Kategorie II. (6. – 9. třídy) – dopis literárnímu hrdinovi
3. místo
41. Barbora Blatníková (8. třída, 14 let, ZŠ a MŠ Oty Pavla, Tyršova, Buštěhrad)
Dopis Bobu a Bobkovi
19. 2. 2016
Ahoj Bobe a Bobku… 
Zdravím Vás z Buštěhradu, sedím ve škole při hodině slohu a musím ťukat potichu do
klávesnice, aby mě učitelka nenachytala, protože mě jedinou vůbec nezajímá její výklad
a proto jsem se rozhodla Vám napsat…tak to jen tak na začátek, abyste si mohli představit,
kde při psaní tohoto dopisu jsem 
Mám na Vás pár otázek, ale nejprve bych Vám mohla říct, kdo vlastně jsem…
Začalo to před 7 lety, kdy jsem hrozně zlobila a rodiče mě chtěli nějak zklidnit a tak vzali
kazetu a vložili ji do kazeťáku. ANO byli jste to Vy – BOB a BOBEK! A tak vznikla velká láska,
zamilovala jsem se do Vás, pouštěla jsem si Vás dokola a dokola a dokola, až do zblbnutí.
A postupem času jsem si oblíbila i Vaše knížky s tak báječnými ilustracemi. Je mi skoro 14 a
pouštím si Vás stále. Jo! Málem bych zapomněla, jmenuju se Barbora, ale všichni mi říkají
Báro i přesto, že vědí, jak strašně mi to vadí 
A teď se konečně dostávám k těm otázkám… Zaprvé by mě zajímalo, jak se složíte do
toho klobouku. Jestli je nějaký bezedný? Nedokážu si představit, že v tom klobouku žijete
dva a máte tam kuchyň, obývací pokoj, koupelnu a takovéhle věci.  Za druhé bych ráda
věděla, proč Bobe neustále nutíš Bobka do cvičení? Postavu má dobrou a když nechce,
tak nechce. Ne? A za třetí bych chtěla vědět, jaké je to procestovat celý svět. Kde se Vám
líbilo nejvíce? Já se totiž dostanu sotva jednou ročně někam mimo, jinak jsem pořád
„zapadlá“ v Česku, někdy je to fakt opruz.
Těším se na Vaše odpovědi a napište mi, kde právě jste , jak se máte a taky ty věci okolo.
A jéje, teď mě zmerčila učitelka, pomalu ale jistě se ke mně s vražedným pohledem blíží.
Někdy z ní mám vítr, obzvlášť když křičí. Teda většinou ne na mě, ale na kluky, jsou někdy
strašně otravní a divím se učitelům, že ještě nevyskočili z kůže. 
Tak pa, pa, pa, posílám obrovského „hubana“ 
Vaše Barbora

