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Přílohy 

Příloha 1 – Dům doktora Fišera, ukázka (Braunová, 2017) 

Za to, že nastala změna, může táta. Samozřejmě by tvrdil, že to není pravda. Táta 

nesnáší konflikty. Na den, který ve mně rozpoutal pochybnosti o světě, v němž žiju, a 

spustil sáhodlouhé pátrání, táta jistě schválně zapomněl. Byl to přece takový obyčejný 

večer.  (...) 

Ostnatý drát a nápis POZOR, STŘELBA! nejvíc rozčilovaly babičku.  

„Odjakživa jsem do lesa chodila na houby a teď tam nesmím, aby mě náhodou 

nezastřelili?“  

Babička si nemohla zvyknout, že existuje člověk, který si koupí celý kopec zarostlý 

lesem.  

„Kdo to vůbec je?“ ptala se, když se zamračeně dívala z okna, odkud je vidět vrch jako 

na dlani.  

„Prý nějaký vědec,“ krčila rameny máma.  

„Vědec? Odkdy mají vědci tolik peněz?“  

„Bůhví nad čím bádá,“ šklebila se máma, „a radši to ani nechci  

vědět.“  (...) 

Na posteli mi přistála tátova stará kožená bunda. Máma mi pohrozila a zmizela. Za chvíli 

jsem slyšel startovat jejího žlutého peugeota. Asi hodinu mi trvalo, než jsem dokázal 

opustit facebook a vydal se na zahradu. Shrabal jsem asi jednu třetinu, když se 

objevila helikoptéra. Přílety a odlety souseda nemají žádný řád. Zjevuje se nečekaně, 

někdy o ní několik dní nevím. Pozoroval jsem šedivý stroj, dokud se neztratil mezi 

stromy. Běžný rituál. Nejspíš bych se díval déle, kdybych tušil, že tentokrát je v kabině i 

můj táta. To jsem se měl dovědět před půlnocí. (...) 

Nic nenasvědčovalo mimořádné situaci, kromě toho, že se táta stavil u mě v pokoji, i 

když přišel kolem jedenácté v noci. Ležel už jsem v pyžamu, připravený usnout.  

„Nespíš?“  

„Skoro.“  

„Je dost pozdě.“  

„Už skoro spím.“  
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Táta chvíli po pokoji bloumal, prohlídl si moje pokusy o komiksy, které visí na zdi, 

nakoukl do několika školních sešitů a pak si přisedl ke mně na postel. Naši mi tlučou do 

hlavy, že mám v jejich přítomnosti schovat chytrý telefon, takže jsem ho poslušně strčil 

pod peřinu. Táta je elektrikář, podniká soukromě a vracívá se tím pádem často pozdě v 

noci. Obvykle ho vidím až ráno. Tentokrát mu nějak záleželo na popovídání si.  

„Jak je?“ rozcuchal mi vlasy.  

„Fajn,“ odpověděl jsem.  

„Žádný průšvih?“  

 „Petře, kdybys měl nějaký průšvih, myslím opravdový, řekl bys mi to, viď. Mně nebo 

mámě, že jo?“  

„Ale já jsem nic neprovedl!“  

Naposledy naši zuřili, když jsem ve škole rozbil záchodovou mísu. Stoupl jsem na ni, 

abych klukům dokázal, že se rukou dotknu stropu, ale to už jsou dva roky. (...) 

 „Ale to, proč si to myslíš, je přece důvodné podezření.“ 

„Nešil! Já jsem ti jenom řekl, co jsem viděl. Žádného kluka. Viděl jsem klučičí boty. 

Boty, rozumíš. Botasky nebo co to bylo. Myslíš, že se takovou zprávou bude někdo 

zaobírat?“  

„Jo. Protože ti minutu předtím doktor Fišer řekl, že bydlí sám. Je to tak? Sám jsi to 

přece řekl. Proto ses vyděsil. Proč teď děláš, že to tak nebylo?“  

„Protože... protože jsem nemyslel, že z toho uděláš takovou kauzu!“  

Seděl jsem na posteli a zíral do tmy. Mobil mě přestal zajímat. O čem se to naši baví? O 

jakých botách? Nic jsem nechápal, dokud máma rozčileně nevykřikla: 

„Poslechni, Pavle, že v tom baráku bydlí nějaký magor, si přece říkáme všichni od 

začátku. Copak je normální s nikým se nebavit a pohybovat se jenom ve vrtulníku? A 

jestli jsi tam dneska viděl klučičí boty, je jasné, že tam bydlí nějaký kluk. A má to dítě 

matku? Viděl jsi tam nějakou ženskou? Dítě obvykle má mámu. A jak to, že o žádném 

dítěti nevíme? Bydlíme tu skoro třináct let a netušíme, že v tom domě žije dítě. Je 

normální žít uprostřed lesa bez lidí? Řekl ti ten člověk, že má dítě? Neřekl. Řekl, že 

bydlí sám. Slyšíš? Sám! Sám! Bůhví co se v tom baráku děje!“ (...) 

„Letěl jsi tou helikoptérou?“  

„Letěl.“  
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„S doktorem Fišerem?“  

„Ano. Tohle je výslech?“  

Zasmáli jsme se.  

„Letěl jsem jednou. To bylo včera. Dneska jsem tam za rozbřesku přijel autem a přivezl 

materiál. Montoval jsem jako fretka. Doktor Fišer to ocenil. Odlétá na tři neděle pryč, a 

tak mi dal peníze dopředu. Chce mít tělocvičnu hotovou, až se vrátí. Stačí?“  

„On tam má přistávací plochu?“ 

„Ne. Přistává na střeše domu.“  

„Fakt?“  

„To přece není nic divného. Skoro každá nemocnice má na střeše  

přistávací plochu pro vrtulník. Zřejmě se nechal inspirovat. Je to přece biochemik.“  

„A jak tě ten doktor Fišer našel?“  

„Normálně. Jako všichni zákazníci. Dostal na mě doporučení od mých spokojených 

klientů. Ctí pravidlo, že je lepší si zjednat řemeslníka, který bydlí blízko, než někoho z 

druhého konce republiky.“  

Táta mi znovu rozcuchal vlasy, tentokrát hodně spokojeně.  

„Když dobře makáš, neděláš boty, jsi pilný, svědomitý a důsledný, jednoho dne si tě 

zákazníci začnou hledat sami.“  

„A jaké to tam je, v tom domě?“ snažil jsem se vrátit si patku vlasů zpátky na místo, za 

levé ucho, ale tátovo rozcuchání bylo pořádné. 

„Tak jaké to tam je, v tom domě?“ zopakoval jsem otázku.  

Táta pokrčil rameny a zatvářil se velmi obyčejně.  

„Jako v každém jiném domě. Jen bude mít v suterénu velkou tělocvičnu a perfektní 

wellness. Saunu, sprchy, zrcadlový sál.“  

„Tělocvičnu?“  

„Proč ne. Relaxuje sportem.“  

„A proč je dům obehnaný ostnatým drátem?“  
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Příloha 2 – Harry Potter a kámen mudrců, ukázka (Rowlingová, 2001) 

Kapitola druhá 

Sklo, které zmizelo 

(...) 

 Půl hodiny nato Harry, ač ještě pořád nemohl uvěřit svému štěstí, seděl s Piersem 

a s Dudleym na zadních sedadlech auta pana Dursleyho a poprvé v životě se jel podívat 

do zoo. Jeho teta a strýc nedokázali vymyslet nic jiného, co s ním udělat, ale ještě než 

vyjeli, vzal si strýc Vernon Harryho stranou. 

„Varuju tě,” prohlásil, tučnou brunátnou tvář až těsně u Harryho obličeje, „varuju 

tě předem, kluku opovaž se něco vyvést, rozumíš, cokoliv – a necháme tě v tom přístěnku 

až do Vánoc!” 

„Já nic nevyvedu,” ujišťoval Harry, „namouduši...” 

Jenže strýc Vernon mu nevěřil. Nikdy mu nikdo nevěřil. Problém byl v tom, že 

kolem Harryho se často děly podivné věci, a bylo zbytečné Dursleyovým vykládat, že on 

za to nemůže. Jednou už toho teta Petunie měla dost, když Harry přišel od holiče a 

vypadal, jako kdyby tam vůbec nebyl, vzala kuchyňské nůžky a ostříhala ho tak nakrátko, 

že měl hlavu málem holou až na čupřinu nad čelem, kterou mu nechala, „aby zakryla tu 

strašnou jizvu”. Dudley se při pohledu na něj válel smíchy a Harry prožil bezesnou noc, 

když si představoval příští den ve škole, kde se mu už tak posmívali pro jeho pytlovité 

oblečení a brýle slepené izolepou. Když se však příštího rána probudil, zjistil, že má vlasy 

přesně takové jako předtím, než mu je teta Petunie ostříhala. Dostal za to týden domácího 

vězení v přístěnku, i když se pokoušel vysvětlovat, že si neumí vysvětlit, jak mu vlasy tak 

rychle narostly. Jindy zas teta Petunie zkoušela navléknout ho do hnusného starého svetru 

po Dudleym (hnědého s oranžovými bambulkami). Čím víc se snažila přetáhnout mu ho 

přes hlavu, tím se svetr zdál menší, až nakonec by snad mohl být leda nějakému 

maňáskovi, určitě však nebyl dost velký Harrymu. Teta Petunie nakonec došla k názoru, 

že se svetr musel srazit při praní, a Harryho k jeho obrovské úlevě ani nepotrestala. Na 

druhé straně se octl opravdu v pořádné bryndě tenkrát, když ho našli na střeše školní 

kuchyně. Dudleyho banda ho honila jako obvykle, když Harry ke svému vlastnímu 

překvapení – stejně jako k překvapení všech ostatních – zčistajasna seděl na komíně. 

Dursleyovi dostali od ředitelky velice pobouřený dopis, v kterém si na Harryho stěžovala, 

žé leze po školních budovách. Jediné, oč se pokoušel (jak křičel na strýce Vernona přes 

zamčené dveře přístěnku), přitom bylo skočit za velké nádoby na odpadky venku před 

kuchyňskými dveřmi. Harry si myslel, že ho při skoku nejspíš strhl vítr. 

Dnes se však určitě nic zlého nepřihodí. Stálo to i za to, že jede s Dudleym a s 

Piersem, pokud stráví den někde jinde než ve škole, v přístěnku nebo v obývacím pokoji 

paní Figgové, kde to páchlo zelím. Strýc Vernon řídil auto a přitom si stěžoval tetě 

Petunii. Rád si stěžoval na všecko možné: lidé v práci, Harry, městská rada, Harry, banka 

a Harry – to byla jen některá z jeho oblíbených témat. Dnes ráno to byly motorky. „...jezdí 

s tím jako šílenci, chuligáni jedni,” rozčílil se, když je jedna předjela. 
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(...) 

Po obědě zamířili do pavilonu plazů. Bylo tam chladno a tma a všude po stěnách 

zářila skleněná terária. Za skly se po kusech dřeva a po kamení plazili a lezli nejrůznější 

hadi a ještěrky. Dudley a Piers chtěli vidět velké jedovaté kobry a tlusté krajty, schopné 

rozmačkat dospělého člověka. Dudley okamžitě objevil největšího hada v celém 

pavilonu. Mohl by se dvakrát ovinout kolem auta strýce Vernona a zmačkat ho, že by se 

vešlo do popelnice – v tu chvíli se však nezdálo, že by něco takového chtěl provést. Po 

pravdě totiž tvrdě spal. Dudley tam stál s nosem přimáčknutým na sklo a upřeně zíral na 

lesklé hnědé smyčky. 

„Udělej něco, ať se pohne,” zakňoural na otce. Strýc Vernon zaťukal na sklo, ale 

had se nehnul ani trošku. 

„Ještě jednou,” poručil Dudley. Strýc Vernon pohotově zaklepal prsty na sklo, ale 

had klímbal dál. 

„To je nuda,” reptal Dudley a zamířil pryč. 

Harry se postavil před terárium a pozorně se na hada zahleděl. Nijak by ho 

nepřekvapilo, kdyby had sám umřel nudou – neměl kolem sebe nikoho jiného než hloupé 

lidi, kteří od rána do večera bubnovali prsty na sklo, aby ho vyburcovali. Bylo to ještě 

horší než spávat v přístěnku, kam nepřišel nikdo jiný než teta Petunie, která bušila do 

dveří, aby vás probudila, a Harry přinejmenším směl chodit po celém domě. Had náhle 

otevřel své korálové oči. Pomalu, velice pomalu zvedal hlavu, až měl oči stejně vysoko 

jako Harry. Pak zamrkal. Harry vytřeštil oči. Potom se spěšně rozhlédl, jestli ho někdo 

pozoruje, zjistil však, že ne. Podíval se na hada a zamrkal také. Had pohodil hlavou 

směrem ke strýci Vernonovi a k Dudleymu a pak obrátil oči ke stropu. Podíval se na 

Harryho pohledem, který říkal docela jasně: „A takhle to chodí pořád. “ 

„Já vím,” zamumlal Harry přes sklo, i když si nebyl jist, zda ho had slyší. 

„Musí to být opravdu k vzteku.” Had důrazně přikývl. 

„Odkud ty vůbec jsi?” zeptal se Harry. Had ukázal ocasem na malou tabulku vedle 

skleněné stěny, a Harry si ji zvědavě prohlédl. Boa constrictor, Brazílie. „Bylo tam 

hezky?” Had znovu ukázal ocasem na tabulku a Harry četl dál: Tento exemplář se narodil 

v naší zoo. „Rozumím – takže ty jsi v Brazílii nikdy nebyl?” Ve chvíli, kdy had zakroutil 

hlavou, ozval se za Harryho zády ohlušující výkřik, při kterém sebou oba trhli: 

„DUDLEY! PANE DURSLEY! POJĎTE SE PODÍVAT NA TOHO HADA! TO BYSTE 

NEVĚŘILI, CO DĚLÁ!” 

Dudley se k nim přikolébal tak rychle, jak jen byl schopen. „Uhni, ty smrade,” 

řekl a praštil Harryho do žeber. Harry to nečekal a jak široký, tak dlouhý se rozplácl na 

betonovou podlahu. Vše, co následovalo, se událo tak rychle, že nikdo neviděl, jak se to 

stalo – v jednom okamžiku se Piers a Dudley ještě natahovali až ke sklu, a vteřinu nato 

odskočili zpátky a vřeštěli hrůzou. Harry se posadil a jen zalapal po dechu: skleněná stěna 

hroznýšova terária zmizela. Velký had se rychle rozvinul a sklouzl na podlahu – a lidé po 

celém pavilonu plazů začali ječet a hnali se k východům. Ve chvíli, kdy se had rychle 
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prosmýkl kolem něj, Harry by býval přísahal, že zaslechl tichý syčivý hlas: „Už jdu, 

Brazzzílie. Mnoho štěssstí, amigo.” 

Hlídač z pavilonu plazů z toho byl málem na mrtvici. „Ale to sklo,” opakoval 

pořád dokola, „kam se podělo to sklo?” Sám ředitel zoologické zahrady uvařil tetě Petunii 

šálek silného sladkého čaje a celou dobu se jí znovu a znovu omlouval. Piers a Dudley 

jen něco nesrozumitelně drmolili. (...) 
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Příloha 3 – Zlatý Kolovrat, ukázka (Erben) 

I 

Okolo lesa pole lán,  

hoj jede, jede z lesa pán,  

na vraném bujném jede koni,  

vesele podkovičky zvoní,  

jede sám a sám. 

A před chalupou s koně hop  

a na chalupu: klop, klop, klop!  

„Hola hej! otevřte mi dvéře,  

zbloudil jsem při lovení zvěře,  

dejte vody pít!“ 

Vyšla dívčina jako květ,  

neviděl také krásy svět;  

přinesla vody ze studnice,  

stydlivě sedla u přeslice,  

předla, předla len. 

Pán stojí, nevěda, co chtěl,  

své velké žízně zapomněl;  

diví se tenké, rovné niti,  

nemůže očí odvrátiti  

z pěkné přadleny. 

„Svobodna-li jest ruka tvá,  

ty musíš býti žena má!“  

dívčinu k boku svému vine -  

„Ach pane, nemám vůle jiné,  

než jak máti chce.“ 

„A kde je, děvče, máti tvá?  

Nikohoť nevidím tu já.“ -  

„Ach pane, má nevlastní máti  

zejtra se s dcerou domů vrátí,  

vyšly do města.“ 

II 

Okolo lesa pole lán,  

hoj jede, jede zase pán;  

na vraném bujném jede koni,  

vesele podkovičky zvoní,  

přímo k chaloupce. 

A před chalupou s koně hop  

a na chalupu: klop, klop, klop!  

„Hola! otevřte, milí lidi,  

ať oči moje brzo vidí  

potěšení mé!“ 

Vyšla babice, kůže a kost:  

„Hoj, co nám nese vzácný host?“  

„Nesu ti, nesu v domě změnu,  

chci tvoji dceru za svou ženu,  

tu tvou nevlastní.“ 

„Hoho, panáčku, div a div,  

kdo by pomyslil jaktěživ?  

Pěkně vás vítám, vzácný hoste  

však ani nevím, pane, kdo jste?  

Jak jste přišel k nám?“ 

„Jsem této země král a pán,  

náhodou včera zavolán:  

dám tobě stříbro, dám ti zlato,  

dej ty mně svoji dceru za to,  

pěknou přadlenu.“ 

„Ach pane králi, div a div,  

kdo by se nadál jaktěživ?  

Vždyť nejsme hodny, pane králi,  

kéž bychom záslužněji stály  

v milosti vaší! 

Ale však radu, radu mám:  

za cizí – dceru vlastní dám;  

jeť podobna té druhé právě  

jak oko oku v jedné hlavě -  

její nit – hedbáv!“ 

„Špatná je, babo, rada tvá,  

vykonej, co poroučím já:  

zejtra, a den se ráno zjasní,  

provodíš dceru svou nevlastní  

na královský hrad!“ 
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Příloha 4 – Zlatý kolovrat (komiks), ukázka (Erben, 2006) 
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Příloha 5 – Vodník, ukázka (Erben) 

I 

Na topole nad jezerem  

seděl vodník podvečerem:  

„Sviť, měsíčku, sviť,  

ať mi šije niť. 

Šiju, šiju si botičky  

do sucha i do vodičky:  

sviť, měsíčku, sviť,  

ať mi šije niť. 

Dnes je čtvrtek, zejtra pátek -  

šiju, šiju si kabátek:  

sviť, měsíčku, sviť,  

ať mi šije niť. 

Zelené šaty, botky rudé,  

zejtra moje svatba bude:  

sviť, měsíčku, sviť,  

ať mi šije niť." 

II 

Ráno, raníčko panna vstala,  

prádlo si v uzel zavázala:  

„Půjdu, matičko, k jezeru,  

šátečky sobě vyperu." 

„Ach nechoď, nechoď na jezero,  

zůstaň dnes doma, moje dcero!  

Já měla zlý té noci sen:  

nechoď, dceruško, k vodě ven. 

Perly jsem tobě vybírala,  

bíle jsem tebe oblíkala,  

v sukničku jako z vodních pěn:  

nechoď, dceruško, k vodě ven. 

Bílé šatičky smutek tají,  

v perlách se slzy ukrývají,  

a pátek nešťastný je den,  

nechoď, dceruško, k vodě ven."- 

Nemá dceruška, nemá stání,  

k jezeru vždy ji cos pohání,  

k jezeru vždy ji cos nutí,  

nic doma, nic jí po chuti. - 

První šáteček namočila -  

tu se s ní lávka prolomila,  

a po mladičké dívčině  

zavířilo se v hlubině. 

Vyvalily se vlny zdola,  

roztáhnuly se v šírá kola;  

a na topole podle skal  

zelený mužík zatleskal. 

 

 


