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Záchranné lano (tipy)
      B. Němcová: Velká kniha pohádek
      K. J. Erben: České národní pohádky
J. Trnka: Zahrada
Z. K. Slabý: Tři banány ❉přibalen pionýr!
L. Caroll: Alenka v kraji divů… a za zrcadlem
G. Durrell: Mluvící balík ❉nejde o venkovana!
R. Dahl: Obr Dobr ❉ke čtení čokoládu!
J. Kolář, J. Hiršal: Baron Prášil ❉kurz okecávání
C. S. Lewis: Letopisy Narnie
T. Fombelle: Tobiáš Lolness ❉kus byl v rádiu
J. R. R. Tolkien: Hobit & Pán prstenů
N. Gaiman: Coralina & Nikdykde ❉Koralíza
T. Pratchett: Kobercové & Zeměplocha
M. Ende: Nekonečný příběh ❉ale konec má
J. Swift: Gulliverovy cesty
J. K. Rowlingová: Harry Potter ❉film = kniha
A. C. Doyle: Ztracený svět ❉starej matroš
A. & B. Strugačtí: Piknik u cesty (Stalker)
G. R. R. Martin: Hra o trůny
F. Rachlík: Ko Balty ❉zcela praštěné!
I. Wernisch: Zimohrádek ❉bacha, poezie!
〓 jen pro šplhouny: 
Middleton: Atlas zemí, které neexistují
Eco: Dějiny legendárních zemí a míst
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Pozor, pozor! Začíná hra, která provede nejmenší 
i největší dismanče dlouhými měsíci od Vánoc  
do Vánoc. Účast? Povinná. Pravidla?  Proměnlivá.  
Cíl? Nechte se překvapit. Pomoc ro dičů? Vítaná.  
Odměny pro vítěze?  Zaručeny. 

Podrobnosti vám poodkryjeme až v novém roce, to 
abyste se měli na co těšit. Napovědět ale můžeme už teď, 
že zdaleka nepůjde jen o čtení a psaní, ale že se hra bude 
týkat všeho možného, co s knihami souvisí. Takže sku
teční knihomolové, co od rána do večera jen čtou, v žád
né konkurenční výhodě nebudou.

A jaký je tedy první, vánoční úkol? Vezměme to trochu 
zeširoka. Příběhy v knihách se odehrávají v různých pro
středích. Některá nemají jména (všechna ta království za 
devatero horami v pohádkách), jiná nám leží přímo před 
nosem (třeba na Žižkově) a další jsou zasazena do ne
existujících míst či zemí. A jako na potvoru jsou spisova
telé lidé škodolibí a rádi s námi, čtenáři, hrají šprýmovné 
hry: neměli jste u knížky nikdy pocit, že vám vypráví 
o skutečném světě, ale v půlce se najednou ukázalo, že 
to byl jen klam nebo sen? A co ta pověstná malá dvířka, 
kterými se svět skutečný a svět vymyšlený propojí, a my 
se pak můžeme ustrachovat o hrdinu, který do takových 
dvířek nezodpovědně vlezl. Anebo...

A víte co? V prvním úkolu to autorům my čtenáři vrá
tíme. Naděláme z jejich beletrie pouhé encyklopedické 
heslo! Jak se to udělá?
1. Přečtete si přes Vánoce libovolnou knihu, v níž se vy
skytuje nějaká vymyšlená země, svět, říše... (Pokud jste 
takovou už četli, tak si ji jen připravte k ruce. Bezradným 
pomůžou tipy vlevo nebo tipy od kamarádů.)
2. Do zamýšlené encyklopedie, která by se mohla jme
novat třeba Atlas fiktivních světů, napište heslo obsahující 
všechny důležité informace o vymyšleném světě z vámi 
vybrané knihy. ( Jak heslo pojmete, je na vás – může to 
být faktografické heslo jako z Wikipedie, průvodce pro 
turistu jako z Lonely Planet, barvitý zápis plný vyprávění 
jako z verneovky, ilustrované heslo jako z dětské encyk
lopedie... atd.) Na rozsahu nezáleží, jde o kvalitu, že...
3. Výsledek buď pošlete na jana.frankova@rozhlas.cz, 
nebo předáte Janě na papíře, a to nejpozději 17. 1. 2020.
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Ukázky
„Za devatero horami 
a devatero řekami bylo 
nebylo jedno malé království. 
V něm byl zámek a v něm 
žil princ. Toužil se oženit 
s opravdovou princeznou. 
Rozhodl se, že ji bude hledat 
kdekoliv.“
(Klasická pohádka)

„Tu zeď však nebylo vůbec 
vidět, protože byla tak 
zarostlá psím vínem, že 
vypadala jako pralesová zeď, 
a ne obyčejná. Říkalo se také, 
že všichni psi ze širokého 
okolí, a to bernardýni, 
křepeláci, stavěči, setři, 
jezevčíci, pudlíci, foxteriéři, 
vlčáci, a dokonce i pes čau
čau, kterého ještě nikdo 
neviděl, chodí v noci k té zdi 
a psí víno trhají, dávají si je do 
rendlíčků, skleniček, hrnečků 
a pijí je na svatbě. Když 
ovšem svítí měsíc úplněk. No, 
a těch pět kluků se zastavilo 
u té branky a řeklo si, že se 
podívají do vnitř; ale hned 
viděli, že to nebude nic 
lehkého. Dvířka byla těžká, 
rezavá, s vel kým zámkem 
a velikánskou železnou 
klikou, na kterou ani skoro 
nedosáhli.“
(Trnka: Zahrada)

„Proti chlapcům se přes 
ulici otvíral pohled úzkou 
uličkou, vedoucí kolmo 
od Rozdělovací třídy do 
Stínadel. Bylo tam již ticho 
a klid. Lampa na železném 
sloupu házela své žlutozelené 
světlo do zákoutí uličky 
a vytvářela strašidelné stíny. 
A tam někde uvnitř, v hloubi 
té spleti uliček a domů, 
stojí zmlkle opuštěný kostel 
svatého Jakuba, němý 
svědek podivné smrti Jana 
Tleskače. Tam někde snad 
leží pohozený, zašlapaný 
železný hlavolam, jehož 
systém vyjímání hvězdice 
vzal s sebou Tleskač do 
svého hrobu. V zamyšlení 
pohlíželi teď Mirek a Jarka 

do uličky, která byla branou 
do Stínadel, mlčky hleděli 
upřeně do mihotavého světla 
její lampy. Potom se tam 
kdesi ozvaly lehké kroky.“
(Foglar: Záhada 
hlavolamu)

„Otočil jsem se a spatřil 
mezi sebou a sluncem 
obrovské neprůsvitné 
těleso, jež se pohybovalo 
směrem k ostrovu. (…) 
Vytáhl jsem svůj kapesní 
dalekohled a jasně jsem 
rozpoznával, jak se množství 
lidí pohybuje nahoru a dolů 
po jeho stranách, jež se 
zřejmě svažovaly. Nemohl 
jsem však rozeznati, co ti 
lidé dělají. Přirozená láska 
k životu vzbudila v mém nitru 
radostné rozechvění a hned 
jsem začal doufati, že mi snad 
toto dobrodružství tak či 
onak pomůže z neutěšeného 
místa a postavení, v němž 
jsem byl. Nicméně dovede 
si čtenář stěží představit 
můj úžas, když jsem viděl ve 
vzduchu ostrov, obydlený 
lidmi, kteří (jak se zdálo) 
s ním dovedli stoupati 
nebo klesati nebo s ním jeti 
kupředu, jak se jim zachtělo. 
Poněvadž jsem však právě 
neměl náladu o tomto zjevu 
filosofovati, raději jsem 
pozoroval, jakým směrem 
se ostrov dá, neboť se zdálo, 
že se zastavil. Za chvíli se 
však přiblížil ještě víc, takže 
jsem viděl, že po jeho úbočí 
jsou v několika řadách 
galerie, spojené v jistých 
vzdálenostech schodišti. Na 
nejnižší galerii jsem spatřil, 
jak několik lidí chytá ryby 
na dlouhé pruty a jiní jim 
přihlížejí. Zamával jsem 
na ně čepicí (můj klobouk 
už byl dávno roztrhán) 
a kapesníkem. A když se 
ostrov přiblížil ještě víc, volal 
jsem a křičel ze všech sil.“
(Swift: Gulliverovy cesty)

„Podívala se dovnitř a uviděla 
tam viset samé kabáty – 
hlavně to byly dlouhé 
kožichy. A Lucinka měla 
strašně ráda dotek a vůni 
kožešiny. Okamžitě si vlezla 
do skříně a zabořila do nich 

obličej, ale dveře nechala 
otevřené, protože dobře 
věděla, že ve skříni se samo 
zavře leda úplné ťululum. Za 
chviličku se zavrtala hlouběji 
a zjistila, že za první řadou 
kabátů visí ještě druhá. Tam 
už byla skoro tma a Lucinka 
raději natáhla ruce před sebe, 
aby se nepraštila do nosu 
o zadní stěnu skříně. Udělala 
ještě krok, pak druhý a třetí, 
pořád čekala, kdy už narazí na 
dřevo – a ono pořád nic! (...) 
„To je zvláštní,“ pomyslela si 
a šla ještě dál. Tu si všimla, že 
už se tváří neotírá o měkkou 
kožešinu, nýbrž o něco 
tvrdého, hrubého a někdy 
i píchavého. „To jsem blázen,“ 
pomyslela si, „vždyť to je jako 
větve stromů!“ (...) A to už si 
uvědomila, že stojí uprostřed 
lesa, je noc, všude leží sníh 
a ve vzduchu poletují sněhové 
vločky.“ 
(Lewis: Letopisy Narnie)

„O čtvrti jménem Prašina 
se říkalo leccos, ne všechno 
byla pravda. Jedno ale bylo 
jisté: na Prašině nefungovala 
elektřina. Lampy tu nesvítily, 
tramvaje nejezdily, rádio 
nehrálo a hodinky na baterku 
se zastavily, když se s nimi 
člověk na Prašinu vydal. 
Proč? To nikdo nevěděl. 
Když byl Jirka menší, pozval 
pražský primátor vědce 
a univerzitní profesory 
z celého světa, aby té záhadě 
přišli na kloub. Důstojní 
páni měřili, zkoumali 
a přemýšleli, psali články 
do odborných časopisů a 
pořádali v Praze konference. 
Na nic ale nepřišli. Prašina 
byla čtvrť jako každá jiná 
a elektřina by v ní fungovat 
měla, jenže zkrátka a dobře 
nefungovala. Tedy ne že by 
nefungovala vůbec, to zase 
ne. Lidé na Prašině žít mohli, 
někteří tu dokonce bydleli. 
Když byla bouřka, blýskalo 
se nad Prašinou vždycky 
nejvíc. Jako kdyby bouřkové 
mraky naopak přitahovala.
Svítilna ale na hranici Prašiny 
vždycky zhasla. Krok zpátky 
a rozsvítila se. Krok do 
Prašiny a zablikala a zhasla.“
(Matocha: Prašina)

„Na stromě každá 
cesta znamenala velké 
dobrodružství. Putovalo se 
z větve na větev, pěšky, po 
málo vyznačených cestách, 
s rizikem, že se člověk ocitne 
ve slepé uličce nebo uklouzne 
na svahu. Na podzim se 
musely překračovat listy. 
Když totiž ty velké hnědé 
kotouče padaly ze stromů, 
mohly cestovatele strhnout 
do neznáma. Zájemci 
o cestování by se v každém 
případě dali spočítat na 
prstech jedné ruky. Lidé často 
zůstávali celý život na větvi, 
kde se narodili. Měli tam 
zaměstnání, přátele. Proto se 
také pro přítele dávného data 
užíval výraz „stará haluz“. 
Sňatky se uzavíraly s někým 
ze sousední nebo blízké 
větve. Takže například svatba 
dívky z Vršku s chlapcem 
z Haluzí se konala jen 
málokdy, rodiny na takovou 
veselku zahlížely. To přesně 
se stalo Tobiášovým rodičům. 
Jejich lásce nikdo nepřál. 
Každý ať si hledá nevěstu 
na své větvi. Sim Lolness 
naopak prosazoval myšlenku 
genealogického stromu. 
Chtěl, aby si každá generace 
našla svou vlastní větev, 
nějaký výhonek blíž u nebe.“
(Fombelle: Tobiáš 
Lolness)

„Mlha … Je země porostlá keři 
a mlhou, jíž procházejí zvířata 
s rozsvícenými svícny místo 
paroží – to je na půlnoční 
straně – projdeš skrze 
švestkovou zahradu a tam 
za zdí… tam za zdí je opět 
mlha…“ / „Stále jsem hovořil 
o zimohrádku, až jsi řekla: 
tak mě tam zaveď. A tu jsem 
se počal vymlouvat: možná, 
že se zklameš, je to uprostřed 
polí a v lese jsou divoké kočky, 
na schodech jsou sochy, které 
si ovívají pohlaví lopuchou, 
nebudou se ti líbit. Přiznám 
se, řekl jsem, že jsem si něco 
vymyslel. Ale tys uhodla, 
že jsem si vymyslel všecko, 
a řeklas: už si taky myslím, že 
by se mi nelíbil, nemám ráda 
divoké kočky a nikdo nás tam 
nečeká, nemysli na to.“
(Wernisch: Zimohrádek)
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