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Jak vypadá říjen

Jana Sehnalová a Stanislava Najmanová

V květnu se sjeli do Moravské Třebové vítězové a účastníci místních kol 8. ročníku projektu „Kde končí svět“, který 

měl letos podtitul Český rok. Jmenovaný projekt má dvě části – literární a výtvarnou. Náš region měl za úkol 

zachytit život dětí v měsíci říjnu. Děti z jiných krajů České republiky ztvárňovaly další měsíce roku, takže 

z vítězných prací vznikne cyklus Český rok. Z nejlepších prací bude v závěru projektu sestavena kniha o životě 

dětí v České republice.

Vítězové literární části soutěže se v červnu sejdou v Praze na celorepublikovém setkání, kde budou ty nejlepší, 

nejkreativnější a nejúspěšnější děti vyhlášeny Rytíři krásného slova.

V literární soutěži se umístili a Rytíři krásného slova v našem regionu se stali:

1. kategorie (6-9 let) - Zuzana Jirsová – MěK Hořice,

2. kategorie (10-12 let) - Kryštof Hrubý – MěK Svitavy,

3. kategorie (13-16 let) - Pavlína Wunchová – MěK Hořice.

Ve výtvarné soutěži převzali ceny:

1. kategorie (předškoláci) – Michaela Zvárová (5,5 let) – MěK Svitavy,

2. kategorie (první stupeň ZŠ) – společná práce 7. třídy ZŠ Morašice – MěK Litomyšl - a Markéta Holmannová 

5. třída a Tadeáš Paťava 4. třída – MěK Slavoj Dvůr Králové nad Labem,

3. kategorie (druhý stupeň ZŠ) - 9. B ZŠ Masarykovo náměstí - MěK Přelouč.

Vítězné práce literární soutěže:

Jak přišla zima ke skřítkům

Zuzana Jirsová – 9 let, Městská knihovna Hořice

Autorka o sobě:

Jmenuji se Zuzana Jirsová, je mi 9 let. Nejraději chodím na „Noc s Andersenem“. Nemám ráda školu, kromě 

výtvarky, češtinu jenom někdy. Moje oblíbené jídlo jsou krokety s tatarkou. Ráda chodím do dramaťáku a skautu 

do oddílu Světlušek. V dramatiku jsme hráli hru „Psanci“, kde jsem byla za malou protivnou holku. V létě ráda 

blbnu ve vodě, v zimě lyžuji a bruslím na Máchovce v Nové Pace. Hraju na akordeon a flétnu.

Byl jednou jeden les, ten les nebyl obyčejný les, ten les byl začarovaný. Žili v něm divoženky, hejkalové, vodník, 

víly a malincí skřítkové. Žila tam taky jedna rošťanda, jmenovala se Mechulinka. Říkali jí tak, protože vyráběla pro 

všechny obyvatele lesa krásné věci z mechu. Jednoho dne končil podzim. Všichni si sháněli ještě poslední potravu 

na zimu. Mechulinka se rozhodla, že se bude muset přeptat strýčků a tetiček, aby jí něco dali. Nejdříve zašla ke 

strýčkovi Čmáčkovi a zeptala se ho, jestli by jí nedal jednu houbičku. „To víš, že ti ji dám, ale pod jednou 

podmínkou, přijdeš ke mně v zimě na borůvkový čaj.“ „Ráda, strýčku, přijdu, ale teď musím ještě zaběhnout ke své 

tetičce.“ Mechulinčina tetička byla moudrá sova, která chránila celý les a každému vždy pomohla. „Tetičko sovo, 

tetičko sovo, nemohla bys mi dát ze svého stromu pár bukvic?“ „Húúú, húúú, to víš, že mohla, Mechulinko. Z tvých 

měkoučkých mechových polštářků jsem si udělala v dutině stromu útulné hnízdečko a paní Zima mi neublíží,“ 

houkala na ni spokojeně teta sova. „Na, chytej a počkej ještě, ještě něco pro tebe mám. Krásnou měkoučkou 
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peřinku, když se s ní přikryješ a na mě si vzpomeneš, bude hřát ještě tepleji. Na a ať se ti krásně spí. Na jaře na 

shledanou.“ „Děkuji ti, sovičko, krásný spánek,“ zamávala jí s úsměvem na rozloučenou Mechulinka a tichounce 

vklouzla do svého mechového domečku. Druhý den se všude rozhostilo bílé ticho. Celý les usnul zimním spánkem 

a probudil se, až když první jarní sluneční paprsky zaťukaly na jejich dveře.

Teenager říjen

Pavlína Wünschová - 13 let, Městská knihovna Hořice

Autorka o sobě:

Říkají mi Pája. Bydlím v malém městečku Hořice ve východních Čechách, kde navštěvuji tercii tamějšího 

gymnázia. Mezi mé zájmy patří nejenom čtení knížek, ale i hra na klavír, zpěv a brnkání na kytaru. Ráda chodím 

na divadelní představení, především na vystoupení hořických divadelních kroužků, které jsem také navštěvovala. 

Občas si jdu zahrát tenis, ale nejraději chodím s naším pejskem na procházku. Moc ráda cestuji a splnil se mi můj 

velký sen navštívit Paříž a Londýn. Stále miluji italskou zmrzlinu a pizzu. 

            Jmenuji se Íjen. Je mi čtrnáct let a nejsem zas tak obyčejný kluk, patřím totiž do skupiny bytostí, které se 

starají o náš svět. Většina lidí nás pojmenovává jako skřítky nebo šotky, ale to já neslyším rád, protože já nejsem 

žádný roztomiloučký malý skříteček nebo rozpustilý šotek. A hned vám vysvětlím proč.

Zřejmě jste si všimli mého zvláštního, trapného jména Íjen. Jsem totiž podzimní bytost, proto na podzim 

musím vykonávat různé úkoly. Za každý splněný – dobře splněný – úkol dostanu jedno písmenko do svého jména. 

Když jsem se narodil, jmenoval jsem se jenom N. Pak jsem se naučil poznávat různé druhy hub, stromů, rostlin a 

dozrávajících plodů a získal jsem písmeno E, takže jsem se jmenoval? Správně, En. Postupně jsem plnil různé 

úkoly – míchal jsem barvy na listí, takže teď už vím, že žlutá, červená a hnědá ke mně patří jako poklička na 

hrnec. Nejvíc mě bavilo shazovat krásné hnědé kaštany i ořechy ze stromů a nasmál jsem se, když vám náhodou 

nějaký přistál na hlavě. Asi mi to šlo celkem dobře, protože jsem tím obdržel své nynější jméno. Íjen se ale nebudu 

jmenovat na věky. Až splním jeden velice těžký úkol, získám do svého jména písmeno Ř. Říjen zní o mnoho lépe 

než Íjen, no nemám pravdu?

            Nejspíš si teď říkáte, co tak těžkého to může být za úkol. Prozradím vám to. Musím vás přesvědčit, že říjen 

není tak šedivý měsíc, přestože létu už definitivně odzvonilo, je daleko do Vánoc a venku většinou prší a fouká. 

Tak honem, abychom to všechno stihli. Máme na to jenom 31 dní. A pokud mají platit ty vaše pranostiky, jako 

třeba „Svatý František zahání lidi do chýšek“ nebo „Po svaté Tereze mráz po střechách leze“, tak máme co dělat.

            Určitě jste si už všimli, že listí začalo už před měsícem krásně žloutnout. A já už ho jenom dobarvím 

červenou a hnědou barvou a pomalu ho začnu shazovat, aby na konci mého období bylo na zemi a vy jste měli co 

hrabat. Sice se mi to zdá na hlavu, ale je to tak. Asi rádi hrabete.

            A na vinohradech na mě čekají velké hrozny, protože „Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče“, a to 

znamená, že některé kuličky vína musím poškádlit mrazíkem, aby bylo stáčené víno v demižonech co 

nejkvalitnější. Na stromech by už žádné ovoce nemělo viset, „Na svatého Havla má být všechno ovoce v komoře“, 

snad je ještě dovoleno nechat pár šípků, jeřabin a bezinek na keřích.

            Teď mě ale čeká prověřit si loňský fuk, abych shodil všechny kaštany, žaludy a bukvice pro muflony s 

divočáky, kteří žijí v lese, kde je teď na podzim hotový blázinec. Začínají hony a já fandím loveným jelenům, 

bažantům, daňkům i divočákům. Srnci shazují paroží, takže mám spoustu uklízení. Po celém lese slyším rochání 

daňků. Velmi těžkou prací je uspat plazy a jezevce. Někteří hadi nebo kdejaké ještěrky usnou hlubokým zimním 

spánkem, ale uspat takovou jezevčí rodinku, to je tedy umění! Mě to moc nebaví, takže to nechávám na kámošku 

Istopadku, kterou čeká po mně podobná zkouška. Zvířata, která ještě neulehla k přečkání zimy, si dělají zásoby 

jídla. Sbírají houby, co jste vy lidé nevysbírali, a zateplují si pelechy mým spadaným listím.

            Les už máme za sebou a teď na mě čekají kámoši s křídly, kterým je u nás zima a musí odcestovat do 

teplých krajin, tak jim promažu křídla a správně je nasměruji. Někdy se ale nehodě nevyhneme a pár rychlých, 

nepozorných vlaštovek se srazí a neštěstí je na světě! Občas nastane dopravní zácpa na obloze, to když divoké 

husy přiberou a zdržují letový provoz na jih.

            Tý jo, už je 17. den mé zkoušky, a já jsem ještě nebyl na poli a mám naspěch, protože je tu zase ta vaše 

pranostika „Svatá Hedvika pole zamyká a medu do řepy naleje“, naštěstí je řepa už jediná na poli - všechna pole 
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jsou zorána, protože zítra „Na svatého Lukáše má být obilí již naseto. A kdo chceš, ruce volné měj, po sv. Lukáši 

za ňadra je dej!“ Ale za svoje, kluci!

            Abyste si nemysleli, že znám jenom práci a žádnou zábavu, tak zůstaňte se mnou na poli a sledujte, jak se 

zavěsím na ocas papírového draka a vznesu se s ním na oblohu. To sice do zkoušky nepatří, ale je to jedna z 

krás října.

            Přestože už je ráno mlha, slunce už tolik nehřeje a dny se krátí, ve vzduchu voní poletující listí, zoraná 

půda a stoupající kouř z komínů, je říjen barevně kouzelný měsíc. Jé, všimli jste si, že už mám Ř?
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