a zeptala 

se jí, jak se žije v našich řekách a rybnících.

Štika mi začala vyprávět, že za svůj dlouhý život proplouvala různými řekami a rybníky,  

a že se dříve žilo ve vodách lépe. Potkávala se prý s více rybami a živočichy. Vody byly čisté, 

řeky byly plné raků a pstruhů, rybníky plné sumců a candátů.

Dnes je to přesně naopak. Vody jsou znečištěné, na dnech vod je plno plastů, pneumatik, 

skla, odpadků a jiných nepotřebných věcí, kterých se lidi zbavují.

Štika mi ještě povídala, jak jednou plavala a narazila na černou skládku s odpadky. Vyprávěla 

mi neuvěřitelnou příhodu o tom, jak lidé, aby nemuseli vynakládat finance na likvidaci 

odpadů a pneumatik, házejí všechny nepotřebné věci do rybníků.

Od jelenů a srnek, kteří chodí pít k vodě,  zase štika ví, že se to vyhazuje i do lesů. Lidé 

si neuvědomují, co dělají, stále tam hází víc a víc odpadků. Lidé by si ale měli uvědomit,  

co tím vším způsobují. 

Všichni bychom se měli zamyslet nad tím, jakou bychom chtěli mít přírodu a planetu.

Po tomhle rozhovoru jsem si řekla, že i já sama začnu více dbát na životní prostředí. Doufám, 

že když za pár let potkám opět štiku, tak mi bude vyprávět o tom, jak se kdysi žilo v řekách 

a rybnících špatně, ale dnes už je to jiné, mnohem lepší, protože se ryby a další živočichové 

mají výborně.

Snad se jednou dozvím, že jsme udělali dobrou věc pro naši přírodu a planetu. A také, že se 

naše milovaná planeta nebude muset starat o záchranu nejenom našich vod, řek a rybníků, 

ale i o záchranu všech moří, oceánů, lesů a deštných pralesů. 
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Žíznivé sucho
M A R I A N N A  S T R Á N S K Á  –  1 .  R O Č N Í K ,  A K A D E M I C K É  G Y M N Á Z I U M ,  P R A H A

Byl jeden z těch parných dnů

v srdci mém měl jsem vidinu blankytných snů.

Kroky mé tíhly k říčce kouzelné,

jež má své břehy tak sladce zelené.

Když mé oči spatřily břehy vyschlé,

i duše má působila seschle.

V měkké trávě jsem zde sedával,

špatné vzpomínky jsem zde nechával.

Byl jsem totiž jak ta říčka,

potom vyhas‘ jsem jak svíčka.

Talent jsem v sobě měl,

jenže ukázat jsem ho neuměl.

Přebýval ve mně neobjeven,

lidé totiž soudí pouze zjevem.

Ta říčka to měla úplně stejně,

běhala si krajem působícím lhostejně.

Plno lidí v naší zemi jsou jak ta říčka,

v jejich projevení vězí nějaká příčka.

Nakonec se jejich tělo k zemi skloní,

rodina za ně slzy smutně roní.

Najednou jsem si uvědomil,

že každý z nás svůj úděl splnil.

Někdo více, někdo méně,

všichni nějak pomůžeme k rozvoji naší země.

Teď duchové její mokří

v oblacích krásně jiskří.

Tato říčka byla pro své velké sestry takovou kmotřičkou,

mráček se stal na hladinách těch velkých řek krásnou písničkou.

Kapky deště začaly na hladinu bubnovat,

řeky začaly na naši mrtvou sestřičku ódu zpívat.

Takhle je to i se zemí českou,

i neznámý člověk může dát pomoc velkou.
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Rybník
N I K O L A  J U R K O V Á  –  9 .  T Ř Í D A ,  Z Š  U  K R Č S K É H O  L E S A ,  P R A H A

Za mlhou takovou, která by se dala krájet, se nacházel rybník, jenž nikdy nebyl prozkoumán, 

jeho hloubky nikdy nebyly zjištěny a o jeho velikosti se jen spekulovalo. Byl malý, ale přece 

jen velký. Jeho voda byla čistě modrá, přesto tajemně černá. Molo, které vedlo z břehu, 

vypadalo z dálky krásně, ale když jste se podívali z blízka, zjistili jste, že je dost pochroumané 

a některé prkna tak nestabilní, že se na ně bojíte vstoupit. Sem tam na vodě uvidíte sinice, 

žábu, která přeskočí z leknínu na leknín, a sem tam zabublání vody, které pramení bůhví 

z čeho. Najdete tam ale i poházené lahve, papíry, kapesníky a ostatní odpadky, které tam 

určitě nepatří. Voda v něm je studená i v těch nejteplejších letních dnech a v zimě vůbec 

nezamrzá, což je divné, neboť všechno ostatní jo, ale... Prostě to tak je.

Zrovna když jsem stála s papírem a propiskou v ruce, něco zabublalo a ve stejný moment, 

kdy jsem sebou trhla, vykoukala z vody hlava. Měla rudě červené vlasy, které zářily. Modré 

čiré oči jako samotná voda zářily stejně tak. Ruka dívky vyletěla do vzduchu a zamávala ve 

stejný moment, kdy dívka začala plavat ke mně.

Zastavila se pár metrů od mola, na kterém jsem stála, a rukou mi naznačila, abych šla za ní. 

Nechápavě jsem se na ni zamračila, ale když mi znovu gestikulovala, rozhodla jsem se pro 

útěk. V rychlosti blesku jsem se otočila, ale nestihla jsem udělat ani dva kroky, když se mi 

kolem nohy něco obtočilo a znemožnilo to můj plán. Můj zrak spadl na ruku dívky, která 

moji nohu pevně svírala a její ledové dlouhé prsty byly na mém kotníku. Po zádech mi přejel 

mráz, když mi věnovala jeden pohled, který značil všechno, ale přesto nic. Odplavala ode mě 

a ponořila se pod vodu, načež ještě zamávala rukou na důkaz, že mě čeká.

Vedla jsem boj sama se sebou. Teď bych samozřejmě uprchnout stihla a ona by mě 

nezastavila, ale... Ale zvědavost, tak je to. Proč chtěla, abych šla za ní? Je přece nemožné, 

abych tak dlouho vydržela pod vodou a přitom se neutopila. A pak... Pak jsem prostě sebrala 

veškerou svojí odvahu a skočila do ledové vody.

Pod vodou jsem udělala pár temp, když jsem znovu zahlédla červené vlasy. Otočila se na mě, 

a když jsem ji doplavala, otočila se a plavala dál do hloubky. Z úst mi vyšlo pár bublinek, 

když jsem omylem udivením otevřela pusu. Ve stejný moment mi došlo, že mi moc kyslíku 

nezbývá a jsem moc hluboko na to, abych se vrátila a nadechla se.

Moje největší obavy se naplnily, umřu, utopím se. Pak jsem opětovně uviděla červené vlasy, 

následně ostrý záblesk světla a pak už mnou projela ostrá bolest, která zakotvila na mém 

krku. Rukama jsem nahmatala místo, které mě bolelo ze všech nejvíc, ale zjistila jsem, že 

dotek je takový jiný, divný. Podívala jsem se na své ruce a nevěřícně sledovala, jak se moje 

ruce mění. Mezi prsty mi narostly blány, dlaně změnily tvar, na krku jsem měla žábry. Byla 

jsem jako ona. Tvor žijící pod vodou, který se podobá člověku, i když to je člověk opravdu 

vzdáleně.

Chtěla jsem jí něco povědět, ale z mých úst vyšlo opakovaně jen pár bublinek. Červenovláska 

České zemědělství pohledem žáků II, 2020          



- 033

se zasmála a pokračovala hlouběji a k mému překvapení jsem ji následovala stejnou rychlostí, 

kterou bych jako člověk nikdy neplavala.

Překvapilo mě, že voda je čím dál teplejší. Čím dál hlouběji jsem plavala, tím voda byla 

příjemnější. Mokré oblečení mě táhlo víc dolů, ale ani to mě nezastavilo. Někdy se mi 

zamotaly vlasy do chaluh a řas, ale snadno se to vyřešilo. Když jsme plavaly už několik stop 

pod vodou, do něčeho jsem narazila a promnula si čelo. Zjištění, že je to jedna z flašek, mě 

dostalo. Podívala jsem se na svoji průvodkyni a ona pokrčila rameny. „To je tady normální,” 

řekla.

O několik metrů dál jsme zase potkaly rybu, která byla zamotaná do igelitového sáčku. 

Červenovláska k ní rychle přispěchala, pomohla jí a začala s ní mluvit. Nerozuměla jsem jí 

ani slovo, z čehož jsem odůvodnila, že mluví asi jejich řečí. Ale však ryby nemluví! Jenže 

tady asi opravdu není nic nemožné, takže jsem to prozatím nechala být a vyrazila blíže  

k nim.

Později jsme potkaly ještě více tvorů, kteří potřebovali pomoc díky nepořádnosti lidí.  

A s obdivem jsem sledovala, jak každá ryba si pluje svojí cestou a ostatních si nevšímá.

Po nějaké době jsem uviděla tmu před očima. Ale nebyla to tma, bylo to bláto. Došlo mi,  

že jsemdoplavaly až na úplné dno. Překvapeně jsem vyjekla a znovu jsem se podívala kolem 

sebe. Vypadalo to tu jako skládka. Zdaleka, ale přece. Všude tady byly poházené odpadky. 

Hemžilo se to tady různými flaškami, plechovkami, papíry, kapesníky, víčky a několika 

dalšími věcmi. Nemohla jsem uvěřit svým očím. „Za tohle můžou tvorové, jako jsi ty sama,” 

otočila se na mě dívka a začala plavat zpátky.

Zastavila se u jakéhosi útesu, vedle kterého jsme už plavaly. Jsou tam její přátelé, kteří na mě 

zaútočili jakožto na nepřítele, když jsme plavaly dolů. Když ale zjistili, že je se mnou jejich 

kamarádka, nechali to být. „Tady se rozloučíme,” řekla mi a odplula pryč. Mně nezbývalo 

nic jiného než plavat dál nahoru a dostat se na pevninu. Pak jsem ale ucítila znovu ostrou 

bolest a mně došlo, že je něco špatně. Moje ruce dostaly zase normální tvar a můj krk už 

neobsahoval něco, co by neměl.

Začala jsem plavat, jak nejrychleji jsem dokázala. Odlesk světla, který se odrážel od čiré 

vody, mě poháněl dál. Ruce i nohy mě už bolely a já si uvědomila, že ztrácím síly. Oblečení 

mě jako naschvál opětovně táhlo dolů. Takhle to přece nemělo být. Sebrala jsem veškerou 

svoji sílu a udělala několik poledních temp, když se moje ruka vynořila nad hladinu a 

moje hlava ji následovala. Zhluboka jsem se nadechla a z posledních sil doplavala na břeh, 

na který jsem se potom vyškrábala.

Z vody se ozvalo zažbluňkání na rozloučenou a já vytáhla mokré papíry s propiskou,  

na které jsem začala psát tento příběh. Se skloněnou hlavou jsem se rozešla zpátky, pryč od 

tohohle rybníku.

Jestli jsem si něco z této výpravy odnesla, tak je to to, jak ošklivě se k přírodě chováme. 

A jedno je jisté, krutě nám to oplatí. Možná ne dnes, možná ne za rok, možná se toho ani 

nedožijeme, ale jednou ano. Protože... Kdo jiný zničí lidstvo, když ne ona?
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Sen nebo sen?
R A D K A  P L O Y H A R O V Á  –  4 .  R O Č N Í K ,  G Y M N Á Z I U M  V O D Ě R A D S K Á ,  P R A H A

Crrrr. Zvoní budík. Ráno. Jedno z takových těch líných, unavených, stvořených tak akorát 

na válení se v posteli. Je ale všední den, a tak provádím svou rutinu a mířím směrem práce. 

Při zamykání vchodových dveří si všímám, že je všude sem tam nějaký prach, jako kdyby 

písek. Otáčím se a nestačím se divit vlastním očím. Přede mnou leží vyprahlá savana. To mě 

někdo přenesl v čase? Přestěhoval? Kde to jsem? Podle kalendáře je začátek října. Měla bych 

se těšit pohledem na barevné koruny stromů, hromady listí a do zad by mě mělo příjemně 

hřát sluníčko. Nic z toho se neděje. Místo toho vidím spálenou trávu a červenou vysychající 

zemi, ve které byste sotva našli nějaké živiny, natož vodu nebo nízké keře, které se ale vůbec 

nepodobají podzimním barevným stromům. Začínají se mi dělat mžitky před očima, ale 

přesto vyrážím na cestu. Na cestu peklem. Doslova. Po pár krocích je mi neskutečné vedro. 

Nikde ani kousek stínu. Vždyť tu stával takový košatý kaštan. Kde je teď? 

Na své úmorné cestě do práce si všímám, že sucho netrápí jen krajinu, ale i lidi. Plazící 

se lidé na rozžhavených ulicích, s popraskanými rty a slepým pohledem v očích toužících 

po jediném. Kapce vody. Utíkám ze strašidelné ulice k sobě do kanceláře. A málem znovu 

omdlím. Místnost je klimatizovaná, spousta kytek a spoustou vody, která přijde vniveč. 

Takové lehkomyslné plýtvání. Jdu za svým šéfem, co to znamená. Proč, když je venku taková 

nouze o vodu, my s ní ještě plýtváme. Dost jasně mi dal najevo, že se diví, co se to se mnou 

stalo, vždyť je to normální a jestli tu nechci být, můžu jít rovnou mezi ty chudáky na ulici. 

Zatmí se mi před očima a vrhám se na něj. Během 5 vteřin je u mě ostraha a pak jen cítím, 

jak dostanu něčím těžkým po hlavě. Obklopí mě tma. 

Crrrr. Zvoní budík. Ráno. Otevírám oči a přemýšlím, co se děje. Náhle si to uvědomím a už 

jsem třemi skoky u okna. Roztahuji závěsy a ze srdce mi spadne obrovský kámen. Zpoza 

okna se na mě směje podzimní krajina. Takže to byl jen hnusný sen. Uff. Ale jak věrohodný, 

fuj. Jedna z nejhorších nočních můr. Dopadne to opravdu někdy tak zle? Pokud se k přírodě 

budeme chovat i nadále stejně, je to dost pravděpodobné. Mírně mě znovu zamrazí v zádech. 

Uvědomuji si, že ani já nejsem supr hospodárná. Rozhodnu se to změnit. Takové sucho mi 

ve snu stačilo. Třeba někomu půjdu příkladem. Nejlepší je začít u sebe.
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Krásy vody
L E O N A  N O V O T N Á  –  8 .  T Ř Í D A ,  Z Š  O P A V A  -  K Y L E Š O V I C E

Po proudu si voda teče,

v šedých horách pramení,

pak rozlévá se v širé řece,

to pro ryby je dobré znamení.

Pod hladinou rybky skáčou

bok po boku za starým molem,

u vody oplývá to velkou krásou,

vzduch voní rákosím všude kolem.

V jezerech i na rybnících,

kde labutě si volně plavou,

 kráčej lehce po vyšlapaných chodnících,

a procházej se s čistou hlavou.

Od vody zářivé odlesky

pak vrhají se do všech stran,

s pomocí slunečních paprsků

rozzáří i temnou stráň

Cesta po Vltavě
S Á R A  P Á N K O V Á  –  7 .  T Ř Í D A ,  Z Š  V  R Y B N Í Č K Á C H ,  P R A H A

Probudila jsem se. Nic kolem sebe nepoznávám. Rozhlédnu se okolo a vidím vysoké stromy, 

kterými prosvítá jasné slunce. Popojdu kousek dopředu a dojde mi, že stojím ve vodě. „Jak 

jsem se tady ocitla?“ řeknu si a zapřemýšlím. Na nic si ale nevzpomenu. Rozhodla jsem se 

pomalu vstoupit do vody, musím přeci zjistit, kdo jsem a co tady dělám.

Voda byla krásně čistá, ale studená. V tom jsem si všimla, že se za mnou něco pohnulo. 

Pomalu se otočím a spatřím baculatou rybu s šedivě zbarvenými šupinami. „Kdo jsi?“ zeptám 

se. Čekám na odpověď, která nepřichází. Než ale otevřu pusu, abych otázku zopakovala, 

všimnu si zmateného výrazu na rybí tváři. Hned mi odpoví: „Já jsem kapr, copak ty mě 

neznáš?“ Zakroutila jsem hlavou a řekla, že ne. Chvíli jen tak plujeme a najednou se zastaví 
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a vystrašeně řekne: „Co tady vlastně děláš, vždyť se blíží Vánoce?“ „Vánoce, co to je?“ 

Vysvětlí mi, že Vánoce jsou svátek, který lidé slaví každý rok a všichni kapři se ho bojí. 

Rozloučíme se, protože musím pokračovat ve své cestě a on se bojí Vánoc, takže chce zůstat 

schovaný. Rozhodnu se plavat pořád dopředu, ale po chvíli mě to unaví. Chci si odpočinout. 

Nedaleko vidím břeh a rozhodnu se u něj chvíli zůstat.

Náhle slyším hlasitý třepot křídel a všimnu si, jak kolem mě poletují červenooranžoví 

tvorové se štíhlým protáhlým tělem. Přiletí přímo ke mně a spustí: „Co tady děláš, létáme 

tudy každý den, ale tebe jsme ještě neviděli?“ „Já nevím a vy jste kdo, vypadáte zvláštně?“ 

„My jsme vážky a už tady žijeme miliony let, ale máme hrozně naspěch. Můžeš letět s námi, 

jestli chceš.“ „Myslím, že nemůžu, nemám křídla.“ „Aha.“ řeknou a už chtějí odletět. Já na 

ně ale rychle zavolám, jestli by mi alespoň nemohly prozradit, kde jsem. Otočí se směrem ke 

mně a vesele prohodí „ Jsi přece v České republice.“ „Co to je?“ Odpověď už ale nedostanu, 

protože vážky svižně odletěly.

Po krátkém odpočinku se chci dozvědět více o místě, kde se nacházím. Pořád jsem trochu 

zklamaná, protože nevím, co to je Česká republika. Musím najít někoho, kdo mi to řekne. 

Rozhlížím se po okolí. Najednou přede mnou přistane velký kus dřeva. A další. „Kdo tady 

to dřevo hází?“ Snažím se zjistit, odkud přiletělo. Netrvá to dlouho a přede mnou se objeví 

velký tmavě hnědý živočich s velkými zuby. Rychle ke mně přiběhne a řekne: „Ahoj, já jsem 

bobr, kdo jsi ty?“ Zamyslím se a dojde mi, že to ani já sama nevím. Když mu neodpovídám, 

podívá se za sebe a požádá mě, abych šla za ním. Chvíli jdeme vedle břehu a potom si 

všimnu, že přede mnou stojí velká stavba složená s kusů dřeva. Zeptám se ho co to je. „To je 

hráz, je to můj dům.“ „Nemáš strach, že voda protrhne hráz a odnese ti tvůj dům?“

„Až se to stane, postavím nový a teď mě neruš, musím pracovat.“ rozloučil se a já vyrazila 

dál.

Až jsem dorazila na místo, odkud jsem slyšela dva rozrušené hlasy. Rozhodla jsem se je 

následovat až k dvěma podivným živočichům. Nebyli si ani trochu podobní. První měl 

dlouhé úzké tělo, druhý zase dvě velká klepeta. Nějakou dobu je jen pozoruji, potom  

se zeptám: „Proč se hádáte?“ Okamžitě se otočí a podívají se na mě. Asi si nevšimli,  

že už je chvíli poslouchám. „Hádáme se o to, kdo z nás je vzácnější, protože tady v okolí už 

nežije nikdo jako my“ odpoví první živočich. Druhý jen tiše kývne. Představili se mi. První 

se jmenuje úhoř a druhý rak. Vysvětlili mi, že už nemají mezi svým druhem žádné přátele, 

a proto si navzájem pomáhají. Povím jim, že by se neměli hádat, protože už mají na světě 

jen jeden druhého. Shodnou se na tom, že mám pravdu. Najednou si mě začnou udiveně 

prohlížet a něco si mezi sebou šeptat. „Co říkáte?“ zeptám se. Přijdou ke mně blíž a řeknou, 

že tady můj druh ještě nikdy neviděli. Možná jsem se tady objevila sama, ale nevím nemůžu 

to potvrdit. Začalo se stmívat, a proto se se mnou rozloučily a odešli.

Přespím u břehu. Když se ráno probudím, všimnu si, jak se ke mně přibližují dvě vysoké 

postavy. Vedle nich je ještě jedna, ale ta je o trochu menší. Nejmenší postava ke mně přijde a 

vezme mě do rukou. „Tak tohle jsou ti lidé, o kterých mluvil kapr,“ pomyslím si. Vyzdvihne 

mě do vzduchu a vykřikne: „Mami, tati, podívejte, koho jsem tu našla.“ Obě postavy se na 
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mě upřeně dívají a usmějí se. „Vždyť to je želva! Co tady asi dělá?“ řekne jedna z postav. 

„Vypadá jako želva nádherná, která žije v Americe. Četla jsem, že k nám do přírody nepatří, 

ale lidé je občas vypouštějí, což dost škodí přírodě.“ „Můžeme si ji tedy nechat?“ vykřikne 

ta menší. „Ano, ale musíme se o ni dobře starat.“

Malá postava vesele kývne a v rukou si mě nese směrem k vysoké budově. Oslepuje mě 

zářivé slunce. Doufám, že konečně najdu nový domov… 

Rybí život
N A T Á L I E  D Ě D K O V Á  –  5 .  T Ř Í D A ,  Z Š  V  R Y B N Í Č K Á C H ,  P R A H A

Jak si asi žijí ryby?

Mají také své záliby?

Na tyto dvě otázky,

existují knih svazky.

Já však odpověď znám

a není to dlouhý seznam.

V řece se rybě dobře žije,

ale mnoha let se nedožije.

Když bude v řece plast,

bude mít ryba strast.

Proto vás nyní žádám,

ať jste pán nebo madam,

ať jste starý, mladý nebo slavný,

mějte prosím úmysl správný.

Pomozte rybě přežít rok

a udělejte velký pokrok.

Ryba vám za to bude vděčná

a bude z vás velkorysý muž nebo slečna.



- 038

Krásná česká voda
V E R O N I K A  K A L E T O V Á  –  5 .  T Ř Í D A ,  Z Š  V  R Y B N Í Č K Á C H ,  P R A H A

Voda je krásná, 

když v řece proudí, 

a kolem ní tu roste kapraď, 

ba i nějaké proutí.

Ve vodě je život pro ryby skvělý, 

každá ryba se veselí: 

kapři, štiky, sumci, ba i rak, 

ano, ano je to tak.

Když déšť ledový je, 

rybník se celý chvěje, 

né zimou, ale blahem, 

že nevyschl nám málem.

Po vodě jezdí lodě a v nich vodáci, 

protože nemají nic na práci.

Jezero v horách ledovcové, 

vypadá jak zbrusu nové. 

Má za sebou mnoho let, 

potom co se stvořil svět.
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Vodník Rybor
N A T Á L I E  J O N Á Š O V Á  –  5 .  T Ř Í D A ,  Z Š  V  R Y B N Í Č K Á C H ,  P R A H A

O prázdninách na chatě 

hrajeme si rádi 

já i moji kamarádi. 

Dneska půjdem do rybníka 

podívat se na vodníka. 

Ten tu bydlí stovky let 

budu o něm vyprávět. 

Jmenuje se Rybor Štika 

a znát se s ním je velká klika. 

Pod vodou má spoustu přátel: 

kapříka Petříka, plotici, 

co si hraje na opici

a dále je tu sumec Fousek,

co odsud bydlí malý kousek 

a nezapomeňme na štiku,

co má díru na triku. 

Hrají si tu celé dny 

a plní si své podvodní sny. 

Vodníka tu mají všichni rádi, 

jsou to skvělí kamarádi.

Tak je nechme at´ si plavou 

dokonce i vodník našel tu pravou. 

O kousek dál je Lomnice 

a v ní žije vodnice. 

Jedna věc je jistá,

že svatba už se chystá. 

A ještě jedna novinka,

už čekají miminka.



- 040

Jak se chtěl kapr oženit
Z U Z A N A  M A J E R O V Á  –  6 .  T Ř Í D A ,  C Í R K E V N Í  Z Š  A  S Š  P L Z E Ň

Za devatero horami a devatero řekami… Ne, takhle ne. Stalo se to docela blízko.

V hlavním městě naší země - v Praze. Ve Vltavě bydlel kapr Karel, který sivůbec nemohl 

najít nevěstu. Nebo nechtěl?! Tedy, abych pravdu řekla, o kapraKarla stála každá štika, 

kapřice i kdejaká sumice, jen Karel nebyl s žádnou spokojen. Sám si totiž o sobě myslel, že je 

kdovíjaký krásný (i když vypadal jakoúplně obyčejný kapr), a tak se mu žádná ryba nelíbila. 

Jednou se dozvěděl, že prý v moři žijí nádherné ryby, které by se podle něj možná mohly 

rovnat jemu samému. Sbalil si tedy svých pět šupin a vydal se na cestu k dalekému moři.

Když však od nejchytřejšího říčního ráčka zjistil, že sladkovodní ryby nemohou žít ve vodě 

slané, vůbec si nevěděl rady, a tak se zeptal, jestli je nějaký způsob, jak se i přesto do moře 

dostat. „No, mohl bys jít ke štice Rafice, k té staré čarodějnici, ale to bych nedoporučoval, 

její služby nejsou zadarmo,“ dopověděl rak a odešel. Kapr Karel se ale odradit nenechal. 

Hned doplaval ke štice Rafice, a když jí pověděl svůj problém, řekla mu: „Milý Karle, 

neboj se, pomohu ti, ale něco za to budu chtít. Tvé šupiny jsou krásné a lesklé, když 

mi je všechny dáš, připravím ti speciální lektvar, díky kterému budeš i ty moct dovádět  

s barevnými rybkami.“ Karel ani chvilku neváhal a hned vyplatil štice do jedné šupiny. 

Štika je všechny přepočítala a potom odplavala smíchat všechny přísady potřebné k tomu 

kouzelnému lektvaru. V kotlíku to šumělo a bublalo a ve chvilce byl lektvar dokončen. Štika 

podala Karlovi lektvar a ten ho vypil na jeden rybí lok. Kapra začaly bolet všechny ploutve  

a v tu ránu byl Karel proměněn. Ani se s Rafikou nerozloučil a hned se vydal na cestu.

V moři byl asi za týden, plul po nejrychlejším z nejrychlejších proudů a za nedlouho plaval 

v krásné slané vodě. Jediný problém byly ryby. Ať plaval, kde chtěl, žádná ryba o něj neměla 

zájem. Kdybyste viděli, jak se mu ta nejkrásnější ryba vysmála. „Taková troufalost. Podívej 

se na sebe, jak vypadáš." Karel byl už zoufalý, a tak marně přemýšlel nad tím, jak se dostat 

zpátky domů. Jednou se Karel chytil do rybářské sítě. Když si však přečetl nápis na přídi 

lodi, zjistila jeho malá rybí hlavička, že toto plavidlo ho dopraví až do České republiky 

za účelem výzkumu exotických ryb. Když byl po několikadenním pobytu ve veliké nádrži 

zpátky v České republice, dostal se s pomocí některých rybích kamarádů konečně do Vltavy 

a zanedlouho byl zpátky u sebe doma ve svém domku.

Doma se za něj však také nechtěla žádná ryba provdat. Když se jim ještě před nedávnem 

Karel smál, jak jsou ošklivé, tak proč se teď tak hrne do ženění!? Dlouho Karel bloudil ve 
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Vltavě, než v něm jedna z rybích slečen našla zalíbení. Vůbec jí nevadilo, že je Karel takzvaný 

kapr naháč, když jí samotné taky chybělo pár šupin. Tak tedy Karel poznal, že „Všude dobře, 

doma nejlíp“ je opravdu pravdivé rčení. A pokud nezemřeli, nebo je nějaká rodina nesnědla 

na Vánoce, proplouvají Vltavou a vyprávějí o Karlově potrestané pýše dodnes.
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