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Předmluva

Sedím u svého psacího stolu a přemýšlím, o čem bude 
má pohádka. Mohla by být o úplně obyčejných věcech. 
Třeba o tužce, pastelkách, sešitu či kopírovacích pa-
pírech.

Aha. O těch vlastně ne, protože ty už děti neznají. 
Ach, ano, je to tak. Když se nějaká věc přestane po-
užívat, upadne v zapomnění. A to se stalo i kopírá-
kům. O černé papíry, které dokázaly přepsat text či 
překreslit obrázek z jednoho papíru na druhý, dnes 
už nikdo nemá zájem. Místo kopíráků máme kopírky. 

A co staré psací stroje? O jé, i těm už odzvonilo. Kdo 
by dnes na nich psal? Vždyť mají jen pár klapek s pís-
menky. A když se písař překlepne, nemůže zmáčknout 
klávesu DELETE a vymazat, co se mu nepovedlo.

A víte, vy holobradi, že byly doby, ve kterých neexis-
tovaly mobilní telefony? To byly časy! Kdo měl doma 
telefon, ten byl pánem. Však si taky telefonu patřičně 
považoval. Dbal na to, aby telefonní sluchátko bylo 
vždy řádně položeno na svém místě.

To všechno jsou věci, které vy už nemůžete znát. Ale 
je to škoda. A víte co, děti? Aby se na staré věci neza-
pomnělo, uděláme z nich hrdiny této knížky. A aby se 
vám knížka líbila, poproste babičku, ať vám ji přečte. 
Třeba se pak zasní a bude vám vyprávět, jaké to bylo, 
když byla ona malá…

JO,

PecttlAkwit

Sedim u svćho psaciho stołu a płemglim, o ćem bude
mt pohddka. Mohla by 13T-t o 6p1n6 obyćejnch vćcech.
Tłeba o tuke, pastelkdch, segitu ci kopirovacich pa-
pirech.

Aha. O tćch vlastn6 ne, protoże ty tiż/ dćti neznaji.
Ach, ano, je to tak. Kdyż se n6jakd v6c płestane po-
uźivat, upadne v zapomnćni. A to se stało i kopird-
ki:1m. O ćernć papiry, kterć dokdzaly płepsat text ći
płekreslit obrdzek z jednoho papiru na druh3‚f, dnes
uź nikdo nemd zdjem. Misto kopirdka mdme kopirky.

A co starć psaci stroje? O jć, i tćm tiż/ odzvonilo. Kdo
by dnes na nich psal? Vźdyf maji jen pdr klapek s pis-
menky. A kdyŻ se pisał płeklepne, nemCiźe zmdćknout
kldvesu DELETE a vymazat, co se mu nepovedlo.

A vite, vy holobradi, że były doby, ve kterch neexis-
tovaly mobilni telefony? To były ćasy! Kdo m ł  doma
telefon, ten byl pdnem. Vgak si taky telefonu patłićnć
povażoval. Dbał na to, aby telefonni sluchdtko było
vżdy łddn6 polożeno na svćm mist.

To vgechno jsou vćci, kterć vy uź nem6żete zndt. Ale
je to gkoda. A vite co, dćti? Aby se na starć vćci neza-
pomnćlo, udćldme z nich hrdiny tćto knaky. A aby se
vdm knaka libila, poproste babićku, af vdm ji płećte.
Tłeba se pak zasni a bude vdm vyprdvćt, jakć to było,
kdyź była ona maid_

4 . 1 o Z " - - %
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1. Jak se Šuplenka probudila

„Dobrý den, děti. Cože, vy nevíte, kdo vás zdraví? Pře-
ce já, babička Františka, ta babička, co nemá počítač 
ani mobilní telefon. Ale na svém psacím stole se dvě-
ma šuplíky mám starý psací stroj, do kterého vkládám 
papíry, a pak na tom stroji píši pohádky. Hm, děti, 
přiznám se, na stole je nepořádek, leží tady plno věcí: 
starý telefon, tužky a pastelky, koníček na sešívání pa-
pírů, krabička se špendlíky, sešit a kalendář. Musím to 
všechno uklidit. Anebo ne. Nic uklízet nebudu, napíšu 
o tom všem nějakou hezkou pohádku.“

„A napiš taky o mně!“
„Slyšeli jste ten hlásek? Ozývá se z prvního šuplíku! 

Jé. A teď se šuplík pootevřel. Pootevřel se trošičku, jen 

41,

Jak se guplenka probudikt

„Dobn'f den, dćti. Coźe, vy nevite, kdo vs zdravi? Pr-e-
ce jd, babićka Frantigka, ta babićka, co nemd poćitać
ani mobilni telefon. Ale na svćm psacim stole se dv6-
ma gupliky mdm stan'f psaci stroj, do kterćho vkldddm
papiry, a pak na tom stroji pigi pohddky. Hm, dćti,
prizndm se, na stole je nepoiidek, leźi tady pino vćci:
stan'f telefon, tuźky a pastelky, konićek na segivdni pa-
pira, krabićka se gpendliky, segit a kalenda Musim to
vgechno uklidit. Anebo ne. Nic uklizet nebudu, napigu
o tom vgem nćjakou hezkou pohddku."

„A napig taky o mn6!" A
„Slygeli jste ten hldsek? Oz3'fvd se z prvniho gupliku!

Jć. A ted se guplik pootevi'el. Pootevi'el se trogićku, jen

'1:1‚1
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tak akorát na jeden, dva, tři, čtyři, pět a jeden, dva, tři, 
čtyři, pět malých drobných prstíků. Šuplík se otevřel 
víc… Jejda. Venku jsou dvě ruce. Čípak ty ruce asi jsou?“

„Chichi, moje!“
„A kdo jsi? Ukaž se.“
„Chichichi, neukážu.“
„Ukaž.“
„Počítej do tří.“
„Jedna, dvě…“
„Tři! A Hop! Líbím se ti?“
Jéje, panenka! Zlatavé pramínky vlasů jí trčí do 

všech stran jako paprsky sluníčka, nosík má malý, 
zato mírně nakrčený. Pusa je našpulená tu do O, tu 
do U, podle toho, zda se právě diví, či usmívá. Bílé 
šatičky jí chrání puntíkovaná zástěrka. A co botky? 
Joj. Vždyť ona žádné botky nemá!

2. Jak si panenka zatancovala

„Jakpak se jmenuješ, krásná panenko?“
„Já jsem, prosím, panenka Šuplenka z prvního 

šuplíčku.“
„A copak umíš, Šuplenko?“
„Umím zpívat a tancovat.“
Panenka se zatočila dokola. Náhle si povšimla ote-

vřeného sešitu. Jeho bělostné stránky vypadaly jako 

b r
tak akordt na jeden, dva, tri, ćtyri, p& a jeden, dva,
ćtyii, pćt maVfch drobri*ch prstika. Suplik se otevi'el

Jejda. Venku jsou dv6 Rice. Opak ty ruce asi jsou?"
„Chichi, moje!"
„A kdo jsi? Ukaż' se."
„Chichichi, neukdżu."
„Ukaź."
„Poćitej do tii."
„Jedna, dvć..."
„Tri! A Hop! Libim se ti?"
Jćje, panenka! Zlatavć praminky vlasa ji trći do

vgech stran jako paprsky sluniaa, nosik ma maVT,
zato mirn6 nakrćen. Pusa je nagpulend tu do O, tu
do U, podle toho, zda se prdv6 divi, ci usmivd. Bile
gatiay ji chrdni puntikovand zdstćrka. A co botky?
Joj. Vźdyf ona źddrić botky nemd!

st_ 2 .  Jak si panenka zataneovata

„Jakpak se jmenujeg, krdsnd panenko?"
„Jd jsem, prosim, panenka Suplenka z prvniho

guplićku."
„A copak umig, Suplenko?"
„Umim zpivat a tancovat."

se zatoćila dokoła. Ndhle si povgimla ote-
vi'enćho segitu. Jeho bćlostnć strdnky vypadaly jako

Panenka

4
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taneční parket. Hop. Panenka je na parketu. Tu udělá 
krok, tu krůček. Ale jaký je to tanec bez hudby. Panen-
ka si začala zpívat. A kdo to umí, může zpívat s ní.

Já si tančím mezi řádky,
krůček tam a krůček zpátky.

Jméno mé je Šuplenka –
šuplíková panenka.

Šuplenka se roztočila jako káča. Točí se, točí, hlava 
i nohy se jí motají. Najednou bác, Šuplenka zakopla 
o linku. Do sešitu se natáhla jak dlouhá, tak široká.

Bouch…
Tak. A je to. Sešit se zavřel. Malá šuplíková panenka 

je v něm uvězněna.

tane6ni parket. Hop. Panenka je na parketu. Tu udad
krok, tu krUek. Ale ja4 je to tanec bez hudby. Panen-
ka si za6ala zpivat. A kdo to umi, mClźe zpivat s ni.

3d si tanćim mezi hidky,
kretćek tam a kriićek zpdtky.

3m6no mć je Suplenka —
kuplikovoi panenka.

Suplenka se roztoala jako kd6a. Toći se, to6i, hlava
i nohy se ji motaji. Najednou bdc, Suplenka zakopla
o linku. Do segitu se natdhla jak dlouhd, tak girokd.

Bouch...
Tak. A je to. Segit se zavi'el. Maid guplikovd panenka

je v n6m uv6zn6na.

1



14

3. Jak byla Šuplenka zachráněna

„Au, co to děláš, ihned mě pusť,“ zlobila se šuplíková 
panenka.

„A nepustím,“ zabručel sešit, „byl jsem prázdný, 
nic ve mně nebylo napsáno ani nakresleno, tak jsem 
si tě chytil a teď jsi moje.“

„Ale to nejde, já nejsem sešitová, já jsem šuplíko-
vá,“ bránila se Šuplenka.

Prázdný sešit na to neřekl ani A, ani B. Zarytě mlčel 
a Šuplenku nepustil.

„Pomoc, pomoc!“ křičela Šuplenka. Jenomže její 
volání dolehlo jen na krajíček stránky.

'

1
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3. Jak. byki 1141214StIblebiir-
„Au, co to dćldS, ihned m pus , ”  zlobila se Suplikoyd
panenka.

„A nepustim," zabru6e1 seSit, „byl jsem prdzdr4f,
nic ye mn6 nebylo napsdno ani nakresleno, tak jsem
Si t chytil a ted jsi moje."

„Ale to nejde, jd nejsem seSitoyd, jd jsem Supliko-
, v d , "  brdnila se Suplenka.

Prdzdr4T seSit na to nervkl ani A, ani B. Zarytć mlćel
a Suplenku nepustil.

„Pomoc, pomoc!" krićela Suplenka. Jenomźe jeji
voldni dolehlo jen na kraji6ek strdnky.

UdOCNJTOOZKIR

7i i v r e  srit 1 0 0
*L-110

-NINE

-onlEimmb

- • •  — • • •  • • • •

o

o

— "
A k

v

• • • • • • • 1 0 o •  • 1 • 1 1 1 1 1 1 1 , 4 . -



15

„Link, link, promiň, link, link, já se ti nechtěla při-
plést pod nohy, link, link,“ omlouvala se tenká linka 
a lítostivě se stočila do klubíčka.

„To nic, linko, netrap se, raději vymysli, jak se od-
sud dostanu.“

Linka běžela pro radu ke svým sestřičkám. Linky si 
šeptaly a pak se spojily v jednu dlouhou linku. „Chyť 
se nás, my tě vysvobodíme.“
Šuplenka popadla linkový provázek, linky se po-

tichoučku vysoukaly ze sešitu. Pšš. Potichu a poma-
loučku, ať se sešit nevzbudí. Ještě kousek, kousíček… 
Hurá, povedlo se!

„To jsem ráda, že jsem venku,“ oddychla si Šuplen-
ka. „Ale co teď s vámi bude? Zpět nemůžete, sešit by 
se na vás zlobil.“

Linky se nastěhovaly do kapsičky Šuplenčiny puntí-
kované zástěrky. Však jí ještě budou k užitku.

4. Jak se Šuplenka polekala

„Chrr, chrr, chr,“ ozývalo se z druhého šuplíku psa-
cího stolu.

„Co je to?“ podivila se panenka Šuplenka.
„Chrrrchrrrchrrr,“ ozvalo se hlasitěji.
Panenka se zamračila. „No toto, kdo to dělá? Ale já 

na to přijdu!“

+
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„Link, link, promil'', link, link, jd se ti necht6la
plćst pod nohy, link, link," omlouvala se tenkd linka
a litostiv6 se stoćila do klubićka.

„To nic, linko, netrap se, radćji vymysli, jak se od-
sud dostanu."

Linka b6źe1a pro radu ke svfm sestiićkdm. Linky si
geptaly a pak se spojily v jednu dlouhou linku. „Chyf
se nds, my t6 yysvobodime."

Suplenka popadia l inkoq provdzek, linky se po-
tichoućku vysoukaly ze segitu. Pgg. Potichu a porna-
loućku, af se segit nevzbudi. Jegt6 kousek, kousićek...
Hurd, povedlo se!

„To jsem rdda, źe jsem venku," oddychla si Suplen-
ka. „Ale co -fed' s vdmi bude? Zlp& nemaźete, segit by
se na vs zlobil."

Linky se nast6hovaly do kapsiay Suplenćiny punti-
kovanć zdstćrky. Vgak ji jegt6 budou k użitku.

ink se g uptenka polekala

„Chrr, chrr, chr," oz)'Tvalo se z druhćho gupliku psa-
ciho stołu.

„Co je to?" podivila se panenka Suplenka.
„Chrrrchrrrchrrr," ozvalo se hlasitćji.
Panenka se zamraala. „No toto, kdo to Md? Ale jd

na to pfijdu!"
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Šuplenka si ze zástěrky vytáhla linkový provázek. 
Šup a švíst, spustila se po něm až k šuplíku, ze kterého 
se linuly ty divné zvuky.

„Ťuk, ťuk, šuplíčku, co se v tobě děje, kdo to v tobě 
tak divně chrčí?“ zaťukala Šuplenka na šuplík. Ale ono 
nic. Nikdo se neozval.
Šuplenka zaťukala znovu.
Tentokrát ze šuplíčku zaznělo jiné, tišší chruššš, 

chrrršš. Panenka má zvědavý nos, poprosila šuplík, 
aby se otevřel.
Šuplenka opatrně nakoukla dovnitř. Rozhlíží se, ale 

nic nevidí!
Jen tamhle v rohu se něco černého hýbe.
„Och, šuplíkový strašák!“ Šuplenka se polekala, při-

bouchla šuplík. Rychle, rychle, ať už je pryč! Panenka 
šplhá po linkách zpátky na stůl.

5. Jak se panáček Kopíráček probudil

Jako by Šuplenčino zabouchnutí šuplíku bylo kou-
zelné. Místo strašidelného chrrr se ozvalo dlouhé 
uáááááááá.

Tygr! Pomyslela si Šuplenka. Do šuplíku se nastě-
hoval tygr. O jéje, snad mě nesní.

Než se Šuplenka nadála, druhý šuplík se otevřel 
a objevily se černé kudrliny.

p
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Suplenka si ze zdstćrky vytdhla linkov provdzek.
Sup a gvist, spustila se Po nćm aź k gupliku, ze kterćho
se linuly ty divnć zvuky.

„Tuk, fuk, guplićku, co se v tob6 kje, kdo to v tob6
tak divn6 chrći?" zafukała Suplenka na guplik. Ale ono
nic. Nikdo se neozval.

Suplenka zafukała znovu.
Tentokrdt ze guplićku zaznao jinć, tiggi chruggg,

chrrrśś. Panenka mt zvćday nos, poprosiła guplik,
aby se otevrel.

Suplenka opatrrić nakoukla dovnitr. Rozhlai se, ale
nic nevidi!

Jen tamhle v rohu se n6co ćernćho 1Vbe.
„Och, guplikov stragdk!" Suplenka se polekala, pri-

bouchla guplik. Rychle, rychle, af uż‚ je pryć! Panenka
gplhd po linkdch zpdtky na stal.

5. Jak se panar-k Kop6-4'ćek probeftlit

Jako by Suplenćino zabouchnuti gupliku bylo kou-
zelnć. Misto stragidelnćho chrrr se ozvalo dloutić
udddddddd.

Tygr! Pomyslela si Suplenka. Do gupliku se nast6-,

hoval tygr. O j(je, snad m nesni.
Neź se Suplenka naddla, druh* guplik se otevrel

a objevily se ćerrić kudrliny.

,e
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Žádný tygr, ale černý beran, oddychla si Šuplenka 
a dodala si odvahy: „Haló, berane, hohej, vítám tě!“
Černé kudrlinky se pootočily.
I kdepak, Šuplenko, kudrny nepatří beránkovi, ale 

panáčkovi. Panáčkovi černouškovi, co je všude černý 
jako saze, jen zuby má bílé jako sníh.

„Ahoj, panenko popletko,“ zavolal panáček černou-
šek a zazubil se těmi svými bílými zuby.

6. Jak se okukovali

Černoušek se vyšplhal za Šuplenkou na stůl.
„Ahoj, já jsem panáček Kopíráček.“
„A já panenka Šuplenka,“ nesměle špitla panenka.
Chvíli se ti dva okují… Sláva, padli si do oka, budou 

z nich kamarádi. Panence se černoušek líbí, barevná 
košile mu moc sluší. Pravda, kalhoty už jsou mu trochu 
malé, zato má boty. Panečku, ty jsou parádní!
Šuplence se něco nezdá, musí se zeptat: „Panáčku, 

proč jsi tolik černý?“
„Nevím, už jsem se tak narodil. Copak tobě to vadí?“
Šuplenka se začervenala, zakroutila hlavou. Paná-

ček zamrkal. „A mně zase nevadí, že jsi celičká bílá.“
Panenka se rozesmála. Rozesmál se i panáček.
A není to jedno, jestli jsme bílí nebo černí? Hlavně 

že si rozumíme. Pomysleli si oba zároveň.

Zdtim'T tygr, ale ćerri* beran, oddychla si Suplenka
a dodała Si odvahy: „Fla16, berane, hohej, vitdm tć!"

Cernć kudrlinky se pootoćily.
I kdepak, Suplenko, kudrny nepatii berdnkovi, ale

pandćkovi. Pandćkovi ćernougkovi, co je vgude ćlerrIST
jako saze, jen zuby mt biić jako snit'.

„Ahoj, panenko popletko," zavolal pandćek ć'ernou-
k k  a zazubil se tćmi svfmi b4mi zuby.

Jak se okukovali

Cernougek se vygplhal za Suplenkou na sail.
„Ahoj, jd jsem pandćek Kopirdćek."
„A jd panenka Suplenka," nesm6le gpitia panenka.
Chvili se ti dva okuji... Sldva, padli si do oka, budou

z nich kamarddi. Panence se ć'ernougek libi, barevnd
koSile mu moc sługi. Pravda, kalhoty uź jsou mu trochu
maić, zato mt boty. Panaku, ty jsou parddni!

Suplence se nćco nezdd, musi se zeptat: „Pandćku,
proć jsi tolik ćerW"

„Nevim, uż‚ jsem se tak narodil. Copak tobć to vadi?"
Suplenka se zaćervenala, zakroutila hiavou. Pand-

ć'ek zamrkal. „A mn6 zase nevadi, j s i  celićkd bild."
Panenka se rozesmdia. Rozesmdl se • pandćek. 4
A neni to jedno, jestli jsme bili nebo ćerni? Filavn6

źe si rozumime. Pomysieli si oba zdroveii.
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7.  Jak panenka pozvala panáčka 
na heřmánkový čaj

Když se dosmáli, chvíli bylo ticho. Nevěděli, jak dál.
„Zvu tě na dobrý heřmánkový čaj, “ řekla panenka 

Šuplenka.
Panáček Kopíráček našpulil své široké rty. „Heřmán-

kový čaj nemám rád. Nechci, nebudu pít.“
Panenka je paličák. Dala se do přemlouvání. Ale 

i panáček má beraní hlavu.

-191q11 4 4 -  vi
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i  Jak panertka powała pawiaka
va kehtuinkov4 taj

Kdyż‚ se dosmdli, chyili bylo ticho. Ney6d6li, jak ddl.
„Zyu tć na dobn'T heiindnkov ćaj, „iekla panenka

Suplenka.
Pandćek Kopirdćek nagpulil syć girok6 rty. „Hemtn-

kovy ćaj nemdm rdd. Nechci, nebudu pit."
Panenka je palićdk. Dala se do pi'emlouvdni. Ale

i pandćek mt berani hlavu.
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