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Nejmenší z žabích kluků se do školy už 

moc těší! „Hned jak budu umět číst, 

vrhnu se potají na strašidelné příběhy 

z Lukášovy knihovny,“ umiňuje si. Ma-

minka mu je číst nechce, aby se nebál. 

Matyáš má ale pro strach uděláno. 

Strašidel a kouzel v knížkách se roz-

hodně nebojí. Z čeho má však trošku 

strach, je první školní den. „Jaká bude 

paní učitelka? Bude přísná? Co když 

mi to učení nepůjde? Najdu si tam ka-

marády?“ 

 

Matyáš se celou noc převaluje a usne 

až skoro za svítání. Ráno ho Petra ne-

může vytáhnout z postele. Ani ostat-

ním se moc nechce a motají se po bytě 

jako mátohy. Mamce pomaličku, 

ale jistě dochází trpělivost… Všude se 

válí trička a ponožky, Matyáš ještě ne-

ní ani oblečený a Eliška začala plakat. 

„Fany, prosím tě, dohlídni na kluky!“ 

volá máma unaveně. 

 

Matyáš zatím v pokoji balí do tašek 

a kufrů všechny svoje hračky. „Co to 

děláš?“ vykulí oči táta. „Nooo, půjčím 

je dětem a skamarádím se,“ vysvětluje 

taktiku Matyáš. „To abychom jeli ná-

klaďákem,“ směje se Fany. „Žádný ná-

klaďák,“ prohlásí rezolutně Petra. 

„Ještě ti spadnou z korby a místo do 

školy pofrčíte do nemocnice. Jedeme 

autobusem a hračky si můžete vzít kaž-

dý maximálně dvě.“ 

 

Na konečné autobusu v Žabácké ulici 

se tyčí veliká několikapatrová budova. 

„Hodně štěstí, Matyáši,“ lípne mu 

mamka před vchodem pusu. Dál už ale 

 

 

 

 

 

 

Matyáš jde do školy 

Anna Moscardino 
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musí sám. Třídní nových prvňáčků je 

Marcela Marcelová, milá mladá paní 

učitelka s vlasy dlouhými dva metry. 

 

Novopečení školáci se poš-

ťuchují. Počáteční nervozi-

ta z nich už opadla. „Jak se 

jmenuješ?“ ptá se žabka 

v modrých kalhotách. 

„Mat... Mat... Matyáš...,“ 

koktá rozpačitě žabáček. 

„Matmatmatyáš je dlouhý, 

budeme ti říkat 

Matty,“ mrkne na 

něj spiklenecky nová 

kamarádka. „Já jsem 

Barča,“ dodá, když 

se hrnou po scho-

dech nahoru. 

„Tohle je 1. Ž,“ usmívá se paní učitelka 

a její vlasy se zničehonic začnou krátit 

a červenat. Zčervenají i její oči a celá se 

strašně nafoukne a místo ní je tu na-

jednou příšerný vodník. Matty se pole-

ká. Uteče s Barčou a spolužáky na ko-

nec chodby. „Nebojte,“ uklidňuje je 

uklízečka, „to se Marcelce poslední do-

bou stává často,“ chrstne na odpudivé-

ho vodníka kýbl vody. „Děkuji,“ usmí-

vá se skrz naskrz promočená paní uči-

telka. 

 

„Tak vás tady ještě jednou všechny ví-

tám!“ usmívá se na vyděšené žabáčky. 

„Jak se zdá, máme před sebou pěkně 

dobrodružný 

školní rok.“ 

„To teda...,“ 

sotva popadá 

dech Matty. 

 

 

 

„Musíme to-

mu přijít na 

kloub,“ šeptá 

Barče. 

„A s těmi Lu-

kášovými  

knížkami asi ještě chvilku po-

čkám,“ pomyslí si v duchu. 

Text: Lenka Kanellia a děti z České školy Milán 
(Jan, Anna, Eva, Matteo, Francesca, Umberto, David, Sophie), 

grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

Emma Moscardino 

27 

Anna Moscardino 

První příběhy o Černoočkovi, 

Pampelišce a žabáčcích najdete 

ve vydáních 

č. 07+08/2016–07+08/2017. 
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„Hledá se archeolog-potápěč pro prů-

zkumy jezer, rybníků a řek. Skvělé 

plavecké schopnosti podmínkou. Ča-

sová náročnost: 2–3 hodiny denně. 

Vážní zájemci, kontaktujte krokodýla 

Olího...“ narazí Petra na nabídku práce 

v Lučním zpravodaji. Kluci jsou ve 

škole, Fany v práci a nejmenší Elišku 

hlídá vílí kamarádka. Petře je horko 

a trochu se nudí. Už delší čas má chuť 

zažít něco neobyčejného. „To by bylo 

něco pro mne,“ pomyslí si. „Ale co dě-

ti?“ strachuje se malinko. Odpověď na 

inzerát přesto pošle. 

 

„Mamííííí, mamíííííí,“ volá Matyáš už 

z dálky: „Paní učitelka Marcelka se za-

se proměnila ve vodníka!“ „A u nás byl 

na návštěvě krokodýl Olí a dromedár 

Alí. Vyprávěli nám o archeologických 

nalezištích a vykopávkách. Budou v ře-

ce za lesem hledat poklady!!!“ chrlí na 

mamku jedním dechem Lukáš a Josef.  

„Crrrrrrrrr,“ drnčí telefon. „Já to vez-

mu!“ volají sborově žabáčci a hází na 

zem aktovky. „Pěkný žbluňkoden, tady 

krokouš Olí. Mohl bych mluvit s Pe-

trou?“ ozve se z telefonu. Žabáčci ještě 

víc vykulí své vykulené oči. „Ty znáš 

Olího?“ dívají se na mamku překvape-

ně, když jí předávají telefon. 

 

„Tatíííííí, tatíííííí! Mamka bude hledat 

poklady!“ volají žabáčci na Fanyho, 

sotva hopsne do dveří. „Třeba najde 

i potopenou loď nebo…,“ představuje 

si Matyáš. „Nebo ty hodinky, co jsi 

ztratil vloni,“ směje se Josef. Přichází 

i obě Elišky. „Mamka tu není, šla na 

pohovor s krokodýlem a koupit si ska-

Jak si Petra našla práci 

Anička, 
Washington 
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fandr,“ oznamuje Lukáš nově přícho-

zím. „Budeme bohatí!“ sní dál Matty. 

„Co se to tu u všech leknínů děje?“ ptá 

se Fany. „Jaký skafandr, jaký krokodýl, 

jaké poklady?“ 

 

„Vzali mě,“ přichází s úsměvem Petra 

a začne nic nechápajícímu manželovi 

vysvětlovat, co se vlastně dneska se-

mlelo. Kromě Olího bude spolupraco-

vat ještě s rybami a raky. Dromedár Alí 

je tu jen na dvoutýdenní návštěvě, aby 

předal českému týmu znalosti v oboru 

pyramid. Po něm přijede ze Zakyntho-

su kareta Žaneta, světoznámá želví 

specialistka na vodní průzkumy. 

 

Petra se trochu s obavami dívá po 

svých ratolestech: „Mám nastoupit už 

zítra.“ „To zvládneme,“ povzbudí ji Fa-

ny. „Všichni ti pomůžeme, že jo, děc-

ka!“ „Jasně!“ hopsají kluci po obýváku. 

„Ó-Í, kvák,“ přidá se po svém i ta nej-

menší. „Pohlídám ti je, kdykoli bude 

třeba,“ slibuje i víla. „To budou ve ško-

le valit zraky, obzvlášť Barča,“ pomyslí 

si Matty. 

 

 

Druhý den ráno 

Petra všechny 

vypraví. Připra-

ví kočárek, 

bryndáky a br-

čálovou kašičku 

pro Elišku. Vy-

pije pořádnou 

sklenici čerstvé-

ho kapraďové-

ho džusu, 

vezme si 

svůj pracov-

ní kufřík, 

plavky, lo-

patičky i no-

vý skafandr. Nadechne se, sedne na 

Fanyho motorku a vydá se vzhůru za 

dobrodružstvím. 

Text: Lenka Kanellia a děti z české Školy u babiček v Lyonu 
(Silvia Toninelli, Leïla Raymond, Marc Daeuble), 

grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

První příběhy o Černoočkovi, 

Pampelišce a žabáčcích najdete 

ve vydáních 

č. 07+08/2016–07+08/2017. 

Violka, 
Štětín 



20 

Č T E N Í  N A  P O K R A Č O V Á N Í  

Černoočko sedí na gauči. „To je svět-

la,“ zatahuje znechuceně záclony a za-

píná televizi. „Dnes přesně v 17:54 

SELČ začíná astronomické léto. Užijte 

si nejdelší den v roce,“ usmívá se z ob-

razovky moderátor. „Užijte, užijte,“ 

brblá Černoočko. „Co je na tom k uží-

vání, řekne mi někdo?“ 

 

Na louce se něco chystá! Na kraji lesa 

se pod velikou plachtou rýsuje cosi, co 

probouzí zvědavost všech kolem. 

 „Jéééé, letadlo!“ nahlédne pod lát-

ku užovka Uršula. „Letadlo?“ „Eliška 

dostane letadlo?“ zpráva se jako blesk 

šíří lesem. „Je růžové a vejde se do něj 

deset pasažérů a pilot,“ přidává k dob-

ru Uršula. „Každé sedadlo je u okna,“ 

říká vševědoucně Matty. „Jo, jo, pět 

sedadel a osm oken na každé straně,“ 

chlubí se Lukáš, jaký skvělý dárek Fa-

ny nachystal pro Elišku k narozeni-

nám. 

 

„Už mám toho světla tak akorát dost!“ 

listuje strašidýlko lexikonem. 

 „Přivolám si pořádné mraky, ať je 

nádherně pošmourno,“ zasní se Černo-

očko. Eliška zrovna dneska, jako na 

potvoru, vymetla celou oblohu a teď 

něco klohní. „Na to, že to nejspíš 

nebudou pavouci, to pěkně voní,“ na-

sazuje si strašidýlko sluneční brýle 

a vystrkuje ven zvědavý nos. 

 

Víla právě dozdobila pampeliškový 

dort. Vše je připravené a kamarádi se 

začínají scházet. „Ale proč se najednou 

tak šeří?“ vítá víla znepokojeně hosty. 

Jak Eliška k letadlu přišla 
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Obloha se plní hromadou šedých mraků. „Abych začala vymetat zase 

od začátku,“ posteskne si víla.  

 

„Doprava, tati!“ volá Matty, když se jakési zaha-

lené monstrum blíží k Eliščině zahrádce. 

„Doleva!“ volá Josef. „Ty bys to vyžbluňknul, 

Matty, pravá je ta, co s ní píšeš,“ napomíná 

mladšího brášku. „Pomalu! Zastav!“ volají 

všichni nadšeně a strhávají plachtu. 

 „Jéminkote, letadlo!“ nevěří svým očím ví-

la. „Tvoje! Všechno nejlepší!“ volá Fany a oteví-

rá dveře. Ven vypadnou schody a žabí kamarád 

seskakuje. „Teď se mraků zbavíš snadno a rychle,“ šklebí se Petra. „A střílí kytič-

ky! Tuhle funkci jsem vybral já!“ skáče Matty k Elišce. „Pojď si to vyzkoušet! Na-

stupujte!“ vybízí všechny Petra. 

 

Letadlo se vznáší vzduchem a vysává 

mraky jeden za druhým. Víla je jako 

u vytržení. Černoočko se ale zlobí! 

„Zlikvidovali mi mraky a ještě si tu bu-

dou lítat?“ vydává se za nimi strašidýl-

ko a buší na okno. „Do útoku!“ mačká 

Matty zběsile tlačítko a z boku letadla 

se začnou sypat kytky. „Au!“ sluneční 

brýle zachránily stra-

šidýlko před zásahem 

kopretinou přímo do 

oka. 

Text: Lenka Kanellia a děti z české školy v Tauranze 
(Martin, Kačka, Nina, Luky, Sophie, Zoe, Pepino), 

grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

První příběhy o Černoočkovi, 

Pampelišce a žabáčcích najdete 

ve vydáních 

č. 07+08/2016–07+08/2017. 

„To je vrchol! Letím domů!“ otočí se 

prudce Černoočko a narazí do stromu. 

„Au a zase au!“ tře si naraženiny potlu-

čené strašidýlko. „Promiň! Dej si kou-

sek dortu, mám narozeniny!“ volá na 

něj Eliška. Z letadla se snášejí poslední 

květy. Zasypané strašidýlko zabručí 

pod vousy: „Tak teda všechno nejlep-

ší!“ 
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Školní rok je v plném proudu a žabáčci 

v 1. Ž si už zvykli, že se jim paní učitel-

ka Marcela Marcelová sem tam promě-

ní na příšerného vodníka. Dávno se 

neděsí. Vědí, že ji stačí polít vodou, 

a vše je zase jak má být. To proto má 

pod katedrou každý den deset lahví vo-

dy. „Proč se ale proměňuje? Jak se jí to 

stalo?“ láme si hlavu Barča. „Musíme 

tomu přijít na kloub,“ připomíná si 

Matty jejich rozhodnutí z prvního škol-

ního dne. Matty, Barča, Honza a Julča 

se snaží vodnickou záhadu rozlousk-

nout už dlouho, ale moc se jim to ne-

daří. 

 

„Kvak, žbluňk, šplouch, cák!“ hlásí 

školní zvonek začátek přestávky na 

oběd. Dneska jsou všichni žabáci jak 

z divokých vajec. „Tak běžte na…“ ne-

dořekne ani větu paní učitelka Marcel-

ka a žabáčci jsou ti tam. „Co to dneska 

do nich vjelo?“ kroutí hlavou. 

„Uhniiiiiiiiiiii! Skáčuuuuuuu!“ volá 

Julča a předvádí dlouhé skoky, které 

trénuje na závodní gymnastice. 

„Nevytahuj se!“ skáče za ní Honza 

a udělá k tomu ve vzduchu přemet. „To 

umím taky,“ mrkne Julča a skočí skrz 

dveře do školní jídelny. V letu udělá 

přemet a… skončí přímo mezi tácy. Jak 

se zvedá, všimne si vzadu mezi tácy 

zvláštní mezery. Je trochu větší a tácy 

u ní jsou trochu našišato. „Třeba najdu 

poklad,“ šmátrá tam hned. A opravdu! 

Něco tam je! „Taj-ný de-ník stra-šli-vé

-ho stra-ši-dýl-ka Čer-no-oč-ka,“ slabi-

kuje Honza. Žabáčci deníkem zvědavě 

listují. „Po-ku-sy s vod-nic-kým práš-

kem,“ zkouší přečíst Matty. „A je to 

jasný! Raději to vezmeme do ředitel-

ny,“ šeptá Julča. 

 

Ředitel školy, mlok Flekýč, si viníka 

pozve na kobereček. Nasadí si buřinku, 

zvedne jedno obočí a ptá se přísným 

hlasem: „Tak jak to bylo? S pravdou 

ven!“ Z Černoočka to leze jak z chlupa-

té deky. Vodník Mydla z jezírka měl 

zelený kouzelný prášek a Černoočko 

Vodnická záhada 

Adalet, Istanbul 
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s ním chtěl udělat pár pokusů. Prášek 

je z vodníkova zeleného vlasu, kousku 

rybí ploutve a pěti šupin. „Chtěl jsem 

dát Marcelce trošku do čaje, abych vi-

děl, co to udělá… Jenže se mi to tam 

převrhlo celé,“ váhavě dodává stra-

šidýlko. „Já jsem vážně nechtěl. Hned 

jsem se pak stal školníkem, abych to 

napravil,“ dušuje se. Ředitel Flekýč 

bydlí pod kamenem u jezírka a Mydlu 

dobře zná. „Momentík,“ odchází si 

mlok zatelefonovat. 

„Do konce školního roku to vyprchá,“ 

sděluje pan ředitel. „Ale co s tebou?“ 

otáčí se na Černoočka. „Nechte ho,“ 

přimlouvá se za něj paní učitelka Mar-

celová, kterou mezitím také zavolali. 

„Však to chtěl napravit a už to nikdy 

neudělá, že ne?“ „Nikdy!“ přísahá stra-

šidýlko. „A můžu ve škole dál zůstat? 

Já bych moc rád.“ 

Text: Lenka Kanellia a Ada a Matyáš (česko-turecké děti, Nové Město nad Metují) 

První příběhy o Černoočkovi, 

Pampelišce a žabáčcích najdete 

ve vydáních 

č. 07+08/2016–07+08/2017. 

 

„Do konce školního roku a pak se uvi-

dí,“ klade si podmínku ředitel. „A sle-

duju tě!“ ještě upozorňuje Černoočka. 

„A my taky!“ přidávají se sborem žabí 

kamarádi z 1. Ž a jsou pyšní, že té vod-

nické záhadě přišli na kloub. „To jsem 

zvědav, jak dlouho vydrží sekat dobro-

tu,“ šeptá ještě Matty Barče. 

Ege, Istanbul 

Vašík, Istanbul 
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„Crrrrrrrrr!“ zvoní a voní v sedm ráno 

Eliščin budík. „Ach, to jsem si pospa-

la,“ pochvaluje si víla a hbitě vstává. 

Krásný budík, vyrobený z opravdové 

pampelišky, jí dal Fany kdysi k naroze-

ninám. Bylo to těsně poté, co jí Černo-

očko sebral prstýnek. Fany a opravář 

Pepa tenkrát pro jistotu z prstýnku do 

budíku tajně přesunuli Eliščino pam-

peliškové kouzlo. Víla si myje obličej 

ranní rosou a prozpěvuje si. Pampeliš-

ky žlutě září a venku to vypadá na 

krásný den. 

 

„Co to u všech strašidel?!“ přikrývá si 

Černoočko hlavu polštářem. Nejdřív 

protivné zvonění a teď zase zpěv. Zrov-

na dneska se tak těšil, že z pelíšku do 

oběda nevystrčí nos. V týdnu se z po-

stele chtěj nechtěj v sedm vyhrabe, aby 

byl ve škole včas. Však je tam pod pod-

mínkou, že bude sekat dobrotu. O ví-

kendu si však rád přispí. „Toho protiv-

ného budíku se musím zbavit!“ umiňu-

je si. Po setmění vezme kladivo plné 

pavučin a vyrazí. Je už teplo a víla ráda 

spí u otevřeného okna. Snadno vlétne 

dovnitř a budík kladivem rozbije na 

cimprcampr. 

 

„Co to?“ podivuje se Fany, když jede 

druhý den v poledne kolem louky. Je 

celá zelená a po pampeliškách ani vi-

du, ani slechu. „Buch, buch!“ buší ho-

nem u víly na dveře. Nic. „Crrrrrrrrr!“ 

zvoní žabák. Eliška ale tvrdě spí. Vždyť 

mám klíč, uvědomí si Fany a rychle 

odemyká. „Vstávej!“ budí Elišku. Roze-

spalá víla pomalu chápe, co se stalo. 

Budík je zničený. Bez budíku nebudou 

Jak Černoočko rozbil Elišce budík 
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pampelišky a bez 

pampelišek nebude 

pampeliškový med 

ani čaj. „Jak teď bu-

du léčit zvířátka?“ 

smutní víla, zatímco 

Fany volá kamaráda 

opraváře. „Tohle bez 

čerstvé pampelišky 

spravit nepůjde,“ 

mrkne na tu spoušť 

žabák Pepa odbor-

ným okem. 

 

„To jsem tomu dal, musím jim pomo-

ci,“ dochází strašidýlku, co způsobilo. 

Kde ale sehnat pampelišku? „Neříkali 

ve škole něco o státech, podnebných 

pásmech...?“ přemýšlí po cestě. 

„Ahoj!“ zdraví Černoočko zkroušeně. 

„Tos byl ty, viď?“ ptá se plačky víla. 

„Ano, ale já myslel, že je to jen obyčej-

Text: Lenka Kanellia a děti z české komunity v Istanbulu 
(Honzík, Vašík, Ege, Dora, Anežka, Deniz, Nina, Adalet, Ela) 

První příběhy o Černoočkovi, 

Pampelišce a žabáčcích najdete 

ve vydáních 

č. 07+08/2016–07+08/2017. 

ný protivný budík,“ vysvětluje nezbed-

ník a opatrně navrhuje: „Co kdyby-

chom napsali vílám po světě? Někde 

pampelišky teď určitě kvetou!“ Fany 

by ho sice nejraději přetrhl vejpůl, ale 

tohle je opravdu dobrý nápad! „To by 

šlo!“ usměje se i víla s nadějí v hlase. 

 

„Uf!“ konečně zavřeli poslední obálku. 

Žabák svým dlouhým jazykem nalíznul 

známky, Černoočko s vílou je nalepili 

a Fany se po nich ještě pěkně proská-

kal, aby dobře držely. „Já s nimi hned 

zaletím na poštu!“ slibuje Černoočko 

a letí, jak nejrychleji umí. Sto dopisů! 

To by bylo, aby to dobře nedopadlo! 
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„Zítra vás tu potřebuju všechny až do 

večera. Chystáme mezinárodní projekt 

s dromedárem Alím a želvou Karetou 

Žanetou,“ oznamuje všem archeolo-

gům-potápěčům jednoho dne krokodýl 

Olí. Snad bude moci děti pohlídat Fa-

ny, pomyslí si Petra. Jenže ten musí 

jako na potvoru zůstat v práci do veče-

ra taky. „Babička může zítra děcka vy-

zvednout, ale pak jde k doktorovi.“ 

„Nedá se nic dělat, zůstanou doma sa-

mi. Velcí jsou už dost,“ domlouvají se 

rodiče. 

 Lukáš a Josef mají trochu strach. 

Přece jen jsou starší a cítí velkou zod-

povědnost. Lukáš dokonce trošku plá-

če. „To zvládneme levou zadní,“ utěšu-

je všechny sebevědomě Matyáš. „Kvák, 

jo,“ skočí Eliška Matymu na klín 

a všichni se rozesmějí. „Nějak to do-

padne,“ ujišťují se vzájemně oba rodi-

če. „Hned po škole se půjdeme podívat 

k řece,“ mrká Maty na bráchy spikle-

necky. „Třeba zažijeme prima dobro-

družství,“ začínají se těšit i Lukáš s Jo-

sefem. 

 Hned po škole letí tašky do kouta 

a už jsou u řeky a zkoumají terén. 

„Hele, tamhle…“ ukazuje Lukáš na ze-

lený kámen s divnými výběžky. „Jdu to 

omrknout,“ strká nohu do vody. Vtom 

se to hnulo! „Krokodýl!“ ječí všichni 

a utíkají domů i s kočárkem přes drny 

a kořeny. „Takhle velkýho krokodýla 

jsem jakživ neviděl,“ sotva popadá 

dech Josef. „Kvák, klokotýl,“ má oči 

navrch hlavy Eliška. „Radši si něco za-

hrajeme,“ vyndavá Lukáš šachy. 

„Skákat!“ hupne Eliš-

ka na Fanyho. Skáká-

ní Elišku moc baví, 

nedávno udělala první 

skůček, a teď by ská-

kala pořád. „Naučím 

tě panáka, pojď!“ řek-

ne Matyáš. 

 „Hop jedna, hop 

dva…“ padá Eliška 

a hihňá se. Matyáš si 

zatím srovnává 

v hlavě, co vlastně 

u vody viděli. Má do-

Jak zůstali žabáčci sami doma 
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jem, že koutkem oka zahlédl i vodníka. 

„Ňam!“ kuňkne Eliška a zakoulí po 

Matyášovi očima. „Taky bychom si ně-

co dali,“ berou ledničku útokem žabí 

kluci. „Jé, žábová omáčka, moje ne-

joblíbenější,“ raduje se Maty. „A špecle 

a uděláme si zelený palačinky…“ přidá-

vají se bráchové. „Hele, musíme se 

vrátit k řece,“ koukají bráchové na se-

be. „Přece nejsme žádní strašpytlové!“ 

 Zatím u řeky… „Vydrží to celou 

hodinu! Posypeš se a hned budeš mít 

plnou hlavu lumpáren, rošťáren a ne-

kalostí,“ vysvětluje vodník Černoočko-

vi. „Ten skvělý nápad s plastovým kro-

kodýlem? Jen díky tomuhle! Teď nám 

sem nikdo nepoleze a my v klidu při-

pravíme prášek do zásoby,“ radují se 

oba. Jedna slina od Černoočka, jedna 

Text: Lenka Kanellia a Davídek a Michálek z Rakouska 

První příběhy o Černoočkovi, 

Pampelišce a žabáčcích najdete 

ve vydáních 

č. 07+08/2016–07+08/2017. 

od vodníka, kapka sople od obou a už 

se to míchá, už se to vaří. Vodník rov-

nou sype jeden příděl na sebe i stra-

šidýlko. „Super nápad!“ jásá Černooč-

ko a sype i druhý, aby to vydrželo déle. 

„Néééééé!“ brání se vodník, ale pozdě. 

Podruhé to totiž má opačný efekt. 

 „Kluci a holko, naše mise je splně-

na! Jdeme domů!“ chechtají se malí 

hrdinové, kteří všechno sledovali    

zpovzdálí. Vodník a strašidýlko se na-

jednou předhánějí v laskavostech. 

Uklízejí krokodýla, aby se ho nikdo ne-

lekl. Pálí všechny recepty na kouzla 

a lektvary, co má vodník doma. Do-

konce i uklidili podél celé řeky a rozda-

li vodníkovy kouzelné bylinky zvířát-

kům a Elišce. Škoda, že jim to vydrželo 

jen na hodinu. 
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„Hééééééépčík!“ probudí se jednoho 

rána Pampeliška Eliška s ohromnou 

rýmou. „Héééé, héééé, héééé… pčík!“ 

kýchne si znovu. A ejhle, celá zezelená! 

Co je to za prapodivnou nemoc? Teď je 

víla oranžová, pak zase žlutá… Mění 

barvy jednu za druhou. „Fany, můžeš 

ty nebo Petra přijít? Nějak mi není 

dobře.“ Fany je u ní cobydup. „Uvařím 

ti pampeliškový čaj s medem, to tě po-

staví na nohy,“ slibuje. „A zavolám 

doktora, pro jistotu,“ dodává Fany. 

 

Zatím si Černoočko vyrazí se proletět. 

Létání on moc rád. Jen tak si létá po 

lese, když zahlédne dřevěný domek. 

„Kdopak v něm asi bydlí?“ nakukuje 

zvědavě Černoočko. Ale nikde nikdo, 

jen v rohu si vrní malé kotě. Neposed-

ný rošťák vlétne dovnitř. Na stole leží 

kniha. „Modro, modro, 

modrosvět, všechno 

modré a teď hned!“ pře-

čte na jedné stránce. 

Vtom bouchnou dveře, 

strašidýlko se lekne, vy-

trhne stránku a vyletí ven. 

 

Fany zatím u Elišky otevře okna, aby 

vyvětral. Vykoukne ven a celý svět 

zmodrá. „Dneska se teda dějou věci,“ 

mudruje si. O chvíli později přijde 

doktor Uzdravule a prohlédne Elišku. 

„Nic jí není, klasická pampeliškolóza. 

Hodně vitamínů, teplý čaj a vyležet se. 

Na to měnění barev jí dejte ráno a ve-

čer tyhle kapky a za tři dny bude jako 

rybička!“ „No ale proč je všechno mod-

ré?“ ptá se Fany. „Modrý svět, to není 

můj obor, pane. Já jsem tady přes ví-

ly,“ poroučí se Uzdravule. „V tom bude 

mít zase určitě prsty Černoočko,“ po-

myslí si žabák. 

 

Zpátky v lese projde kolem strašidýlka 

modré kotě: „Tos to teda vymňoukl.“ 

„To teda,“ vydechne Černoočko 

a zkouší zaklínadlo pozpátku: „Denh 

ďet a érdom onhcešv, těvsordom,      

ordom, ordom!“ Marně. „Nedá se nic 

dělat, musím přiznat barvu,“ spěchá 

strašidýlko za Eliškou. Ta by mu snad 

mohla poradit, však umí kouzlit. 

Jak byla Eliška nemocná 
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Eliška už je skoro zdravá a svět hýří 

barvami. Jen Černoočko by rád věděl, 

kdo v dřevěném domečku bydlí. Ale po 

dnešním zážitku od něj bude zase ale-

spoň na chvíli klid. 

„To ty, viď?“ říká přísně Fany, 

sotva malého lumpa uvidí. „To 

já,“ potvrzuje strašidýlko. „Ale 

omylem, já jsem jen četl…“ vy-

práví Fanymu, co se stalo. 

„Heeeepčík!“ probudí se zase 

Eliška. Už je jí lépe a má lepší 

náladu. „Poslouchej, co Černo-

očko zase natropil,“ líčí Fany, 

proč je vše modré. „Aha…“ za-

myslí se Eliška a pousměje se. 

 

„Zkus to říct pozpátku a deset-

krát poskočit.“ Černoočko ská-

če, jak nejvýš může, a opakuje 

zaklínadlo pozpátku. Nic. 

„Možná se u toho musíš deset-

krát zatočit,“ radí zase víla 

a potutelně se usmívá. Nic. 

„Zkus stojku.“ Nic. „Hvězdu?“ 

Nic. „Kotrmelec?“ Nic. Černoo-

čko se může přetrhnout, aby 

splnil vše, co mu víla radí. Víla 

se směje čím dál tím víc. 

„Piruetu?“ dobírá si Eliška strašidýlko 

ještě jednou. A náš rošťák se opravdu 

poctivě snaží. „Tak a teď to už jen řek-

ni rychle třikrát za sebou a hotovo!“ 

„Denh ďet a érdom onhcešv, těvsor-

dom, ordom, ordom! Denh ďet 

a érdom onhcešv, těvsordom, ordom, 

ordom! Denh ďet a érdom onhcešv, 

těvsordom, ordom, ordom!“ 

A huráááááá! Vše je zase, jak má být. 

 

 

 

 

Text: Lenka Kanellia a děti z Českého krajanského spolku v Athénách 
(Kristýnka, Nasos, Sofinka, Zoi, Pinelopi, Agátka a Davídek) 

První příběhy o Černoočkovi, 

Pampelišce a žabáčcích najdete 

ve vydáních 

č. 07+08/2016–07+08/2017. 
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„Hurá! Karneval!“ volají žabáčci Maty-

áš, Lukáš a Josef, sotva se probudí. Na 

dnešek nemohli dospat. I ostatní ka-

marádi se na louce probouzejí do úno-

rového rána. Na maškarní rej se těší 

každý. Obzvláště Černoočko! „Bude mi 

to moc slušet,“ zkouší si paruku ze zla-

tých vlasů. Letos se převlékne za Eliš-

ku. Dokonce si vyrobil i napodobeninu 

její kouzelné hůlky. Fany půjde za vod-

níka. Zelený už je, plavat taky umí, 

kostým je hotový raz dva. Žabáčata si 

vyrobila masky ve škole. „Chichi,“ hází 

na sebe víla Eliška staré prostěradlo 

s dírami. „Jsem Černoočko jedna bá-

seň!“ hihňá se dál. Počkejte, až se ti 

dva potkají! 

 Štěstí se na ně usmálo a na slun-

cem zalité louce to vypadá na krásný 

zimní den. Mají před sebou ale ještě 

spoustu příprav. „Nasmažit koblihy, 

upéct dort a perník!“ prozpěvuje si 

u práce Pampeliška Eliška. „Vyndávám 

z mrazáku zbytky cukroví z Vánoc, 

lalala!“ přidává se k ní Petra. O kus dál 

bere opravář Pepa od řezníka dvacet 

jitrnic a ovarové koleno: „Mňam, to to 

vonííííí!“  Černoočko zaletí pro kapelu 

Divoké Oko a šášu Toma a rej může 

začít. 

 Přišla snad i všechna zvířátka z le-

sa – veverky, zajíc, srnky s jelenem 

a nechyběl ani jezevec a medvěd. Nej-

větší úspěch slaví kostýmy Elišky  

Karneval na louce 
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 „Jééééééé!“ vzhléd-

nou všichni okouzleně 

k obloze. To Fany! Při-

chystal jako překvape-

ní na závěr ohňostroj. 

„Hik,“ škytne si stra-

šidýlko, mrkne na 

ostatní, zadupá a… 

Jedna petarda vyletí tak vysoko, že 

prorazí ten největší mrak a mezi září 

barevných světélek se začne sypat hus-

tý bílý sníh. Louka je vmžiku pokrytá 

nádhernou pokrývkou. „Aaaach, to je 

krása,“ usmívá se Petra na Fanyho. 

 „Tu máš!“ hází Černoočko sněho-

vou kouli po žabáčcích. „To máte za tu 

jitrnici!“ chechtá se a hází další. Tom 

se přidává a hází jednu po Barče. 

Ostatní nelení a sněhové koule sviští 

vzduchem. Eliška se přidává k bláznivé 

koulovačce, ale nebezpečné koule ve 

vzduchu mění na tisíce malých třpyti-

vých ledových křišťálů. „Zítra ti přene-

su krabici čerstvých vypečených jitrni-

ček,“ slibuje Matyáš a hází po stra-

šidýlku ještě poslední kouli. Večer se 

pomalu chýlí ke konci a vymrzlí, ale 

šťastní kamarádi se ubírají do svých 

domovů. 

a Černoočka. „Jedna 

ponožka zelená, druhá 

červená? Strakaté 

kalhoty s kapsami? Co 

to je za novou módu?“ 

                   podivuje se žabka Barča 

                     prapodivnému oblečení 

 

 

 

 

 

šáši Toma. Kulaťoučký vtipálek s vel-

kým červeným nosem nezkazí žádnou 

legraci. „Chtěla byste si vyzkoušet můj 

klobouček s kopretinou, mladá dá-

mo?“ klaní se Barče a žabáčci se válejí 

smíchy. 

 Kluci z Divokého Oka hrají své hi-

ty. Všichni tančí, zpívají radují se, jedí 

a pijí… A najednou! Černoočko a žabá-

ci se v jednom chumlu perou o posled-

ní voňavou jitrnici. Jejich mlsné jazýč-

ky způsobily pěknou melu. Blonďatá 

paruka i kouzelná hůlka letí vzdu-

chem. Naštěstí zasáhne opravdová 

Eliška a všechny spravedlivě podělí. 

„Těším se na ně celý rok!“ brumlá stra-

šidýlko, ale málo platné. Už, už by vy-

vedl nějakou neplechu, když se loukou 

rozlehne rána! 

Text: Lenka Kanellia a Jan a Jakub ze Švýcarska 

První příběhy o Černoočkovi, 

Pampelišce a žabáčcích najdete 

ve vydáních 

č. 07+08/2016–07+08/2017. 
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