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Telegram a zlatý písek 
…Dešťovou zemi nikdo na mapě Jižní Ameriky nenajde. Ale autor sem přesto přivolává 

Kateřinu a jejího tátu. Prožívají tu uprostřed exotické přírody mezi tamními Indiány vážný 

příběh. Je v něm dobrodružství, touha pomáhat, pravda současnosti i naděje budoucnosti… 

 

Někdy ke konci února se táta vrátil domů s tváří, která jako by se zapomněla smát. Dokonce 

se mu nakrabatilo i čelo a vousy se mu zpřeházely. Ani ruce neměl prázdné jako jindy. 

V jedné držel telegram a v druhé tuhý režný pytlík. 

„Co se děje?“ lekla se maminka. 

„Tati, ty něco víš, co my ještě nevíme,“ vítala ho napjatě Kateřina. 

„Já to přečtu,“ křičel Adam, ačkoli uměl číst ze všech nejmíň. 

„Dešťová země si přeje, abych tam hned přijel,“ odpověděl tatínek, aby to všichni slyšeli. „Na 

tom by nebylo nic divného, kdyby mi současně neposílali trochu zlatého písku. Nepřejí si, aby 

mě zdržovaly potíže s nečekanými výlohami.“ 

„Kde vzali Indiáni zlato?“ divila se maminka. Karabinovi od nich doposud dostávali dárky 

jiného druhu. Třeba kůži z urostlé ovce, takže maminka mohla chodit po Praze v ovčím 

kožichu a nemusela se bát ani silných mrazů. 

„Já mám ráda zlato,“ prohlásila Kateřina. Vzala tátovi z ruky režný pytlík a přesýpala zlatý 

písek z dlaně do dlaně. Adam začal řvát, a tak mu půjčila jedno zrníčko. Musela mu ho dát. 

Když se Adam rozzlobil, měl větší sílu než Kateřina. 

„Kde je zlato, tam začíná boj,“ mračil se tatínek. 

„Vždyť tam nemusíš jezdit,“ namítala maminka. „Žijeme tady v Praze klidně a spokojeně. 

Jestli pojedeš, budu se o tebe bát.“ 

„Nemám na vybranou,“ pokrčil rameny táta. „Jsou to naši přátelé a podle všeho potřebují 

pomoc. Pokládají mě stále za svého konzula. Kdo ví, co se tam děje. Neštěstí nepotkává jen 

velké státy.“ 

„Taková dálka,“ vzdychla maminka. „A žijí tam Indiáni.“ 

„Jedí společný chléb jako my a poléhají na nás,“ řekl tatínek a hned měl veselejší oči. 

Několikrát mluvil o Dešťové zemi do rozhlasu a dobře věděl, že naši lidé téhle vzdálené 

zemičce opravdu přejí. 

„Já pojedu s tebou,“ vykřikla Kateřina. Vzpomněla si, že bude mít za dva dni pololetní 

prázdniny, a zatím nevěděla, co si má s nimi počít. Takhle by mohla poznat svoje rodiště, 

protože je doposud neznala. Když se narodila, zapomněla se po té zemi rozhlédnout, a je taky 

jisté, že ani její nohy po ní neběhaly. Bylo vlastně nutné, aby se tam Kateřina podívala, 

protože se na její rodiště každý ptal. Kde je Dešťová země? Co je Vesnice Ovcí? Bydlí tam 

jen ovce? A Kateřina tuhla zlostí, protože neuměla na takové zlomyslné otázky odpovědět. 

„To by mi ještě chybělo,“ zhrozila se maminka. 

„Co mám udělat lepšího, než se tam jednou vypravit?“ zeptala se právem Kateřina. Ona se 

přece v Dešťové zemi nenarodila schválně. Táta ji taky vycvičil v indiánské řeči, takže se 

nemusela bát, že by se s Indiány nedorozuměla. 

„Vlastně bys se mnou mohla je,“ připustil tatínek. „Ale musíš se tam chovat jako dospělá.“ 

„Co to znamená?“ 

„Nebýt všetečná a do ničeho nelézt,“ broukla maminka nespokojeně. 
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„Spíš mlčet, než o všem mluvit,“ řekl táta. 

„Indiáni jsou naši přátelé,“ namítla Kateřina. 

„Jenomže volají o pomoc. To znamená, že se objevil nějaký nepřítel. A proto je lepší věci 

utajovat.“ 

„Rozumím,“ kývla Kateřina, i když si doposud myslila, že utajovat znamená vlastně klamat. 

Proto taky stále mluvila velice upřímně. 

„Nesmíš ji pouštět z očí,“ přikazovala maminka. 

„Dám pozor,“ souhlasil táta. „Bude tam teď hezky, protože v Jižní Americe je právě konec 

léta. Kateřina uvidí zvláštní zem.“ 

„A já ne?“ hlásil se Adam. 

„Kdo by se tady o mě staral?“ sklonila se k němu maminka. Adam se upokojil, až když dostal 

druhé zrníčko zlata. 

„Smím tam říkat, že jsem se v Dešťové zemi narodila?“ chtěla vědět Kateřina. 

„Smíš,“ přikývl táta. „To není žádné státní tajemství.“ 

Pak všichni dlouho mlčeli. Rodiče vzpomínali na jakýsi dávný čas, který prožili v Dešťové 

zemi, Kateřina si umiňovala, že musí být na téhle cestě co nejvíc užitečná, a Adamovi stačila 

k spokojenosti dvě zrníčka. Bylo mu jedno, že jsou ze zlata, jen když se krásně leskla. 

 

(Ukázka z knihy Bohumila Říhy Indiánská romance) 

 

1. Věty na čtvrtém až desátém řádku přepiš tak, aby nebyla použita přímá řeč: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Odpovídej na otázky celou větou: 

Odkud přišel panu Karabinovi telegram? 

___________________________________________________________________________ 

Co dali Adamovi, aby se upokojil? 

___________________________________________________________________________ 

Kde se narodila Kateřina? Na kterém kontinentu tato země leží? 

___________________________________________________________________________ 

Proč má jet bývalý konzul pan Karabina do Dešťové země? Co bylo k telegramu přiloženo a 

proč? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3. Každý cestovatel nesmí na nic podstatného zapomenout. Balení je tedy věc cviku, 

zkušeností a důkladnosti. Jinak se budeme balit do Paříže a jinak do deštného pralesa. 

Co bys poradil(a) Kateřině, aby si s sebou vzala do kufru? Na co ještě nesmí před cestou 

zapomenout – připoj na řádky pod obrázkem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

4. Vybraná podstatná jména vyhledejte v textu a podle významu ve větě urči jejich 

mluvnické kategorie: 

    pád  číslo  rod  vzor 

kůži________________________________________________________________________ 

řeči________________________________________________________________________ 

tajemství____________________________________________________________________ 

výlohami____________________________________________________________________ 

Použitá literatura: 

Říha Bohumil: Indiánská romance, Albatros, Praha 1981 
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Telegram a zlatý písek – metodika a řešení: 

 

1. Převedení přímé řeči: 

 

„Co se děje?“ lekla se maminka. – Maminka se lekla, že se něco děje. 

„Tati, ty něco víš, co my ještě nevíme,“ vítala ho napjatě Kateřina. – Kateřina vítala tatínka, 

který vypadal, že ví něco, co oni ještě nevědí. 

„Já to přečtu,“ křičel Adam, ačkoli uměl číst ze všech nejmíň. – Adam chtěl telegram 

přečíst. 

„Dešťová země si přeje, abych tam hned přijel,“ odpověděl tatínek, aby to všichni slyšeli. „Na 

tom by nebylo nic divného, kdyby mi současně neposílali trochu zlatého písku. Nepřejí si, aby 

mě zdržovaly potíže s nečekanými výlohami.“ 

Tatínek odpověděl, že Dešťová země si přeje, aby tam hned přijel. Že mu poslali trochu 

zlatého písku, aby neměl potíže s nečekanými výlohami. 

 

2. Odpovědi na otázky: 

 

Odkud přišel panu Karabinovi telegram? 

Telegram přišel z Dešťové země. 

 

Co dali Adamovi, aby se upokojil? 

Adam dostal dvě zrnka zlata. 

 

Kde se narodila Kateřina? Na kterém kontinentu tato země leží? 

Kateřina se narodila v Dešťové zemi. Leží v jižní Americe. 

 

Proč má jet bývalý konzul pan Karabina do Dešťové země? Co bylo k telegramu přiloženo a 

proč? 

Zemi hrozí nebezpečí. K telegramu byl přiložen sáček se zlatými zrnky, aby neměl pan 

Karabin výdaje před letem. 

 

3. Kufr – individuální hodnocení  

Záleží na posouzení učitelem. Úkol je možné specifikovat – cesta do polárních oblastí, cesta 

na rovník, cesta na dovolenou k moři, cesta do džungle apod., aby nebyl prostor příliš 

obsáhlý. 

 

4. Kategorie podstatných jmen: 

 

kůži – 4. pád, č. j., rod ženský, vzor růže 

řeči – 6. pád, č. j., rod ženský, vzor kost 

tajemství – 1. pád, č. j., rod střední, vzor stavení 

výlohami – 7. pád, č. mn., rod ženský, vzor žena 

 

 


