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  O ČERVENÉ 
KARKULCE 
Filip V., Vojta S., Adam B., Jirka B. 

Březen 2021 

CO BY SE STALO, KDYBY… 

 Byla jednou jedna hodná dívenka, která v covidové době žila. Babička jí ušila červený čepeček a podle toho jí začali 
říkat Červená Karkulka. Látka na ušití roušky jí však nezbyla.  

 Jednou v létě upekla maminka bábovku, kterou chtěla poslat po Karkulce babičce. Pak se ale zarazila a řekla: 

„No jo, ale vždyť ty, děvenko, ani roušku nemáš. Ještě ji nakazíš a chuděra babička skončí na umělém dýchání.”  
 Karkulka se proto nikam nevydala. Vlk, který zůstal v hlubokém lese daleko od Covidu-19, žil spokojeně dál a 

babička, která nedodržovala vládou stanovená opatření, stejně skonala na Covid-19 v přeplněném lazaretu.  
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  SNĚHURKA A SEDM 
TRPASLÍKŮ 
Katka V., Katka B., Lucka B., Kamila K. 
 

Březen 2021 

CO BY SE STALO, KDYBY… 

  

Za devatero řekami a devatero horami v jednom malém království propukl zlý virus, který smrtelně zasáhl 

dosavadní hodnou královnu. Po smrti manželky si král našel novou nevěstu. Nová královna Prymulka začala hned zemi 

zahlcovat všemožnými nařízeními. Když byla objevena vakcína, královna vyhlásila povinné očkování se slovy: „Kdo se 

nenechá naočkovat, musí zemřít.“ 
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 Komu se to ale nelíbilo, byla velká buřička Sněhurka, a tak utekla do lesů. Macecha okamžitě vyslala myslivce, aby 

Sněhurku připravil o život. Jenomže Sněhurku už stihlo ukrýt 7 trpaslíků, kteří se zrovna vraceli z noční směny. A tak se 

myslivec do království vrátil s nepořízenou.  

Královna zuřila a rozhodla se zkontrolovat Sněhurčin Instagram. V tu chvíli se na účtě @sněhulinka.358 objevilo 

nové stories s fotkou a označením #7trpaslíků. Královna hned věděla. 

Dalšího rána se trpaslíci vydali na další směnu do nemocnice a Sněhurku nechali samotnou ve své chaloupce. 

Dlouhou chvíli si krátila sledováním pořadu Ulice, který tak moc milovala. Zničehonic se ozvalo zaklepání na dveře, což ji 

překvapilo, protože v rámci nařízení se lidé nesmí navštěvovat a trpaslíci teprve před chvílí odešli. 

Království o hodinu dříve: Královna rozhodnuta vzít věci do vlastních rukou se pomocí staré japonské magie 

přeměnila na čínského obchodníka s rouškami a vydala se do trpasličí chaloupky. Zaťukala na dveře. Otevřela jí udivená 

Sněhurka. Královna hned, jakožto obchodník, začala nabízet své zboží. Avšak dívenka si nebyla jistá, jestli mají trpaslíci 

roušek dostatek. Obchodník Sněhurku pobídl, ať si roušky alespoň vyzkouší, a to nemohla odmítnout. Vzala si roušku, 

kterou jí obchodník podával, ale to nevěděla, že je napuštěna jedem. Sněhurka se po pár vteřinách skácí na zem. 

Večer se trpaslíci vrátili zpět do chaloupky a Sněhurku našli ležící na podlaze hned za dveřmi. Po zkontrolování 

tepu jeden z trpaslíků smutně prohlásil: „Sněhurka je mrtvá.“  

Po pár dnech se i přes zákaz trpaslíci rozhodli uspořádat pohřeb. Pozvaný princ z vedlejšího království však 

nepřijel kvůli zavřeným hranicím, a tak královna Prymulka vládne dodnes. 
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  O TŘECH 
PRASÁTKÁCH 
Martin Z., Dominik Z., Šimon P., Jakub S., 

Jaroslav Š. 

Březen 2021 

CO BY SE STALO, KDYBY… 

 Tři prasátka se nedohodla, kdo bude s kým bydlet, protože jedno bylo v  

karanténě, tak si postavili každý svůj barák, a když to postavili, tak vlk ucítil prasátka a chtěl je sníst. Přišel k nim 

a šel jim sfouknout jejich domečky. Nešlo mu to, protože měl na tlamě respirátor. 
 Tak si ho sundal a sfouknul oba dva baráky najednou. Až na ten třetí, tam musel použít kladivo. 

To prasátko, které bylo v karanténě, je všechny stejně nakazilo. Odvezli je do nemocnice, lehli si na jipku a 

tam všichni postupně umřeli.  
Zazvonil zvonec a smutné pohádky je konec.  
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  A JEŠTĚ O ČERVENÉ 
KARKULCE 
Vojta O., Lucie V. Dan F., Matyáš V., Marie T. 

Březen 2021 

CO BY SE STALO, KDYBY… 

 Karkulka šla za babičkou a v košíku pro ni měla toaleťák, roušky a dezinfekci. Šla cestou přes les, 

potkala Prymulu s  Babišem, jak sbírají houby. Karkulka se zeptala Babiše na cestu a ten jí řekl: „Kde máš 

roušku?“ Přitom ji sám neměl. Karkulka odpověděla: „Jsem v lese, tady ji mít nemusím.“  
 Babiš s Prymulou už konečně odešli a Karkulka mohla jít dál. Už se blížila k babiččiným dveřím a tam byl dopis a v 

něm stálo: „Jsem nakažená, takže ležím v nemocnici.“ Po 14 dnech se babička vrátila domů.  

  Karkulka se rozhodla, že tam půjdu znova, ale ještě než tam šla, tak musela na testy, aby věděla, jestli za babičkou 
může. Byla negativní. A vše dobře dopadlo.  
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  A NAKONEC…. 
0 SNĚHURCE 
Tomáš K., Anička D., Honza K., Lucka J. 

Březen 2021 

CO BY SE STALO, KDYBY… 

 

Bylo nebylo. Za devatero horami a devatero řekami bylo království. V  tom království žila překrásná princezna 

Sněhurka a s ní také její nevlastní matka královna Josefína XIX. Ta byla tuze zlá, záviděla Sněhurce její krásu, a tak ve své 
strašidelné laboratoři vymyslela, ne jedovaté jablko, to udělala její tchýně – Barbora X. její sestřence, ale děsivý, vysoce 

nakažlivý vir napadající plíce.  

Poté zašla na její netopýří farmu pro pár netopýrů k obědu, nakazila je virem a poté je podávala Sněhurce jako 
exotické kuře. Protože měla silnou imunitu stala se bezpříznakovým přenašečem a šla jednou do lesa, ve kterém 

nakazila veškerou lesní zvěř.   
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Sněhurka naneštěstí byla nezodpovědná, a přestože věděla, že v takových případech má zůstat doma, šla klidně 

mezi lidi bez jakýchkoliv ochranných pomůcek. Během chvíle se virus začal nekontrolovatelně šířit mezi lidmi i zvířaty a 

zanedlouho vznikla pandemie Covidu 19.  
Sněhurka byla po zásluze potrestána od samotného císaře Prymuly I.  tvrdou karanténou a uvalena do domácího 

vězení v jedné samostatně stojící chalupě na samotě u lesa. Jejími strážci byli tři profesoři: alkoholik Zemánek, Andrejko 

zvaný Velký Čech a finanční poradce Alenka Schiller, ta přiletěla z daleké Ameriky. Na kázeň dohlíželi: zpěvák 
Adam, jedlík Hami a historička Janička, poslední byl kantor Robert, ten se samozřejmě staral, aby Sněhurka nestrádala 

po stránce distanční výuky.   

A teď zvrat! Sněhurka pořádá online demonstraci, kvůli nerovnoměrné převaze mužů u ní v chalupě. Na 
Sněhurčinu stranu se ihned vrhá řada významných feministek, jako je slavná Popelka, Locika a Růženka. Do role nového 

strážce Sněhurky se dostává Jarmilka a jako zvířátko odolné tomuto viru – kocour Mikeš, jenže Mikeš s Jarmilkou nebyli 

dobrými strážci, rozhodli se jít na demonstraci zvonit klíči, a tak byla Sněhurka sama doma a měla nařízenou 
nemocenskou, tak ji přišla zkontrolovat kontrola z úřadu královny, tedy ovlivněna královnou.  

Jako šikanu od královny jí byla nařízena nová opatření, a to: nosit dvě roušky i v domácím prostředí a zákaz 

vycházení od postele do 2 metrů, čímž dostali její staří strážci úkol kompletně přestěhovat celý byt, aby si mohla, 
alespoň odskočit na WC.   

Uplynulo několik dní a Sněhurka z nových, drakonických opatřeních dostala psotník a začala vyvádět. Hned šla 

nakupovat. To se ale hned dozvěděli ti shora a šli na pravidelnou obchůzku k nemocným. Poté, co zjistili, že Sněhurka 
není v posteli, vyhlásili celostátní pátrání s odměnou. Sněhurka byla dopadena a eskortována během hodiny.  

S okamžitou platností nařídila královna opatřit Sněhurku elektrickým obojkem připnutým na krk. Obojek funguje 
tak, že elektrický výboj dá hned, kdy Sněhurka poruší pravidlo dvou metrů nebo nebude dostatečně sípat, to by 

znamenalo, že nemá dvě roušky. A tím se chýlíme ke konci…  
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Neuběhlo ani pár hodin a Sněhurka se šla vykoupat. Napustila si teplou vanu a chtěla do ní vlézt a naneštěstí 

zkratovala, respektive vyhodila celou chalupu do vzduchu i se svými strážci, kteří byli vlastně relikvie smrti samotné 

královny, tím pádem královna zeslábla a dostala zákeřný virus, kterému ani ne do hodiny podlehla.  
Naštěstí Sněhurka byla oblíbená všude jinde, a tak se stateční muži vydali Sněhurku do lesa hledat, našli jí asi o sto 

metrů dál, než byla její chaloupka. Šikovný sklenář na její počest vyrobil krásnou skleněnou rakev, do které ji uložili a 

pohřbili ve skále.  
Jak se dále zjistilo, s úmrtím královny odešel z povrchu zemského i virus, a tak se svět vrátil do normálu. Také se 

objevila zpráva, že Sněhurka neumřela, ale byla jen omráčená, proto se probrala a začala vládnout na místo královny. 

Lidé ji milovali a uctívali. Zazvonil zvonec a korony byl konec.  
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