
Vítejte v Cerkově
Sborník dětských prací  

                





  Vítejte v Cerkově





Vítejte v Cerkově
Sborníček vybraných prací 

z literární a výtvarné soutěže navazující na knihu 
Martiny Bittnerové V průšvihu

Městská knihovna Varnsdorf
2015

http://mkvdf.cz


Editor: Milan Hrabal

© Michala Jeřábková, Josef Khol, Kroužek při Městské knihovně 
ve Svobodě nad Úpou,  Barbora Stašáková, 2015
Anthology © Městská knihovna Varnsdorf, 2015
Illustrations © Veronika Bajzová, Lucie Moravcová, Soňa Raindlová, 
Eliška Rydlová, Radek Sorman, Pavlína Tučková, Adéla Veselá, 2015

ISBN: 978-80-86409-46-7



5

Výtvarnou a literární soutěž „Vítejte v Cerkově“ tématicky navazující 
na sci-fi román Martiny Bittnerové V průšvihu vyhlásilo nakladatelství 
Pan Nakladatel na  podporu čtenářské gramotnosti dětí v  České 
republice.
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Josef Khol

Policie mě odvezla na místní stanici, kde mi konečně řekli, o co jde.
„Pátrání po tobě vyhlásili rodiče. Za hodinu tě odvezeme zpátky 

do Cerkova,“ řekl policajt.
Byla jsem hrozně zklamaná, i když jsem věděla, že se to stane, ale 

musela jsem se zeptat, co se stane s Osem a Filipem. 
„Mohu si zavolat?“ zeptala jsem se a  policajt bez namítání mi 

hned podal telefon. Vytočila jsem číslo a Os mi to hned zvedl. Řekla 
jsem mu, že se musím vrátit zpátky do Cerkova.

Os to tušil a sklesle řekl: „S Filipem se taky vrátíme.“ 
Rozloučili jsme se. Os hned vyrazil, zapoutal Filipa a  dal mu 

piškoty. Vyrazili a  za  dvě hodiny byli v  Cerkově. Já jsem jela celou 
cestu mezi policajty. Připadala jsem si fakt trapně, celou cestu jsem 
nepromluvila.

Cesta byla nekonečná. Když jsme dojeli, pustili mě k rodičům.
Máma mě objala a spustila: „Kde jsi byla a jak ses tam dostala?“
Já jsem radši mlčela. Filip ji vůbec nezajímal, což mě dost štvalo. 

Ani si nevšimla, že se mnou nepřijel. Zjistila jsem, že Iv s  námi už 
nebydlí a naši se dali zase dohromady. Z jedné strany jsem byla ráda, 
ale z  druhé zase ne, protože jsem tady nebyla s  Osem a  Filipem. 
Táta se k mému příjezdu ani nevyjadřoval. Myslím si, že mu na mně 
nezáleží. Místo toho, aby mě přivítal, tak jenom, aby to nebylo divné, 
tak řekl ironicky: „Lolinko, víš jaký jsme měli o tebe strach?“

A musel jít do práce. Máma se mě pořád na něco vyptávala, ale 
mně to bylo úplně ukradený. Místo odpovědi jsem řekla, že jsem 
unavená a že si jdu lehnout. Šla jsem do pokoje a najednou mi přišel 
e-mail, který byl od Ose. Bylo tam napsané, že jsou s Filipem doma 
a že jsou v pořádku. Ještě napsal, že ze zbytku peněz koupil kopuli. 
A chtěl, ať se tam s Filipem nastěhujeme. Filipa mi během pár dnů 
dovezl a  máma si na  něho konečně vzpomněla. Potom jsem se 
k Osovi přestěhovala i s Filipem a bylo nám spolu dobře.

Dnes je mi dvacet let a stále jsem s Osem. Žijeme v lidském světě 
a nic nám konečně nebrání k tomu, abychom tady žili. A doufám, že 
se zase nedostaneme do nějakého PRŮŠVIHU..!
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Barbora Stašáková                                                 

Když jsem se probudila, nedokázala jsem si vzpomenout, co 
se vlastně stalo. Jenom vím, že mě odvezli od Oseho a  teď jsem 
v nějakém bílém, a ještě k tomu smradlavém pokoji.                

 „Pomóc, pomóc.“ Přišel ke  mně divnej chlap, kterýmu rostly 
na bradě vlasy. „Haló, copak jste všichni hluchý?“  Až teď mi došlo, 
že jsem pořád u lidí. Co mám dělat, vždyť nemám překladač. 

Ten divnej chlap odešel, ale za chvíli se vrátil s dalším člověkem. 
Co teď, vždyť jsou v přesile. Začala jsem znovu křičet, ale ten druhej 
chlap promluvil celkem plynně cerkovsky. „Neboj se, já jsem Pavel 
a toto je můj kolega pan doktor Nový.“                                    

 „Pořád jste mi ale neřekl, kde jsem,“ řekla jsem mu na to.                                       
Chvíli to vypadalo, že přemýšlí, pak chvíli mluvil s  tím, co má 

vlasy na  bradě a  když se otočil, vypadal jako by mi něco nechtěl 
říct. Konečně začal: „Víš, měli jste bouračku a  teď jsi v  nemocnici 
na pozorování.“                 

Rychle jsem se podívala, jestli mi něco není, ale on pokračoval: 
„Nic ti není, ale ti, co tě vezli, jsou na  tom špatně…… opravdu si 
na nic nevzpomínáš?“ Zavrtěla jsem hlavou.

Os mezitím dojel až ke hranicím a vyptával se, jestli už projelo 
deportační auto. Překladač na  něj vychrlil: „Auto neprojet, ale 
v televizi auto bourat.“ Kdo ví, o čem to zase kecá, pomyslel si Os. Ale 
pro jistotu se vrátil do vznášedla a letěl podél cesty zpět. Po chvíli 
uviděl, jak odtahují auto, které vypadalo stejně jako to, co odvezlo 
Lolu. Teď už mu zbývalo jen zjistit, kde Lola je, protože v autě nebyla, 
to věděl jistě. A sakra co Filip, co když Lolu nenajde.                                                              

Dojel odtahovací auto a  zakřičel na  toho chlapa, co byl uvnitř: 
„Haló, nevíte, kam odvezli lidi, co byli uvnitř?“                                                                          

Člověk mu hrubě a  nezdvořile odpověděl: „Do  nemocnice, 
jinam kam.“                          

Ale Os to nevzdával. Nakonec z  toho chlapa dostal i  přesnou 
cestu. A  tak letěl pár kilometrů rovně, pak doleva, zase rovně 
a  na  kruhovém objezdu první odbočkou doprava. Potom se řídil 
cedulemi. Když přistál u  nemocnice a  chtěl vstoupit, nepustili ho. 
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A  protože neuměl nikdo cerkovsky, musel vytáhnout ten příšerný 
překladač: „Dobrý den, co vy potřebovat?“                                                     

Os držel na  rukách Filipa, který plakal tak hlasitě, že se ostatní 
skoro vůbec neslyšeli. A tak na odpověď zařval, že tady má přítelkyni 
Lolu a potřebuje ji vidět.  Doktoři se na sebe podívali a jeden z nich 
podle všeho ten nejstarší mu řekl: „Ona být taky Cerk? My vás k ni 
zavest ale muset k ni opatrně mluvit.“                        

Šli po  schodech až do  pátého patra k  pokoji číslo šest. Os byl 
rád, když zjistil, že dál už s Filipem šlapat nemusí. Zastavili se před 
pokojem a  doktor mu naznačil, aby vešel dovnitř. Opatrně sáhl 
po  klice a  otevřel dveře. Za  nimi našel Lolu, jak se hádá s  dalším 
chlapem, který naštěstí uměl cerkovsky. Přiběhl k  ní a  objali se. 
Požádal doktory, aby je nechali o samotě.  

Konečně někdo normální, kdo mi rozumí a chápe mě.  „Jak si mě 
našel?“ vyhrkla jsem.                                          

„Kdo hledá, ten najde,“ odpověděl a  začal se smát. Jeho vtip 
jsem nepochopila a tak mě to trochu naštvalo.   Chvíli jsme si spolu 
povídali, já jsem se postarala o Filipa. Pak najednou z Ose vypadlo: 
„Padáme.“ Sbalila jsem si věci a vyběhli jsme na chodbu. Dostat se 
pryč nebylo těžké, protože Cerků si tady nikdo nevšímal. Nejhorší 
bylo přinutit výtah, který byl mimochodem nezvykle obrovský, aby 
nás dovezl dolů.

Rozhodla jsem se, že se teď domů vracet nebudu, za týden už mi 
stejně bude patnáct a dostanu povolení na odlet do lidského světa.                          

Ale kdo by si pomyslel, že je týden tak dlouhej. Schovávali jsme 
se všude možně. U lidí v garážích, kde to páchlo skoro, jako knížky, 
což mě dost znepokojovalo. Nakonec ale naše konečné rozhodnutí 
bylo, že zůstaneme u toho Cerka, se kterým jsme se potkali před tím, 
než mě chytili. Souhlasil, avšak nemohli jme u něj zůstat déle, jak dva 
dny, aby nás náhodou nechytili. Když jsme byli na odchodu, vyrazili 
Filipovi z ničeho nic pupínky snad úplně všude. „Ach jo, to snad není 
možný,“ řekl ten hodný pan Cerk. „Cos se stalo?“ zeptala jsem se ho, 
ale on mi bez odpovědi vzal děcko, a položil ho na stůl.                         

Asi to bude vážný, pomyslela jsem si, když jsem uviděla výraz, co 
měl pán ve tváři. A myslela jsem správně, Filip měl spalničky, nebo 
tak nějak se to jmenovalo, je to hrozná dětská nemoc, ale že prý na to 
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má lék. Os se s ním domluvil, že tady Filipa necháme a půjdeme se 
schovat.                                                        

Když jsme byli pěknej kus nad zemí, projelo pod námi deportační 
auto. „Přesně včas,“ řekl Os. Přikývla jsem, ale pro jistotu jsem chvíli 
mlčela.

Konečně nadešel den mých narozenin. Doletěli jsme pro 
Filipa, který byl radostí bez sebe, když nás uviděl. A  už ani nebyl 
potečkovanej. Asi to vypadá, že náš návrat domů, který souvisel 
s  plánem, se nenávratně blíží. U  hranic už věděli, kdo jsme, takže 
nás pustili s radostí, že už nemusí nic řešit s deportací a podobným 
papírováním. Mně ale moc do  smíchu nebylo. Bála jsem se, co se 
stane, až dorazíme domů. Ach jo Filip už zas brečí, to snad není 
možný.

Zastavili jsme před naší kopulí. Ze dveří vyběhl táta a  za  ním 
ubrečená mamka. Objímali mě a něco do mě hučeli, ale vůbec jim 
nebylo rozumět. Vešli jsme dovnitř, sedla jsem si ke stolu. Os seděl 
vedle mě a Filip mu seděl na klíně.  „Miláčku, že už zůstaneš doma. 
Víš, jak jsme se o tebe báli. V lidském světě to není bezpečné. Mohlo 
se ti něco stát,“ řekli mi oba dva najednou.               

„Ale mně už je patnáct, dovolte mi odejít s  Osem do  lidského 
světa, žije tam plno Cerků a  občas vás přiletíme navštívit,“ prosila 
jsem, jak nejvíc to šlo, ale odpověď zněla vždy ne.                                                             

„Dobrá jak chcete,“ odsekla jsem a šla nahoru. Os odešel domů, 
aby si vzal vše, co potřeboval. Jakmile zaklaply dveře od  pokoje, 
sedla jsem k počítači a napsala zprávu. „PŘIJDU V DESET, NACHYSTEJ 
SE.“ Pak už jsem si balila věci a hrála si s Filipem.

O  půl desáté byl čas vyrazit. Potichu jsem se plížila ven, ale 
vypadalo to, že malý lidský mimina, obzvláště Filip, nejsou na noční 
procházky zvyklí, a tak začal pofňukávat. Ale když za mnou zaklaply 
dveře, bylo mi už všechno jedno. Svoboda byla božská věc a Os to 
cítil stejně. Vznesli jsme se s pocity nadšení, protože jsme odcházeli 
oprávněně a nikdo, opravdu nikdo, nám v tom nemohl zabránit.

Cesta proběhla v pořádku. Zatím budeme bydlet u toho hodného 
pána, co nám tak ochotně poradil. A až Filip trochu vyroste, budeme 
cestovat, ať si taky užijeme života po tom zmatku.
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Kolektiv kroužku při Městské knihovně                                          
ve Svobodě nad Úpou

Os byl v háji.  Neměl tušení, co by měl dělat. A ještě k tomu měl u sebe 
Filipa. Copak on se bez Loly uměl postarat o dítě? Musel vymyslet 
plán. Ale jaký? Vše, co ho napadlo, vedlo jednoznačně k zatčení, to 
si samozřejmě nepřál.

S Filipem se tedy uchýlil do non-stop kavárny, tam chtěl vymyslet 
nějaký lepší plán. Nejdříve si vše musel srovnat v hlavě. Co má dělat? 
Neví ani kam policie Lolu odvezla. Jak ji má bránit? Neubližují jí? Je 
vůbec ještě živá?

Při poslední myšlence se zarazil. Proč by nebyla živá? Lola je 
přece živá, jen ji zatkli, vyslýchají ji, možná ji rovnou odvezou domů. 
Asi ji zatkli, protože po ní rodina vyhlásila pátrání. Ale proč nezatkla 
policie i Ose? 

Ano, to je ono. Tak se k  Lole dostane velmi rychle.  Nechá se 
i s Filipem zatknout. Během chvíle vymyslel jak na to. Vstal, vzal Filipa 
a zamířil k východu. U dveří ho zastavila servírka a žádala ho, aby 
zaplatil. Os odmítl a začal se s ní hádat. Druhá žena, která obsluhovala 
za pultem, zavolala policii. 

Os doufal, že se objeví stejná hlídka, která odvezla Lolu a  pak 
určitě vymyslí další plán, hlavní bylo dostat se za  Lolou. To ještě 
netušil, že nic nebude tak jednoduché. 

Hlídka byla stejná a odvezla Ose do velkého domu na kraji města. 
V  dlouhé chodbě byly vedle sebe cely, mohlo jich být tak deset. 
Podle toho, jaký byl v budově hluk, byly asi všechny cely plné. Strčili 
ho dost hrubě hned do té krajní, takže ani nemohl zkontrolovat, zda 
v některé z dalších sedí Lola. Filipa mu vzali z náručí a odnesli pryč. 
Teď Os poznal, že byl v plánování příliš zbrklý. 

Naštěstí nemusel dlouho čekat a přišel za ním jeden z policistů 
a řekl mu, že ho pustí až tehdy, když zaplatí útratu v kavárně a ještě 
pokutu za nevhodné chování. Os si až teď uvědomil, že jeho jedinou 
nadějí je strejda. Řekl policistům strýcovu adresu a  doufal, že se 
problém vyřeší. 
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Měl štěstí, za několik hodin se do budovy policie dostavil Osův 
strejda a zaplatil za něj dluh i pokutu. Ose si odvedl domů a tam se 
od něho dozvěděl o celé cestě do světa lidí. 

Os bohužel po celém zážitku onemocněl těžkou angínou a dost 
dlouhou dobu se nemohl hnout z postele. Naštěstí jeho strýc mezi 
tím zjistil, že Filipa odvezli do dětského domova a pokud Os předloží 
doklady o tom, že ho koupil, tak mu ho vrátí. Doklady u sebe měla 
ale Lola, to znamenalo se za ní vydat. Stejně to měl Os v plánu.

Sedli se strejdou do  vznášedla a  odletěli za  Lolou. Tam se 
dozvěděli, že Lolu nechala hledat opravdu její rodina a Lola se na ně 
proto velmi zlobí. Naštěstí vše zachránil strejda, který se zaručil za to, 
že budou Lola, Os i Filip žít u něj a Lola bude pokračovat ve studiu 
ve  světě lidí. Matka slíbila, že bude Lole na  studium přispívat. Ale 
Lola i Os už měli od strejdy slíbenou pomoc při hledání zaměstnání, 
takže by se v nejhorším bez peněz matky obešli. 

Hned jak se vrátili do  světa lidí, tak vyzvedli Filipa z  dětského 
domova. Zbývalo jen, aby se dobře naučili řeč lidí, aby Lola 
dostudovala a aby se jim šťastně žilo. Na to se už moc těšili. 
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Michala Jeřábková

Asi po  půl hodině jsme dojeli na  policejní stanici, kde jsem se 
konečně dozvěděla, o  co jde. Nějaký divný chlap mi vysvětlil, že 
tady na mě čekají rodiče a chtějí mě odvést domů. Byla jsem ráda, 
že neřekl nic o  tom falešném povolení, ale byli tady rodiče! A  to 
vypadalo na opravdu špatný konec. A co se stalo s Osem, určitě mě 
hledá. Pak mě z mého uvažování vytrhl ten chlap, surově mě strčil 
do místnosti, kde na mě čekali rodiče. Máma začala šílet:  

„Jak si to představuješ? To si myslíš, že na stole necháš lístek, a jen 
tak si odjedeš do světa lidí i s Filipem?! Na co vůbec myslíš? “ 

Táta ji (naštěstí) přerušil: „ Ale no tak, je to ještě dítě. Neví, co dělá. 
Uklidni se.“ Docela mě urazil, ale bylo mi to ku prospěchu, tak co. 
Jenže máma si všimla, že nemám Filipa. „Lolo, kde je Filip?“

„Je s Osem,“ odpověděla jsem, jako by to nebylo jasný.
„Jak myslíš s Osem?…“ Táta opět zasáhl: „Jedeme domů,“ a ve mně 

hrklo, ale co Os a Filip? Co se dalo dělat, cestou domů se máma s tátou 
na sebe ani nepodívali, za to já jsem měla starostí nad hlavu. Když 
jsme dojeli domů, šla jsem si lehnout, opravdu jsem se potřebovala 
vyspat, navzdory tomu jsem usnula až o půl jedenáctý.                      

Druhý den mě vzbudilo vyzvánění mobilu, bylo mi to divný, asi 
se mi zapnul v kapse. Když jsem se na něj koukla, zjistila jsem, že volá 
Os. Rychle jsem to vzala a začala jsem rychle mluvit, „Osi jsem, tak 
šťastná, že slyším tvůj hlas, kde jsi a co je s Filipem, nestalo se vám 
nic?“ 

„Já a Filip jsme u mě doma, ale hlavní je, co se stalo s tebou?” 
„Jsem v poho, rodiče mě odvezli domů. Všechno ti řeknu. Za chvíli 

se u tebe stavím, jo?“ 
„Dobře, budu na tebe čekat.“ 
Běžela jsem se obléknout a učesat, pak jsem rychle utíkala ven 

k  Osovi jsem dorazila asi za  5 minut. Už netrpělivě čekal u  okna 
s Filipem v náručí, jen mě uviděl, už vyšel ven, a dal mi několik pus 
a Filipa mi vrazil do ruky se slovy: „Na vem si ho, a  řekni mi, co se 
stalo?“ 
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„Asi za  půl hodiny, co mě odvezli policisté, jsme dorazili 
na  policejní stanici, a  tam byli rodiče. Hádali se a  cestou domů se 
na sebe ani nepodívali. Bylo to strašný, ani nevíš, jaký jsem o tebe 
a Filipa měla strach!“ 

„Já se o tebe taky hrozně bál, hned jsem jel za policajty, ale nestihl 
jsem je, tak jsem jel domů…“ 

Zazvonil mi mobil, a  když jsem to zvedla, zjistila jsem, že to je 
máma. „Lolo, kde jsi, s tátou tě hledáme!“ 

Já jsem se jí dovolila zeptat: „Už jste se s  tátou usmířili?“ Ale 
na moji otázku neodpověděla. „Lolo, pojď domů!“ 

„Mami, mám Filipa.“ 
„Dobře, pojď domů!“ a položila to. 
Myslela jsem si, že to nebude dobrý, ale stejně jsem se s Osem 

rozloučila a i s Filipem šla domů. Když jsem tam došla, máma hned 
začala: „Lolo, měli jsme o tebe strach. Kde jsi byla?“ 

Tak jsem zamanévrovala: „Šla jsem k Litě.“ 
„A tos nám nic nemohla říct?“ 
Já jsem jen řekla „Promiň.“ a šla jsem do pokoje. Nechtěla jsem, 

aby mi Filipa vzali, ale taky jsem nechtěla, aby se táta s mámou hádali. 
Za  chvíli mě máma zavolala k  obědu, poslušně jsem šla. U  oběda 
chyběla Iv, bylo mi to divný a zeptala jsem se: „Tati, kde je Iv?” 

„Iv tady už nepracuje, Lolinko,“ zareagovala máma. Když jsem to 
slyšela, srdce mi poskočilo radostí, to že tady už Iv není, by mohlo 
znamenat, že se máma s tátou usmiřují. Najednou někdo zazvonil. 
U  dveří stála babička. Máma ji šla ihned přivítat. Babička přišla 
do  jídelny, mile se na  mě usmála, pohladila mě po  tváři a  táta si 
nandal velikánkou porci kaše. Zavládla u nás pohoda, nejen na ten 
okamžik, ale na celý život.
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Cílová skupina soutěže:
jednotlivci ve věku 10-15 let
kolektivy – 5.-9. třída ZŠ a odpovídající 
ročníky víceletých gymnázií, výtvarné, li-
terární a novinářské kroužky pracující při 
Střediscích volného
času (DDM apod.)

Zadání výtvarné části:
Nakreslete  ilustrace k románu V průšvi-
hu, tedy obrázky související přímo s dě-
jem příběhu.
Jednotlivci mohou posílat 1 obrázek
Kolektivy –  spodní hranice: 8 obrázků na 
třídu, horní hranice je neomezená.

Zadání literární části:
Kniha V průšvihu má otevřený konec, 
který vybízí k jejímu dokončení. Dopište 
jej tedy podle své vlastní fantazie a před-
stavy.
Maximální rozsah příspěvku na osobu je: 
5 stránek rukopisných/ 3 normostrany 
strojopisné/pc.

Nejlepší práce budou uveřejněny na webu 
Pana Nakladatele, hlavního organizátora 
soutěže (www.pannakladatel.cz)
Vybraní jednotlivci obdrží ceny a navíc 
tři vybrané kolektivy získají besedu s 
Martinou Bittnerovou.
Příspěvky zasílejte na e-mailovou ad-
resu: bittnerova@pannakladatel.cz do 
31.12.2014
Na každý příspěvek uveďte jméno, věk, 
adresu, (příp. třídu a adresu školy), e-mail 
a telefon.
Výherci budou zveřejněni na webu Pana 
Nakladatele 31.1.2015

www.martinabittnerova.cz, www.pannakladatel.cz

Zasláním příspěvku autoři  souhlasí s jeho 
zveřejněním na webových stránkách Pana 
Nakladatele.

Výtvarná a literární soutěž

Vítejte v Cerkově
Soutěž tématicky navazující na sci-fi román

Martiny Bittnerové s názvem V průšvihu
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Výsledky literární a výtvarné soutěže Vítejte v Cerkově

Literární část

Jednotlivci
1. místo - Michala Jeřábková, 12 let, Včelákov
2. místo - Barbora Stašáková, 13 let, Adolfovice
3. místo - Josef Khol, 13 let, Domašov

Vybrané kolektivy
8. třída ZŠ Adolfovice
Kroužek při Městské knihovně ve Svobodě nad Úpou

Výtvarná část

1. místo - Veronika Bajzová, 14 let, Adolfovice
2. místo - Eliška Rydlová, 6. třída, Svoboda nad Úpou
3. místo - Lucie Moravcová, 6. třída, Svoboda nad Úpou

Oceněné kolektivy a jednotlivce vybralo nakladatelství Pan Nakladatel.
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