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Fatty a koblihový meč

Byl jednou jeden trpaslík jménem Fatty. 
Jednoho dne našel na zemi telefon, byl to 
iPhone 7. V telefonním seznamu našel číslo 
do pekla. Jakmile číslo vytočil objevil se v 
pekle. Chvíli se procházel peklem. A pak se 
vzbudil ve škole. Byl to jenom sen. Po škole 
se šel projít k rybníku. Našel na zemi zrcátko, 
vzal si ho a koukl se do něj. Za sebou uviděl 
draka. Otočil se a chtěl s ním bojovat, jenže 
neměl žádnou zbraň. Takže si z baťohu 
vytáhl několik koblih a začal je po něm házet. 
Koblihy mu ale došly. A tak začal utíkat, ale 
po cestě našel koblihový
 meč. Fatty nakonec draka zabil, takže si 
myslel, že už může jít domů za koblihama. 
Ale když se po cestě domů otočil, viděl 
čarodějnici, která držela v ruce iPhone 7 z 
jeho snu. Fatty si vzal koblihový meč a začal 
s čarodějnicí bojovat. A porazil ji, Fatty má 
svůj iPhone 7 ze svého snu. A může jít domů. 

Autor: Jirka Báša

Byl jednou jeden čert jmenoval se Bobek. Narodil 
se v Pekle a byl velmi zvědavý. Tak jednou v noci se 
rozhodl, že se z pekla dostane pryč. A ten plán se 
mu povedl a byl na zemi, ale proměnil se v 
princeznu, a tak lidé mu začali říkat „Princezna 
Anetka“. A Bobek se naštval a připravil jim pomstu, 
ale takovou, kterou dokáže vymyslet jen čert a ta 
pomsta byla, že je vzal do pekla a každému řekl ať 
najde divoké prase do 10 dní. Po deseti dnech se 
všichni vrátili. Někteří něco měli, ale pár lidí přece 
ne. Tak ty lidi, kteří to zvíře nenašli poslal do zlého 
pekla sloužit pro vždy. Ale ty, kteří to prase měli 
propustil zase na svět živých a ty prasata dal 
usmažit a rozkrájel je mečem pekla na kousky a 
celé peklo mělo veselo.

Autor: Amélie Kadlčáková

Řízečky
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Pohádka 
princeznu vysvobodil. 
Rytíř putoval další dva dny, až přišel 
ke starému hostinci. Ubytoval se, a 
jak byl cestou unavený ulehl a 
usnul. Zdál se mu podivný sen, 
zdálo se mu, že ve skříni v 
místnosti jsou dveře do jiného 
Světa. Brzo ráno se vzbudil, a 

še l  prozkoumat  skř íň  v 
místnosti. 

Cestou ke skříni, ale 
zakopl o práh, a jak 
dopadl na zem, zjistil, 
že je na úplně jiném 
místě. Před ním se 
tyčila obrovská skála, a 
na ní byl mohutný hrad.
Vy d a l  s e  k  h r a d u , 
vzpomněl si na bobra, 
který mu vyprávěl o 
zakleté princezně. Po 

strmé skále se vyškrábal rytíř 
nahoru na skálu, u brány hlídal 
tříhlavý pes. Rytíř byl velmi 
udatný a nad psem vyhrál.
Už mu nestálo nic v cestě 
vysvobodit princeznu. Našel ji v 
koutě obrovské místnosti. Byla 
šťastná, když našeho rytíře 
uviděla. Děkovala mu za 
záchranu života.
Protože se rytíři moc líbila, 

vzal si princeznu za svou 
ženu. A jestli neumřeli, tak žijí na 

dodnes.

Autor: Filip Bedrníček

Ve starém hradě, na vysokém 
kopci uprostřed hlubokých lesů žil 
mladý rytíř. Tento mladý rytíř stále 
chodil do školy, za odměnu mu 
jeho otec jednoho dne dal meč 
jako výraz uznání.
Rytířův otec byl bohužel velmi 
nemocný,  a  za  ned louho 
zemřel. Protože matku 
neměl, tak se vydal do 
světa. Cestou v lese potkal 
t r p a s l í k a ,  t a k o v é h o 
človíčka nikdy neviděl. 
Protože v hlubokém lese 
ztratil cestu, odvážil se 
mužíčka zeptat, jak se 
dostane z lesa ven.
Trpaslík mu odpověděl: 
„Jdi stále rovně, u potoku 
zatoč do leva a u velkého 
dubu se dáš vpravo. Pokud mě 
poslechneš budeš z lesa 
venku“. 
M ladý  ry t í ř  poděkova l ,  a 
pokračoval ve své cestě dál. Byl 
horký den. Protože s sebou 
neměl nic na pití, dostal velkou 
žízeň. Naštěstí vedle cesty byl 
potok, ale u potoka seděl 
naštvaný bobr.
Rytíř přišel blíž k bobrovi, 
slušně pozdravil. Zeptal se 
ho, proč je tak naštvaný. Bobr mu 
vyprávěl příběh zakleté princezny, 
která pobývá v daleké Narnii. 
Jakmile bobra rytíř vyslechl, slíbil 
mu, že udělá všechno proto, aby 
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Bylo, nebylo, za sedmero horami a 

sedmero řekami žil byl jeden drak. 

Jmenoval se Brisingr. Byl krásný den 

a Brisingr se chtěl jít projít. Cestou 

našel na zemi zvláštní věc. Nejprve 

nevěděl co to je, ale pak mu to došlo. 

Bylo to zrcátko. Vypadalo zajímavě a 

lákavě. Nakonec si ho vzal, ale něco 

se stalo! To zrcátko ho začalo 

přitahovat víc a víc. A pak se to 

přihodilo. Propadl se zrcátkem, 

protože bylo kouzelné. Do té doby, 

než se propadl zrcátkem, byl ve světě 

kouzel, ale když jím prošel, dostal se 

do světa lidí. Byly tam různé 

obchody, restaurace atd. Velice si 

užíval normální svět, ale zapomněl, 

že ho všichni vidí. Lidé začali utíkat 

před Brisingrem. Musel rychle 

vytáhnout sáček s neviditelným 

práškem. Nevěděl, co má v tomto 

zajímavém světě dělat, tak zašel do 

hospody. Ta hospoda měla dvoje 

dveře. První dveře byly jako hlavní 

vstup do hospody, druhé dveře byly 

do sklepení. Brisingr se spletl a vešel 

do druhých dveří. Šel po schodech 

dolů a uviděl další dveře. Chvíli si 

prohlížel ty dveře, až se nakonec 

rozhodl, že je otevře. Otevřel je a 

uviděl černo. Vkročil do nich, ale 

nevšimnul si, že tam už není podlaha. 

Začal se propadat níž a níž. Po 

dlouhém pádu se zvedl ze země, 

podíval se před sebe a uviděl školu. 

Uběhlo 5 let a Brisingr za tu dobu dal 

školu zase do pořádku. Vypadala 

nádherně. Škola začala normálně 

fungovat a pojmenoval jí Drakovřov. 

Byla to kouzelnická škola, protože 

normální lidi by asi znepokojoval 

ředitel drak. Asi o rok později si 

Brisingr našel i svojí dračici s kterou 

měl 3 dráčátka. A žili spolu až do 

smrti A žili spolu až do smrti 

 

Autorka: Ivanka Beránková 
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Cukratia
Budu vám vyprávět pohádku o krásné princezně Viktorii a jejím otci.

to nepůjde, je jí 29 a váží 100 kilo. Řekne si: 
„Už nejsem ta krásná a veselá, teď jsem ta 
zahořklá a tlustá.“ Tak tedy šla domů na 
zámek, zase prošla černým lesem a našla 
telefon. O to více se těšila domů, že ho všem 
ukáže. Došla domů, běžela za otcem se 
slovy: „Tati, tatínku jsem doma!!!!“  Král byl 
tak moc šťastný, že na telefon dočista 
zapomněli. Za 5 let se vdala a její otec jí 
prozradil, proč jí tam nechtěl pustit dřív.  
Povídá:“ Dříve to bylo království tvé matky, 
byl tam zámek a v něm žila její rodina 
osamoceně.  Začalo jim být smutno jako 
tobě, a tak se snažili provdat svou dceru 
(tvoji matku Vikinko.) Nakonec si vzala mne. 
Rodiče na mou památku postavili moji sochu 
z karamelek.  Najednou i s tvou matkou 
všichni zmizeli.“ Od té doby tam nikdo 
nesměl. Bál jsem se, aby také nezmizel. Byla 
jsi první, kdo ten zákaz porušil. Děkuji ti za to.  
A tak končí, moje vyprávění, nad domov 
není. Škoda jen, že nám někdy dojdou 
důležité věci až moc pozdě. 

Budu vám vyprávět pohádku o krásné 
princezně Viktorii a jejím otci.
Jednoho dne takhle šli zámeckou zahradou, 
až narazili na její konec, za ní byl rozlehlý 
černý les.  Krá lovský otec Viktorce 
nespočetněkrát říkal, ať tam nechodí. Jak 
někomu řeknete, ať něco nedělá, tak to 
určitě udělá.  A tak se vydala Viktorka do 
lesa. V té době jí bylo pouhých 11 let, ale 
řekla si: „Chci znát svět, ale doma ho 
nepoznám.“  Vyšla jediným  východem z 
království, který šel černým lesem a ocitla se 
v říši, která byla celá ze sladkostí. Postavila 
si domek u rybníčka Kofolníčka z perníčků. 
Při prozkoumávání tohoto báječného světa 
mu vymyslela padnoucí jméno Cukratia. Jak 
dále?  Dál jí bylo čím dál tím víc těsněji.  
Cítila se smutná a prázdná jako nikdy. A pak 
narazila na tu sochu z karamelek, tak jí 
připomínala otce, až začal brečet . Milovala 
to tam, ale začalo se jí stýskat.  Její otec se 
žalem trápí, ona svou bolest cukrovou vatou 
ucpává.  Když si uvědomí, že bez lidí a otce 

HRAD PRINCEZNY VIKTORKY A JEJÍHO OTCE 

Autor: Justýna Balvínová 4



O zlatém králi

diamant, který se ale neblyštil.
Šel tedy zpátky a doleva a tam 
našel spousty diamantu, které se 
sice blyštily, ale ne tak moc. Král si 
řekl, že to bude tak, jako hledat 
jehlu v kupce sena. Potom se 
zahleděl na stěnu a v rohu uviděl to, 
co hledal.  Když šel za skřítkem, 
skřítek se zaradoval, usmál se a 
řekl: „tady máš, co jsi chtěl“ a v tu 
ránu se král zjevil u vesnice.
O 1 měsíc později mu došlo, že se 
lidé chovali lépe a stráže taky, 
protože král před tím nevládl 
spravedlivě. A v cizích zemích se 
říkalo, že se tam žije lépe než před 
tím. 

Autor: Filip Junas 

Byl jednou jeden král a ten panoval 
už 52 let. Jednou vyšel bez stráže 
do vesnice. Když byl u studny, 
uviděl ho jeden zrádce a hodil ho do 
té studny. Zrádce si myslel, že ho 
svrhnul z trůnu, ale král  se probral a 
viděl ve stěně díru, tak šel do ní. Po 
10 metrech viděl skřítka, který byl 
kouzelný. Král se zeptal, když je 
skřítek kouzelný, tak jestli ho muže 
dostat nahoru. Skřítek řekl, že král 
bude muset udělat něco pro něj.        
S k ř í t e k  c h t ě l  z í s k a t  t e n 
nejblyštivější diamant, když ho 
najde, tak krále dostane nahoru.
Tak šel hledat ten nejblyštivější 
diamant a po 30ti metrech našel 
rozcestí. Šel doprava a tam našel 

5



ČARODĚJNICE BOBINA

Byla jednou jedna čarodějnice Bobina. Bydlela ve staré chatrči uprostřed 
lesa.
   Byla ošklivá, a všichni si myslí že ošklivé čarodějnice jsou zlé. Ale..., není to 
tak.
   Ve své chatrči měla jedno zrcátko a řekla si: ,,Jak asi vypadám?“ Koukla se 
do zrcátka a to prasklo. A tak si řekla: ,,Chci být jako ostatní lidi.“
Jak řekla, tak udělala. Druhého dne si na sebe dala 1 tunu make-upu, aby 
byla hezká. Když vypadala jako fiflena, vydala se do města. Jednoho dne se 
opět vydala do města a tam viděla nějaké děti se školními taškami a řekla si: 
,,Zkusím jít do školy.“
  Byla malá 120cm. Tak šla do 2 třídy. Šla do třídy jako normální člověk. 
Potřebovala na WC, tak to řekla paní učitelce a šla. Tam se viděla v zrcadle 
tak si řekla: celý život se nemůžu skrývat pod 1 tunou make-upu“.
   Tak si ho smyla a šla do třídy, tam se jí všichni lekli a umřeli. Čarodějnice 
byla velmi smutná a řekla: „Ten make-up jsem si měla nechat, kdybych si ho 
nechala, tak se nic takového nestane.“ A pak dodala: „Tak nic, budu žít svůj 
hrozný a nudný čarodějnický život.“

Autor:  LEA Hájková
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Bylo nebylo, za sedmero horami 
jedno velké království. V něm žil král 
s princeznou Aničkou. Král měl 
velmi dobře schovanou zlatou růži, 
která měla kouzelnou moc, že každý 
kdo si k ní přivoní, tak zkamení. A 
pak tam bylo jedno peklo a v něm 
bydlela zlá čarodějnice, která chtěla 
mít tu růži jen pro sebe. Tak si řekla, 
že se tam vydá, najde růži a bude se 
jen smát a smát. A tak se tedy vydala 
na cestu. Když už byla skoro u růže, 
tak ji stráže vyvedly ven. Vrátila se 
tedy domů a přemýšlela, jak se tam 
zase dostat bez toho, aby ji viděli 
s t r á ž e .  A t a k  p ř e m ý š l e l a  a 
přemýšlela. Nejdříve jí napadlo, že 
si vezme nůž, ale pak jí to přišlo moc 
děsivé, tak radši přemýšlela dál, až jí 
to konečně napadlo. Ona totiž 
někde zaslechla, že království má 
tajné chodby, kde není žádná stráž. 
A tak se tedy znovu vydala do 
království. Ale když tam přišla tak 
nemohla najít vchod a zase se 
musela vrátit domů. A když se tak 
vracela domů, tak po cestě našla 
mapu do té tajné chodby. No, tak se 
tedy otoči la a š la zpátky ke 
království.  Ale tu jí uviděl princ  Jan, 
který byl velmi milý a laskavý, a tak 
rychle běžel do království varovat 
pana krále, aby čarodějnici zastavili. 
Stráží bylo velmi málo, takže se 
bály, že čarodějnici nezastaví. Když 
byla čarodějnice na obzoru, tak se 
všechny stráže připravily na útok. 
Nakonec to  dopadlo  tak ,  že 
čarodějn ice š la do vězení  a 
princezna Anička si vzala prince 
Jana a všechno dobře dopadlo.

KONEC

Autor: Naty Krunclová

TRPASLÍK ŠMUDLA
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Smaragdové moře

Byl jednou jeden zámek Obilíčko a v něm 
žila princezna Zuzanka.  V době události 
bylo Zuzance 16  let. Jednoho dne si 
princezna Zuzanka hrála v zámecké 
zahradě.Najednou na ni zavolala služebná 
Dorka: Vaše veličenstvo, volá Vás vaše 
babička.“ Zuzančina babička byla příjemná 
stará dáma, se kterou byla radost si 
popovídat. Zuzanka s radostí vyběhla za 
babičkou do věže. Její babička byla 
bylinářka a měla ve věži nasušených 
spoustu druhů vzácných bylinek. Babička 
Zuzance řekla, že má pro ni důležitý úkol.“ 
Jaký  úkol pro mne máš babičko?“ ptala se 
Zuzanka. Schovávám  tady vzácnou věc. 
Je to krystal nesmrtelnosti. Jsem už hodně 
stará na to, abych ho neustále střežila. Ten 
krystal mi dává dlouhověkost. Chci, aby jsi 
ho od této chvíle střežila ty. Zuzanka 
souhlasila a babička jí  vzácný krystal 
předala. Roky poklidně ubíhaly a princezna 
rostla. O jejich 17 narozeninách její otec, 
král Jiří prohlásil, že by se Zuzanka měla 
vdát. Král Jiří nebyl příliš bohatý, spíš byl 

chudý. Proto chtěl, aby si princezna Zuzanka 
vzala za muže prince Vaška, ze sousedního 
království. Princezna si ale vzít arogantního, 
byť bohatého  blba nechtěla. A tak jedné noc 
se pokusila utéct. Svázala prostěradla 
dohromady a slezla po něm jak po provaze. 
Vzala si sebou koženou brašnu a v ní měla: 
krajíc chleba,vodu a krystal. Už se stmívalo a 
princezna byla unavená. Řekla si že 
přenocuje u krmelce. Noc byla chladná. 
Princezna se přikryla kožešinou a usnula. 
Ráno se vzbudila poměrně brzo, protože 
měla hlad. V lese našla borůvky a tak si pár 
dala. Nechtěla si plýtvat jídlem. Poté si řekla, 
že by už měla vyrazit. Šla už asi hodinku, 
když její krystal začal svítit. Svítil ohnivě 
červeně. Princezna se nejdřív lekla, pak se 
ale pokusila zjistit proč září. Po dlouhé chvíli 
zjistila, že krystal přitahuje smaragdové 
moře. Přišla tak blízko, že jí krystal spadl do 
vody. Princezna neváhala a skočila za ním. 
Plavala stále hlouběji. A najednou uviděla 
poklad! Byla to stará bedna plná zlata. 
Uchopila ji a i s krystalem vyplavala nad 
hladinu. Pak s radostí utíkala domů. Všichni 
už se o princeznu báli. Princezna ukázala otci 
svůj objev a když to uviděl málem omdlel. A 
všechno šťastně dopadlo. Pricezna už si 
nemusela vzít prince Vaška a zámek Obilíčko 
už nebyl chudý. A dokud neumřeli, tak žijí do 
dnes.

Autor: Viki Křížková
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POHÁDKA
O princi, co se ztratil ve světě

tady a přinesu ti jinou vodu.“
Princ šel až našel malý pramínek. Žebrák se 
napil a ukázal na strom uprostřed řeky, princ 
poděkoval a vydal se stavět vor, aby se 
dostal k pokladu. Když dostavěl vor a dorazil 
na ostrov, našel pod stromem malinkou 
truhličku plnou diamantů. Princ se rychle 
vrátil na pevninu. Když už princ viděl zámek, 
propadla se pod ním zem a spadl až do 
pekla. V pekle pozdravil prince sám mocný 
Lucifer a řekl: ,,Dokud nevyčistíš všechny 
ohniště, nemůžu tě propustit z mého pekla.“ 
Princ vyčistil všech 109 ohnišť a Lucifer ho 
propustil zpátky na svět. Princ konečně došel 
do zámku a byla velká hostina při které princ 
pověděl všechny své příhody z cesty. Princ 
pak už žil šťastně, pokojně a bohatě až do 
smrti
.
KONEC!

Byl jednou jeden princ. Byl ve svém 
království slavný, protože zabil strašného 
draka svým mečem. Jednoho dne si vyjel 
do lesa na koni.  Zajel ale příliš hluboko do 
lesa a zabloudil. Rozhodl se, že si 
odpočine a na chvíli usnul. Když se 
probudil, bouchl se o kořen.  Kořen byl 
prokletý a přenesl ho před tajemnou 
chaloupku. Z chaloupky vyšla Ježibaba, 
princ tasil meč, ale Ježibaba vyslala 
kouzlo a meč odlétl pryč.  Ježibaba řekla 
princi, že když jí přinese kouzelné byliny, 
tak ho propustí. Princ hledal dlouhé dny, 
než potkal tajemnou paní a ta mu řekla: 
,,Když mi přineseš živou vodu z hor, dám ti 
kouzelné byliny pro Ježibabu!“ Princ se 
vydal najít živou vodu z hor.  Po pár dnech 
vodu přece našel a rychle běžel za 
tajemnou paní, která mu dala kouzelné 
byl iny pro Ježibabu. Při  cestě za 
Ježibabou přepadli prince loupežníci a ti 
mu dali na výběr mezi úkolem, který mu 
dají, nebo že jim bude muset dát kouzelné 
byliny. Princ se rozhodl, že chce splnit 
úkol. Loupežníci dali princi za úkol vyloupit 
banku a 10 % z výdělku si může nechat. 
Princ se převlékl za žebráka a vyrazil. 
Když přišel k nejbližší bance, zjistil, že 
dávno zkrachovala a tak se vrátil k 
loupežníkům. Ti se dohodli, že princ musí 
přepadnut povoz, co projede kolem. První 
povoz, co kolem projel, byla stráž, která 
hledala ztraceného prince, a hlavně u 
sebe neměli žádné peníze. Druhý povoz 
řídil bohatý a zlý člověk, a proto ho princ 
přepadl a zlý člověk se lekl a utekl. Když 
princ přinesl hromadu zlata, loupežníci byli 
nadšení a propustili prince i s kouzelnými 
bylinkami. Prince Ježibaba přivítala a 
hned mu ukázala kudy má jít zpátky na 
zámek.
Při cestě potkal potulného žebráka, který 
mu řekl: „Dej mi napít vody a ukážu ti místo 
starého pokladu.“
Princ ale řekl: ,, Nemám ani kapku, počkej 

Autor: Kuba Hašpl
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Květinový zámek  

Byl jednou jeden princ, který se jmenoval  Embrdlín. Ten po otci zdědil mnoho peněz, 
ale všechny je utratil za nádhernou zahradu. Kdo do ni vstoupil, tomu se zatajil dech. 
Bylo v ní tolik bylinek, dřevin, kytek, ale i salonků, cestiček, lokálů s malým i velkým  
občerstvením, vyvýšeninami, na kterých se tancovalo, že i kdybyste tam bloudili tři 
dny, tak pořád máte co objevovat! Ale princ Embrdlín se stejně trápil. 
Tak za a.) neměl už moc peněz, za b.) to by nesměly být princezny, aby nebyly ani 
trochu nafrněné a ostýchavé.  Ale ten důvod byl, že každá královská rodina už v jeho 
zahradě byla: Růžičkovci, Petrželci, Lípanci a dokonce i Sekvojovci… ale žádná 
princezna z žádného rodu si ho nevzala za muže. A tak se Embrdlín procházel po své 
zahradě a kouká do země. Když tu náhle vidí na zemi ležet prsten! Dal si ho na 
ukazováček a ukázal na jednu paní a z té se stala prvosenka! Podivil se a ukázal na 
sebe a kupodivu z něj by ještě větší krasavec! Okolo šla zrovna princezna 
Embambína, krásná princezna! Po nějakých manévrech se vzali. Poté ukázal 
prstenem na pokladnu a v ní se objevila kopa peněz. Již nemusel mít starosti s tím, 
jestli bude mít dostatek peněz na tu krásnou zahradu a tak krásní novomanželé žili 
radostně až do smrti! 

PS: tu prvosenku pak zase přemalovali nazpátek do podoby té paní.

Autor: Hana Špeciánová
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zabít ohromně velkého draka. Začal bojovat, probodl draka asi už pětkrát, drak ne a ne zemřít, pak 
se rozsvítil meč a Kuba jen jednou bodl draka a drak se povalil na zem. Vzal kapku krve do 
nádobky a šel zpět do hradu. Honza měl vylézt na vysokou horu, kde sídlí veliký orel s rozpětím 
křídel asi snad šest metrů. Bylo to těžké, protože orel mohl Honzu usmrtit jediným klovnutím svého 
obrovského ostrého zobáku. Honza orlovi vyškubl pírko, orel ho chtěl klovnout. Honza skočil do 
jezera, které bylo pod ním, pírko se sice namočilo, ale hlavně že se Honzovi nic nestalo, pírko 
vysušil a šel dál. A co Matěj, co se stalo s ním? Matěj právě přecházel rozbitý visací most. Most byl 
ve vážně špatném stavu. Matěj málem spadnul do rokliny, ale s trochou opatrnosti a pozornosti ho 
nakonec celý přešel. Utrhl kytku Klabatu a vyrazil přes most na cestu zpátky. Všichni tři došli v 
pořádku do hradu a s Bílou paní začali míchat lektvar. Nejdřív tam dali kytku Klabatu, aby vytvořila 
šťávu. Pak přidali pírko, které má kouzelnou moc přeměny. A nakonec přidali dračí krev, bez té by 
to nešlo. Lektvar namíchali a Bílá paní ho vypila a proměnila se v docela hezkou a milou paní. Kluci 
ji museli doprovodit do města a zařídit jí bydlení a najít práci v Městském muzeu strašidel.

Autor: Václav Zelený

Kuba, Honza a Matěj si domluvili ve škole, že o 
víkendu budou kempovat. V sobotu se sešli u 
strašidelného lesa. Říkali mu tak, protože tam 
prý v hlubinách žili hrůzostrašní tvorové. Až došli 
ke starému hradu, kde si postavili stan a usnuli. 
Uprostřed noci najednou uslyšeli kroky, které se 
pomalu přibližovaly. ,,Křup, křup, křup,´´ 
zapraskaly větvičky těsně u stanu. Kluci se 
vzbudili. Honza vykoukl ze stanu, jenže nic 
nespatřil. Z nenadání zahlédl Matěj za křovím 
stín. „Áááááá,“zakřičeli a rychle utekli do hradu. 
Ve hradu byly červené koberce a téměř v 
každém pokoji zapálený krb. Na poličkách nebyl 
žádný prach a podlahy vytřené. Vypadalo to, že 
někdo v hradě žije. Viděli na hradě Bílou paní a 
utíkali z pokoje do pokoje, až utekli do sklepa. 
Matěj zakopl o brnění, to se samo zvedlo. Kluci 
vyjekli a zas začali utíkat. Jenže tam byla slepá 
ulička. Kluci se smířili, že domů už nedojdou. 
Kuba si všiml dveří, zahnali rytíře do cely a 
zamknuli. Možná si říkáte, proč neprošel stěnou, 
jenže rytíř na to byl příliš starý a už to zapomněl. 
Šli znovu nahoru a na schodech seděla Bílá 
paní, volala na ně: „Pomozte mi, zaklel mě rytíř 
před sto lety“ a svůj příběh vyprávěla. Řekla, že 
musejí splnit tři úkoly, každý měl splnit jeden. 
Kuba měl sehnat krev draka a dostal kouzelný 
meč. Honza měl sehnat pírko orla. Matěj měl 
přejít přes rozbitý, visací most a utrhnout kytku 
jménem Klabata. Kuba šel do jeskyně a měl 

O Kubovi, Honzovi, Matějovi a bílé Paní
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O zlaté růži
Bylo nebylo, za sedmero horami jedno velké království. V něm žil král s 
princeznou Aničkou. Král měl velmi dobře schovanou zlatou růži, která měla 
kouzelnou moc, že každý kdo si k ní přivoní, tak zkamení. A pak tam bylo jedno 
peklo a v něm bydlela zlá čarodějnice, která chtěla mít tu růži jen pro sebe. Tak 
si řekla, že se tam vydá, najde růži a bude se jen smát a smát. A tak se tedy 
vydala na cestu. Když už byla skoro u růže, tak ji stráže vyvedly ven. Vrátila se 
tedy domů a přemýšlela, jak se tam zase dostat bez toho, aby ji viděli stráže. A 
tak přemýšlela a přemýšlela. Nejdříve jí napadlo, že si vezme nůž, ale pak jí to 
přišlo moc děsivé, tak radši přemýšlela dál, až jí to konečně napadlo. Ona totiž 
někde zaslechla, že království má tajné chodby, kde není žádná stráž. A tak se 
tedy znovu vydala do království. Ale když tam přišla tak nemohla najít vchod a 
zase se musela vrátit domů. A když se tak vracela domů, tak po cestě našla 
mapu do té tajné chodby. No, tak se tedy otočila a šla zpátky ke království.  Ale 
tu jí uviděl princ  Jan, který byl velmi milý a laskavý, a tak rychle běžel do 
království varovat pana krále, aby čarodějnici zastavili. Stráží bylo velmi málo, 
takže se bály, že čarodějnici nezastaví. Když byla čarodějnice na obzoru, tak 
se všechny stráže připravily na útok. Nakonec to dopadlo tak, že čarodějnice 
šla do vězení a princezna Anička si vzala prince Jana a všechno dobře 
dopadlo.
KONEC

Autor: Nela Peerová
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O TRPASLÍCÍCH

Byl jednou jeden trpaslík, který se učil ve škole chemii. Byl jediný, který se o tom 
učil.Byl nejlepší, ale jednou pak našel prsten, který je prokletý . Vzal si ho a byl 
proklet. Vyráběl smrtící elixíry a kyseliny a jiné škodlivé látky. Jednou to chtěl dát 
dalšímu trpaslíkovi,bohužel se pak nadechl hodně škodlivých látek a umřel.Ten 
prsten, který si trpaslík vzal se zahrabal a pak ho jednou našel další trpaslík. Ten si 
pak vzal  prsten, který ale bohužel obrátil jeho charakter. Všechno ničil a boural. 
Pak si ho jeden trpaslík všimnul, že se chová divně. Uspal ho a odvezl ho do 
nemocnice. Tam lékaři zjistili, že nosí prsten, který byl prokletý. Ten mu sundali a 
ošetřili ho. Zatím co trpaslíka léčili, nejchytřejší trpaslíci se na ten prsten podívali. 
Zjistily že ten prsten má velkou moc a potom ho odvezli do továrny kde se všechno 
ničí. Tam položili prsten a stroj ho zničil. Potom se všem žilo štastně a ten trpaslík 
byl vyléčen a šel domů .

KONEC                                                                                                
AUTOR;Rayan
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POHÁDKA O ČARODEJNICI PIVNICI A O JEJÍCH PŘÍBUZNÝCH

zla!? Andree vzal roh z poraněného elfa a 
zatroubil. Tím přivolal elfy. Suka pláštěm 
přivolal trpaslíky a já koštětem čarodějky. Teď 
bychom na něj mohli stačit. Důležití hrdinové: 
Elfové Herk, Nuga, Nejdr. Trpaslíci: Žaiz, 
Fejik, Vemko. Čarodějky: Yvy. Cheryl, 
Dědlobužka. My ale také. Po dlouhém boji, ve 
kterém jsme i my čarodějky léčily, Agrius 
konečně padl. Ale také padli i mocní hrdinové, 
kteří se obětovali za svou zem. Nuga, zemřel 
jako první hrdina, hned se střetnul s 
pomocníkem Agriuse Zengou. Zenga je něco 
mezi velkým trojhlavým ještěrem a drakem. 
Jako další zemřel Fejik při útoku na velkého 
vlka Agriuse, na kterém jezdil. A umřela i 
Dědlobužka s Cheryl, když se snažily dvojitě 
zaútočit na Agriuse. A málem zemřel i Suka! 
Ale na štěstí přežil, ale měl na mále. Skoro na 
něj šlápl vlk a to by bylo vážné zranění, ale 
nakonec mu šlápl pouze na ruku, takže ji měl 
zlomenou a Andree si narazil koleno, když 
zakopl o kámen. Mě zase Agrius silně sekl do 
levé ruky. Problém je, že zranění od Agriuse, 
Zengy a jeho vlka se léčí velmi dlouho. 
Zemřelo i mnoho dalších vojáků. Všem bylo 
líto, že zemřelo tolik hrdinů. Ale… co se dá 
dělat! Po pěti letech bylo zase vše v pořádku. 
Všichni byli zdraví a narodil se noví 
Nuga,Fejik i Dědlobužka s Cheryl. Sice 
nejsou jako ti první, ale jsou to hrdinové jako 
oni a ze stejných kmenů jako oni. Všechno 
bylo v pořádku. Žádný zlý pán nebyl a všichni 
byly na konec šťastní. Tak doufám, že se vám 
líbila pohádka o čarodějce Pivnici a o jejích 
příbuzných.
AUTOR: MATYÁŠ SIMON BÁRTA

Já jsem čarodějka Pivnice a mám meč. 
Bydlím ve škole poblíž rybníka Pivnice. 
Rybník se jmenuje podle mě. Můj manžel se 
jmenuje Suka a je to trpaslík s kouzelným 
pláštěm. A já vám teď budu vyprávět příběh, 
který se vážně stal.
Jednoho krásného rána jsem našla na břehu 
Pivnice košík. Koukla jsem se dovnitř a tam 
bylo dítě. Se Sukou jsme se domluvili, že si 
dítě necháme. Pojmenovali jsme ho Andree. 
Po třiceti letech se stal princem a bydlel na 
zámku Halss. Měl prsten magie. Andreeho 
jsme chodili navštěvovat zhruba jednou za 
dva týdny. Přinesli jsme barely z Pivnice a on 
nám dal spoustu jídla. Když jsme jednou šli na 
zámek Halss, tak nás přepadl velitel velkých 
šedých vlků od zlého pána Agriuse! Vlk se 
nejdříve vrhl na Suku a ošklivě ho pokousal. 
Já Suku zachránila tím, že jsem sekla svým 
mečem vlka do pravé přední nohy, takže se 
svalil na zem a nemohl vstát. Sukovi jsem 
vyléčila kousnutí kouzlem. Na celý souboj se 
Agrius koukal přes svou ohnivou kouli. Když 
jsme dorazili na zámek, tak jsme viděli, že je 
celý zámek obklíčený Agriosovými vojáky! 
SAKRA, řekl Suka. Co Andree?! Začali jsme 
útočit na vojáky, abychom mohli najít 
Andreeho a zjistit, jestli je v pořádku. 
Najednou jsme zaslechli dupání, tak jsme se 
ohlédli a doufali, že to nejsou další zlí vojáci. 
Hele, řekl Suka, to jsou elfové! Jdou jako na 
zavolanou, řekla jsem hrdě. Elfové nás hned 
poznali a řekli, že oni se postarají o vojáky a 
my můžeme jít hledat Andreeho.
Když jsme se dostali do zámku, tak jsme 
začali přemýšlet, kde bychom měli začít 
hledat. Byl to velký zámek. Tak jsme začaly s 
královskou síní. Tam nikdo. Kuchyně: jen 
vystrašený kuchař, který nechtěl o ničem 
mluvit. Pokoj prince, princezny, sluhů, 
kuchařů, vojáků: nikdo. Už jsme si začínaly 
myslet, že je to beznadějné, když v tom nás 
napadlo: půda, sklep, vězení a mučírna. 
Půda: zamčená. Sklep: Zamčený. Mučírna: 
nikdo. Jestli nebude ani ve vězení, tak fakt už 
nevím, řekla jsem. Otevřeli jsme vězení a tam 
seděl Andree! KONEČNĚ! Andree jsi v 
pořádku, ptali jsme se starostlivě. Andree byl v 
pořádku. Když jsme vyšly ven, tak tam byl 
Agrius, který právě srazil poslední tři elfy. Jak 
jsme měli stačit tři proti nejmocnějšímu pánu 14



Mini pohádka

Žil byl jeden trpaslík jménem Joe a jeho majetek byl 
jenom pouhý meč. Byl zrezlý a na nic, ale Joe s ním 
byl spokojen. Jednou zrána šel a našel snickers, 
tak jí sebral a šel dál a najednou uviděl pěkný strom 
pro odpočinek tak si sedl a chystal se otevřít 
snickers, ale jen co trochu roztrhl obal, tak se 
propadl do pekla.
 Padal a padal, až spadl na beton a řekl si: alespoň 
že mám snickers. Pak se ohlídl a uviděl draka. Tak 
začal utíkat a najednou zakopl o kámen, uhodil se 
do hlavy a upadl do bezvědomí. Po pár hodinách 
se probral a zjistil, že je v sídle prasečího prasete, 
ale najednou uviděl pro něho krásnou prasečí 
trpaslici a zamiloval se do ni tak, že mu bylo úplně 
jedno že ztratil snickers.

Autor: Tom Bartoň

Kdysi existoval jeden meč a ten velmi mocný byl. Avšak ten kdo ho uchopil, navždy 
bez duše zbyl! 
A bez čisté duše se člověk do nebe nezapíše. 
Jednou tento meč nalezl chlapec, který jej potom schoval za pec. 
Tam ho jeho otec objevil a meč si ihned oblíbil. Otec poté musel jít do války, ale 
nepřišly žádné smrt oznamující obálky. 
Šťastni byli otec i rodina, než na něj přišla nemoc od Hospodina. Marné bylo lékařů 
konání, smrt neměla žádné slitování. Otec odešel a meč už ho neochrání. 
Když otcovy oči byly mrtvě mdlé, pro celou ves nastaly časy zlé.
Do vísky jejich rodné, přišli nevítaní hosté, ti meč sebrali a všechny muže pobili. 
Víska již nebyla vískou, ale spíše prohranou sázkou. Veliký dobyvatel zmocnil 
meče, vypaloval, drancoval, krev jenom teče. 
Umřel však mlád, sám a bez domova a meč je až dodnes ztracen a bez života.

Autor: David Mikšovský

Autor : David Mikšovský

Kouzelný meč
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O čarodějnici která nakupuje jenom v akcích
Byla nebyla no vlastně byla jednou čarodějnice Slepice Mělounice, který se ztratil v lese cestou 
do Billy a měla s sebou jenom dva centy a vstupenku na vaření s Láďou Hruškou a 
nejdůležitější věc svoje moudro každý Číňan dobře ví že nejlepší jsou řízky psí. Ale měla taky s 
sebou jednu moc nepotřebnou věc prsten z Billy, ale nebyl to jen tak obyčejný prste který našla 
včera v kabelce, byl tom moc obyčejný prsten který našel včera v kabelce. Slepice Melounice si 
už myslela že je ztracená, ale když ucítil vůni masa které bylo ve slevě, tak si řekla že to musím 
mít. Tak šla a šla až tam nedošel. Tibor ukradl zvonec a pohádky nemůže být konec. Když jí tam 
našli jak tam tak leží tak se jí zeptali proč tam tak leží  a ona jim odpověděl protože chci. Tibor 
byl zadržen o pár dní později ho dali do věznice stodola, ale problém byl že stěny byli z papírů 
tak každý den něco uždibl a dostal se ven. Zvon byl nahrazen kostičkou z obchodu Albert. 
Koooooooonec.  Byla nebyla... No, vlastně byla jednou čarodějnice Slepice Mělounice, která 
se ztratil v lese cestou do Billy a měla s sebou jenom dva centy a vstupenku na vaření s Láďou 
Hruškou a nejdůležitější věc - svoje moudro. Každý Číňan dobře ví, že nejlepší jsou řízky psí. 
Ale měla taky s sebou jednu moc nepotřebnou věc - prsten z Billy. Ale nebyl to jen tak obyčejný 
prsten, který našla včera v kabelce. Byl tom moc obyčejný prsten, který našel včera v kabelce. 
Slepice Melounice si už myslela, že je ztracená, ale když ucítil vůni masa, které bylo ve slevě, 
tak si řekla že to musím mít. Tak šla a šla, až tam nedošel. Tibor ukradl zvonec a pohádky 
nemůže být konec. Když jí tam našli jak tam tak leží, tak se jí zeptali proč tam tak leží  a ona jim 
odpověděl protože chci. Tibor byl zadržen o pár dní později. Dali do věznice jako stodola, ale 
problém byl že stěny byly z papírů. Tak každý den něco uždibl a dostal se ven. Zvon byl 
nahrazen kostičkou z obchodu Albert. Koooooooonec.

Autor: Martin Matějka
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Jednou našla malá holčička Alis tajné dveře, 
které byly za závěsem. Snažila se je otevřít, 
ale marně. Dveře byly zamknuté. Šla se tedy 
podívat do šatny, kde byly pověšené klíče. 
Vzala je všechny. Zkoušela, který klíč patří k 
zámku u tajných dveří. Až jí zůstal poslední 
starý rezavý klíč. A podívejme! Klíč vklouzl do 
zámku a dveře se odemkly. Vstoupila dovnitř. 
Ucítila chlad, a tak se vrátila pro plášť.
Znovu vešla tajnými dveřmi dovnitř a před ní 
se objevilo obrovské zelené morče. Morče 
zavedlo Alis k velkému zamrzlému rybníku, 
uprostřed kterého se nacházel hrad celý 
pokrytý ledem.
Najednou morče promluvilo: „To je hrad Bílé 
čarodějnice.“
„Ty mluvíš?“ podivila se Alis.
„Ano, jsem morče Zelené královny, jenže Bílá 
čarodějnice ji uvěznila. Tak jsme zůstali sami 
bez naší královny. Ty jsi jediná, která ji může 
zachránit.“ odpovědělo morče.
„Ale jak?“ zeptala se Alis.
„Na to musíš přijít sama. Mí přátelé ti rádi 
pomohou.“

Alis se vrátila domů a přemýšlela, jak 
zachránit Zelené království. A pak dostala 
nápad! Bílá čarodějnice nechala zničit 
všechny rostliny. Alis se rozhodla, že se 
převlékne za sluhu, který každý den Bílé 
čarodějnici nosí k jídlu rampouchy, ale 
namísto rampouchu jí přinese květinu.

A tak se Alis převlékla za sluhu a odešla s 
červenou růží k Bílé čarodějnici. Odemkla 
tajné dveře a vešla dovnitř. Zelené morče a 
jeho přátelé ji očekávali. Ale polekali se, když 
namísto Alis vstoupil dveřmi sluha Bílé 
čarodějnice.
„Utečte!“ zavolalo morče.
„Počkejte, to jsem přece já! Alis.“
„Alis, jsi to vážně ty?“
„Ano, nic lepšího mě nenapadlo.“
Došli až k rybníku. Alis šla dál, ale ostatní 
zůstali stát na břehu. Přešla doprostřed 
rybníka až k hradu a vešla do něj. Uvnitř 
uviděla Zelenou královnu. Byla pokrytá 
ledem.
Přiblížila se ke královně a jeden ze sluhů na ni 
zakřičel: „Hej! Co tam děláš?“

„Já? Já nic.“ odpověděla Alis v převleku 
sluhy.
„Už jsi sehnal další rampouch?“
„Jasně. Už ho nesu.“
„Tak dělej, paní má hlad!“
Alis přistoupila k Bílé čarodějnici: „Tady 
je rampouch, paní.“
„To to trvalo,“ odsekla Bílá čarodějnice.
„Omlouvám se, paní.“
Bílá čarodějnice spatřila červenou růži a 
roztála a s ní i celá Ledová říše.
Ale byl tu jeden problém. Jezero 
roztálo… Morče připlulo na tajných 
dveřích.
„Děkujeme ti moc, Alis, že jsi zachránila 
naši královnu,“ řeklo Zelené morče.
Královna za ní přišla a také Alis 
poděkovala.
„Můžeš se vrátit domů. Ovšem, jestli 
chceš.“ dodala královna.
„A mohla bych vás někdy navštívit?“ 
zeptala se Alis.
„Samozřejmě!“ odpověděla Zelená 
královna.
Všichni se rozloučili a Alis vstoupila do 
tajných dveří zpět. Objevila se přímo v 
chodbě, odkud vcházela do tajných 
dveří.

„Kde jsi byla tak dlouho, Aliso?“ ozvala 
se matka.
„V Zeleném království.“
„Takže jsi zase usnula? Pojď raději k 
večeři.“
Po večeři si lehla Alis do své postele, 
zavřela oči a byla zpátky v Zeleném 
království.
Autor: Markéta Bajnarová

Alis a tajné dveře
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O zakletých krysách
Povím vám jednu moc poučnou pohádku, která ovlivnila dějiny 

lidstva i zvířecí říše.
U rybníka bydlel jeden čaroděj s bradavicí na nose a velkým hrbem. Rád se klouzal na 
slupkách od banánů, ale do kopce mu to nešlo. Tehdy zapřáhl do slupek krysy, aby ho táhly. 
Ale protože jim nedával skoro nic jíst, krysy byly slabé. Rozhodl se, že začaruje do krys 
všechna silná děvčata z vesnice. Na čarování měl kouzelnou hůlku, popraskané zrcátko a 
starou plesnivou kouzelnickou knihu. Začaroval dokonce i hraběcí dceru, která se procházela 
u rybníka. Po hraběnce Olince na tom místě zbyly jen perlové korálky. To všechno viděla 
mladá husopaska. Protože byla chudá, korálky posbírala a chtěla je prodat.
Zlatník se podivil, kde tak chudé děvče vzalo tak drahou věc, zavolal hraběcí stráže a ti 
husopasku uvěznili do věže. Za husopaskou přiletěly k věži její husy, chtěly jí pomoct, 
ale když viděly, jak se hlídači cpou husími stehýnky, dostali strach. Zaletěly zpět k 
rybníku a vše, co viděli, řekli krysám, i těm zakletým. Společně vymysleli plán, 

jak husopasku vysvobodit. Krysy se podhrabaly pod 
zdí věže, některé vlezly hlídačům do bot a jiné jim 
okousaly svačinu. Hlídači v hrůze utekli. Husy 
zaletěly za panem hrabětem, aby mu pověděly, co 
se stalo s jeho dcerou a dalšími, děvčaty z 
vesnice.
Hrabě se svěřil svému starému, chytrému 
kocourovi, protože kdo jiný by si měl poradit s 

krysami, než právě kocour. Starý kocour se 
dobelhal za čarodějem, ptal se ho, proč 

všem tolik škodí a jak by se dalo 
děvčatům pomoci. Čaroděj však 
mlčel. Kocour vzteky kousl jednu 
krysu do ocásku, v tu chvíli se 
pro měnila v děvče. Záhada byla 
rozluštěna, kočky z celé vesnice 
pak běhaly a kousaly krysy a 
myšky do ocásků, které byly 
zakleté, ty se proměnily zpět v 

děvčátka. Od té doby kočky po 
celém světě rády honí myši.
A jak to dopadlo se zlým 
čarodějem? Jestli jste čekali, 
že se umoudřil a stal se 
dvorním čarodějem…pak 
jste měli pravdu. Protože 
měl rád banány a zábavu, 
začal pracovat pro pana 
hraběte. Vykládal mu 
budoucnost z hvězd a 
křišťálové koule a na 
oplátku měl banánů, co 
hrdlo ráčilo, 
a klouzat se mohl po 
schodištích paláce. Možná 
právě takhle kdysi dávno 
vznikla astrologie.

Autor: Máťa Häusler
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