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Alenka spí. Na tom není nic divného —
celou neděli se vůbec nezastavila, 
tolik měla práce. Stálo ji to spoustu sil 
(velikou spoustu)! Když skákala přes 
kaluže, pátrala po žábách, trhala ze 
stromu švestky a také — ke vší smůle — 
psala domácí úkol z matemati ky. A ještě 
ke všemu večer přečetla Adámkovi 
(to je její mladší bráška) pohádku na 
dobrou noc. Slyšela toti ž, že když se 
malým dětem předčítá, napomáhá to 
rozvoji jejich mozku. Nakonec sama 
usnula jako dítě, tedy jako když ji do 
vody hodí. 
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Když spíme a odpočíváme po celém dni, naše orgány — tedy všechno, co 
máme uvnitř těla — pracují dál jako ve veliké továrně. Některé sice trošku 
zpomalují, jiné zase pracují jinak. Pravda je ale taková, že když se nám zdá 
o vzdušných zámcích (nebo o čemkoli jiném), v naší osobní, vnitřní továrně 
není pro lenochy místo. 
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A když už mluvíme o snech… Alenčiny orgány se zrovna handrkují 
o to, který z nich je nejdůležitější. Hádku vyvolalo srdce, které
vždycky bývalo nafoukané, protože si myslelo, že bez něj by se nikdo
neobešel. To, že má nos nahoru, mu ale musíme prominout. Vždyť
i lidé si po dlouhá staletí  mysleli, že právě v srdci se nacházejí city
jako láska a že díky němu jsme takoví, jací jsme.

Pryč s tvojí nadvládou! — křikla na 
srdce střeva. — Možná se dřív věřilo, 
že je na tobě něco kouzelného, ale 
my ti  na špek neskočíme! Vždyť jsi 
jenom jeden z mnoha svalů!

Srdce se urazilo. — Možná jsem jenom sval, ale ten nejdůležitější. 
Vždyť pumpuju krev. Nemůžu si ani na pár vteřin vydechnout, 
pořád se stahuju a napínám, aby mnou — a celým Alenčiným 
tělem — neustále proudila krev. Právě krev, kterou poháním, 
vyživuje tělo: všechny orgány i jednotlivé buňky. Rozvádím kyslík, 
vitaminy, cukr, tuky a spoustu dalších látek, které jsou k životu 
nezbytné, a také hormony. Co si to, střeva, dovolujete, takhle si 
mě dobírat?! Čím přispíváte k chodu továrny vy, kromě toho, že 
vytváříte smrduté hromádky?
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Bez nás by krev, kterou tak vychvaluješ, byla 
k ničemu, protože by v ní nebyly žádné živiny! — 
nedala se střeva. — To k nám se dostane všechno, 
co Alenka sní; my vybíráme ze stráveného pokrmu 
to, co její tělo potřebuje, a posíláme to do krve. 
Hromádky vyrábíme až ze zbytků.

Tu se do rozhovoru zapojily plíce. — Momentí ček! V tom 
případě jsme my ještě důležitější. Na co člověk umírá 
rychleji: když mu chybí vzduch, nebo jídlo? Každý přece 
ví, že se člověk udusí dřív, než vůbec dostane hlad!

Žíla, 
kterou proudí krev

7



My dodáváme do krve 
kyslík. Pokud jsou střeva 
důležitější než srdce a my 
jsme zase důležitější než 
střeva, pak jsme přece 
nejdůležitější ze všech! 

S tí m ovšem nesouhlasila 
játra. Prohlásila, že ona 
přece mění jídlo a kyslík 
v energii, díky níž může 
Alenka vůbec fungovat. 

A kromě toho, milánkové, vykonáváme 
v těle spoustu dalších důležitých úkolů. 

Jsme spižírna, ve které se ukládá cukr a zásoba 
vitaminů a také „proti jed“ — neutralizujeme (čili 
zneškodňujeme) různé toxické látky, léky, alkohol. 
Navíc tvoříme žluč, bez které by tělo nedokázalo 
strávit tučná jídla. 

Do diskuse se přidal 
také párek ledvin.

Krev se přece může zašpinit. 
Bez nás by byla Alence krev 
platná jako mrtvému kabát! 

Plíce
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Jak jinak
 bys věděla, jak 

vypadám?

Svaly

Srdce je opravdu jedním z nás, ale ostatní 
svaly jsou stejně důležité: díky nám se 
Alenka může hýbat, jíst, dýchat nebo čurat.

Kostra

No jo, 
to je fakt…

Bez nás, bez všech kostí , by svaly 
byly pouze hromadou masa a šmytec. 
Nesmrtelné jsme navíc pouze my — 
kosti  mohou být v dobrém stavu 
i mnoho let poté, co člověk zemře! 

Vaječníky

Pche! Kosti  tvrdí, že jsou nesmrtelné? 
Jediné orgány, které zajišťují 
opravdovou nesmrtelnost, jsme my, — 
vztekaly se vaječníky. Produkujeme 
vajíčka, která se v budoucnu, pokud 
Alenka bude chtí t mít děti , spojí 
se spermií jejího muže. A z tohoto 
spojení vznikne nový člověk.

To díky nám můžou lidé mít děti , jejich děti  zase svoje a ty 
zase další. To my přenášíme geny do příští ch generací. 
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A do toho lomozu, překřikování a popichování 
náhle zazněl odhodlaný rozkaz: 

To byl mozek — nenápadný, 
tmavošedý, zvrásněný orgán, 
který váží něco přes kilogram. 

Mozek se obráti l k Alence. — V jistém smyslu ano, moje 
milá. Jsem toti ž zodpovědný nejen za tvou bezpečnost, 
ale také za to, aby část tebe samé žila ve tvých dětech 
a také v jejich dětech, pokud se staneš maminkou. 

Takže to ty je máš všechny pod palcem? Znamená 
to, že ovládáš taky mě? — zeptala se dívenka.

Mozkův proslov velice zaujal Alenku, která se najednou uprostřed 
toho zmatku objevila. 

Tak se hezky uklidněte. Všichni máte 
pravdu: bez žádného z vás se žít 
nedá. Všichni jste stejně důležití . Ale 
někdo vás, rošťáci, musí hlídat. Třída 
plná těch nejnadanějších žáků se bez 
učitele nenaučí zhola nic. A ani to 
nejlepší letadlo s významnými lidmi 
na palubě se bez pilota nepohne ani 
o centi metr. To já, drahé orgány, jsem
váš učitel a pilot.
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