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Představujeme letošní rytíře Řádu 
krásného slova našeho regionu           

Oddělení služeb knihovnám           
 

     O projektu Kde končí svět se více dočtete v článku Ivety Novotné Vyhodnocení projektu. V rubrice 
Políbeni múzou vám představujeme letošní nositele rytířského titulu Řád krásného slova z našeho regionu. 
Níže uvedení autoři byli mezi 11 dětmi z celé republiky, které na nádvoří jičínského zámku pasoval na 
rytíře sám Albrecht z Valdštejna. 
 
      Představujeme královéhradecké rytíře 
 
      To, že Hradec Králové jako věnné město náležel českým královnám, ví každý. Ale pouze hrstka 
zasvěcených ví, že naše město má své RYTÍŘE. Nejsou to rytíři ztepilé postavy, kteří vládnou mečem. 
Jsou to malí kluci, bratři Honzík a Michal Grňovi. Je jim sedm a deset let a mistrně vládnou perem. Oba 
chodí do Základní školy Bezručova a níže uvedená povídka je jejich společným dílem. Podnázev hradecké 
literární soutěže zněl: "Máme rádi zvířata, ať slizká nebo chlupatá aneb Cesta ke zvířecí duši". 
 
      Kikinka 
Podle skutečných událostí napsali Honza a Michal Grňovi 
 
      Náš strejda Blek (my mu tak alespoň říkáme) má kocoura Ferdu. Pokaždé, když k němu přijedeme, si s 
ním hrajeme, i když chvíli trvá, než si na nás zvykne (Ferda, ne Blek). Jednou někoho z nás (ani nevím 
koho) napadlo, proč nemáme taky kočku (nebo kocoura). Ale maminka řekla, že by se ve městě trápila 
(nebo trápil) a že by ji (nebo ho) přejelo (nebo přejel... promiňte, to ne) auto. Naštěstí jsme za Ferdou 
(Ferďulkou, Ferďulínkem) jezdili uspokojivě často. 
 
      Jednou v jeden obyčejný den (alespoň zatím), v jeden obyčejný večer (alespoň zatím) jsme vařili jednu 
obyčejnou polévku, která v tomto příběhu nehraje žádnou roli (ale bude). Maminka ji dala za okno 
vychladnout a jeli jsme na projížďku na kolech. Když jsme se vrátili, zaslechli jsme za oknem sotva zřetelné 
zamňoukání. Za chvíli bylo okno otevřené dokořán a za ním stálo malinké vychrtlé koťátko. Pustili jsme ho 
dovnitř a nalili mu do misky polévku (která už tu roli v příběhu hraje). Druhý den jsme jeli k veterináři, který 
se ve dveřích málem zhroutil: "Kočky v tak hrozném stavu nemají ani v útulku." Tak jsme se jí ujali, krmili, 
léčili (a o peníze přicházeli), ale byli jsme rádi, že ji máme, a ona nás měla ráda (asi určitě). Ještě jeden 
problém tu ale byl. Jak se bude jmenovat? Protože jsme zrovna dočetli knížku Deník kocoura Modroočka, 
pojmenovali jsme ji Kiki.  
 
      Když už byla dost silná, koupili jsme jí speciální kočičí vodítko. Moc šťastně s ním nevypadala, tak 
zůstalo viset na věšáku (a později se ocitlo na smetišti) a Kikča si chodila ven sama. Od toho okamžiku 
podezřele začali mizet všichni ptáčci štěbetáčci a skoro všichni psi z okolí měli novou kamarádku. Kikča 
byla u nás pět let, než odešla do věčných lovišť (nebo někam jinam). 
 
      Představuje se náchodský rytíř 
 
      Sobota 6. listopadu 1993 je dnem mého vstupu do života. První dny jsem strávil v broumovské 
nemocnici, kde jsem se narodil. Jmenuji se Miroslav Balcar a bydlím v Dolní Radechové v rodinném domku 
s rodiči a mladším bratrem Danielem. Brzy mi bude 15 let. Chodím do 9. třídy ZŠ Náchod - Plhov, a proto 
se v tomto školním roce musím rozhodnout o dalším studiu. Chtěl bych se zaměřit na to, co mě baví, a 
podle toho svůj výběr směřovat. Mým koníčkem je práce se dřevem. Ve volném čase vyřezávám, 
vydlabávám a vyrábím různé věci. Též velmi rád maluji. Svůj volný čas rozděluji mezi tyto koníčky a sport. 



Nejraději jezdím na kole, na kolečkových bruslích, miluji vodu a potápění v moři. V zimě jsou to lyže, a to 
jak běžky, tak i sjezdovky. Lyžovat jezdím na hory s rodiči a bratrem. K psaní mě přivedla paní učitelka 
Prokešová. Na její popud jsem se zúčastnil několika soutěží v knihovně. A tu poslední - Jak jsem našel 
kamaráda - jsem dokonce vyhrál. Jsem mírné povahy, veselý, kamarádský, prostě obyčejný kluk. 
 
      Seznámila nás slepice 
Miroslav Balcar 
 
      "Tak už jedeme, čekej." 
 
      Po cestě k babičce na chalupu píšu zprávu Pavlovi. Je to můj bezvadný kamarád. Vždycky se na něho 
moc těším. Jezdím k babičce na prázdniny a s Pavlem se známe už několik let. Je starý jako já, rozumíme 
si, ale naše přátelské začátky byly zvláštní. 
 
      Pavel je totiž vozíčkář. A to byl také důvod, proč jsme k sobě hledali cestu dost dlouho. Vídal jsem ho 
často u jejich domu. Seděl na vozíku a většinou měl v ruce knížku nebo něco psal. Pokukoval jsem na 
něho přes plot a neměl jsem odvahu na něho promluvit. A on na mne také ne. Babička říkala, že jako malý 
kluk spadl ze žebříku a poranil si páteř. Od té doby nechodí. Jinak je velmi chytrý a možná by se rád 
skamarádil. Ale já nejsem z těch, kdo se umí rychle seznámit. 
 
      Jednou přelétla babiččina slepice plot na jejich zahradu. Babička mne poslala, abych ji hned zahnal 
zpátky, aby jim nerozhrabala záhony. Slepice umí zlikvidovat záhon salátu v krátké chvilce. 
 
      Na dvorku byl Pavel, seděl na vozíku a četl nějaký časopis. Nesměle jsme se pozdravili a já začal honit 
slepici. On se na mě díval, ale najednou smutně řekl: "Ty se máš, že můžeš utíkat za slepicí." Rozesmálo 
mě to, protože se mi to nezdálo vůbec zajímavé. Ale hned jsem zvážněl a uvědomil si, proč to řekl. 
Nevěděl jsem, co na to odpovědět. Ale on byl už zvyklý na takové rozpačité reakce okolí, a tak se také 
usmál: "Já bych ji nechytil, musel bych ji přejet," řekl. Měl na mysli svůj invalidní vozík. Rozesmáli jsme se 
oba.  
 
      A tím to mezi námi všechno začalo. Nechal jsme slepici slepicí, sedl si k němu na lavičku a začali jsme 
si povídat. Kde bydlím, kam chodím do školy, o mé rodině. On o mně něco věděl od babičky, ke které jeho 
maminka chodila pro vejce. Také on mi řekl pár slov o sobě, ale o jeho postižení jsme se ten den nezmínili.
 
      Zatím slepice sama zpátky přelétla plot, a já když odcházel, Pavel za mnou volal, ať zase přijdu, i když 
nebudu zrovna nikoho honit. Za tu chvilku jsem poznal, že dokáže být veselý a mít smysl pro humor. Tak 
začalo naše kamarádství. 
 
      K babičce jezdím s bratrem a nikdy se tam nenudíme. Chodíme na houby, chytáme ryby v potoce, 
který protéká zahradou, honíme se za míčem, pomáháme na zahrádce. To všechno Pavel dělat nemůže. 
Jenom když chytáme ryby v potoce, nikdy nechybí. Pokud máme štěstí, nějakou ulovíme, večer ji opečeme 
na ohni. Pavel u toho zahraje na kytaru a zazpívá. 
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