
Milé děti, malé i velké, jestlipak jste někdy věděly, že také existuje pohádka o slovech. Nevěděli? Tak to vám, 

děti, tu pohádku milerád povím. Hezky se posaďte, lehněte si do peřin, nebo zkrátka jakou polohu volíte 

radši, a můžeme začít vyprávět: 

Jak vznikla nová slova 
Bylo, nebylo, za devatero slovníky a osmi sešity ležela země, kde žila slova. Byla to slova dlouhá, i krátká, 

v knihách, i jen tak, bez zařazení. Všechna tato slova žila na jednom místě. Pouze slova hanlivá a sprostá žila 

v nejčernějším koutě stránky. A v té zemi vládla velká učebnice češtiny. Byla to vládkyně moudrá a znala 

každé slovo a každé písmeno. Jejími hlavními poradci byly slovníky Česko-

anglický a Anglicko-český. Tyto slovníky však nikdo neměl rád, protože se 

všem chlubily, že znají více slov než učebnice. Nikdo si jich ale nevšímal. To 

oběma slovníkům vadilo, protože byly rádi středem pozornosti. Rády totiž 

používaly nová slova, jako například bestseller, džudo, hendikep a mnoho 

dalších slov. Nikomu se ta slova ovšem nelíbila a stejně jim nikdo 

nerozuměl. Ale slovníky to nevzdávaly. A jednoho dne na hlavním svátku 

všech písmen, slov a znamének vystoupil Česko-anglický slovník 

s projevem: 

„Vážená písmena, slova a znaménka! Sešli jsme se dnes na celebraci 

našeho nejslavnějšího svátku. A to na Slavnosti slabikáře. A proto bych 

chtěl využít situace a navrhnout pár nových informací ze světa lidí a navrhl 

pár nových změn. Jak jistě všichni víme, u lidí zuří celosvětová pandemie Covidu19 a její reprodukční číslo je 

velmi vysoké. A myslím, že v nejbližší době může tato pandemie přejít i do naší země. A proto se vás ptám, 

neměli bychom zavést také antigenní testy pro všechna písmena? Ano, protože jedině tak přijdeme na to, 

jak uchránit naši zem.  Ale proto také navrhuji začít s očkováním. U lidí už to tak dělají. Astrou Zenecou, 

Pfizerem, Modernou a ještě spoustou dalších a dalších vakcín. 

 A také bychom měli zavést modernizaci celého systému. Měli bychom zavést počítače s hardwary, softwary, 

systémy Windows a čísla nakažených by se tak lépe kalkulovala.“ 

A také bych na tomto summitu řekl pár slov o tom, jak naše staré knihy pomalu vycházejí z módy, jsou to 

zastaralá slovní spojení, která dnes musí žít ve stálém nebezpečí, kdy je přestanou používat i ti nejstarší a 

budou vyřazena ze slovníku. A proto jsme s panem Anglicko-českým napsali knihu nových pojmů pro 

písmena, slova a znaménka 21. století. Nazvali jsme ji Uč se, kniho, 

moderní býti. A v ní najdete nová slova, která nyní mládež používá: 

checknout, fitnout, olajkovat. Říkáte, že to jsou divná slova? Ano, jsou, 

ale jedině tak se můžeme začlenit do nové společnosti.  

Sice slova většině těch nových významů nerozuměla, ale pochopila, že 

musí něco udělat. A díky oběma slovníkům slova nevyšla z módy a používáme je i dnes. 
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