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jak měřili hloubku rybníka

Odpoledne, když se Bill s Bumbínem probudili, našli Nebyla 
v kuchyni, jak masíruje paní Novotnou.

– Nemůžu za to, přiznal se nešťastně Nebyl.
Paní Novotná hned vyskočila a řekla, že půjde raději zabít 

k večeři to selátko, a že i když je vegetariánka, ví, co je to po-
hostinnost.

Bill, Bumbín, Nebyl a Divan se vypravili k rybníku. Cestou se 
Nebyl pro jistotu zeptal, jestli takhle probíhají normální prázdni-
ny, a když mu Bill a Bumbín řekli, že to jsou prázdniny, jak mají 
být, tak si jenom povzdechl. U rybníka narazili na hasiče. 

– Měříte hloubku? zeptal se Bumbín hasičů.
– Kdepak, hledáme mrtvolu učitele, odpověděli hasiči a opět 

ponořili naběráky do rybníku.
– A nemohli byste zároveň změřit i hloubku? zeptal se Bill.
– Mohli, ale nemusíme, řekli hasiči, tento rybník je hluboký je-

nom dva metry, narodili jsme se tady, tak to nemusíme ani měřit.
Bill s Nebylem, Bumbínem a Divanem chvíli pozorovali ha-

siče, jak vytahují z vody tělo učitele a potom šli zase zpátky 
k domku paní Novotné.

– Takhle vypadají opravdové prázdniny? zeptal se Nebyl opět.
– Ještě budeme muset zajít na maliny, řekl Bumbín.
– A nechat se uštknout od zmije, nebo štípnout od vosy, 

doplnil ho Bill.
– A potom se musíme zamilovat do nějaké učitelky…, řekl 

Bumbín.
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– A opéct si špekáčky, řekl Bill.
– Co kdybychom z toho něco vynechali? navrhnul Nebyl.
– To by nebyly prázdniny, ale jenom nějaká nedomrlá dovo-

lená, namítl Bumbín. 
Nebyla najednou něco napadlo a zastavil se pod vrbou upro-

střed návsi.
– Co je? zeptal se Bumbín.
– Mám nápad, řekl Nebyl, ty úkoly si rozdělíme, protože by-

chom to jinak nestihli. Ty se Bille necháš uštknout od zmije 
a píchnout vosou a ty Bumbíne se zamiluješ do místní učitelky 
a já opeču ty špekáčky.

Bill chvíli přemýšlel. Nakonec se zeptal, jestli by se nechtěl 
nechat Nebyl píchnout od vosy, že on by ty špekáčky klidně 
opekl za něho a Bumbín navrhnul, že když se za něho Nebyl 
zamiluje do učitelky, že by ty špekáčky taky opekl, ale Nebyl 
řekl, že špekáčků je málo, a že by to asi nešlo.

Karel se šel projít.
– Paní učitelko, proč se ten učitel utopil?
– Možná měl malý plat, řekla paní učitelka a pohladila Karla 

po hlavě a tomu vypadl další vlas.
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jak si Nebyl zahrál fotbal

Po návratu od rybníka našli na dvoře balón a hned si zača-
li kopat. Nebylovi balón vždycky odskočil na opačnou stranu, 
než chtěl. Po chvíli přestal kopat, sedl si na lavičku a pozoroval 
Bumbína s Billem. 

– Pojď kopat! volali na Nebyla, ale ten jenom seděl.
– Co je ti? volali opět.
– Ten balón je moc kulatý, namítal Nebyl a zůstával sedět.
Nechali toho a sedli si vedle Nebyla na lavičku. Nebyl začal 

vysvětlovat, že na balónu je jenom jedna chyba, a tou že je jeho 
kulatost, že kdyby měl jiný tvar, že by tak neodskakoval do 
stran. Bumbín namítl, že to je právě na balónu to zajímavé, ale 
Nebyl zavrtěl hlavou. Kolem šla náhodou paní Novotná, proto-
že mířila do chlívku.

– Paní Novotná, já nemám dnes večer na selátko vůbec chuť, 
přiznal se Bill.

– Určitě je malinké, milé a chrochtá, odhadoval Bumbín.
– Co teda chcete uvařit? zeptala se paní Novotná.
– Nestačila by vajíčka? zeptal se Nebyl.
A paní Novotná zamířila ke kurníku.
– Paní Novotná! zavolal za ní Nebyl, nemáte nějaký méně 

kulatý balón?
– Vemte si pytel se senem, řekla paní Novotná a zmizela 

v kurníku.
– To je ono! zvolal Nebyl.
– Ten nikam nedokopneme, namítl Bill.
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– Právě! Nebudeme muset tak moc běhat, řekl Nebyl a hned 
vytáhl ze stodoly pytel sena a kopl.

Pytel se jenom líně převrátil a Nebyla zavalil pocit pýchy. 
Zato Bumbína s Billem to moc nebavilo.

– To není kopaná, namítl Bill.
– To je pytlová, dodal Bumbín.
Nebylovi to nevadilo. Obíhal ležící pytel a sem tam do něho 

kopl a ten se líně převrátil. Bill s Bumbínem to jenom otráveně 
sledovali. Paní Novotná uvařila k večeři smaženici z vajec a do-
konce si sama trochu naložila.

– Jako vegetariánka vajíčka můžete? zeptal se Bumbín.
– Můžu, vajíčka nemají čumáček, odpověděla paní Novotná.
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Po večeři Nebyl povstal a řekl, že pronese řeč. Všichni ztichli 
a Nebyl začal:

– Měl jsem pochybnosti, to ano, ale teď již mohu s klidem 
prohlásit, že prázdniny jsou fajn, a že se jich nebojím. Víme, 
jak je hluboký rybník, viděli jsme utopeného učitele, a dokonce 
jsem si zahrál fotbal. Tolik radosti a dobrodružství bych nikdy 
od prázdnin nečekal.

Potom se posadil. Paní Novotnou to dojalo, protože si mys-
lela, že je to její zásluha a za odměnu nabídla kamarádům, 
že jim pustí televizi. Bumbín s Billem souhlasili, ale Nebyl se 
vymluvil, že začal nějak špatně vidět a že se půjde raději projít 
po návsi.

Karel si poposedl na židli.
– Paní učitelko, proč nemá vajíčko čumáček?
– Protože z něho vyroste slepice, a ta má zobák, řekla paní 

učitelka a pohladila Karla po hlavě a tomu vypadl další vlas.
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jak Nebyl potkal paní učitelku

Zatímco Bill s Bumbínem sledovali v televizi film, ve kterém 
se hlavní hrdina zamiluje do učitelky a zachrání přitom planetu, 
Nebyl obcházel náves a divil se, kde všichni jsou a proč se také 
vesničané neprocházejí po návsi. Po půl hodině potkal dědeč-
ka, který se ho zeptal, jestli něco neztratil a proč nesedí jako 
všichni ostatní v hospodě. Hospoda byla skoro plná, všichni 
hosté se zaujetím sledovali v televizi film o tom, jak se hrdina 
zamiluje do učitelky a zachrání přitom planetu. Nebyl už chtěl 
odejít, když si všimnul, že uprostřed hospody je sloup a za ním 
poloprázdný stůl, protože z toho místa nebylo na televizi vidět. 
Ihned ke stolu zamířil, když přišel blíž, spatřil u stolu nějakou 
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mladou ženu. Opět chtěl odejít, ale žena se na něho usmála, 
a proto se dovolil a přisednul si. Žena popíjela kávu. 

– Jakou tady mají kávu? zeptal se Nebyl zvědavě.
– Bohužel, o této kávě se dá říct jenom to, že je teplá, odpo-

věděla žena.
Přišel hospodský a začal Nebylovi vysvětlovat, že z tohoto 

místa na televizi neuvidí.
– Jednu teplou kávu, řekl Nebyl a žena se rozesmála.
Nebyl se mladé ženě představil. Řekl, že je Nebyl, že si ho 

někdo vymyslel, a že dvakrát zničil loď, protože začal pít kávu. 
Mladá žena se představila jako místní učitelka a dodala, že 
se jmenuje Alžběta a že nemá ráda televizi, protože jí jednou, 
když byla ještě malá holka, spadla na nohu. Mezitím hospod-
ský donesl Nebylovi kávu a ještě jednou se ho zeptal, jestli si 
nechce přesednout, aby lépe viděl na televizi. Nebyl odmítl. 
Nebyl i Alžběta si celý večer krásně vykládali. Jenom když v te-
levizi běžely tiché scény, museli i oni šeptat, ale zase potom se 
v televizi začalo střílet, a to se mohli smát, jak chtěli. Nakonec 
pozval Nebyl Alžbětu k paní Novotné na fotbal a Alžběta slíbila, 
že přijde, protože jsou prázdniny a ona stejně nemá co dělat. 

Po návratu mu Bill s Bumbínem začali vykládat, jaký to byl 
zajímavý film, a že ten hlavní hrdina se zamiloval do učitelky 
a přitom zachránil planetu. Nebyl jim oznámil, že to nejtěžší má 
už za sebou, ale že tu planetu klidně zachrání taky.

Karel se zavrtěl na židli.
– Paní učitelko, jak bych mohl zachránit planetu?
– Napřed se musíš naučit počítat, řekla paní učitelka a pohla-

dila Karla po hlavě a tomu vypadl další vlas.

Sazba 3.indd   165 12.8.2009   12:05:09



– 166 –

jak Divan ukončil prázdniny

Ráno natřela paní Novotná tři tlusté chleby máslem a medem. 
Bill prohlásil, že by se klidně mohl stát vegetariánem, protože si 
myslí, že ani med nemá čumáček a Bumbín prohlásil, že chleba je 
chleba. Jenom Nebyl se zeptal, jestli nemá paní Novotná kávu. 

Po snídani je paní Novotná poprosila, jestli by nezahnali ka-
čeny k rybníku. Nebyl řekl, že klidně, ale jestli prý se to těm 
kačenám bude líbit, že by nechtěl někoho někam vyhánět, kdy-
by věděl, že se mu to nebude líbit. Paní Novotná Nebylovi vy-
světlila, že její kačeny se cítí u rybníka naprosto šťastně, pouze 
že ta cesta k rybníku je moc nebaví. Bumbín podotkl, že to 
jako mluvčí chápe a Nebyl se zeptal, jak takové zahánění kačen 
k rybníku probíhá, jestli dostanou nějaké pomůcky, jako třeba 
proutky. Paní Novotná řekla, že stačí dělat kšššš, což Nebyla 
uklidnilo. Potom se ještě zeptal, jestli by nestačilo, kdyby k ryb-
níku ty kačeny zahnal Divan, že on má na dvorku rande s učitel-
kou a paní Novotná jenom spráskla ruce a souhlasila.

Ráno probíhalo následovně: 
Napřed hnal Divan kačeny k rybníku, potom si Bill s Bumbí-

nem vzali konvičky a odešli do lesa na maliny a Nebyl si krátil 
čekání na Alžbětu kopáním do pytle se senem. Paní Novotná 
několikrát přešla docela zbytečně přes dvůr, jenom aby Neby-
lovi připomněla, že se měli raději s Alžbětou setkat v obecním 
kině, že na jejím dvorku to nebude ono, protože ji potom za-
čnou pomlouvat sousedé, že v kině je navíc tma i přes den, ale 
na Nebyla to nemělo žádný vliv. 
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A právě, když kopl do pytle se senem po dvanácté, vešla 
na dvůr Alžběta v květovaných šatech a s malou sponkou ve 
vlasech. 

– Raději si sedneme na lavičku, řekl zadýchaně.
– Donesla jsem ti dárek, řekla Alžběta a podala Nebylovi sešit.
– Co to je? zeptal se Nebyl.
– Je to sešit z matematiky od Rudolfa Kvasničky ze třetí tří-

dy, teď je vedoucím výpočetního střediska v Oslu, řekla Alžbě-
ta a sedla si vedle Nebyla na lavičku.

Ta lavička nebyla moc velká. Kdykoliv chtěl Nebyl říct něco 
důležitého a rozmáchl se rukama, dotkl se omylem kolenem 
Alžběty. Paní Novotná se na to nemohla dívat, a šla raději krá-
jet do komory špek. Sluníčko svítilo, ptáci zpívali, ale najednou 
přiběhl Divan a v tlamě svíral zadávenou kačenu. Zrovna v tom 
okamžiku vyšla paní Novotná na dvůr, aby se zeptala Nebyla 
a Alžběty, jestli něco nepotřebují.

– Asi byla nemocná, snažil se Nebyl vysvětlit zadávenou ka-
čenu.

– V tom má, paní Novotná, Nebyl pravdu, šelmy nastolují 
v přírodě rovnováhu, snažila se Alžběta.

Potom ovšem nacházeli další zadávené kačeny až k rybníku. 
Teprve tam si paní Novotná oddychla, protože poslední kačena 
plavala po rybníku.

– Ta je zdravá, prohlásil Nebyl.
– Nebo nejrychlejší, řekla smutně paní Novotná.
Jakmile se Bill s Bumbínem vrátili z lesa a chtěli se pochlubit 

plnými konvičkami malin, čekal na ně sbalený Nebyl a smutná 
Alžběta.
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– Divan zadávil skoro všechny kačeny, je konec prázdnin, 
oznámil Nebyl.

– Jedna zůstala, ale nechce na břeh, doplnila ho Alžběta.
V tom okamžiku píchla Billa vosa.

Karel se zavrtěl na židli.
– Paní učitelko, proč je v kině tma?
– Protože kino nemá okna, řekla paní učitelka a pohladila Kar-

la po hlavě a tomu vypadl další vlas.
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