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Můj Krkonošský deníček 

(povídka) 

 

Jednoho krásného letního dne jsme si řekli, že se na zimu odstěhujeme do Krkonoš. 

Všichni s tímto nápadem souhlasili! A tak se stalo. 

 Přistěhovali jsme se do našeho nového domu v Krkonoších. Bože, jak je tu krásně! Už 

se nemohu dočkat, až majestátné horské vrcholy pokryje sníh. Krkonoše jsou tím 

nejkrásnějším místem na zemi. Podnikli jsme malý výlet do okolí a přitom jsme viděli několik 

jelenů. Jak byli nádherní. Zdá se, že jelen je jedno z nejúžasnějších zvířat na zemi. Brzy začne 

lovecká sezóna. Nechápu, jak někdo může zabít něco tak krásného jako je jelen. Doufám, že 

konečně už začne snažit. 

 Minulou noc krásně sněžilo. Probudil jsem se a vše bylo pod jiskřivou sněžnou 

pokrývkou. Krása jako na vánočním pohledu. Procházel jsem se příjezdovou cestu a 

uspořádali jsme rodinnou koulovačku. Potom projel kolem sněžný pluh a museli jsme znovu 

proházet příjezdovou cestu. Prostě to tady mám rád. 

 Minulou noc připadl další sníh. Byl jsem sám doma, protože než jsem vstal, všichni 

byli pryč, a tak jsem musel odhrnout sníh z příjezdové cesty. Sněžný pluh si zopakoval žertík 

s příjezdovou cestou. Nevadí, během chvilky jsem ji opět odházel. Další sníh napadl minulou 

noc. Kvůli zahrnuté cestě se rodiče nedostali do práce. Byl jsem vyčerpán prohazováním, 

které jsem musel jako vždy dělat já. Sněžný pluh nejel. 

 Včera napadlo ještě víc toho hnusného bílého prášku, co se podobá sněhu, vlastně je to 

on! Mám na rukou puchýře od lopaty. Jsem si jist, že sněžný pluh určitě jak naschvál čeká za 

rohem, dokud neproházím cestu. Vtipálek jeden! Už to ale nebyla sranda, vážně mě to moc 

štvalo. 

 Veselé Vánoce! Víc toho sněhu už nemůže být. Jestli nás jednou půjde navštívit ten, co 

řídí sněžný pluh, tak mu asi něco udělám. Nechápu, proč na tu silnici nepoužívají víc soli, co 

by rozpustila ten sajrajt. Zase napadl vagón sněhu. Už tři dny jsem nevyšel ven, s výjimkou 

prohazování příjezdové cesty. Odházet sníh musím pokaždé, když projede pluh. Nakonec i ten 

pluh uvázl v závěji a ten řidič, co si myslí, jak je vtipný, ale přitom není, si přišel vypůjčit naši 

lopatu. Řekl jsem mu, že jsem zlámal už šest lopat, a pak jsem ho chtěl tou sedmou praštit po 

hlavě, ale jen jsem mu ji hodil tam, kde bylo nejvíce sněhu a šel zpět do domu. 

 Konečně někdo za mě odhrnul ten sníh z cesty i z auta. Vydali jsme se do obchodu pro 

nějaké jídlo. Při zpáteční cestě nám vběhl do cesty jelen a prý už se to nedalo ubrzdit. Máme 

škodu za padesát tisíc. Už chápu, proč se pořádají lovecké sezóny. 



Odvezli jsme auto do servisu, který byl ve městě. Když bylo opravené, odstěhovali 

jsme se zpátky. Až teď vím, že je to nádherné město a neměl jsem odsud nikdy jet pryč. 

Nechápu, jak někdo může žít v takové díře, jako jsou Krkonoše. 


