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Milé deti, 

milí maliari, grafici, milí rodičia našich malých umelcov, vítam vás na tejto súťažnej prehliadke 
najúspešnejších prác. Mal som tú česť byť pri výbere týchto dielok, a je to naozaj skvelý zážitok. Oveľa 
častejšie bývam predsedom porôt „dospeláckych“ výtvarných prehliadok a súťaží. Príležitosť vidieť širší 
výber prác mladších umelcov je celkom vzácnou chvíľou na porovnania. Na zamyslenia sa nad cestou 
umelca od počiatku, od prvých krokov v umení, na návrat k svojím umeleckým koreňom, na posilnenie 
vlastného umeleckého étosu. Tiež mám možnosť precítiť istú esenciálnu silu podstaty vznikania diela. 
Pretože pre mňa je detská tvorba je tvorbou tou najzákladnejšou, najpravejšou, najčistejšou, 
najpravdivejšou. Ak sa teoretici vzdelávania a výchov zaoberajú pri posudzovaní detských dielok len im 
blízkymi paradigmami, opomínajú beztrestne to najpodstatnejšie. A to nutkavú potrebu vyjadriť svoju 
pravdu, ako základnú podstatu potreby tvorby, umenia ako životnej potreby, nie ako nadstavby. Ako 
dýchania nie ako luxus. Za ďalšie, jediným kritériom na posúdenie kvality diela akéhokoľvek, je miera 
talentu, a pracovitosti, štúdia, najčastejšie aj kvantita diela. Talent a jeho výnimočnosť, poznáme na prvý 
pohľad, a je smutné, ak ho niekto nespozná. Talent je darom, nie pravidlom, je chybou v systéme, nutne 
prapodstatne potrebnou „chybou“. Bez nej spoločnosť upadá, umiera. Spoločnosť, ktorá si neváži talenty, je 
chorá, odsúdená. Som veľmi šťastný, že som práve tu mohol nájsť mnoho talentov, ktoré mi priniesli radosť.

Krásne grafiky maľby i kresby nám všetkým prinášajú potešenie a nádej. Ďakujem preto všetkým 
oceneným i ostatným účastníkom tejto našej výstavy, v nemalej miere i ich pedagógom, za krásne dielka, a 
prajem im veľa radosti a úspechov do ďalšej výtvarnej práce.

Za porotu súťaže
Doc. Peter Kocák PhD, akad. mal.

 



OCENENIA                    VÝTVARNÁ TVORBA
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BORIS SURNIČIN, 8 rokov, ZUŠ Humenné, 
 ČESTNÉ UZNANIE

Môj štvornohý priateľ

MÁRIA ČABALOVÁ, 7 rokov, Humenné, Moja štvornohá priateľka 
ČESTNÉ UZNANIE
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ODBORNÁ POROTA        LITERÁRNA TVORBA

PREDSEDA POROTY

PhDr. PETER KARPINSKÝ, PhD.,
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ČLENOVIA

PaedDr. EVA KOLLÁROVÁ, STARÁ ĽUBOVŇA
Mgr. NINA KOLLÁROVÁ, PhD., STARÁ ĽUBOVŇA

IRINA NOVÁKOVÁ, STARÁ ĽUBOVŇA
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Súťaž Dúha v tomto ročníku ponúkla začínajúcim literátom dve zaujímavé témy: 1. Milujem šport a 
pohyb v prírode a 2. Moji štvornohí priatelia. Organizátori Dúhy, samozrejme, vymýšľajú každý rok 
zaujímavé témy, no zdá sa, že teraz sa trafili do nôty mnohým mladým básnikom a prozaikom. Do rúk 
poroty, ktorá pracovala v zložení Eva Kollárová, Nina Kollárová, Irina Nováková a Peter Karpinský, totiž 
prišlo veľké množstvo zaujímavých a originálnych prác. Súťažných prác bolo dokonca tak mnoho, že sme 
museli v rámci IV. kategórie – žiaci ZUŠ hodnotiť osobitne prózu a poéziu.

Skúste uhádnuť, o čom deti písali viac – o mačkách a psíkoch alebo o športe. Prirodzene, že vyhrali 
zvieratká, veď kto by doma nechcel mať nejakého chlpatého miláčika. Športu bolo trochu pomenej. Dúfam 
však, že len v literatúre, a inak máte pohyb na čerstvom vzduchu rady.

Ako som už spomenul, väčšina súťažných prác bola vynikajúca, a tak mala porota opäť čo robiť, aby 
spomedzi toľkej dobrej literatúry vybrala tie texty, ktoré sa vyznačovali originálnosťou, nápadom, 
štylistickou vypracovanosťou. To, že napokon tých skvelých bolo veľa, svedčí aj množstvo udelených cien.

V príbehoch o domácich miláčikoch sme si mohli prečítať o tom, ako deti dostali psíka alebo mačičku, a 
aké to pre nich bolo prekvapenie. Prípadne sme sa dozvedeli rôzne rady, že o zvieratká sa treba starať, lebo 
to nie sú hračky. So psíkmi a ich majiteľmi sme prežívali kadejaké veselé i nebezpečné dobrodružstvá a 
mačičky nás svojím pradením upokojovali. Hádam najzaujímavejšie boli tie texty, ktoré prekročili 
jednoduchý opis situácie alebo krátke konštatovanie o tom, aké je fajn mať psa, ale autori sa v nich pokúsili 
vytvoriť nápaditý príbeh, možno aj o tom, že psík či mačička môžu doma narobiť neplechu. Celkom sme sa 
pobavili, keď sa v textoch vyskytli aj náznaky humoru, napríklad vtedy, ak štvornohým miláčikom bol malý 
braček – „lezúnik“, ktorý ešte nevie chodiť.

Pri hodnotení prózy sme si všímali predovšetkým výstavbu textu, či autor vie, vyrozprávať – napísať 
príbeh, ktorý dokáže osloviť čitateľa. Keďže literatúra je hlavne o slovách, zaujímalo nás aj to, ako prozaici 
vedia so slovami narábať.

V poézii zas bola dôležitá nápaditosť metafor, obrazov, ale aj zvládnutie základných básnických 
prostriedkov, napríklad kvalitných rýmov.

Po prečítaní všetkých prác musíme konštatovať, že mladí autori sú z roka na rok lepší. Určite aj vďaka 
tomu, že sa im venujú páni a panie učiteľky, rodičia alebo aj preto, že veľa a rady čítajú.

Popri všetkej radosti a nadšeniu, ktoré sme zažívali pri čítaní, sme však narazili aj na niekoľko 
smutných a nepríjemných vecí. Hádam každý z nás vie, že kradnúť sa nesmie. Ak by ste čosi potiahli v 
obchode, mohli by na vás zavolať policajtov, to je jasné ako facka. Rovnako neslušné ako krádež nejakej 
veci je aj krádež básne. Možno sa nám zdá, že ak je čosi uverejnené na internete, tak to nepatrí nikomu. 
Omyl, každú báseň či poviedku ktosi napísal, a preto je jeho. Ani vám by sa asi nepáčilo, ak by váš text ktosi 
poslal do súťaže pod svojím menom. Pritom my veľmi dobre vieme, koľko fantázie a šikovnosti sa vo vás 
skrýva, a že vy sami dokážete vytvoriť množstvo pôvodných a vlastných umeleckých diel.

Na záver by som chcel v mene celej poroty poďakovať všetkým, ktorí sa podieľajú na tom, aby deti 
milovali literatúru.

Dúfam, že sa o rok opäť stretneme na Dúhe v Starej Ľubovni a budeme si zase môcť prečítať zaujímavé 
detské básne, poviedky či rozprávky.

       

PhDr. Peter Karpinský, PhD.
vedúci katedry slovenského jazyka na FF PU v Prešove



II. KATEGÓRIA - ZŠ (2. - 4. ROČ.) - POÉZIA

1. MIESTO: , 8 rokov, ZŠ J. Švermu, Humenné
2. MIESTO: SOŇA ČANDÍKOVÁ, 9 rokov, ZŠ Levočská 6, Stará Ľubovňa
3. MIESTO: DÁVID JELENČÍK, 10 rokov, ZŠ Za vodou 14, Stará Ľubovňa

3. MIESTO: BARBORA PORVAŽNÍKOVÁ, 10 rokov, ZŠ J. Švermu, Humenné

ČESTNÉ UZNANIE: 
MICHAELA BAČOVÁ, 8 rokov, ZŠ s MŠ Lokca

RICHARD ŠOTH, 8 rokov, ZŠ s MŠ Stakčín
KARIN JANKOVIČOVÁ, 9 rokov, ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava

II. KATEGÓRIA - ZŠ (2. - 4. ROČ.) - PRÓZA

1. MIESTO: GABRIELA GALAJDOVÁ, 10 rokov, ZŠ Komenského 307/22, Svidník
2. MIESTO: LAURA OBERTOVÁ, CZŠ sv. Pavla, Nová Dedina

3. MIESTO: PAULÍNA SELEŠOVÁ, 10 rokov, ZŠ Školská 11213/29, Bánovce nad Bebravou
3. MIESTO: BIANKA PÁSTOROVÁ, 8 rokov, ZŠ A. Kmeťa, Levice

 
ČESTNÉ UZNANIE:

VIKTÓRIA HUTTOVÁ, 7 rokov, ZŠ A. Kmeťa, Levice
LILIANA VICENOVÁ, 9 rokov, ZŠ Bezručova 66, Trenčín

NINA JEDLIČKOVÁ, 9 rokov, ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava
VIKTÓRIA ILKOVIČOVÁ, 8 rokov, ZŠ Levočská 6, Stará Ľubovňa

III. KATEGÓRIA - ZŠ (5. - 9. ROČ.) - POÉZIA

1. MIESTO: TÍMEA ZÁBELOVÁ, 14 rokov, ZŠ s MŠ Lokca
2. MIESTO: DANIELA OLEJNÍKOVÁ, 12 rokov, ZŠ Komenského 6, Stará Ľubovňa

3. MIESTO: SIMONA HETEŠOVÁ, 14 rokov, ZŠ s MŠ Plavnica 
3. MIESTO: MARTINA VILINOVÁ, 13 rokov, ZŠ Za vodou 14, Stará Ľubovňa

 
ČESTNÉ UZNANIE:

VANESA KNAPIKOVÁ, 13 rokov, ZŠ s MŠ Plavnica
ALEX TAŇKOŠ, 11 rokov, ZŠ J. Švermu, Humenné

JÚLIA NOVOSADOVÁ, 14 rokov, ZŠ s MŠ Oravská Lesná
MARIANNA IBRAHIMI, 11 rokov, ZŠ Škultétyho, Topoľčany

III. KATEGÓRIA - ZŠ (5. - 9. ROČ.) - PRÓZA

1. MIESTO: NEVENA KRAVIAROVÁ, 13 rokov, Základná škola, Kúpeľná ulica, Prešov
2. MIESTO: ALŽBETA MARKOVÁ, 14 rokov, Gymnázium Topoľčany

3. MIESTO: NINA SČENSNÁ, 11 rokov, ZŠ Levočšká 6, Stará Ľubovňa
3. MIESTO: MICHAL ŽIDZIK, 14 rokov, ZŠ Jána Švermu, Humenné

 

EVA ONDERIŠINOVÁ

OCENENIA       LITERÁRNA TVORBA
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ČESTNÉ UZNANIE: 
NINA TOMOVÁ, 12 rokov, ZŠ Andreja Kmeťa, Levice

RICHARD SÍKELA, 11 rokov, ZŠ Andreja Kmeťa, Levice
VANESA FUSATÁ, 11 rokov, ZŠ s MŠ, Župkov

MONIKA TOMUSOVÁ, 12 rokov, ZŠ Komenského 6, Stará Ľubovňa
ALEX DOBROVIČ, 14 rokov, Gymnázium Topoľčany

BEATRICE KAČMARSKÁ, 14 rokov, ZŠ Levočská 6, Stará Ľubovňa
MARGARÉTA FABRIKOVÁ, 11 rokov, ZŠ s MŠ, Školská 1575 Hriňová

JUSTÍNA KAPCALOVÁ, 13 rokov, ZŠ Komenského 307/22, Svidník

IV. KATEGÓRIA - ZUŠ - POÉZIA

1. MIESTO: MARTINA KOVALČÍKOVÁ, 13 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
1. MIESTO: EMA JELEŇOVÁ, 10 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa

2. MIESTO: LÍVIA DŽURŇAKOVÁ, 14 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
2. MIESTO: EMA FRÖHLICHOVÁ, 14 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa

 3. MIESTO: ALEXANDRA MIHÁLOVÁ, 14 rokov, SZUŠ Hliník nad Hronom
3. MIESTO:LENKA MELCHEROVÁ, 9 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa 

ČESTNÉ UZNANIE: 
EMA KRIŠTOFOVÁ, 14 rokov, SZUŠ Hliník nad Hronom

VALENTYNA NIKOĽ BREŽYNSKÁ, 8 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
LILIJA ANNA BREŽYNSKÁ, 8 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa

NELA CHOVANCOVÁ, 8 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
NATÁLIA MATOĽÁKOVÁ, 9 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa

IV. KATEGÓRIA - ZUŠ - PRÓZA
1. MIESTO: KATARÍNA MELCHEROVÁ, 13 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa

1. MIESTO: MATÚŠ MÁCA, 13 rokov, ZUŠ Štúrová 467, Kysucké Nové Mesto
2.MEISTO: DENISA FUJAŠOVÁ, 15 rokov, ZUŠ Štúrová 467, Kysucké Nové Mesto

2. MIESTO: TINA STRENKOVÁ, 9 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
2. MIESTO: KRISTÍNA KRASŇANOVÁ, 11 rokov, ZUŠ Štúrová 467, Kysucké Nové Mesto

3. MIESTO: TIMON ANGEL VEVERKA, 12 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
3. MIESTO: KATARÍNA CHMELIAROVÁ, 13 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa

ČESTNÉ UZNANIE: 
MATÚŠ DUBJEL, 10 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa

ANNA PALUBOVÁ, 12 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
MÁRIA PALUBOVÁ, 13 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa

SIMONA POTANKOVÁ, 15 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
SOFIA KVASNICOVÁ, 7 rokov, SZUŠ Ružová dolina 29, Bratislava

NELA KOVÁŘOVÁ, 12 rokov, ZUŠ Hlohovec

MIMORIADNE CENY

CENA MINISTERKY ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU  SR
LUJZA LEA LAVRÍKOVÁ, 11 rokov, ZŠ Okružná 17, Michalovce (próza)

CENA PREDSEDU PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
SAMUEL ONDERIŠIN, 14 rokov, ZŠ Jána Švermu, Humenné (poézia a próza)

CENA ĽUBOVNIANSKEHO OSVETOVÉHO STREDISKA
FILIP TÓTH, 12 rokov, Základná škola Andreja Kmeťa, Levice (próza)

CENA PRIMÁTORA MESTA STARÁ ĽUBOVŇA
PATRÍCIA MAZAŇOVÁ, 15 rokov, ZUŠ Štúrová 467, Kysucké Nové Mesto (próza) 
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CENA ĽUBOVNIANSKEHO MÚZEA 
ADAM VEČEREK, 13 rokov, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné (próza)

CENA ĽUBOVNIANSKEJ KNIŽNICE
RADKA MAĎAROVÁ, 6 rokov, ZŠ A. Kmeťa, Levice (poézia a próza)

 CENA SLOVENSKÉHO ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV
TOMÁŠ GROFČÍK, 8 rokov, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné (próza)

CENA POROTY
MÁRIA BARNOVSKÁ, 13 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa (próza a poézia)

CENA  ĽUBOVNIANSKEHO LITERÁRNEHO KLUBU
ELIA ARENDÁČOVÁ, 11 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa (próza)
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SLIEPKY PANI RYPLOVEJ

Stroj času nemám. 
Prababička je už dávno v nebi, tu na Zemi sme sa nestretli.
Zostali však jej príbehy, ktoré rozprávala svojim vnučkám, medzi nimi aj mojej mamičke.

„Babi, kto je tá pani v ošumelom kabáte?“
„To je pani Ryplová, viete, dievčatá, ako má rada svoje...?“
„Koho, babi? Koho?“
„Svoje domáce priateľky.“
„???“ „Kohóóó?“
„Počúvajte, ako pani Ryplová získala dve domáce priateľky!“

Na kopci na Anjelskej ulici bývala dlhé roky krásna pani. Každý deň chodila upravená, učesaná 
a v čistých vyleštených topánkach. Takto sme ju všetci poznali.
Ako bežal čas (ten sa nezastaví), krásna pani starla, jej blízki sa vytrácali z jej života, odchádzali. 
Už ju nebavilo nosiť krásne šaty, leštiť topánky a česať si vlasy. Stále bývala vo svojom domčeku 
na kopci, po rokoch už celkom sama. 

Nemala mačiatko a ani starú vypĺznutú mačku. Nemala šteniatko a ani starého chromého psa. 
Mala dom, mala dvor, mala malú záhradku a už aj trochu deravý plot. Každý deň chodievala cez 
dedinu do obchodu na malý nákup. Trochu si varila a v domčeku ani veľmi neupratovala. Milovala 
palacinky, len také čisté, bez džemu. Na tie palacinky potrebovala vajíčko. A vajíčka znášajú 
sliepky. 

Vtedy už stará pani Ryplová dostala od susedky dve, trochu staršie, no stále ešte...
„Korytnačky?“ pýtali sa nedočkavé dievčatá.
„Nie, dostala dve...“
„Ovečky???“ čudovali sa vnučky.
„Dievčatá, tíško, boli to dve sliepky,“ usmiala sa moja prababička a ďalej rozprávala.

Pani Ryplová dostala dve sliepky. Dve sliepky, ktoré jej znášali vajíčka. Bolo leto a sliepkam sa 
na dvore a v záhrade ich novej panej páčilo. Mali miesto na ozobkávanie trávy v záhrade, 
objavovanie kamienkov na dvore a keď otočili svoje slepačie hlávky, vždy uvideli, ako ich nová 
pani sedí alebo stojí, alebo sa prechádza, no vždy sa na nich pozerala a znova sa usmievala. 
Dávala na sliepky pozor, aby sa nedostali na ulicu cez deravý plot, aby sa na ulici nestratili, aby ich 
nezahryzol pes. Každý deň boli sliepky so svojou novou paňou. Volala na nich: „Sliepočky moje, 
trochu chlebíka mám pre vás!“ A sliepky začali za pani Ryplovou chodiť ako psíky. „Sliepočky moje, 
musím pre vás vymyslieť mená, aby ste vedeli, ktorú volám,“ zhovárala sa s novými obyvateľkami 
svojho dvora. Premýšľala, aké mená by sa jej sliepočkám páčili. Chodila po dvore a potichu si 
šomrala. Ľudia, ktorí chodili okolo, sa čudovali, krútili hlavami, čo to pani Ryplová robí, čo sa s ňou 
deje. Po niekoľkých dňoch poskočila, len tak trošička, asi sa ani neodlepila od zeme, no v duchu 
vyskočila vysoko, ako sa len dá. „Budete mať, sliepočky moje, svoje vlastné mená, ty, moja biela 
sliepočka, budeš Ďobka, a ty, moja strakaňa, budeš Zobka, aby ste hneď vedeli, na ktorú volám.“ A 
od tej chvíle bolo počuť z dvora a záhrady volanie milé a plné lásky.  
 Prešlo leto, jeseň už bola sychravá, a tieto tri zvláštne priateľky si nažívali na starom dvore, v 
záhrade a v dome. Pani Ryplová sa starala o sliepočky, volala na ne „Ďobka, Ďobuška, Zobka, 
Zobuška,“ robila si palacinky, jedla ich len tak, bez džemu, chodievala do obchodu, no vajíčka už 
nekupovala, Ďobka a Zobka pre ňu znášali vajíčka.

Sychravá jeseň sa pomaly menila na tuhú zimu. Ďobke a Zobke bolo vonku stále viac zima. 
Jedného rána, keď im pani Ryplová niesla palacinku od večere, uvidela pri dverách na dvore 

len Zobku. Mala našuchorené perie a kvočala na prahu domu. Ďobka na dvore nebola. Pani 
Ryplovej sa nahrnuli do očí slzy a krokom, ktorý jej dovolil pokročilý vek, behala po dvore, po 
záhrade, vykukla na ulicu a volala: „Ďobka, Ďobuška, kde si, Ďobka, Ďob-kááááááá...“  Už ani 
nemohla hovoriť, smútok jej vzal hlas a v tom začula: „Kvo Kvo Kvo kkkv...,“ otáčala sa, pretierala si 
oči, nevidela Ďobku, len ju počula. V tom sa pohla smerom k domu a v rohu pod schodmi sedela 
biela našuchorená guľa, jej biela Ďobka. „Čo mám s vami robiť, sliepočky moje?“ bola bezradná.

„Ste tu so mnou od leta, ste moje sliepočky, poďte dnu, zohrejete sa a mne tiež nebude 
vonku zima.“ Nechala otvorené dvere do domu a volala na nich, aby sa schovali v kuchyni. 

 
Zobka 

bola v kuchyni hneď, no Ďobka sa nevedela dostať spod schodov. Pani Ryplová ju vzala do náručia a 
položila na prah domu. Poď domov, Ďobka, poď, Ďobuška.“ 
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„ Odvážila sa a už 
bola v teplej kuchyni. Voňali v nej palacinky, na stole boli taniere, hrnčeky a aj jedna neumytá panvica. 
Niektoré boli čisté, uložené, niektoré špinavé a neumyté. Ďobka sa pridala k Zobke a len tak stáli uprostred, 
nevedeli, čo môžu a čo už nie. Pani Ryplová im natrhala večernú palacinku a dala ju na podlahu. Sliepočky 
sa rozkotkodákali a už aj zobali obľúbenú palacinku. Pani Ryplová v dome kúrila, bolo v ňom teplo. 
Sliepočkám Ďobke a Zobke sa v kuchyni páčilo, vonku vybehli len keď svietilo slnko a jeho lúče ich hriali. 

Jedného dňa odišla ich pani k lekárovi do mesta. Ďobke a Zobke povedala, že bude v meste celý deň, 
nasypala im zrno a natrhala palacinku. Odišla. 

Nezbedná Zobka nakukla do izby. Ďobka poslušne zobkala zrnká a palacinku v kuchyni.
„Ďobka, poď,“ kotkodákala Zobka, „našla som nový dom, pooooď!“ Ďobka nesmelo vošla za Zobkou do 

izby. Premýšľala, kde je ten nový dom. A zrazu! Veľké hnedé dvere a na nich krásne kvety, záhrada! Tie 
dvere boli otvorené. Už neváhala ani Ďobka, ani Zobka. Vhupli do nového domu. „Zobka, vonia tu palacinka, 
to je určite nový dom od našej panej,“ tešila sa Ďobka. Našli si aj hniezdo, ale bidlo sa im zdalo príliš vysoko. 
Sliepočky boli v...

Večer prišla domov pani Ryplová a jej Ďobka a Zobka neboli v kuchyni, zrno bolo zozobané, palacinka 
na dlážke. Preľakla sa, slzy mala na krajíčku. Volala, hľadala svoje milé sliepočky.

„Kde sa mohli stratiť, veď som zamkla dom, cez okno nemohli vyskočiť?“ bežali myšlienky jedna za 
druhou. Bola ešte stále v kabáte a v klobúku. Vybrala si z vrecka jednu palacinku, vzala si ich, aby nebola 
hladná, no nestihla ich zjesť. Smutná si uvarila čaj a zjedla palacinku. Vošla do izby, ešte si nestihla zasvietiť 
svetlo a už letela cez izbu. Zastavila sa na starom ušiaku. „Čo to, čo sa stalo, zamrzla mi dlážka? Nemohla, 
veď som zakúrila!“ čudovala sa pani Ryplová. Opatrne sa pozbierala z kresla a kráčala k vypínaču. 
Zasvietila a uvidela tú silu, ktorá ju tak vystrelila do izby. Bol to kuracinec! „Sliepočky moje, našla som stopu, 
kde ste, Ďobka, Zobka?“ radostne sa ozvala.  Rozhliadala sa po izbe. Ani v izbe ich nevidela. Vrátila sa do 
kuchyne, zobrala kabát a klobúk a vrátila sa do izby. Otvorila pootvorenú skriňu a neverila vlastným očiam...

Sliepočky boli v SKRINI. Našuchorené sedeli, Ďobka v čiernom klobúku s pokrčeným závojom a Zobka 
si našla kožušinovú čiapku, ktorá bola v rohu. 

Sadla si do ušiaka, kabát držala v ruke a pozerala sa do skrine. Zaspala. Kabát spadol na zem. Zobudila 
sa, bolo ráno a jej Ďobka a Zobka zobkali palacinku, ktorá im zavoňala z vrecka kabáta.

Pani Ryplová, Ďobka a Zobka zostali bývať spolu v dome. Skriňa sa stala novým domom sliepočiek a 
pani Ryplová si chodila do skrine po vajíčka na obľúbené palacinky.

Sliepočky Ďobka a Zobka boli domácimi maznáčikmi, domácimi priateľkami svojej panej, ktorej 
záležalo na nich a bolo jej jedno, že bývajú v jej skrini a spia v jej klobúkoch. Mala iba ich a mala ich 
nadovšetko rada.

„Babi, kúpiš si sliepky do skrine?“ chechtali sa vnučky, keď skončil príbeh o zvláštnych domácich 
priateľkách.

LUJZA LEA LAVRIKOVÁ
CENA MINISTERKY ŠKOLSTVA SR

ČO TAK ŠTIPKU PSEJ POÉZIE?

Hav-hav-hav...
Hnedé očká,

v nich vločka zimy utopila šero jesene.
Strážca bdie, pozor dáva.

Zašteká, možno zanadáva,
možno zaspieva pieseň zimy.

Bŕ-bŕ-bŕ...
Zozimí sa a on stále bdie,

blaho domu chráni.
Vlastným telom poľuje.

S mrazivou vločkou bojuje, 
zápasí s ňou vo voliére.

Cmuk-cmuk-cmuk...
Vlhký bozk mám na líci,

neštíti sa psia nádhera, prečo ja sa vždy utieram?
Nechávam ho vládnuť hravo.
V snehu mu je dobre, zdravo,
miluje ma, bravó, aj ja jeho.

Doma máme psie nebo.

Ďobka váhala, nikdy nebola v ozajstnom dome , len v kurníku alebo na dvore, v záhrade.
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AKO SOM PREDPLÁVAL SAMÉHO SEBA...

Málokto mi uverí, ak poviem, že september je mojím najlepším mesiacom a s ním celá jeseň. 
„September, bŕŕŕ, škola, učenie - mučenie, to je nádielka!“ Vravia školskí flákači a pritom sa čudujú: „Ktorý 
blázon môže milovať september?“ Ja, napr. ja, obyčajný chalan z obyčajnej deviatackej triedy, už deviatu 
sezónu milujem koniec leta. Lebo moje leto sa každoročne utopí v našom bazéne na kúpalisku alebo len tak 
mimovoľne v Laborci, ktorý tečie mestom. Stratí dych a odpláva s poslednými lúčmi slnka na juh. A mne je 
vtedy nice. 

Začína totiž moja sezóna, sezóna lovca. V sladkých vodách bazénov po celom Slovensku lovím rybičky 
bronzové, strieborné, bývali aj zlaté. Lovecké začiatky sú zakaždým rovnako ťažké a kritické po 
prázdninovej pauze. Zabrať dávajú ranné a poludňajšie tréningy. Čľup, hlboký ponor! Potom už len rytmicky 
nádych a výdych, nádych a výdych a trénerovo občasné: „Samo ideš!“ „Pridaj!“  „Frekvencia!“ „Nohy sú 
kde?“ „Na tri, na päť!“ „Vyplávaj!“ ... a podobné hlášky plaveckého bossa. A ja sa borím so svojím telom, 
prekonávam prúdenie vetrov na bazéne, a samozrejme, riešim aj vlnobitie spoluplavcov  v mojej trati. 
Všetko  super kamošov, chalanov a báb!

V tempe troch dlhých kôl jesene plávame v ústrety Majstrákom. Niekedy som za kaliber, inokedy za nulu. 
Najviac si však užívam osobáky. Nie tie vlaky z Modry do Dlhého, ale moje osobné maximá (minimá???). 

Práve prvá novembrová sobota sa stala mojím dňom v mojej jeseni. Začala sa uponáhľane, šiestou 
hodinou rannou, keď som pobehoval po dome medzi kúpeľňou a kuchyňou, hádzal osušky a plavky do tašky 
a „sám“ si varil čaj. Mamka, moje taxi, môj kritik i najväčší fanda v jednom, všetko riešila s prehľadom a 
absolútnym pokojom. Keď ma vysadila pred preplneným parkoviskom a natrieskanou plavárňou, žmurkla 
na mňa a vyhlásila: „Sme tu na sekundu presne, dnes je tvoj deň, uži si ho!“ Poslala mi vzdušný bozk a 
odpálila po svojom s poslednou metaforou: „Na prsia doletím, neboj!“ A už jej nebolo.

Čas plával s takmer dvesto päťdesiatimi plavcami celé dopoludnie. Plával s nimi, ale aj proti nim. Ako 
inak? Od času aj ja plávam v čase i nečase. Ale vďaka nadčasom, ktoré dávam vo všetkých možných 
vodách od vane cez okolité jazerá až po horské potôčiky, občas ten čas prekabátim. Tak ako túto sobotu. 
Tesne pred obedom prišli na rad 200-kové prsia a moje pocity boli poriadne zmiešané. Kolísali zhora nadol 
podľa úrovne môjho žalúdka. Napokon utíchli s povelom: „Štart!“ 

V momente moje telo vyletelo oblúkom z odrazového stupienka, nohy švihli vzduchom a rybička sčerila 
spodné vody bazéna. Splýval som, ako dlho sa dalo. V sekunde prvého nádychu ruky začali pádlovať ako o 
život. Pritom išlo len o prsia. Každou obrátkou som sa vzďaľoval súperom. Spočiatku som ich videl po 
stranách, postupne sa jeden za druhým vytrácali z môjho zorného poľa. Aj tak mi neostávalo nič iné, len 
plávať ďalej. Cítil som, ako mi medzi prstami rastú žiabre, na chrbte mi začala poskakovať plutva a žabími 
skokmi som sa posúval čoraz rýchlejšie k cieľu. V okamihu posledného záberu a dokonalého dotyku (aby 
ma náhodou nediskli) mi oči skočili na tabuľu výsledkov, kde načerveno svietil čas, o ktorom som ja mohol 
iba snívať. Pomyslel som si: „Škoda, ešte nenahodili konečné čísla, chýba posledná 25-tka...“ Okuliare som 
zhodil zároveň s čiapkou a otočil sa smerom k vnútorným vodám bazéna. Až po tejto obrátke mi to došlo, 
číslo 1., ktoré svietilo na tabuli, znamená predsa prvý a môj sen sa stal skutočnosťou. A kde boli moji súperi? 
Niektorí sa morili s poslednou obrátkou, iní dávali posledných dvadsať metrov šprintom do cieľa, v ktorom 
som sa ja už opájal tridsaťsekundovým náskokom a radosťou z víťazstva. Tentoraz mi ozaj neostalo nič iné, 
len to povestné gesto víťaza. Očkom som vnímal výskajúcu maminu na balkóne v kruhu oddielových 
mamičiek a otcov, snímal som aj hrdý trénerov úsmev od ucha k uchu a moja pravačka vystrelila do vzduchu. 
WAU, práve som predplával samého seba!  

SAMUEL ONDERIŠIN
CENA PREDSEDU PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
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RYBÍ KAMOŠI, MOJA CESTA A CIEĽ

Keď človek počuje slovo pes, asi si hneď vybaví niečo v tom zmysle, že je to najlepší priateľ človeka. Ale 
podľa mňa je to pre každého inak. Niekto miluje mačky, iní škrečkov, kone, králikov alebo papagája. Všetky 
tieto zvieratá vám môžu robiť spoločnosť.
 Ale pomysleli ste si niekedy, že by dieťa mohlo mať za najlepšieho zvieracieho priateľa akváriové 
rybičky? Pravdepodobne aj hej, ale nie je to také klasické ako napríklad zajac alebo mačička. A ja patrím 
práve medzi deti, ktoré majú za kamošov práve akváriové rybičky. Možno vám tieto názvy druhov budú 
niečo hovoriť: prísavník obyčajný, tetra čierna a bojovnica pestrá. Mám jedného prísavníka, jednu tetru a tri 
bojovnice. Milujem bojovnice. Dve bojovnice sú samičky a jeden je samček. 

Ale poďme pekne po poriadku. Začneme prísavníkom menom Charlie. Volá sa tak preto, lebo jeho meno 
je vhodné aj pre dievča, aj pre chlapcov. A keďže sa jeho pohlavie dá zistiť iba DNA testom, je to takto 
výhodné. Ale hlavným dôvodom, prečo sa volá Charlie je ten, že keď sa tak plazí po akváriu, vyzerá tak 
vtipne ako Charlie Chaplin. Je to môj vtipný Charlie. Ďalším obyvateľom akvária je tetra. Volá sa Minho. 
Nazval som ho tak preto, lebo keď sa ide nakŕmiť, je taký rýchly, že ho nestíham sledovať, a tak isto sa volá 
postava z mojej obľúbenej knihy Labyrint od Jamesa Deshnera, kde je Minho najrýchlejší bežec, ale nie je 
najsmelší, tak isto ako moja tetra. Stále sa schováva a nakŕmiť sa ide ako posledná, keď odídu všetky 
bojovnice. Ale možno je len džentlmen a dáva im prednosť. Kto vie? A ako posledné sú tu moje tri bojovnice. 
Dámy majú prednosť, takže nimi začnem. Jedna sa volá Akemi, čo po japonsky znamená krásna. Druhá sa 
volá Kita, čo znamená sever. Samček sa volá Senshi, čo znamená bojovník, lebo ryby bojovnice sú násilné, 
ale iba trochu. 

Predstavte si, že nápad mať akvárium mi skrsol len vďaka snu, ktorý sa mi raz v noci sníval. Hneď ráno 
som začal hľadať informácie a zistil som, že ma to bude baviť. A tak sa nočný sen zmenil na realitu. Myslím si, 
že by sme mali snívať s otvorenými očami a dávať si čo najviac cieľov. Blízkych, ale aj vzdialených. Veď 
cesta je cieľ...

FILIP TÓTH
CENA ĽUBOVNIANSKEHO OSVETOVÉHO STREDISKA

TURISTIKA NA PODPÄTKOCH

Bude to príbeh strachu, radosti, očí mokrých od sĺz, odvahy, spolupatričnosti, priateľskej pomoci a... 
čo to trepem? Jednoducho sme sa stratili v lese. Ale pekne poporiadku.

Doznieval potlesk. Nie pre nás, samozrejme. Herci na javisku sa ukláňali a nás už prenasledovala 
myšlienka, čo s načatým... nie večerom, veď je dopoludnie. Dav žiakov a učiteľov sa vyvalil zo sály a väčšina 
si to nasmerovala do kaviarní v centre mesta. Aj my. Marek, pre informáciu, celkom dobrý kamoš a ja sme si 
sadli tiež do jednej z nich a objednali si kávu. Čoskoro sa vo dverách objavili ďalší dvaja spolužiaci Anička a 
Pišta. Pozdravili sme sa na diaľku, prišli k nášmu stolu a objednali si akúsi čistú vodu za dve eurá. Okno 
kaviarne nám ponúkalo pohľad na vrch Dubeň, na ktorom sa týčila nová rozhľadňa.

„Tam by som šiel,“ povedal Pišta so zasneným pohľadom, ktorý nespúšťal z kopca.
„Poďme,“ povedala Anička a Pištík sa k nej energicky otočil. Vymenili si pár slov v štýle: ideme? 

nejdeme? poďme! tak dobre.
„Pôjdete s nami?“ obrátili sa s otázkou na mňa a na Mareka. Pozreli sme jeden na druhého a ohodnotili 

svoje „turistické“ oblečenie. 
 „Čo vám šibe? Takto?“ spýtali sme sa takmer jednohlasne. Ale vedeli sme, že na takýto strelený nápad 

sa nehovorí nie.  
 „Veď je to len prechádzka a navyše tam vraj vedie pohodlný turistický chodník,“ obhajovali svoje tí dvaja.
Za Budatínom, čo je prvá dedina na našej trase, sme sa akosi nevedeli  zorientovať a stratili cestu. To 

nám to teda pekne začína, pomyslela som si, ale nevzdávali sme sa. Konečne sme objavili turistickú 
značku. A potom bolo už iba horšie. Spomínaný turistický chodník sa chodníkom nedal nazvať. Cesta do 
lesa bola rozbahnená nedávnymi dažďami. Moje podpätky sa zabárali do blata a náhodnému turistovi sa 
muselo zdať veľmi podozrivé, keď som sa elegantne oblečená trepala hore do kopca. Kráčali sme už dobrú 
hodinu, keď sme došli na rázcestie. 

„Nemala by tu byť značka?“ spýtala sa Anička.
„Dobrý postreh,“ podotkla som a z mojej kabelky som vyhrabala mobil. „Podľa GoogleMaps máme ísť 

tadiaľ,“ ukázala som rukou.
 „To bude somarina,“ zamudroval Pišta. „Podľa môjho pôjdeme správne, ak pôjdeme hore. Potom 
vyjdeme priamo pod vežou.“
 „Hovadina. Veď sme iba kúsok nad Váhom.“ 

Všetci traja sme si začali vymieňať pohľady. 
„Ľudia, kde sme?“
Začal sa náš „boj o život“. 
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„Je to správna značka?“ nedôverčivo a s obavou, že sa budem musieť snáď plaziť po tom kopci, som sa 
opýtala. 

„Určite. Neboj, nebude ťažké sa tam dostať... normálne sa tam vyštveráme, pohoda,“ povedal Pišta. 
Mala som chuť sa smiať i plakať zároveň. Bola v tom akási skrytá irónia. Idete do divadla a skončíte v lese. 
Dobrý námet na divadelný scenár. Marek sa rozbehol hore kopcom. V ruke sa mu hompáľala jeho taška z 
kníhkupectva s logom Ikaru. Pišta a Marek boli hore prví. Ja a Anička sme sa pomaly hýbali smerom k nim. 

Kde-tu konár stromu, nejaký krík mi poslúžili, aby som sa približovala k cieľu. Potom som objala najbližší 
strom, aby som si oddýchla (nikdy som nechápala objímačov stromov, teraz už chápem) a od neho som po 
štyroch vyšla k ďalšiemu. Na ruke som mala pocit čohosi slizkého. Najskôr som vykríkla. Chalani boli 
pripravení ma zachrániť, ale bol to iba nejaký nešťastný slimák, ktorý už nedôjde do cieľa. Dúfam, že ja áno.. 
Obišla som ešte pár stromov a dostala som sa do miesta s balvanmi. Všetci na mňa zvrchu hľadeli.

„Ako ste sa tam dostali?“ spýtala som sa ostatných.
„Po nohách,“ zasmial sa Pišta.
„Jééžiš, Mazaňová, ty turistka, nezdržuj!“ povedal Marek svojim nemeckým akcentom.
„Ale čo ak spadnem?“ Všetci moju otázku odignorovali. 

Už, už som bola hore, keď tu...
„Padám!“ zakričala som. Po úžasnom čísle blatoletu som nakoniec zaparkovala. Všetci mi pomáhali zo 

zeme. 
„Vrátime sa?“ navrhol Pišta. 
„Hej, poďme naspäť,“ povedala Anička. 
Osopila som sa na Pištu: „Keď som tu už vyliezla, tak teraz necúvnem. Chcem fotku na tej vyhliadke.“
Po útrapách prišla úľava, ak tak vôbec môžem nazvať turistiku na opätkoch. Hore sme sa dostali 

pomerne rýchlo. Ukázalo sa, že aj napriek tomu, že sme sa nevedeli zorientovať, nestratili sme ten správny 
smer. A keď sme videli vrchol veže v diaľke, od radosti sme sa rozbehli. Vyhliadka bola síce ešte uzavretá, a 
upozornenie Na vlastné nebezpečie sme si nevšímali. Nešli sme tu predsa cez tie krkolomné cesty-necesty 
len tak. 

„To je krása,“ žasla som pohľadom na výhľad. Pod nami Váh, za ním Žilina a keď ste sa pozreli ešte ďalej, 
videli ste Fatru. A na opačnom konci sa nám k nohám položili Beskydy i ich Kysucká brána. Bolo to ako byť 
kráľom svojho času a aj svojho sveta. Fotku nemám, kiežby sa mi mobil vybil o hodinu neskôr. Stálo to teda 
za to? Áno. Nebudem ani rozmýšľať nad inou možnosťou. Prečo? Nie každý si predsa môže do životopisu 
napísať, že zdolal Dubeň na podpätkoch bez jediného pádu.

A čo viac? Dostali sme tam hore aj Aničku, ktorá má strach z výšok. Prekonali sme seba a urobili sme si 
zážitky, na ktoré sa nezabúda. Môj dedko hovorí, že môžeme sedieť každý deň v kinách, kaviarňach a 
divadlách, ale pravý zmysel toho všetkého pochopíš až uprostred ničoho. Tiež hovorí, že skutočné 
spomienky nezachytáva papier, ale srdce.

Cestu späť sme dlho nehľadali. Poctivo sme sledovali každý kameň, každý peň a každý strom, aby sme 
nezišli z cestičky. Potom sme odprevadili Aničku za jej maminou, Pištu na autobus a ja a Marek sme sa 
cestou na vlak zastavili na pirôžky ako správni turisti.

Večer som všetko vyrozprávala mamine. A už sme sa aj s Aničkou dohodli na ďalšiu túru. Ale už nie na 
hrubých podpätkoch. Dohodli sme sa, že nabudúce zdoláme Ľadonhoru na ihličkových podpätkoch a v 
šatách. Budeme pravé lesné víly, nemyslíte?

PATRÍCIA MAZAŇOVÁ
CENA PRIMÁTORA MESTA STARÁ ĽUBOVŇA

Ničí mobil nevedel, kde presne sme a čo bolo horšie, les bol taký hustý, že sme nevideli ani, ako ďaleko 
sme od mesta. Čoskoro sa stratil čo len náznak lesnej cestičky. Bezducho sme kľučkovali pomedzi stromy. 
Najviac opakovaná veta bola: „Počkajte ma, nevládzem!“ alebo „Mám v blate celý podpätok!“. Chcela som 
zavolať mamine o radu, ale tá keby zistila, že som šla v blúzke a na vysokých topánkach do lesa... Ani 
pomyslieť. Vložila som telefón späť do mojej elegantnej kabelky.

„Vybil sa mi mobil,“ zahlásil Marek ako prvý z našej výpravy. „Som smädná.“  „Mňa bolia nohy v tých 
topánkach.“ Boli sme hladní, smädní, celí od bahna a čo je najhoršie, úplne bezradní. Hovorí sa, že keď ste v 
prírode a stratíte sa, máte sa orientovať podľa slnka alebo hviezd. Bolo však pod mrakom a hviezdy nás 
napoludnie  akosi tiež nechali v štichu. 

„Značkáááá!“ zakričala Anička, od preľaknutia som sa pošmykla a moje nohavice už neboli bledé. 
Značka tam naozaj bola, zo zeme som ju na strome videla celkom zreteľne. Prezerala som si terén. Strmý 
kopec, uhol... tipujem 70°, zopár stromov, ale boli príliš riedko na to, aby som sa o ne pri chôdzi zachytila a 
tesne pri  vrchole bol väčšinou balvany. 
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CHCEM MAŤ SVOJHO MILÁČIKA

Chcela by som mať koňa.
U mňa v izbe, u mňa doma.

A na šieste poschodie,
výťahom sa odvezie.

Ale je tu problém veľký,
nezmestí sa do postieľky.

Koňa teda NIE!

Chcela by som mať mačku. 
Takú maličkú hračku.

Bola by strakatá
a krásne chlpatá.

Mama vraví: „Tak to nie,
bolo by to trápenie!“

Mačku  teda NIE.

Chcela by som mať zajka.
Má ho kamoška Majka.

Rád si svoje zúbky brúsi,
 káble, drevo, všetko skúsi.

Obhryzený nábytok,
už nebude poriadok.

Zajka teda NIE.

Chcela by som papagája.
V klietke toho povystrája.

Rozpráva si celý deň,
asi z toho ohluchnem.
Ja som teda utáraná,

všetkých z toho bolí hlava.
Papagája teda NIE.

Chcela by som tuleňa?
Škrečka? Psa? Či jeleňa?

Je to ťažké, lebo veď
rovnaká je odpoveď.

NIE a NIE a NIE!

Kúpili mi rybičky,
hoc nemajú nožičky.

Ešte jednu chybu majú,
len v akváriu sa spolu hrajú.

Veľkú radosť aj tak mám,
často na ne pozerám. 

SVET PONÍKOV A KONÍKOV

Kreslím všade. Doma, v čakárni u lekára, v škole, u babiny, ktorá je maliarka, u tety, v reštaurácii, kým 
čakáme na jedlo. Hoci obkreslím všetko, čo mi dajú, najradšej mám kone, koníky a poníky. Sú to moji 
najväčší štvornohí miláčikovia. Kreslím ich na všetko. Na papiere, papieriky, vreckovky, na stôl, do novín a 
časopisov. Dokonca som ich pár nakreslila aj do knihy. Takých maličkých, že ich skoro nebolo vidieť. Keď to 
však rodičia zbadali, povedali: „Ajajáj, kone patria na statok, nie do knihy!“ Odvtedy knihy radšej čítam a 
nekreslím do nich.

Koníkové a poníkové mám skoro všetko. Školskú tašku, peračník, tričká, plagáty na stene, obliečky, 
kalendár a veľa krásnych kníh a časopisov.

Chcela by som mať jedného aj doma. Len by sa nezmestil do výťahu a na šieste poschodie by asi po 
schodoch nevyšiel. Hoci je náš b yt dosť veľký, posteľ je malá. A susedia by asi radosť nemali a nepochopili 
by to.
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Hrám sa s nimi skoro každý deň. Robím im domčeky, ohrádky, češem och, starám sa o nich a pár som 
ich aj ostrihala. Na to sa mama veľmi hnevala. Predstavujem si, že sú to živí a diví poníci. Ja som jedna z 
nich, učím ich počítať, čítať a písať. Inokedy im z domčekov robím cestičky, navštevujeme sa 
navzájomrobíme si bunkre, schovávame sa pred búrkou. Niekedy ich češem a dávam im moje gumičky a 
sponky. Stáva sa, že ráno si nemôžem urobiť ani copík, lebo všetky gumičky sa zrazu stratili.

Svet poníkov a koníkov, mojich miláčikov, je úžasný. Nechcem to priznať, ale jazdiť na nich sa bojím, 
lebo je to výška a poníci sú predsa pre malé deti. 

RADKA MAĎAROVÁ
CENA ĽUBOVNIANSKEJ KNIŽNiCE

NÁŠ HRDINA PEJO

Tento príbeh nie je môj, je môjho dedka, ale lásku ku koňom som zdedil po ňom. Môj dedo Jozef býval na 
dedine a choval koňa, hnedého žrebca Peja. Stalo sa to raz v zime. A bola to tuhá zima. Pejo viezol drevo z 
neďalekého lesa. Bola víchrica a nebolo vidieť ani na krok. Dedo vypriahol Peja a pomaličky blúdili po lese. 
Vtom v diaľke uvidel zasvietený lampáš v obloku. Boli takmer doma!  Museli však  ešte prejsť po 
zamrznutom jazere. Dedo išiel vpredu a kôň za ním. Naraz sa ľad pod dedom prelomil. Zúfalý sa chytil 
Pejovej vôdzky a Pejo z celej sily deda vytiahol na breh. V ceste však nemohli pokračovať, lebo dedo zistil, 
že nemôže stúpiť na nohu. Bola vyvrtnutá. Pejo ešte potiahol deda pod najbližší strom a tam ho dedo pustil. 
Od bolesti nevládal hovoriť, zmohol sa iba na tichú prosbu: „Pejo, choď  po pomoc, prosím ťa!“ Netušil, či mu 
zviera rozumelo. Kôň sa však vybral k domu a tam už čakala ustráchaná babička. Hneď zavolala uja a išli s 
Pejom hľadať dedka. Zaviedol ich k stromu, kde nechal deda. Ujo ho naložil na sane a spoločne išli domov. 
Teta zavolala lekára, ktorý nohu ošetril. O pár dní prišiel dedo k Pejovi, aby mu poďakoval za záchranu 
života. Stali sa z nich nerozluční priatelia. 

Pejo je dnes už starý, ale každý deň sa o neho s láskou starám, aby som pokračoval tam, kde môj 
milovaný dedko skončil, keď sa pred rokom s nami navždy rozlúčil. 

ADAM VEČEREK
CENA ĽUBOVNIANSKEHO MÚZEA

PRIATEĽ JE PRIATEĽ 

Prišlo prázdninové pokazené počasie. Prší a prší. Po príchode priateľov Patrika a Paľka prišla poriadna 
páľava. Priatelia sa pripravili na prechádzku prekrásnou prírodou. Pribalili si do plecniaka pršiplášť pre 
prípad prehánky. Paľko priložil aj pečivo, párky a potrhaný papier pre prípravu pahreby. Pootvorili plot a 
pobrali sa peši.

Pojašený psík Punťo posklakoval popri Paľovi. Pomaly prechádzali pestrofarebnými poľami, prezerali si 
peniace sa potoky, pohoria a porozprávali si príhody. Poriadna pohoda. Paráda. 

Punťo sa plynule prepletal pomedzi Paľkom a Patrikom. „Pozor psisko!“, pritvrdil Paľo. Potom sa prudko 
potkol o Punťa, pošmykol sa na päte. Padol na prst. Prst puchol. Poriadny problém! Patrik privolal pomoc 
píšťalkou. Počkali. Počuť pískanie? „Pomóóóc.“ Patrik prešikoval Paľka pod pazuchu k pníku. „Poseď si,“ 
povedal. Prejde to puchnutie? Pred pníkom povzdychol. Pozerá na psíka. Pes sa prihrbil, prešiel pohľadom 
po Paľkovi. Prečo plače? „Pomaly pôjdeme,“ povedal Patrik. Potom pooddychujeme.

Psík prudko podbehol k potoku. Potom preskočil a prešiel k poliam. Potom príde, povedali si priatelia. 
„Poďme pojesť pochúťky z plecniaka a pôjdeme.“ Pripravili pahrebu. Paľko ponoril palec do potoka a 
povzdychol. Pomohlo? Pravdaže!

Paľko povie: „Pozrite!“ Pri posede pobehuje Punťo. Pozerá za pník. Prečo? Prišla privolaná pomoc! Pán 
poľovník pribehol. Pomohol s palcom a poranenie poošetroval. Punťo sa postaral o pomocníka. Paľo sa 
poďakoval za prívetivosť.

„Pekný psík“, povedal Paľko. „Pekný si. ...a prepáč,“ pošepkal potichu. Pohladkal priateľa a pokračovali. 
Pomaly sa priblížili k príbytkom.

Prázdninová pohoda pominula. Potom sa priatelia na príhode z prázdnin pobavili.
Pravda je pravda – pes je priateľ a priateľ pomáha.

TOMÁŠ GROFČÍK
CENA ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV

Moja izba je plná hračiek. Najviac mám plyšákov a ešte viac koníkov a poníkov. Nikto ich ešte 
nespočítal. Určite by som to urobila aj ja, veď som prváčka. Ale niektoré mám postrácané, iné postrkané pod 
posteľou a niektoré som odniesla k babine.

(PRÍBEH S PÍSMENKOM P)
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XXX

vždy ma čakáš na tom istom mieste
objímaš ma
zohrievaš

trávim s tebou viac času ako s rodinou
keď sa k sebe pritúlime
kopú ma všetky múzy
zabudnem na starosti

najradšej
by som celý deň bola len s tebou

nikdy nič nepovieš
ale ja rada počúvam tvoje ticho

voniaš ako najkrajšie leto
si ten najúžasnejší štvornohý priateľ

milá posteľ

XXX

Kôpka ľudí na dvore sa veselo zhovárala. Nechápem, z čoho majú takú radosť. Pozrela som sa na Lili. 
Vyzerala naozaj pokojne. Akoby sa celkom zabávala na tých úbohých vtipoch, ktoré práve odzneli. „Tá vaša 
Lila je poriadne tučnáááá!“ zatiahol mužský hlas. Čo? Hádam som zle počula! Lili síce nemá postavu 
modelky, ale takto ju urážať nemuseli. „Uteč Lili!“ snažila som sa jej nejako telepaticky naznačiť. Lenže tá, 
keď ma uvidela, zvalila sa na bok. To robila vždy, keď chcela, aby som ju škrabkala. Mala som chuť sa k nej 
rozbehnúť a hrať sa s ňou, ale nemohla som. Rodičia mi to zakázali. Mohla by som sa iba pozerať, to by som 
však nedokázala... „Kúpime ti novú,“ povedala mama, keď videla môj spýtavý pohľad. Práve vyšla z domu. 
Mierila k hlúčiku ľudí a niesla im niečo na pitie. „Mami, prosím!“ Otočila sa, no nič nepovedala. Natiahla som 
si rukavice. Včera sme sa dohodli, že pôjdem k  Anne, aby som nebola smutná.

Pomaly som kráčala k bránke. Vtedy prišlo na dvor červené auto. Vystúpil z neho zavalitý pán s ryšavými 
fúzmi. Chcela som sa rozbehnúť a rýchlo utiecť čo najďalej, ale namiesto toho som sa otočila. Tučný pán 
začal vyberať z kufra auta nože a rôzne hrôzostrašné nástroje. Keď to Lili zbadala, začala skákať a kvičať 
ako divá. Po dlhých sekundách intenzívneho kvičania zvalila ohradu a behala po dvore ako zmyslov 
zbavená. Nabúrala do tučného pána a ten tvrdo dopadol na zem. Všetci sme na ňu prekvapene i 
prestrašene čumeli, len ocko a strýko sa ju snažili chytiť. No jasné, usmiala som sa len tak pre seba! Lili sa 
predsa bráni! Takže moje kurzy sebaobrany predsa len neboli zbytočné! Netešila som sa však dlho. Tučný a 
teraz už aj nahnevaný pán vybral z kufra auta pištoľ. Lili sa opäť rozbehla oproti nemu. Zase ho chcela 
prevrátiť, ale tentoraz bol trochu rýchlejší... 

Vystrelil tak nečakane, až sme všetci zhíkli. Lili zakvičala a skočila na tučného pána. Spolu spadli do 
pripraveného koryta. Lenže Lili už viac nevstala. Otočila som sa a bežala k Anne. Plakala som. Ale zároveň 
som bola šťastná, že moja Lili padla v boji za svoj život. Bola mimoriadne statočné prasa. A na pamiatku 
padlej Lili som od dnes vegetariánka.

MÁRIA BARNOVSKÁ
CENA POROTY
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ANNA

Anna bola celkom normálne dievča. Chodila do úplne obyčajnej školy, no vravela si: „Tá moja trieda nie 
je v poriadku“. V nej ju volali Anička – Panička, lebo bývala v meste a v paneláku na sídlisku. No pred tým 
bývali na dedine 8 rokov. A to, že jazdí na koni, nikto z jej spolužiakov nevie.

Bol pondelok. Škola volá! „No jasné, mňa volá tak budík!“ pomyslela si Anna. Prišla trochu neskôr, no 
učiteľ tam ešte nebol. Zrazu sa v triede ozval hrozný rehot. To preto, lebo nemohla zložiť stoličku. Priviazali 
jej ju špagátom. V triede síce mala kamarátky, no nie také, aby jej pomohli v núdzi. Našťastie jej Ema 
požičala nožnice. Tieto žartíky však neskúšali len na nej. Oni všetci, s pár výnimkami, boli tiež z mesta, no 
nikoho iného si nevšímali. Iba ju!

Blížil sa koniec školského roka. Mali triednickú hodinu. Pani učiteľka povedala: „Tento rok to so 
správaním nebolo najlepšie, ale v súťažiach ste hviezdili. Za to pôjdeme na chatu. Je to blízko jedného 
ranča.“ „Jéj, kone!“ zvolala Eva. „Áno, máte tam zaplatenú jednu hodinu, spolu to bude aj s dopravou stáť 17 
eur.“ 

O týždeň boli peniaze vyzbierané. „Mami, musím na ten výlet ísť?“ 
„Možno si zlepšíš vzťahy s kamarátmi a už je to zaplatené. A navyše, kone máš rada.“ 
„No dobre, skúsim to.“ 
„Kufor máš zbalený?“ 
„Hej, rajtky si mi zbalila?“ 
„Tu ich máš.“ 
„Ok.“ Anna nemohla uveriť, že do výletu ostáva už iba jedna noc. Ráno Anna vstala o šiestej. Všetko 

ešte raz skontrolovala a naraňajkovala sa. Rozlúčila sa s rodičmi, sestrou, bratom a nakoniec si zobrala zo 
skrinky na obuv chapsy, ktoré chránia nohu jazdca.

O tri hodiny už boli na chate. „Po obede máme tú hodinu na miestnom ranči,“ povedala učiteľka. Na izbe 
bola Anna s Leou, Simou a Norou. Nič moc. Po obede sa nevedela dočkať hodiny. Aj Maťa a Klára jazdili, boli 
z „béčky“. Anna z „áčky“ jazdila sama z triedy.

„Skupina jeden budeš ty, ty a ty....“
„Skupina dva zas ty, ty...“
„Skupina tri bude Maťa, Klára a Anna.“
„Úžasné,“ zvolala Anna, no myslela to ironicky. O 10 minút boli pri výbehu koní na ranči.
„Deti, vítam vás na ranči u Jana. To som ja. Budem váš jazdecký inštruktor. Budem učiť s Betkou 

začiatočníkov, čiže prvú a druhú skupinu. A tretiu skupinu pokročilých bude mať na starosti Katka.“
„Ahoj, Katka,“ zvolali Anna, Maťa a Klára takmer naraz.
Prešlo sa na sedlanie a uzdenie. Lenže traja asistenti a jeden inštruktor nestačili na 45 detí a troch 

učiteľov. A tak pomáhala aj Anna. Mohli by aj Maťa a Klára, no ony nikomu pomôcť nechceli. „Čo je toto, 
Anna?“ spýtala sa Eva. „Toto je čelenka, podhrdelník, lícnice...“ pokračovala Anna a ukazovala Eve časti 
uzdy. Pomohla mnohým.

Keď všetci vychádzali zo stajne, niekto tresol dverami! Kone sa splašili a poutekali aj s jazdcami. Len pár 
báb a chalanov udržalo svoje kone, no asi pätnásť ich ušlo. „Veď nevedia cválať!“ vykríkla Klára. „Poďte,“ 
zavolala Anna na Betku a Katku. Zavolala aj Jana a povedala: „Klára, Maťa, prečo by sme im mali pomôcť?“ 
„Teraz nemudrujme a poďme!“ Anna spolu s kamarátmi, teda svojimi novými kamarátmi, zachránila celý tím.

A tak si nakoniec Anna predsa len našla kamarátky. Spoločným koníčkom – jazdectvom, najlepším 
športom na svete.

ELIA ARENDÁČOVÁ
CENA ĽUBOVNIANSKEHO LITERÁRNEHO KLUBU
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SPOLU NÁM TO LADÍ

Kde sa vzal, tu sa vzal, pri posteli ráno spal.
Žmurkol na mňa hnedým očkom,

slnko za oblôčkom pošteklilo
jeho fúzik,

namotal ma sťa motúzik.

V hebkej srsti farby zlatej dal mi nádej.
Vraj je môj, do srdca sa vryl,

pod koberec skryl,
svoj chvostík

sťa maják vystrčil.

Na záhrade vo voliére denne čaká.
Má ma rád, mám ho rada,

k nohám vďačne sadá,
ňufáčikom hladí.

Benyk,
 môj psík, spolu nám to ladí.

ANKETA

V lese majú opäť stretko,
prišiel kde – kto,

veľkí, malí,
tí, čo v lese domček mali.

Múdra sova nelenila,
hneď anketu vyhlásila.
Anketu o dobrej mame,

o zábavu postarané.

Medveď  brmle:
„Moja mama starostlivá
v brlohu nás nakŕmila.“

Líščatá tie chvostom vrtia:
„Naša mama šikovná je,

z kurína vždy jedlo máme,
o nič sa my nestaráme.“

Len zajačik hudie svoje:
„Moja mama, dobrá milá,

 vždy nás srdcom nakŕmila.
Nemali sme sena, trávy,
nuž rozprávky čítala mi.“

Tak si teda vyberte, kto by vyhral v ankete?

EVA ONDERIŠINOVÁ, 1. MIESTO
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MEGI A JA

Keď prestalo pršať, ja a moja psia priateľka Megi sme sa vybrali von na prechádzku do lesa. Na zem 
dopadali ešte posledné dažďové kvapky. Dívala som sa, ako sa po náraze na cestu rozprskli a pomaly 
stekali pod mojimi nohami. 

Keď sme došli na kraj lesa, pristavili sme sa pri starom dube. Vtom zasvietilo slnko a na oblohe sa 
objavila obrovská dúha. ,,Pozri," povedala som Megi, a tá sa na mňa otočila, akoby mi rozumela. Čím dlhšie 
som sa na dúhu pozerala, tým viac nádhernejšia sa mi javila. Zaostrila som zrak. Zdalo sa mi, akoby ponad 
dúhu leteli pestré motýle. „Sú to dúhové motýle,“ povedala som Megi, ale tá ma veľmi nevnímala. 
Sústredene hrabala v zemi pod dubom. Mali sme veľké šťastie, lebo takéto motýle vidno len zriedkavo. Po 
oblohe sa preháňajú tak rýchlo, že zvyčajne vyzerajú ako farebná machuľa. Dúhové motýle odrazu zleteli 
na zem a mávnutím krídel zhodili dažďové dúhové kvapky z duba na Megi. Vtom sa Megi otočila na mňa a 
svojím pohľadom sa ma spýtala: „To ty?“ Už – už sa chcela za mnou rozbehnúť, no vtom ju niečo zastavilo. 
Jej pozornosť upútali dva vtáčiky, ktoré sedeli na konári duba. Lúče slnka začali viac hriať a farby dúhy spolu 
s dúhovými motýľmi sa vytratili z oblohy.

Po tomto peknom dobrodružstve sme sa vrátili domov. Megi trocha ufúľaná a ja šťastná. Na tento deň 
rada spomínam.

                  GABRIELA GALAJDOVÁ, 1. MIESTO

MÔJ ŠTVORNOHÝ KAMARÁT

Rodičia sa rozhodli, že na druhý deň pôjdeme za bratom a jeho rodinou na návštevu. Už sme tam dlhšie 
neboli a chceli sme zistiť, ako sa im darí. Od radosti som ani zaspať nevedela a túžila som, aby už bolo ráno. 
A ani som sa nenazdala, už sme nasadali do auta s mnohými darčekmi. Cesta ubehla rýchlo. 

Po krátkom zvítaní, sme si posadali do obývačky a začali sa rozprávať. Za chvíľu som pocítila nejaký 
pohyb okolo mojej nohy. Keď som sa pozrela dole, nič tam nebolo. Asi sa mi to všetko len zdalo. Zanedlho sa 
to zopakovalo. Bratova manželka zbadala moje rozpaky a zasmiala sa. Vraj to náš malý Samko takto 
nadväzuje známosť. Ja som si myslela, že on spí, a preto nás neprivítal. Veď pred niekoľkými mesiacmi len 
spal a jedol.... Neprestala som sa dívať na zem. Vtedy som ho zbadala. Liezol po štyroch neskutočne rýchlo. 
Stále sa usmieval. Zodvihli sme ho, vystískali, ale jemu sa to nepáčilo. Pýtal sa na zem, aby mohol liezť, kde 
sa mu v izbe zapáči. Vraj má najradšej veľké kvetináče, z ktorých malými rúčkami vyhadzuje zem. Tak preto 
sú všetky dostupné predmety vyložené, aby ich na seba nestrhol. A neprišiel k úrazu. Na takéto  malé dieťa 
treba dávať veľký pozor.

Pokračovali sme v rozhovore a mama spozornela. Ticho... To je zlé znamenie. Všetci sme sa rozbehli po 
izbe ho hľadať. Volali sme ho po mene. Nič. Neozýval sa. Jeho mama poznala niektoré zákutia, kde sa 
zvykol skryť. Teraz tam nebol. Zbadala som pootvorené dvere na chodbu. Niekto ich zabudol za sebou 
zavrieť. Ticho som prehľadala všetky kúty a... Schoval sa medzi kabáty. Vôbec ho nebolo vidieť. Keď ma 
uvidel, roztiahol rúčky a od radosti ma objal. Tešil sa, že som ho konečne našla. Jeho dotyk bol mäkký, teplý. 
Pritúlila som si ho k sebe. Veď je to môj malý štvornohý kamarát. 

LAURA OBERTOVÁ, 2. MIESTO

ZVIERACIE  MORE

Do vane vhoď veľa hračiek,
psíkov, koníkov aj mačiek.

Nech sa tešia z kúpeľa,
už tam chýbam iba ja!

KONÍKY

Mám ja kone, vrané kone
cválajú mi po paplóne.

Veľkú radosť mám,
keď sa na nich v sníčku pohojdám.

SOŇA ČANDÍKOVÁ, 2. MIESTO
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SVETOVÝ FUTBALISTA

Futbal je šport, ktorý ma baví,
vďaka nemu som aj zdravý.

Výkop sem, výkop tam,
za loptou sa naháňam.
Spotiť dres to je drina,
o futbale sa mi sníva.

Rýchlosť vo mne drieme od malička,
chcel by som byť ako Messi,

teda svetová jednička.

Už na sebe pracujem,
na ihrisku neoddychujem.
Zodral som už jedny tretry,
fandia mi aj moje sestry.

Dávať góly do brány,
nemám žiadne zábrany.

S loptou žijem každý deň,
byť svetovým futbalistom je môj sen.

DÁVID JELENČÍK, 3. MIESTO

ŠKREČOK ŠKRČOK

Bol som sám. V tmavej škatuli. Počul som zvuky. Zvláštne zvuky. Také šuchotanie akoby... Ticho. Ale 
falošné ticho. A vtom záblesk! Zavrel som oči a dúfal. Dúfal som, že to bol len sen.

„Pekne, Lilo a teraz skok!“ Buch! Svet sa zatočil.
„Prepáč!“ zabrechal pes, ktorý do mňa narazil.
Bol som v nákupnom centre. Pri klietke s hadmi. Slúžil som ako návnada. No zmenilo sa to, odkedy som 

spoznal Karin. A teraz je ona moja panička.
Mám aj kamaráta Lila. Celé dni skuvíňa a breše. Najradšej by sa iba hral. Žije s nami aj Timi. To je mačka. 

A veľmi zákerná mačka. Spapá Karin keksík a keď zistí, že Lilo spí, dá omrvinky z keksíka pred jeho papuľku. 
Potom je Karin nahnevaná na Lila. 

Jedného dňa sa priplazil na farmu Yeti. Had. Zobral ma do nejakej tmavej nory. Našťastie som vedel, čo 
mám robiť, lebo som už žil v blízkosti hadov. Zaliezol som do úzkeho priestoru a čakal, čo sa bude diať. V 
otvore nory som zbadal labu, ktorá zrazu uchmatla hada a vytiahla ho von. Bola to Timi.

„Vďaka, že si ma zachránila.“ Timi sa usmiala popod fúzy, strčila žartom do mňa, škrečka Škrčka  a 
odbehla. A zrazu som počul Karin, ktorá si sama pre seba hovorila:
„Mám doma škrečka,
malinkého Škrčka.
Strčí všetko do papuľky,
chlieb, zrno a aj bobky. 
Je tu Timi – mačka,
čo nám myši mačká.
Lilo, Timi, Škrčok a ja, Karin
tvoríme veľmi šťastný tím.“  

                                                                      PAULÍNA SELEŠOVÁ, 3. MIESTO
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ZAJKO A JEDLIČKA

Za veľkou riekou na kraji lesa rástla krásna jedlička. Bola zima a jedlička mala konáre pokryté bielym 
snehom. Na svoju krásu bola pyšná a s nikým sa nerozprávala. Raz skackal okolo nej malý zajko. Veselo si 
hopkal, až kým ho neuvidela líška. Pomyslela si: „Toho musím lapiť.“ A už si začala brúsiť zuby na mladého 
chutného zajačika. 

Zajačik zbadal líšku a zľakol sa. Hľadal miesto, kde by sa skryl. Napadlo mu, že by sa mohol skryť pod 
jedličku. Lenže jedlička mu to nechcela dovoliť. „Choď preč!“ odohnala ho. Zajačik odbehol a našiel si iný 
úkryt. Líška ho nenašla. 

O pár dní prišli do lesa robotníci s pílami. Bolo pred Vianocami a začali píliť stromčeky. Jedlička 
zosmutnela, pretože naďalej sa chcela pýšiť svojou krásou v lese. Nechcela byť ovešaná ozdobami v teplej 
izbe. Bola čoraz smutnejšia a ľutovala, že bola k zvieratkám nevrlá. Teraz by privítala, keby sa mala s kým 
podeliť o svoj smútok. 

Malý zajačik, ktorý často hopkal okolo nej, zbadal, že jedlička je veľmi nešťastná. Rozhodol sa, že jej 
pomôže. Rýchlo k nej pribehol a ukryl sa pod ňu. Už ho jedlička neodháňala. Sklopila svoje vetvičky, aby ho 
chránila pred studeným vetrom. 

Na druhý deň prišli robotníci opäť. Chystali sa jedličku vypíliť. Uvideli však, že pod jedličkou je schúlený 
malý zajko.  Bol krásny a triasol sa od zimy. Rozhodli sa, že jedličku nevypília. Odvtedy sú zajko a jedlička 
najlepší kamaráti.     

BIANKA PÁSTOROVÁ, 3. MIESTO

NEPOSLUŠNÉ PAPUČKY

„Hurá, budeme sa sťahovať do domu!“ vykríkli sme so sestrou od radosti. To znamenalo, že nám kúpia 
psa. Bol to náš sen. Nikdy nezabudnem na prvý deň.

Keď sme Kiru, teda  malé zlaté šteniatko, prvýkrát doniesli domov, tak sme sa z nej veľmi tešili. V 
predsieni máme veľké zrkadlo a keď sme ju tam položili, tak sa strašne bála. Sama seba. V obývačke sme 
ju hneď uložili do pelechu, ktorý už mala nachystaný. Ona tam však dlho nevydržala. So zavíjaním sa dala 
na prieskum domu. Všetci sme sa s ňou muckali a hrali. Večer sme Kiru uložili do malej ohrádky. 

 Prvá noc bola hrozná. Teda aspoň podľa mamy, ktorá k nej musela vstať aspoň deväťkrát. Ja som však 
o ničom nevedela, pretože som tuho spala. Celý deň sme sa s ňou zabávali a išli na dvor. Ďalšiu noc sme 
spali tak isto ako minulú. Mamina bola unavená a rozhodla sa, že ku Kirinej ohrádke dáme nafukovaciu 
posteľ. 

Takto prešli dni, týždne, mesiace. Postupne si zvykla na nás, dom aj okolie. Každým dňom rástla a 
mala viac energie. Hrýzla a brala všetko, čo jej prišlo pod zuby. Noviny, hrable, metlu, ratanový kvetináč... 
Pred Vianocami rozťahala a rozhrýzla kábel, ktorý mal ocino nachystaný na vonkajšie osvetlenie. Za obeť 
padol aj venček na dverách. Všetko sme jej odpustili. Veď to bolo naše malé, teda veľké zlatíčko.

Asi ako všetky deti sme sa tešili na darčeky. Jedna z vecí, ktoré som dostala boli papuče. Také teplé a 
chlpaté. „Hm, ďakujem!“ šupla som ich celkom dozadu a venovala sa iným darčekom. Aj Kira si našla pod 
stromčekom pískaciu hračku. Keď prišiel večer, snažila som sa papučky nájsť. Keď sa okúpem, budú fajn. 
Ledva som ich našla. Boli fajn mäkké. Večer som ich vyzula a šla spať. Ráno som mala pri posteli iba jednu. 
„Kde som dala druhú?“ rozmýšľala som. Nakoniec som ju našla v kuchyni. „V noci som bola v chladničke?“ 
nechápala som. Dlho som to neriešila, lebo ma už čakala Kira. Ďalšie ráno som však našla papuču v 
obývačke. „V noci som pozerala telku?“ to už bolo podozrivé. O pár dní som zasa neposlušnú papuču mala 
v spálni. „Mami, ty si si požičala moje papuče?“ Mama na mňa nechápavo pozrela. „Som námesačná!“ 
prebehlo mi hlavou. 

Zamestnalo nás  však niečo iné. Kira rozhrýzla operadlá na kreslách na terase. Boli sme zúfalí. Bolo to 
ťažšie, ako sme čakali. Nevedeli sme čo robiť, tak sme sa rozhodli, že sa vyberieme za cvičiteľom. Ten nám 
poradil, ako na ňu. No a jedno ráno...

Som zasa objavila papučku pri pelechu nášho psa. Už som niečo začala tušiť. No a potvrdilo sa to, keď 
som vstávala ďalší deň. Len tak zo zvedavosti, či sú papučky na mieste, som zošuchla ruku z postele a 
začala hmatať. Zrazu mi niečo olízalo ruku. „Moje neposlušné papučky majú jazyk!“ zasmiala som sa. Kira 
bola celá vytešená, že ma vidí. Schmatla papuču a ťahala ju preč. Záhada bola vyriešená.

Napriek zlotám, ktoré narobila, ju máme všetci veľmi radi. Keď ku nej prídem, skáče od radosti. Veľa sa 
na nej nasmejem. Ešte s ňou treba veľa cvičiť, ale stojí to za to. No a papučky? Sú občas neposlušné a 
čudujem sa, že ich Kira ešte nerozhrýzla.

   VIKTÓRIA HUTTOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE



ŠARIK

Náš pes Šarik – super psík,
futbalista aj poľovník.

Telo ako klobáska,
rád sa s deťmi poláska.

Chvostom vrtí opreteky,
poďte ku mne, malí-veľkí.

Uškom dlhým zaveje, 
človekom až zachveje.

Veselé očká, ostré pazúriky,
s loptou dokáže super triky.

Prihrajte mu len loptu maličkú,
rád urobí zo seba cvičenú opičku.

Šarino je jazvečík,
šibalský a verný psík.
Len čo búdu otvoríme,
veselo si zašantíme.

Rýchlo trieli záhradou.
Kam? To je veru záhadou.

Žiadny plot mu nie je stopkou,
otvára si brány labkou.

Keď však hvizd náš zaznie mu,
vráti sa hneď za bránu.
V revíri je ako doma,

neutečie mu diviak, srna.

V lese veľkým pánom je,
čo uloví, prinesie.

Prekutrá sám každú noru,
lesné zvieratá postaví do pozoru.

Za odmenu kosť si pýta,
nevítaných hostí víta.

Šarik – dobrý kamarát,
každý ho má veľmi rád.

Šibal je to dozaista,
hneď si vaše srdce získa.

BARBORA PORVAŽNÍKOVÁ, 3. MIESTO  

CYRILOVE DOBRODRUŽSTÁ

Bol raz jeden chlapec, ktorý sa volal Cyril. Cyril žil so svojou rodinou v Tatrách. Bolo horúce leto a krásne 
počasie. Ráno, keď Cyril vstával z postele, dostal výborný nápad. Rýchlo vybehol z postele a bežal za 
oteckom do kuchyne. „Óóóci, óóóci, óóóci,“ kričal na otca. „Ocko, nepôjdeme na rybačku?“ spýtal sa otca 
Cyril. Otvoci zasvietili oči od radosti: „Jasné, pôjdeme.“ „A zoberieme aj mamičku?“ spýtal sa otecka. „Nie, 
ja nikam nejdem,“ odpovedala rýchlo mamička. Mamička neznášala rybačku, a preto sa jej nechcelo nikam 
ísť. Cyril toľko prosíkal, až mamička súhlasila. Cyril výskal od radosti na celý dom. Mamička zbalila do 
košíka jedlo, zobrala deku. Ocko zbalil háčiky a udice. Vyrazili na cestu.

Keď prišli k rybníku, mamička rozprestrela deku a povyberala veci z košíka. Všetci začali jesť. Okrem 
otecka. Otecko začal chytať ryby. Cyril sa spýtal mamičky, či by nemohol ísť kúsok do lesa pozbierať lesné 
plody a hríby. Mamička súhlasila, a preto sa Cyril vybral na cestu. Najskôr mu napadlo, že by si dal 
čučoriedky, no zrazu uvidel štyroch krásnych motýľov. Rozbehol sa za nimi. Išiel hlbšie a hlbšie do lesa, až 
narazil na napísané X. Začal hrabať a hrabať, až uvidel v jame zahrabanú truhlicu. Zrazu o niečo zakopol a 
spadol na zem. Nemohol sa postaviť na nohu, a tak začal kričať a volať o pomoc. Mama s otcom to začuli a 
rozbehli sa ho hľadať.
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 Keď k nemu dobehli, zistili, že má poranenú nohu. Museli ísť do nemocnice. Cyrilovi dali v nemocnici na 
nohu sadru. Noha bola zlomená. Rozhodli sa, že poklad, ktorý našli, darujú mestu. Cyril bol vyhlásený za 
najlepšieho pátrača a získal medailu a knihu Pátrači pokladu. Za mesiac sa mu noha zahojila a mohol 
vymýšľať rôzne šibalstvá. 

LILIANA VICENOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE  

DOBRÁ SPRÁVA

Na známosť sa všetkým dáva,
mimoriadne dobrá správa.
Zime sa už u nás nepáči.

Ako sa jej ráči!
Do prírody ma to ťahá,

neláka ma však vyšľapaná dráha.
Po dobrodružstve piští moje srdce,

že ho stretnem, je takmer isté.
Nepoznané, to ma láka,

kopce, kde sa rýchlo zmráka,
kde oblaky smiem pohladkať
a búrky vedia riadne vyľakať.

Svoj foťák značky OČI pripravím,
priečinok HORY v hlave vytvorím.

Ide sa...
Cítite to?

Blíži sa leto!

MICHAELA BAČOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE

LESNÉ DOBRODRUŽSTVO

Ktosi zvoní. Utekám otvoriť dvere. Vo dverách stojí moja kamarátka Adelka: „Nini, ideš s nami do lesa 
na huby?“ Poteším sa, lebo mám rada čistú vôňu lesa a hubovú polievku. 

Kráčame lesom a vychutnávame si prázdninovú pohodu. Ani neviem, ako sme sa stratili z dohľadu 
rodičov. 

Začne pofukovať vietor a na oblohe je oveľa viac oblakov. Ani sme nestihli vybrať z ruksakov pršiplášte, 
spustil sa silný lejak. Kvapky nás udierajú do tváre. Túlime sa k sebe. Dážď však neutícha, práve naopak. 
Kvapky padajú z neba a sú  čoraz ťažšie. Blesky križujú oblohu ako nepopísaný papier a rachot hromu sa 
ozýva celým lesom. Trasieme sa od strachu a chceme kričať, no hrča v krku nám nedovolí vydať z hrdla ani 
hlások. Spoza starého duba na nás zízajú dve červené oči. Chceme sa  rozbehnúť preč, no nohy nás 
neposlúchajú. Hrozitánske oči sa približujú a my sa od strachu rozplačeme. Zatvorím  oči a začnem sa 
modliť, prosiť o pomoc. Nikto však neprichádza a panika, ktorá nás prepadla, rastie. Naraz červené oči 
zmizli  a namiesto nich na nás svieti tisíc žltých bodiek. „To sú isto vlci,“ zašepkala som a objala Adelku.

Svetielka sa približujú a ja viem, že to  je koniec... 
Tu som zacítila niečo teplé na svojich rukách. Otváram oči a vidím, že sa nám  k nohám túli svorka 

policajných psov. Oblizujú  nám ruky, vrtia chvostami a ja vôbec nemám strach. To, že nás našli títo chlpáči, 
svedčí o tom, že sme zachránené. Psy skackajú,  štekajú, nedovolia nám urobiť ani krok. Dobiehajú ľudia. 
Policajti nás zabalili do deky a odviedli do auta k rodičom. 

Náš prázdninový výlet sa šťastne skončil. Hubovú polievku sme od rodičov nedostali, ale ani tú hubovú 
na tanieri, nie.  

Odvtedy si vždy, keď sa na oblohe blýska, spomeniem na letnú búrku v lese a našich štvornohých 
záchranárov.    

                                                                             
NINA JEDLIČKOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE
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ŠPORTOVÉ ,,DREVO“

Matika a slovina,
môže byť aj anglina –
to mám celkom rád.

V tom som dobrý, fakt.

No trápi ma jedna vec,
že nebudem športovec.

Že šport vidím iba v telke,
lebo som ja drevo veľké.

Lopta – tá ma nemá rada.
Ani tyč a ani klada.

Do brány sa netrafím,
raketu neudržím.

Lyže sú môj nepriateľ.
Kto lyžuje, je mu hej.

Hokej? Futbal? Ale kde!
Šport mi nikdy nepôjde.

No dosť! Už sa neľutujem
a keď denne potrénujem,

verím, že to dokážem!
Byť športovcom je môj sen.

RICHARD ŠOTH, ČESTNÉ UZNANIE

MOJA MIMI   

Ráno, keď vyskočím z postele, 
 viem, že v izbe nie som sama. 

Dve hnedé gombičky na mňa žmurkajú, 
 z domčeka ma pozoruje malá dáma. 

  Tá dáma má chlpatý kabátik
 a celkom ostré zúbky,

 postieľku iba z kúskov papiera,  
bojí sa zvuku trúbky.  

 Keď v škole cez deň učím sa, 
 ona sa v domčeku napcháva,  

po obede domov za ňou ženiem sa,
 a ona práve vtedy zaspáva. 

  Volá sa Mimi, tá malá dámička, 
miluje mrkvu, zrno, uhorku, 
vždy veľmi nahlas víta ma... 

 Kto by nemal rád tú potvorku?    

Veselo nám je, keď sme spolu,
  nie je to pes, mačka ani zajac,  
maličká je a veľmi nezbedná, 

 Mimi je morča, ľúbim ju najviac!

KARIN JANKOVIČOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE



MOJA PRIATEĽKA LARA

Každé dieťa by chcelo mať domáceho miláčika. Ja mám to šťastie, že my máme domáce zvieratko a je 
to naša fenka, ktorej sme dali meno Lara. Lara je rasy rodézsky ridgeback, má krátku, hladkú a lesknúcu sa 
srsť. Lara mala 3 mesiace, keď ju rodičia kúpili a priniesli ju domov. Pamätám si, že bola veľká zima, všade 
bolo veľa snehu, takže sme si ju nechali s nami v dome. Hneď sa u nás udomácnila a aj dosť toho 
povystrájala. Mamke roztrhla nové tenisky a ockovi tiež, keďže malé psíky rady stále niečo žujú a 
obhrýzajú. Tiež sa veľmi rozčuľovala a brechala na malú metličku, ktorú používame na čistenie krbu. 

Teraz je u nás už 3 roky a máme s ňou stále viac a viac zážitkov. Napríklad, raz sme išli v lete na 
prechádzku k vode a ona namiesto plávania začala vo vode skákať. Vyzeralo to veľmi smiešne, ale neskôr 
zistila, že je jednoduchšie plávať. V zime sme ju zasa zapriahli ako koníka a ťahala ma hore kopcom na 
saniach, nestihla som ani vystúpiť a už ma ťahala aj dole kopcom. Behala tak rýchlo, až mi do tváre nafučal 
sneh. Nakoniec ma zo sánok vyvrátila a veselo ma začala oblizovať akoby sa mi chcela ospravedlniť, že 
ma nechcela zvaliť do snehu. Inokedy sme sa boli prejsť po hrádzi, kde sú vysoké ploty  rodinných domov a 
záhrad, no a naša Lara neváhala, hop a už  bola v cudzej záhrade. Bolo to veľmi zábavné, no horšie bolo 
to, že nevedela preskočiť späť k nám. Takže môj ocko sa rozhodol ísť jej pomôcť. Musel tiež preskočiť plot 
a potom jej pomohol prejsť na druhú stranu plota. Neviem, na čom som sa zabávala viac, či na Lare alebo 
na ockovi, keďže Lara je dosť veľká a ťažká. 

Lara ma dokáže  rozveseliť, keď som smutná, ale aj so mnou šantiť, keď  som veselá, no a samozrejme 
je môj veľký ochranca. A aj keď mám rada všetky naše domáce zvieratká, tak práve Lara je môj najlepší 
štvornohý priateľ.

VIKTÓRIA ILKOVIČOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE

EJMY A ČAROVNÝ PORTÁL

Všetko sa to začalo na hodine dejepisu, keď ma pani učiteľka Medvedíková vyvolala. Snažila som sa ju 
presvedčiť, že by mala vyskúšať niekoho iného, pretože ja všetko viem a nemusí sa v tom uistiť. Škaredo 
sa na mňa zadívala, buchla päsťou po lavici a vykríkla: „Mráčková Nela – ihneď k tabuli!“ Zagúľala som 
očami a odvetila: „Veď idéém!“ K tabuli som kráčala pomaly, aby som si aspoň niečo z praveku stihla ešte 
pozrieť v zošite. „Tak nám teda povedz niečo o praveku!“ „Pravek, pravek, jéééé, tóóó, hmm, NAJSTARŠIE 
OBDOBIE!“ vykríkla som. „A ďalej? Čo vieš o tom, ako ľudia v praveku žili?“ „Nóóó, viem, že si 
domestikovali psa aaaa ďalej NIČ.“ „Sadni si, päťka! Dúfam, že mladá dáma pochopila, že sa treba učiť!“ 
„Päťka? To snáď nemyslíte vážne, veď ja som sa učila, len si to nepamätám.“ „To určite! A ešte k tomu 
ostávaš po škole!“

 Radšej som už nevravela nič. Vedela som, že by o mojom správaní chcela hovoriť s mamou, a to som si 
nemohla dovoliť. Pred koncom hodiny nám navyše oznámila, že v stredu ideme na exkurziu do múzea, kde 
sa dozvieme toho o praveku oveľa viac, ako sme doteraz vedeli a hneď vo štvrtok si preverí, ako sme dávali 
pozor na teste. Nemohla som veriť tomu, čo počujem. Vždy som sa poctivo učila, len dejepis mi nijako 
nešiel. A navyše práve dnes sme mali ísť do útulku po moje vysnívané šteniatko. Ako však mame 
vysvetlím, že musím ostať v škole dlhšie, pretože ma Medvedíková necháva po škole.

Mame som teda zavolala a neostávalo mi nič iné, ako použiť neoznámenú triednickú hodinu. Našťastie 
mi mama uverila. Sedieť v poškoláckej triede nie je nič zaujímavé a zábavné ako poniektorí tvrdia. Hneď 
ako učiteľka povedala, že môžeme odísť, pretlačila som sa dopredu pred všetkých poškolákov, ktorí od 
začiatku nevedeli pochopiť, čo medzi nimi robím. Zbadala som mamine auto a s radosťou som doň vliezla 
cez okno. 

S mamou som sa dohodla, že šteniatko dostanem iba vtedy, keď nebudem mať v žiackej aspoň mesiac 
zlé známky. Medvedíková uverila tomu, že som si žiacku knižku zabudla, takže sa tam dnešná päťka 
neobjavila. Mama preto nemala inú možnosť, ako ma do útulku vziať. 

Bolo tam mnoho rôznych zvierat – miláčikov, ktorí čakali, kedy si ich niekto zoberie. V rohu, úplne na 
konci chodby, bolo veľmi smutné a tiché šteniatko, ktoré skľúčene sedelo a v očiach mu bolo vidieť slzičky. 
Bolo mi hneď jasné, že si s ním budem rozumieť. Ani neviem prečo, bol to jednoducho taký vnútorný pocit. ;
Mame sa nepáčilo, že nie je taká hravá ako ostatné, ale schválila mi to. Nič iné jej neostávalo, keď videla 
môj pohľad. Dala som jej meno Ejmy. 

Mama mi doma oznámila, že zajtra musí ísť súrne do práce a zostať s Ejmy musím ja, aby si na mňa a 
nový domov zvykla. „Super!“ Kto by nechcel ostať doma len tak. Až večer som si uvedomila, že starať sa o 
Ejmy nebude ľahké už len preto, že je ešte neporiadna a keď zapadlo slnko, hneď začala kňučať. Ako tak 
som ju upokojila a obidve sme po náročnom dni zaspali. Až na druhý deň ráno mi došlo, že včera bola tá 
spomínaná exkurzia do múzea a ja, ktorá to najviac potrebujem, som tam nebola. Bola som nešťastná. 
Ejmy sa ku mne jemne pritúlila, akoby tušila, že ma niečo trápi. Bola jediná, ktorá o mojom probléme 
vedela.
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Po krátkom objímaní skočila z postele. Náhle cez otvorené dvere vybehla na dvor a trikrát zaštekala. 
Pred nami sa objavil portál. Neverila som vlastným očiam. Pre istotu som sa aj štipla do líca. Prikázala som 
Ejmy, aby prišla ku mne, ona však vbehla do portálu. Rozbehla som sa za ňou, veď som sa o ňu bála. 
„Neuveriteľnééé!“ nahlas som zakričala. Ocitla som sa v dobe kamennej a na sebe som mala zvláštne 
oblečenie, resp. sa to ani nedá nazvať oblečením. Ejmy na mňa žmurkla a ja som už pochopila, o čo jej ide. 
Opäť sa niekde rozbehla. Vôbec na mňa nereagovala. Utekala tak rýchlo, že si nevšimla pascu, ktorú 
pripravili lovci. Vpadla do nej a zvláštni muži sa k nej rozbehli aj s oštepmi. Rýchlo som utekala za nimi a 
začala protestovať: „To je moje šteniatko!“ Dívali sa na mňa veľmi čudne, asi preto, že mi vôbec nerozumeli. 
„Do you speak English?“ Stále nič. Jeden z nich ma schmatol za ruku a spolu s Ejmy nás viedli do jaskyne. 
Ukázali nás jednému mužovi. Bol to samotný náčelník. Ejmy dvakrát zaštekala a už nás s úsmevom na tvári 
púšťal ďalej. Dal nám ochutnať mamuta, ktorého som sa, ja ako odporca iného mäsa ako kuracie, ani 
nedotkla. Ejmy sa mi samozrejme prispôsobila. Pohladkala som ju a bola som šťastná. 

Náčelník nás pozval na lov mamuta. Ukázali nám, že ísť naňho so zbraňou je zbytočné, potrebujú 
vyrobiť pascu. Neskôr mi mladé dievčatá ukázali, ako si vyrobiť náhrdelník z mamutích zubov. Bol ohromný, 
taký netradičný. No moja Ejmy sa na náhrdelník vrhla a ťahala ma k stene, kde sa vo veľkom maľovalo. 
Znázorňovali hlavne lov zvierat, bola to pre nich udalosť týždňa. Pozrela som na hodinky a Ejmy okamžite 
pochopila, že sa chcem vrátiť domov. Trikrát zaštekala a pred nami stál opäť čarovný portál. Vošli sme doň a 
ocitli sme sa rovno pred školou.
 Prvá hodina bol dejepis. Medvedíková nám rozdala testy. Písomka po dnešnom ráne bola pre mňa 
hračkou. Medvedíková samozrejme schmatla môj test a hodnotila ho ako prvý. Vedela som podľa jej 
pohľadu, že moja známka tentoraz päťka nebude. Nečakane sa zadívala a povedala: „Nela, je to dnes za 
jeden, a to napriek tomu, že si s nami nebola v múzeu. Máš odo mňa pochvalu.“ Samozrejme troška 
habkala, bol to pre ňu šok. Aj pre ostatných. Bola som na seba pyšná, poriadne som jej to ukázala. Možno 
odteraz bude mojím obľúbeným predmetom práve dejepis, aj keď o tom pochybujem. 

NEVENA KRAVIAROVÁ, 1. MIESTO

JE UTOROK

Je utorok
A doznieva čas

Z konského chrbta
Túžim zahodiť
Starosti dňa

Kráčam
Ako každý raz

Vnímam búšenie v hrudi
Moje
I jeho

Dvere sa otvoria
Pokojne čaká
Zastrihá ušami

Túžobné pohľady
sa spoja

Konečne spolu
Pár zcválaných dní

pred nami

Letieť s vetrom opreteky
A nemať pocit viny

Čas zastaví sa
Oči zatvorím
Vystreté ruky

Som orol
Nekonečná voľnosť

A verný priateľ so mnou

TÍMEA ZÁBELOVÁ, 1. MIESTO
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JA A ON

Čaká ma...
privíta úsmevom
pohladí očami

odbehne
vyskočí

núti ma tancovať

do vlasov zapletie
časť svojich... z kožúška

odprosí pohľadom
nenechá hnevať sa

v náručí zahreje
vylieči z bolesti

poteší
ochráni

nepoviem – rozumie
pochopí

ukryje tajomstvá
hlboko pod kožu

s ním každú noc
spoločne hľadíme za hviezdy

DANIELA OLEJNÍKOVÁ, 2. MIESTO 

MILÁČIK BERRY

Vždy som veril, že sa každý narodí z nejakého dôvodu. Zmeniť svet alebo niečo v tom zmysle. Mojím 
poslaním bolo stať sa výstavným psom. Takým, ktorý len stojí, vyzerá pekne a ani neviem začo získa milión 
titulov. No pre mňa toto nebolo. V hĺbke srdca vo mne nedriemal pes výstavák, ale pes športovec. Kašľať na 
to, že som spoločenské plemeno. 

Dni plynuli závratnou rýchlosťou. Z nevinného klbka chlpov sa stal veľký pes... dobre, nie až taký veľký. 
Som predsa kavalier. Ale späť k téme... ako som rástol a silnel, túžba raz prekonať toho najrýchlejšieho z 
najrýchlejších rástla so mnou. No moja budúcnosť bola, bohužiaľ, už dávno predpísaná. „Stoj a nehmýr sa 
toľko!“ kričala na mňa chovateľka popri tom, ako česala kefou jemné ušká ako vejáriky. Ach, čo by som dal 
za to, keby som sa mohol preháňať za loptičkou po lúke alebo plávať v rieke.

 Dočkaj času, ako pes klasu, hovorí sa. A ja som sa dočkal. Zavítala k nám milá rodinka. Prišli si po moju 
sestričku. Hermionu. Trikolórku. Začiatok nie príliš sľubný. Ja, dvojfarebný blanhame. Opäť na ocot. 
Zostanem v chovnej stanici. Budem chodiť po výstavách a čakať. Možno raz... 

...a možno teraz. Dvere sa otvorili. Tenké ruky dievčaťa ma nadvihli a jemne privinuli k hrudi. Jej tlkot 
srdca bol nestály. Cítil som, že bola dosť rozrušená. Odniesla si ma do auta. Položila na mäkký vankúšik a 
povedala: „Ahoj, Berry, snáď budeme kamoši.“ Zaiskrilo to vo mne. Chvostík makal na plné obrátky. 
Frekvencia nemerateľná. Viac sa tešiť už ani nebolo v psích silách. „To si píš!“ štekol som a začal jej dávať 
pusinky všade po tvári. Už teraz sa mi páči!
 Rok je za nami. Nový domov. Moja rodinka. Môžem to tak povedať. A bonus k tomu. Triky. Také dokáže 
len pes. Môjho formátu, pravdaže. Otočka. Cúvanie. Podanie labky. Ľah... Naučila ma toho neúrekom. Bola 
pri mne stále. Venovala mi všetok voľný čas. A ešte niečo navyše. Pravá psičkárka. Bol som jej miláčikom. 
Zažíval som pocit psieho šťastia a blaženosti. Zakaždým. Neustále.

Ďalších šesť mesiacov prinieslo do môjho života nový rozmer. Aktívny cvičák. Sny sa stávajú 
skutočnosťou. Športové sny psa získavajú reálne kontúry. A konečné rozhodnutie, čomu sa spolu budeme 
venovať. Agility. Beh cez rôzne prekážky za čo najrýchlejší čas. Znie to super, že? Tiež som bol tým 
nápadom unesený.

Ľudia, ktorí tvrdia, že psie športy nie sú športmi v pravom slova zmysle, asi nikdy neskúšali zabehnúť 
dráhu plnú zákrut a prudkých zmien smeru v čo najkratšom čase. Ani nikdy nerobili rôzne tanečné kreácie a 
zároveň nehádzali disk tak, aby ho bol pes schopný chytiť a stavím sa, že nikdy nemuseli udržať na rukáve 
50 kg zviera, rútiace sa plnou rýchlosťou vpred.... Psie športy sú športy ako každé iné. Plné námahy a 
emócií. No aj napriek tomu majú v sebe niečo jedinečné a úchvatné, vďaka čomu sa odlišujú od všetkých 
ostatných športov. 
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 Pretože v žiadnom inom športe sa nemusíš dorozumievať s nemým zvieraťom, ktoré aj napriek tomu, že ti 
nerozumie ani slovo, snaží sa spraviť všetko, čo je v jeho silách, len aby ti urobilo radosť. A aj napriek tomu, 
že nehovorí naším jazykom, chápe každú tvoju myšlienku a zdieľa všetky tvoje pocity tak, ako to nikto iný 
nedokáže. Riadi sa každým tvojím gestom a rozumiete si aj bez slov. Psie športy nesú v sebe obrovské čaro, 
no zároveň sú omnoho náročnejšie. Tam, kde inde svojmu spoluhráčovi povieš, čo si myslíš, čo by mal 
zmeniť, tak v psích športoch to musíš dokázať bez slov. A vyburcovať svojho parťáka, aby robil veci „lepšie“ 
tak, aby to nemusel... aby to CHCEL...

Ja som chcel. A veľmiiiiiiii. 
Písal sa rok 2015. Naše prvé oficiálne preteky. Tak prichádzali ďalšie a ďalšie, až sme tomu športu s 

paničkou úplne podľahli. Tréningy, semináre, akcie... Každý víkend niečo. Zo začiatočníckej kategórie A1 
sme sa malými krôčikmi dostávali do kategórie A2. Stále nám dáva zabrať.

Tento rok začal skvelo. Prestup do druhej kategórie. Už som spomínal. Tešil som sa ako malý pes. A 
množstvo vyhratých pretekov. Žiadna prekážka sa nedala nezdolať. A čerešnička na psej torte...  kvalifikácia 
na Majstrovstvá Európy Juniorov v agility. Neuveriteľné skutočné. Neviem sa dočkať letného slnka. A 
pretekov. Budem hrdým psím Slovákom. Ukážem všetkým zahraničným pretekárom, ako behá obyčajný 
kavalier zo Slovenska. Budem tam mať veľkú fanúšičku. Tollerku Flow. Panička si ju priviezla v máji. Keď 
vyrastie, tiež bude taká skvelá agiliťáčka ako ja. Len musí prestať trhať pelechy.

ALŽBETA MARKOVÁ, 2. MIESTO

 

MOJA MINIZOO

Bol nepekný, upršaný deň. Pozerala som sa z okna na padajúce kvapky dažďa. Fascinovalo ma, ako 
niekto polieva zem zhora. A zrazu som sa z toho sna prebrala. Už som si spomenula aj na to, prečo som stála 
pred oknom a iba tak sa bezdôvodne pozerala von. Mohla som robiť niečo oveľa zábavnejšie, ale ja som len 
počítala kvapku za kvapkou.

Už dlho som rozmýšľala o tom, ako veľmi túžim po svojom vlastnom zvieratku.  Bolo mi jedno, či by to bol 
pes, mačka alebo škrečok – chcela som mať zvieratko. 

Blížili sa moje siedme narodeniny a chystali sme oslavu. Nič špeciálne som nechcela, tak rodičia vraveli, 
že ma nejako prekvapia. Keď som rozbalila malú papierovú škatuľu, neverila som vlastným očiam. Dostala 
som vytúžené zvieratko – suchozemskú korytnačku. Bola zeleno-hnedej farby a usmievala sa – to asi preto, 
že aj ja som sa naširoko usmievala, ako som sa na ňu nemohla vynadívať. Na vrchu jej hnedého panciera, 
ktorý jej slúžil ako obranný štít, bolo číslo päťdesiatpäť napísané modrou farbou, čo znamenalo, že sa 
vyliahla z 55. vajíčka. Dostala meno Lili. S veľkou radosťou som sa učila, ako sa o ňu treba starať. Kŕmila 
som ju granulami, keďže prvé dni, kým si zvykla na nové prostredie, nechcela sama jesť. Najroztomilejší bol 
jej jazýček, ktorý stále vyplazovala, keď sa zahryzla do potravy. Po nejakom čase sa už nechala pohladiť po 
malej hlávke a neschovávala sa predo mnou do panciera. Má svoj domček – vlastné terárium s dvomi 
lampami – jedna ju vyhrieva, druhá UV lampa je dôležitá, aby naša Lili bola zdravá. Vonkajšiu časť som jej 
vyzdobila krásnymi obrázkami, aby sa cítila ako v prírode a napísala som jej tam aj meno.

O týždeň sme doma pripravili veľkú oslavu pre celú rodinu a ja som sa nemohla dočkať, ako korytnačku 
všetkým ukážem. Keď mi blahoželal môj strýko Vlado, v rukách držal niečo veľké prikryté modrým vrecom. 
Keď nastal ten moment a ja som to odkryla, začali sa mi podlamovať kolená... Ústa som mala otvorené 
dokorán, no žiadne slovo mi z nich nevyšlo a skoro som ani nedýchala. To čo som uvidela, bola klietka s 
dvoma roztomilými vtáčikmi – andulkami, ktoré ihneď začali spievať. Ja – čo som tak dlho túžila mať 
zvieratko, mám zrazu tri – korytnačku a aj vtáčiky? Žltému, ktorý bol pokojný, som vymyslela meno Čiki a 
modrému, neposlušnému, ktorý stále trepotal krídlami,  zasa Hugo. Sú to dosť nezvyčajné mená, ale veľmi 
im pristanú. Môj život sa obrátil o stoosemdesiat stupňov. Nakŕmiť Lili, okúpať ju, vybrať, aby sa prešla, 
vtáčikom vymeniť vodu, dať proso, nastrúhať mrkvu, pozametať, čo beťár Hugo povyhadzoval z klietky von. 
Musím sa priznať, že mi občas museli pomáhať aj rodičia, aby som to zvládla. Ale užili sme si spolu aj veľa 
zábavy – Lili sa nerada kúpe a po každom kúpeli ma naháňa po obývačke, lebo sa jej veľmi rozprúdi krv. Ešte 
teraz sa smejem, ako nezbedník Hugo pristál na hlave mojej mamky, keď sme mu nechali otvorenú klietku. 
Keď som videla výraz v jej tvári, myslela som, že vtedy nastala jeho posledná hodina, ale zachránil ho ocko, 
ktorý ho hneď chytil.

Teraz mám jedenásť rokov a mojim milovaným zvieratkám sa vždy venujem s radosťou. Každé je úplne 
iné, má iné potreby, ale všetky sú moje a sú pre mňa veľmi dôležité a to som si myslela, že ja nikdy 
nedostanem vytúženého domáceho miláčika. Moja mamka, ktorá nikdy nechcela mať doma žiadne 
zvieratko, však povedala, že Čiki a Hugo sú poslednými členmi našej minizoo a aby sme sa s tým všetci 
zmierili. Tak čo už, môj sen mať ešte akvárium s rybičkami sa mi už asi nesplní, aj keď ako sa hovorí – nádej 
umiera posledná. 

NINA SČENSNÁ, 3. MIESTO
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TUNEL

Dlhé roky sme túžili po psíkovi. Jediné zvieratá, ktoré sme mali doma, boli sliepky a akváriové rybičky. 
Raz na jar sa nám naše prianie splnilo. Zaobstarali sme si čistokrvného labradora Aresa. Ares náš život 
urobil zaujímavejším. Vďaka nemu sme zažili veľa zábavy, ale raz sa dostal do nepríjemnej situácie.

Bola zima a s bratom Viktorom sme do veľkej kopy snehu vyhĺbili tunel. Bol dlhý viac ako tri metre a ja 
som mal byť prvý, kto ho vyskúša. Doplazil som sa asi do polovice, keď vtom začal Ares liezť z druhej strany. 
Snažil som sa cúvnuť, ale zasekol som sa. „Čo teraz?“ Vpredu pes, vzadu úzky tunel, jednoducho 
bezvýchodisková situácia. Chytala ma klaustrofóbia. Tunel bol tmavý, úzky, sneh pôsobil akoby sa chcel na 
mňa každú chvíľu zosypať. Zamyslel som sa. Tunel za mnou nerozšírim, teda musím nájsť spôsob, ako sa 
dostať cez Aresa. Spomenul som si, ako veľmi psy neznášajú fúkanie do tváre. Tak som začal! 

Fučal som, fúkal, funel naňho, až kým nezačal ustupovať. No sláva! Lenže asi meter od konca Ares 
zastal. Zjavne ho už nebavilo ustupovať a podriaďovať sa mi, pretože vyceril tesáky, začal vrčať a štekať. 

Je pekné, že labrador je obľúbený, milý a priateľský psík, ale to je posledné načo myslíte, keď na vás cerí 
zuby dvadsaťpäť kilogramová obluda a vy ste bezbranní. V panike som začal cúvať a skončil som tam, kde 
som začal. V strede tunela. Vtedy som naozaj začal panikáriť. Nenapadal mi žiaden spôsob, ako sa dostať 
von z tunela.   

„Mišo, Mišo, nemám začať kopať do steny?“ znela bratova otázka.
„Nech ťa to ani nenapadne,“ kričím na Viktora, „nechcem skončiť pochovaný pod snehom na vlastnom 

dvore!“
Po niekoľkých minútach som si to rozmyslel. Viktorovi som neveril, tak som začal hrabať sám. Pomaly 

som sa pretočil a rukami som začal ohrabávať strop. Netrvalo to tak dlho, ako som predpokladal. Po chvíli 
som sa živý a zdravý vynoril z tunela. To však nebol koniec! 

Ako som vyliezol z rozhrabaného tunela (a nerobil som to práve najcitlivejšie), steny sa zrútili a odrezali 
Aresovi oba východy.

„Čo si to urobil? Veď si tam nechal zasypaného Aresa!“ kričal Viktor ako zmyslov zbavený.  
Šokovaný som sa obrátil na brata, ale hneď som sa spamätal a začal bratovi pomáhať. O Aresa som sa 

naozaj bál, ale nebol na to dôvod. Bol síce trošku vydesený, ale rýchlo sa spamätal. Vyskočil na mňa a asi po 
desiatykrát mi strhol čiapku z hlavy. To má v zime vo zvyku. Nechcel som, aby mi zničil čiapku, tak som ho 
začal naháňať. 

Niekde som počul, že vďaka psovi má človek dvakrát viac pohybu. Po tom, čo som ho takmer hodinu 
naháňal po dvore, tomu naozaj verím. 

Čomu už neverím, sú tunely. Tie u mňa skončili. Ten nepodarený, úzky a tmavý priestor, ktorý sme pred 
rokom vytvorili bol prvý a posledný (ak nerátam Branisko a jemu podobné), do ktorého som kedy vošiel a 
Ares sa odvtedy tiež nezmenil. Stále je úplne šibnutý, ale všetci ho máme radi, pretože robí náš život 
pestrejším.

MICHAL ŽIDZIK, 3. MIESTO  

KÔŇ

vždy som ho chcela mať
snívam o ňom

predstavujem si ho
napríklad v mraku

mrak je konská hriva plná slobody
nebráni sa zmenám

je domovom okrídlených vtákov
nikdy sa nezastaví

cvála do sveta

ja a môj kôň

SIMONA HETEŠOVÁ, 3. MIESTO
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IBA JA A PRÍRODA

Cítim sa ako na plátne Van Goghovho obrazu,
ktorý si nikto nekúpil.

Je iba môj.

Lúka žltých slnečníc nakreslená pre mňa.
Veterná pieseň hraná mne.

Vlasy zapletené vánkom do dychu prírody.
Potôčik utekajúci za budúcnosťou.

Motýľ poletujúci k slnku
a niekde v diaľke nádych lesa.

Stromy vytvárajúce divadlo.

Ranná rosa mi osviežuje chodidlá
a nechá ma ďalej pobehovať prírodou.

MARTINA VILINOVÁ, 3. MIESTO

MÔJ 4-NOHÝ PRIATEĽ

   
    K mojim siedmym narodeninám som chcel pár filmov, veľa sladkostí, nejaké hračky a hry. Väčšinu z toho 
som aj dostal, ale ešte tu pre mňa bolo malé prekvapenie. Rodičia mi kúpili domáce zvieratko, lebo si 
mysleli, že ho chcem, ale pravda bola, že o domácom zvieratku som nikdy nesníval. 
    Bol to nejaký mlok alebo jašterica. Netuším, prečo ich to vôbec napadlo. Tváril som sa z neho šťastne, 
aby to nevyzeralo trápne. Pomenoval som ho Arnold.  Neviem prečo, proste mi to prišlo ako dobré meno. 
  Mal čierne guľaté oči, žltú vlhkú kožu s bielymi fľakmi. Mal štyri nohy a na každej mal štyri prsty. Aj 
napriek môjmu pôvodnému pesimizmu a občasnému zanedbávaniu, to ale medzi nami fungovalo celkom 
dobre. Nepotreboval venčiť, jedol aj listy a zeleninu, ale aj mäso v podobe malých dafnií, nerobil neporiadok 
ani nepokoje, žil ticho vo svojom akváriu-teráriu. Neviem, ako sa má správne nazývať sklenená nádoba, kde 
je aj voda, aj suchá pôda s kamienkami a rastlinami, ale hovoril som tomu terárium, lebo obojživelníky mi 
prídu viac ako plazy, než ako ryby. 
  Síce sa ho nedalo naučiť rôzne cviky, alebo nejako zábavne sa s ním hrať, ale kompenzoval to svojou 
nenáročnosťou, takže mi to nikdy nejako nevadilo. Keď som sa nudil a nemal, čo robiť, tak som sa len tak 
díval na Arnolda, ako si pláva vo vode a potom vyjde von a len tak si chodí a chodí, a chodí, a chodí... Bolo to 
celkom relaxačné, občas až divne hypnotické. Sem tam som ho aj vytiahol von a len tak ho pustil na zem, 
nech si behá. Vždy po ňom boli také slizko-vlhké stopy. Bol celkom rýchly, ale vždy som ho chytil a nedovolil 
mu utiecť. Zaujímalo ma, ako sa vlastne volá jeho druh a odkiaľ je, ale nikdy som si to nedohľadal. Zistil som 
ale veľa iných zaujímavých vecí. Napríklad, že mloky sa dožívajú až päťdesiat rokov v domácom chove! 
Arnold, ale vydržal len dva. 
    O dva roky, keď som sa vrátil zo školy, tak už som ho nikde nemohol nájsť. Skontroloval som terárium aj 
izbu, ale nebol nikde. Pôvodne som si myslel, že ušiel niekam do prírody za svojimi mločími kamarátmi a 
rodinou. S odstupom času si ale hovorím, že umrel a rodičia ho odpratali, aby nezničili moju detskú dušičku. 
S touto teóriou, ale prišlo aj veľa otázok. Bol Arnold už mločí „dôchodca“ a celú dobu som sa hral zo 
starcom? Bol tým pádom starší než ja? Bol to vôbec mlok alebo jašterica? Možno bol mladý, ale mal nejakú 
chorobu... 
  Nie, radšej budem veriť príbehu o úteku. Nebol som z jeho straty úplne zničený, ale trochu smutný 
predsa len áno. Odvtedy som žiadne domáce zvieratko nemal a ani nechcel. Nemal som na to energiu, 
motiváciu ani čas. Mám veľa záľub, veľa povinností, učím sa krátko, s tým som nikdy nemal problém, ale tiež 
som potreboval čas na von, na kamarátov, na sledovanie obľúbených seriálov. Ale ak sa ma niekto niekedy 
spýta, či som mal 4-nohého priateľa, moja odpoveď bude hrdá:  „Áno, áno mal!“.

ALEX DOBROVIČ, ČESTNÉ UZNANIE 
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MÔJ NAJVÄČŠÍ ŠPORTOVÝ ÚSPECH

Už od malička bolo mojim snom sa venovať nejakému športu. Mamina hovorievala, že som bola živé 
striebro a ani chvíľu som neposedela. Veď aj preto mi hovorievala: „Ty môj šikymyk“. Ani neviem ako a 
rodičia ma prihlásili na triatlon. Je to zaujímavý, ale veľmi náročný šport. No nevadí mi to, práve naopak, pri 
pravidelných tréningoch v prírode za každého počasia a v každom ročnom období si dokonale zresetujem 
hlavu.

Bol nádherný slnečný deň. Môj deň D. D ako duatlon. Deň mojich prvých pretekov. Deň, na ktorý som 
dlho čakala. Mala som obrovskú trému, no zároveň som sa veľmi tešila.

Zobudila som sa veľmi skoro. Utekala som do kuchyne sa naraňajkovať. Zjedla som plnú misku 
ovsených vločiek, veď moje telo potrebuje zdravé a výživné jedlo. Vypila ovocné smoothie. Do ruksaka 
zabalila 2 banány a iontový  nápoj. Hotovo. Ide sa!

Po krátkej rozcvičke som sa postavila na štart. Po prvýkrát som videla moje súperky a nebolo mi všetko 
jedno. Nesmieš o sebe pochybovať, v duchu som sa upokojovala. Práááásk! Zaznel  výstrel. Bolo 
odštartované. Držala som sa v prvej trojici najlepších dievčat. Udrž to! Zaber! Dýchaj! Povzbudzovali ma 
rodičia. S horkosťou v ústach, celá spotená som dobehla do depa. Nasadila som si prilbu a pokračovala 
ďalej v preteku na bicykli. Atmosféra bola úžasná, stále som sa držala v prvej trojke. Dokonca som si 
spravila na bicykli náskok. Bola som prvá. Bol to úžasný pocit. Len zrazu bolo počuť treeesk. Preboha! 
Vykríkli ľudia pri trati. Čo sa stalo? Pomôžte jej niekto! Všetky pohľady boli upriamené na mňa. Ležala som 
na ceste s odretými kolenami a krvavými dlaňami. Nezvládla som rýchle zosadnutie z bicykla. Odretá koža 
ma pálila, ale nie viac ako pocit, že som to nedokázala. V hlave mi vírili všelijaké myšlienky, ale mozog kričal 
vstaň, choď ďalej! Nevzdávaj sa! Bojuj! Zaťala som zuby a veľmi neisto som odložila bicykel do depa. Ešte 
jeden nádych, výdych a rozbehla som sa na posledný boľavý kilometer behu. Premáhala som bolesť, 
potláčala slzy. Už som vedela, že to nevzdám. Dnes nie! Dobehla som do cieľa, od únavy a vyčerpania som 
sa zvalila na zem. Dokázala som to. Na ten pocit môjho víťazstva nikdy nezabudnem.

Spokojná a hrdá som sa usmievala do objektívu otcovho fotoaparátu a v ruke som silno stískala pohár 
za tretie miesto. Pochopila som, že život prináša rôzne prekážky, ale dôležité je nikdy sa nevzdávať. 

NINA TOMOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE

CESTA LESOM KU HRADU

Sú letné prázdniny a práve sedíme vo vlaku. Smer Hrušov. V dobrej nálade vyberáme mapu a 
dohadujeme sa, kade sa vydáme do kopca. Hneď ju aj odkladáme. Vedľa nás sa vynorila informačná tabuľa 
s mapou. Hovorí, že máme ísť rovno. Informuje nás o zvieratách a rastlinách, ktoré môžeme vidieť v lese. Je 
tam napísané veľkým červeným písmom „netrhať kvety!“. S elánom sme vykročili hore ku hradu. Onedlho 
nás prekvapili ľudia, ktorí okolo nás prefrčali na veľkých kolobežkách. Nechápavo sme zdvihli obočie a 
putovali ďalej. 

Lesom poletovali rôzne motýle, pod skalou prebehla jašteričia rodinka. V malej mláčke plávali 
žubrienky. Lesom sa ozýval Doktor ďateľ, ktorý pravidelne liečil stromy. Nad hlavami nám preletela straka, 
ktorá sa asi ponáhľala za nejakou korisťou. V práchnivom dube bolo veľké mravenisko, ktoré zhora 
pozorovala lienka vyhrievajúca sa na liste papradia. Ani sme si nevšimli, ako rýchlo sme prišli do cieľa našej 
výpravy. Spoza stromov znel bzukot včiel a lákal nás z lesa. Pred nami sa objavila obrovská lúka, za ktorou 
sa týčila skala. Ku nej viedol drevený most. A tam...!

...obrovský hrad. Keď sme vyliezli hore, nevedeli sme sa vynadívať. Z najvyššej veže bolo vidieť široko-
ďaleko na vôkol, celú krajinu. V tej výške som sa cítil ako Fiona v najvyššej hradnej veži. Samozrejme som 
bol hladný ako Shrek. Ani neviem ako a zrazu bola desiata fuč! Mňam!
 Počas obchôdzky po hrade som si predstavoval, ako tu ľudia žili, ako kráľ kraľoval, kat stínal hlavy a 
princezná bola bledá a bolo jej stále zle. Ľudia to v tej dobe mali ťažké, a preto som sa rád vrátil do 
súčasnosti. Spokojne som si mohol sadnúť do vlaku a prezerať si nafotené selfie z dnešného výletu.

RICHARD SÍKELA, ČESTNÉ UZNANIE
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NIE JE DÔLEŽITÉ ZVÍŤAZIŤ, ALE...

Keď som bola malá a krehká ako malý púčik prvého jarného kvietočka, v mojej dušičke rozkvital 
nádherný, no možno nesplniteľný sen. Nechcela som byť človekom, ktorý keď ukončí školu, usadí sa a stále 
ho bude poznať len jeho rodné mestečko. Ja túžim urobiť dieru do sveta. Aj ju urobím!

Čím budem? Speváčka, herečka, umelkyňa? Asi nie, aj keď slušne recitujem a spievam... Čo tak vybrať 
si cestu sĺz, potu a odriekania? To ľahká cesta nebude, ale ja neskončím s nenaplnenou túžbou pred 
cieľovou rovinkou!

A tak som začala. Sedela som pred telkou a sledovala všetky športové prenosy. Nebolo to namáhavé, 
úžasná pohodička, fandiť pri plnej mištičke čokoládok a cukríkov. 

Čas odbíjal dni, mesiace. Televízna obrazovka zrazu stmavela a tretry sa stávali mojou najčastejšou 
obuvou. Ešte stále je čas, aj keď je už je o päť minút dvanásť. Síce ničím špeciálne nevynikám, ale behanie 
po tartane sa mi celkom páči. A stále viac a viac a viac...

Telocvikárka našim nahovára, že mám športový talent a že ho treba rozvíjať. A niekde inde ako v našom 
mestečku. Vraj mám na to. Sťahovať sa?  Rodičia tu majú prácu a ja mám ísť na internát? 

V správach stále hovoria, že deti nemajú o šport záujem. Ja si uvedomujem, že ak nezačnem teraz, tak 
to neskôr bez tvrdého boja bude už zbytočné. Milujem šport, snažím sa nemyslieť na to, že... 

Ja neuverím, rodičia mi práve oznámili, že sa sťahujeme. Potešilo ma to a zároveň som sa cítila ako 
sebec. Nemajú to so mnou ľahké. Každý deň, ba aj hodinu či minútu som ich úpenlivo prosila. Idem na 
strednú športovú školu! Idem sa špecializovať na atletiku, lebo k tej mám najväčší vzťah. Atletika bola to  
jediné, čo sme na telesnej výchove v lete aj bez telocvične mohli vonku robiť. 

Cestujeme autom, ja sedím vzadu ako obvykle. Na čiernych, jemne dosiva ladených sedačkách, ktoré 
sú veľmi pohodlné, až také, že na  nich väčšinou zaspím. Dnes ale nie. Nechcem, aby sa mi o novej škole 
snívalo. Chcem sa nechať naživo prekvapiť. Hľadela som von oknom na to naše čarovné Slovensko. Vtom 
ocko dupol na brzdu a my sme pomaly zastavili pred naším novým domovom. 

Nasledujúce ráno som vstávala už o piatej, pretože škola začínala o siedmej. Keď som v osudnú chvíľu 
vošla do svojej novej školy, nezdala sa mi v ničom mimoriadna. Taká obyčajná škola s bielymi stenami. 
Hľadala som 1.D, atletickú triedu. Vošla som do nej s búšiacim srdiečkom spolu s ďalšími podobnými 
deckami ako ja. Náš tréner nás privítal a rozpovedal svoje plány. Od prvého okamihu som pochopila, že je 
človek so srdcom zo zlata. 
        Na telesnej výchove a poobedňajších tréningoch sa snažím trénovať poctivo a pravidelne. Myslím, že 
mi to ide celkom fajn, no stále v ničom, ale v ničom  nevynikám!!! Mám pocit, že tá celá sťahovačka nemala 
až taký  význam. Ale môj skvelý a chápavý tréner to so mnou nevzdáva. Je mi trochu ľúto, že ho tu 
spomínam len minimálne, ale o ňom by bola lepšia samostatná kniha. 

Ako si tak raz pozerám majstrovstvá sveta v atletike, zrazu si vravím. Mám to! Viem, čo budem robiť! 
Keďže v ničom veľmi nevynikám, ale všetko mi  ide celkom slušne, budem, budem, no, sedembojárka! 

Trénujem, trénujem, behám, skáčem, vrhám, aj plačem, zúrim, padám a opäť vstávam. A teším sa, 
stojím na pódiu, víťazím, a tak to ide dookola, lebo život športovca nie je cesta po pokojnej farebnej dúhe.  

Vzdávať sa? Nekráčať  za svojím snom? Podliezať pod prekážky?
Nie, ja to dám, určite to dám! Možno nie vždy ako víťazka za každú cenu, ale ako človek, ktorý chce žiť 

svoj život fair play. Teraz aj v budúcnosti.

MONIKA TOMUSOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE

PES

 behám po lese
a lesklej tráve

mám srsť ako najkrajšie nebo sveta
oči ako lesklé more

rozprávam sa s dedinou
môj chvost je ako vetvičky stromu

má farbu ako slnečné počasie
labky ako vánok na celom svete
srdce zavinuté do jemnučkej vaty

len pre teba

VANESA KNAPIKOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE

38



ZÁZRAK

Čo si predstavujete pod slovom búrka? Ja vnímam búrku ako niečo hlučné a hrozné. Môj pes Corra tak 
isto neznáša búrku ako ja a ostatné psy. 

Raz večer prišla nečakaná búrka. Pršalo, hrmelo a blýskalo sa. Myslela som si, že to nikdy neprestane. 
A predsa. Ráno ma zobudili teplé lúče svetla. V pyžame som vybehla von a bežala ku Corrinej voliére. Corra 
tam nebola. Kričala som, behala som po dvore a hľadala ju. Corra sa len tak stratila. Hľadali sme ju po 
celých Hámroch. Každý kút sme prehľadali. Nič. Začalo sa stmievať. „Ak ju nenájdem v blízkosti domu, 
nejdem nikam,“ povedala som si nahnevane a zároveň zúfalo. Prehľadala som celé okolie domu. Do lesa 
som sa bála ísť. Požiadala som preto rodičov, či by mi ju nepomohli hľadať. Súhlasili, preto sme si zobrali 
gumáky, pršiplášte a baterky. 

Všade bolo blato a voda. Ďalej sa stmievalo a stmievalo. Corra nikde nebola, ani sa neozývala. Asi tak o 
800 až 900 metrom od okraja lesa sme uvideli v diaľke dom. Bol to malý drevený domček, v ktorom sa kúrilo 
a svietilo. Prišli sme k dverám a zaklopali sme. Otvorila stará pani, za ktorou stál starý pán. Iba sme sa na 
seba pozerali. Trochu som sa ich bála. Niečo sa medzi nich predieralo a chcelo to ísť dopredu. Bola to 
Corra. Spoznala som ju podľa očí, ale pre istotu som sa spýtala: „Tento pes je váš?“ Prvá začala hovoriť 
pani: „Počas búrky začalo niečo kňučať pri dverách, otvorila som ich a dovnútra vbehla táto vystrašená  milá 
sučka,“ a ukázala na Corru. Do toho pokračoval pán: „Videl som ju utekať odtadiaľ, odkiaľ ste prišli,“ pričom 
ukázal smer. Boli sme veľmi šťastní, že sme ju našli. Poďakovali sme sa a povedali sme, že sa zajtra vrátime 
a niečo im prinesieme. S Corrou sme sa vrátili domov. 

Na druhý deň sme išli opäť tou istou cestou. Prišli sme na miesto, kde včera stál domček. Nenašli sme 
tam nič, len malý stromček jedličky.

VANESA FUSATÁ, ČESTNÉ UZNANIE

LYŽOVANIE

neprekáža mi pocit
uväznených nôh
len ja si vyberám

smer
prestanem dýchať
pristáva vo mne

dávka adrenalínu

FOLKLÓR

hudba ktorá napĺňa póry
bunky sa jej poddajú
husle akordeón basa

možno cimbal
to všetko ukryté

pod tradičnou prikrývkou
tanec

črievičky prostých princezien
sukne stužky kvety a výšivky
ticho driemu ešte neobjavené

EMA FRÖHLICHOVÁ, 2. MIESTO 
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ROZVIAZANÉ ŠNÚRKY

„Nezabudni, že tvoj beh začína presne o 45 minút!“ „Jasné, jasné!“ Mám pocit, akoby som mal vyvrátiť 
celý obsah žalúdka... a možno ešte aj ten žalúdok. Nejako som sa doterigal do šatne. Bolo tam pár 
chlapcov. Blúdil som po uličkách so skrinkami. Nevedel som vôbec nájsť tú svoju. Všetko sa zdalo byť také 
rovnaké. Vzdal som to. Čo sa týka mňa a trpezlivosti, nikdy sme si k sebe nenašli cestu. Ľahol som si na 
lavičku a na chvíľu som zavrel oči.

Prásk! Ozval sa výstrel a ja som vyštartoval na plné šupy. No nie na plné, lebo som sa držal plánu, ale 
boli to šupy. Mal som toľko energie, že by som ju mohol aj dakomu podarovať. Ani som necítil, či bežím. Išlo 
to akoby... samo. Skákal som cez jednu, druhú, tretiu prekážku. Až som zbadal poslednú. Odrazil som sa 
pravou nohou. Najprv preletela ľavá. Potom pravá. Dokonale som ju preskočil. Dopadol som hladko na 
bežeckú dráhu. Chýbali mi už len tri kroky a bol by som v cieli. Lenže niečo ma ťahalo. Silno ma to ťahalo 
dozadu. Snažil som sa zo všetkých síl, ale nešlo to. Nevedel som sa pohnúť dopredu. Otočil som sa...

„Peťo, vstávaj. Dofrasa! O 5 minút ideš! Čo ti to napadlo si zdriemnuť?! Aspoň si mi to mohol povedať. Si 
ty normálny?!“ Pomaly som otvoril oči. Najprv som pár  sekúnd spracovával, čo mi tréner hovoril. A keď to 
môj mozog konečne pochopil, vytreštil som oči. Rýchlo som sa postavil. Tréner ma ťahal na štartovaciu 
dráhu. Mal som totálne spotené ruky. Vodu, ktorú mi tréner podával, som len tak-tak udržal v rukách. Chcel 
som si ešte uviazať pevnejšie šnúrku, ale nedalo sa. Bol som v strašnom strese. Toto sa môže stať iba mne. 
Tréner mi niečo rozprával, ale nedokázal som ho vnímať. Potom  ma už iba nastavil na moju bežeckú dráhu, 
potľapkal po chrbte a odišiel. 

Bác! Ozval sa výstrel a všetci vyštartovali. „Máme tu žiakov poslednej kategórie. Bežci už majú prvú 
prekážku za sebou a o chvíľu dokončia druhú.“ Komentoval náš úžasný beh ujko, ktorý ma začínal štvať. 
Och, vôbec som sa nedržal taktiky. Totižto, ono sa vytvoril taký menší problém. „Pozrime sa! Číslu 9 sa 
rozviazala šnúrka!“ zahlásil s posmešným podtónom. Zdalo sa mi, že ten beh trvá akosi dlho. Tá šnúrka ma 
štvala. Nabudúce si kúpim tenisky na onen...suchý zips. Už som to chcel mať za sebou. Toto je neskutočný 
trapaaasss. Už vidím chalanov, ako si robia srandu. Posledné  prekážky. Konečne! Asi by som mohol 
pridať... Šprintujem. A idem rytmicky raz, dva, kuk na šnúrku, tri, skok, raz, dva, kuk na šnúrku, tri, skok. Už 
len posledný skok a... padám na zem. 

Komentátorov hlas hučí v pozadí, ale ja ležím na zemi schúlený v klbku. Keď si to teraz tak všetko 
prehrávam, išiel som naozaj veľmi rýchlo. Strašne ma bolia nohy. Ale príšerne. Mám pocit, že už nebudem 
nikdy chodiť. No pekne! Ide ku mne tréner. To bude... „Peťo, no stávaj! Vyzeráš akoby si umieral.“ Oh, ešte aj 
on sa smeje. Podáva mi ruku a niekde ma ťahá. Všetci sa na mňa usmievajú. Nič nechápem. Tomu 
neuveríte! Tréner ma postavil na schodík víťazov. Podáva mi ruku a potom ma tak chlapsky objíme. 
Podotýkam – tak chlapsky. Začínam sa aj ja usmievať, nech tak zapadnem, lebo sa blíži dáma s trojkami 
...ehm, no ale to je jedno. V ruke drží striebornú medailu, ktorú mi vešia na krk. Podáva mi dákeho plyšáka 
a... no toto mi chalani budú závidieť. Baba s krásnou okrúhlou... mmm... noo... prackou na opasku mi dala 
dva veľké, sladké bozky na líca. Len so vytreštil oči a nastavil svoj okúzľujúci pohľad a ona odišla. Aké 
sklamanie. Pobozkal som medailu a stále som to nechápal.

As i  som naozaj  dobehol  do c ie ľa  s  rozv iazanou šnúrkou a skonč i l  druhý.  
Večer sme to poriadne oslávili a musím sa priznať, že som si vybavil aj tie trojky. Vlastne to dievča, čo mi 
prišlo odovzdať medailu. 

BEATRICE KAČMARSKÁ, ČESTNÉ UZNANIE

 ...JE MÔJ...

Uvidieť úsmev
v uchu môjho koňa.

Započuť zvuky
jeho zvonivých očí.

Stiahnuť k sebe
svaly jeho srdca...

Zdá sa to nemožné?
Môžem to len ja

... je môj...

ALEX TAŇKOŠ, ČESTNÉ UZNANIE 
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NÁŠ LUCKY

Čo môže byť mojím štvornohým priateľom? Hocijaké zvieratko. Môže to byť mačka, škrečok, morča, 
kocúr, krava, potkan, krokodíl, žirafa... No ja budem písať o psíkovi. O našom malom bielom Luckym. Je to 
psík, ktorý ma nikdy neopustí. Je to psík, ktorého mám veľmi rada. Teraz vám napíšem o ňom krátky príbeh.

Jedného dňa sa moja sestra rozhodla, že poprosí rodičov o niečo, čo už dlho chcela – o psíka. Ja som 
síce súhlasila, ale bála som sa. Myslela som si, že psík nebude poslúchať, bude ma hrýzť, robiť mi zle, no 
súhlasila som. Ako čas plynul, rodičia sa rozhodli, že pôjdu do Očovej kúpiť psíka od jednej rodinky, ktorá 
mala psíkov veľa, tak jedného predávali. Bol to maltézsky psík, narodený 15. januára 2014. Kúpili sme ho vo 
februári, takže len mesiac nato, ako sa narodil. Išli sme poň aj so sestrinou kamarátkou. 

Keď sme prišli na dohodnuté miesto, hneď sme videli pobehovať po dvore malú bielu guličku plnú 
šťastia. Luckyho sme si zobrali a položili ho na kolená mojej sestry, na ktorých bol vopred pripravený 
vankúšik.  

Prišli sme domov a Luckyho sme položili do peliešku. Vtedy sa ešte nevolal Lucky. Bol zatiaľ bez mena, 
preto sme začali uvažovať, ako sa bude tá guča lásky volať. Ocko išiel niekde do kuchyne a my sme psíkovi 
vymýšľali meno. Zároveň sme pozerali televízor a na pustenom programe išla reklama, v ktorej sa spievalo: 
„Lucky puppies. Lucky puppies.“ Náš ocko zrazu zakričal: „Deti, a nemôže sa volať Lucky?“ My sme spustili  
.smiech na celý panelák a rozhodli sme sa, že náš šťastný úsmev bude patriť psíkovi menom Lucky.

Keď mal Lucky rok, nevedel ešte reagovať na povely. Každý týždeň sme Luckyho učili a časom už veľmi 
dobre reagoval na povely: sadni, ľahni a zostaň! Najprv  sa nevedel ani vypýtať, že potrebuje ísť vonku, no 
neskôr sme ho to naučili.

Dnes má Lucky už štyri roky a vždy je veselý. Keď sa s ním vrátim domov po prechádzke, začne 
hyperaktívne behať po posteli a vlastne po celom byte. Mám ho veľmi rada a je to moje malé psíča, ktoré mi 
vždy vyčarí úsmev na tvári 

MARGARÉTA FABRIKOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE

TALIZMAN

V mojej mysli jednorožec býva.
Je krásny, biely, roh má dúhový.
Každé ráno so slnkom si kýva,
aby lúčom pohladil deň nový.

Spútal moju myseľ, oheň vdýchol
do žíl, čo korenia v mojom tele.

Dupotom kopýt myšlienku vpichol
do hlavy a s ňou aj nápad skvelý.

Ref.:
Môj jednorožec je talizman môj,
jeho nosím v sebe vždy a všade.
Aj keď sa z neho stal dúhový kôň,

ktorý stráži jednorožce mladé.

Každý jednorožec chce šťastný byť,
slobodu a lásku chce každý mať.
Šťastie si musí každý zaslúžiť,

keď chce dúhu v srdci nosievať.

MARIANNA IBRAHIMI, ČESTNÉ UZNANIE

41



KAMARÁT

Zase brešeš kamarát?
Čo ťa asi trápi?

Či ťa tu má niekto rád?
Či si zbadal stopy?

Často hľadím na teba,
na čo asi myslíš?

Či potešiť ma netreba,
či si radšej pospíš.
Je to veľká záhada,

čo ti ide hlavou.
Dom, čo celá záhrada?
Či dumáš nad stravou?

Rada s tebou chodím von,
tiež sa asi tešíš,

hlásiš našim susedom,
že už zase nespíš.

Tvoja veľká radosť je,
keď sa s tebou hráme.
Vtedy každý rozumie,

že ťa radi máme.

Keď sme si ťa zobrali,
bol to zvláštny pocit.

Do útulku ťa dali,
nemal si kam vkročiť.

Od začiatku patríš nám,
ty a tvoje oči.

Dobré ja už rozoznám
každučký tvoj pocit.

Ten tvoj pohľad prezradí,

všetko, čo už vieme.
Že nás nikdy nezradí, 

že ťa milujeme.

JÚLIA NOVOSADOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE  

DVOJKA... 

Každý deň je niečím iný. Niekedy sa nám ten deň stane najlepším zo všetkých. Niekedy opak, najhorší. 
Niekedy sa cítime na pokraji svojich síl a niekedy sa cítime šťastní a milovaní... Myslím, že každý zažil 
takéto chvíľky... Možno sa s nimi podelí s ostatnými a možno nie. Každý by mohol mať osobu, ktorej sa 
dokáže vyplakať v náručí, potešiť ho/ju, zveriť sa s tajnosťami... Možno sa to zdá zvláštne, ale prečo by 
takáto osoba nemohla byť zviera?!

Cestu do školy mi spríjemňuje môj malý štvornohý miláčik menom Šony. Počas jeho prítomnosti 
neexistuje, aby som mala čisté oblečenie... Vždy vie u mňa vyvolať v jednej veci pocit hnevu a pocit radosti a 
šťastia. Topánky a nohavice špinavé od malých a mladých paciek psa. Kto iný by to mohol byť, ak nie malý 
zvedavý a možno trošku otravný Šony. Skáče po mne, raduje sa, že ma opäť vidí, túži, aby som ho chytila do 
náručia a aby som jeho lásku voči mne opätovala. Stále ma doma očakáva, kedy sa vrátim zo školy... 
odprevádza ma zas do školy a robí mi spoločnosť. Keď sa cítim  niekedy osamelá a smutná, v zime sa spolu 
sánkujeme a v lete kúpeme... mnoho ľudí nám povedalo, že sme spolu taká „zohratá dvojka“.

Prednedávnom som čítala jednu veľmi krásnu vetu, ktorá znie: pes je najlepší priateľ človeka.  Čo ma 
natej vete dojalo a zaujalo?! Ako je v tých pár slovách napísaná celá skutočnosť a realita. Ale napadla mi aj 
myšlienka, že ako zviera môže byť najlepší priateľ človeka? Veď to sa predsa nedá... človek má byť s 
človekom najlepší priateľ... 
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Veď zviera nevie ani rozprávať a nie to ešte stať sa najlepším priateľom. Každý si musíme priznať, že 
skutočnosť dnešnej doby je taká, že možno každý piaty človek má osobu, ktorej  sa môže vyrozprávať a 
opak nie každý ho vie zas pochopiť a upokojiť. Preto si myslím, že to logo Pes je najlepší priateľ človeka je 
pravda... Negatívna myšlienka u mňa pomaly zabuchla dvere a nahradila ju myšlienka o najlepšom mojom 
priateľovi, ktorým je 12 kg prasiatko a zhruba 70 cm vysoké... Šony.

Na túto myšlienku mi navrhol príklad na mňa a Šonyho. Jemu hovorím všetko... On ma nikdy 
neodmietne. Stále len ma olíže a ja sa potom cítim dobre. Nikdy mi nepovedal, čo to za táraniny stváram a 
nikdy sa mi ani do tváre nevysmial. Bez pripomienky sa stále so mnou prechádzal, aj keď to nebolo po jeho 
vôli, aj keď som ho vytiahla zo svojho brlohu, len aby som si urobila radosť a urobila to, po čom túžim bez 
ohľadu na jeho stranu. Štvornohý miláčik mi prirástol k srdcu a stal sa ďalším členom v našej rodinke. 
Vlastne... Neviem si predstaviť život bez neho... Terajší život. Keď my ľudia už všetko to, čo je bežné počas 
bežného dňa, že to berieme ako samozrejmosť, ktorá je nekonečná. Nič nie je nekonečné, pokiaľ to 
neberieme zo srdca... 

Obaja radi chodíme k potôčiku... V lete sa tak aspoň radi osviežime. No pri ňom stretávame nevhodné 
návštevy. Iných psov, ktorí by si radi pochutnali na nás. V tom momente rieši môj mozog, ako sa čo 
najľahšou cestou dostanem domov alebo do bezpečia pred návštevníkmi. No samozrejme o malého 
Šonyho sa nemusím báť.. Je to malý záchranca, ktorý sa o nás postará, aby sme sa necítili v 
nebezpečenstve. Silou mocou sa snaží odplašiť psov a čo najviac, ako môže, sa bráni. Samozrejme, že v 
ten moment vo mne vrie iskrička obavy nielen o seba, ale aj o neho. Ale je to môj hrdina, na ktorého nedám 
dopustiť.

Mať psíka je veľká zodpovednosť. To je pravda. Ale samozrejme stojí to za to. To, že s ním alebo s ňou 
pôjdete párkrát vonku na potrebu, a že mu nasypete granule do misky, je málo, čo od vás, ako majiteľa 
žiada. Je to tak málo oproti daru, čo vám dá on/ona. Dá vám skoro všetko... lásku radosť, priateľstvo, 
útechu... no čo jediné nevie, je vám povedať slovami, ako veľmi vás miluje a ako veľmi mu na vás záleží... 
Tak preto mu dávam to všetko, čo mu môžem poskytnúť, od hmotných vecí až po tie abstraktné...

          
JUSTÍNA KAPCALOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE

NAŠE MAČKY

Začalo sa to celkom obyčajne. Mama mi zavolala, že u tety Mony ma čaká prekvapenie. Vo dverách ma 
nevítala teta, ale malé mačiatka. Pišťali a mňaučali. Nevedela som, čo povedať. Skoro som odpadla, také 
boli zlatučké... Išla som sa s nimi radšej hrať. Naháňala som ich po celom byte, škrabkala a hladkala po 
brušku. Oplatili mi to tak, že si pohadzovali moju šnúrku na mikine a hryzkali ju.

Zavolali sme aj Tea. Je to môj bratranec a zvieratká veľmi nemusí... Vyhýba sa im, lebo sa ich bojí. Keď 
zbadal mačiatka, tváril sa tak, že chce ísť domov. Najprv ich obchádzal, ale keď ma videl, ako sa s 
mačiatkami hrám a že pri tom mám široký úsmev na tvári, rozhodol sa, že sa ich prestane báť.

S mačiatkami sme sa hrali až do večera. Po zemi sme vozili šnúrky a mačiatka ich chytali. Niekedy sa 
pošmykli alebo urobili kotúľ. Bolo to také smiešne, že sme to chceli natočiť do mobilu. No už sa nám to 
nepodarilo. Mačiatka si na zvedavý objektív dali pozor.

Potom sme sa hrali na skrývačku, ale hneď sa nám ich podarilo nájsť. Jednoducho nemali talent na 
výber dobrej skrýše. Zuri sa schovala za skriňu a nedokázali sme ju vyslobodiť. Museli sme požiadať uja 
Pala, aby skriňu odsunul a Zuri vybral.  

Mačiatkam sme dali mená podľa toho, ako sa správali. Teo si vybral mačiatko aj podľa toho, ako 
vyzeralo. Bolo čiernobiele, na chrbte ho zdobili čierne fľaky. Aj hlavičku malo celú čiernu. Na nej očká ešte 
viac zelené ako moje mačiatko. To sa Teovi zdalo chlapčenské. Pretože jeho mačiatko bolo rýchle, prchké a 
netrpezlivé, presne ako Teo, pomenoval ho Rýchlik. Moja mačka sa volala Zuri, lebo ma niekedy hnevala. 
Napríklad pri schovávačke, keď mi zašla za skriňu, alebo keď bola za dverami a vyskočila na mňa a 
poškriabala mi nohavice. Zuri za to bola niekedy pokojná, príjemne priadla a vydávala pôvabné zvuky. Mala 
oveľa kvalitnejšiu srsť ako Rýchlik a bola od neho väčšia a tučnejšia. Vôbec mi to neprekážalo. Roztomilé na 
nej bolo, že mala veľkú hlavu a obrovské oči, ktoré hovorili: „Som neposlušná!“ Ako ja. Rozumeli sme si.

V noci sa mi o nich snívalo. Bol to krásny sen. Zdalo sa mi, že u nás bývajú, že ma každé ráno budia a 
obtierajú si o mňa jemné chĺpky... Síce by som tie chlpy po nich musela upratovať, lebo mama by nebola 
spokojná, keby sa jej lepili na ponožky. Cítila som, že pri mne spia.

TINA STRENKOVÁ, 2. MIESTO
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BRUNO

moje potešenie
vyhrabáva babkine

sedmokrásky
cudzie mačky

majú zákaz vstupu
moja výchova

keď lietam v oblakoch
pritiahne ma späť na zem

Bruno
môj krehký domov

BYLINKOVÉ RÁNO

pointa sa vždy skrýva
na lúke

kráľovsky zlatá obloha
padá k zemi

pohľad smeruje
k tulipánom

privoňala som si
k belasému tieňu v diaľke

vôňa čaju
ma priniesla späť
napijem sa znova

MARTINA KOVALČÍKOVÁ, 1. MIESTO

XXX

sneh
ľad

lyžovačka
moje obľúbené veci

ľad je zamrznuté more
sneh sú rozdrvené keksíky

len ja a moje lyže
po každej lyžovačke zlomené

hovoria mi – nešika
mamina vraví je to milé

stáva sa

LILI

vybrala som si ju
lebo

má na chvostíku trojuholník
vyzerá ako šarkan
má uši ako zajac

hnedo-čiernu srsť ako moje vlasy
ňufáčik ako ružový tulipán

a je dlhá ako pravítko
jednoducho dokonalá

EMA JELEŇOVÁ, 1. MIESTO
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SLOBODNÁ

Roberta má dlhé svetlé, skoro až biele vlasy, úzke pery a veľké zelené oči. Má veľa tajomstiev ako 
napríklad doráňané chodidlá, ktoré skrýva v plátenných topánkach, tyrkysový dom, malú jazvu na lýtku a 
starú prázdnu tabatierku, na ktorej je nakreslená opera. Vie krásne kresliť. Nohami. Na podlahu našej 
tanečnej sály. Miluje more, vlny, piesok, ktorý hladí nohy. Chcela by som tancovať ako ona. Poznáme sa už 
dlho, no ešte nikdy ma nepozvala do svojho tyrkysového domu. Možno preto, že som sa nikdy neopýtala a 
možno, že sa zaň hanbí. 

Vždy po škole chodíme spolu do tanečnej sály. Je tam chladno, biele steny, drevená podlaha a široké 
popraskané zrkadlo. Po tréningu ma vždy bolia nohy. Najprv palce, potom členky, lýtka. Liečivá masť 
nepomáha.

Najradšej tancujem v tráve. Naboso. Keď prší a ja smiem splývať s dažďom. Cítiť sa slobodná. Prikrčím 
nohy, zakloním hlavu, nadýchnem sa a skočím. No skôr než stihnem otvoriť oči, spadnem. Bol to len 
okamih. Ten moment. Pocit voľnosti. Neviem, či sa zvládnem postaviť.

Vlastne, teraz je mi tu dobre. Prestalo pršať, po dlani mi lozí lienka, na oblohe sa ukázala dúha. „Vedela 
som, že ťa tu nájdem.“ povedala Roberta. Vyľakala ma. Nahla sa ku mne a podala mi ruku. Vďačne som sa o 
ňu oprela a odprevadila ma naspäť domov. 

Premýšľala som. O tom momente, o Roberte, tráve, daždi a o tom, že to, čo ma bolí, bude zrejme len 
vyvrtnutý členok. Bolo by krásne sa tam vrátiť. V noci. Pozorovať, ako nežne tancujú hviezdy a možno... 
Pridať sa k nim. Vedela som, že doma nebudem mať veľkú podporu. Radšej som si obliekla nočnú košeľu, 
vyprevadila Robertu ku dverám a išla som sa uložiť do postele. 

Dlho som sa pozerala z okna. Lákal ma ten pocit... Napokon som ho otvorila a jednu nohu som vystrčila 
von. Špičky prstov sa dotkli trávy. Máme malý dom, takže sa mi nemohlo nič stať. Vystrčila som aj druhú 
nohu a s ľahkosťou som dopadla na zem. Potichu som sa vybrala k plotu. V nočnej košeli a so strapatými 
vlasmi som vyzerala ako lesná žienka.

Dýchala som ten pokojný nočný vzduch. Všade okolo mňa kopce. Jemné cvrlikanie cvrčkov mi 
prechádzalo po špičkách prstov. Vyšla som z bránky a išla až ku kostolu. Malé kamienky sa mi vrývali do 
nôh. Pomaly. Od kostola to bolo už len pár krokov ku čistinke. 

Stála som tam znova. Cítila som vôňu stromov. Na mojom tele. Bola som uvoľnená. Nemala som 
poňatie o čase. Nohy sa roztancovali. Predstavovala som si hudbu. Zrazu som si v kríkoch všimla čiesi oči. 
Podišla som bližšie, ale tie oči nepatrili Roberte. 

Rozbehla som sa preč. Neobzrela som sa za seba. Potkla som sa. Spadla som. Členok ešte nebol 
celkom zdravý. Bola som vysilená a nevládala som vstať. Stvorenie s veľkými svietiacimi očami sa našťastie 
nepriblížilo. Snažila som sa pozbierať. Stvorenie prišlo ku mne. Zozadu. Oblízalo mi nohy. Vôbec nebolo 
divoké. Pripomínalo mi Robertu. Malo zelené oči. Iskrili. Vtedy som začala premýšľať, prečo vlastne 
tancujem. Kvôli Róberte, hviezdam, učiteľke. Možno kvôli tomu pocitu nebezpečenstva, ktorý mi prúdi 
telom. Stvorenie si ľahlo ku mne. Schúlilo sa do klbka a nakoniec zaspalo.               

KATARÍNA MELCHEROVÁ, 1. MIESTO

FUTBAL A INÉ TRÁPENIA

„Prečo sa uhýbaš lopte?! Veď si brankár, tak chytaj!“ kričí na mňa telocvikár. Čo som mal akože urobiť? 
Veď tá lopta sa oproti mne rútila rýchlosťou sto kilometrov za hodinu! 

Adrenalínu som mal v tej chvíli v krvi viac ako krvi samotnej. Rukou chytať nemôžem, pretože máme 
malé bránky a fakt si nechcem nechať rozmliaždiť tvár futbalovou loptou. Nikdy som vlastne nepochopil, čo 
na tomto športe ľudia vidia. Čo je také super na bezduchom naháňaní sa za loptou? Ja dávam prednosť inej 
zábave. Popravde, so športom som nikdy nebol veľký kamarát. Nie preto, že by ma pohyb nebavil, ale preto, 
lebo som grambľavý. Nikdy som nemal ani problémy s váhou. Pravdupovediac, som v podstate vychudnutý. 
Behať neviem, vždy sa zadýcham a môj beh je dosť ...ehm... neestetický. Spolužiaci mi povedali, že behám 
ako postrelený kohút. Kolektívne športy všetkých druhov sú taktiež trápenie. Najhoršie na nich nie je to, že 
mi nejdú, to nie. Ide skôr o kolektív. Keď sa netrafím do lopty, nikto nepovie: „To je v poriadku...“ alebo „Nič sa 
nestalo, nabudúce sa ti to podarí.“ Opak je pravdou a kto tvrdí, že aj snaha sa počíta, klame. Teda..., určite 
sa nepočíta v kolektívnych športoch. Svoju nešikovnosť ospravedlňujem týmto:  

1. Mám astmu 
2. Mám aspiračný hrudník 
3. Ľavú nohu mám o šesť milimetrov kratšiu 

Všetko je pravda, aj keď sú to v podstate výhovorky. Možno je chyba vo mne. Možno kdesi v mojich svaloch 
drieme športovec. Ale zatiaľ sa mi zdá, že sa predávkoval liekmi na spanie. 

Keď som spomínal moje iné záľuby, myslel som nimi umenie. Áno, umenie. V podstate som umelecky 
založený už od narodenia. 
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Ako trojročný som brázdil po meste s namaľovanými fúzikmi a pofidérnym opaskovým chvostom. Bol som 
kocúrik a ak sa ma niekto opovážil osloviť menom, pekne si to zlízol. Takže, tu máme záľubu číslo jedna a 
tou je divadlo. Doteraz chodím do umeleckej školy na hodiny dramatiky.  

KEĎ SA PRECHÁDZAM PRÍRODOU

kvety sú rôzne
žlté modré ružové

voňavé
romantici a básnici

i malí chlapci
ich dávajú učiteľkám

prvým láskam
dievčatá si nimi

zdobia vlasy
a pletú z nich vence

každý kvet
dokáže vyčarovať

úsmev
kvety

najväčší zázrak z neba

LENKA MELCHEROVÁ, 3. MIESTO

Ako trojročný kocúr som veľmi 
obľuboval svoju malú hračkársku harmoniku. Rodičom som pílil uši, aby ma niekto na ňu naučil hrať, a tak 
mi našli učiteľa. Tu máme záľubu číslo dva a tou je hudba. Treba spomenúť, že môj hudobný život zažil 
veľkú krízu, a to, neuveríte, prestala ma baviť harmonika. Uvedomil som si, že na ľudovkársky nástroj veľa 
dievčat nezbalím a už dva roky sa učím hrať na gitaru. Mojím tretím koníčkom je literatúra. Píšem básne a 
príbehy, čítam básne a príbehy, recitujem básne a príbehy. A v tom som ako doma.

Ale vráťme sa k športu. Konkrétne k mojim športovým začiatkom.  Ako prváka ma rodičia zapísali na 
hádzanú. Vžite sa do mojej situácie. Ste malý, precitlivený a nešikovný. Váš otec vás práve vysadil pred 
športovou halou, kde už je utvorený kolektív, nikoho tam nepoznáte, a tak ste tam osamelý ako nikdy 
predtým. Nechytáte loptu a tréner na vás kričí. Aká bude vaša odozva na tento traumatizujúci zážitok? 
...môj prvý športový pokus sa skončil plačom. Ani nejdem spomínať moju prvý rok obľúbenú a ďalšie dva 
roky nenávidenú životnú etapu tanečníka v detskom folklórnom súbore. Verte mi, bolo to fiasko. Mojím 
ďalším športovým pokusom bolo karate. Kedysi ho robil aj môj otec, preto dúfal, že nejaké gény som po 
ňom predsa len zdedil. A ja som zasa s nádejou očakával primerané zväčšenie úcty mojich spolužiakov ku 
mne. Všetko bolo super, pokiaľ to nepokazil môj „milovaný“ telocvikár. „Prečo sa uhýbaš lopte? Veď si 
brankár, tak chytaj!“ kričí na mňa. Vtedy mi prasknú nervy. Čo nevidí, že robím, čo sa dá? Krv vo mne zovrie 
tak, že na neho rovno vysypem všetko, čo si myslím „o jeho“ futbale. Pýta sa ma, aký šport robím ja. Hrdo 
odpoviem, že karate. Nepovedal by som to, keby som aspoň tušil, čo príde potom. „A to ho na akej konzole 
hrávaš?“ opýta sa s ironickým úsmevom na perách. Všetci sa rozrehocú. Verejne ma ponížil. Naozaj tvrdý 
výsmech o mojom karate som počúval celý rok. „Záhadne“ ma karate pomaly ale isto prestalo baviť, až som 
s tým nakoniec sekol. 

Prekvapivo, nájdu sa aj športy, ktoré mi celkom vyhovujú. Plávanie a turistika. Vo vode vás nikto 
nevyrušuje, kilometer môžete zaplávať ľahko, rýchlo a stačí sa pri tom sústrediť iba na svoj dych. Turistika. 
Náročné začiatky a ešte náročnejšie konce. Avšak tú časť medzi nimi úplne milujem a ten pocit na vrchole je 
jednoducho krásny. 

Neviem teda, či mám zo svojej nešportovosti obviňovať seba, ukričaného trénera z hádzanej alebo 
telocvikára. Možno tie športy nemám až tak nerád. Aj keď mi nejdú, snažím sa užiť si ich, ako sa len dá. 
Verte mi, niekedy to je naozaj veľmi ťažké. Zrejme nikdy nenájdem záľubu v naháňaní lopty, jej triafaní do 
koša či do brány, alebo  búchaní hokejkou do deravej loptičky... Ale uznávam, že je skvelé, že sa nájdu 
ľudia, ktorých to baví a spája. Šport by mal predsa spájať a nie rozdeľovať. A ktovie, možno ma raz „spojí“ 
natoľko, že vo mne prebudí zatiaľ tvrdo chrápajúceho športovca.     

MATÚŠ MÁCA, 1. MIESTO
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XXX

Na stole položený 
papier.

Na ňom nakreslený 
pes.

Malý, milý, roztomilý.
„Dávaj na neho pozor, lebo zmizne,“

hovorí mama.
Hlúposť!

Kam by šiel?

Na papier so psom som zabudla,
už ma nezaujíma.
Veď je to iba pes!

Zmizol! 
Je preč!

Mama mala pravdu.

Chcem, aby sa vrátil.
Ale už to nejde.

Tento bol iba nakreslený...
Ale čo so živými

odloženými
bezbrannými

tvormi?

XXX

Ostala som úplne sama.
Vo veľkej miestnosti.

V izbe kričia iba hodiny.
Tik-tak a tak-tik.

A keď som už strácala nádej,
keď som prestávala veriť vo všetko živé,

vošiel on.
Spoľahlivý,

verný.
Ten, ktorý nikdy

neprezradí tajomstvá.
Ktorý nesklame.

Ktorý ťa má úprimne rád,
aj keď ty naňho občas zabúdaš,

vyhrešíš ho,
napomenieš...

Ten, ktorý ťa vždy rozveselí
a nič za to nežiada.

Líže rany,
aby nezostali jazvy.

Najvernejší štvornohý priateľ.
S tebou je izba plná

radosti.

LÍVIA DŽURŇÁKOVÁ, 2. MIESTO
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O TOM, AKO RANA NA TELE VYLIEČILA RANU NA DUŠI

„Čo hráme?“ spýtala som sa Betky, keď sme vychádzali zo šatne. „Basketbal. Konečne vrátime 
béčkarkám tú minulotýždňovú prehru,“ povedala s pomstychtivým úškrnom. „Dievčatá,“ zakričala na nás 
telocvikárka, „zoberte tú lavičku, nech si máte na čo sadnúť!“ Pozrela som s nádejou na Betku, no tie jej 
čerstvo nalakované nechty, podobne ako u väčšiny dievčat, hovorili za všetko. To sa s tým krámom budem 
trepať sama? Asi áno. Zohla som sa k lavičke. „Počkaj, pomôžem ti,“ ozvalo sa z opačného konca. 
Pozrimeže, ONA! Premohol ma zvláštny pocit, takmer strach, no snažila som sa nedať nič najavo. Natália 
zdvihla lavičku a niesli sme ju, akoby sme sa nepoznali. „Je tam už ten schodík?“ Nijaká odpoveď. Všetky 
baby už boli pred nami a Natália sa veľmi nemala k reči. Potkla som sa, samozrejme. Som nemehlo. 
Obyčajné nemehlo. Netrafím basketbalový kôš, dokonca ani pri snahe hodiť banánovú šupku do koša 
netrafím. „Au, šibe ti? Nevieš ma upozorniť? Skoro som si rozbila hlavu!“ ozvala som sa zo zeme. Ale pre ňu, 
basketbalovú bohyňu, som bola vzduch. Urazene a vznešene sa stratila vo dverách telocvične. Bolel ma 
členok, jabĺčko mi skoro vyskočilo z jamky,  ale lavičku som nakoniec doteperila dovnútra sama. Hlúpa. 
Som ja ale hlúpa.

„Rozdeľte sa do tímov!“ Rozbehla som sa k Betke a ďalším babám od nás z áčky. „Si v poriadku?“ 
spýtala sa Danka. Neisto som prikývla. „Teda, viem, že ti stále robí zle, ale toto už naozaj prehnala! Veď, 
počkaj, my ti ukážeme!“ zakričala smerom k súperkám. Dosť ma prekvapilo, že Natália sa pridala k 
béčkarkám. Keď nás videla, uškrnula sa. „To sa ešte uvidí, ktorá z nás uvidí!“ Pozreli sme na seba a 
rozosmiali sa.

„Bež dopredu, Lenka,“ povzbudzuje ma spoluhráčka a bráni kôš. „Chytaj!“ zvrieskla Betka a hodila mi 
loptu. Jej tvrdá rana mi dala zabrať. Zapotácala som sa, urobila pár krokov dozadu a...  Po druhýkrát v 
priebehu desiatich minút som sa ocitla na zemi. No tentoraz to bolo iné. Zatmelo sa mi pred očami a 
posledné, čo som videla, boli kamarátky zbiehajúce sa okolo mňa. To, že Natália stojaca za mnou si 
nenechala ujsť príležitosť, nastavila nohu a ja som spadla, to som sa dozvedela až potom.

„No, konečne, už sme si mysleli, že budeš spať sto rokov ako Šípková Ruženka,“ žartuje nado mnou 
sestrička, keď som sa prebrala v nemocnici. Výborne. Čím ďalej, tým lepšie. Lekári si ma tu podržia kvôli 
podozreniu na otras mozgu, dozvedám sa. O chvíľu dorazí ustarostená mama. Doniesla mi nejaké veci, 
vybozkávala ma a vrátila sa domov k mladším súrodencom. Práve preto ma prekvapilo, keď som počula 
zaklopanie. Otvorili sa dvere a dnu vošla Betka a ďalšie kamarátky z triedy. „Ahoj, Lenka!“ zaštebotali  a 
prihrnuli sa ku mne. „Si v poriadku? Báli sme sa o teba,“ povedala Danka. „Keby si videla triednu, bola na 
Natáliu poriadne nahnevaná. Ktovie, či jej nedajú riaditeľské pokarhanie,“ vykladala Betka. Krátko po ich 
odchode vošla opäť sestrička. „Mám pre teba čokoládu,“ usmiala sa. „Ďakujem, od koho?“ „Neviem, bolo to 
nejaké milé dievča. Povedala som jej, že môže ísť dnu, že návštevné hodiny ešte neskončili, no ponáhľala 
sa.“ Možno Paťa, tá je dosť hanblivá. Každopádne, bola som neznámej vďačná, že si na mňa spomenula. 
Bola som unavená, hlava ma stále bolela a na oči mi čoskoro opäť sadol sen. 

Na druhý deň poobede ma prekvapila nečakaná návšteva. Do nemocničnej izby vošla triedna a za ňou 
takmer všetci spolužiaci. „Lenka, ahoj! Máme triednickú hodinu, tak sme tu. Prišli sme ťa pozrieť!“  „Ahojte, 
rada vás vidím.“ „Kedy sa vrátiš do školy?“ zaujímali sa. „Neviem presne, no som vraj na tom celkom dobre. 
Mala som šťastie pri tom páde... Možno ma pustia zajtra... Cez víkend už určite budem doma. No nie som si 
istá, či pôjdem  v pondelok do školy.“ Keď odišli, vo dverách sa znovu zjavila sestrička. Tentoraz niesla v 
rukách bonboniéru. „Teda, nerobí to dievča kvôli nejakému tvojmu tajnému ctiteľovi?“ zasmiala sa. Chvíľu 
sme sa rozprávali, potom si šla za svojou prácou. V ten jeden deň sa u mňa v izbe vystriedalo ešte niekoľko 
ľudí. Mama, babka, dokonca sesternica prišla. No stále mi vŕtala v hlave jedna vec: kto mi posiela tie 
darčeky? Možno Ľubova sestra... Nebol tu s ostatnými spolužiakmi z triedy a boli sme celkom dobrí 
priatelia. A ak sa hanbil ísť sám, poslal ju... alebo... neviem. Stále som dúfala, že sa tá osoba objaví vo 
dverách. Práve preto ma neprekvapilo, keď som počula zaklopanie. „Ďalej!“ zakričala som. No nebol to 
Ľubo.

 Keby som v tej chvíli neležala v posteli, asi by som spadla z nôh. Ona! Čo tu po tom všetkom ešte chce? 
Videla na mne nemilé prekvapenie, preto hneď spustila: „Počkaj, prišla som sa ti ospravedlniť. Je pravda, že 
sme kamarátky neboli, no toto zašlo priďaleko. Odpusť mi to, prosím! Všetko!“ Vyzerala naozaj skľúčene. 
Ryšavé kučeravé vlasy zvyčajne zviazané vo vrkoči jej padali do tváre ako záclona. „Povedz mi jedno,“ 
posadila som sa, „čo máš proti mne? Už od piatej triedy sa so mnou nebavíš a... všetky tie veci. Prečo?“ 
Natália na mňa nechápavo pozrela. „Viem, že je to hlúposť... ale pamätáš? Vtedy na konci štvrtej triedy... 
Bola si najlepšia priateľka s Rebekou. Bola to aj moja kamarátka, a tak som ju pozvala na moju  
narodeninovú oslavu. Sľúbila, že príde. No nakoniec ste išli spolu do kina a na mňa sa vykašľala. Vtedy som 
si povedala, že sa ti pomstím, a že ti to vrátim. A potom som si na to akosi zvykla. Bola to chyba. Nehnevaj 
sa.“ Usmiala som sa. „Teda, treba uznať, že keď si ty niečo zaumieniš, tak to splníš do bodky. Ale poviem ti, 
celé tie roky sme sa nebavili úplne zbytočne. Rebeka vtedy ochorela, nešla ani na tvoju oslavu, ani so mnou 
do kina. No aj tak mi je to ľúto, mohla som sa ťa na to opýtať už skôr.“

Odvtedy uplynul už nejaký ten čas. Veľa vecí sa zmenilo. Aj my dve. A len mimochodom, sedíme spolu v 
lavici, Natália ma naučila basketbalové finty, basketbalový kôš sa postupne začal predo mnou triasť od 
strachu... a... prihlásila som sa do basketbalového oddielu. Aj dnes po vyučovaní ideme spolu na tréning.

DENISA FUJAŠOVÁ, 2. MIESTO 
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MOJA PERLA

Cez zatvorené dvere kúpeľne počujem známe škrabkanie. Perla. Moje najmilšie, najprítulnejšie a 
najkrajšie mačiatko. Otvorím dvere. Stojí tam so vztýčeným chvostom a pohľadom malej šelmy so 
zamatovými labkami. Vy, čo nepoznáte reč zvierat, nemôžete vedieť, že v tej chvíli mi vyčítavo hovorí: „Ahoj 
dlho si sa sprchovala!“ 

Má hebkú sivú srsť, na ktorú je moja mačka pyšná a aj ja. A pre lepšiu predstavu, má oči modré ako 
nezábudky a krk jej zdobí červená mašľa. Však ju už aj vy milujete? Že nemáte radi mačky? Tak to 
nebudeme kamaráti.

Zoznámili sme sa na moje narodeniny. Totiž, dostala som ju ako darček. Malé sivé klbko s červenou 
mašľou, ktoré driemkalo na belasom vankúšiku na dne košíka. Viem sa veľmi hlučne radovať a vtedy som 
bola taká rozrušená, až som to mačacie chúďatko zobudila. Otvorilo smiešnu ružovú papuľku a zaklipkalo 
na mňa svojimi modrými očami. Bola som z nej taká unesená...! 

Moja Perla si pomaly začala u nás zvykať. Príhody s ňou sú nezabudnuteľné. Aj tá, ako sme nezavreli 
dvere bytu. Samozrejme, Perla to hneď využila! Prekĺzla cez dvere práve vtedy, keď vyšiel na chodbu sused 
so svojím labradorom. Stretli sa. Nasledoval rozhovor: „Haf!“ „Sssssssss!“ Vybehla som na chodbu a 
vrieskala ako zmyslov zbavená, bála som sa o ňu. No ona len zasyčala, zhrbila chrbát a on sa utiahol. 
Neverila som vlastným očiam! Žeby sa jej zľakol? Zdvihla som ju rýchlo na ruky a s mamou sme sa doma od 
smiechu skoro popukali. Moje roztomilé mačiatko!                    

Ale takmer som zabudla, čo som vlastne chcela. Mojou veľkou záľubou je písanie príbehov a keď nejaký 
napíšem, vždy si ho prvá vypočuje Perla. Mám pocit, že ona mi naozaj rozumie najlepšie. Keď niekto napíše 
príbeh a chce ho niekomu venovať, je to väčšinou nejakej blízkej osobe. Ja som sa rozhodla písať príbehy, 
ktoré venujem svojej mačke. Veď možno vďaka ním raz budem slávna ja aj  moja Perla!  Príbeh  prvý:          

V jednoduchosti je krása.
Za siedmimi kozmetickými salónmi, tromi kaderníctvami a dvanástimi butikmi so zahraničnou módou 

žila v ružovom paláci princezná Pinky Bloom. 
Všetko, o čo sa zaujíma, je móda. Radcovia zháňajú najnovšie módne časopisy, kráľovskí krajčíri majú 

roboty až nad hlavu... Lebo povedzme si to na rovinu, vyhovieť princeznej nie je vôbec ľahké. Toto je ona: 
plné skrine šiat, ružový kvet vo vlasoch a  gélové nechtíky. Dokonca aj jej kŕdeľ mačiek má gélové pazúriky. 
Každý inej farby! A aby toho nebolo málo, naša princeznička nariadila, že aj v celom kráľovstve musia mať 
všetky mačky gélové nechty. Kto toto poruší, bude o necht kratší. Určite si myslíte, že chodila aj na súťaže 
krásy a máte pravdu. Chodila. Ale nesúťažila so svojou krásou, ale s krásou svojich mačičiek. Chodila s nimi 
na všetky mačacie súťaže a všade aj vyhrávala. Veď nikto si ju nechcel pohnevať. Až pokiaľ sa nestala táto 
vec! 

Konala sa ďalšia súťaž a v porote bol aj princ Eduard, do ktorého bola naša Pinky Bloom už dávnejšie 
zamilovaná. Všetko prebehlo hladko, všetky súťažné disciplíny mačky zvládli, aj promenádu v kožuchoch. A 
zrazu to tu bolo. Vyhodnotenie! „... a vyhráva mačička Perla!“ Pinky Bloom si pozrela menovky každej svojej 
mačky: Lili, Baby, Sisa, Nina, Tini, Naty... No Perla medzi nimi nebola. „Určite sa museli zmýliť!“ hovorila si v 
duchu. No mýlila sa ona. Na parket pribehla úplne obyčajná mačička v sivom kožušteku s červenou mašľou 
pod krkom. „Gratulujeme!“ povedal princ Eduard a odovzdal jej cenu. Naša princeznička sa rozhnevala, 
dupla nôžkou v ružovej črievičke a tvár jej od zlosti tiež zružovela. Vykročila a jej Gucci kabelka sa ocitla na 
princovej hlave. „Óóóóóó!“ skríkli všetci naraz. Asi by ste očakávali, že sa princ nahneval. Ale on k nej  
pristúpil, uklonil sa a  kabelku jej podal so slovami: „Drahá princezná, v jednoduchosti je krása.“ Princezná 
sa zahanbila a keď sa vrátila naspäť do kráľovstva, dala zrušiť svoj nezmyselný zákon o gélových nechtoch. 
A dokonca aj svoje mačky zbavila farebných pazúrikov a prefarbených kožúškov. Boli z nich zrazu úplne 
obyčajné mačky, ktoré v kráľovstve chytali myši. A čo bolo potom? Princ sa dozvedel o múdrom rozhodnutí 
princeznej a keďže sa mu tiež páčila, požiadal ju o ruku.

Svadba bola úplne jednoduchá. Princezná mala biele šaty s vlečkou, vo vlasoch ružový kvet – veď sa aj 
tak volala Pinky Bloom a mačky – družičky zasa biele mašle. Všetci boli šťastní! Veď kto by nebol, keď sa z 
našej namyslenej princeznej stala spravodlivá kráľovná.

 „No? Páčilo sa ti to?“ Perla len zívla, obtrela sa mi o nohy, vyskočila na moju posteľ a zapriadla. „Takže 
áno?“ Neodpovedala. Spokojne sa stočila do klbka a zaspala. „Dobrú noc, Perla!“ tíško som šepla a pritúlila 
som sa k jej hebučkej srsti. 

KRISTÍNA KRASŇANOVÁ, 2. MIESTO 
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GEORGE (ÚRYVOK)

Dobrý deň, som David. Ale tento príbeh nebude o mne, aj keď v ňom hrám svoju rolu. Tento príbeh je o 
Georgovi. Asi tomu celkom nerozumiete, tak vám to vysvetlím – George je imaginárna 10 centimetrová 
chobotnička (vo výnimočných prípadoch môže mať aj 20 centimetrov). Ako som povedal, George je 
imaginárny. A môžu..., na toto pozor, môžu ho vidieť iba deti od 5 – 14 rokov. Prečo? Ľahká odpoveď – 
pretože v tomto veku deťom naplno pracuje fantázia. A preto, že Georga môžu vidieť iba deti s fantáziou.

Príroda si zvolila práve tento vek. No aj napriek tomu je George na pokraji vyhynutia. A myslím, že všetci 
vieme, o čo tu ide. A ak nie, tak vám poviem, že George má nepriateľov – videohry, mobily, televízory a 
podobné veci. A to preto, že všetky tieto veci narúšajú fantáziu. Ale ak už máte Georga, pomôže vám s 
mnohým – zvyšuje dobrú náladu, kreativitu a ak je veľmi dobrý, pomôže vám aj s matematikou. 

Nechcem sa chvastať, ale ja mám toľko fantázie, že by som mohol vidieť aj päť Georgov. Neveríte? Ale 
ja vám to môžem dokázať. Lebo v pondelok som takých piatich videl... A ako teraz o tom rozmýšľam, je to 
zvláštne, lebo Georgovia sú samotári. A myslím, že z tejto čudnej udalosti podozrievam Fantazimora. Je to 
úhlavný nepriateľ Georga. Teraz sú ním infikované všetky deti na svete. A najhoršie je to, že je to dedičná 
choroba. A ako sa hovorí – po dlhom spolunažívaní s domácim zvieratkom sa naň začne jeho pán podobať. 
Moja babka Berta má asi tiež Fantazimora. Ale po kom ho mohla zdediť? Veď ho nemohla len tak chytiť, keď 
bola malá, neboli mobily, takže ho musela zdediť. Určite to bolo tak. Dokonca si myslím, že babka sa na 
Fantazimora podobá. Babka Berta je určite obrovský maskovaný Fantazimor. A možno je to aj pravda, 
možno iba náhoda. Neviem sa rozhodnúť. Babka Berta má malé vychudnuté telo, vypleštené oči, bradavicu 
na nose a bezzubý úsmev. Jediné, čo si oblieka, je oranžový župan. Fantazimor ma malé telo s dvoma 
končatinami, vypleštené oči, malý nos, ktorý pripomína broskyňu a... Zuby, ktorými nenávistne pojedá 
fantáziu detí.

Ale späť k veci. Môj Geroge nie je veľmi veľký, má dvanásť centimetrov. Je fialový a volá sa Ax. Ja viem, 
neznie to ohromujúco, ale aj napriek jeho muchám – všade, kde chodí, púšťa sliz, je ten najlepší George na 
svete. A to vďaka jeho originalite a tajomstve. Viete, Ax je výnimočný George, pretože má namiesto očí malé 
hodinky. A vďaka nim môžeme cestovať v čase. To nie je len výplod mojej fantázie, je to realita. My 
cestujeme v čase!

MATÚŠ DUBJEL, ČESTNÉ UZNANIE

MÔJ PRÍBEH...

Vôbec  netuším, čím mám začať. Tak teda úvodnú vetu nenapíšem. ŠPORT. Šport je podľa mňa všetko, 
čo má pravidlá a zapája sa do toho celé telo. No šport nie je to pravé orechové pre všetkých. Existuje veľa 
tipov ľudí. Vysoký, nízky, starý, mladý, športovo zdatný a menej športovo zdatný. No a hádajte, do ktorej 
skupiny patrím. Presne. Vysoká, mladá a športovo zdatná (no zdatná som až teraz, po rokoch športovania). 

Keďže sa za posledné roky vymyslelo aspoň 20 nových športov, ja som si vybrala to, čo hrá každé druhé 
dievča. VOLEJBAL. Keď som bola malá, tak som sa bála vybrať si iný známy šport, napríklad tenis alebo 
pingpong (a nebála som sa len toho, že ma trafí loptička a rozbije mi okuliare). No a teraz hrám volejbal 6 
rokov. Presnejšie 2 290 dní, 7 hodín a 4 minúty. Nedá sa povedať, že by som ho mala rada, ale ani, že by 
som ho neznášala. Je to pre mňa taký neutrálny šport. Rozumiete mi, však? 

No ešte aj teraz, keď si dieťa vyberie zvláštny šport, hneď mu všetci negratulujú. No keby som mala viac 
odvahy, mohla by som byť iná a hrať niečo, čo sa hrá na olympijských hrách. A bola by som superhrdinka! 
No i tak som rada, že hrám šport, ktorý mi ide a som v ňom dobrá. Dobrá, podľa mňa, niektorí mi ale hovoria, 
že nahrávačka (čo som ja) má byť rozum celého tímu, a tak by mala byť veľmi dobrá (chýba mi už len kúsok 
k dokonalosti!). 

A keďže som takmer dokonalá hráčka, dnes sme s mojím tímom vyhrali nad dvomi ďalšími školami 
(jedna z nich bola dosť zlá a tá druhá nadpriemerne dobrá). Napriek našim schopnostiam sme vyhrali až s 
jedným prehratým setom. No, samozrejme, pán učiteľ na konci všetkým vytkol, aké urobili chyby. Jedna 
blondína z nášho družstva šla odbiť loptu, ale nohy mala ako prikované k zemi a nemohla sa ani pohnúť. 
Druhá blondína zase dávala poriadne šupy do stropu. A neraz od nás dostala krik. Ach, tie blondíny. Mojej 
veľmi dobrej kamarátke vytkol podania, buď boli príliš silné, slabé, privysoké alebo prinízke. No každý aj so 
svojimi chybami sa zaslúžil o prvé miesto. Ja svoju športovú rodinu beriem aj s ich (vtipnými) chybami a ich 
nedostatkami...

SIMONA POTANKOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE 
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PRÍBEHY Z LESA

Jarný
V lese mali zvieratká bežecké preteky. Súťažilo sa v troch kategóriách. Bola to kategória pre malé, 

väčšie a veľké zvieratá. Bežecká trasa viedla cez les, lúku a potok. Preteky odštartoval zadupaním veľký 
medveď. 

Víťazom medzi malými zvieratkami sa stali žaba, na druhom mieste skončila jašterica a na treťom 
chrúst. Strednú kategóriu viedol zajac, za ním dobehla korytnačka a ježko. Z najväčších zvierat bol 
najrýchlejší los, kozorožec a medveď. 

Letný
V lese sa blížilo leto, a preto sa zvieratká rozhodli, že si postavia niečo na osvieženie. A tak sa v pondelok 

ráno stretli a rozdali si úlohy, aby vedeli, kto bude čo stavať a nosiť. Medvede nosili narezané dosky, ktoré 
rezali bobry. Zajace nosili jedlo zo záhrad a vlky stavali kúpalisko. 

Do piatich dní bolo všetko postavené a pripravené. Aj spustené. Zvieratká si takto užili parádne 
prázdniny na kúpalisku plnom bazénov, tobogánov, výriviek a sáun a občerstvenia. Konečna si užili 
poriadne leto, lebo po minulé roky sa len nudili, potili a rozmýšľali, kedy príde jeseň. 

Jesenný
Medveď Teodor sa rozhodol, že pôjde na prechádzku. Išiel do lesa nazbierať huby a lesné plody. Cestou 

stretol hubára a uvidel plný košík húb a lesných plodov. Zľakol sa, že v lese už nenájde nič. Keď sa dostal 
hlbšie do lesa, obzerala sa na všetky strany, či niečo neuvidí. Po dvoch hodinách v lese sa vrátil domov a 
doniesol plný košík a tašku húb a lesných plodov. Doma z húb uvaril hubovú polievku a hubové rizoto, z 
lesných plodov spravil džem a kompót.

Vianočný
Bol predvianočný čas. V malej chalúpke žila sliepočka, mačička a myška. Všetci sa chystali na Vianoce. 

Sliepočka zametala, mačička odpratávala spred dverí sneh a myška ozdobovala stromček. 
O pár dni prišli Vianoce. Sliepočka, mačička a myška mali práve štedrovečernú večeru a už sa tešili, čo si 

nájdu pod stromčekom. Sliepočka dostala ihlu, niť a šál, mačička novú prikrývku, klbko a čiapku a myška 
zas syr, hračku a sveter. Boli veľmi šťastné. Boli to najlepšie Vianoce, aké spolu zažili.

Zimný
Skončili sa Vianoce a sliepočka, myšička a mačička boli spokojné s darčekmi, ale nudili sa. Jedného dňa 

šla mačička odpratať spred dverí sneh, keď na ňu myšička zapišťala a povedala, nech prinesie drevo na 
kúrenie. Mačička odbehla za domček pre drevo. Zobrala zopár polienok z kopy, keď si všimla niečo, čo 
trčalo spod dreva. Rýchlo zabehla po sliepočku a myšku a spolu odvalili kopu dreva. Našli tam sánky.

Najprv len udivene stáli, no o chvíľu si už zobrali sánky domov. Hneď po obede sa pôjdu na kopec 
sánkovať. No keď prišli na kopec, zistili, že sa tam sánkoval celý les. Medvede hrali preteky s vlkmi, zajace 
sa lyžovali ako blázni, líšky sa snowboardovali a ostatné malé zvieratká šantili v snehu. 

Našim trom kamarátkam sa tu vôbec nechcelo sánkovať, keď tu bolo tak plno. V tom si sliepočka 
spomenula na jeden kopec, cez ktorý raz išla na prechádzku. A tak sa tam hneď nenápadne vybrali. Tento 
raz mali šťastie. Nikto tu nebol. Užívali si celé poobedie a domov sa vrátili až večer.

Ďalší deň ráno sa sliepočka zobudila ako posledná. Zišla z postele, obliekla sa a vyšla z izby. V obývačke 
uvidela mačičku a myšičku, ktoré boli oblečené, naraňajkované a pripravené na sánkovačku. Keď uvideli 
sliepočku, hnali ju, aby sa rýchlo pripravila, aby stihli celodennú sánkovačku. No sliepočka povedala, že 
najprv musia upratať domček, kým ona uvarí obed a večeru. Mačička a myšička len neochotne prikývli a 
upratali.

Na sánkovačku sa dostali až poobede, no aj tak si to užili. Najbližšie dni boli rovnaké. Po pár dňoch 
sánkovačky prišiel Silvester. V ten deň šli pre zmenu na sánkovačku doobeda a poobede oddychovali a 
dokonca spali, aby vydržali byť hore tak dlho do noci. Spoločne sa navečerali a už len čakali. Čakanie si 
skracovali pozeraním televízie, štrikovaním, pletením a šitím obrazov, šálov a čiapok. Konečne prišla 
dvanásta hodina. Spolu si pripili na Nový rok a pozorovali ohňostroj. Potom šli spať, no dlho sa im nedarilo 
zaspať. 

Zvyšok zimy sa už len sánkovali a oddychovali. Bola to úžasná zima.

TIMON ANGEL VEVERKA, 3. MIESTO
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BÁL LOVCOV MYŠÍ

Všetky labky ulice
skončili spolu pred dverami našej knižnice.

Pyšná chôdza kocúrov
sa tiahla tieňmi popod rady muškátov.

Na ulici sa ozývajú tiché tóny,
mačacích pánov barytóny.
A echo im robí pradenie,

čo znie, ako malých zvončekov v bruchu zvonenie.

Zábava sa rozvíja,
a už sa pomaly zobúdza aleja.

Svetlo mačky neodradí,
naopak, ich bál sa zveľadí.

Beží tam polovica ulice,
s úmyslom vyhnať všetky mačence.

Čo mňau, to au, to každý slyší,
takýto je bál lovcov myší.

EMA KRIŠTOFOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE

ŠPORT

Spolu s kamarátkou Rebekou rady športujeme. Ona miluje beh a ja bicyklovanie. Vždy chodíme spolu 
behať a bicyklovať sa okolo Dunaja. Raz, keď som s ňou nebola, stretla na lavičke, podľa nej, „sympaťáka“ 
Markusa. Poznala som ho ešte z prvého stupňa, ale nemala som ho ani trochu rada. Vždy mi robil zle. Ale 
pred Rebekou som sa tvárila, že ho nepoznám. Pri stretnutí to bolo síce trápne, ale vydržala som to. Od 
štvrtého ročníka sa nezmenil ani trošku. Na sedadlo bicykla mi dal prdiaci vankúšik. Trápne! Len Rebeka 
sa smiala. Neskôr natiahol šnúru tesne ponad zárubňu dverí, aby som sa potkla a nabila si nos. A potom mi 
dal do topánky umelú myš, zľakla som sa a vyskočila. Markus od smiechu spadol na zem. Trápne!

Keďže Rebeke bolo zle a ja som si veľmi chcela ísť zabehať, šla som s Markusom sama. Poriadne som 
si premyslela, čo mu urobím. Zo mňa si nikto nebude len tak robiť srandu. Keď sme zastali na chvíľu pri 
brehu, povedala som mu, že za ním na druhej strane stojí Matej Tóth. Keď sa otočil, celou silou som ho 
strčila. Tak a má to! V ten deň bola voda poriadne studená.

ANNA PALUBOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE

KEĎ TANCUJEM

mám najradšej moderný tanec
jeho rýchle tempo

keď spadnem uprostred pohybu
keď sa pomýlim

je to zábava
lebo ostatní v skupine

ma povzbudzujú
tanec mám rada

dáva mi nové kamarátky
tanec som ja

od svojich dvoch rokov

VALENTYNA NIKOĽ BREŽYNSKÁ, ČESTNÉ UZNANIE
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MÔJ ŠTVORNOHÝ PRIATEĽ

Bol december 2016. Narodil sa môj štvornohý priateľ. Hádate, či je to mačka, škrečok, pes... Nie, nie, 
nie! Bol to Aron. Úžasná bytosť. Keď mal päť mesiacov, bola som u nich na návšteve. Bol zlatý, taký malý 
človiečik s krásnou tvárou. Niekto by mohol povedať, ako môže mať zmysel prepojenie štvornohý priateľ – 
malý človiečik! Zmysel to veru má! 

Keďže Aron ešte nevedel chodiť, liezol všade po štyroch. Niekedy sa správal ako psík. Keď bol 
zadychčaný, sadol si a vyplazil jazyk. Niekedy zas ako mačička, keď pooblizuje seba aj všetko a všetkých 
dookola. Najradšej ochutnáva obaly zo zemiakových lupienkov. Minule, keď sa „prechádzal“ po obývačke, 
narazil na svojho kamaráta škrečka. Najprv ho ovoňal. Škrečok sa mu vzápätí otočil chrbtom, a tak ho Aron 
zobral do rúk a vopchal si ho do úst. Skoro ho zjedol! Keď sme boli na kúpalisku, správal sa ako korytnačka, 
ktorá prvýkrát vidí vodu. Mal z nej neskutočnú radosť.

Celé prázdniny som si s Aronom užila, nechýbal mi žiadny iný štvornohý priateľ. Niekedy si želám, aby 
tak rýchlo nerástol.

MÁRIA PALUBOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE

TANEC

musím veľa trénovať
aby bol výborný
keď veľa cvičím
idem na súťaž

bolia ma všetky svaly
niekedy sa nemôžem ani pohnúť

mám radosť
keď sa mi podarí

dokonalý tanečný krok

tanec mám v krvi
tancuje mamka – Viktoria

ocko – Jevhenij
všetky moje sestry

LILIJA ANNA BREŽYNSKÁ, ČESTNÉ UZNANIE 

DVA OSLÍKY S KRÁTKYMI UŠAMI

Bol raz jeden oslík v jednej chate za stodolou starou. A ten oslík mal také krátke uši, že sa mu každý 
smial: „Oslík s krátkymi ušami! Oslík s krátkymi ušami! Oslík s krátkymi ušami!“ 

Druhý deň ráno išiel oslík na prechádzku, ale bál sa ísť do mesta, lebo si myslel, že sa mu všetci budú 
smiať. Ale potom si rozmyslel, že nepôjde na prechádzku, ale pôjde na výpravu. 

Na tej výprave spadol do pasce, ktorú nastražili ľudia. Druhý deň ráno ho v tej pasci ľudia našli a zobrali 
si ho so sebou do stodoly. Ale do inej, nie do tej starej. Oslík premýšľal, že keby z tej stodoly utiekol a stretol 
by cestou nejakého oslíka, ktorý by vyzeral rovnako ako on, nebol by potom taký smutný. 

A ako si myslel, tak sa aj stalo. Stretol oslíka s krátkymi ušami. Veľmi sa mu potešil. Ale aj ten druhý oslík 
s krátkymi ušami bol šťastný, že konečne stretol niekoho, kto vyzerá ako on.  

Potom sa spolu vybrali na prechádzku a cestou stretli dievčatko, ktoré sa volalo Evička. A dievčatko sa 
ich spýtalo: „Vy dvaja, čo tu robíte? Môžem ísť s vami?“

„Áno, môžeš,“ povedali oslíky.
Tak spolu všetci traja išli domov k Evičke, ktorá sa o nich pekne starala.

  SOFIA KVASNICOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE



SÁNKOVAČKA

keď sa sánkujem
cítim sa ako keby

som lietala
cez šíre more

aj nad Afrikou je krásny svet
deti v nej sa sánkujú rady
len sneh tam má inú farbu

prestávam sa sánkovať
so sebou si nesiem

piesok
spomienky

NELA CHOVANCOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE

OBRÁZKOVÉ MORE

Obrázky si nakreslím,
potom do vane hodím.

Obrázkové more budem mať,
môžem sa v ňom aj vykúpať.

A keď sa osuším,
všetko pekne odložím.

NATÁLIA MATOĽÁKOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE

MÔJ ŽIVOT

Ráno som sa zobudil na to, že mi na nos spadla snehová vločka. Bolo to veľmi nepríjemné. Bol som si 
však celkom istý, že je to Gastonova chyba. Neznášam sneh ani dážď, a preto chodím radšej do búdy... Ale 
bude lepšie, ak to vezmem pekne od začiatku. V prvom rade by som sa mal predstaviť: Volám sa Marlon a 
som pes. Mám čierno-hnedú srsť a som štvorročný kríženec. Bývam na peknom veľkom dvore. Iste však 
bude zaujímavejšie, ak vám poviem, ako som sa sem dostal.

Samozrejme, že sa nepamätám, ako a kde som sa narodil, ale je mi to celkom jedno. Som predsa tu a to 
je hlavné. Dlho som pri mame nevydržal a tak som sa rozhodol preskúmať svet. Výhodné bolo, že som sa 
narodil na ulici a vedel som sa už v mladom veku postarať sám o seba. Išlo mi to celkom „od labky“. 
Kamarátil som sa s mnohými psami a všetci ma mali radi.

Keď som tak raz zasa kráčal ulicou, veľmi ma upútala jedna brána. Býval tam akýsi chlpatý pes, ktorého 
som doposiaľ nevidel. Samozrejme som sa s ním chcel porozprávať, ale on zjavne nemal záujem. Nejaký 
múdry človek však šiel okolo a určite pochopil, čo chcem, lebo ma prehodil cez tú bránu. Pristál som 
všetkými štyrmi pri tom chlpáčovi. Vraj na všetkých štyroch pristávajú len mačky, ale ja som mimoriadne 
akrobatický. Tak to už so psami z ulice býva. Ten starý chlpáč však asi utrpel šok, lebo sa hneď rozbehol 

. Priam vletel 
do akýchsi čudných malých dvierok. Strčil som dovnútra hlavu, ale to, čo som uvidel, mi úplne vyrazilo dych: 
Nikde žiadne stromy, čerstvý vzduch, ani žiadne mačky, čo by sa dali ponaháňať. Len uzavretý priestor, 
ktorý veľmi zvláštne zaváňal. Ale zato tam bolo toľko vecí, nad ktorými by sa dala zdvihnúť zadná noha! 
Spoza rohu zrazu vyšiel ten chlpáč, tak som si pomyslel, že si to rozmyslel a ide sa so mnou hrať. Ale za ním 
šla akási čudná ľudská bytosť, ktorá sa ho cestou pýtala: „Ale, Dino, čo sa stalo?“ Pochopil som teda, že 
chlpáč sa volá Dino. Keď ma tá stará pani zbadala, od prekvapenia vykríkla: „Och! A to – to je čo za čudo?“ 
Ja som si však pomyslel, že je tu už konečne niekto, kto sa so mnou bude hrať. Zavrtel som chvostom, ale 
sotva si to mohla stará pani všimnúť, lebo vo vnútri som mal len hlavu. Ale ona sa so mnou nešla hrať, lebo 
od ľaku takmer omdlela. Takže zasa omyl! Po chvíli spamätávania ma zodvihla na ruky so slovami: „Ach, ty 
malý psíček, ako si sa sem dostal? Určite si sa stratil. Veď si ešte len šteniatko!“ Položila ma na zem a odišla, 
otvoriac dvere do úžasne voňajúcej miestnosti. Zatiaľ som sa stihol s Dinom trocha privítať. Bolo to dosť 
komplikované, lebo sa stále uhýbal. Potom sa tá stará pani vrátila s miskou niečoho, na čo sa už dobre 

 
preč. Alebo sa chcel so mnou hrať na naháňačku? V každom prípade som sa rozbehol za ním
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Priam vletel

Všetci sa hrali už len s ním. Dokonca býval vo vnútri, kam som ja nikdy nesmel ísť! A znova som bol na dvore 
sám.

Ubehlo niekoľko mesiacov a ten pes vyrástol. Pustili ho na dvor a dovnútra sa viac nevrátil. Zistil som, že 
sa volá Gaston. Hrávali sme sa spolu. Bolo nám dobre a ešte stále je. 

 do akýchsi čudných malých dvierok. Strčil som dovnútra hlavu, ale to, čo som uvidel, mi úplne 
vyrazilo dych: Nikde žiadne stromy, čerstvý vzduch, ani žiadne mačky, čo by sa dali ponaháňať. Len 
uzavretý priestor, ktorý veľmi zvláštne zaváňal. Ale zato tam bolo toľko vecí, nad ktorými by sa dala zdvihnúť 
zadná noha! Spoza rohu zrazu vyšiel ten chlpáč, tak som si pomyslel, že si to rozmyslel a ide sa so mnou 
hrať. Ale za ním šla akási čudná ľudská bytosť, ktorá sa ho cestou pýtala: „Ale, Dino, čo sa stalo?“ Pochopil 
som teda, že chlpáč sa volá Dino. Keď ma tá stará pani zbadala, od prekvapenia vykríkla: „Och! A to – to je čo 
za čudo?“ Ja som si však pomyslel, že je tu už konečne niekto, kto sa so mnou bude hrať. Zavrtel som 
chvostom, ale sotva si to mohla stará pani všimnúť, lebo vo vnútri som mal len hlavu. Ale ona sa so mnou 
nešla hrať, lebo od ľaku takmer omdlela. Takže zasa omyl! Po chvíli spamätávania ma zodvihla na ruky so 
slovami: „Ach, ty malý psíček, ako si sa sem dostal? Určite si sa stratil. Veď si ešte len šteniatko!“ Položila ma 
na zem a odišla, otvoriac dvere do úžasne voňajúcej miestnosti. Zatiaľ som sa stihol s Dinom trocha privítať. 
Bolo to dosť komplikované, lebo sa stále uhýbal. Potom sa tá stará pani vrátila s miskou niečoho, na čo sa už 
dobre nepamätám, lebo som to len tak zhltol. Určite to bolo... bolo to veľmi dobré. Asi nejaké mäso. Doteraz 
si veľmi dobre spomínam na chuť konzervy, granúl alebo zvyškov od obeda. Veľmi som túžil, aby už bola 
večera!  

Ale teraz koniec snívaniu a vráťme sa späť k téme. Nechal som sa totiž trocha uniesť. To sa mi občas 
stáva, najmä ak myslím na jedlo. No tak som to jednoducho zjedol a potom som šiel spať. Dlho sa mi nedalo 
zaspať, lebo to nebol žiaden „luxus“ – mäkučký peleštek s prikrývkou! Som predsa zvyknutý na tvrdú zem 
pod holou oblohou. To sa mi páči, tak som naučený, to je sloboda, to je pravé psie dobrodružstvo.  A preto 
som spal len krátko. 

Ráno som bežal ihneď k bráne, aby som privítal svojich psích priateľov. Nanešťastie žiaden nešiel 
okolo. Namiesto mojich „kamošov“ prišlo nejaké veľké auto, z ktorého vystúpil muž a pobral sa k bráne. 
Odomkol ju a začudovane na mňa pozrel. Samozrejme, chcel som sa s ním hrať, ale on zavolal: „Mami, čo je 
to za psa?!“ Stará pani vyšla zo záhradky a privítala ho. „Ahoj, mami. Odkiaľ máš toho psa?“ „No, vieš, len 
tak zrazu sa tu objavil. Dino je veľmi múdry, lebo mi to prišiel oznámiť. Dino je veľmi inteligentný. Vôbec 
nešteká na ostatných psov a stačí mu, ak sa s ním prechádzam toľko, koľko vládzem. Nemusí ani veľa jesť, 
lebo vie, že...“ „Dobre, mami,“ prerušil ju ten muž. „Mňa teraz Dino nezaujíma. Mňa zaujíma tamten zatúlaný 
pes!“ „Je to vlastne ešte šteňa. Ale ja sa oňho nedokážem postarať,“ sťažovala sa synovi stará pani a rýchlo 
rozhadzovala rukami. Nechal som ich, nech sa rozprávajú a odišiel som späť ku bráne. Okolo mojej brány 
(začal som jej hovoriť moja, lebo sa mi to veľmi páčilo) práve prechádzala akási žena s malým dievčaťom a 
starším bielym psom. Snažil som sa s ním nadviazať kontakt, ale on si ma vôbec nevšímal. „Pozri sa, Neli, 
aký pekný psík. Ten tu predtým nebýval,“ povedala tá pani s bielym psom. To malé, asi šesťročné dieťa sa 
podľa všetkého volalo Neli. „Aha, babi, aký je zlatý!“ Muž k nim podišiel a milo sa prihovoril: „Keď sa vám ten 
pes tak páči, môžete si ho nechať. Mojej mame ho vraj niekto prehodil cez plot.“ „Tak vidíš, babi, môžem si 
ho vziať?“ „Musíme sa najprv dohodnúť s tvojimi rodičmi.“ Po týchto slovách odišli. 

Môj život za bránou bol veľmi nudný. Nechodil som von, Dino sa hrať nechcel a nedostával som veľa 
jesť. Nedávam vinu tej starej pani, lebo nemala možnosti kúpiť viac stravy, keďže veľa peňazí nemala. Ale...  
jedného dňa sa môj život zmenil. Bolo to vtedy, keď okolo mojej brány opäť prechádzala tá pani s bielym 
psom a tým malým dievčatkom. Teraz však s nimi bola aj akási iná, mladšia žena s kočíkom. To malé dievča 
opäť prehovorilo: „Vidíš, mami, tu je ten pes, ktorého som chcela.“ Pri bráne bol však znova syn babičky, u 
ktorej som býval, pretože sem chodil častejšie. „Keď ho chcete, tak ako som už povedal, môžete si ho 
pokojne zobrať.“ Po týchto slovách otvoril bránu a ja som viac nečakal. Vybehol som strašne rýchlo von a 
hneď som aj strčil hlavu do kočíka, čo tam bol. Nejaké ruky ma však odtiaľ hneď vytiahli, a tak som sa ani 
nestihol pozrieť, čo v ňom vlastne je. Všade naokolo sa ozývali akési  znepokojené hlasy a medzi nimi aj 
jeden radostný. Bol to hlas Neli. Potom tá mladšia žena odišla preč. To ma však nezaujímalo, chcel som 
hlavne preskúmať, čo bolo v tom kočíku a potom sa jednoducho vypariť, pozdraviť svojich kamarátov a tak. 
Žena s bielym psom ma zobrala na ruky a odtiaľ som mohol vidieť aj na to, čo bolo v kočiariku. Ležalo tam 
čosi malé, niečo, čo mi veľmi pripomínalo človeka, len v zmenšenej podobe. Žena s bielym psom 
prehovorila: „Chcela by si tohto psíka?“ Síce som jej nerozumel, pochopil som, že to patrilo tomu, čo bolo v 
kočíku. Videl som, ako pokrútilo hlavou, ale v tej chvíli už prichádzala tá mladšia žena a niečo držala v ruke. 
„Bola som zobrať vodidlo a obojok,“ povedala a otočila sa na ženu s bielym psom. Potom sa mi snažila 
zapnúť „to niečo“ okolo krku, ale veľmi som sa mykal, trepal, no napriek tomu sa jej to napokon podarilo. 
Potom ma položili na zem a ja som sa rozbehol rovno vpred, ale niečo ma potiahlo zasa dozadu. Snažil som 
sa „to“ dostať dole zo svojho krku, ale nepodarilo sa mi to, a tak som vydržal celú cestu až k ďalšej bráne. A tu 
som začal žiť: S tou mladšou ženou, malým dievčatkom Neli a „tým“ z kočíka. Zoznámil som sa aj s istým 
mužom, ktorý bol asi tiež členom rodiny. Volali na mňa slovom, ktoré bolo očividne moje meno: Marlon. 
Páčilo sa mi. Také milé a dôstojné. Ale nebolo to tu tak, ako tých pár týždňov u babičky s Dinom, lebo tu som 
bol celkom sám. No  jedného dňa (bolo to práve v zime) sa však niečo stalo.

Brána sa začala otvárať a ja som ako vždy k nej pribehol. Cítil som nejakého psa a tak som zavrtel 
chvostom. Dnu vstúpil muž so šteňaťom a celá rodina sa okolo neho zhŕkla. A mňa si teraz nikto nevšímal! 
Bol to čistokrvný čierno-biely pes, ale to ešte neznamenalo, že musel byť lepší alebo múdrejší. A potom?
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Tak, toto je môj život. Kým som si pospomínal na všetky tie veci, teda na  moju minulosť, ubehlo veľa 
času a už je aj obed. Ako som však ešte na začiatku spomínal, že chodím najradšej do búdy, naozaj to bola 
Gastonova chyba, že mi spadla snehová vločka na nos. Pretože keď on nejde do búdy a radšej spí pri 
dverách, často spím s ním aj ja, lebo pri ňom som vždy v bezpečí. Je mi najlepším kamarátom... Práve jemu 
môžem poďakovať za to, že som sa zobudil na padajúci sneh. Ale teraz už  bolo dosť rozprávania! Snáď 
všetko, čo ste potrebovali vedieť, som už povedal. A že čo budem robiť zvyšok dňa? Predsa vymýšľať hry s 
Gastonom, strážiť dvor, vítať domácich i hostí, a medzitým... predsa čakať na moju najobľúbenejšiu časť 
dňa: Na večeru. Mňam!

            NELA KOVÁŘOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE

DUŠA, ČO STÁLE HRÁ SA

Ten, čo ti lásku dáva.
Je najvernejší z verných.
Takú hru so mnou hráva

na bezmocných a silných.

Duša, čo stále hrá sa.
No nie každý človek to vie.

V nej ukrytá je krása,
no nájsť ju občas ťažké je.

Utopiť v jeho očiach dá sa,
keď opatrnosť stratím.

Keď všetko nemožné zdá sa,
no vie, že mu tú lásku vrátim.

Znamená pre mňa celý svet.
A jeho oči na mňa hľadia,

v nich prázdna niet,
a viem, že nič nevyzradia.

ALEXANDRA MIHÁLOVÁ, 3. MIESTO

TROJKÁRKA

Laura ma štuchla. „Čo chceš?!“ nervózne som sa opýtala. Práve tejto látke som vôbec nerozumela. 
Dnes to Šikulka (naša učka Šikulová) posledný raz vysvetľovala. Nabudúce píšeme test. A ja som totálne 
vygumovaná. Laura to však nechápe, ona všetkému rozumie, má čisté jednotky, je jednoducho triedna 
bifľoška. Nikto sa s ňou nebaví. Len ja. Ani neviem prečo. Ja som rada, že prejdem s trojkami. Hoci sa veľmi 
snažím, nejde mi učivo do hlavy. A... Nemám čas. 

Trojičky stále plačú, mama je z nich na prášky. Otec pracuje v zahraničí, domov chodí len štyrikrát do 
roka. Babička Hanka býva v Nemecku, nechcela sa s nami sťahovať. Býva v starom dome na rohu tichej 
uličky. Veľa pre ňu znamená, je plný spomienok. Keď sme tam s ňou ešte bývali my, raz sa stalo, že otecko 
sa oprel o linku pri sporáku. Ale sporák bol zapnutý a ockovo tričko začalo horieť. Ocko v zúfalstve behal 
okolo stola a kričal: „Horím!“ Ale mamka sa zadúšala smiechom, nebola mu schopná pomôcť. Je zvláštne, 
že niečo, čo nám teraz pripadá ako najhoršia vec na svete, sa nám neskôr zdá vtipná. Možno že mi tak 
neskôr bude pripadať aj môj život.

Nikoho iného už nemám. Preto musím baviť mojich troch mladších súrodencov – Kiaru, Jozua a Máriu. 
Majú len rok, je veľmi ťažké sa o nich postarať. Občas pomôže aj suseda Jožka. Asi raz za mesiac. Takisto 
sa musím starať aj o sliepky, husi, kravu, ovce a kozy. Spať chodím o jedenástej, dlho do noci sa učím. 
Nečudo, že si nič nepamätám a som unavená. Lebo nikto iný nemá o mňa záujem. Mama sa stará o trojčatá, 
otec pracuje, babka ani nenapíše. Som sama. Chcela by som niekoho, kto by mi rozumel, nie ako Laura. 
Chcela by som naozaj dobrú kamarátku. 

Hm. Ale to sa nesplní. Sny sa neplnia. Mne nie. Laura sa znechutene otočí, nazve ma hlupaňou. No a čo. 
Mám ju na háku.

Otváram starú zhrdzavenú bráničku. Vyberám zo schránky letáky. Ááááááá! Moja noha! Váľalo sa mi pri 
nej rozkošné šteniatko s veľkými očami a visiacimi ušami. V tej chvíli mi to došlo. Tak dlho som čakala. On je 
môj. A ja sa nepodelím.

KATARÍNA CHMELIAROVÁ, 3. MIESTO
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