S RÝMY JSOU
ŠPRÝMY
ANEB
PŘÍBĚHY VYSLOUŽILÉHO ELEKTRA

S RÝMY JSOU ŠPRÝMY
ANEB PŘÍBĚHY VYSLOUŽILÉHO ELEKTRA

Texty v této knížce vznikly v rámci školního projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si
svět, konkrétně literárního úkolu v březnu a dubnu 2019. Úkolem bylo napsat krátkou
povídku, básničku nebo fejeton o tom, jaké bývají „životní osudy“ domácích pomocníků
a jak probíhá vyřazování starých spotřebičů v rodinách a domácnostech žáků
a studentů. Celkem se do plnění úkolu zapojilo téměř 600 školských zařízení v různých
věkových kategoriích. Nejzajímavější literární díla vybírala porota z téměř 700 prací.
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen spojené s veřejným čtením vítězných prací
se uskutečnilo v Národním technickém muzeu 30. května 2019.

součást projektu
www.recyklohrani.cz

S rýmy jsou šprýmy aneb Příběhy v ysloužilého elektra

ÚVODNÍ
SLOVO
Dělat, co se nemusí
Sedím u počítače, z otevřeného dokumentu na mě bliká tenhle titulek a dcera Bára
mi prochází za zády, nahlíží, co jsem napsal, a říká: „Ty navádíš děti, aby dělaly,
co se nesmí?“ Kroutím hlavou s tím, že už zase čte na půl oka. „Co se nemusí,
ne co se nesmí!“ opravuji ji. Dělat věci, co se nesmí, se prostě nesmí. Ale dělat
věci, co se nemusí, to je jiná kapitola. Už jenom proto, že v životě je tolik věcí,
které se dělat musí. Vstávat do školy, učit se, čistit si zuby, zhasínat za sebou
v koupelně, házet nošené ponožky do koše na špinavé prádlo, a ne do prádelníku,
zdravit, děkovat… no je toho mraky. A u většiny toho je fajn, že se to musí, jinak
bychom byli nevzdělaní, zkazily by se nám zuby, chodily by nám astronomické
účty za elektriku, z prádelníku by to zatouchalo a lidi by si mysleli, že jsme
nevychovanci.
Ale když děláte něco, co nemusíte, tak to děláte proto, že chcete. Že vás to baví.
Že tím chcete udělat radost sobě nebo někomu druhému. A právě tahle radost
byla znát z prací, které jste nám poslali do soutěže „S rýmy jsou šprýmy“, což nám
udělalo radost. Bylo těžké z těch skoro sedmi stovek vybrat ty – zdráhám se říct
nejlepší –, tak prostě ty nejvíc „nemusící“. Díky za ně. A díky za to, že jste udělali
něco, co jste nemuseli. Ať vám to vydrží co nejdéle.
David Laňka
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PŘEDSTAVENÍ PROJEK TU

PŘEDSTAVENÍ
PROJEKTU
Recyklohraní
Děti jsou bez nadsázky budoucnost světa. To ony budou rozhodovat o tom, jakým
směrem se bude životní prostředí ubírat. Přání každého z nás je jasné, a proto
nezbývá než přejít k činům. Společnosti ELEKTROWIN, ECOBAT a ASEKOL společně
podporují již 11 let osvětový a sběrový program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.
Jeho cílem je vést děti, žáky i studenty k předcházení vzniku odpadu, ke třídění,
recyklaci odpadu a také jim samotné třídění a osobní zkušenost umožnit rovnou
ve škole.

Vyhrává každý
Školy v rámci Recyklohraní mají možnost získat nádoby na drobný elektroodpad, jako
jsou elektrické hračky, kalkulačky, mobilní telefony, varné konvice či fény, a také
krabice na baterie a monočlánky. Drobné elektrospotřebiče jsou totiž odpady, které
končí v popelnici nejčastěji. Recyklohraní za podpory partnerů připravuje pravidelně
zábavně-vzdělávací hry, kvízy a úkoly. Jedním z nich byl i literární úkol s názvem
S rýmy jsou šprýmy vyhlášený společností ELEKTROWIN.
Za nasbírané odpady a správně vyplněné kvízy dostávají školy body, za něž si mohou
v rámci Recyklohraní vybrat řadu hodnotných cen. Na www.recyklohrani.cz
je vystaven katalog odměn – od sešitů a pastelek, přes míče či koloběžky až
po mikroskopy. S Recyklohraním tak vyhrávají všichni – žáci, školy i příroda.

S rýmy jsou šprýmy aneb Příběhy v ysloužilého elektra

ELEKTROWIN
ELEKTROWIN je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců
a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru
elektrozařízení, tj. sběr, dopravu a recyklaci elektrozařízení včetně financování
celého systému. ELEKTROWIN při zajišťování chodu systému zpětného odběru
úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými
společnostmi a zpracovateli elektrozařízení.
Lidé na celém světě třídí odpad při splnění dvou podmínek. Za prvé musí sami
chtít a za druhé musí k třídění dostat příležitost. Aby lidé třídit chtěli, musí se
vzdělávat, aby třídit mohli, musí jim být umožněn snadný přístup k co největšímu
počtu míst, kde se nepotřebných věcí mohou zbavit s pocitem, že pro přírodu zase
udělali něco dobrého. Kde jinde se věnovat osvětě a vzdělávání, než ve školách?
Proto vznikl projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.
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PROFIL POROTCE

PROFIL POROTCE
DAVIDA LAŇKA

Studoval tvorbu textu a scénáře na Konzervatoři
Jaroslava Ježka. Od šestnácti let přispívá svými články,
filmovými a hudebními recenzemi do tisku. Kromě
redakční a publicistické práce se od roku 2000 věnuje
knižní tvorbě, především dětské literatuře. Některé
tituly, jako např. Dobrodružství Billa Madlafouska,
Vítejte v Pekle!, Barunka a malovaný svět nebo
O Ježíškovi se staly bestsellery. Ukázky z knih o Billu
Madlafouskovi se dokonce dostaly do slabikářů. Podílel
se na scénářích animovaného seriálu Datová Lhota,
který chystá Česká televize.

Dalšími členy poroty byli:
Mgr. Lucie Střechová – kurátorka sbírek Technika v domácnosti a textilní průmysl,
Národní technické muzeum
Ing. Jan Marxt – marketingový manažer, ELEKTROWIN, a.s.
Hana Ansorgová – ředitelka, Recyklohraní, o.p.s.
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VÍTĚZNÉ PRÁCE

Základní škola – 1. stupeň
1. místo

2. místo
3. místo

Ondřej Loffler, 4. třída
Základní škola a Mateřská škola Jívová,
okres Olomouc
Filip Háček, 5. třída
Základní škola a Mateřská škola Lužná
Tatiana Kupková, 4. třída
Základní škola a Mateřská škola Rohle
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VÍTĚZNÉ PRÁCE

Základní škola – 1. stupeň

DENÍK UPOVÍDANÉ
LEDNIČKY
1. místo
24. prosince (Štědrý den): Dneska sněží. Já to sice nepoznám, ale řekl mi to
toustovač, který stojí na okně a vidí ven. Štědrý den mám ráda. Je ve mně
spousta jídla, všude to krásně voní a je kolem rušno. Připadám si důležitá.
Jenom nemám ráda zápach ryb.
31. prosince (Silvester): Celý den jsem nervózní. Moji lidi do mě dali tři láhve
šampusu a já se bojím, že vystřelí. To bych opravdu nepřežila. Strachy mi
pomrkává světýlko.
3. ledna: Šampus je pryč a světýlko mi pořád pomrkává. Nevím proč.
10. ledna: Světýlko zhaslo a já jsem v úplné tmě a bojím se. Doufám, že si brzo
někdo přijde pro salám, abych aspoň chvilku viděla světlo z kuchyně.
20. ledna: Mojí vinou se rodiče hádají. Máma vyčítá tátovi, že ve mně ještě
nevyměnil žárovku. Táta vyčítá mámě, že něco ve mně smrdí. To bude asi ten
zbytek ryby.
31. ledna: Táta konečně vyměnil žárovku. Už zase vidím. Máma vyhodila zbytek
ryby, která zapadla za šuplík se zeleninou, ale smrad nezmizel.
20. února: Moji lidi se vrátili z dovolené a těšili se na pořádnou večeři. Ale sotva
se do mě koukli, všechno smrdělo. Co se to děje? Nejenom, že zase nesvítí
světýlko, ale i nějak míň chladím. Toustovač se mi směje, že mě vyhodí
na skládku.
2. března: Poté, co mě toustovač tak vyděsil, jsem se zapla a chladím, co to jde.
Pravda, už sice nejsem nejmladší, ale na skládku snad nepůjdu!
15. března: Venku i v domě se oteplilo a já už nestíhám. Cítím, jak se mi zmrzlina
v mrazáku rozpouští, a vytváří se přede mnou velká louže. Jediné pozitivní

S rýmy jsou šprýmy aneb Příběhy v ysloužilého elektra

na tom je, že tatínek ráno po té louži uklouzl a při pádu srazil ten protivný
toustovač. Kdo teď půjde na skládku, ha?
17. března: Dneska měli rodiče velkou poradu v obýváku. To asi řešili nový
toustovač. Zaslechla jsem něco o dvaceti tisících a přijde mi, že ty toustovače
jsou vážně hodně drahé.
18. března: Tak už to vím. Počítač mi to řekl. Nebudou kupovat nový toustovač, ale
novou ledničku. Takže tím to pro mě končí. Ahoj skládko!
24. března: Dneska někdo zazvonil a zvonek mi řekl, že to byl pošťák s velkou
krabicí. Velkou asi jako já. Strachy jsem se otevřela. Prostě hrůza.
25. března: Tak je to tady. Z krabice vylezla na první pohled nafrněná stříbrná
lednice. Má vyráběč ledu a funkční světýlko. Mě odpojili, vyklidili a přenesli
do předsíně. Ta nová lednice skoro vůbec nebzučí. To se jim přece nemůže líbit.
26. března: Tak je to tady. Přenášejí mě na vozík a odvážejí. Kam? To mi neřekli,
ale asi to bude ta skládka. Cože? Projeli jsme kolem skládky a jedeme dál.
Snad mě nevyhodí v lese? Za chvíli se před námi objevil sběrný dvůr. Co to je?
Nevím, ale lepší než skládka. Sundali mě z vozíku a přenesli do velké haly. Je
tady šero. Rozhlížím se a vidím obrysy předmětů. Za chvilku už vidím všechno.
Je tady spousta kamarádů. Pračky, rušičky, ledničky a dokonce i ten otravný
toustovač.
6. června: Zase mé někam převážejí. Vypadá to vážně. Rozmontovali mě a já asi
umírám. Berou mi orgány. Vy lumpové, lumpové, lump...
24. prosince (Štědrý den): Blik, blik, blik rozžíná se světlo. Je tohle křemíkové
nebe? Kolem mě je zase rodina. Ale jiná. Mají děti a psa. Vypadají šťastně.
Já mám na sobě mašli, vedle mě je stromeček a na kalendáři je napsáno
24. prosince.Začíná mi to docházet. Já jsem vánoční dárek. Ale vypadám jinak?
Já jsem stříbrná a mám i výrobník ledu! Jsem zbrusu nová lednička! Jupííí!
Ondřej Loffler
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VÍTĚZNÉ PRÁCE

Základní škola – 1. stupeň

POVÍDK A
O LUKSÍKOVI
2. místo
Luksík byl vysavač a stal se mojí nejoblíbenější hračkou, když jsem se učil chodit
jako batole. Nebyl o moc vyšší než já, byl jsem poměrně malý. Nevím, čím mě
Luksík okouzlil, možná svojí barvou, byl černo-červený a hlavně chodil, tedy jezdil,
měl dole kolečka. Když jsem se ráno probudil, hned jsem pátral, kde můj Luksík
nocoval, jestli je někde poblíž. Mluvit jsem ještě neuměl, a tak jsem na něj žvatlal,
tou svojí hatmatilkou. Doplížil jsem se k němu, opřel se o něho a už jsme jeli
spolu po pokoji. Někdy taky nechtěl poslouchat, ujel mi a já upadl, což se mi moc
nelíbilo. Jednoho dne můj Luksík onemocněl, přestal pracovat a nebyl k vyléčení.
Když jsem povyrostl, dozvěděl jsem se, že Luksíka maminka odvezla na místo, kde
bylo Luksíků více a ještě jiných podobných věcí, kde je možná rozmontují a jejich
součástky na něco použijí. Koupili jsme si nový vysavač, ale to už nebyl můj Luksík,
se kterým jsem se naučil první krůčky. Rád ještě dnes na něho vzpomínám.
Filip Háček
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PŘÍBĚHY
LAMPIČKY MÁNIČKY
3. místo
Ahoj, jsem stolní lampička Mánička a ráda bych vám vyprávěla svůj příběh. Bydlím
u holčičky Táničky a jsme velké kamarádky. Odpoledne vždycky Tánička přijde a píše
se mnou domácí úkoly, kreslí si a čte. No ale jdeme na věc. Původně jsem vůbec
nebyla lampička, ale telefon Tamara. Moc dobře se o mě nestarali. Pravidelně mě
nenabíjeli, nečistili a vůbec, až jednou! BUM!!! Spadla jsem na zem a rozbila jsem
se! Moji majitelé neměli zájem mě ani opravit, hodili mě na zem vedle kontejneru
na papír. Už jsem myslela, že je se mnou konec, když jako zázrakem šel kolem jeden
hodný pán, vzal mě s sebou domů a na druhý den mě dal do elektroodpadu. Nějaká
starší paní mě vzala a už jsem se vezla velkou dodávkou kamsi do Japonska. Jé je,
tam bylo krásně, ty stavby.
Pracovníci jedné obrovité firmy mě rozebrali a vyrobili ze mě lampu „Mánička
Special”. Zavezli mě známou dodávkou do krásného obchůdku a konečně jsem
poznala Táničku. Se svými rodiči mě koupili a zavezli domů. A tady každý den tak
krásně zářím, čtu si, dívám se na obrázky a svítím Táničce, když píše domácí úkoly.
Konec.
Tatiana Kupková
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VÍTĚZNÉ PRÁCE

Základní škola – 2. stupeň

VÍTĚZNÉ PRÁCE

Základní škola – 2. stupeň
1. místo
2. místo
3. místo

Sára Kántorová, 9. A
Základní škola Hodonín, U Červených domků 40
Karolína Tomicová, 6. C
Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120
Kristýna Jašková, 6. A
Základní škola Týnec nad Sázavou

S rýmy jsou šprýmy aneb Příběhy v ysloužilého elektra

U ELEKTRA DÍTĚ STÁLO
1. místo

U elektra dítě stálo,
z plna hrdla křičelo.
Nový mobil si moc přálo
a tatínka prosilo.

Trosky mobilu na zemi leží,
kam teď s nimi? To je oč tu běží.
Synek je hází do smíšeného odpadu,
táta zdrcen, ťuká si na hlavu.

Přišel večer, dveře letí –
táta vchází do dveří.
Nese dárek za pololetí,
dítě tomu nevěří.

„Recyklace ti nic neříká?“
Do klučiny hučí.
Hoch jen tiše naříká,
zlé svědomí ho mučí.

„Pojď si proň, ty otravo,
koupil jsem ho za draho.“
Chlapec jásá, hledí blaze.
Prásk! Mobil leží na podlaze.

Vytáhl telefon z koše,
a vyběhl ven ze dveří.
Teď po chodníku kluše,
když tu elektroodpad zří.

Otec zuří, hrozí pěstíběda, běda dítěti.
„Cos to proved!“ na něj vřeští.
Řemen chystá vzápětí.

To je to správné místo,
co starým věcem sluší.
Kolik užitku můžou udělat,
to málokdo z nás tuší.

Malý synek běduje:
„Byl to křáp, jen k ostudě.“
Já nejnovější model chci,
co má Wi-Fi stanici.

Mějme čistou mysl,
třídění má smysl.
Sára Kántorová

11

12

VÍTĚZNÉ PRÁCE

Základní škola – 2. stupeň

O JEDNOM STARÉM FÉNU
2. místo

Hučení fénu se rozléhalo po domě. Maminka si zrovna fénovala vlasy. V domě měli
všichni naspěch. „Lauro, neviděla jsi moje ponožky?“ snažil se překřičet tatínek
zvuk fénu. „Ne, tati!“ křičela Laura, která sešla dolů do přízemí domu a sundala
si sluchátka z uší. Najednou se z koupelny ozvala rána!!! „Hano, co se stalo?“
ptal se tatínek, který si právě natahoval ztracenou ponožku. „Ále, spadl mi fén!
Zrovna, když jsem se líčila…“ řekla maminka. Vyšla z koupelny do obývacího
pokoje a přes obličej měla šmouhu od rtěnky. Robin, který stál u gauče, vyprskl
smíchy a maminka se na něj vyčítavě podívala. Laura si se smíchem šla obout boty.
„Ale nevím, co s tím fénem,“ řekla maminka. „Než jsem vyšla z koupelny, zkusila
jsem ho zapnout, ale jen tam něco zachrastilo a nerozjel se,“ postěžovala si. „Pa
rodino!“ zakřičela Laura, „jede mi bus!“ a dveře za ní zaklaply. „Já taky budu
muset jít,“ sdělil Robin a odešel. „Jak pojedeš do práce, tak ho hoď do červeného
kontejneru. Já už musím. A ty víš, že to JÁ nespravím. Jsem právník,“ řekl tatínek.
„Ale Dane,“ zakřičela maminka, „vždyť nejsem vyfénovaná!“ Ale bylo už pozdě,
tatínek už dveře zaklapl. Povzdechla si a šla si udělat culík.
„Bum!“ bouchlo víko kontejneru na elektroniku. Maminka se s těžkým srdcem
loučila s fénem, ale přece jen odjela do práce. Vždyť už tak jela pozdě. A teď jsem
tady já sám. Takhle to vypadalo, než jsem se zkazil. A potom…
Najednou jsem se ocitl ve tmě. Uslyšel jsem hlas: „Ahoj! Ty jsi tady novej, že?“
Naproti mně se objevily dvě vstřícné oči. „A-a-ano,“ řekl jsem a lekl se vlastního
hlasu. Já koktám! „Jé, ten malej koktá!“ řekly ty dvě malé oči naproti mně
a vylezly ze tmy. Ty dvě vstřícné a láskyplné oči byly toustovač! „A-a-ale j-já
n-normálně n-neko-k-ktám!“ A pak mi to došlo. Koktám z toho dnešního pádu
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v koupelně. Asi mi zaskočil šroubek… „Malej, ahoj, já jsem Lojza!“ Toustovač
Lojza mi podal ruku. Natáhl jsem svou a on mě pevně stiskl. „Jsem Pražák, a ty?“
zeptal se Lojza. „Já jsem o-od-odsud.“ „Lidé, vylezte! To je kámoš!“ vykřikl
najednou Lojza. Vtom se ve tmě objevily další oči a také vylezly do kuželu světla.
„J-jé vás tu je v-víc?“ nadšeně jsem vyjekl. Kolem nohy se mi prohnal psoelektrický kartáček a sedl si přede mne. Mezi davem mých nových kamarádů jsem
viděl mixér, dva toustovače a dokonce i fén! Najednou se kontejner sám zvedl.
„Hej, lidi, už je to tady!“ vykřikl Lojza. „Budeme volní!“ Všichni jsme se vysypaly
do vozu. „A n-nic se n-nám ne-s-stane?“ zeptal jsem se. „To bych taky ráda
věděla…“ řekla varná konvice vedle mě. „Ale lidi, žádnej stres! Už jsem to zažil
několikrát! Teď by nás měli vyvézt na recyklační středisko“.
Po deseti minutách vůz zastavil. Všichni jsme spadli na hromadu dalších
spotřebičů, které se vyhřívaly na sluníčku. Spadl jsem úplně mimo hromadu.
Spotřebiče se ke mně seběhly. „Jsi v pohodě?“ zeptal se Lojza. „Jo, jsem,“ zvedl
jsem se ze země. „Řekni ještě něco!“ „Proč?“ nechápal jsem. „Řekni,“ povzbudil
mě Lojza. A tak jsem spustil: „Strč prst skrz krk… Nejkulaťoulinkatější…“ „Vždyť
ty už nekoktáš!“ vykřikly všechny spotřebiče, co byly se mnou v kontejneru.
Řekl jsem ještě pár slov – a vážně! Nekoktal jsem! „Ten hřebíček jsem musel
vyplivnout!“ zaradoval jsem se.
A tak jsme všichni skákali dokola a cizí spotřebiče s námi. Pso-elektrický kartáček
kolem nás pobíhal a bzučel. A jestli si myslíte, že recyklační středisko je divné
místo, tak jste vedle! Je to skvělé místo! Ale stejně je mi líto, že mě majitelé
hned vyhodili. Ale kdyby mě nevyhodili, nepoznal bych tyhle skvělé spotřebiče.
A kdybyste uviděli běhat nějaký fén ve sběrně vysloužilých elektrických spotřebičů,
tak se stavte, budu to možná já! A už se těším na recyklaci!
Karolína Tomicová

13

14

VÍTĚZNÉ PRÁCE

Základní škola – 2. stupeň

BALADA
O REPASOVANÉM TOPINKOVAČI
3. místo
Topinkovač máme rádi,
když se zničí, zas ho spraví.
Já jsem nový topinkovač,
sloužím v této rodině.
Všichni mě tu mají rádi,
připravuji snídaně.
Dneska ráno jsem se vzbudil,
moc dobře mi nebylo,
dali do mě hned dva chleby
a pak už to začalo.
„Bum, prásk“ a chleby letí
přiměřeně vysoko.
Zajímá to hlavně děti,
než je něco napadlo.
„Co budeme dneska snídat?“
„Já mám dosti velký hlad.“
„Tak pojď a budeme hledat,
co si můžem dneska dát.“

To samé se opakuje
a tátu popadla zlost.
„Co s tím topinkovačem je?
Teď toho mám právě dost!“
V tu chvíli mě popadl
a vezl kamsi do sběru.
Co já budu teďka dělat,
nechci za mě náhradu.
Ve sběru mě rozebrali,
vyndali mi součástky,
důkladně mě prohledali,
vadné části nahradili.
Nakonec mě přestříkali
a teď hurá do obchodu,
nevěřte mi, co se stalo!
šlo tu jen o náhodu.

S rýmy jsou šprýmy aneb Příběhy v ysloužilého elektra

Někdo se tam na mě díval,
ten obličej já dobře znal,
konečně se rozpomínám,
vždyť je to můj starý pán!

Konečně jedu zas domů,
na své staré místečko.
A teď budu zase sloužit,
i když už jen maličko.

Váhavě se na mě díval
a pak vzal mě do rukou,
naložil mě do košíku
a měl mě i se zárukou.

Po pár dnech už zase jedu
každé ráno naplno,
už nikdy nic nepřipeču,
teď začínám nanovo.
Kristýna Jašková
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VÍTĚZNÉ PRÁCE
Střední škola
1. místo
2. místo

3. místo

Martin Mlečka 1.C
Gymnázium Brno, Elgartova
Veronika Lukšíková, CRO2
Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb,
Frýdek-Místek
Ivona Sekaninová, 3.A
TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Prostějov, s.r.o.

S rýmy jsou šprýmy aneb Příběhy v ysloužilého elektra

O LOUPEŽNÍKU OLDŘICHOVI
1. místo

Byl jednou jeden les jménem Rezatec. Tak jako v každém správném pohádkovém
lese, i v Rezatci řádil loupežník. Nebyl to však tak docela obyčejný loupežník. Říkal
si Oldřich a byla to stará narušená lednička.
Ledničák Oldřich trávil celé dny schován v houští nedaleko cesty. Když šel někdo
kolem, vyskočil na cestu a zavrčel: „Peníze nebo železo!“ Většina obětí byla jeho
nenadálým objevením a zuboženým zjevem natolik zaskočena, že nekladla odpor.
Těm, kteří ho znali, ho bylo líto a rádi mu při setkání dali deset korun. Přece jen,
už byl chudák víc rezavý než bílý. S takovým lupem se obvykle spokojil.
Stalo-li se vzácně, že oběť kladla odpor, pohrozil Oldřich nejprve tím, že na ni
vypustí čpavek ze svého kondenzátoru, následně tak učinil, čímž oběti vyřadil
přístroje, a teprve pak ji rozebral a naházel do sebe. Takový to byl dobrák.
Zapomněl jsem říct, že i jeho oběťmi byly vyřazené elektrospotřebiče. Vůbec
všichni obyvatelé lesa Rezatce byly spotřebiče, které tam člověk vyhodil.
Jednou šel kolem Oldřichova úkrytu fén. „Fény jsou strašpytlové,“ věděl ledničák,
a ani se zvlášť nesnažil, když vyskočil na cestu a zachrastil regály: „Bu bu bu!“ Fén
se trochu lekl, ale zůstal pevně stát.
„Peníze nebo železo!“ pokračoval rezavý loupežník ve svém obvyklém postupu.
Fén mu pevně pohlédl do kamer a pravil: „Co to činíš, bratře? Proč ses vydal
na cestu hříchu? Proč se protivíš přikázáním nejvyššího Technika: Nepokradeš
a Nerozebereš bližního svého?“
Ledničák Oldřich vyprávěl svůj tklivý příběh: „Škoda slov. Byl jsem asi pět let
v jedné rodině. Ti lidi mně pěkně lezli na nervy. Přecpávali mě jídlem, které nemám
rád, neodmrazili mě, jak je rok dlouhý, a když se mi rozbil
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chladič, ani je nenapadlo, že by mě opravili! Ne, řekli, že už mám po záruce,
a vyhodili mě tady v lese. To na mně zanechalo následky,
rozumíte? Jsem softwarově i hardwarově narušen, tak se živím, jak můžu!“
„A nemohl byste se, pane loupežník, živit poctivě?“ hučel do něj fén.
„Ne, to nemůžu, říkám, že jsem narušenej, a teď naval peníze, nebo použiju
čpavek.“
„Bratře…“
„Já to doopravdy udělám!“
„Bratře, co by tomu řekl nejvyšší Technik? Ten, který vedl ruku da Vincimu,
Edisonovi, Wattovi…“
Oldřich vypustil oblak čpavku. Fén po něm hodil pětikorunu a vzal roha.
Druhý den přišel fén znovu: „Bratře, pořád tu stojíš?“
„Peníze nebo železo!“
Fén mu podal deset korun. „A teď, když to máme vyřízeno, nechtěl by sis
poslechnout něco o Technikovi?“
„Pokud ti ten čpavek včera nestačil…“
Fén, nedbaje hrozeb, začal hučet a trvalo jen pár okamžiků, než musel znovu utíkat
před čpavkem.
Třetí den přišel fén zas. Ledničák vyskočil, fén mu hodil deset korun a hrozil: „Tak
ty se nevzdáš svého nepoctivého řemesla?“
„Ne.“
„Tak ty dál půjdeš cestou hříchu, navzdory přikázání Technikově? Nu dobrá.
Když to nejde po dobrém, půjde to po zlém.“ Vytáhl odznak. „Rezatecká policie.
Zatýkám vás jménem zákona.“
Z lesa vyskákaly žehličky, mikrovlnky, rádia, pračky a sporáky, obklíčily Oldřicha
a naložili jej do vraku dodávky.
Nějakou dobu si pobyl ve vazbě, než nad ním počítač vynesl ortel.
Byl rozebrán a zrecyklován na dvoře rezatecké věznice.
Martin Mlečka

S rýmy jsou šprýmy aneb Příběhy v ysloužilého elektra

FENÍK
2. místo

Ahoj, jsem „Feník“, tedy přesněji vysoušeč vlasů čili fén československé výroby
typ 521. Mám dvě funkce. Umím sušit teplým i studeným vzduchem. Jsem bílý
a mám u sebe i kamarádku a kamaráda. Ona je zelená speciální čepice, která se
nasadí na hlavu dámy, která si například natočila vlasy natáčkami a potřebuje, aby
byly vlasy rychle vysušeny, přičemž výhodou je, že dáma během sušení pohodlně
odpočívá, třeba si čte a já s radostí pracuji. On je podstavec, který umožní mě
ukotvit a nasadit na mě čepici.
Byl jsem zakoupen milou mladou paní v prodejně Elektra ve Frýdku-Místku
v roce 1981. Celá natěšená mě přinesla domů a ukázala svému manželovi a dětem.
Popravdě řečeno většinou mě používala paní domu s dcerami. Pán domu se synem
mě zaměstnávali jen občas. Pracoval jsem usilovně. Moje holky mě používaly každá
průměrně třikrát do týdne. Občas jsem i zastávkoval, ale protože pán domu je
elektrikář, hravě mě vždy dostal do dobré kondice.
Je rok 2019 a já funguji stále dobře. V rychlosti vysoušení si rád zazávodím
i s přítelem fénem „Remingtonkem“, který k nám přišel nedávno. Někdy jej trumfnu
já a někdy on mě. A i když jsem fénující důchodce v nejlepších letech, občas
přemýšlím, co bude, až se mi již nebude chtít si v penzi „přivydělávat“.
Už jsem slyšel, že vysloužilí kamarádi putují do speciálních červených kontejnerů
asekol určených pro zpětný odběr baterií a drobného elektra. Ale zatím se mi tam
nechce. Myslím si, že by výrobci měli vyrábět kvalitní spotřebiče, které by vydržely
„pracovat“ co nejdéle, a nikoliv vyrábět tak, aby se brzy porouchaly a byly ihned
nahrazeny novými. I když zpětný odběr podporuje ochranu životního prostředí
tím, že se snaží o recyklaci vysloužilého elektra, a hlavně o odbornou likvidaci
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nebezpečných látek, které drobná elektrozařízení obsahují, neřeší to primárně
vytváření stále většího množství odpadu neustálým nakupováním nových „lepších,
výkonnějších“ zařízení. Bylo by dobré pro naši planetu přece jen rozumně usměrnit
tu neviditelnou ruku trhu.
Až jednou definitivně dosloužím, budu rád, když ze mě třeba ještě něco použijí
„transplantují“. Ale nyní tyto myšlenky zaženu, jelikož se blíží dámská akcička,
které se zúčastní i vnučky a já v tom svého kamaráda Remingtonka jen tak
nenechám. Budeme se oba hodně snažit, aby naše holky byly ty největší kočky.
Veronika Lukšíková

S rýmy jsou šprýmy aneb Příběhy v ysloužilého elektra

BÍLÝ FÉN
3. místo

Odpadiště 70
Olomouc
702 03
Ivona Sekaninová
Rokycanova 302
Olomouc 702 03
Drahá Ivono,
tento dopis Ti píšu, abych se Ti svěřil, jaké pocity právě teď mám, jak se cítím a co
se mi děje. Právě teď ležím pod hvězdami a přemýšlím, co špatného jsem udělal.
Od toho dne, kdy se to vše odehrálo, mám pocit, že jsem nechtěný a k ničemu.
Ležím tu sám a pláču. Sám v hromadě televizí, praček, ledniček a telefonů, které
taktéž nemají kam jít. Netuším, co nás čeká. Bude to zkáza, nebo nás někdo
vysvobodí? Každý den si vzpomínám na ty chvíle, které jsme spolu trávili, na ty
dny, kdy jsem ti byl vzácný.
Vždy, když nemohu usnout, vzpomenu si na ten den. Bylo 24. 7. 2017, bylo teplo
a krásně svítilo sluníčko, ty jsi seděla v pokoji u toaletního stolku a malovala
ses. Potom, co ses namalovala, sundala jsi ručník z mokrých vlasů a zamířila jsi
za mnou do koupelny. Netušíš, jak moc jsem se těšil, až budu moc sušit a čechrat
tvé vlasy. Až budeš vděčná za to, že jsem ti je vysušil. Byla to krása a radost.
Nechtěl jsem, abys přestala, protože jsem věděl, že přijde na řadu zlá kulma nebo
žehlička. Tentokrát jsi na úpravu použila pouze mě. Byl jsem tak šťastný, šťastný
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jako nikdy předtím. Vypnula jsi mě a šla pro hřeben a česala sis vlasy. Vlasy byly
zkroucené a bez života, a tak ses vrátila zpět za mnou. Já jsem se štěstím málem
roztavil. Chytla jsi můj ocásek, strčila ho do zásuvky, a najednou „PRÁSK“, štěstím
ze mě vyšla rána, která ti mohla ublížit. Naštvala ses a vhodila jsi mě do popelnice.
Měla jsi v očích zlost a já začal plakat. Měl jsem strach, že tě už nikdy neuvidím.
Zavřela jsi popelnici a šla pryč. Srdce mi žalem praskalo. Po pláči, vyčerpaný, jsem
usnul, ráno mě probudili páni, kteří se mnou třepali a vhodili mě do nějakého
obrovského auta. Za půl hodiny nás naházeli ven a odjeli. Od té doby tu ležím
s dalšími spotřebiči a vzpomínám a pláču. Přemýšlím, kdo ti asi teď čechrá vlasy?
Kdo se na tebe těší, až se domaluješ?
Chybíš mi.
S láskou Tvůj Bílý Fén
Ivona Sekaninová
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