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Mirek Kabela, *26.3.1938 - †20.2.2011 

iniciátor a donátor soutěže 

 
 
 

Mirek Kabela, psychiatr žijící v Holandsku měl od svých 
středoškolských studií úzký vztah k Valašskému Meziříčí. Po své 
emigraci se poprvé objevil v knihovně těsně po sametové revoluci s 
balíkem knih, a tím začalo velké přátelství. Mnohokrát besedoval se 
čtenáři. Založil zde literární soutěž a finančně dotoval všechna 
ocenění.  Vždy přečetl všechny soutěžní příspěvky, a pokud mu 
dovolilo zdraví, osobně ocenil nejlepší autory. Dnes v této tradici 
pokračuje Město Valašské Meziříčí. 



 

 

 

 

 

 

Vítězové literární soutěže 
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A (16 – 20 let) 1. Richard Boček 

 2. Petr Hás 

 3. Kristýna Pekárková 
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 3. Martin Zuzaňák 

  

  

  

 
  



 

 

Milí čtenáři, 

příspěvky ve sborníku, který jste právě otevřeli, jsou výplodem 

fantazie mladých autorů, vítězů 16. ročníku Literární soutěže Mirka 

Kabely. U zrodu soutěže stál meziříčský patriot, jehož jméno nese. 

Brzy to budou čtyři roky, co doktor Kabela není mezi námi a nemůže 

tedy práce hodnotit ani podporovat jejich autory. Jsem ráda, že 

navzdory tomu, že iniciátor soutěže zemřel, jeho myšlenka žije dál. 

 

Třicet devět mladých lidí se letos zamyslelo nad některým 

z vyhlášených témat a věnovalo svůj volný čas ztvárnění svých 

představ. A že to byly představy dost divoké. Osm soutěžících se 

zamyslelo nad tím, jak bude vypadat jejich škola za sto let. Objevili 

spoustu nových technologií, pozměnili obsah výuky a podobně. Za sto 

let budou školníci umět zasněžit kopec za školou, abychom mohli 

lyžařský kurz absolvovat doma a historii budou vyučovat velikáni 

našich dějin.  Hlavní pedagogickou metodou budou zážitkové kurzy s 

výpravami do pravěku, na jiné planety a kamkoli jinam. 

Pravděpodobně skončí veškeré testování vědomostí, protože postačí 

provést sken na mozkoaparátu, který zjistí, zda kapacita mozku 

odpovídá danému stupni školy. Bohužel byla vyjádřena i vize, že ve 

školní jídelně se mnoho nezmění.  

 

Pouze čtyři soutěžící se pustili do závažného tématu Sůl nad zlato, 

voda nad coca-colu. Zavedli nás jak do rozvojových zemí, které se 

potýkají s nedostatkem pitné vody, tak mezi zpovykané teenagery, 

kteří vodě na chuť nepřišli. Do starého Meziříčí se vypravila desítka 

autorů. Zavedli nás do různých historických období i různých 

sociálních vrstev. Dva příběhy ze starého Meziříčí si můžete přečíst ve 

sborníku. 

 

Porota posuzovala i několik pohádek pro neposlušné rodiče a 

detektivních příběhů. I vy si můžete namáhat mysl a trochu se bát při 

řešení detektivních zápletek. Chcete vědět kam zmizel vzácný 

diamantový prsten? Tak se rychle pusťte do čtení. 

 

Pavla Holmanová 

 



 

 

Tajemný příběh ze starého Meziříčí 
 

     Petr se ohlédl přes své pravé rameno a rázem zkameněl. Rychle se 

otočil zpět a snažil se chovat nenucené, normálně. Hlavně se nechtěl 

nechat ovládnout strachem, který se rozléval v jeho roztěkané mysli. 

Postava, již za sebou spatřil, mu někoho silně připomínala. Věděl jistě, 

že toho člověka nikdy nepotkal, ale přesto ho znal. Hlava mu 

pracovala na plné obrátky a celou jí zněl pronikavý hlas: „Tak si sakra 

vzpomeň! Víš, že ho znáš! Viděl jsi ho... No tak! “ 

     Najednou si Petr uvědomil, kdo to za ním kráčí. Vzpomněl si na 

včerejší ráno, kdy jako obvykle popíjel silnou černou kávu, přikusoval 

křupavý rohlík a jen tak mimoděk nahlížel do novin. Hned na titulní 

straně si všiml velkého nadpisu: Šílený vrah opět zaútočil. Článek 

psaný rozhořčeným jazykem hovořil o vrahovi, který se zřejmě 

inspiroval britským Jackem Rozparovačem. V Čechách a na Moravě 

už měl na svědomí tři ženy provozující prostituci. Jeho poslední oběť 

byla nalezena v Olomouci. Pod článkem byla připojena kresba 

ohyzdného muže, již vytvořilo četnictvo podle výpovědi svědků. Petr 

si jasně zapamatoval jeho rysy. V obličeji mu žhnuly hnědé a od sebe 

daleko posazené oči. Výrazný byl také orlí nos a pod ním mohutný 

knír. Snad se jím snažil alespoň trochu zakrýt jizvu, která se mu táhla 

od brady až po pravou líc. Pleť měl snědou a vlasy vypadaly jako 

havraní peří. Právě tak černé a rozcuchané. 

     Nenápadně se otočil ještě jednou. Nebylo pochyb. Muž za ním byl 

opravdu onen šílený vrah nevěstek. Petr trochu zrychlil krok. Srdce 

mu bušilo, krev pulzovala ve spáncích. Měl u sebe sice revolver, ale 

přesto se mu chtělo začít utíkat. Chtěl zmizet. Pryč z téhle ponuré 

uličky, pryč od toho zlosyna. 

     Po pár minutách chůze už si byl jistý, že ho nikdo nesleduje. Došel 

až na Husovu ulici a sedl si na lavičku poblíž botanické zahrady. 

Zhluboka oddychoval a v mysli se mu pořád dokola objevoval 

obrázek muže s jizvou přes půl tváře. Věděl, že musí jednat. 

Nezasáhne-li rychle, bude Valašské Meziříčí zítřejší ráno na titulních 

stranách novin. Začal si tedy celou situaci polohlasem odříkávat. Když 

byl ve stresu, vždycky mu to pomohlo se soustředit. „Když jsem 

odbočoval z Kraiczovy ulice na Havlíčkovu, on pokračoval pořád 

dolů. Směrem k Palackého ulici. Hmm... Kam má asi namířeno? Dál 

je jen dráha a pár zapadlých domků.“ Vtom mu vše došlo a začal si 

nadávat, jak pomalu si dal dvě a dvě dohromady. 



 

 

     „Vždyť v jednom z těch domků provozuje své řemeslo Střelená 

Růža!“ Nikdo z místních ji moc v lásce neměl, ale na nedostatek 

zákazníků si Růža určitě stěžovat nemohla. Postávala vždy před svým 

chátrajícím domkem a zvala kolemjdoucí muže na skleničku vína a 

poté co si prý pán bude přát. Nebylo pochyb, kam měl ten darebák 

namířeno. 

     Slunce už dávno zmizelo za obzor a téměř vylidněné ulice 

osvětlovalo pouze světlo pouličních plynových lamp. Petr věděl, že 

není času nazbyt. Rozhlédl se po okolí a oslovil mladý manželský pár 

procházející se po parku, aby co nejrychleji alarmoval místní 

četnickou stanici. Poté si sáhl za pásek kalhot a nahmatal chladnou 

rukojeť svého kapesního revolveru Einger Union. „Dneska se mi bude 

hodit,“ pomyslel si, „nejsem sice Sherlock Holmes, abych jednal na 

vlastní pěst, ale ti místní babralové tam budou určitě později než já a 

každá vteřina dobrá.“ Vyšel z parku a začal utíkat k Růžinu domku. 

Běžel rychle, ale cesta se mu zdála nekonečná. Vítr mu divoce svištěl 

kolem uší. Rychle se nadechoval večerního vzduchu, který dnes 

chutnal po dobrodružství, ale následně hořkl na kořeni jazyka a bylo v 

něm cítit úzkost. 

     Konečně doběhl až do úzké ulice, která se na svém konci měnila v 

polní cestu a volně lak ohraničovala konce města. Petr neztrácel čas a 

rychle zhodnotil situaci: Po četnictvu ani vidu ani slechu, Růža na 

ulici také nepostává. To znamená, že je nahoře se zákazníkem, asi s 

tím vrahounem. V oknech se svítí. Petr se rozhodl nečekat na četníky 

a vysokým skokem překonal kovanou branku do zahrady. Pokračoval 

po úzké pěšince lemované růžovými keři až k domovním dveřím. 

Zamčeno! Obešel tedy dům a potichu se protáhl větracím oknem do 

sklepa. Kradmými kroky se dostal ke dveřím do bytu, které byly 

naštěstí odemčeny, takže při otvírání způsobil jen minimální hluk. 

Zaposlouchal se do nočního ticha vládnoucího po celém domě. V rohu 

obývacího pokoje tikaly velké pendlovky. Pozor! Najednou uslyšel 

tlumené hlasy z pokoje v prvním patře. Potichu vyšel po starobylém 

schodišti a všiml si, že pod jedněmi dveřmi prořezává tmu úzký 

proužek světla. Odtud se ozývaly hlasy. Jeden mužský, trochu 

skřehotavý a jeden ženský, který byl až přehnaně líbezný. Nebylo 

však rozumět ani slovu. Mužův hlas začal nabývat na hlasitosti a žena 

začala křičet. Petr rychle vytáhl revolver a otevřel dveře. Vrah právě 

držel nad Růžou dlouhý řeznický nůž a snažil se ji proříznout hrdlo. 

Růža se ale bránila a držela ostří těsně vedle své kůže. Síly jí však 

docházely. Jakmile se v místnosti objevil Petr, vrah povolil sevření a 



 

 

vrhl se na něj. Petr však rychle vystřelil ze své zbraně. Kulka se zaryla 

útočníkovi do pravého ramene, takže bolestí upustil nůž. Než jej stačil 

zvednout zpět, odkopl mu ho Petr do rohu místnosti. Vrah se 

nerozmýšlel ani chvíli, odstrčil ho a začal utíkat po schodišti do 

přízemí. V tuto chvíli už ale bylo slyšet na příjezdové cestě skřípění 

kol četnických aut. 

     „Dejte ruce nad hlavu a vyjděte ven. Celá budova je obklíčena 

četnictvem, nemáte nejmenší šanci. Veškerý odpor je marný!“ hřímal 

zvučným hlasem nadporučík Bártek. 

     Celý dum ovládlo nepříjemné ticho. Po chvíli ho však přerušil 

útočníkův hlas: „Nesnáším je. Děvky zpropadený! Takový jenom ničí 

lidem život! Mrchy! Ta bolest, to opovrhování sám sebou... Stejně 

chcípnu, tak jsem jich vzal alespoň pár s sebou! Potkáme se v pekle!“ 

     Poté šel slyšet už jen hrdlo svírající nelidský smích, který mohl 

vydávat jen člověk s pomatenou myslí. Najednou násilník rychle 

vyběhl z domu. Odstrčil dva četníky a utíkal směrem k plotu. Pověsil 

se na něj a začal ho přelézat. V tom okamžiku však zazněl výstřel z 

Bártkovy pistole. Poté druhý a třetí. Vrah zůstal viset na plotě. Už se 

ani nepohnul. Z těla mu stékaly krůpěje krve, které se na zemi sbíhaly 

v jednu velkou rudou louži. Byl mrtev. 

     Po rušné noci nemohl Petr dlouho usnout. Podařilo se mu to až k 

ránu. Když se před polednem probudil, u dveří mu ležel čerstvý výtisk 

novin. Hned na titulní straně stálo: Vraždící syfilitik zabit při útěku ve 

Valašském Meziříčí. Tak přece jen se Meziříčí dostalo na titulní 

stranu, pomyslel si a šel si článek přečíst do klidu svého bytu. 

 

Richard Boček  

Lešná



 

 

Tajemný příběh ze starého Meziříčí 
 

     V minulosti bylo Meziříčí někdy prosperujícím a jindy také 

upadajícím městem. Nejhůře dopadlo asi v polovině 17. století, kdy 

bylo vypáleno a vyloupeno švédskými vojáky. Tehdy zůstaly jen 

ohořelé zdi rozbitých domů, většina z nich lehla popelem úplně. 

     Vzduch byl cítit spáleninou, nad městem se vznášel odér smrti. 

Ten, kdo včas neutekl, zahynul buď v ruinách domů, nebo šavlí 

nepřítele. 

     Jen hrstka lidí měla to štěstí, že se jim podařilo uprchnout a přežít. 

Mezi ně patřil i tesař Jan se svou ženou Lídou a dětmi – desetiletým 

Honzíkem a osmiletým Toníkem. 

Před krutými Švédy se ukryli v lesích nedaleko Vsetína. Když běsnění 

vojáků ustalo, rozhodli se vrátit domů. 

     „To je hrůza,“ bědovali. S vytřeštěnýma očima hleděli na 

spáleniště domů na předměstí Meziříčí. 

     „Co s námi bude, kam složíme hlavu,“ naříkali a šli prozkoumat 

okolí. 

     Poblíž dnešního Manského dvora našli několik docela zachovalých 

domů. Stěny byly sice ohořelé, ale pevně stály. Stačilo, aby je 

vyčistili, opravili střechu, udělali nová okna, dveře 

a podlahu. Nic složitého pro zručného tesaře. Vybrali si prostřední 

stavení, kde byla zachována i část střechy. Okolní domky ho chránily 

před nepřízní počasí. Uložili se 

na špinavou podlahu a únavou okamžitě usnuli.  

     Najednou se Jan probudil se zvláštním pocitem. Ucítil mrazivý 

závan větru a uslyšel hlasy hovořící nesrozumitelnou řečí. Před ním se 

objevil obraz dvou mužů ve švédských uniformách. Jeden celý 

průsvitný s vyhaslýma očima svíral v náručí druhého, který silně 

krvácel. 

     Duch se obrátil na Jana a pravil: „Postarej se o mého bratra, pomoz 

mu se vyléčit.“ „Leží tam dole u řeky,“ pokračoval. „Nebudeš litovat, 

odměním se ti,“ sliboval. 

     Pak se vojáci rozplynuli jako pára. 

     Jana napadlo, že asi minula půlnoc. Jen o ní se mohly stát takové 

nevysvětlitelné věci. 

     „Vždyť já jsem rozuměl švédštině,“ zašeptal a znovu usnul. 

     Ráno vyprávěl celou příhodu ženě a dětem. Společně se rozhodli, 

že půjdou tajemného vojáka hledat. Vypravili se k nedaleké řece. Břeh 

byl posetý mrtvými těly lidí z města 



 

 

i vojáků. Nikde ani živáčka.  

     Už chtěli odejít s nepořízenou, když Jan vykřikl: „Slyšeli jste to?“ 

     Tichý zvuk – snad zasténání zazněl od zlomeného kaštanu. 

Rozběhli se tam a uviděli muže v zablácených spodkách nasáklých 

krví. Oči měl zavřené a po nepřirozeně bledé tváři mu stékal pramínek 

krve. 

     „To bude určitě on, nikdo jiný živý tu už není,“ vykřikli sborově. 

     Společnými silami ho dali na starý kabát a nesli do nového 

domova. Cesta neměla konce, muž byl nepředstavitelně těžký. Doma 

ho položili na podlahu, omyli a kusem hadru obvázali rány. Lída 

udělala čaj z bylinek, které si schovávala na horší časy. Nejprve 

tekutinou otírala mužovy rty, pak se jí podařilo dostat několik kapek 

do úst. Jan zhotovil z větví provizorní lůžko a dětem se podařilo v řece 

chytit pár ryb. Tak přežívali po několik dní. 

     Mezi tím se podařilo do Meziříčí vrátit dalším rodinám, které se 

skrývaly poblíž Velkých Karlovic. Jan nikomu neprozradil, jak to bylo 

s jeho „návštěvou“. Všem namluvil, že je to jeho bratranec Vilém, 

který se u nich musel zotavit ze zranění. 

     „Co budeme dělat, až se probere?“ ptal se Jan. 

     „Snad nás nezabije,“ strachovala se Lída. 

     „Jak to vysvětlíme ostatním lidem, že jsme se tady starali o 

Švéda?“ přemýšleli. 

     „Vyřešíme to až potom, jestli vůbec přežije,“ navrhl Jan. 

     A tak čas plynul. Lidé začali opravovat zbylé domy a do Meziříčí 

se zase vracel život. 

     Jednou časně ráno rodinu probudil šepot. To se jejich neznámý 

modlil. 

     Pak otevřel oči, podíval se na ně a tiše promluvil: „Pít, prosím, 

pít.“ Podivili se, že mu rozuměli.  

     Jan se usmál pod vousy: „No tak vidíte, vyřešilo se to samo.“ 

     „Jak dostal ránu do hlavy, tak zapomněl i rodnou řeč. Kolem sebe 

slyšel jen češtinu, 

proto začal mluvit česky,“ zdůvodnil to sobě i rodině. 

     Možná měl pravdu, švédský voják si ze svého předchozího života 

totiž nic nepamatoval. 

     Po nějaké době se oba muži rozhodli, že by mohli opravit schodiště 

před domem. Motykou zavadili o něco kovového. Kopali dál a uviděli 

malou truhličku. Když ji otevřeli, nestačili se divit. Byla plná 

stříbrňáků. 



 

 

     Jan si vzpomněl, že jim kdysi sliboval bohatou odměnu duch 

vojáka, pokud by zachránili jeho bratra. A tak se taky stalo. Jan se 

podíval na Viléma. Ten se tvářil jako by nic, jen přes tvář mu přelétl 

záhadný úsměv, který asi znamenal: „Co se divíš, vždyť ti to bohatství 

přece bratr slíbil.“ 

     „Víš, co budeš s penězi dělat?“ zeptal se pak nezaujatě Jana. 

     Rodina vyspravila domek, pořídila si potřebné věci pro domácnost, 

část peněž schovala 

na horší časy a něco z pokladu také věnovala na obnovu města. 

     A tak město Meziříčí pomalu vstávalo z popela. Říkalo se, že se 

tak stalo i díky pomoci jednoho ducha švédského vojáka, který tím 

částečně odčinil příkoří spáchané Švédy 

na obyvatelích Meziříčí. 

 

Petr Hás 

Poličná  

 



 

 

Tajemný příběh ze starého Meziříčí 
 

   Rozmrzele se podíval na hodinky – měl zpoždění a začínalo se 

stmívat. Neměl tuto ulici rád. Nelíbila se mu. Studoval stavební 

průmyslovku, chtěl se stát architektem a vždy si všechny domy 

prohlížel velmi pozorně. I proto vzal tuhle brigádu. Roznášel letáky 

do schránek, odměna byla směšná, ale to ho tolik netrápilo. Mohl si 

přitom nerušeně prohlížet domy. Architektura starých domů ho 

zajímala, vždycky měl pocit, že mají v sobě nějaké tajemství.  Že 

mají svou vlastní duši, svůj osud a historii spjatou s těmi, kteří 

v nich prožili svoje životy.  

     Měl štěstí, že si vymohl roznášet letáky právě v této části města. 

Ostatní se k tomu stejně moc neměli. Čtvrti, které měl na starost, 

byly plné domů a domků a k nim zpravidla patřili i psi. Těch se 

většina ostatních brigádníků bála, on ale strach neměl. Nebo to 

alespoň nedal najevo. A psi ho stejně nechávali na pokoji. Měl cit a 

odhad na to, jak některý z nich zareaguje, když se někdo cizí 

přiblížil jejich teritoriu. A podle toho se choval. 

     Tuto ulici neměl rád. Ne kvůli psům, ale kvůli majitelům domů. 

Vesměs to byli lidé, kteří dům koupili a přestavěli k obrazu svému. 

To je přesné, pomyslel si Adam. K obrazu svému. Jak vypadají oni, 

tak i domy. Bylo mu těch domů líto. Až na jeden. Stál úplně na 

konci ulice a Adama fascinoval už od začátku. Byl o něco starší, 

než domy kolem něj, které dávno podlehly rekonstrukcím jejich 

vlastníků. On ale vzdoroval. Lépe řečeno, stará paní, která v domě 

žila, neměla určitě prostředky na to, aby s domem provedla to, co 

všichni v okolí. Nebo to udělat nechtěla. 

     Adam věděl, komu dům patří. Věděl i to, že ho postavili v roce 

1920, a to je už pro něj, šestnáctiletého kluka, historie. Dům určitě 

musel projít od té doby modernizací, ale o svůj původní ráz tím 

nepřišel. Adamovi se podařilo i najít staré dobové fotografie domu. 

Zasněně se na ně díval a přál si, aby jednou zjistil, co za tajemství 

ten dům skrývá. Protože o tom byl přesvědčen. Vždycky, když se 

dotknul staré branky a dopisní schránky, jakoby se všechno kolem 

něj zklidnilo, utišilo. Jakmile se ale otočil a vydal na cestu zpět, 

zmizelo i kouzlo harmonie a klidu. 

     Adam se zastavil. Bez přemýšlení prošel celou ulicí a naházel 

letáky do schránek. Teď stál před domem, který mu připadal 



 

 

osamělý jako on sám. „Ani on, ani já se do této doby moc 

nehodíme,“ pomyslel si, „a oba nestojíme nikomu za povšimnutí.“ 

Adam měl málo přátel, téměř žádné. Jako student bydlel na 

internátu a domů jezdíval jen na víkendy. Se spolužáky se mu 

nepodařilo najít mnoho společného a doma o víkendu z jeho 

bývalých kamarádů už nikdo nebýval. Všechen svůj volný čas 

věnoval čtení o architektuře a kreslil. 

     Najednou sebou trhnul. Ve dveřích domku stála žena. Stará 

paní, bílé vlasy, v ruce hůlka. Nikdy u domu nikoho nespatřil. 

Zahrada nebyla ale zarostlá plevelem a stromky na jaře vždycky 

někdo ostříhal. „Dobrý den,“ vzpamatoval se Adam konečně. 

„Dobrý den,“ odpověděla paní. A v tu chvíli se rozpršelo. Prudká 

přeháňka, jedna z těch, která nečekaně začne a v minutě jste až na 

kůži mokří. Adam se bezradně usmál a v tu chvíli i beze slov mu 

bylo jasné, že paní ho v dešti nenechá stát. Otevřel branku, a když 

se blížil ke dveřím domu, řekl si jen: „Jsem blázen, vždyť si přece 

nepustí do domu cizího kluka. Samotná, stará paní. Kolik jí může 

být let?“ 

     Paní zastavila jeho úvahy. „Pojďte dál, nestůjte na tom dešti. 

Jestli s tím roznášením nespěcháte, dáte si se mnou čaj?“ Adam 

zaraženě přikývnul. Tohle nečekal. Teď byl najednou nejistý on 

sám. Neměl bych být takto neopatrný, neznám tu paní, nemám 

představu, co se může stát. Pak se ale nadechnul a vstoupil do 

domku. Dveře se zavřely. 

     Stál uprostřed pokoje plného soch. Dřevěných soch mužů, žen i 

dětí. Různé tváře, mladé, starší, vrásčité. „To jsou naši sousedé, 

lidé kolem nás,“ ozvala se paní za ním. „Pojďte prosím vzít ten 

podnos a řekněte mi, jak se jmenujete. Znám vás, vídávám vás 

z okna, jak roznášíte letáky. Vždy se u mojí branky pozdržíte déle, 

tak se konečně mohu zeptat proč.“ 

     „Jsem Adam Tichý. Chodím na zdejší stavební průmyslovku a 

letáky roznáším, abych se mohl dívat na domy. Chtěl bych studovat 

architekturu. Váš dům mi připadá jiný, jakoby ukrýval nějaké 

tajemství, ale současně na mě působí takovým uklidňujícím 

dojmem. Nedokážu to popsat, nechci vám připadat jak blázen. 

Omlouvám se, jestli jsem vás vylekal.“ 

     „Myslím, že už je málo toho, z čeho mám v životě ještě strach,“ 

odpověděla paní. „Každý dům má přece svoje tajemství. Někdy 

větší někdy menší, ukrytá mezi stěnami. Lásku a nenávist, 



 

 

žárlivost, hádky, strach o život, je toho hodně, čeho jsou svědky. 

Ten náš dům také. Určitě vás zajímá, kde se vzaly ty sochy,“ řekla 

a nalila čaj. 

     „Vytvořil je můj otec. Když mu bylo 20 let, vrátil se domů, do 

Valašského Meziříčí, z první světové války. Poznamenaný na duši 

zážitky, které se nedají vymazat z paměti. Chtěl studovat, ale válka 

mu jeho sny zastavila. Tento dům začal stavět společně se svým 

otcem jako výraz naděje na nový život. Můj dědeček ale zemřel 

krátce před dokončením stavby, a tak zůstal můj otec v domě zcela 

sám, protože ani maminku už neměl. Bál se lidí kolem sebe, měl 

strach vyjít na ulici a někoho potkat, vzpomínky z války byly 

děsivé. A jednoho dne objevil ve sklepě řezbářské nářadí. Netušil, 

kde se tam vzalo, jeho otec se dřevem nikdy nepracoval. Začal 

zkoušet, co všechno dokáže ze dřeva vytvořit. Díval se, jak rostou 

nové domy v ulici, jak přicházejí noví lidé. Moc toužil po tom 

s nimi promluvit, ale nebyl schopen překonat svůj strach a potkat 

se s nimi. Sousedé ho označovali za podivína, děti se ho bály. A on 

si tak přál, aby nebyl sám. Začal tedy vyřezávat sochy, které měly 

tváře jeho sousedů. A s nimi si povídal. Konečně měl pocit, že není 

úplně sám. Věděl, že jednoho dne musí vyjít z domu, musí začít 

studovat nebo pracovat, protože peníze z otcova dědictví by mu na 

zbytek života nestačily. Sochy se usmívaly, dávaly mu naději, že 

svět je otevřený každému dobrému člověku, přesvědčovaly ho o 

tom, že zvládne žít i s živými lidmi. A tak jednoho dne otevřel 

dveře domu a vyšel na ulici. Mezi ty, jejichž tváře tak důvěrně 

znal. Aby zjistil, že s nimi může mluvit stejně tak, jako se svými 

sochami. Začal konečně nový život. Vystudoval medicínu a dlouho 

ve městě vykonával lékařskou praxi. O těch sochách ale nikdo 

kromě jeho nejbližších nevěděl. Lidé kolem odcházeli ze života, 

rodili se noví, ale on už nikdy žádnou další sochu nevyřezal. Jen je 

pečlivě po léta pečlivě udržoval, aby na nich byl co nejméně vidět 

zub času. Věřil, že s ním sdílí jeho tajemství dávno bolavé duše, 

která našla díky nim cestu k uzdravení. Ty sochy jsou staré téměř 

100 let, ti lidé už dávno nežijí. Já ale znám jejich osudy a občas si 

s nimi povídám stejně jako můj otec před léty. To je celé 

„tajemství“ našeho domu. Žádný velký příběh to není. Ale možná, 

že ty sochy dnes k sobě přilákaly tak trochu osamělou duši, nemám 

pravdu?“ pousmála se paní. „Máte,“ řekl Adam. „Děkuji za vaše 

vyprávění a za čaj. Snad se ještě někdy uvidíme.“ 



 

 

     Paní se zastavila u branky: „Už ne Adame, náš dům se bude 

bourat, povede tudy nová cesta. Já se stěhuji za dcerou a sochy 

jsem věnovala místnímu muzeu. Přeji vám hodně štěstí v životě.“ 

Když dnes vstoupíte do pracovny Adama Tichého, najdete u okna 

dřevěnou sochu staré ženy. „Bábrlinka, co?“ smějí se kamarádi. 

„Ne,“ odpoví pan architekt. „Malé tajemství ze starého Meziříčí. 

Vždy jsem měl totiž dobrou paměť na tváře.“ 
 

Kristýna Pekárková 

Zašová 

 



 

 

Malý detektivní příběh 
 

     Venku je krásné, slunečné zářijové ráno. Někdo mě budí 

šťouchnutím do paže a šepotem: 

,,Maminko, můžu si dnes vzít kraťasy?“ Procitám se, protahuji a 

s hrůzou zjišťuji, že je už 6:30 a že jsem zase vtahována do 

každodenního kolotoče událostí.  

     Rychle připravuji dětem snídani a svačinku do školy. Když je 

vyprovázím z předsíně, říká každý minimálně tři věci, které nutně 

potřebuje zítra do školy. Je toho hodně, takže nasedám do auta a jedu 

do města.                    

     Napřed objíždím malé obchůdky, a když zjišťuji, že nikde nemají 

to, co bych si přála (lépe řečeno moje děti), vyrážím do Globusu za 

městem.  

     Mezitím se i počasí změnilo. Místo krásné blankytné oblohy, která 

se na mě usmívala ráno, se na mě šklebí ocelové mraky, visící 

z oblohy. Na jihu se už blýská, a když vcházím do obchoďáku, 

začínají pleskat první velké kapky o dlažbu.  

     Beru si košík, automaticky zdravím pár známých a objevuji, že 

nejsem sama, kdo dnes potřebuje nákup ve školních potřebách. Než se 

vzpamatuji, jsem tažena proudem lidí. Vybírám podle papírku 

barvičky, propisky, tužky, pravítka a sešity, když vtom si všímám 

postaršího pána v dlouhém kabátě s kloboukem. Už jsem ho potřetí 

přistihla, jak si mě prohlíží a sleduje. Ze zvědavosti a z touhy zjistit, 

jestli mě opravdu pozoruje, zatáčím do oddělení s drahými 

elektrospotřebiči, kde není ani noha.  

     Nejsem ještě ani v půlce uličky a otáčím se. Chci se vrátit, protože 

jsem si vzpomněla, že mám být brzy doma, a navíc mě to přestalo 

bavit. Ale hrůzou ztrácím dech. Pán v kabátě je na začátku regálů u 

rychlovarných konvic a měří si mě od hlavy k patě. Obracím se na 

podpatku a rychlým krokem jedu s košíkem do další uličky. Na jejím 

konci se otáčím. Chci se ujistit, že to byla pouze moje bujná fantazie 

rozvířená včerejší detektivkou v televizi. Místo uklidnění se mě ale 

zmocňuje panika. Pán, vzdálený asi jen deset metrů, se ke mně 

pomalu rozbíhá. Chci začít utíkat, ale vyzouvá se mi lodička a padám 

na zem. Co nejrychleji vstávám, lodičku nechávám za sebou, a v tom 

šoku nechtěně zatáčím do slepé uličky. To ovšem zjišťuji až v její 

polovině.  

     V tomto oddělení jsou pračky a myčky. Není zde ani jeden člověk, 

který by mě mohl zachránit. A už jsem na konci uličky. Mačkám se 



 

 

mezi pračky a nejraději bych vlezla do jednoho z bubnů. Zničená 

zářivka se nade mnou zlověstně houpe a celou scénu podbarvují 

hromy z bouře, která je venku v největší ráži.  

     Muž v klobouku se blíží ke mně. Už asi zjistil, že mu nemám kam 

utéct, a vychutnává si mé zoufalé pohledy. Na čele mi vyráží ledový 

pot a mám velice blízko k mdlobám. Přemýšlím, co mi chce udělat, 

jak se budu bránit, a napadají mě titulky z Blesku: Vražda mezi 

pračkami; Úchyl krvelačně zamordoval matku čtyř dětí. Představuji si, 

co všechno může mít ten člověk v ruce nebo v kapsách, a rozmýšlím 

si, jakému druhu smrti bych dala přednost. V duchu se loučím se 

svými blízkými.  

     Muž je pár metrů ode mě. Zavírám oči a instinktivně se krčím mezi 

pračky a košík. Slyším kroky blíž a blíž. Najednou se zastavil. 

     ,,Tak a teď to přijde,“ říkám si a tisknu se k pračce. A místo 

smrtelného zásahu slyším ke svému údivu docela milý tenor.  

     ,,Myslím, že jste mi vzala můj košík!“ 

 

Miriam Maliňáková 

Valašské Meziříčí 



 

 

Malý detektivní příběh 
 

     Zamyšleně jsem kráčela parkem a pozorovala spadlé lístky, které 

se pohupovaly ve stejném rytmu jako vítr. Vyhlédla jsem si tu 

nejpěknější lavičku, posadila se na ni a na chviličku zavřela oči. Bylo 

to nádherné. Listy v korunách stromů tiše šeptaly, jako by se bály, že 

je někdo okřikne, a lehký větřík mi čechral vlasy. Asi bych tam seděla 

věčně, kdyby mě něčí hlas nepřivedl do reality. Jelikož to bylo 

vyrušení velmi nevítané, dala jsem si pořádně načas, než jsem na 

otázku, zda si může dotyčný přisednout, odpověděla.  

     Pomalu jsem otevřela oči a pozorně se zadívala na muže, kterému 

onen hlas patřil. V duchu jsem přemýšlela, proč je právě o „mou 

lavičku“ takový zájem, když všechny ostatní jsou prázdné. Protože 

jsem však slušně vychovaná, přikývla jsem a za chvíli jsme již seděli 

na lavičce dva. Na okamžik jsem se zahloubala, kolik se nás asi na 

jednu lavičku může vlézt, když tu se muž vedle mě otočil a oslovil 

mě: „Dnes je pěkně, že?“  

     „Ano,“ odpověděla jsem, „ovšem člověk si počasím nemůže být 

jistý nikdy.“  

     „A čím si může být jistý?“ zeptal se a na chvíli mě tím vyvedl 

z rovnováhy.  

„Co já vím. Třeba tím, že se mění den a noc, Země obíhá kolem 

Slunce… Spoustou věcí si může být člověk jistý.“  

     „A je také mnoho věcí, kterými si člověk nemůže být jistý nikdy. 

Jako tím počasím.“  

     „A čím dalším třeba?“ nadhodila jsem.  

     „Například tím, že i když člověk nic neudělal, neznamená to, že ho 

nezavřou.“  

     „Vás chtějí zavřít, i když jste nic neudělal? To není možné,“ 

logicky jsem namítla. „A za co vás tedy chtějí zavřít?“  

     „Za krádež. Víte, pracoval jsem v místní bance na docela vysokém 

postě, takže je možné, že jsem někomu zavazel v jeho profesním 

růstu. Nevím, ale někdo mě asi neměl zrovna v lásce. Minulý týden 

jsem kontroloval různé úřední listiny - podrobnostmi vás nebudu 

zatěžovat, jde jen o to, že jsem kvůli tomu musel do trezoru. 

Samozřejmě jsem tam nešel sám. Když jsme pak všichni, co jsme tam 

byli, společně odcházeli, bylo ještě vše v pořádku. Jenže o hodinu 

později si nás nechali zavolat a sdělili nám, že z trezoru zmizela velká 

částka peněz.  



 

 

     Od toho dne jsem byl denně na policii. Neustále mi kladli stejné 

otázky, snažili se mě nachytat při lži, prohlíželi můj byt. Měl jsem 

toho už dost, a tak jsem podal okamžitou výpověď. To mou situaci 

ještě zhoršilo. Několikrát jsem si všiml, že mě sledují - zřejmě si 

mysleli, že je dovedu k úkrytu s penězi. Dnes ráno už jsem nevěděl 

jak dál, a tak jsem si řekl, že se půjdu projít do parku. A našel jsem tu 

vás.“  

     Na chvíli zavládlo ticho. S napětím jsem čekala, jestli bude nebo 

nebude pokračovat. Když už jsem chtěla něco říct, abych rozptýlila 

ticho, opět se chopil slova: „Omlouvám se, že jsem vás vyrušil - všiml 

jsem si vašeho otráveného výrazu, a o to víc vám děkuji, že jste mě 

vyposlechla.“ S těmito slovy rychle vstal a já jako omámená hleděla 

za jeho vzdalující se postavou.  

     O půl roku později jsem opět zavítala do parku. Všechny lavičky 

jsou plně obsazeny, jen na té „mé“ nesedí nikdo, kromě mě. U sebe 

mám knihu, kterou jsem si před chvílí koupila na doporučení 

prodavače v jednom knihkupectví. Říkal, že je čerstvě vydaná a autor 

je zatím jen začátečník, ovšem jeho talent je zřejmý už od první věty.  

     Nyní ji držím v ruce a skoro se ji bojím otevřít. Jmenuje se Dáma 

v parku. Otevírám ji – první strana je klasicky bílá, na druhé je 

věnování: Tuto knihu chci věnovat ženě, kterou jsem potkal v parku. 

Její zasněná tvář mi byla inspirací a její pochopení rozhodující. I když 

jde o příběh smyšlený, dáma v parku je skutečná.  

     Obracím list a vžívám se do děje. Nevím, jak dlouho už tu sedím, 

vím jen, že tu knihu musím přečíst. Je opravdu skvělá - vlastně ji 

znám. Před půl rokem mi ji vypravoval člověk na druhém konci 

lavičky. Jenže to ještě nebyla celá, musím zjistit, jak vše nakonec 

dopadne…poslední stránka… Nepřítomně zvednu oči od knihy a 

spatřím nad sebou jejího autora.  

     „Hvězdy mi byly nakloněny! Ani si nedokážete představit, kolikrát 

jsem tu byl a hledal vás. Den co den jsem tu chodil, pokaždé v jinou 

dobu, a čekal, kdy vás znovu uvidím.“ Když jsem mlčela a s úžasem 

na něj hleděla, pokračoval dál: „Líbí se vám ta kniha? Je to mnohem 

lepší, než jak jsem vám to vypravoval, že? Propracoval jsem to, někdy 

i trochu pozměnil, ale ten konec - to jste nečekala, že ne?“  

     Konečně jsem se vzpamatovala a odpověděla: „ Ta kniha je 

báječná! Opravdu mnohem lepší, než jak jste mi to vyprávěl. Takže 

jste si to celé vymyslel? A proč jste mi to tedy vyprávěl jako 

skutečnost?“  



 

 

     „Ano, omlouvám se, ale chtěl jsem vědět, jestli byste mi to 

uvěřila.“  

     „No, popravdě řečeno mi to připadalo dost neuvěřitelné - jako 

z nějaké detektivky. Když jsem se pak nic o tom nedočetla 

v novinách, usoudila jsem, že jste nějaký cvok.“  

     „Děkuji za váš upřímný názor. Ale jak já vždycky říkám - každý 

umělec je tak trochu blázen.“  

 
Veronika Tkáčová 

Krhová 



 

 

Loupež v městečku Torbay 
 

     Ahoj, jmenuji se Tom Kennedy a jsem soukromý detektiv. Bydlím 

v malém městečku Torbay. Je to městečko klidné, až ospalé. Většina 

mých případů se týká pátrání po ztracených domácích mazlíčcích či 

hledání věcí spíše založených, než ukradených. Až jednoho dne se to 

změnilo. Ale začnu pěkně od začátku. 

     Ten den začal jako každý jiný. Ve svém oblíbeném křesle jsem si 

vychutnával svůj oblíbený šálek čaje a z okna pozoroval jak je krásně, 

když tu najednou zazvonil můj mobil. Volala mi paní Kropáčková, že 

se jí ztratil její drahocenný diamantový prsten. Okamžitě jsem se 

vymrštil z křesla. Loupež? A u nás, v našem městečku? To není 

možné!  

     To už jsem nastupoval do svého auta a jel jsem na místo činu. Tedy 

k paní Kropáčkové. Okamžitě jsem začal s vyšetřováním. Pokládal 

jsem klasické vyšetřovací otázky typu - kdy se to stalo, kde v tu dobu 

byla ona, a další. Paní Kropáčková však jen plakala a nebyla schopna 

mi odpovědět ani na jednu z nich. Tak jsem si nafotil místo činu a jel 

zpátky do kanceláře. 

Tady jsem začal přemýšlet, kdo to mohl udělat. Pak mě něco napadlo. 

Zloděj sice ukradl prsten, ale v domě zůstal ještě zlatý řetízek 

s diamantovým přívěskem. Jestli pachateli jde opravdu o cenné věci, 

vrátí se. Celou noc jsem rozčilením nespal. Musel jsem jednat. Ráno 

jsem si obstaral sledovací zařízení a rozmístil je po domě paní 

Kropáčkové. Rozhodl jsem se hlídat. Protože jsem celou noc nespal, 

byl jsem unavený a pořád jsem si říkal ,,nesmíš usnout, nesmíš 

usnout“ . A usnul jsem...  

     Probudil mne hlasitý nářek. Paní Kropáčková mnou třásla a 

naříkavě mi oznamovala, že je pryč i řetízek s přívěskem. Kromě toho 

se ztratila i malá lžička z cukřenky, která ale vůbec nebyla cenná, jen 

se hezky leskla, protože ji paní Kropáčková právě dnes ráno čistila.  

Prohlížel jsem záznamy z kamer, ale žádný zloděj se na nich 

neobjevil. Celé městečko bylo na nohou a vyděšené ze zločinu, který 

se zde snad nikdy nestal, a já byl stále skoro na začátku. Měl jsem jen 

dvě stopy – zloděj má rád lesklé věci a ví, že v domě jsou kamery, 

protože se jim vyhnul. 

     V kanceláři jsem se vrátil k záznamům z kamer. Třeba jsem něco 

přehlédl. Nějaký stín, odraz postavy v okně. A pak mi to došlo. 

Rozběhl jsem se ke knihovně a horečně začal hledat přírodovědnou 



 

 

encyklopedii. Moje podezření se potvrdilo. Najednou jsem jasně 

věděl, kdo je zloděj. 

     Vrátil jsem se k paní Kropáčkové, abych zloděje dopadl a usvědčil. 

Byli zde již všichni obyvatelé městečka a s napětím čekali, až ukážu 

na zloděje. Požádal jsem o žebřík a na jednom ze stromů v zahradě 

jsem objevil nejen zloděje, ale i celý jeho lup. Ano, určitě už vám to 

došlo. Prvním opravdovým lupičem v našem městečku byla straka. 

Straka zlodějka. 

Sedím ve svém oblíbeném křesle, vychutnávám si svůj oblíbený šálek 

čaje a z okna pozoruji naše klidné, až ospalé městečko Torbay. 
 

Martin Zuzaňák 

Valašské Meziříčí 
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