
 2.března žáci 7. až 

9. ročníku navští-

vili divadelní 

představení 

Memento 

 3. března žáci 6. 

až 8. ročníku jelo 

do Písku na výsta-

vu Stroj času 

 4. března proběhlo 

školní kolo reci-

tační soutěže 

 5. března jeli dru-

háci do Planetária 

 10. března 1. B 

viděla divadelní 

představení Rusal-

ka 

 11. břez-

na soutěžili nej-

lepší recitátoři 

školy v okresním 

kole 

 12. března měla 

třída 2. A Tvůrčí 

den 

 25. března pro-

běhlo školní  kolo 

soutěže Jihočeský 

zvonek 

 31. března navští-

vili žáci 1. roční-

ku Stroj času 

 2. a 3, dubna jsme 

měli velikonoční 

prázdniny 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Stroj času 

 Zimní soustředění 

 Křížovka, přesmyč-

ky 

 Kniha v hlavní roli 

 Komiks 

 Rozhovor 

 Jazykový koutek 

 

 

Bavorovská 1046 

389 01 Vodňany 

383 313  411 

zsb.vod@seznam.cz 

 

Uvnitř tohoto vydání: 

Zimní soustředění 

Kniha jménem His-

torie 

2 

3 

 

Křížovka 4 

Vybíjená 5 

Bruslení 6 

Osvobození 7 

Akce tříd 8 

Na hokeji 9 

Sladovna 10 

11 

Komiks 

Sportování 

12 

13 

Kniha v hlavní roli 

Jazykový koutek 

14 

15 

Redakční rada 16 

DUBEN 2015 Ročník IX. Číslo 4 

Časopis dětí  ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech  

 

  

Milí čtenáři a příz-
nivci Bliku, zima 

končí a čeká nás ob-
dobí jara, kvetení a 
vůní. Přejeme Vám 
příjemné jarní dny  

plné pohody a dobré 
nálady.  

Jana Vršecká 

  

Foto: D. Soukupová 



 V pátek 20. února 2015 se 

jelo na kondiční soustředění – na 

běžky. Na toto soustředění jel jen 

výběr žáků ze 7., 8., a 9. třídy. Jeli 

tam žáci, kteří mají společný cíl – 

a to zlepšit svou kondici, aby se 

jim dařilo v jarních soutěžích, na 

které se jezdí každý rok. Já mezi 

tyto žáky patřila, a jela taky.  

 Všichni jsme se tedy sešli 

v pátek v půl dvanácté na vlako-

vém nádraží a vyrazili. Už při ces-

tě do Volar byla sranda. Když 

jsme dorazili, tak jsme si rozdělili 

pokoje a hned jsme se začali oblé-

kat a připravovat na první vyjížď-

ku na běžkách. První vyjížďka 

byla asi nejlepší. Většina padala, 

protože na běžkách buď stáli po-

Stránka 2  

￼ 

Zimní soustředění na Šumavě 

prvé, nebo po dlouhé době. Místy 

nebyl žádný sníh, takže tam byla 

tráva a to nás zastavovalo. První 

den byla největší sranda.  

 Druhá vyjížďka. Ta už 

byla náročnější. Byli jsme totiž 

celý den na běžkách. Ráno jsme 

jeli vlakem do Nového Údolí a 

odtud jsme vyjeli. Byla krásně 

vyjetá stopa, ale sníh byl na nic. 

Buď to hodně klouzalo, nebo mi 

to nejelo vůbec. Jelikož jsme se 

ale sešli opravdu skvělá parta, tak 

byla velká sranda. Takže když už 

jsem chvilkama opravdu nemoh-

la, a chtěla to vzdát, tak mi hodně 

pomohlo to, jak jsme se tam 

všichni společně smáli, a navzá-

jem se povzbuzovali. Po dlouhém 

Ročník IX. Číslo 4 

náročném dni nás večer čekala 

menší diskotéka. Byla fajn, ale 

všichni už byli unavení.  

 Třetí vyjížďka a zároveň 

poslední byla také skvělá. Jeli 

jsme znovu vlakem do Nového 

Údolí. Tentokrát to byla krátká 

vyjížďka. Víkend uběhl rychle a 

následoval odjezd. V tu chvíli se 

mi přestalo chtít domů a chtěla 

jsem tam ještě zůstat, protože 

jsme byli skvělá parta, smáli se 

spolu a hlavně jsme si to všichni 

moc užili. Na závěr patří velký 

dík panu učiteli Kubelkovi, který 

to všechno zařídil a hlavně s námi 

vydržel. 

                   Sára Vavrušková 

 

  

    

Foto: D. Soukupová 
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V roce 1928 byla kdesi na 

Slovensku v Dalešických papír-

nách  vytištěna kniha s názvem 

Tomáš Garrigue Masaryk. Kniha 

popisovala Tomáše Masaryka a 

oslavovala jeho hrdinské činy. V 

roce 1938 byla kniha zařazena do 

Národní knihovny. O rok později 

se psal rok 1939 a do Českoslo-

venska vtrhli nacisté. 

Za další měsíc vtrhla do kni-

hovny delegace německých vojá-

ků. Vojáci hledali literaturu, kte-

rá oslavovala český národ a její 

hrdiny. Před regál, kde byla kni-

ha uložena, přišel voják se jmé-

nem Hans Pospíšil. Hans měl 

tatínka Čecha, a tudíž nápisu ro-

zuměl. Knihu schoval pod kabát 

a tím knihu zachránil. 

Kniha smutně sledovala, jak je 

před knihovnou založen požár. 

Kniha nesoucí písmo české se 

zármutkem přihlížela, jak se jiné 

knížky v ohromném žáru mění 

v popel a prach. 

O další 2 roky později, kdy 

si kniha žila spokojeným živo-

tem u Hanse, dostal Němec po-

volávací rozkaz na východní 

frontu. Hans mezi výzbroj sbalil 

i knihu, aby si z ní mohl po no-

cích čítat. 

Nastala krvavá bitva u Sta-

lingradu a Hans byl v její bitevní 

vřavě. Poté, co v roce 1943 bitva 

skončila vítězstvím Sovětů, byl 

Hans zajat a před odchodem na 

Sibiř stihl  předat knihu vojínu 

Rudé armády se jménem Vasili 

Vorosilov. Jak Rudá armáda stá-

le postupovala na západ spolu 

s Vasilim, dostávala se stále blí-

že k Praze. Až se tam 

Kniha jménem Historie 

v květnových měsících roku 

1945 dostala.  

Po vyhrané bitvě se ruský 

voják setkal s Rudolfem Koneč-

ným. Rudolf Konečný byl správ-

ce Národní knihovny. A Vasili 

mu knihu předal. Kniha se opět 

vrátila do Národní knihovny. 

Ale v českých zemích na dveře 

klepal rok 1948 a moci se chopi-

li komunisté. Do knihovny vtrh-

lo komando StB a hledalo zá-

vadnou literaturu. Došlo i na 

knihu, kde bylo jméno toho, je-

hož komunisté nenáviděli. Kniha 

byla poslána do papíren, aby by-

la 

zničena. A z jejího papíru se mělo 

stát Rudé právo nebo toaletní pa-

pír. Knihy si všiml vrátný Jaro-

slav Švec a ten si knihu vzal do-

mů. Přišel rok 1968 a všude byla 

slyšet střelba a zvuk motorů. Na-

neštěstí byl na Vyšehradě pan 

Švec zastřelen. A knihy se ujal 

syn pana Jaroslava, Jiří. Nastala 

Sametová revoluce a všude bylo 

slyšet zvonění klíčů a zpěv Marty 

Kubišové. 

Dnes je stále kniha vidět ve 

vitríně Národní knihovny. 

Jakub Protiva, 7. B 
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Recitace 

 

 Ve dnech 12.a 13. března 

proběhla okresní  kola recitační 

soutěže Dětská scéna. Z naši nej-

mladších recitátorů získali Oceně-

ní Zuzana Livečková a Adam 

Richter. Ve druhé kategorii po-

stoupila krajského kola Natálie 

Vojtková. Za čtvrtou kategorii nás 

zastupoval Karel Leskovec, který 

získal Ocenění. Všem gratulujeme 

a postupující Natálii Vojtkové dr-

žíme palce v krajském kole! 

Hlavní město Rakouska je Bernardýn. 

Ozbrojené skupiny, které se za 2. světové války schovávaly v 

lesích a horách a škodily Němcům, se nazývaly teroristi. 

2. světová válka trvala a) od 1339 - 1345 

                                     b) od 1936 - 1968 

Román Babička napsala Libuše. 

Židé byli za 2. světové války označeni červeným křížem. 

Proč musíme půdu odvodňovat? Aby byla vlažná. 

Perličky z 5. A a 5. B 

 Legenda A: 
1. muž ovce 

2. na jaře se zelená 

3. první slovo velikonoční koledy 

4. matka kuřete 

5. surovina ke zdobení vajíček 

6. jarní květina 

7. látkové ozdoby pomlázky 
Legenda B:                                   
A – velikonoční akt v kostele 

B – velikonoční hrkačka 

C – rohaté domácí zvíře 

D – proutěný podnos na vajíčka 

E – čerstvě vyseté obilí 

F – velikonoční měsíc 

G – vajíčko 

            ?         

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

            ?         

A                     

B                     

C                     

D                     

E                     

F                     

G                     

                     

Máš radši velikonoční ___________ nebo ___________? 
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 Ve čtvrtek  19. března 

2015 proběhl  na naší škole již  

12. ročník turnaje ve vybíjené 

žáků  4. a 5. tříd. Byly k vidění 

nejen báječné sportovní výkony, 

ale i ukázkové chování v duchu“ 

fair play“. Dík za báječnou at-

mosféru patří  též fanouškům 

všech týmů. Po dramatickém  

souboji si putovní pohár pro ví-

těze odnesla třída 5.B, stříbro 

získala 5.A, na třetím místě 

skončila  4.A.  Lenka Šťástková 

Vybíjená 

 

Lenka 

  

Foto: L. Šťástková 

Zhanna Senchuk Barbora Protivová 
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 Markétka byla krásné a 

roztomilé miminko, byla jediná-

ček a tak si užívala, že má ma-

minku jen pro sebe. Ovšem ne-

bylo to tak pořád. Každou chvíli 

přijel někdo z příbuzných, aby se 

na ni podívali. Jednou přijela i 

teta z Prahy, která přivezla nád-

hernou knížku „Ostrov ve Stře-

dozemním moři“.  

 Jak Markétka rostla, její 

zájem o knížku se zvyšoval. Za-

nedlouho s ní chodila i spát a 

každou volnou chvíli prosila ma-

minku, aby jí z knížky předčítala. 

Když bylo Markétce dvanáct let, 

začala si do knížky kreslit. Před-

stavovala si, jak se jednou na os-

trov ve Středozemním moři pře-

stěhuje, postaví si tam dům a bu-

de žít v podstatě uprostřed džun-

gle. Namalovala si do knížky i 

pár domácích mazlíčků, jako tře-

ba slony, žirafy, antilopy a jiná 

zvířátka, která by ráda měla na 

zahradě.  

    Když Markétka ještě tro-

chu povyrostla a začala jí puber-

ta, knížku odhodila pod postel a 

zajímala se o jiné věci, o kluky, 

Sobotní bruslení 

nejnovější módu a zanedlouho i o 

cigarety a alkohol. Maminka si 

s ní nevěděla rady. Markétka se 

vždycky někam vytratila a přišla 

až druhý den. Mamince ubývaly 

síly … už byla tak slabá a vyčer-

paná, že jí jednoho dne odvezla 

sanitka. Chodit do dvou prací, 

udržovat domácnost – vařit, žeh-

lit, prát, uklízet a ještě se bát o 

Markétku, není žádná sranda.  

     Markétka se to dozvěděla 

až druhý den. Seděla u nich 

v kuchyni cizí paní a vysvětlovala 

Markétce, co se stalo. Markétka 

byla zmatená a pomalu si uvědo-

movala, že takhle to dál nejde. 

 Paní už konečně odešla a 

Markétka se svalila na zem vedle 

postele, pořádně se vybrečela a 

přemýšlela, jak se zbavit závislos-

ti na cigaretách a alkoholu. V tu 

chvíli si všimla nějaké knížky pod 

postelí, sáhla tam a s údivem na ni 

zůstala koukat. „Ostrov ve Středo-

zemním moři“. Když knížku pro-

listovala, vzpomněla si na všech-

ny své plány. Popadla knížku a 

vydala se za maminkou do ne-

mocnice. Ze všeho nejdřív se jí 

Foto: L. Šťástková 

omluvila a poté vytáhla knížku. 

Slíbila mamince, že hned, jak se 

maminka uzdraví a vrátí domů, 

půjde Markétka na odvykací kurz 

a až ho dokončí, tak se společně 

odstěhují na ostrov ve Středozem-

ním moři. Maminku to ohromně 

dojalo a samozřejmě souhlasila. 

 Markétka se opravdu při-

hlásila na odvykací kurz a všichni 

lékaři ji moc chválili, že se oprav-

du snaží a vypadá to moc dobře. 

Po celou dobu odvykacího kurzu 

s sebou Markétka nosila svou oblí-

benou knížku. Sem tam něco pře-

kreslila a upravila. V duchu si ří-

kala: „Už aby to bylo, jen vydr-

žet“.  

    Markétka se opravdu vyléčila 

rychle, společně s maminkou se 

přestěhovala do krásného domu na 

jeden z ostrovů ve Středozemním 

moři a hrdě říkala: „Ta knížka mi 

pomohla vzpomenout si na to, co 

jsem vlastně vždycky chtěla“! 
 

Klára Vydláková 

Ostrov ve Středozemním moři 
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Osvobození 

"Zajíčku, proč máš tak krátké uši?" 

"Protože jsem romantik." 

"Tomu nerozumím." 

"Včera jsem seděl na louce a poslou-

chal jak zpívá slavík. Tak jsem se 

zaposlouchal, že jsem přeslechl se-

kačku..."  

 Je to už dávno, kdy žil 

český spisovatel Vláďa Rudý. 

Bylo mu okolo dvaceti pěti let. 

Měl dvě dcery – dvojčata - Klár-

ku a Kristýnku a strašně hodnou 

manželku Lucku. Lucka pro něj 

byla vše. Dokázala Vláďu vždy 

podpořit, i když mu bylo velmi 

zle. 

Byl pozdní večer přesně 

10 let od toho dne, kdy se poprvé 

uviděli. I tento večer byl něčím 

výjimečný. Venku padal sníh, 

v krbu praskal oheň jako před de-

seti lety. Vláďa seděl vedle své 

Lucky. Bylo jim příjemně.  

Najednou se venku ozvalo 

vytí vlků a přede dveřmi se ozva-

ly kroky. Nic se nedělo. Ticho. 

Najednou se dveře rozlítly, do 

místnosti zafoukal vítr, uhasil 

oheň. V místnosti se ochladilo. 

Nikdo nevešel. Ani před domem 

nikdo nestál. Nikdo. Ani stopy ve 

sněhu nebyly vidět. Nikdo nepři-

šel. Najednou se Lucka začala 

dusit, zmodrala a udusila se. Noc 

dala Vláďovi nejhorší trest. Vzala 

mu jeho milovanou Lucii. 

Uplynulo spoustu let a 

Vláďa zůstal sám vysoko 

v horách, daleko od všech lidí. 

Byl opuštěný. Děti zůstaly samy 

ve vesnici. Bylo to už dlouho, co 

je naposledy viděl. Možná dvacet 

nebo třicet let. Nebyl už tak mla-

dý, jako se svou Luckou. Bylo 

mu okolo sedmdesáti let. 

Byla noc. Vláďa nespal. 

Přemýšlel o tom, jak se přestat 

trápit. Vzpomínal na svého pra-

dědečka. Vzpomínal na to, jak 

mu pradědeček nikdy nedovolil si 

přečíst tu tajemnou, černou kni-

hu. Bylo v ní něco tajemného. 

Něco, na co pradědeček nerad 

vzpomínal. 

Hned ráno, jakmile se ro-

zednilo, sáhl Vláďa po knize, kte-

rou nikdy v životě nikdy neote-

vřel. Knihu, která vyzařovala 

zvláštní energií. Otevřel knihu a 

vyklepal z ní prach. Byly v ní 

všechny strašlivé vzpomínky ně-

kolika lidí. Třeba starého hrobaře, 

který zakopával lidi a vždy v noci 

je musel zas vyhrabat a prodat je 

na pitvu. To byl strašný trest pro 

jeho svědomí, pro jeho duši. 

Vláďa vzal pero, černý 

inkoust, nalistoval volnou stránku 

a začal psát svůj příběh. Každým 

napsaným slovem cítil obrovskou 

úlevu. Když příběh napsal, cítil se 

jako úplně jiný člověk. Cítil se 

tak dobře, jak se necítil nejméně 

čtyřicet let. Nic ho netrápilo. Byl 

osvobozen. 

Černá kniha byla obyčej-

ná kniha, ale dokázala pomoci 

několika lidem. 

 

Tereza Bouberlová, 7. B 

  

Fyzika v 8. A: Tonda při výkopu potrubí vykonal práci 72 kJ. Začal 

kopat v 8 hodin ráno a už v 9 hodin byl hotový. Jaký měl Tonda při 

práci výkon?  

po několika pokusech o výpočet bylo vše přeškrtáno a napsána odpo-

věď:  Tonda měl při práci výkon dost dobrý.  Tonda je pracant! 
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Setkání s divokými zvířaty 

 

„Pane,” zvolal radostně sluha, „jaro je tady!” 

„No dobře, Jean,” povzdechl si starý lord. 

„Řekněte mu, že hned přijdu.” 

 Jako již tradičně byl tento 

den v 5.B dnem bláznivých pře-

vleků a ztřeštěného chování. Rá-

no jsme se museli ve třídě vypo-

řádat se Spidermanovým pavuči-

novým labyrintem, přečíst jeho 

vzkaz psaný zrcadlovým písmem, 

pak jsme hráli Kufr, fotili se a 

hlasovali o nejbláznivější masku. 

Než došlo na odmaskování, obe-

šli jsme celou školu, abychom 

pobavili i ostatní spolužáky.  

13. v pátek blázni mají svátek 

 Naše 1.B třída se 11.3. 

vypravila na výstavu „Setkání 

s divokými zvířaty“. 

 V MěG nás přivítala p. 

ředitelka Mgr. Jitka Velková. 

Promítala nám ukázky fotografií 

p. Petra Slavíka a velmi poutavě 

nás seznámila s tím, co je šelma. 

 Dozvěděli jsme se, že 

medvěd umí výborně plavat, nej-

raději ve volné přírodě loví loso-

sy a neumí šplhat, protože je moc 

těžký. Překvapilo nás, že nej-

menším vyfotografovaným zví-

řátkem byla opička nátroun. 

Dnes už známe i šelmy, které žijí 

ve volné přírodě u nás, a víme, 

co všechna zvířata potřebují 

k životu. 

 Na závěr jsme si prověřili 

na pracovních listech, co jsme si 

zapamatovali. Moc se nám program líbil a těšíme se na další setkání. 

Žáci 1. B 

  

Foto: J. Kalianková 

 

Proč ptáci odlétají na jih?  

Protože pěšky je to daleko.  
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Vyluštění křížovky 

Na hokeji 

  

Obrázek nakreslila Daniela Bílá  

 V pátek 20. března vyrazili 

naši hokejisté na stadion ve Strakoni-

cích, aby se zdokonalili v bruslení  a 

zahráli si hokej. 

Foto: J. Vršecká 

            ?         

1   B E R A N         

2       T R Á V A     

3       H O D Y       

4   S L E P I C E     

5           V O S K   

6   P E T R K L Í Č   

7       S T U Ž K Y   

            ?         

A           M Š E     

B   Ř E H T A Č K A   

C       K O Z A       

D       O Š A T K A   

E     O S E N Í       

F     D U B E N       

G     V E J C E       

            ?         
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Stroj času 

 V březnu naši žáci navštívi-

li Písek. Ve zdejší Sladovně byla 

interaktivní výstava Stroj času. Žá-

ci si mohli vyzkoušet kostýmy, 

které se nosily v pravěku, v re-

nesanci, za doby Keltů a v dal-

ších dobách. Všichni si užili mno-

ho legrace a zároveň se i poučili o  

historických epochách.  
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Stroj času 

  

   

Foto: A. Malá 

Foto: J. Vršecká 
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Komiks na pokračování připravila Lenka Tománková, 7. B 



Ročník IX. Číslo 4 
Stránka 13 

Sportování ve volném čase 

 Jakže začala naše cesta 

do Volar? Za slunného počasí 

jsme se sešli na vlakovém ná-

draží a 12 statečných jelo vla-

kem. Nikdo ze začátku netušil, 

co si pro nás pan učitel Kubelka 

připravil. Začalo to už cestou 

vlakem, kdy si vybral 3 lidi a 

učil je karty kvůli večerní zába-

vě. 

 Po doražení k cíli násle-

dovalo vybalení a hurá na běž-

ky. První den nás ještě šetřil, 

jeli jsme jen na tříhodinovou 

túru. Pár pádů některé z nás ne-

ustále pronásledovalo. Cesta 

zpátky vlakem, večeře a dále už 

byly na řadě karetní hry. Pokud 

se nemýlím…tak spousta lidí 

pravidla nepochopila, takže si je 

trochu po svém poupravila. A 

jak jsme ukončili páteční den? 

Jsme sportovci, takže jak jinak, 

než večerním během. Následo-

vala večerka a odpočinek na 

další den.  

 V sobotu bylo o zábavu 

na celý den postaráno. Ranní 

výběh a odpolední, vlastně už 

dopolední, túra na běžkách, kte-

rá trvala celý den. Řízky 

s chlebem do batohu a pěkně na 

vlak, který nás svezl do Nového 

Údolí. Šlapali jsme si to pěkně 

do Německa a užívali si okolí. 

Nejhorší byly pro nás asi ko-

pečky, a proč? Stupně obtížnos-

tí neustále stoupaly a počet pá-

dů s nimi. Na každého padala 

únava a jen pan učitel Kubelka 

s paní učitelkou Soukupovou 

brali energie z neznámého zdro-

je. Na co si z toho dne velice 

dobře vzpomínám, je to, jak se pan 

učitel Kubelka snažil na paní uči-

telku Soukupovou hodit pár sněho-

vých koulí, ale co myslíte…pan 

učitel byl v oslabení. Když už 

jsme si dali přestávku, tak stála za 

to. Mohla bych toho tolik vypiso-

vat, protože je toho spousta a hlav-

ně jsme si to užili. Tak znáte to… 

pan učitel se vždy umí postarat o 

to, aby nuda nebyla. 

 Vlakem jsme dorazili do 

chaty na večeři, kde jsme se 

dozvěděli následující plány a to, že 

máme vyhrazenou místnost sami 

pro sebe, kde se bude konat tzv. 

diskotéka s překvapením. 

 Sešli jsme se na chodbě 

kolem sedmé – půl osmé a šli jsme 

do místnosti, ve které byly spojené 

stoly a na nich menší dobrůtky 

k občerstvení. Pan učitel Kubelka 

začal s úvodní řečí, ve které byl 

shrnutý upřímný názor na kratší 

soustředění. Pak jsme měli začít 

s upřímným názorem my, ale pro 

některé to byl problém. A co bylo 

pak? Hry pana učitele. Zajímala by 

mě jedna věc, a to ta, kam na ně 

chodí. Nebudu raději zmiňovat 

jaké, abych neřekla něco, co ne-

mám, ale jedno říct můžu. Byly to 

pěkné chytáky. Zkrátka pan uči-

tel! Po hrách volný program a vol-

ná místnost bez učitelů. Většinou 

jsme si ale jen povídali. Byl to 

dobrý den. 

 Neděle se už chýlila ke 

konci, tak proč naposledy nevyu-

žít běžkování v Německu. Šlo 

nám to už trochu lépe, ale únava 

z některých nezmizela. Krátká 

projížďka v Německu stála za to, 

a když už si říkáme sportovci, tak 

proč neukončit naši poslední jízdu 

na běžkách závody? Ukázali jsme 

se v plné kráse. Abych řekla prav-

du, tak se nikomu nechtělo domů 

a všichni doufáme, že si to někdy 

zopakujeme. Moc jsme si to užili. 

Sláva sportovcům ♥ 

 → Děkujeme, pane učiteli ←  

                                                                              

Eliška Cinádrová 

 

 

Foto: D. Soukupová 
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    Milý deníčku, 
 

   nemůžu si vzpomenout, kdy mi 

naposledy ležel v srdci takový po-

cit prázdnosti, občas ani nevím, 

jestli jsem stále naživu. Dny jako 

by zešedivěly, svět ztichl a vše 

ztratilo význam.  

   Bez těch krásných maličkostí se 

dny staly běžnými a tak nějak nud-

nými, depresivně působícími. Ni-

kdy mě nenapadlo, že probudit se 

po jeho boku, slyšet „Neuvěřitelně 

ti to sluší, když spíš… v té době 

vypadáš tak klidně,“, poté ho na-

řknout ze šmírování, přesto se na 

něj usmát a přivítat se ranním let-

mým polibkem, dokáže rozjasnit 

celý den. 

   U stolu už nemám krásný výhled 

na jeho zářivý úsměv, ale pouze na 

prázdnou osamělou židli. Taky je 

znatelné to skličující ticho, kdy už 

není slyšet debatování, smích, jeho 

škádlivé narážky na moje vaření… 

   Občas ještě stále cítím jeho něž-

ný dotyk na mé kůži, v té chvíli se 

bojím svého těla dotknout, aby ten 

pocit náhodou nezmizel.  

  Večer v posteli jsme se často poš-

ťuchovali, že jeden z nás zabírá 

moc místa a téměř celou noc jsme 

se přetahovali o přikrývku. Teď mi 

postel přijde zbytečně velká pro 

jednu osobu a přikrývky je víc než 

dost, přesto je mi zima, když se 

k němu nemůžu přitulit a brát mu 

tělesné teplo. 

   Lituji toho, že když mi tě dal 

k svátku, že moje nadšení nebylo 

tak velké, jak očekával. Moje vý-

mluva zněla tak, že psaní deníčků 

je dětinské. On jen pokrčil rame-

ny, objal mě a usmál se. „Pomáhá 

to se zachováním vzpomínek… A 

abych ti to vynahradil, tak tě zvu 

na večeři, lásko.“ 

   Tehdy mi nedošlo, že má prav-

du. Vždy, když si tě čtu, vzpo-

menu si na něj, sice to zatím 

vyvolává jen bolestné prázdno 

v mém srdci, že je pryč… ale je 

to taky připomínka, že tu byl, a 

jednou se pousměju a znova 

pocítím to známé hejno motýl-

ků v břiše, když si vzpomenu a 

chvíle s ním.  

   Nyní mě prosím omluv. Je 

opět neděle, takže musím dojít 

koupit tu nejkrásnější, krvavě 

rudou růži, zajít k němu na ná-

vštěvu, povyprávět, co se za 

tento týden přihodilo a znova 

mu oznámit, jak mi chybí, jak 

moc ho stále miluju a, že se tě-

ším, až se znova tam nahoře 

setkáme…   Aneta 



Perličky z fyziky: 

Otázka: Základní jednotkou dráhy je? 

Odpověď: Silnice 

Otázka: Jaké znáš jednotky teploty? 

Odpověď:  ˚C - podle Julia Caesara a stupně Fran-

kensteina 
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Jazykový koutek 
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