
Horní Bečva 

 

Představím Vám vesnici Horní Bečva, v této vesnici vyrůstám. 

 A hle tam sedí u jednoty Toník a jí zmrzlinu, asi má vanilku a jeho maminka jde hned 

naproti do papírnictví, kupuje nůžky. Franta jde hned na pizzu do Starých časů. To je 

název hospody, celkem noblesní a co vím, dělají tady výbornou pizzu, nejraději mám 

slaninovou. Tatínek od Aničky jde pro ni do školy. Škola má na vchodu velké hodiny a 

naštěstí ukazují dobře. Hned před školou je velký kulturní dům, je tam kinosál a taky 

opravna a obchod s počítači. Vedle kulturního domu stojí velký starý dům, pokud si na 

víkend chcete koupit dobré maso, zajděte k řezníkovi, který zde sídlí. Nalevo od řezníka 

mají hospůdku U Šneka a napravo je vetešnictví, tam snad najdete vše, co potřebujete, 

od nití až po vánoční ozdoby. Kousek od papírnictví je minimarket, je to malý 

obchůdek, kde je celkem levné zboží. Potom je tu další obchod jmenuje se Potraviny 

Davidova, a když půjdete za ni a odbočíte doprava, tak za chvilku uvidíte velký barevný 

dům a to je školka. Mají tam hřiště pro děti, kde se pěkně vyřádí. 

No, ale dost popisování, tam utíká zloděj, zrovna vyrazil z pošty, pytel plný 

peněz a pistoli v ruce, a co teď? Já jsem vypravěč, já se za ním pustit nemohu, ale co 

Toník, ten za ním pádí jako splašený zajíc. Klička sem, klička tam a skočí po zlodějovi, 

ten to čekal a uhnul. Bandita utíká směrem za Davidovu. Ale co to? Zbraň mu 

vyklouzne z ruky. Toník ji popadne a zamíří na něj. Zloděj se zastaví. 

„Ruce vzhůru!“ Vykřikl Tonda na zloděje. 

„Ale vždyť ty nevíš, jak se s tím zachází,“ v klidu odpověděl. 

„Já zbraně znám velmi dobře, tak a ty ruce nahoru a polož pytel na zem!“  

Zloděj ho uposlechl. 

„Tak a teď jdeme na policii.“  

„My si ho už převezmeme, Toníku, tohohle zločince hledáme už 8 měsíců a má 

na svědomí více loupeží. Ale ty si ho chytil, jsi hrdina Toníku!“ Řekl policista. 

 



A vidíte, dnes nejen, že jsem vám popsal vesnici, ve které žiji, ale dokonce se 

nám tu odehrál pěkný příběh. No a co se stalo s Tondou? Ten dostal pochvalu ředitele a 

všichni ho obdivovali za jeho statečnost. 

          Filip Gašparík, 7. ročník 

 

 


