Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska si Vás
dovoluje pozvat na slavnostní vyhodnocení
republikového kola literární a výtvarné soutěže
“ Požární ochrana očima dětí” ,
které se uskuteční dne 16. června 2006 od
12:00 hodin v Centru hasičského hnutí
v PŘIBYSLAVI, okres Havlíčkův Brod.

Tuto pozvánku dostala Vendula Kovaříková,
studentka III. ročníku obor kadeřnice, která
postoupila se svou prací “Rachejtle Mega”
do republikového kola.
Jak se jí práce podařila, posuďte sami...

Rachejtle Mega
Téma: Nebezpečná zábavná pyrotechnika
Jako každou zimu, i letos se lidé předhánějí, kdo bude mít nejlepší ohňostroj. Mě ten
chaos ale vůbec neláká. Vyhovuje mi můj klid a pohoda v krabici. Celá se třesu jen při
pomyšlení, že do mě budou lidé šťouchat a vybírat si z nás. Promiňte, z toho věčného
rozčilování jsem se nestačila ani představit. Jmenuji se Mega, ale zrovna před sebou
mám cedulku, že jsem žhavá novinka sezóny. Tak opravdu nevím, co vlastně jsem.
Snad to stihnu ještě dořešit se svými kolegyněmi, než si nás všechny rozkoupí. Po
chvíli zjišťuji, že jsem tady úplně sama. Začínala jsem se docela těšit na to dovádění a
předvádění, ale asi si budu muset počkat na další rok.
Najednou se ke mně přiblížil docela obyčejný muž, který mě dotěrně osahával. Vzal mě
a prudce se mnou hodil mezi další věci v nákupním vozíku. Paní prodavačka mě po
chvíli vzala, něčím nade mnou pípla a blikla a já jsem s úžasem zjistila, že mám
přiděleného nového majitele. Jmenoval se pan Prskavý, řekla mi to peněženka, kterou
platil. Putovala jsem s ostatním nákupem do tašky a hurá do nového domu.
U něj se mi to moc líbilo. Pořád se o mě zajímal jeho syn František a chtěl si se mnou jít
hrát ven. Pan Prskavý ho ale varoval, že prý jsem pro malé děti nebezpečná, čímž mě
úplně urazil. Přece něco tak krásného a zářivého nemůže být nebezpečné….
Pořád mi to vrtalo v mé krásně barevné hlavince.
Franta slíbil, že si dá pozor a šup se mnou do kapsy. Všem klukům, které potkal se
chlubil, že má nejkrásnější rachejtli na světě. Mě tahle poklona dělala dobře. Jeho
kamarádi se však nechtěli zahanbit a vytahovali se, že mají lepší. Všichni se začali
hádat, až mě mrzelo, že jsem radši mohla zůstat u pana Prskavého. Najednou kluci
vyndali zápalky. Chtěli nás všechny odpálit. Cítila jsem velké vzrušení, že se konečně
předvedu v plné své kráse, ale také mě trápila varování Františkova tatínka.
Naštěstí včas zasáhl a zápalky klukům vzal a dal jim místo toho pár výchovných na
zadek.
Úplně jsem si oddechla, že se nestalo neštěstí, ale mrzelo mě, že jsem už úplně
zbytečná a nevyužitá. Jaké bylo mé překvapení , když tatínek poté, co klukům vynadal,
vzal zápalky a ukázal jim, jak nádherný může být ohňostroj: Až na mě konečně došla
řada, tak jsem radostí dováděla na obloze a sledovala jsem ty nádherně rozzářené
pohledy malých diváků. I když náš ohňostroj nebyl největší na světě, pan Prskavý to
s námi skvěle rozprskal …..

