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Jak jsme stěhovali piáno (Tahle třída to je peklo) 
Bořík, Čenda, Mirek a Aleš je parta pražských kluků, kteří spolu zažívají plno nejrůznějších 

dobrodružství a legračních příhod. Ta následující je jen jednou z mnoha, které si můžeme 

přečíst v několika pokračováních knih autora Vojtěcha Steklače… 

 

Bylo to zrovna před prázdninami, venku už byl hic, a tak jsme se s klukama domluvili, že si 

půjdem odpoledne zakopat. Je fakt, že když se blíží vysvědčení, máma nerada vidí, když lítám 

venku. Proto jsem musel užít válečné lsti. Navrch tašky jsem položil sešit a mámě jsem 

vysvětlil, že jdu k Alešovi a že se společně budeme učit a připravovat na zítřejší diktát 

z čestiny. 

„Vážně?“ řekla podezíravě máma. „A proč si na to bereš tu velkou tašku?“ 

Pod sešitem jsem měl schovaný míč, tak jsem dělal, jako že už neslyším, a honem pospíchal 

ze dveří. Před Alešovým barákem, přesně, jak jsme se ve škole umluvili, čekali Čenda a 

Mirek. 

„Aleš nemůže,“ řekl Čenda. „Proč?“ „Musí stěhovat piáno,“ řekl Mirek. 

„Ale ve třech hrát nemůžeme.“ „To víme taky, ty chytrej,“ řekl pohrdavě Čenda, „ale pověz to 

Alešovi!“ 

Zapískal jsem na prsty a v okně se ukázal Aleš. 

„Ty s náma nejdeš?“ zavolal jsem na něj a vytáhl z tašky míč. 

„Babička mě nepustí,“ vyklonil se Aleš z okna a prstem ukazoval do pokoje. „Čeká, až 

přijdou sousedi z práce. Budeme stěhovat piáno.“ 

„Hele, Aleši, a co kdybychom ti s tím piánem pomohli my?“ zavolal jsem nahoru. 

„To by vlastně šlo,“přikývl Čenda a Mirek se ušklíbl, protože měl zlost, že na to nepřišel sám. 

„Fajn,“ rozzářil se Aleš. „Já to řeknu babičce.“ 

 

…“Tak vy byste chtěli to piáno přestěhovat?“ nedůvěřivě si nás babička změřila a pustila nás 

do bytu. „Jasně.“ 

„Musíte se ale, chlapci, zout, zrovna jsem tu uklidila.“ 

„Stěhovat piáno,“ mávl rukou Čenda, „to nic není. U nás pořád stěhujeme piáno a stačím na to 

sám.: 

Mirek do mě šťouchnul a začal se smát. Čenda se jen tak vytahoval, protože jsme věděli, že 

žádné piáno doma nemají. 

„Přestaň se chechtat,“ strčil Aleš do Mirka, „nebo vás babička vyhodí, a já nebudu smět 

nikam.“ 

Mirek se přestal smát, zuli jsme se a babička nás zavedla do pokoje. V pokoji stálo v rohu 

piáno a babička ukázala na dveře, které vedly do Alešova pokoje. „Sem to piáno přijde, aby 

Aleš mohl v klidu cvičit a nikoho nerušil“ 

„To je asi legrace, když Aleš hraje na piáno,“ šťouchnul Mirek do Čendy. 

„Nemůže to bejt horší,“ zašklebil se Čenda, „než když hraje na housle.“ 

„Běž už, babi, klidně do kuchyně,“ řekl rychle Aleš, „my to piáno přestěhujem!“ „Tak dobře,“ 

řekla babička, „ale dejte pozor, stálo spoustu peněz!“ 

„Jenže ho nenávidím úplně stejně jako ty housle,“ zašeptal Aleš, když za sebou babička 

zavřela dveře. 
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Z jedné strany jsem to piáno vzal já a z druhé pak Mirek s Alešem. Bylo pořádně těžké, ale ke 

dveřím jsme ho donesli. 

„Co teď?“ povídá Čenda. „Dveřma neprojdeme, to piáno je moc široký.“ „Postavíme ho 

našišato,“ navrhl Mirek. „Abychom ho nerozbili,“ polekal se Aleš. 

„Hej – rup!“ zařvali jsme a postavili piáno našišato. „Teď opatrně, Mirku,“ řekl Čenda a 

snažil se mi pomáhat. „Heleď, Čendo, nechtěl bys to piáno stěhovat sám?!“ dopálil se Mirek a 

piáno vpředu pustil. „Doma to přece děláš každej den!“ Čenda se urazil a pustil piáno vzadu. 

„Přece se nebudeme zbytečně hádat,“ povídám a taky jsem piáno pustil. „Au!“ zavyl Aleš. 

„Co řveš?“ zeptal se Mirek. 

„Mám zlomenou nohu,“ naříkal Aleš, „úplně a totálně rozdrcenou napadrť.“ 

Honem jsme se seběhli kolem Aleše. Piáno mu fakt stálo na noze. „Dělejte něco!“ 

Vzali jsme piáno a couvli s ním dozadu. „BUM!“ Čenda to trošku přehnal, a jak jsme 

zacouvali, shodili jsme ze stolku vázu. Aleš seděl na koberci, koulel po nás očima a držel si 

nohu. „Musíme to piáno rychle přestěhovat,“ řekl Mirek, „než přijde babička.“ 

„Snad ji to nenapadne,“ doufal na koberci Aleš a pořád koulel očima. 

„Já ho vezmu vpředu oběma rukama, a vy dva vzadu pořádně tlačte!“ 

Mirek se rád vytahuje, že je z nás nejsilnější. Čenda přestal utírat krajkovou dečkou koberec, 

na který se rozlila voda z vázy, a pomáhal mi tlačit. Už jsme málem prošli dveřmi, když 

Mirek zvolal: „Zpátky!“ „Co je?“ povídám a přestali jsme s Čendou tlačit. 

„Honem zpátky!“ kvílel upřímně Mirek. „Mám tam prsty!“ Pustili jsme s čendou piáno a šli 

se podívat, kde má Mirek prsty. Namouduši, měl je chudák stisknuté mezi zdí a piánem. 

„Aha,“ povídá Čenda, „tak my zacouváme.“ Zacouvali jsme a Mirek se posadil na koberec 

vedle Aleše a držel si ruku. „Heleď, čendo,“ povídám, „musíme to piáno přestěhovat, než 

přijde babička.“ Vzal jsem to vpředu a Čenda zůstal vzadu. „Hej – rup!“ 

Konečně jsme s piánem byli v Alešově pokojíku. 

„Au!“ zařval Čenda. Otočil jsem se. Čenda zakopl o práh a teď ležel bradou na piáně. „Mám 

vyražený všechny žuby!“ šišlal, držel se za bradu a šel si sednout vedle Aleše a Mirka. 

Dotlačil jsem piáno až k oknu. Sám. Konečně tedy bylo na svém místě. 

„Co jenom řekne babička tý rozbitý váze?!“ zamyslel se a potom zanaříkal Aleš. 

„Mám úplně promočený ponožky!“ stěžoval si rozhořčeně Mirek. „Tu vázu jsi rozbil ty!“ 

strčil Aleš do Čendy. „Kdybys neřval, že máš piáno na noze, nic bych nerozbil,“ odsekl 

Čenda. 

„Heleď, Boříku, seber ty střepy,“ řekl mi Mirek. „Au!“ zvolal jsem. „Co se ti stalo?!“ zeptali 

se ti tři na koberci se zájmem. 

Vrazil jsem si do nohy střep, z paty mi tekla krev a ponožku jsem měl roztrženou. 

 

…“Copak to tu děláte?“ zeptala se podezíravě babička. „Proč sedíte všichni na koberci?“ 

„Učíme se,“ řekl naprosto věrohodně Aleš. „Připravujeme se na zítřejší diktát.“ 

Babička vypadala, že špatně slyší. „Učíte se?“ řekla překvapeně. „A co to piáno? Přestěhovali 

jste ho?“ 

„Přestěhovali,“ řekl smutně Čenda. „Přestěhovali jste piáno a teď se učíte?“ opakovala 

udiveně babička a začala se na nás usmívat. „Tak to já vám musím udělat něco dobrého 

k svačině!“ A odběhla zase do kuchyně. 

„No,“ polkl hlasitě Mirek, „abychom radši šli. Ten diktát a tu svačinu necháme snad na 
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příště.“ 

 

        (Ukázka z knihy Vojtěcha Steklače Pekelná třída) 

 

1. Vyhledej v textu nespisovná slova (alespoň 3 a napiš je správně). Proč autor používá 

nespisovnou češtinu v tomto příběhu? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Odpovídej ve větách na otázky k textu: 

Jak se jmenuje čtveřice chlapců? 

_________________________________________________________________________ 

Co se stalo při stěhování Čendovi? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Kdo z chlapců dokázal nastěhovat piáno na určené místo? 

__________________________________________________________________________ 

Na jaký hudební nástroj hraje ještě Aleš? 

_________________________________________________________________________ 

Co chtěli kluci dělat, a proč šli vlastně pomoci se stěhováním? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Kdo bydlel společně s Alešem v bytě? 

_________________________________________________________________________ 

V jakém měsíci se příběh pravděpodobně odehrává? 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Urči slovní druhy vybraných slov: 

polkl -       Mirek – 

si -       střep – 

Au -        přece - 

nás -        našišato – 
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4. Nakresli piáno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Do jaké skupiny hudebních nástrojů ho řadíme? 

___________________________________________________________________ 

 Jaký je rozdíl mezi piánem a klavírem? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 Jmenuj alespoň 5 hudebních nástrojů, u kterých se používají struny: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5. Hledej v přesmyčkách názvy dalších knih Vojtěcha Steklače o této partě kluků: 

 

KEPELNÁ DATŘÍ  ________________________________________________________ 

PELKENÁ DAŘTÍ OPĚT DÁŘÍ _______________________________________________ 

ŘÍKBO A POLS ____________________________________________________________ 

MIKER A PLOS ____________________________________________________________ 

ŘOBÍKOYV ALPÁLIE _______________________________________________________ 

KELPENÁ ATŘÍD A ĎÁLSKÝBE  KÍVEND 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Použitá literatura: 

Steklač Vojtěch: Pekelná třída, Albatros, Praha 2009 
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Jak jsme stěhovali piáno – metodika a řešení: 

 

1. Vyhledej v textu nespisovná slova (alespoň 3 a napiš je správně). Proč autor používá 

nespisovnou češtinu v tomto příběhu? 

bejt, půjdem, přestěhujem, náma, klukama, chytrej, dveřma, každej, tý 

 

2. Odpovídej ve větách na otázky k textu: 

 

Jak se jmenuje čtveřice chlapců?  

Jmenovali se Bořík, Čenda, Aleš a Mirek. 

 

Co se stalo při stěhování Čendovi? 

Čenda zakopnul o práh a padl na piáno zuby. 

 

Kdo z chlapců dokázal dostěhovat piáno na určené místo?  

Byl to Bořík. 

 

Na jaký hudební nástroj hraje ještě Aleš? 

Aleš hraje na piáno a na housle. 

 

Co chtěli kluci dělat, a proč šli vlastně pomoci se stěhováním? 

Chtěli jít hrát fotbal. 

 

Kdo bydlel společně s Alešem v bytě? 

S Alešem bydlí babička. 

 

V jakém měsíci se příběh pravděpodobně odehrává? 

Před vysvědčením, takže asi v červnu. 

 

3. Urči slovní druhy vybraných slov: 

polkl - sloveso     Mirek – podstatné jméno 

si - zájmeno      střep – podstatné jméno 

Au -  citoslovce     přece - příslovce 

nás -  zájmeno     našišato - příslovce 

 

4. Nakresli piáno: 

 Do jaké skupiny hudebních nástrojů ho řadíme? Strunné úderové. 

 Jaký je rozdíl mezi piánem a klavírem? Žádný, rozdíl je mezi pianinem – stojí u zdi, a 

klavírním křídlem – je velké do prostoru. 

 Jmenuj alespoň 5 hudebních nástrojů, u kterých se používají struny: housle, viola, 

violoncello, kontrabas, cimbál, spinet, kytara, ukulele, balalajka, banjo 

 

5. Přesmyčky: 

Pekelná třída 
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Pekelná třída opět řádí 

Bořík a spol 

Mirek a spol 

Boříkovy lapálie 

Pekelná třída a ďábelský víkend 

 

 

 


