
1) Seznam stanoviš ť červených kontejner ů – Nový Bydžov a okolí  

       Julia Fučíka, parkoviště u čp.889 
      U Plovárny, u kotelny 
     Husova třída, křižovatka "Veolia" 

Na Valech 
Metličanská, u kostela sv.Jakuba 
Zábědov, u prodejny 
Vysočany, u hasičské zbrojnice 
Skochovice, u obchodu 
Stará Skřeněř, u bývalého obchodu 
Nová Skřeněř, u čp.26 

  

2) „Jak jsme hledali Sama “ 
 

„Á, někdo volá! Stará známá Nokia!“. „Už jsi to slyšel, starouši? 

Samsung už zítra na náš mejdan nepřijde! Prý ho odnesli do nějakého 

červeného kontejneru. Že prý už je starý, nemoderní a vynechává mu 

paměť. Takového prý už nemůžou potřebovat. A koupí si nový, lepší! 

Nevděčníci! 

„Co jsi to říkala, červený kontejner?“ 

„Jo, jo, tam se prý dávají naši staří kamarádi, kteří už nikdo nechce.“ 

„Aha, tak víš co, půjdeme se po nich podívat, třeba najdeme našeho Sama.“ 

„Hele, já právě stojím na parkovišti v ul. Julia Fučíka a tady jeden červený „fešák“ stojí, přijď 

sem!“ 

„Haló, Same, jsi tam?“. „Nic neslyším, jen takové zvláštní ticho. Jdeme dál. 

Jé, vidím další, pojď honem, to je Husova třída!“. „Ťukej, ťuk, Same jsi tam?“ 

„Tady žádný Sam není a nerušte nás, máme právě odpolední siestu.“ 

„Hm, radši jdeme. Ale vypadá to, že se jim tam docela líbí, viď?“. 

„No jo, máš pravdu, ale on ten koťák je docela hezký, ta červená barva mu sluší!“ 

„To je sice pravda, ale Sama jsme nenašli. Tak nemudruj a pojď dál!“ 

„Vždyť jdu, ale už nemůžu. Kam mě to táhneš? Takový kopec, tam snad ani nevylezu! 

To jsou Metličany – a tam u kostela vidím další červený kontejner.“ 

„Ták, a jsme tady, uf, to byla dřina!“.  

„Pšt, neslyšíš něco?“ 

„Haló, kamarádi!“ 

„Jó, je tam, to je náš Sam! Same, co tam děláš, měli jsme o tebe strach!“. 

„Ále, páníček už mě nechce, prý potřebuje nějaký lepší, ale vysvětlil mi, že mě měl rád a 

proto mě nehodí do popelnice, ale dal mě sem, protože takhle prý budu ještě užitečný. A to 

je určitě lepší, než se časem rozpadnout v nějaké páchnoucí popelnici, fuj! A docela se mi tu 

líbí, mám si tu s kým povídat. 

Takže kmoši, netruchlete, a až taky dosloužíte, sejdeme se v mollovém nebi! Ahoj!“ 

 

Mateřská škola, F. Palackého 1241, 504 01 Nový Bydžov, I Č 70189013, 
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III. třída (předškoláci) s paní u čitelkou Ivou Novákovou  (Seznam stanoviš ť, příběh, 
2 obrázky) 


