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Za každým tajemstvím je nějaký příběh…
Jistě znáte to lehké mrazení v zádech, když si vzpomenete
na tajemná zákoutí, sklepy, půdy, či odnepaměti zamčené
místnosti. Temné stíny v zapadlých koutech,
které se nikdy nerozjasní…
…Ne. Každá škola nemá půdu či sklep, a nevypadá jako
z tajemné pohádky nebo dobrodružného filmu. Tak co každou školu
i každého žáka spojuje? Lavice. Lavice jsou všude…
Dneska to jsou sice často jen stolky a židle, ale lavice se tomu říká stále.
A každá má vlastní paměť, tiše nese svá němá tajemství, často i vepsaná
či vyrytá do svého těla. Tajemství někdy sdílená napříč časem,
jindy jen tichým šeptem při hodině výuky…
Nadační fond Gabrielis vyhlásil v rámci svého projektu
Psaní pomáhá IV. ročník literární soutěže Cena Ivony Březinové
s cílem sesbírat příběhy ze školního prostředí, které odrážejí osobní prožitky,
ale i fantaskní představy dnešní mladé generace, školou povinné…
Nejlepší práce ze čtvrtého ročníku této soutěže máte příležitost
si přečíst v tomto sborníku.
Věříme, že stejně jako nás, potěší srdce i mnohých z vás.
Gabriel Izsák
předseda NF Gabrielis
Praha, září 2022
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ÚVODNÍ SLOVO
Milí čtenáři,
tak se to opět povedlo! Literární soutěž Cena Ivony Březinové úspěšně zakončila čtvrtý ročník. Zdá se neuvěřitelné, že téma prvního ročníku, Dávné příběhy naší
rodiny, už je čtyřletou minulostí. První rok jsme soutěž mohli vnímat jako pokus
zjistit, kolik mladých tvůrců na naši výzvu zareaguje. Druhý ročník byl radostným
zopakováním úspěchu. Ostatně i téma, To si piš, že to dám! jako by nejen tvůrce, ale
i organizátory soutěže vybízelo k pokračování. Následoval ročník v duchu „do třetice všeho dobrého“ s tématem To nevymyslíš! Ale my jsme u magické trojky nezůstali, protože zvyšující se zájem o soutěž je zavazující. Čtvrtý ročník na téma Tajemství školních lavic tudíž chápu už jako tradici milého poměřování literárních schopností nejmladších adeptů spisovatelského umění.
Odměnou výhercům je opět sborník, který se pro mnohé stává první publikační příležitostí v životě. Z vlastní zkušenosti vím, že kdo tenhle pocit jednou zakusí, touží si ho zopakovat.
Tajemství školních lavic nejsou jen kódy, taháky a vzkazy vyryté do desek školních lavic a stolků, přilepené na spodní strany dřevěných desek, či zastrčené do
škvír mezi dřevem a kovovou konstrukcí. Mnohem častěji jsou to tajemství ukrytá v nás.
Třeba se při čtení vítězných textů publikovaných ve sborníku v lecčem poznáte.
Možná si připomenete veselé, smutné, napínavé, nervy drásající, zamilované či lehce zákeřné chvíle, které jste ve školních lavicích prožívali (nebo ještě prožíváte) vy.
Pokud při čtení dostanete chuť psát, neváhejte a pusťte se do toho. Klidně hned.
Nenechávejte to na později, nebo na poslední den před úzávěrkou, jak je častým
zvykem. I když, nové téma nazvané Zase na poslední chvíli, k tomu přímo svádí.
Pište, když máte chuť. Třeba se i váš příběh za rok objeví v novém sborníku.
Ivona Březinová
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VÍTĚZNÉ PRÁCE V KATEGORII
10–14 LET
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TAJEMSTVÍ ŠKOLNÍCH (H)LAVIC
PAVLA JANOUŠKOVÁ
„Máme ve škole nějaké jaderné hlavice?“ zeptala se Alena jakoby mimochodem u večeře.
Rodiče se na ni šokovaně podívali: „Proč byste měli mít ve škole jaderné hlavice?“
„Máme psát sloh na téma Tajemství školních hlavic, ale mám podezření, že žádné jaderné hlavice ve škole nemáme,“ pokrčila rameny Alena.
„Nejsou jen jaderné hlavice, ale taky termostatické hlavice ústředního topení.
Podle mě myslela vaše učitelka právě ty,“ ozvala se Alenina maminka.
Alena se zamyslela. I tak, co s ústředním topením? Jeho popisem se to nejspíš
nevyřeší. A jak něco sepsat o hlavicích a vynechat ústřední topení? Tohle byl pořádně zapeklitý úkol. Ale určitě to nějak půjde. Alena rychle dojedla a vydala se
do svého pokoje. Musí přece něco vymyslet! Co by mohla dělat taková hlavice?
A co se dá s hlavicí vlastně dělat? Kroutit? Nebo... urazit! Jasně, uražená hlavice!
Uražená uražená hlavice!
Hlavice na topení se kvůli něčemu urazí a ústřední topení ji ze sebe urazí, protože je to urážlivka urážlivá. A pak tu hlavici někdo vyhodí do koše, potom do popelnice a odtud se přes popelářský vůz dostane až na skládku. Tam se potuluje dlouhou
dobu, až se zastaví o něco špinavého, jí podobného. Když to očistí, zjistí, že je to taky
uražená uražená hlavice od topení. Od topení od nich ve škole. Dají se do řeči a zjistí, že mají spoustu společného. Začnou se přátelit a...
Alena se zarazila. Co to bylo za blbost? Od kdy mají hlavice nožičky a ručičky? A vyhazují se vůbec hlavice na skládku? Zamračila se na prázdný list papíru
před sebou. Náhle její zrak padl na hodinky – bylo už po deváté hodině večer.
Jestli to teď nepůjde rychle, dostane nejspíš pětku.
„Asi mi nic jiného než ten pitomý nápad nezbývá. Musím to alespoň zkusit,“
zamumlala pro sebe. Ale jak by to mohlo pokračovat? A tak hlavice žily na smetišti šťastně až do doby, než potkaly tři krysáky – Hodana, Huberta a Edu... Ne,
to je hloupé. A co kdyby tam bylo těch hlavic víc? A pak založí hudební skupinu
a půjdou hrát do té školy, kde je všichni budou milovat, a vrátí se na své milované ústřední topení. To není až tak špatný nápad, ale něco tomu chybí...
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Začnou se přátelit a chodí spolu po smetišti. Prošmejdí každý kout, až najdou slušnou hromadu uražených uražených hlavic od nich ze školy. Jednou naskáčou do právě vysypaného popelářského auta, společně odjedou až do té školy a dostanou se přes
mnoho potíží až k onomu ústřednímu topení. A tam zjistí, že ono topení vyhazuje
všechny uražené hlavice. Jenže problém nebyl ten, že byly hlavice uražené, problém
byl v padesát let zapadlé pastelce, která hlavice urážela a ty pak byly uraženy. Doslova – a to ústředním topením. Naštěstí se vše urovnalo, pastelku vyndali na lavici
a uražené hlavice se shromáždily pod topením. Od té doby se tam každý den vyměňují, aby si každá na chvilku na topení pobyla.
Alena se podívala na prázdnou stránku papíru. Možná by to nějak šlo napsat.
Vzala do ruky pero a začala psát jako o život. Pokud by byla na olympiádě disciplína Rychlost psaní perem, Alena by zaručeně obsadila první místo. Za chvíli už vítězoslavně držela v ruce svůj sešit s dílem o hlavicích.
„Tak jak jdou hlavice? Už je pozdě, měla bys jít spát,“ ozvalo se ode dveří.
„Hlavice už mám konečně napsané,“ rozzářila se Alena, úsměv od ucha k uchu
a nadšení, které muselo nakazit všechny na kilometry daleko. Moc se těšila na
další den. Dostane určitě pěknou známku. A dost možná bude jedna z mála,
kdo sloh vůbec přinese.
„Tak to je fajn. Ale vážně bys měla jít spát,“ kývnul nezaujatě tatínek a zavřel za
sebou dveře. Aleně poklesla nálada, a tak jen položila sešit na stůl a opravdu šla
spát. S vědomím, že možná bude její sloh nejlepší ze třídy, se jí podařilo usnout.
„Dnes musíte odevzdat ten sloh, tak sem s tím,“ ozvala se učitelka.
Alena jí hned podala svůj vypracovaný úkol. Celou hodinu se nemohla dočkat
zvonění. Po něm přijde další hodina a pak ještě jedna a pak další a další... a pak
odpoledne... a večer... noc... a konečně den, kdy dostanou slohy oznámkované!
Jakmile zazvonilo, Alena chtěla skákat radostí.
Když odcházela ze třídy, učitelka ji zastavila a ukázala na sešit slohových prací.
Alena se zhluboka nadechla. Že by to známkovala už teď?
„Hele, koukněte na tu hlavici!“ smála se pastelka zakopnutá pod ústředním
topením. Hlavice se okamžitě urazila. Co si to dovolují?! Holt není značková!
Ale funguje! To je hlavní!
„Jen se zbytečně naparuješ, protože jsi značková. Nejsi nic víc než jen pastelka!“ odsekla hlavice a založila si ruce uraženě v bok.
13

Pastelka se rozesmála: „Vidíte to? Naše urážlivka se zase urazila!“
Jenže to už hlavice nevydržela a urazila se pořádně. A to doslova. Nějaká tajemná síla ji urazila z topení.
„Hej!“ křikla hlavice na ústřední topení a zvedla se na své tenké nožičky. Ty její
váhu neudržely a hlavice se zřítila na podlahu.
Pastelka se začala smát ještě víc: „Uražená! Uražená hlavice!“ křičela mezi záchvaty smíchu.
Hlavici na tom ale nepřišlo vůbec nic vtipného. Bylo to spíš zlé!“ přečetla učitelka začátek Alenina slohu.
„Myslíš, že zmínka o lavici stačí?“ zeptala se a upřela na Alenu přísný pohled.
„Tajemství školních hlavic je celkem složité téma, ale myslím, že to s lavicemi
nemá nic společného,“ pípla tiše Alena.
„Školních... cože...? Školních hlavic? Ne, školních lavic bez ‚H‘!“ pousmála se
učitelka.
Alena se zastyděla. Byla tak hloupá!
„Ale vzhledem k tomu, že tvoje povídka je opravdu hezká, dostaneš jedničku. Pro tentokrát,“ dodala učitelka a pohledem zabloudila k ústřednímu topení.
Bylo bez hlavice... která ležela na podlaze přímo pod ním.

PRVNÍ PŘÍPAD
PAVLÍNA KRÁTKÁ
„Jmenuji se Sabrina Andersonová, jsem detektiv a tohle je moje první vyšetřování,“ řekla Sabrina do kamery, na niž dokumentuje svůj velký den. „Mám na
starost školní lavici v učebně číslo 63 na Manchesterské univerzitě. Univerzita určitě ukrývá mnohá tajemství a já přijdu na tajemství této lavice!“ pousmála se Brina a kameru vypnula, sbalila ji do tašky a odjela na univerzitu přijít lavici na kloub.
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Při své práci měla po celou dobu ten nejvážnější a nejsoustředěnější výraz,
který mohla mít. Měla s sebou kufřík, ve kterém se nacházela sada různých lup,
baterek a náplní do foťáku, kterým fotila každý kousíček lavice. Sabrina zrovna pozorovala mikroskopem jakési drobky, které na lavici našla a do učebny vešla nějaká profesorka.
„Nerada vás ruším, ale…,“ nestihla chudinka ani doříct větu a Sabrina jí skočila do řeči: „Třikrát jsem byla ve sborovně a žádala všechny důrazně, aby mě nikdo nerušil při práci!“ Vypadalo to, že detektivce Andersonové případ úplně zavařil hlavu. Jestli se tomu vůbec dá říct případ. Měla zkrátka zjistit všelijaké maličkosti o lavici stojící ve čtvrté řadě v učebně chemie. Lavice byla stejná jako
ty ostatní, akorát víc počmáraná. Andersonová se zeptala učitelů, kdo na tomto
místě sedí a zjistila, že tři hodiny v týdnu patří španělské dívce Francisce Cabello, ale jinak tu nikdo nesedí.
Sabrina se domů vrátila pozdě večer a únavou hned usnula. Další den okolo
11. hodiny začala zase natáčet svůj detektivní vlog.
„Přemýšleli jste někdy nad tím, že nečitelné nápisy na vaší školní lavici nejsou
od nevychovaných žáků?? Že žvýkačky zespodu lavice vůbec nejsou žvýkačky?
Že vyřezávané čáry nejsou dělané kružítkem? Napadlo vás někdy, že vaše lavice
zažila mimozemské stvoření?? Ano, přišla jsem na to, že na této lavici pobýval
mimozemšťan a možná i víc. Dvě čáry připomínající řezy kružítkem mi napověděly, že lavice byla použita jako přistávací plocha pro UFO. Co když lepící hmota, pokrývající celý povrch lavice, není lepidlo Herkules? Je to přece olej z UFO!
I kdyby to měl být maz z ucha mimozemšťana, určitě je to něco mimozemského. Hmota připomínající žvýkačky od Orbitu fakt nejsou žádné mňamky a už
vůbec ne žvýkačky! Copak jste si nevšimli těch divných tvarů? Je přece jasné, že
to jsou stopy upocených končetin mimozemských tvorů. A ty nečitelné nápisy!
Nejsou jen tak ledajaké! Mimozemšťané nám dali znamení, že tu byli! Přečetla
jsem tři slova připomínající jména. Faon, Zasan a Exugo. Ti tři tu zkrátka byli!!“
Andersonová se vyzpovídala se vším, co zjistila a to, co řekla do kamery, pak
hrdě pustila přítomným ve sborovně.
„Ženská, vy jste se snad zbláznila!“ zaznělo tam snad šestkrát. Plná místnost
profesorů se jí vysmála do obličeje. Všichni měli Sabrinu za blázna a šílence.
Ale ona to tak nebrala. Stála si za svým názorem. Když ji vedení školy vyká15

zalo z budovy pryč, řekla jim, že udělali velkou chybu a že si na ni brzy vzpomenou…
Na Sabrinino vyšetřování si tak dva týdny nikdo nevzpomněl. To se ale změnilo ve středu 25. května, ten den si její slova vybavili všichni a také měli proč…
Profesorka Brownová, učitelka chemie, přišla do učebny č. 63. Všude byla mlha
a nedalo se tam dýchat. Ve třídě bylo temno. Chtěla rozsvítit, ale když se dotkla
vypínače, zděsila se. Na ruce měla jakýsi sliz. Ten byl po celé místnosti. Brownová tam v úděsu jen stála. Když se mlha vypařila, zůstala všude jen zelená hmota
a ve čtvrté řadě bylo volné místo. Jako by tu něco chybělo. Lavice. Ta lavice, kterou Andersonová vyšetřovala. Byla pryč. Stojí za tím snad mimozemšťané? Třídu uzavřeli. Nikdo až na vedení školy o tom nesmí vědět. Byla to tajemná událost a snad největší záhada se školní lavicí.

CO ZPŮSOBIL DŽBÁN VODY
OTO LIEBIGER
V létě jsem byl s rodiči na výletě v městečku Polná. Šli jsme se také podívat
na expozici místního muzea Stará polenská škola. Vstoupili jsme do barokní budovy, kde je expozice vybavení školy z roku 1866. Přestože v této budově škola původně nesídlila, padla na nás dobře známá školní atmosféra. Díval jsem se
na starou tabuli, lavice, destičky, glóbusy a byl jsem v úplně jiném světě. Přesto jsem měl pocit, že to všechno dobře znám. Jednotvárný výklad průvodkyně
mne moc nezaujal, poslouchal jsem jen na půl ucha. Začal jsem si představovat,
jak to ve třídě asi tenkrát vypadalo. Hned se mi v hlavě vynořilo mnoho otázek.
Bylo tu o přestávkách tolik křiku jako v naší třídě? Měli vůbec tenkrát přestávky?
Co vlastně ve škole dělali, jak se společně bavili? V hlavě se mi odehrávaly útržky starých filmů. Bylo to tak ale doopravdy? Bavila naše praprababičky a prapradědečky škola? Těšili se do školy? Jak vlastně to naše školní martyrium začalo?
16

Nevím proč, ale najednou byl přede mnou obrázek jako vystřižený z knížky
Boženy Němcové. Úplně jsem před sebou viděl kluka, asi tak desetiletého. Budu
mu říkat třeba Jan. Jeho rodina byla chudá, i na chleba museli šetřit. Měli jen
malé políčko, o které se pečlivě starali, protože je všechny živilo. Štěstí Jan zatím
moc neměl. Na hraní s kamarády nebyl čas, musel pomáhat na poli i mamince
v domácnosti. Byl to čiperný, bystrý kluk, který se nikdy nenudil.
Jednou, když Jan pracoval s otcem na jejich políčku, projížděl kolem nejkrásnější kočár s dvanáctispřežím svalnatých běloušů, jaký kdy Jan viděl. Kočár začal pomalu zastavovat. Ze stupínku seskočil sluha a přišel k překvapenému otci.
„Nemohl byste donést trochu vody naší paní?“ zeptal se.
„Ale samozřejmě, Janku, dojdi ke studánce pro vodu!“ odpověděl otec.
Janek utíkal do nedalekého lesíka a za chvíli byl zpátky se džbánem studené, křišťálově čisté vody. Přistoupil ke kočáru. Z okna se vyklonila paní v krásných šatech.
„Děkuji ti, chlapče, jak se jmenuješ a co tu děláš?“ zeptala se.
Janek se dlouho nenechal pobízet a hned se rozpovídal, jak se s tátou stará celý
rok o jejich malý kousek pole. Paní se to vyprávění moc zalíbilo.
„Máš velmi šikovného chlapce. Přijďte zítra odpoledne na zámek,“ obrátila se
na otce.
Druhý den odpoledne došli otec se synkem na nedaleký zámek. Od sluhů se
dozvěděli, že je sem pozvala sama císařovna Marie Terezie, která je zde právě na
návštěvě. Dostali strach, co je čeká.
„Nebude lepší vrátit se rychle domů?“ přemýšlel nahlas tatínek. Měl ze setkání s panovnicí obavy. Kdo ví, co všechno chlapec napovídá.
„Já bych chtěl ještě jednou Marii Terezii vidět. Zůstaneme tady,“ žadonil Janek.
Za chvíli je císařovna přijala v altánku zámeckého parku a s Jankem si dlouho povídala o tom, co ho baví a co rád dělá. Tatínek se ke slovu moc nedostal.
Nakonec se zeptala:
„A čím bys chtěl být, Janku?“
„Byl bych rád felčarem a pomáhal lidem,“ odpověděl Janek.
Panovnice se usmála a vzala si jeho otce stranou.
„Zaplatím tvému talentovanému synkovi studium. Má v sobě hodně odhodlání, určitě z něj bude dobrý lékař,“ oznámila mu.
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Tatínek ani nevěděl, jak má poděkovat. Bylo to moc radosti a štěstí najednou.
Když se za několik dní vracela Marie Terezie zpět do Vídně, vzpomněla si na
Janka.
„Kolik je asi mezi prostým lidem takových šikovných dětí?“ napadlo ji. „To by
se mělo využít!“ Dlouho pak nad tím přemýšlela. A tak dostaly 6. prosince roku
1774 všechny děti rakouského císařství mimo jablíček, ořechů, sušeného ovoce
a perníčků ještě jeden zvláštní mikulášský dárek – povinnou školní docházku.

TAJEMSTVÍ ŠKOLNÍ LAVIC
ANNA MACKOVÁ
Ach jo, už je zase pondělí a děti jdou do školy. Říkáte si, co je na tom špatného. Ono není špatné, že jdou děti do školy, ale to, co v té škole dělají. Zejména
nám lavicím a židlím. Židle jsou od toho, aby se na nich sedělo. Ne aby se na
nich stálo, prdělo nebo dokonce, aby se jimi házelo. Například židle Kája, která je hned přede mnou. Tu minulý pátek Petr vzal a hodil ji. Nikomu z dětí se
sice nic nestalo, ale Kája je teď odřená a hrozí, že by ji školník mohl vyměnit.
Lavice jsou na tom ještě hůř! Na ně se totiž kreslí, píše, ryje se do nich… Nechápu, proč to žáci dělají. Asi mají mozek velký jako hrášek. Bohužel, ve mě
sedí jeden z těch kluků, kteří dělají lavicím příšerné věci. Matyáš! Je to postrach
všech lavic. Je na druhém stupni a moc mu nejde učení. Slyšela jsem, že prý ve
čtvrté třídě rozlomil lavici vejpůl a tu pak vyměnili. Doufám, že se mi nic takového nestane. Zatím na mě kreslil jen nějaké satanistické symboly. Ale vždycky je smazal.
„Ach jo, doufám, že to nějak přežiju. Co myslíš, Julčo?“ zeptala jsem se lavice lavice za mnou.
„Jo, věřím ti, ale být tebou, dávám si bacha. Prej mají psát nějaký velký test
z dějepisu,“ varovala mě Julča.
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Tak to je super!
A do Prčic, já ho vidím. Matyáš se blíží. Co teď?! Počkat, co se to děje? Au!
Hej, to bolí, au! Proč do mě ryješ? Au, au! Počkat, to je tahák na dějepis? Hele,
u písemek se nemá podvádět! Zvlášť u těch velkých! Au! Můžeš toho laskavě nechat?! Ach jo, tak to bude ještě nadlouho. Co když na to přijde učitel? Pravděpodobně mu dá pětku a až uvidí, co mi provedl… Co když mě vymění?! Au, nech
toho! Je to v zájmu nás obou! Jak dlouho budeš ještě rýt?! Tobě by se taky nelíbilo, kdybych si do tebe ryla jméno Ameriga Vespucciho! Hele, jak máš dlouhej
ten tahák? Myslím, že to stačí. Au! To bolí. Hej, co to děláš? Ne, nezvýrazňuj to,
ty trubko! No, aspoň to nebolí. Ach jo, kdyby tak uměl naši řeč, věděl by, že mu
tohle asi neprojde. Jako sorry, ale je 7:59, za chvilku zvoní.
Crrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, crrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr…
A teď máš po srandě. Už na mně leží papír s testem. Tak z čeho to je? Zámořské objevy? To je tak primitivní. Stačilo jen poslouchat při výkladu, ale ty
sis musel do mě vyrýt tahák. Děláš si ze mne srandu? Ještě ani nezačal odpovídat na otázky v testu a už napsal své jméno špatně. No hurá, opravil si to. Potlesk. Tak co je v první otázce? Jaké byly příčiny zámořských plaveb? Tak to napíšeš snad levou zadní, ne? Ještěže jsi to do mě vyryl. Druhá otázka: Kde bylo
centrum zámořských plaveb? Ha, to je ez. Počkej, co tam píšeš? Ne, nepiš tam
Indie, do Indie se chtěli dostat! Je to přece Pyrenejský poloostrov! Ty jsi matla!
Máš špatně napsaný tahák!!! Třetí bod testu je doplňovačka. Dobře, tak to přeskočíme. Čtvrtá otázka: Co přinesly zámořské objevy? Jsem zvědavá, co napíšeš. Tohle sis do mě vyrýt nestihl. No, ale vypadá to, že nejsi tak marnej. Jen slovo naleziště se píše s „š“. A teď jedeme na doplňovačku. Portugalci pluli na východ, tak proč píšeš na západ?! Kdo obeplul Afriku a dostal se do Indie? Vasco da Agama?! Né!!! Jeho příjmení je Gama! Agama je živočich! Ach jo! Myslím,
že tvůj mozek je velký jako zrnko písku. Jestli teď budeš psát jen správné odpovědi, můžeš mít aspoň trojku. No, ale se svým intelektem a tahákem… Nevím,
nevím… Nejznámější mořeplavec byl… Přece Kryštof Kolumbus. Hurá, aspoň
tohle víš. „ZA 5 MINUT ODEVZDÁVAT!“ Tak to je špatný, Matyáši, učitel ti
to za chvilku sebere. Jako první člověk obeplul zeměkouli a dokázal tím, že je…
Tak to si ze mě děláš srandu! Placatá!? Vážně?! Země je přece KULATÁ! Cortés
dobyl říše… a Pizzaro dobyl říši… „ODEVZDÁVAT!“ Už ti došel čas. Vidím
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to na čtyřku. Hej, proč to máš pořád u sebe? Můžeš mi to vysvětlit? Proč ten test
muchláš?! Ty máš snad fakt IQ –50. Počkej, co to děláš? Proč otvíráš to okno?
Hej, počkej, hej! Nevyhazuj ten test! Né! Ach jo, ty seš takovej trouba! Tak to
jsem zvědavá, co ti na to učitel řekne. Ale proč jsi to udělal? Vyryl sis tahák? Vyryl. Napsal jsi test? Napsal. Tak proč?! Učitel jde k nám! A sakra. A je to v prčicích. Přišel na to. Vidí to, jak jsem zničená. Co teď udělá? Snad mě nevymění!!!
Maty, vážně jsi musel vyhodit ten test z okna? Teď máš poznámku a mě možná
vymění! Ajaj, učitel bere telefon a někomu volá! Co teď? Asi se se všemi rozloučím. Matyáše vůbec netrápí, že zničil další lavici…
„Tak sbohem, Julčo, bylo mi tu s tebou dobře. Prosím, řekni o mém osudu
dalším lavicím, ať se na mě nezapomene.“
„Taky mě to mrzí…,“ řekla soucitně Julča.
A už si pro mě jde školník. Počkat, on mě neodnáší ani nerozebírá? Co to dělá?
Jé, počkat, to lechtá. Co to dělá tím lepidlem? On ty rýhy skryl? Já tady ještě zůstanu. Jóóóóó!!! Matyáš si bere tašku a odchází. Jeho vyloučili? Přece ho nemohou vyloučit za tohle? No, ale patřilo by mu to. Počkat! Já už vím, co se děje.
On si akorát přesedá. Vyměnil se s nějakou holkou u dveří. Už to chápu! Přesadili ho, aby už nemohl vyhazovat věci z okna. Počkat? Není to Adéla? Legendární Adéla, která se chová ke všem lavicím a židlím báječně? Jupí!!! Konec mého
utrpení. Doufám, Adél, že budeš opravdu taková, jak se povídá. Myslím, že už
pro mě bude každý den super.

TAJEMSTVÍ ŠKOLNÍCH LAVIC… ANEBO ZDÍ?
BEÁTA MUDRÁKOVÁ
Školní lavice i zdi chodeb či šaten jsou plné nápisů, malůvek, čmáranic a vzkazů. Ale pro koho jsou určeny?
Jmenuji se Lucie a chodím do 8. B. Moc kamarádů nemám, proto se téměř
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každou přestávku loudám po škole. Dalo by se říci, že znám každý její kout, ale
jednoho podzimního dne jsem se přesvědčila o pravém opaku.
Je 7. října. Vím to moc dobře, protože právě dnes se koná školní ples.
Ráda bych se ho zúčastnila, jenže bych jen stála v rohu a koukala, jak se ostatní
baví, vypráví si vtipy a z plna hrdla se smějí. Takže to nejspíš dopadne tak, jako
každý rok. Budu se sama procházet po škole a vystačím si se svými myšlenkami.
Zazvonilo na první přestávku a já se rozhodla jít nahoru do patra a zjistit, co
je nového. Tam moc často nechodím. Vyběhla jsem schody naší staré školní budovy a mířila doprava chodbou až na její konec. Najednou jsem si vzpomněla:
„Co kdybych se šla podívat do staré komůrky pro uklízečky?“
Komůrka se už nějakou dobu nevyužívá. Je velká asi dva metry čtvereční, proto jsem počítala s tím, že se žádný velký objev konat nebude. Ale pozor, spletla
jsem se. Dveře už na první pohled nikdo měsíce neotevíral, ale po chvilce snažení naštěstí povolily. Rozprostřela se přede mnou maličká místnost. Byla úplně
maličká, sotva pár starých úklidových prostředků se tam vešlo. Rozhlédla jsem
se po místnůstce a spatřila neobvyklý vzkaz na zdi přímo naproti mně. Pomyslela jsem si, že tohle tady asi být nemá. Lákalo mě podívat se, o co přesně jde. Třemi kroky jsem se přiblížila ke stěně a četla:
„Jestli tohle čteš, odpověz prosím pod tento vzkaz. Chtěl bych si najít nové kamarády a tento způsob mi přišel zajímavý a neobvyklý. Také vzkaz uvidí jen zvídavé duše, takže bychom si mohli rozumět.“
Zvláštní, pomyslela jsem si polohlasem. Pod vzkaz jsem tedy rychle načmárala svoji odpověď:
„Ahoj, jmenuji se Lucie.“
Ano, hloupější odpověď mě napadnout nemohla, ale to už je jedno, stejně za
chvíli zvoní. Utíkala jsem do třídy a celou hodinu jsem se nemohla soustředit na
výklad paní učitelky, protože jsem stále přemýšlela nad tím, že bych si konečně
mohla najít kamarády.
Když po hodině konečně zazvonilo, pospíchala jsem po schodech opět do
horního patra. To je ode mne hloupé, vždyť teprve teď zvonilo, přeci nemohu
očekávat tak rychlou odpověď! Pomalu jsem se kradla ke staré komůrce a dveře s hlasitým vrznutím otevřela. Svými rychlými kroky jsem se přemístila ke stěně se vzkazem a nic… Žádná odpověď. Pomyslela jsem si: Jak jsem mohla být
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tak naivní a myslet si, že mi dotyčný tak brzy odpoví? Vlastně ani třeba neví, že
jsem na jeho vzkaz už napsala odpověď. Se sklopenou hlavou jsem se pomalu
loudala do třídy a celou dobu jsem přemýšlela, jaký by mohl být můj nový imaginární kamarád.
Hodina uběhla nečekaně rychle. Když zazvonilo, řekla jsem si, že se do té komůrky můžu zase zkusit podívat. Bez zbytečných nadějí jsem se vydala ke svému nově objevenému místu a co se nestalo! Odpověď! Na zdi! Těsně pod mým
textem byl vzkaz od mého nového kamaráda, kde se psalo:
„Ahoj, já se jmenuji Tadeáš. Jaký je tvůj oblíbený film?“
„Nečekaná otázka,“ řekla jsem si v duchu. Přemýšlela jsem a přemýšlela, až
jsem došla k závěru, že mám raději knihy než filmy. Fixou jsem na zeď rychle
připsala odpověď: „Na filmy se moc nekoukám, ale oblibu mám ve čtení knih.“
Vyběhla jsem ze dveří a s bušícím srdcem pádila do třídy. Za chvíli nám začíná matematika, pro mě vcelku zajímavý předmět. Běžně mě matematika zajímá, jen dnes jsem se nemohla vůbec soustředit a neustále přemýšlela nad tím,
že vlastně komunikuji se svým novým kamarádem! Je to tady, už nebudu třeba pořád sama!
Po matematice jsem rychle vyklouzla ze dveří učebny a byla zvědavá, jak se
bude naše konverzace dál vyvíjet. Pospíchala jsem po chodbě, když vtom mě zastavila paní učitelka dějepisu. Zajímaly ji podrobné informace k mému projektu, který mám v plánu brzy prezentovat. Za jiných okolností bych byla ráda, že
se mohu o svém projektu s paní učitelkou poradit, ale v tuto chvíli jsem měla
naprosto jiný zájem. Jediné, co mi vrtalo hlavou bylo, jestli Tadeáš už odepsal
na můj text na zdi.
Otevřela jsem dveře do komůrky a viděla čerstvě připsaný text. Inkoust z fixy
byl ještě mokrý, viditelně lesklý, tudíž tu musel být před malou chvílí. To mě
podráždilo. Kdyby mě nezastavila na chodbě dějepisářka, určitě bych ho v komůrce zastihla a zjistila, která tajemná duše se mi dostává pod kůži a nenechává
mě plně se soustředit na výklad v hodinách. Ovšem jediné, co se mi v tuto chvíli nabízelo, bylo přečíst si nový vzkaz a napsat i svoji odpověď. Rychle jsem tedy
vzkaz sjela očima. Stálo v něm:
„Také mám raději knihy. Jen mě zajímalo, zda máš nějaký oblíbený film.“
Když jsem se nad tímto psaním zamyslela, došlo mi, že jsem reálně našla člo22

věka, který dává přednost knihám před filmy. Takového kamaráda, se kterým
budete na stejné lodi, by si přál asi každý. Vlastně jsem si též uvědomila, že mám
spoustu oblíbených knih, jen nevím, kterou z toho množství vybrat.
Najednou mě napadla zajímavá myšlenka. Dnes je přece školní ples, a i když
jsem neměla v plánu se tam objevit, tak bychom si tam mohli dát s mým novým
imaginárním přítelem sraz a lépe se poznat. Zjistila bych, že nejsem na škole jediná, která dává přednost knihám před filmy. Také mi byl Tadeáš sympatický už
tím, že měl odvahu zajít do utajených míst, která skrývá naše škola, a dokonce psát vzkazy na zeď. Rychle jsem svůj improvizovaný nápad napsala na zídku
a radostně odklusala zpět do třídy. Už zbývaly jen dvě přestávky do konce dnešního školního dne, a já doufala, že se stihneme s Tadeášem domluvit na srazu.
Následující hodina by za běžných okolností uběhla jako voda, ale vzhledem
k situaci jsem byla duchem mimo a myslela pouze na to, kdo asi tajemný Tadeáš
je a jestli ho znám. Napříč mému velkému těšení a silné zvědavosti jsem si slíbila, že alespoň jednu přestávku nepoběžím ihned po zvonění nahoru do komůrky, ale že se v klidu nasvačím. Nemusím ani zmiňovat, že jsem se za celý den své
svačiny ani nedotkla.
Přestávka byla už z poloviny pryč a do začátku jedné z posledních vyučovacích
hodin zbývalo ještě krásných pět minut. Čas, který chci využít k nahlédnutí do
komůrky. Zastavila jsem se přede dveřmi a čekala. Napětí ve mně rostlo, dech se
mi krátil, a tak nebyl jediný důvod, abych nezmáčkla kliku. Před sebou jsem najednou uviděla nový vzkaz, který si říkal o to, abych si jej přečetla.
„Platí,“ stálo na zdi. „Poznáš mě podle modrého obleku a kostičkované kravaty.“
Málem jsem nadšením vypískla: „Konečně si najdu kamaráda!“
Poslední hodiny do začátku školního plesu se táhly a napětí narůstalo. Přemýšlela jsem neustále nad tím, jaké bude naše setkání s Tadeášem, zdali nebude trapné,
když školní outsider, jako já, přijde na školní ples a bude možná i tančit!
Před odchodem z domu jsem si nazula své oblíbené balerínky, zkontrolovala
vše potřebné a pomalu jsem se vydala směrem ke škole. Když jsem došla na místo a stála před budovou, přemýšlela jsem, jestli nebude lepší otočit se na patě,
upalovat domů a na všechno zapomenout. Ale zvědavost byla silnější. Pomalými krůčky jsem kráčela ke školní hale. V oknech se svítilo, dveře do sálu byly
otevřené a poskytovaly pohled na sotva deset lidí uvnitř. Stoupla jsem si na kraj
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sálu ke kulatému stolečku a nalila si sodovku, která byla uvítacím přípitkem.
Usrkávala jsem ze své skleničky a očima hypnotizovala dveře. Takto nervózní
jsem nebyla ani před pololetní písemkou z češtiny! Přijde, nepřijde? Už jsem to
skoro chtěla vzdát, ale vtom mi někdo sáhl jemně na rameno. Ten „někdo“ měl
na sobě slušivý modrý oblek a kostičkovanou kravatu. Koukala jsem na kluka
s hnědýma očima a zářivým úsměvem.
„Ty budeš asi Lucie, že?“ vyslovil dotyčný uvolněným hlasem.
„Ano, to jsem.“ Několik dalších vteřin jsem přemýšlela, co dále říct, když najednou ze mě vypadlo: „Asi jsme si psali v kumbálu pro uklízečky.“
Se souhlasem přikývl a opět se usmál.
A tak si tento okamžik budu pamatovat po celý zbytek života, protože díky
škole a knihám jsem potkala člověka, který je ten pravý kamarád do deště…
A nepochybně i na plesy.

VŮNĚ PAMPELIŠEK
KATEŘINA MURSWIEKOVÁ
Dřevěná lavice v poslední řadě u okna vypadá z dálky na první pohled úplně stejně jako jiné lavice ve třídě. Přestože je stejně stará, ze stejného materiálu
i stejně popsaná a počmáraná jako ostatní lavice, obsah slov, jež jsou na ní vyryta, má mnohem větší hodnotu než vzkazy na ostatních lavicích, protože místo nesouvislých čmáranic, úpěnlivých proseb typu: „Ať už je konec hodiny!“ či
jiných častých „lavicových hlášek“ tato lavice s sebou již spoustu let nese příběh
jedné velké lásky, kterou ani smrt nedokázala rozdělit.
Mnoho žáků, kteří měli to štěstí a mohli v průběhu let do této lavice usednout, se bez výjimky místo vyučovací hodině věnovalo čtení různorodých písmenek, která svými kudrlinkami a vlnkami zaplnila celou plochu lavice včetně
spodní desky i bočních hran.
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Lenka v té lavici pravidelně sedávala a její příběh ji tak zaujal, že jej uměla celý
nazpaměť a často o něm přemýšlela nebo se jí o něm v noci zdávalo. Přenesme
se na chvíli do jednoho z jejích snů a poslyšme příběh o jedné osudové lásce…
Luisa a Harry se znali jen krátce, přesto by byli ochotni dát za druhého ruku
do ohně či snést mu modré z nebe. Oba milovali okamžiky, kdy si mohli mlčky dlouze hledět do očí, kdy se ruku v ruce procházeli rozkvetlou vonící loukou
anebo když se společně smáli nad šálkem horkého čaje a nechávali všechny starosti i bolesti okolního světa za hlavou.
Jenže všem dnům je jednou konec a Harryho radost ze života přerušila nečekaná zpráva, díky níž zjistil, že jeho život má již pevně stanovený konec, a tudíž
bude muset svou milovanou Luisu opustit a zanechat ji na tomto světě samotnou. Nevěděl, jak jí to říct, a tak vyčkával na vhodný okamžik.
Ten nastal, když jednoho dne leželi v trávě, drželi se za ruku a pozorovali modré mraky plující po obloze. Harry se nadechl.
„Luiso,“ oslovil ji a ona se na něj líbezně usmála. „Víš, chtěl bych ti říct, že…“
odmlčel se.
Luisa se na něj zadívala a poznala, že něco není v pořádku, ale neřekla nic, jen
čekala.
„Já tě mám hrozně rád a nedokázal bych si bez tebe svůj život představit…“
Luisa mu skočila do řeči: „Já bez tebe taky ne,“ ujistila ho a položila mu hlavu na rameno.
Harry na ní vážně pohlédl. „Jenže Luiso, ty se beze mě budeš muset obejít,
protože tady co nevidět nebudu,“ řekl a cítil, jak mu z těla spadl těžký balvan,
který ho již několik dnů tížil, ale kterého se díky vyslovení a přiznání skutečnosti zbavil, a tudíž ucítil obrovskou úlevu.
Luise stekla po tváři slza a po ní další a další, až jich teklo tolik, že měla celou
tvář mokrou. Slzy chutnaly hořce a stékaly naprosto samovolně znovu a znovu.
Luisa se nesnažila zastavit jejich tok, naopak, nechala je, ať se kutálí a lesknou
proti zapadajícímu slunci. Harryho oči taky nezůstaly suché, a tak tam v obětí
mezi pampeliškami, jejichž neodolatelná vůně se nesla široko daleko, seděli, hleděli si do uslzených skleněných očí a cítili naprostou beznaděj. Pak si ale uvědomili, že musí čas, který jim je naposledy dopřán, využít. A tak se zvedli z vlhké
země a utíkali proti zářícímu zapadajícímu slunci, smáli se a snažili se nemyslet
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na to, co je čeká. Oba teď pocítili pravou hodnotu a vzácnost lidského bytí na
tomto světě a užívali si každé chvíle až do dne, kdy se Harry naposled na Luisu
usmál a navždy zavřel své oči.
Přestože by se mohlo zdát, že o Harryho Luisa navždy přišla, nebyla to pravda, protože na něj neustále myslela, vybavovala si jeho tvář, v noci se jí zdálo,
že ji hladí po vlasech, a nikdy ho nepřestala milovat. Její babička jí jednou dala
radu, která jí teď přišla vhod, a tak si sehnala tužku s ostrým hrotem a do lavice,
ve které seděla, vyryla maličkými písmeny všechno, co se svým Harrym zažila.
Uplynulo mnoho let, Luisa dosáhla věku své babičky a když jí smrt zaklepala na dveře, rozloučila se se světem a s pocitem nevýslovného štěstí zamířila do
nebe za svým milovaným Harrym.
Do lavice, jejíž deska jí posloužila místo papíru, usedly během let desítky
žáků, kteří si se zájmem četli Luisin příběh, a poté se inspirovali radou její babičky, která byla vepsána do pravého dolního rohu, a psali do lavice své vlastní
příběhy, a to ze všech stran, podobně jako Lenka dnes.
Když i Lenka dosáhla pozdního věku, sama se postarala o to, aby lavice popsaná tolika příběhy byla převezena do muzea kuriozit, protože takový skvost se jen
tak nevidí. Neboť kromě příběhu o velké lásce zde bylo i mnoho jiných cenných
a krásných příběhů. Ale především zde byla napsána rada Luisiny babičky, která
pomohla mnoha lidem, kteří měli nějaké trápení, protože zněla:
„Pište příběhy. Má to smysl, protože psaní pomáhá!“

TAJEMSTVÍ ŠKOLNÍCH LAVIC
ZOE ROZWALKA
Každý žák má svou lavici. Každá lavice má svého žáka. Většina z nás bere lavice jen jako nábytek. Místo kam si odložíme učebnice. Když se ale podíváte blíž,
můžete na krátkou chvíli zahlédnout tajemství, která v sobě skrývají.
26

Je 1. září. Stojím před vraty základní školy jako by to bylo poprvé. Jako každý rok mám po prázdninách v hlavě prázdno. Venku je ještě pořád teplo, ale ve
vzduchu už cítím podzim. Naše třída se tento rok stěhuje do 3. patra. Nic moc
tam není. Jen sklady, kabinet, staré záchody a naše nová třída. Moc se mi to nezamlouvá. Vyšlapat každý den ty nekonečné schody bude fakt otrava. Podívám
se na hodinky. Za tři minuty je osm. Všichni už jsou určitě ve třídě a zabírají si
lavice. Snad na mě zbude dobré místo. Vezmu za kliku vrat a pořádně se do nich
opřu. Vrata jsou těžká. Vždy mi dělalo problém je otevřít. V šatně jsem jenom já
a pár dalších opozdilců. Pověsím si bundu na věšák a rozeběhnu se ke schodišti.
Schody beru po dvou. Když probíhám přes druhé patro, začne zvonit.
„Hned první den bych se domů s poznámkou vracet nemusela,“ říkám si.
Ve třetím patře je hrozné dusno. Jako by tu nikdo nikdy nevětral. Hned naproti schodům, jsou staré dveře s nápisem 7. A. Nápis je úplně nový. Je vidět, že
minulý rok tu ještě nebyl. Vejdu do třídy. Paní učitelka už tam je. Stojí zády ke
mně a mluví s nějakým novým žákem. Porozhlédnu se po nějaké volné lavici.
Vzadu si jedné všimnu. Potichu se tam vydám tak, aby si mě učitelka nevšimla.
Našlapuji jako myška. Rychle usednu, a hodím si batoh k nohám. Podívám se
na lavici. Je celá porytá různými nápisy a obrázky.
„No super. Hezčí lavici jsem si vážně vybrat nemohla,“ řeknu polohlasem.
Učitelka se konečně obrátí a začne mluvit. Vysvětluje nám vše, co se bude tento rok dít. Slyšela jsem to už tisíckrát. Z nudy si začnu číst nápisy vyryté do lavice. Všechny jsou úplně jiným písmem. Jedny velké, jedny malé, jedny důkladně vyryté do hloubky a jiné jen rychle načmárané.
„V této lavici už muselo sedět hodně lidí,“ pomyslím si.
Učitelka něco povídá dál, ale já už ji neposlouchám. Mám pocit jako by mi
lavice chtěla něco říct. Jako by mi chtěla vyprávět nekonečné příběhy. Stačí jen
naslouchat. Zadívám se na staré dřevo a můj mozek se vypne. Teď už se počítá
jen lavice, a má fantazie.
Píše se rok 1990. Je 1. září a před školou stojí zástup školáků. Venku svítí slunko a nikomu se nechce do školy. Nejradši by si šli hrát nebo se koupat. Místo
toho ale zasedají do lavic v temné učebně ve třetím patře. Chlapec jménem Martin Svoboda sedí úplně vzadu a dívá se z okna. Z nádvoří právě odchází jeho rodiče. Jiným dětem by možná pohled na rodiče zvedl náladu. Martinovi ale ne.
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Jeho otec byl uznávaný matematik a chtěl, aby Martin šel v jeho stopách. Věřil,
že je to pro něj dobrá cesta. Martina ale matematika nebavila. Měl rád přírodu
a zvířata. Nechtěl být matematik. Nechtěl denně docházet na soukromé hodiny
matematiky s učeným profesorem. Chtěl si jít za svými sny. Věnovat se tomu, co
ho baví. Ne tomu, co baví jeho otce. Jeho jediná útěcha byly hodiny přírodopisu ve škole. Ty mají ale jen dvakrát týdně, což Martinovi vůbec nestačilo. Dokázal by se učit o přírodě celý den. Za to hodina matematiky pro něj byla jako věčnost. Takže ho vůbec nepotěšilo, když zjistil, že první hodina, jakou tento rok ve
škole mají, je matematika. Probírali počítání se zlomky. Tuhle látku už Martin
znal ze soukromých hodin, takže poslouchal jen na půl ucha. Mezitím co učitelka něco vykládala, Martin si začal kreslit tužkou po lavici. Nakreslil kopretinu. Byla to jeho oblíbená květina. Rostla jim na školní zahradě. Každou přestávku chodil Martin do zahrady, kde si sedal mezi kopretiny a četl. Pokaždé četl tu
stejnou knížku. Knížku o přírodě, kterou dostal od babičky. Byla to jediná knížka na tohle téma, co doma měli. Celá jejich knihovna byla totiž přeplněná matematickými knížkami, encyklopediemi a učebnicemi. Kopretina se mu povedla
a moc líbila. Každý den ji proto obtahoval, aby se nesmyla. Později ho napadlo
kopretinu do lavice vyrýt, aby tam zůstala navždy. Každou hodinu matematiky,
když se nudil, tedy vyrýval opatrně nůžkami tenké obrysy květiny.
Z mého dumání mě vytrhlo zvonění ukončující hodinu. Promnula jsem si oči.
Světlo staré lampy visící nad tabulí mě skoro oslepilo. Podívala jsem se na kopretinu vyrytou do lavice a zasmála se vlastní fantazii. Napila jsem se a snědla ovocnou tyčinku, kterou mi máma dala před odchodem do školy. Byla jsem strašně unavená. „Copak jsem opravdu spala?“ divila jsem se. Možná to nebyla jen
má fantazie. Možná se mi to celé zdálo. Najednou jsem ale uslyšela další zvonění oznamující začátek hodiny. Do třídy přišel vysoký muž. Vypadal tak na čtyřicet. Stoupl si před tabuli a řekl:
„Dobrý den, jmenuji se Martin Svoboda a budu vás mít tento rok na přírodopis.“
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VYCVIČENÍ TRPASLÍCI
BARBORA VOLKOVÁ
Jednou šel Honza do školy a neměl domácí úkol. To mu nevadilo, vlastně to
udělal schválně. Ale kdybyste se podívali do Honzovy žákovské knížky, uvidíte
samé jedničky a pochvaly.
Asi si říkáte: „Vždyť nemá domácí úkol, to si všechno zkazí, bude mít poznámku. Jak to?“
Ale tak to není!!! Honza si našel trpaslíka.
Protože jste ještě asi nikdy žádného nepotkali, nějakého vám popíšu.
Trpaslík je tak strašně malý, že ho málokdo vidí. Na hlavě má vysokou tvarovací čepici s malinkou bambulí. Abychom nezapomněli, oblečen je často do červeného, žlutého nebo zeleného trička a vždycky má modré nebo zelené kalhoty.
Trpaslíků je mnoho druhů. Třeba zahradní, polní, obecní, domácí, ale také
školní. Podle jména má trpaslík schopnosti. Každý trpaslík žije, kde chce, ale
školní musí žít ve školní lavici a přemístit se může, jen když jeho lavice jde do
šrotu. Když trpaslíkům někdo otočí malinkou bambulkou, musí ho poslouchat.
A to přesně udělal Honza trpaslíkovi, kterého našel v lavici. Ten teď za něj musí
psát domácí úkoly, zápisy, dokonce i písemky.
Kdyby to někdo věděl, řekl by: „To není fér! Já chci taky trpaslíka, aby mi psal
úkoly.“ Proto to nikomu neřekl.
Když Honza došel do školy, všichni k němu přiběhli: „Honzo, máš domácí
úkol? On je hrozně těžký.“
Honza hnedka nalistoval domácí úkol a všem ukázal, že ho nemá.
„Teď si běžte po svých, já to potřebuju vypočítat,“ odehnal své spolužáky. Sešit
vložil do lavice a za chvíli ho vyndal. Úkol byl celý hotový. Poté všechny zavolal:
„Už ho mám! Když ho mám já a zvládl jsem ho, tak to určitě všichni zvládnete
také. Takže kšá, kšá, lenoši! Běžte počítat.“ V duchu si ale říkal, že to určitě nezvládnou. Už taky víte, proč ho nikdo nemá rád.
Paní učitelce se to nezdálo, a tak nachystala plán. A protože to byla chytrá, velmi chytrá paní učitelka, uspořádala závody, kdo bude mít příklady vypočítané
rychleji než ona. Soutěžit začal jako první Honza. Paní učitelka pořádně dávala
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pozor, co Honza dělá. Při každém příkladu dával sešit do lavice, a to samozřejmě bylo paní učitelce divné.
„Tak, už je konec hodiny, zítra se budeme přesazovat,“ ohlásila dětem, když
zazvonilo.
Všichni se rozveselili, ale Honza ne. Jak přemístí lavici, ve které bydlí trpaslík,
aby ho nikdo neviděl?! To sám nevěděl.
Další den Honza přišel do školy a úplně zapomněl na přesazování. Paní učitelka ho hnedka dala do první lavice a na jeho místo posadila hloupého Ludvíka. Honza se nemohl dočkat konce hodiny. Pořád se ohlížel na Ludvíka, co právě dělá. Bál se o svého trpaslíka.
Crrrr…, ozval se zrezivělý zvonek a Honza se hnedka odlepil ze židle a běžel
k Ludvíkovi. Chtěl vyměnit lavice. Ale Ludvík začal křičet, paní učitelka se vrátila do třídy a dala Honzovi poznámku. Stěhování lavic výslovně zakázala.
Honza si tedy musel začít všechno psát sám. I bez trpasličí pomoci měl samé
jedničky, byl hodně chytrý.
Ludvík si dal do lavice své učebnice i sešit s domácím úkolem. První jeho překvapení bylo, že úkol, který neudělal, byl další den hotový. A tak Ludvík dostával samé jedničky, ani nevěděl proč. A když si sedl do lavice někdo jiný, bylo to
úplně stejné jako s Ludvíkem.
Paní učitelce časem došlo, že za to může lavice a odnesla ji k panu školníkovi, aby ji spravil. Ten se samozřejmě vztekal, že má strašně práce: „Musím natřít
učitelskou židli, obrousit vázu, vyrobit stojan na vánoční stromeček, natřít stěny
na záchodech, zatlouct hřebíček na obraz, odvézt keramickou hlínu do výtvarné
dílny, opravit deset židlí a ještě spoustu jiných věcí. Ta lavice vypadá úplně v pořádku. Nechte ji tady, až budu mít čas, prohlédnu ji.“
Ale čas neměl, a tak tam ta lavice se skřítkem asi stojí dodnes. A nikdo neví,
jestli ji školník vůbec někdy opraví.
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NĚKDY STAČÍ NASLOUCHAT
MICHAELA ŽABKOVÁ
6 x 4 = 24
Zamyšleně jsem hleděl na svoji lavici. Nikdo na mém místě nikdy neseděl. Seděl jsem totiž v první lavici. Tak jak je možné, že na kraji mé lavici je vyryto to
nejlehčí číslo na zapamatování z malé násobilky? Ne, ne, já to být nemohl, namlouval jsem si v duchu. Nikdy bych si tahák nenapsal. Opatrně jsem přejel po
rytině. No bezva. Lavice, které jsou v naší třídě, jsou tady už pěknou řádku let
a opravdu by se paní Hordové nelíbilo, kdyby je nějaký žák po tak dlouhé době
zničil. Posunul jsem si své modré brýle, které mi sjely dolů po zpoceném nosu.
Nejspíš to byl nejprimitivnější nápad, jak zamaskovat rytinu, ale lepší mě nenapadl. Jednoduše jsem vzal sešity a posunul je na spodní roh lavice.
Začátek hodiny oznámilo zvonění. Do učebny vtrhla stará paní v černém kabátku a s šedivými vlasy. Na rtech měla svůj zamračený výraz. Ano, to je paní
Hordová. Učitelka matematiky. Měla by jít do důchodu, ale z nějakého zvláštního důvodu (žákům neznámý) škola rozhodla, že paní Hordová umí velmi dobře učit a má ještě co předat. Dveře se za paní Hordovou vždycky s rámusem zabouchly, na to jsme byli zvyklí, ale dneska je opatrně přivřela jako by byly ze
skla. Celá třída nahlas polkla, protože co se bude v téhle hodině dít nikdo netušil. Cestou z hodiny jsem byl tak unavený, že jsem nedával pozor, proto není
divu, že jsem do někoho narazil. „Co si myslíš, že děláš!“ křikl hlas, který zajisté
patřil paní Hordové. Učitelka se na mě zadívala s úšklebkem. „Dávej pozor na
cestu!“ z jejích očí už dávno vyprchala radost.
Cestou domů jsem si vždy pospíšil. Nechtěl jsem, aby mě zastihli kluci z vyšších tříd, protože by mě vytáhli na fotbal a na ten jsem byl odjakživa levej. A ne,
nezvali mě kvůli mým dovednostem, ale kvůli mému strýčkovi, který učil fotbal.
Nedovedete si představit, jaký to je sedět na střídačce mezi mrakodrapem a žirafou. Naštěstí jsem dneska proklouzl. Náš dům je větší než domy ostatních. Dobře, je o hodně větší než domy ostatních. Má matka je totiž právnička a otec je
nejlepší umělec, kterého byste mohli sehnat. V domě máme milion jeho obrazů.
A musím říci, že mi některé nahánějí strach. Většinu času nejsou rodiče doma,
31

což by většině devítiletých kluků vyhovovalo, ale já v domě nacházel pouze samotu. Každý den po škole funguju stejně. Úkoly, cvičení na piano, učení na písemku. A dneska k tomu přibude i večeře pro rodiče, měl jsem totiž narozeniny.
Našel jsem si kuchařku a dal se do vaření.
„Přijdou,“ zašeptal jsem usazen u stolu, který byl slavnostně prostřen. Hodiny na stěně ohlásily desátou hodinu. Začaly se mi klížit oči až jsem se nakonec
ponořil do spánku.
„Karlosi, omlouváme se, dnes se to trochu protáhlo,“ zašeptala má matka, která mě právě odváděla do postele.
„To nic,“ zamumlal jsem, „na kredenci máte večeři,“ podíval jsem se mamince
do očí. „Mami už je mi deset,“ řekl jsem jí a hned jak jsem se dostal do postele,
usnul jsem. Neviděl jsem, jak se matce zaleskly oči.
Modřín.
To si snad někdo opravdu dělá srandu! Na lavici vedle násobilky byl vyryt malým písmem modřín. Zazvonilo a já jsem na vyrytá slova dal kupu sešitů. Škola probíhala jako vždy. Paní Hordová se dnes špatně vyspala, takže jsme psali písemku. Při poslední hodině zeměpisu jsme psali zápis. Byl jsem myšlenkami někde jinde. Myslel jsem na mámu a tátu. Věděl jsem, že nepřišli pozdě úmyslně,
ale stejně mě to trochu mrzelo. Byl jsem na poslední stránce sešitu.
„Ne, ne, ne,“ zašeptal jsem.
Na lavici byla perem napsané slovo ze zápisu: Polárka.
To je bezva. Rychle jsem si naslinil prst, abych slovo smazal. A pak… se vedle
polárky objevil obyčejnou tužkou napsaný otazník.
„Stalo se něco, Karlosi?“ zeptal se pan učitel, když si všiml mého zaraženého
výrazu.
„Ne, vše je v pořádku.“ Ale nebylo a učitel to věděl. Naštěstí se dál nevyptával.
Vyzývavě jsem hleděl na lavici přede mnou. Celý den jsem přemýšlel. Nevěřil jsem na kouzla. Můj svět se točil kolem logiky, ale v tom, co se stalo, nic logického nebylo. Jak to, že se tam objevil otazník? Vzal jsem si tužku a na lavici
napsal: Kdo jsi? odpověď přišla téměř okamžitě. Čekal jsem to, ale stejně se lekl.
Jmenuji se Agáta. Kdo jsi ty? A jak je tohle vůbec možné?
Agáta. To snad není možné.
Jmenuji se Karlos a na to druhé nemám žádné logické vysvětlení.
32

Logické vysvětlení? Karlosi proboha, kolik je ti let? Copak ty nevěříš na
kouzla? PS: Mně je čtrnáct.
Ne. Na kouzla jsem nevěřil, ale zdálo se, že Agáta ano.
Promiň. Budu naši konverzaci muset vygumovat, za chvíli začíná hodina.
Vzal jsem si gumu a pečlivě začal jednotlivá písmena gumovat. Na stole se ale
objevil poslední vzkaz od Agáty.
Ty budeš nejspíš šprt, co?
Na to jsem jí nemusel odpovídat. Myslím, že odpověď už znala.
Psali jsme si i další dny. Agáta psala dlouhé monology o svých rodičích, kteří
ji nutí, aby se stala učitelkou, ale ona miluje kreslení. Na důkaz svých slov mi na
lavici namalovala draka. Ten den jsme měli poslední hodinu matematiku. Jako
vždy za sebou paní Hordová třískla dveřmi. Celá hodina proběhla v takovém klidu, že jsem se vyděsil, když se paní Hordová zastavila před mou lavicí a odsunula sešity stranou. Podíval jsem se na ni a čekal, že budu po škole, ale ona jen vrátila sešity zpátky, aby zakryla vyrytá slova.
Čauky, Karlosi. Můžeš?
Na lavici se objevil vzkaz od Agáty. Začínalo mezi námi vznikat pouto přátelství. I když, kdo ví? Nikdy jsem neměl ty pravé přátele, ale takto nějak jsem si
to představoval.
Karlosi, už nemůžu. Dostala jsem domácí vězení. Vzpírala jsem se rodičům. Opravdu nechci být učitelkou.
Z jejích slov jsem vycítil beznaděj. Ve mně se usídlila bezmoc. Z toho, že jí neumím poradit, z toho, že ji neumím utěšit. Svoji jedinou kamarádku.
Celou cestu domů jsem se snažil přijít na to, jak Agátě pomoci. Koukal jsem
se na špičky svých bot a procházel si řešení, která by přicházela v úvahu.
„Nazdar, Karlosi,“ lekl jsem se. Přede mnou stáli fotbalisti. A jéje, zapomněl
jsem na svoji strategii cestou domů.
„Máme pro tebe překvapení,“ řekla mi maminka večer a políbila mě na tvář.
Otec se o chvíli později vrátil z práce. Už tohle pro mě bylo překvapení. Byl tu
kolem deváté večer! Došel k nám a sedl si ke stolu.
„Karlosi,“ řekl. Z jeho chování jsem vycítil nervozitu. „Chci ti něco důležitého
oznámit. S maminkou jsme se rozhodli, že jsme se za poslední roky nevěnovali
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rodině.“ To byla pravda. Za poslední čtyři roky jsme nebyli na dovolené. Rodiče chodili domů po desáté a už si ani nevzpomínám, kdy jsem naposledy objal
otce. „To nás moc mrzí. Ode dne, kdy jsi měl narozeniny, jsme přemýšleli a dospěli k závěru, že si na chvíli od práce odpočineme a vezmeme si dlooouhou dovolenou. Co ty na to?“ Svěsil jsem ramena. To jsem opravdu nečekal. Bylo to to
nejkrásnější překvapení, které mi kdo přichystal.
„Ano, ano, ano!“ nepřemýšlel jsem a vrhl se otci do náruče. Pevně mě k sobě
přitiskl. Bylo to tak nezvyklé, a tak hezké. Ani jsem si nevšiml, kdy mi po tváři stekla první slza.
Otec na tom nebyl o moc lépe.
„Můžeš nám to někdy odpustit?“ otázal se mezi vzlyky.
Zmohl jsem se jen na slabé: „Ano.“ Odpustil jsem jim už dávno.
„Není co odpouštět,“ zašeptal jsem.
Po nějaké době jsme se od sebe odtáhli. Otec se mi podíval do uplakaných
očí. „Jestli pro tebe můžeme něco udělat, sem s tím. Máme tě rádi a můžeš nám
říci cokoli.“
„Cokoli,“ zopakoval jsem. Bylo to tak krásné, že to ani nemohla být pravda.
Otřel jsem si oči a zarazil se. Vlastně tady bylo něco, co jsem potřeboval. Něco,
co mělo pomoci Agátě.
„Bohužel s vámi nemůžu hrát. Moc mi to nejde. A doma na mě čeká spousta
úkolů,“ řekl jsem a doufal, že to pochopí.
„Ale no tak, Karlosi. Dnes slavíme. Vzali mě na školu,“ řekl jejich kapitán Tobias.
„Tak to moc gratuluju,“ řekl jsem a myslel to upřímně.
„Kdyby nebylo tvého strýčka, který se za mě přimluvil, tak mě nevzali. Tak
pojď.“
Zarazil jsem se. „Já se moc omlouvám, ale musím jít,“ řekl jsem a rozběhl se
směrem k domu. Usmál jsem se. V hlavě jsem si sestavil plán. Přemluvit otce,
aby napsal doporučení pro moji umělkyni Agátu.
Seděl jsem ve škole na své židli. Přemýšlel jsem, jak ten dopis přenesu k Agátě. Byla to jen domněnka, ale jestli je ta lavice opravdu kouzelná, tak by se dopis mohl přenést v lavici.
Jsi tam, Karlosi? Objevilo se na lavici.
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Popadl jsem tužku a napsal: Jsem tu a nesu skvělou zprávu.
To je dobře, protože u nás na pařízku je to pěkně vyhrocené.
Počkat, na pařízku? Moje myšlenky se začaly ubírat směrem, který bych nečekal.
Na lavici jsem napsal roztřesenou rukou: Jak se jmenuješ celým jménem, Agáto?
Věděl jsem to dřív, než odepsala. I přes to zjištění jsem byl odhodlaný jí pomoci. Možná ještě víc než předtím. Někdy stačí naslouchat lidem, kteří mají co
říci. Vyslechnout je a teprve pak je odsoudit. Všichni ji odsoudili. Já ji odsoudil.
Ale jsem připraven svou chybu napravit a vytáhnout ji z temnoty. Agáta chce.
A já jsem odhodlaný změnit ji život k lepšímu.
Jmenuji se Agáta Hordová.
…

TAJEMNÁ ŠKOLNÍ POVÍDKA
JULIE ŽÚBOROVÁ
Rozhlédl jsem se po třídě a najednou jsem ji spatřil. Ta temná lavice, kde nikdo nesedí už několik měsíců.
„Nikdo neví, proč ani kdy, ale říká se, že žák, co seděl v té lavici jednoho dne
prostě zmizel a už se nikdy nevrátil,“ řekl chlapec.
Vyrušila ho dívka, co šla okolo. „Romane, nestraš toho nováčka, všichni víme,
že to je jen další pitomý příběh.“
Roman se otočil a ušklíbl se: „Ale no tak, trochu srandy musí být, a navíc je
potřeba, abych tady Tomyho uvedl do historie naší školy.“
Dívka se naklonila a podívala se na nováčka: „Tak Tomy, jo? Hele, řeknu ti to
asi takhle, ta lavice není vůbec odlišná, jenom v ní prostě nikdo nesedí od doby,
co se Michal ztratil.“
Na chvíli zaznělo ticho. „Mimochodem, moc mě těší, Tomy, já jsem Maja,“
dívka se usmála a odešla.
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Ten večer Tomy přemýšlel jenom nad tím příběhem. Nemohl uvěřit, že se to
doopravdy stalo. A proč se Maja zastavila, když mluvila o tom zmizení? Všechno mu vrtalo hlavou a nedávalo to žádný smysl.
Další den Tomy hned po škole zašel za Romanem, aby se ho na ten příběh
ze včerejška zeptal. „Romane! Romane!“ volal Tomy, když zahlédnul jeho tvář.
Roman se otočil a začal kráčet směrem k Tomymu. „Jé, ahoj, Tomy! Tak co,
jak to jde ve škole?“
Tomy úplně ignoroval otázku, kterou mu Roman položil a zeptal se: „Myslíš,
že ta pověst o té lavici je pravda?“
Roman se na něj zvláštně podíval: „Hele myslím že na té pověsti něco pravda
bude, ale jak říkala Maja, je to jenom příběh,“ odpověděl.
Tomy se na něj udiveně podíval a zeptal se: „A co kdybychom se šli ujistit sami?“
Roman se zasmál a řekl: „Jasný, proč ne, pokud už konečně přestaneš otravovat, ale až po škole.“
Po vyučování Tomy s Romanem procházeli chodbou, když je zahlédla Maja
a zamávala na ně. Přišla blíž a zeptala se: „Kam jdete takhle pozdě po škole?“
Roman se na ni podíval a odpověděl: „Tomy mě furt nedá pokoj s tím příběhem, tak mu jdu ukázat, že se nemá čeho bát.“
Maja se podívala na Tomyho a lehce se pousmála: „Fajn, tak v tom případě
jdu s vámi.“
Když dorazili do třídy, kde se lavice nacházela, všichni ztichli a pomalu začali přistupovat blíž. V momentě, kdy byli asi metr od lavice, se všichni zastavili
a jenom potichu koukali, dokud Maja nepromluvila.
„No tak jsme tady, vidíš, nic zajímavého…“ naklonila se a opřela se o lavici.
Tomy se šel podívat zblízka a byl překvapen tím co spatřil. Byly to symboly,
které nikdy dříve neviděl. S údivem se otočil a řekl: „Pojďte se podívat!“
Maja s Romanem přistoupili blíž.
„Co to sakra je?!“ řekl Roman.
Maja se podívala a začala natahovat ruku.
„Ne, nesahej na to, nikdy nevíš, co s tím může být,“ řekl Tomy.
Maja se ušklíbla a řekla: „Ale no tak, co špatného by se mohlo stát?“
Roman odpověděl, „Třeba můžeš dostat infekci, nebo tě to zatáhne do pekla,“ usmál se.
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„Pane bože, klid, nic se mi nestane.“ Maja otřela lavici od prachu, v tu chvíli
se lavice rozzářila a všichni ustoupili. Byla to silná a oslnivá záře, nikdo nic neviděl, dokud zvláštní záře nezhasla.
„No, ty kráso, viděli jste to taky?!“ Začal křičet Roman, Maja měla furt zavřené oči a odpověděla:
„No právě že neviděli, ta záře mé úplně oslepila.“
Když Maja pomalu otevřela oči, zahlédla něco, co ještě nikdy neviděla. „Páni
vidíte to?!“ Ostatní se podívali a přemýšleli, co se stalo.
„Kde to sakra jsme?!“ zakřičel Roman. Trojice dětí se totiž ocitla někde úplně
jinde než ve škole. Byla to krásná krajina s nekončícími loukami, kde pobíhala
zvířata, které ještě nikdy v životě nikdo nespatřil. Byla to neskutečná podívaná
na všechna ta zvířata a květiny.
„Co to je za místo?“ otázal se Tomy s úžasem.
„To nikdo neví, Tomy, ale jako naše škola to rozhodně nevypadá,“ odpověděla Maja.
Všichni ještě chvíli koukali na překrásnou krajinu, dokud je nevyrušil hlas.
„Majo, Romane, jste to vy?“
Maja ten hlas poznala, a tak se okamžitě otočila. Nevěřila svým očím, když
uviděla vysokého, blonďatého chlapce, který se na ni umíval.
„Michale? Jsi to ty?“ Dívka se rozeběhla za chlapcem a objala ho.
„No, ahoj, Majo,“ chlapec se usmál. „Já věděl, že mě jednou najdeš.“
Maja se na něj podívala a usmála se. „Nemůžu uvěřit, že jsi naživu. Jak jsi se
sem vůbec dostal?“ zeptala se.
„Ani moc nevím, ale hádám, že asi stejným způsobem jako vy,“ odpověděl.
Mezitím co si Maja s Michalem povídali, kluci pomalu došli k nim a Roman
řekl: „Ty vado, co tady děláš Michale?! Jsem snad ve snu?“
Michal se zasmál: „Ne nejsi, ale vypadá to tak, no.“
Chvíli zaznělo ticho a potom Michal promluvil: „A kdo jsi ty?“ Podíval se na
Tomyho, který mu pohled opětoval.
„Já jsem Tomy,“ odpověděl jednoduše.
Michal se jen usmál a nic neříkal.
Po pár hodinách jim Michal všechno vysvětlil a řekl jim, co se tam stalo.
Maja se ho poté zeptala: „A proč jsi se nevrátil, když jsme ti chyběli?“
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Michal se na ni podíval. „Já se snažil, ale zatím jsem nenašel cestu ven. Je to
tady jako útulné vězení, vypadá to tu úžasné, ale není cesty ven,“ řekl a smutně
dal hlavu dolů. „Myslíte, že bych se nechtěl vrátit? Jasně, že chtěl, už mě to tady
nebaví a moc jste mi chyběli,“ dopověděl.
V tu chvíli se ozvala velká rána a všichni s sebou cukli.
„Co to bylo?“ ptal se Tomy.
„To je normální, nevím proč, ale děje se to každý den v jiný čas. Někdy se to ozve
ráno a vzbudí mě to a někdy zase odpoledne nebo večer,“ odpověděl Michal.
„A zjistil jsi třeba, co ten zvuk vydává? Třeba nám to pomůže najít cestu ven,“
řekla Maja a podívala se okolo.
„Ne nikdy mě to nenapadlo, ale můžeme se jít podívat teď, jestli se vám chce,“
odpověděl Michal.
Po chvíli přemýšlení se všichni shodli, že bude nejlepší vyrazit až zítra a dnes
už jenom odpočívat, aby měli dost síly.
Druhý den se hned ráno vzbudili a vyšli na cestu. Po dlouhé cestě, kterou měli
za sebou, se konečně zastavili u velké jeskyně.
„Myslíte, že tam bude východ?“ zeptal se Roman.
„To nevím, ale dokud tam nepůjdeme tak to asi nezjistíme,“ odpověděla Maja.
Parta se vydala dovnitř, avšak to ještě nevěděli, co je tam čeká. Čím hlouběji
a hlouběji šli do jeskyně, tím více měli pocit, že to nebyl dobrý nápad.
„Mám pocit, že bychom se měli vrátit,“ řekl Tomy.
„Ne na to už je pozdě, Tomy, ušli jsme až moc daleko na to, abychom se vrátili,“ odpověděla Maja.
Tomy se jenom otráveně podíval a šel dál.
Už šli asi půl hodiny, ale nikde to nevypadalo jako by tam byl konec. Všichni pomalu ztráceli naději a začínali zpomalovat. Po dalších patnácti minutách
se úplně zastavili a Michal řekl: „Já vám říkal, že není cesty ven. Šli jsme úplně
zbytečně.“ V tom okamžiku se něco ozvalo, blížilo se to k nim velkou rychlostí.
Všichni se lekli a schovali za velký kámen. Když Maja vykoukla, nemohla uvěřit
co vidí, její zrak zmrznul a ona jen hleděla s otevřenou pusou. Byl to velký tvor,
který měl dlouhé drápy a obří zuby, vypadal jako mutace ptáka a lva. Maja byla
celá strachem a úžasem zkoprnělá.
„Tak co, Majo, vidíš něco?“ zeptal se Roman.
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Maja se na něj jen podívala a odpověděla: „Podívej se sám.“
Roman vykouknul a polekal se. „Co to sakra je?!“
Maja se znovu ohlédla a řekla: „Myslím, že jdeme správně, vidíte ten odznak?
Píše se tam ochránce, třeba je to ochránce toho východu, kam chceme jít.“
Michal se otočil a odpověděl: „Maja má pravdu, zkusím ho nějak odlákat, vypadá to, že jsme blízko.“ Když domluvil, natáhl ruku a sebral kámen, který ležel
vedle něj, přešel na druhou stranu a hodil ho, co nejdále co to šlo. Zazněla velká rána a divný tvor se rozběhl na druhou stranu cesty. „Dobrý, myslím, že můžeme jít,“ řekl Michal.
Parta se rozběhla do velkého kamenného otvoru. Chvíli nic neviděli, ale po
nějakém čase si jejich oči zvykly na šero, které v tom místě bylo. „Tak jo, myslím
že jdeme správně,“ řekla Maja a podívala se na Tomyho který stál hned vedle ní.
„Tak na co čekáme? Pojďme dál,“ odpověděl.
Všichni ve skupině souhlasili, a tak pochodovali dál. Po delší době Tomy zakřičel: „Koukejte! Vidím světlo!“ Všichni se nadšeně podívali vpřed. Když uviděli světlo, rozběhli se za ním a nezastavovali.
Když vběhli do světla, spatřili velice povědomou ulici.
„Hele tady bydlím!“ zakřičel Tomy a rozběhl se ke svému domu.
„Počkat, znamená to, že jsme venku?!“ radovala se Maja, když viděla kolem
procházet lidi. Michal se jen pousmál, protože už věděl, že je po všem.
„A tak to všechno skončilo,“ řekl Tomy a lehce se ušklíbl.
„Víš, že ti to nikdo neuvěří, viď,“ odpověděla Maja.
„Já vím, ale baví mě to těm nováčkům vyprávět, a navíc stačí, že to víme my.“
Tomy se usmál a dodal. „Jo a ta lavice, no ta tam dodnes stojí.“
Poté se už jen zvednul a odešel, zatímco nováčci jen vzrušeně hleděli.
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SNY ŠKOLNÍ LAVICE
SOFIE BRADÁČOVÁ
Lavice si odjakživa přála vidět něco více, než jenom ony pověstné čtyři zdi kolem
sebe. Ve svém monotónním a jednotvárném životě toužila zažít alespoň jedno jediné velké dobrodružství. Chtěla mít svobodu, být volná jako lidé a cestovat po celém světě, jíst exotická jídla, bavit se… Bylo jí jedno, co bude dělat, jenom kdyby
to znamenalo, že se může podívat, jak vypadá svět mimo školu. Jejich třída byla sice
krásná, to ano, ale koho by bavilo počítat stále stejné příklady nebo biflovat anglická slovíčka. Vyjmenovaná slova i násobilku již – na rozdíl od dětí – znala nazpaměť.
Stejně tak dokázala zazpívat snad všechny písničky a básničky z dětských slabikářů by ze sebe vychrlila, i kdyby ji vzbudili o půlnoci. Často tedy naříkala a stěžovala
si ostatním lavicím, jak smutný a prázdný život vedou, protože i kdyby žily tisíc let,
tak je nikdy nečeká nic jiného než živoření v tomto zapadákově. Byly odsouzeny trčet v téhle díře až do konce své existence, což bylo pro ctižádostivou a ambiciózní
povahu Lavice málo. Nepovažovala totiž tento způsob přežívání za život.
Až jednou… To ráno se jevilo jako každé jiné a Lavici by ani ve snu nenapadlo, že jí nadcházející okamžiky změní celý život a pohled na něj. Paní učitelka totiž do třídy nepřišla sama, nýbrž s sebou přivedla novou žákyni.
„Tato holčička,“ sdělila dětem, „se jmenuje Natálka Kopecká, nedávno se sem
přistěhovala a bude se učit s námi.“
Lavici to na rozdíl od zbytku dětí nijak zvlášť nevzrušilo, protože příchodů
nováčků zažila již tolik, že pro ni nebyly ničím výjimečným nebo neobvyklým.
„Natálka je dcera zahraničních diplomatů a procestovala už všechny kontinenty světa,“ pokračovala ve svém vysvětlování paní učitelka.
To už však Lavice zpozorněla, neboť ji tahle Natálka právě začala zajímat. Co
by za to dala, aby se i ona mohla podívat do všech světadílů! Navštívila by pyramidy v Egyptě, Niagarské vodopády, Eiffelovku… Všechny tyto mimořádné lokality a pamětihodnosti.
„Ach jo,“ zesmutněla, nicméně nálada se jí opět spravila, když paní učitelka
rozhodla, že Natálka bude sedět právě u ní. Lavice nevěděla proč, ale z nějakého
důvodu si přála mít tuhle holčičku u sebe.
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„A nyní,“ pronesla učitelka, „si už otevřete učebnici dějepisu na straně sto padesát.“
Děti tak učinily, avšak zdálo se, že Natálku vyprávění o Starověkém Římě
nezajímá o nic víc než samotnou Lavici. Té připadalo, že Natálce také nestačí
o dobrodružstvích jenom číst a to Lavici velice potěšilo.
Ještě víc ji však překvapilo, když zjistila, že Natálka si během nudných hodin
píše tajně za učitelčinými zády deník. Zaznamenávala si do něho všechno, co
kdy na svých cestách viděla a slyšela. Každou drobnost, která ji napadla. Lavice napínala uši, jak nejvíce mohla, aby si vyslechla rozmanité příběhy o plavání
s delfíny nebo o dobrodružném výletě do polárních oblastí, kde dalekohledem
alespoň na pár sekund zahlédla tučňáky či ledního medvěda. Jejím uším také neuniklo vyprávění o projížďce na velbloudech na Sahaře během návštěvy Afriky.
Tolik vzrušujících zážitků svému deníku pověděla a všechny je popisovala do
nejmenších detailů, až Lavici přišlo, jako kdyby to byly i její vlastní vzpomínky,
nikoli pouze Natálčiny.
„Kéž bych se taky někdy mohla projet po řece,“ posmutněla si Lavice, když
jednoho odpoledne s Natálkou ve třídě osaměly.
Natálka se zmateně rozhlédla kolem sebe. „Kdo to promluvil?“
Lavice šokovaně zalapala po dechu. „Natálko, ty mě slyšíš?“
„Koho slyším?“ Když Natálce došlo, že ten zvuk vychází z její lavice, samým
překvapením ztuhla tak, že málem spadla ze židle.
„Cože? Ty… ty mluvíš?“ koktala nevěřícně.
„No ano, jako všechny lavice,“ potvrdila s úsměvem. „Ale jak je možné, že ty
mě slyšíš? Lidé nás přece nemohou slyšet!“
„Já nevím!“ Natálka schovala obličej do dlaní, chvíli přemýšlela, ale pak se
usmála. „Ale je to fajn. Alespoň budu mít nějakou novou kamarádku.“
Nemýlila se. Z Lavice a Natálky se velmi rychle staly nejlepší kamarádky. Žádná neměla dříve vysloveně důvěrnou přítelkyni, a proto byly obě rády, že se konečně našly.
„Ty se tak máš, že můžeš cestovat,“ zasnila se Lavice. „Můžeš poznat tolik lidí…“
Natálka rozpačitě pokrčila rameny. „Víš, já nemám žádné skutečné přátele.
Jen málokoho jsem potkala více než dvakrát. Jistě, s pár lidmi jsem si po našem
odjezdu z tamní destinace psala, ale dopisování nikdy netrvalo déle než pár týd43

nů. Pak na mě ovšem všichni zapomněli a popravdě, já na ně taky. Neznala jsem
je natolik dlouho, aby mi nějak zvlášť chyběli, nebo aby se mi po nich stýskalo.
Jasně mrzí mě to, ale co s tím nadělám?“
„Teď ale máš mě,“ připomněla jí Lavice a Natálka ji něžně objala.
Nicméně roky plynuly, Natálka vyrostla a ze školy odešla. Pestrý život Lavice opět
zešedl a smrsknul se na poslouchání odříkávání značek Periodické soustavy prvků.
Až jednoho dne se stalo něco podivného. Zaslechla dvě tiše se bavící dívky.
„Poslouchej, četla jsi ten nově vydaný cestopisný deník od Natálie Kopecké?“
Lavice zpozorněla, jelikož na svou svěřenkyni, její deník a společné přátelství
ani po dlouhých letech nezapomněla.
„No, jasně,“ přitakala druhá dívka. „Vždyť je to bestseller. Byl přeložen do více
než deseti jazyků.“
Lavice tomu nemohla uvěřit. Do deseti jazyků?! Natálce to moc přála, avšak
pravda byla také to, že jí ohromně záviděla. Je to vůbec možné?
„Jo, četla jsem ho, ale nemyslíš si, že je divný, že ho věnovala své školní lavici?“
První děvče prohlásilo: „Já bych řekla, že ne, vždyť tam sama přece uvedla, že
ty vzpomínky sepisovala během vyučování tajně pod lavicí, a že kdyby jí nebylo, tak by deník nikdy nedopsala.“
Lavice neměla slov. Nebylo, co na to říct. A kdyby Lavice uměla plakat, zatlačila by slzu dojetím. Za celou svou existenci prahla po nějakém dobrodružství.
Teprve teď jí ovšem došlo, že to největší dobrodružství svého života již prožila.

ZÁHADA JEDNÉ TŘÍDY
NELA GÁBRIŠOVÁ
Jeden by řekl, že příběh, který vám chci vyprávět, je vymyšlený, jiný zas, že je
neskutečný, až nesmyslný, avšak já vím své. Jsem blázen? Možná. A přesto mě
posloucháte! Že čtete? Omyl! Kniha k vám promlouvá a vdechuje vám svůj pří44

běh. Příběh, který ožil! Tajemství zpod lavice! Vše se odehrálo ve třídě 9. A, tam
v rohu stojí lavice, na konci celé řady, odstrčena od všech. Po většinu času je
zde tma a žáci se jí vyhýbají, ale to není jediná odchylka od ostatních. I přesto,
že v ní nikdo nesedí, vrže tak děsivě, až jde mráz po zádech a nejednou vyděsila žáky při vyučování. Avšak lavice byla opuštěna jen do té doby, dokud jsem do
příběhu nevstoupila já.
„Tak co Zdeno? Jak se ti zatím líbí v naší třídě?“ zeptala se mě Milada, která byla taky jediná, co se se mnou, jakož to s nováčkem a ,s tou co sedí v děsivé lavici‘, bavila.
„Ale jo. Celkem to jde, až na to, že na mě všichni koukají skrz prsty.“
Milada mě pohladila po rameni: „Neboj, však ono je to přejde. Hned jak jenom zjistí, že jsi super holka a že nejsi špatná jen proto, že sedíš v té příšerné lavici.“
„Díky,“ objaly jsme se a šly jsme na hodinu.
„Dobrý den, děti!“ pozdravil nás učitel na občanskou výchovu. „Tak dnes si
povíme něco o naší psychice a emocích. Dokázal by mi někdo definovat toto
slovo řeckého původu?“
Třída mlčela, pak se ozvala Lili: „To je něco jako chování?“
„V podstatě ano. Psychologie je věda, která se zabývá studií lidského chování, mentálních procesů a tělesného dění. Nebudu vám tu vykládat odborné názvy, kterým byste stejně nerozuměli. Psychologie je těžká věda, a tak to nebudeme probírat až tak do hloubky, spíše si o tom jen tak popovídáme. Psychiku
a emoce máme všichni, dokonce i zvířata a jen málokdo se dokáže v tomto oboru opravdu dobře orientovat. Je to vlastně ohromné bludiště tajemna a neznáma, a tak není obtížné se v něm ztratit! Není radno si s ní zahrávat! Jsou to temné vody, kde se může nezkušený člověk utopit!“ V tu chvíli pana učitele přerušilo hřmotné řinčení školního zvonění. „No to bude asi pro dnešek vše. Hezký
zbytek dne.“
„Zdeni! To bylo tak zajímavé, až mi šel mráz po zádech!“
„Jo docela zajímavý,“ sbalily jsme si a spolu s ostatními šli na češtinu. Do třídy
s děsivou lavicí. Bála jsem se. Když jsme přišli do třídy, šla jsem pomalu k lavici. Se strachem jsem ji pozorovala. Třída byla jasně osvětlena, ale lavice byla stále ve stínu. Našlapovala jsem po špičkách, přibližovala jsem se stále blíže a blíže!
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Čím víc jsem se přibližovala, tím víc mi v krvi stoupal adrenalin! Položila jsem
tašku vedle lavice, odsunula židli a sedla si. Když vtom… jako praskání starých
kostlivcovo kostí se lavice pohnula! Uskočila jsem! A po čase, asi v polovině hodiny, zas a zas!
„Už toho mám dost!“ řekla jsem Miladě. „Já už tu zpropadenou lavici nechci!“
„Neboj. Učitelka Sýkorová už o tom řekla panu školníkovi a ten to určitě dá
do pořádku.“
„No, snad.“
Už, už jsme byly na odchodu, když vtom nás učitelka Sýkorová zastavila:
„Holky! Kolikrát jsem vám říkala, ať si po sobě uklízíte ten svinčík v lavicích!?“
Podívaly jsme se. Všechny lavice byly uklizené, ale v mé lavici byl jakýsi papírek.
„No nekoukejte. Ten papírek tam před vámi nebyl, takže musí být po vás!“
Nechápala jsem to. Jak může být po nás? Já tam žádný papírek nedala, ale i tak
jsem ho šla sebrat. Chtěla jsem ho vyhodit, už jsem byla u koše, jenže najednou
jsem si všimla, že je na něm něco napsáno. Rozbalila jsem ho a přečetla ho. Byl
napsán starým inkoustovým perem se spoustou kaněk.
POMOC bylo napsáno na tom kousku papíru. Vypadalo to dost naléhavě, ale
i tak jsem to nechala být a papírek jsem vyhodila.
„Cos tam tak dlouho zkoumala?“ zeptala se Milada.
„Četla jsem si ho.“
„A co tam bylo?“
„Pomoc.“
„Co?“
„No, bylo tam napsáno pomoc!“
„Nic víc?“
„Ne.“
Aha. To je divné.“
„No to teda, třeba si z nás jen někdo dělá srandu. Pojď, jdeme radši na další hodinu.“
Kéž by to byla pravda! Ale papírky se v lavici objevovaly zas a znova, každý
den, když jsem měla v této třídě hodinu. Stále na nich bylo napsáno roztřeseným písmem to samé. POMOC! DUSÍM SE! UMÍRÁM! Ani vrzání a skřípání neustávalo, a i když se na lavici byl podívat pan školník, nic s tím nenadělal!
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Takhle to trvalo celý měsíc! Jednou se však stala změna, místo papírku s nápisem
pomoc se v ní objevila podivná mapka. Vypadalo to jako bludiště, a tak jsem se
s tím šla poradit za Miladou.
„Hmm… Nevím, nevím. Něco mi to připomíná, ale co? Tři řady hranatých
závorek po šesti?“
„Koukej!“ řekla jsem. „Na ten obdélník vepředu a tady před tou první řadou
taky!“
Milada se zamyslela. „Nemohla by to být naše třída z ptačí perspektivy?“
„Možná, ale proč je zakroužkovaná ta třetí lavice v druhé řadě?“ zamyslely
jsme se.
„Tam přece sedím já!“ vykřikla Milada.
„Co s tím máš společného?!“
„Nic! Přísahám!“ bránila jsem se. „Tak co to znamená?“
„Možná je něco s tou lavicí.“
„Tak se tam půjdeme podívat.“
„Tak jo!“
Ve třídě zrovna nikdo nebyl, stejně jako v lavici. Nebylo na ní nic neobvyklého, a tak jsme byly opět bez vodítka.
„Tak já už opravdu nevím,“ řekla Milada a sundala si botu, aby si mohla upravit ponožku. Bota se překulila vzhůru nohama.
„Počkej!“ zarazila jsem ji a vzala její botu. Měla ji pomalovanou červenou fixou, to dělala vždy, když se nudila.
„Co? No tak jsem se při výtvarce nudila no.“
„Ale o to nejde. Cos to tam vlastně malovala?“
„Nic konkrétního. Jen nějaký čmáranice. Šipky, kroužky, křížky a tak.“
„Ne, ne, počkej!“ řekla jsem jí, doběhla jsem k tabuli pro křídu a začala po
zemi malovat to samé, co měla na botě.
„Co to děláš?!“
„Uvidíš! Je to vlastně plánek…“
„Co když tě někdo uvidí?! Co si asi tak pomyslí?! Co jim řekneš?!“
„Počkej!“ odsekla jsem jí.
Po chvíli bylo hotovo. Pak to Miladě došlo.
„Počkej, ty chceš…“
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„Jo! Pojď, pomůžeš mi!“ řekla jsem Miladě a začaly jsme společně přesouvat
zakroužkované lavice po směru šipek na zakřížkovaná místa, podle plánku. Mezi
zakroužkované lavice patřila i ,děsivá‘ lavice. Konečně bylo hotovo! A když jsme
druhý den přišly do školy, lavice už nevrzala ani neskřípala! A na konci hodiny se
v ní objevil papírek se zprávou… DĚKUJI. Poslední papírek. Od té doby jsem
tam už žádný další nenašla.
Toto je můj příběh. Jak si ho přeberete, je na vás. Ale nikdy nesmíte zapomenout na to, že všichni a všechno má svou psychiku, své city, SVOU DUŠI!

JAK SE V NÁS MÁ NĚKDO VYZNAT,
KDYŽ TO SAMI NEDOKÁŽEME
ANNA HURBÁNKOVÁ
Každý by měl mít někoho, komu se může svěřit, když ho něco trápí, když ho
něco bolí a ubíjí zevnitř. Já taky takového člověka mám, jmenuje se Isabella a je
to má nejlepší kamarádka. Je pořád se mnou a ví o mně všechno. Snaží se mi
vždy pomoct a poradit, ale ne vždy jsou její nápady… Jak to jen říct? Korektní?
Jsou prostě zvrhlé. Nikdy si nejsem jistá, jestli je vůbec myslí vážně. Každopádně mi pokaždé zvednou náladu.
Je chladný podzimní podvečer. Koukám z okna. Do šera svítí pouliční lampy. Na obloze se třpytí hvězdy. Do obličeje mi fouká studený větřík a hraje si
s mými rozpuštěnými vlasy. Na ulici dole pode mnou procházejí malé opozdilé postavičky vracející se zpátky domů. I přes teplé kabáty jsou promrzlí na kost
a těší se do tepla svého domova ke svým blízkým.
Často pozoruji okolní dění ze svého okna, když se moji rodiče hádají. Pokaždé se chytnou kvůli nějaké maličkosti, ale pak vždy zaslechnu své jméno, proto
se už radši zavírám ve svém pokoji. Jak tak sleduji lidi pod sebou, občas se tam
48

mihne jedna konkrétní osoba. Vždycky se na mě podívá a světlo z lamp tak odhalí zohavený obličej bez tváře. Vypadá, že má masku nebo nějakou látku přes
obličej, avšak já vím, že je to jeho pravá podoba. Mezi davem vyčnívá jeho vysoká vyzáblá postava s mrtvolně bílou pletí oblečená v pohřebním obleku. Vídám
ho už od malička, když jsem byla menší, nepotkávala jsem ho tak často. Někdy ho jen slyším, jeho chraplavý a přerývaný dech. Nahání mi hrůzu. Pokaždé,
když se objeví, třeští mě hlava bolestí. Čím blíž je, tím větší a bodavější bolest to
je. Poslední dobou ho vídám poměrně často, když se naši hádají, během hovoru
s klukem, co se mi líbí, nebo když se pozdě v noci snažím naučit na nadcházející testy. Nejčastěji však jeho kostnatou siluetu oděnou v černém saku potkávám
ve škole. Jak sedí v zadní lavici při mé prezentaci před třídou, slyším jeho nepřirozený dech ozývající se za katedrou při psaní písemek. Opravdu blízko je, když
si ze mě dělají srandu spolužáci. Teda konkrétně jedna holka, Denisa. Ale Adam
se mě zastane, když je poblíž. Možná proto se mi tak líbí, nebojí se jí, a hlavně
si od ní nenechá nadávat.
Sice jsem si ve třídě moc přátel nenašla, ale to mě zas tak netrápí, mám Isabellu. Bavíme se spolu odjakživa. Neudělám bez ní ani krok. Nemám před ní žádné tajemství, je to jediný člověk, kterému doopravdy věřím. Řekla jsem jí o svém
strachu z Beztvářího, pověděla jsem jí o Adamovi, jak moc se mi líbí a že na něj
pořád myslím, že mi hrozně plete hlavu a nemám tušení co dělat. Jenže její teorie Kdyby se stala Denise nějaká ‚nehoda‘, přece by tě už nemohla obtěžovat a tím
by se Beztváří držel od tebe kousek dál, mě znepokojuje.
A možná, kdybych se držela její rady… Jenže ne, já se nedržela. A teď? Teď
se zmítám v bolestech na své posteli. V nitru cítím sžírající prázdnotu. A mám
temný pocit sevřenosti, jako by mi někdo stál na hrudníku. Chce se mi křičet,
ale nejde to. Místo toho mi tečou po tvářích hořké slzy smutku, strachu a bolesti. Po chvíli, když mi slzy už dojdou a já se mohu zase svobodně nadechnout,
vyprávím Isabelle, co se mi stalo.
Dnes mi Beztváří dělal příliš velkou společnost. Nejdříve jsem ho zahlédla
z okna při psaní testu. Poté jsem cítila, jak mi dýchá za krkem, když jsem viděla Denisu s Adamem se objímat. Možná jsem měla udělat, co jsi mi radila, než
bylo pozdě. Pak jsem šla domů, odkud už zvenčí byla slyšet hádka rodičů. To už
jsem před Beztvářím utíkala. Vběhla jsem sem, do svého pokoje. Mám pocit, že
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mi samou bolestí praskne hlava. A pak se to stalo. Pomaloučku se začaly otevírat dveře. Nejprve jsem viděla jen kostěné prsty, jak z boku chytly dveře, aby se
snadněji otevřely. Poté se v nich objevila celá postava, musel se hrbit, aby se mi
do pokoje vůbec vešel. Pohyboval se hezky pomalu, jako by si vychutnával bolest, kterou mi způsobuje. Krev ve spáncích mi začala pulzovat ještě silněji. Je to
bolest, která se nedá vydržet. Pak mi Isabella poradila:
„Nejlehčí způsob, jak si ulevit od bolesti psychické, je přece bolest fyzická.“
Musela jsem ji poslechnout. Však když jsem ji posledně neuposlechla, situace se
jen zhoršila. Tak jsem popadla první ostrý předmět ze stolu. Nůžky jsem si vzala
do pravé ruky a ostrou hranou silně přejela po svém levém předloktí. Rána mi nepřišla dostatečně hluboká, tak jsem ještě přitlačila. To už byla kovová čepel nůžek
zbarvena do ruda. Po ruce dolů mi začaly stékat potůčky husté a teplé krve. A Isabella měla pravdu. Skutečně se mi ulevilo. Ale ne dost. Vzala jsem tedy nůžky do
druhé ruky, celá se mi klepala, přesto jsem tvrdě rozřízla i svoje pravé předloktí.
Poté se mi zatočila hlava a moje poslední myšlenka byla, že teď už mi bude líp.
Zemřela jsem na vykrvácení. Možná, kdyby se mí rodiče tolik nezaobírali hádkami a věnovali mi více pozornosti, včas by zjistili, že jsem trpěla schizofrenií.
Škoda, mohly jsme tu být s Isabellou o něco déle.

JIZVA VĚČNOSTI
LENKA KOPEČNÁ
Jako každý všední den stoupám i dnes po studených kamenných schodech do
druhého patra naší školy. Do oken v mezipatře prostupují paprsky červnového
slunce. Moje podpatky tiše klapou o jednotlivé schůdky a já se každou vteřinou
přibližuji svému cíli. Tuhle cestu znám nazpaměť. Nedokážu ani spočítat, kolikrát jsem ji šla. Na místní gympl jsem přišla jako pubertální holka, která neměla
o skutečném světě ani představu. Začala jsem zde studovat a dospívat.
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Vstoupím do hlavní chodby druhého patra a zatáčím doleva. Přecházím první
třídu, kde je klid. Odjela na výlet do Prahy. Na druhé dveře se ani nepodívám.
Uvnitř třídy je hrobové ticho. Žáci spolu s učiteli tělocviku vyrazili na vodák.
Stojím před třetími dveřmi, na kterých stojí: 3. B, třídní učitelka: Irena Pařízková. Ve třídě je hluk, jako když se francouzští revolucionáři dobývali do Bastily.
Dveře se lehce otřesou. Další třída, která hraje fotbal s bačkorami.
V první minutě, kdy otevřu dveře třídy, se čtyři kluci zvedají ze země, sbírají
přezůvky a uklízí koše pod umyvadlo. Ze zadních lavic přejde pár dívek s otrávenými obličeji na svá místa. U skříně sedí parta lidí, která kouká do svých mobilních zařízení a nevšimne si mé přítomnosti do doby, než do nich šťouchne jeden z fotbalistů. Odložím svůj diář s tužkou na katedru a řeknu: „Jelikož vaše
třídní učitelka onemocněla, budu vás mít na starosti teď já.“
Někteří studenti se zasmějí. Nejspíš proto, že si nedokážou představit, jak někdo může dostat chřipku v letních dnech.
„A co výlet? Kam nás vezmete, paní čelko?“ zeptá se Jarda.
„Když budu brát v potaz, že jste se na žádném nedomluvili, nic jste si neobjednali, nevybrali jste si ani peníze, našla jsem jediné řešení.“
Dívka ve druhé lavici nadšeně vykřikne: „Jaké? Mohli bysme zajít na město
nebo na stadion.“
Odpovím: „Říká se mohli bychom, Markéto. A nemohli. Už jste na naší škole
tři roky a na vaší třídě je to podstatně znát,“ rozhlédnu se kolem sebe a pokračuji:
„A tak jsem se rozhodla, že následující dva dny věnujeme renesanci vaší třídy. Pro ty,
kteří si nepamatují z našich hodin češtiny slovo renesance, připomínám, že znamená znovuzrození. Takže si zajděte za paní uklízečkou pro potřebné věci a vraťte se.“
S trochou výčitek se zvednou a odejdou ze třídy. Já přejdu k oknu a zadívám
se ven, kde pod budovou školy stojí malé atrium. Hlavou mi prolétne myšlenka
na den, kdy jsem se loučila se svojí třídou s maturitním vysvědčením v ruce. Po
skončení střední školy jsem začala navštěvovat vysokou školu v Olomouci, kde
jsem vystudovala filozofickou fakultu. Na nic jsem nečekala a hned po inauguraci jsem se vrhla učit.
Z mého zasnění mě probudilo zvučné otevření dveří a hlasy mých dvaceti
osmi svěřenců, kteří vběhli do třídy jako smečka vlků. V rukách drželi kbelíky,
košťata, hadry a čisticí prostředky.
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„Napusťte si kýble, vymáchejte hadry a do toho. Děvčata budou mít na starosti skříně a kluci půjdou čistit lavice. Na konci dne nechci vidět žádné nápisy, obrázky nebo nadávky na žádném vybavení vaší třídy,“ řeknu jim s úsměvem na tváři.
Po dvou hodinách práce stihli vyčistit polovinu lavic a dvoje dveře od skříní.
Na začátku se jim sice moc uklízet nechtělo, ale hotová práce je po nich vidět.
Člověk by neřekl, že parta lidí, která má svůj mobil přilepený k ruce několik hodin denně, může být tak pracovitá a výkonná.
„Paní učitelko, dáte nám už přestávku? Já od rána nic nejedla a už mám fakt
hlad!“ prohlásí Laura, která utírá prach na vrchu skříně.
„Ještě deset minut. Pak si dáme půl hodinky pauzu,“ sdělím jí.
„Máme problém, paní čelko. Nápisy se nám povedlo vyčistit, ale tohle se nám
odstranit nepovede,“ pronese Vláďa a ukazuje na spodní stranu lavice, která stojí u okna jako druhá od katedry.
„Co je to za problém? Jestli je lavice počmáraná liháčem, dá se to vyčistit,“ sdělím mu a přecházím k oknu, kde stojí skupinka kluků.
Přijdu k lavici, která má dřevěnou desku se zeleným okrajem. Dva kluci ji drží
v nakloněné poloze a já vidím nápis, který je na spodní desce lavice vyrytý tak
hluboko, že by jednotlivé řezy mohly proniknout až na druhou stranu desky. Na
lavici stálo: Byl jsem tu. -F
*
Do oken nám pronikají paprsky dopoledního slunce. Je to jen pár týdnů, co
jsme nastoupili po prázdninách do školy. Babí léto je v plném proudu a my se
těšíme až za pět hodin budeme moci školu opustit a jít do kavárny.
Během přestávky sedím se skupinou holek u jedné lavice. Povídáme si o nějakém filmu, který zrovna vyšel. Podívám se na hodiny a zjistím, že za chvilku zazvoní. Proto se zvednu a jdu si připravit věci na hodinu. Všechny ostatní holky zůstávají sedět a rozebírají smyslné křivky hlavního herce. Musím přejít skoro celou
třídu, než se dostanu na své místo. V tom si všimnu, že na židlích před mojí lavicí sedí dva kluci. Něco si navzájem šeptají, když kluk sedící napravo předává nůž
tomu druhému. Vypadá jako by mu společně s ním předával i nějaké instrukce.
Ani jsem si nevšimla, že zazvonilo. Učitelka vchází do třídy a já si spěchám sednout na své místo. Naše učitelka fyziky si chce zapsat chybějící, proto mám ještě
52

čas. Zlehka šťouchnu nohou do kluka, který sedí přede mnou a řeknu:
„Co ti to dával, Vítek?“ Předstírám, že jsem neviděla nůž a snažím se zjistit,
na co ho potřebuje.
„To nic. Jen mně dopsala propiska. Dal mi svoji náhradní,“ vysvětlí mi Fanda
a pohlédne na mě s výrazem ptajícím se, jestli vím pravdu.
Nedávám na sobě nic znát, i když vím, že mi právě zalhal. Z jeho namodralých rtů slyšíme lži poslední dobou docela často.
„To by bylo blbý, kdybys neměl čím psát. Teď popíšeme tak tři stránky,“ odpovím mu.
Pousměje se a řekne mi: „Počkej na zemák, tam jich bude pět.“
Otočí se dopředu, protože učitelka začala vyprávět něco o motorech a jejich
spalování. Všichni otevírají sešity a začínají si psát poznámky. Já ale přemýšlím,
na co by mohl Fanda potřebovat nůž. Všechno už má zařízené a příští týden má
odjet do Brna. Začnu poslouchat učitelku, ale hlavou se mi honí úplně jiné myšlenky. Najednou se zadívám před sebe na hadičku s kyslíkem, která začíná v jeho
batohu a směřuje nahoru k němu. Za hadičkou se leskne v lavici kapesní nůž.
Nedává mi to smysl.
*
„Paní čelko, je vám dobře?“ ptá se mě Vláďa.
Najednou je ve třídě takové ticho, že by byl slyšet zvuk špendlíku padajícího na zem. Všichni studenti ovšem nekoukají na onu poškrábanou lavici, nýbrž na mě. Stojím tam v naprostém úžasu s otevřenou pusou. Nemůžu uvěřit,
na co právě koukám. Poznala jsem ten rukopis. Škrábanec, který nejde zahojit
a nikdy nezmizí.
„Ano, jsem v pořádku.“ Snažím se vzpamatovat ze šoku. „Tohle neodstraníme. Měl jste pravdu, Vláďo.“
„Vidíte? Paní čelka přiznala, že mám pravdu. A vy jste mi tvrdili, že se takového
dne nedočkáme,“ vykřikne s nadšením Vladimír, jako by objevil osmý div světa.
„Zázraky se dějí,“ pronese Lea, která svoji ironii v hlase pořádně zdůrazní.
„Kluci, položte tu lavici. Dáme si přestávku a pak budeme pokračovat. Já zkusím zjistit, co s tou lavicí máme dělat,“ prohlásím.
Mířím ke dveřím, v nichž mě zastihne Vláďa, který se mě zeptá: „Vy víte, kdo
to udělal, že?“
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Nevím, jak mu mám odpovědět. Nechci mu lhát, a proto volím strategickou
odpověď. „Tuším. Ale mohu se mýlit.“
„Ale, paní čelko, vy to víte. Jinak byste na to nezírala jak na svatej obrázek,“
řekne mi s odhodláním v hlase.
„Dobře, vím to.“
„A kdo to byl? Učila jste ho?“
„Ne, neučila. Byl to můj spolužák.“
„To už je to tady tak dlouhou? Já si toho nikdy nevšiml.“
„Nedělej ze mě dinosaura. Já tady studovala jen před pár lety.“
„Jo jo. A proč to tam vyryl? To si hrál na Fantomase nebo co?“
„Těžko říct. Ale to F neznamená Fantomas, ale František,“ vysvětlím mu.
„Aha, tak až potkáte toho Fandu, zeptejte se ho, proč to udělal? Musel si s tím
dát docela práci.“
„Dobře. Teď se běž najíst, ať pak máš hodně síly na úklid.“
Vláďa se otočí a pospíchá za kluky. Zavřu za sebou dveře a chvilku čekám, než
začnu kráčet ke schodům. Nemohla jsem mu říct, že už nikdy nebudu mít šanci se Fandy zeptat, proč to udělal. I kdybych si to sama moc přála. Po člověku se
vám začne stýskat až ve chvíli, kdy už nemáte možnost ho obejmout a říct mu,
jak moc ho máte rádi. Já to naštěstí udělala a s Fandou jsem se rozloučila. Doufám, že dodržuje svůj slib a dohlíží na mě ze shora, abych nedělala žádné blbosti.
Už jsem v prvním patře, když si všimnu, že mi po tváři teče slza. Utřu si ji
a usměji se. Nikdy si nepřál, abychom ho oplakávali. Měl jediné přání, abychom
si ho pamatovali, jaký byl před tím. A najednou jako by mě zasáhl blesk a já už
vím, proč to Fanda vyryl. Miloval horory a detektivky, a proto tu větu zformuloval
takto. Snad si myslel, že by mohla někoho polekat. Ale to byl jen jeho vtip. Myslím, že ten nápis vyškrabal Vítkovým nožem s takovým úsilím hlavně proto, aby
se vědělo, že zde studoval a žil svůj život. Aby nebyl zapomenut. A já se s vámi vsadím, že má a bude mít strašnou radost, až ten nápis uvidí další žáci, učitelé, rodiče
a budou přemýšlet, kdo ho mohl napsat. Navždy zůstane alespoň záhadnou jizvou
na lavici této školy. A já se postarám, aby jeho odkaz nikdo nezničil.
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KYTIČKA POMNĚNEK
MARKÉTA NEUBERGOVÁ
Nikdy jsem o tom nikomu neřekl. Dodnes ani nevím, kam zmizela. Jestli ji
sebrali nebo jestli odešla. Vlastně ani nevím, odkud přišla. Prostě jsem šel domů
a ona stála na rohu ulice, jako by na mě snad čekala. To mi přišlo nesmírně
zvláštní. V naší společnosti přeci není čas na postávání, každá vteřina se musí zužitkovat, jak nejlépe to jde. Musíme spět k pokroku a hledět kupředu. Musíme
dál budovat naši společnost. A ona tam prostě stála. A v ten okamžik se všechno
mělo změnit a já měl cítit to, co nikdy před tím.
Snad jsem o ní nikomu neřekl, že by to příliš bolelo, snad jsem měl strach, že
by pro mě přišli. Ale teď už na tom nesejde. Snad jsem se odhodlal o ní vyprávět, aby nezmizela úplně, když už nemůže žít v mých vzpomínkách. Snad jsem
to už nemohl unést sám.
Možná vám budu připadat směšný, musím však přiznat, že jsem nikdy předtím nikomu nic nevyprávěl. Možná vás to ani nebude zajímat. Možná je vaším
cílem zužitkovat každou vteřinu a tohle budete považovat za ztrátu času. Ale
možná, že budete jako ona. Ani nevím, kde vlastně začít. Ona byla… nepopsatelná. Čišela z ní zvláštní energie. Všechno kolem ní bylo jaksi podivné.
Ona mě na rohu té ulice oslovila. Mým číslem. A já nevěděl, odkud jej zná.
Nikdy předtím jsem ji neviděl. Ale ona se mnou mluvila s takovou samozřejmostí, že jsem ani nevěděl, co dělám, když jsem spolu s ní odbočil na druhou
stranu, než jsem měl namířeno.
Její byt byl plný věcí, které jsem nikdy neviděl, o kterých jsem snad ani nikdy neslyšel. Byly to věci z minulých dob. Věci, které byly zbytečné. Které měly
být dávno zapomenuté. A ona mi je všechny ukázala. Popsala. Mluvila o nich tichým hlasem. Smutným. Jako by jich litovala.
Já věděl, že bych na ně neměl ani sáhnout, že bych měl hned odejít. Ty věci byly
skrz na skrz prolezlé bakteriemi a viry, které se nám už dávno podařilo vymýtit.
Kdyby se tak o nich někdo dověděl… Ale přesto jsem nemohl odolat její vášni.
A tak jsem si sedl vedle ní na rozvrzanou židli. A ona pustila hudbu z popraskané desky nějakého starého přístroje. Krásně se hodila k těm věcem, co tam měla.
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Živě si vybavuji ten stůl. Nebyl z lesklého mléčného skla, jako jsou ty ze standardního vybavení, ani z čirého, jako ty z delux1. Byl snad ze dřeva, celý poškrábaný.
Zeptal jsem se, proč jej má, jestli nechce koupit nový a ona se rozesmála.
„To je lavice,“ řekla, „u té se děti učily ve škole.“
Nejdřív jsem vůbec nechápal. Víte, v naší společnosti to tak dávno nechodí.
Máte implantát a to stačí, žádné učení. To jsou zastaralé metody. Ani nevím, jak
vlastně taková škola přesně vypadala, ale prý tam seděli u takovýchhle stolků.
„Koukej, kolik si tam toho psali!“
Nerozuměl jsem ničemu z toho. A ona se mi smála. Ale mně to nevadilo.
A ona přejížděla konečky prstů po každém záhybu těch znaků, zasněně, se
zvláštním výrazem v očích. A pak ukázala na malé srdíčko probodnuté šípem,
vyryté tenkou linkou, skoro až dokonale symetrické.
„Tady seděl Oliver,“ pronesla, „měl moc rád umění…“
A já ani nevěděl, co tím myslí, ale nechtěl jsem to přiznat, a tak jsem jí jenom
poslouchal a díval se, jak tam tak zasněně sedí.
A pak vyšvihla ruku do vzduchu a pronesla nebývale pevným hlasem: „Pane
profesore, mohl bych na vás mít dotaz?“
„Ale samozřejmě, Olivere, jen se ptejte…“ a pak se rozesmála na celé kolo.
A já se musel smát spolu s ní, i když jsem věděl, že bych neměl, že nás můžou
slyšet, že pro nás můžou přijít.
A pak se na mě podívala a povídala dál, se zvláštním tónem v hlase. „Víš, dřív
to bylo všechno jinak, úplně všechno. Ale to ty vlastně nemůžeš vědět, nevíš vůbec nic, ale to nevadí, já bych to taky nevěděla, ale pak jsem to našla, víš? A změnilo to úplně všechno. Úplně. Víš, co je zvláštní? Že se to všechno stalo před tak
krátkou dobou, a my si ani tak nemůžeme vzpomenout, prostě to nejde. Viď, že
ne? Zkoušels to vůbec někdy? Vzpomenout si, co bylo dřív? Nevadí, já ti to povím, úplně všechno.
,Možná bych to s vámi mohl probrat osobně? Je to jen dotaz k vašemu hodnocení…‘
,Ale, Olivere, jen se zeptejte přede všemi, oni mají právo to také vědět, chcete
se snad zeptat, proč jsem vám napsal takové hodnocení? Že jste snad splnil vše,
ale přesto jsem napsal, že práce nestojí za nic? Olivere, já nevím, kdo vám kdy, co
řekl, ale to není umění, vy prostě nemáte talent. Víte, kolik jsem učil výborných
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žáků, kteří to někam dotáhli? Kolik jsem učil těch průměrných? Kolik jsem učil
těch špatných? Ale ti aspoň neměli tu drzost hrát si na malíře. Já vám to říkám
na rovinu. Najděte si jiný obor.‘ A on se na něj strašně smutně podíval. Vážně.
A pak snad chtěl něco říct, ale neřekl nic. Viděl tolik očí, co se k němu upíraly. A tak radši sklonil hlavu, aby se jim vyhnul. Ty ani nevíš, co všechno se v ten
okamžik stalo. Nemáš ani tu nejmenší představu.
Později odpoledne si šel sednout ven, aby byl sám. Nemohl více unést ty pohledy. Jenže nebyl sám. Byla tam ona. A sedla si k němu. ,Nic si z toho nedělej, on je prostě zlej, mně se to líbí, vážně.‘ Ale on se na ni ani nepodíval. Jenom tam seděl, hlavu v dlaních. A ona se na něj upřeně dívala. A pak se přesunula před něj a sedla si na paty. Naklonila se až těsně k němu. Ale on pořád nezvedl hlavu. A tak odešla.
Oliver chtěl být sám často. Ale jí to přišlo neuvěřitelně smutné, a tak chodila za ním. A chtěla ho rozveselit, chtěla ho rozesmát. A někdy se jí to i podařilo. Ale neměla ani to nejmenší tušení co dělá, co způsobí. Bavili se spolu často,
snad k sobě měli blíž než ostatní.
,Něco jsem ti přinesl, nemusíš si to brát, jestli nechceš, ale říkalas, že se ti líbí,‘
a dal jí do ruky malinký obrázek. Krásný. Plný květin. A jí se vážně moc líbil.
A vzala si ho. A objala ho. Ale pak, opravdu nevím, jak se to stalo, ale nějak jí
ten obrázek vypadl a ona si toho nevšimla. A on ho tam snad našel. To nevím,
ale nikdy s ní už nepromluvil. Nikdy už nic nenamaloval.“ Najednou mluvila
strašně rychle. Jako by se omlouvala, jako by se to ze sebe snažila všechno dostat.
„Ty nevíš, kdo vytvořil Systém, nikdo to neví, ale Oliver neměl rád jenom
umění, on byl neskutečně inteligentní. A snad ona způsobila, že šel jinou cestou, nechtíc. Nemůžeš si vzpomenout vůbec na nic, viď? Na nic, co bylo jinak,
než je teď. Já jsem taky nemohla. Ale pak jsem to našla, víš? Našla jsem ho úplně náhodou. Vůbec netuším, jak se sem dostal, kdo ho sem přinesl. A pak jsem
si vzpomněla na všechno.“ A já jsem nechápal. Nic. Nic z toho, co říkala, prostě
nedávalo smysl. A ona vypadala rozrušeně, jako by se ospravedlňovala. Ona byla
zvláštní. Nikdy jsem nepotkal nikoho podobného. A pak mě tichým hlasem požádala, abych odešel. A tak jsem šel. Dočista zmatený.
A pak už jsem ji nikdy neviděl. Šel jsem k ní. Jestli tam není někde v koutku
s nějakou tou starou věcí, ale nebyla tam. Byly tam jen ty věci. A tak jsem si sedl
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k té lavici a díval se, co na ní je. Taky jsem chtěl vidět ty příběhy, co skrývá, doufal jsem, že pochopím, ale neviděl jsem je.
Ten byt jsem prohledal úplně celý. A pak jsem si znovu sedl k té lavici. A pak
jsem si ho všiml. Toho malého obrázku, plného květin. Byl to snad první obrázek, co jsem kdy viděl a byl nádherný. Nádherně propracovaný. Ale smutný. Byl
plný povadlých květin, sklánějících se jedna nad druhou. Byly to luční květiny,
snad z konce jara. Až jsem skoro cítil tu vůni. Nasládlou vůni tlející trávy. A najednou jsem měl hlavu plnou vzpomínek, plnou vzdálených obrazů, které na tak
dlouhou dobu zmizely. A vzpomněl jsem si i na kakosty, ty měla nejraději, i na
malé modré pomněnky. A pak jsem si všiml drobného úhledného písma vrytého do desky té lavice. Vzpomínáš, Olivere?

LILIE
TEREZA PASEKOVÁ
Dostanu se do třídy a hned vyrazím ke své lavici. Odhodím batoh a svalím
se na židli. Chci si vybalit telefon, když si všimnu vzkazu na dřevěné desce stolu. Je tu roztřeseným písmem napsáno: Někdy si přeju prostě jen zmizet. A hned
pod tím: Není už dost?
Ta věta mi nedává smysl, a tak podrobně studuju zbytek lavice, jestli text ještě náhodou někde nepokračuje. Všude je ale jinak prázdno. Chvíli nápis ještě
zkoumám a lehce po něm přejedu prstem. Omylem rozmažu otazník na konci. Fixa ještě nezaschla. To znamená, že to sem někdo napsal těsně přede mnou!
Rozhodnu se, že si toho nebudu všímat, a tak si vybalím učení a na vzkaz zapomenu. To se mi povede až do dalšího dne, kdy zaznamenám, že je text přepsaný.
Není tu jen Není už dost, ale někdo zakryl tu šmouhu po rozmazaném otazníku
třemi tečkami. To mě donutí v duchu větu dokončit podle svého a než se naději, už ji vpisuji na hrubé dřevo.
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Vycházím ze školy, kráčím přes silnici, na kterou dopadá sluneční světlo,
a před sebou vidím malé květinářství. Myslím si, že je tu nově. Nádherně to tu
voní a nevidím nic jiného než záplavu barevných kytek. Záplavu narcisů, levandulí a lilií. Pozoruju jejich tvar, různé barvy a velikosti květů. Voní po jaru. Vrací mi vzpomínky. Vrací klid a záři slunce.
Zase sedím v lavici a dumám nad tím, kdo by to tak mohl napsat: Někdy si přeju prostě jenom zmizet. Je to jako volání o pomoc…
Líbí se mi, že sem může psát kdokoliv, a stejně tak se s tím umím ztotožnit.
Není to jen vzkaz nasprejovaný na zdi, který míjím, když jdu ráno na autobus.
Napsal to někdo v mém věku, někdo ze stejné školy, ze stejného místa v lavici…
Někdo, kdo se cítí být neviditelný, někdo, kdo mi třeba porozumí.
„Vyčíslování redoxních rovnic, molární objem, látkové množství, hmotnost
atomů a molekul…“
Máme chemii. Poslouchám monotónní hlas vypočítávající témata, ze kterých
bude test, potom ten hlas beze změny intonace přejde k látce dnešní hodiny.
Paní profesorka píše na tabuli rovnici delší než je samotná tabule. Potřebovala
by ji tak dvakrát větší, aby to dopsala.
„Tak a jak ji vyčíslíme? No...?“
Chvíli je ticho.
„Je to jednoduchá rovnice, to jsme přeci dělali minulý rok.“
Vidím, jak někdo přede mnou zvedne ruku. Záchrana.
„Paní profesorko, nemělo by tam být 3KCl místo 2KCl?“
„No samozřejmě! Jak to, že si toho nikdo další nevšiml?! Nedáváte pozor!“
Většina třídy zírá do prázdna a smiřuje se se zářnou budoucností, kdy jim
nezbude nic jiného než dělat popeláře. Z prostředních lavic se ozve povzdech.
I ten, kdo se až do této chvíle orientoval, ztratil nit a do konce roku se přidává
ke zbytku třídy. Jen frustrace a vztek. Nenechám se tím rozhodit a snažím se zabavit tím, že po lavici kreslím fixou spoustu lilií, které jsem včera viděla. Začínám od středu jejich květů, pak pokračuju lístky až na okraj. Kreslím malé, velké, celé i jen jejich části. Kreslím celé kytice, kreslím celou zahradu.
Během další hodiny nám pan profesor začne rozdávat papíry plné příkladů.
Ostatní jen šokovaně zírají na stránky popsané slovními úlohami.
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„Co to je?“ ptám se udiveně.
„To máte do zítřka za domácí úkol,“ prohodí jen tak mezi řečí a otočí se na mě.
„To máme vypočítat všechny příklady z látky, kterou jsme začali probírat
dnes?“
„Ano, logaritmy, inverzní a mocninné funkce, na konci k tomu jen narýsujete graf.“
Tak to je fakt super, pomyslím si ironicky a snažím se učebnicemi zakrýt pomalovanou lavici.
„Nevíš, o co jde?“ podstrčím kamarádce před nos papír matematických úloh.
„Nemám ani tušení, to je můj nejmenší problém…,“ odpoví frustrovaně
a mně je jasné, že toho všeho už má taky dost.
Další den, když přijdu do školy, schválně zamířím přímo k lavici se vzkazy.
Někdo smazal moji část věty, kterou jsem napsala tak před dvěma dny, a dokončil ji podle sebe. Je to jiné písmo. A červený fix. Chvíli se zamýšlím nad jeho obsahem. Potom vytáhnu sešit a napíšu tu odpověď do něj. Nechci, aby se myšlenky ostatních ztratily jen proto, aby vytvořily místo pro ty moje. A tak to pokračuje dál a dál. Už tu máme člověka, který píše vázaně a modrou propiskou,
pak toho rozzuřeného, který se vyjadřuje pomocí velkého tiskacího písma červené barvy. Dále úhledný rukopis tenkou černou fixou a spoustu nových teprve objevuji.
Odpoledne, když přemýšlím nad smyslem dokončeného vzkazu od nováčka,
který nemá po ruce nic než tužku, se přistihnu, jak pozoruji hejno ptáků na obloze. A když mi přelétne nad hlavou, snažím se vymyslet další verzi té věty: Není
už dost…
Nakonec se psaní na lavici trvale účastní tak pět lidí. Někdo se snaží být vtipný, někdo píše o lásce. Někdo je naopak beznadějný a smutný. V jídelně se dívám lidem na ruce, jestli je nemají od červeného fixu. V hlavě jsem si už nějak
představila, jak asi vypadají. Snažím se svoje vymyšlené obličeje ztotožnit s těmi
reálnými, které vídám na chodbách, ale nedaří se. Po škole se zase stavím v květinářství a koupím si kytici lilií. Dojde mi, že se s těmi lidmi cítím dobře. Že
šmouha na lavici, která tam už zůstala od toho, jak moc často se daná věta měnila, ve mně vyvolává dobrý pocit.
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Hudba je nejlepší řešení na cesty, a tak si zastrčím sluchátka do uší a vycházím
vstříc dalšímu dni. Venku se už rozjasnilo, ale je pořád zima. Zkontroluji čas, nestíhám, pádím na zastávku. Nad hlavou mi přelétne zase to stejné hejno ptáků.
Je jich abnormální množství. Zastavím se, stihnu si je vyfotit. Je to nádhera. Potkávám je každé ráno a vypadá to, že jsou na minutu přesní…
Jsem ve škole. Otevřu sešit a čtu si dlouhý seznam zaznamenaných vět, které
ostatní napsali na lavici:
Není už dost věcí, které jsme chtěli zkusit, ale vzdali se jich kvůli někomu jinému?
Není už dost těch očekávání, která nenaplňujeme?
Není už dost těch nápadů, které nikdy nevyzkoušíme?
Není už dost těch nevyřešených hádek, které jen tak vyšumí?
Není už dost neustálého ustupování?
Není už dost těch pocitů, kterým se snažíme vyhnout?
Není už toho všeho moc?
Hudba z kavárny. Zaslechnu ji, když vystupuju z autobusu. Je veselá a známá. Když procházím kolem, slyším cinkání hrnků a tlumené hlasy lidí, dětský
smích. Celou ulicí se line vůně čerstvě napečených koblih a větrníků.
Nedávno jsme se začali navzájem více svěřovat. Nepředstavili jsme se. Ani
o sobě nevykládáme nějaké detaily, které by nás mohly odhalit. Jde jen o to dostat ven ze sebe starosti, co nás tíží. Díky tomu, že to jde tak dobře, mi zanedlouho docházejí nápady.
A tak se rozhodnu přepsat i začátek věty, který už je pořádně omšelý. Vezmu si
fix a velkým písmem napíšu: CO JEŠTĚ VŠECHNO MUSÍME USTÁT?!
Přibližně po měsíci dáme dohromady další text, myslím si, že si ho ostatní
taky někam zaznamenávají, protože na lavici je vždy kromě mých lilií jen jedna věta. Když si ho čtu celý z mého sešitu, vidím obličeje a slyším jejich hlasy:
„Školní lavice jsou pro nás místem, kde se vrháme do vzájemného porovnávání a vyhodnocování našich schopností. Většině z nás to shodí sebevědomí a vezme naději na jakýkoliv úspěch. Nejsme tak dobří jako naši rodiče. Nevíme, kam
nás to v životě zavede a většina z nás má potřebu ostatním stále něco dokazovat.
Že za něco stojíme.
Že jsme chytřejší, než vypadáme.
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Že jsme tak vtipní, jak se snažíme být.
Že víme, co děláme.
Že jsme v pohodě.
Na koho by se pak mohli spolehnout? Snažíme se mít na všechno odpověď.
Snažíme se, aby nám ostatní věřili, aby se nám svěřili. Snažíme se pomoci svým
kamarádům řešit jejich problémy. Co když vyřešit nejdou? Co když nikdo neřeší ty naše? Nechceme si dávat cíl, protože se bojíme, že zklameme. Jsme zvyklí na to, že klameme sami sebe, v tom nás škola celkem vycvičila. Spíš nechceme
zklamat někoho jiného. Tím bychom přiznali, že jsme prohráli.“
Další den dosednu za školní lavici, tašku hodím vedle a dívám se, jak lidé
utíkají před svými touhami jen kvůli tomu, jelikož jim bylo řečeno, že nejsou
dost… Jako kdyby známky a čísla určovaly všechno. Jako kdyby se lidská osobnost dala definovat pěti čísly.
Za těmi slovy slyším jen broušení a opracovávání dřeva. Vidím lidi, jak se snaží tvarovat malé děti do vytoužené podoby. Slyším, jak odpadávají třísky s každou připomínkou, narážkou, ironií. Cítím, jak dítě pomalu ztrácí sílu se bránit.
Díky těm neznámým lidem si nepřijdu tak osamělá. Máme na to jeden druhého, ale každý jsme na to vlastně úplně sám.
Nedávno jsem ten sešit našla a přečetla si věty v něm. Uteklo už moře času.
Změnila jsem se. Už nejsem neviditelná. Od té doby jsem si koupila stovky lilií a nad oblohou přelétly tisíce ptáků. Spoustu věcí jsem pochopila a některé mi
pořád nedávají smysl. Přibyly mi vrásky a více slz. Zbyla mi jen vzdálená hudba z kavárny a vůně dezertů. Ale jsem tady. Pokaždé, když mi nad hlavou zašustí křídla ptáků, zastavím se, pohlédnu na ně a vzpomenu si.
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NEJBLÍŽ, CO SI KDY BUDEME
IVANA SLACHOVÁ
Jednou při hodině matematiky, když jsem učitele poslouchala nanejvýš tak
z poloviny, jsem brouzdala rukou po lavici. V tom se mé prsty zadrhly o něco
hrubého. Přejela jsem rukou zase zpátky. Je to něco vyškrábaného ve dřevě. To
není v naší škole nic neobvyklého, lavice jsou všemožně pokreslené a ze všech
stran plné žvýkaček. Nebýt neskutečně nudné hodiny matematiky, ani bych se
nenamáhala se zajímat, ale v tu chvíli to bylo opravdu to nejzajímavější, co se
mi mohlo naskytnout. Dlouho jsem bádala nad tím, co je tam napsáno. Není
to tam zase tak dlouho, není to úplně nové, ale taky žádné retro. Může to tu být
rok nebo nanejvýš pár let. Lavice se za tu dobu zaplnila dalšími malůvkami a nápisy. Tento bohužel pohltily také. Tudíž se pomalu topil v záplavě lihového fixu
a ve velkém nápisu: Škola je na h…o.
Zazvonilo, hodina skončila, ale já zůstala sedět a luštila vyřezaný nápis. Nakonec není tak nečitelný a podařilo se mi ho zcela přečíst.
Posledním vlakem
pojedem spolu
Opakovala jsem si pro sebe polohlasem: „Posledním vlakem, pojedem spolu...“ To znám! Úplně to ve mně zní, souzní, splyne. Přistihla jsem se, že se rozhlížím a hledám autora toho nápisu. Jako by tu snad mohl být? Může stát hned
vedle mě? Nemusí tady vůbec být a nikdy ho nenajdu. Nebo ji? Pravděpodobně je to ona, podle písma. Je jemné a moc příjemné na pohled, i když je na něm
znát čas. Je ten nápis určený snad pro mě? Nejspíše ne. Ale cítila jsem k němu
zvláštní pouto. Došlo mi, jak hloupě musím vypadat, ale naštěstí se nikdo nedíval. Ptala jsem se sama sebe:
„Kde se na téhle škole vzal člověk, který by četl poezii? Spřízněná duše, která
zná Hraběte? To není možné!“
Po zbytek vyučování už jsem nemohla myslet na nic jiného. Byla jsem šťastná,
když vyučování skončilo. Jakmile jsem přijela domů, pustila jsem se do hledání knihy a věděla jsem přesně, co hledám. Sbírku básní Blues pro bláznivou holku od Václava Hraběte. Na straně 73 je báseň s tímto veršem. Mé myšlenky se
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však vracely k té osobě, která ty dva řádky do lavice vyryla. Nemohla jsem na ni
přestat myslet.
Nedalo mi to spát, moc jsem chtěla toho člověka najít. Nakonec jsem přece
jen usnula, ale pomohlo tomu jen to, že jsem sama sobě slíbila: „Zítra budeš tu
osobu hledat! A až ji najdeš, o tom žádná, tak to bude první spřízněná duše na
střední!“
Ráno vše běželo podle plánu. Jak jsem vstala a snídala a docestovala do školy – ani nevím, prostě jsem se tam dostala a začala pátrání. Ovšem to, co se mi
včera večer zdálo tak snadné, se ukázalo jako neřešitelné. Chvíli vypadal každý
druhý, že by mohl být autorem toho nápisu. Pak mne ale přepadaly pochybnosti a nikdo, vůbec nikdo, se ani vzdáleně nepodobal tomu, kdo by mohl mít nápis na svědomí. Musela jsem u té skoro detektivní práce vypadat dost urputně.
Nejprve se zeptal jeden kluk ze třeťáku:
„Hledáš něco?“
„Ne, ne, díky,“ vykoktala jsem.
„Hele, hledáš někoho?“ divila se jedna holka, kterou také od viděním znám.
To už jsem jen zakroutila hlavou, jako že ne. Když se najednou ozvalo:
„Na co vejráš?!“
To jsem se už jen otočila a mířila rychle pryč. Zbytek dne už jsem se na nikoho
raději ani nepodívala. Pocit odhodlanosti a pevného přesvědčení, který mě poháněl v pátrání po záhadné osobě, slábl a vytrácel se. Vystřídal ho jiný pocit. Rozhodně ne neúspěchu nebo marnosti. Vlastně pochopení a jasnosti. Zbytek dne
už proběhl v naprosté pohodě. Pátrání netřeba. Odpoledne a večer jsem strávila
s knížkou, šla brzy spát a spala klidně až do rána. Věděla jsem totiž naprosto jasně,
že daleko víc než k tomu člověku, cítím pouto k nápisu samotnému.
Ráno již tak úplně klidné nebylo. Věděla jsem sice naprosto přesně, co dnes
udělám, ale trocha napětí ve mě byla. Byla jsem rozhodnutá, pochyby žádné.
Matiku máme hned první hodinu. Z domova jsem vyrazila jako vítr, ani jsem
nedojedla snídani. Na zastávce jsem kvůli tomu byla dřív a musela tedy čekat
déle. Chvíli bylo to čekaní k nevydržení, ale pak jsem se uklidnila: „Vždyť víš,
co máš v plánu. Zůstaň v klidu.“ Cesta autobusem tedy uběhla monotónně a už
jsem vystupovala na zastávce kousek od školy. Těch posledních pár desítek metrů jsem prošla naprosto soustředěně. Vstupuji do budovy školy a hned mířím
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do třídy matematiky. V ruce už jsem měla připravený liháč, který jsem nervózně svírala celou cestu autobusem. Měla jsem radost a zároveň jsem si oddychla,
že nápis zase vidím na stejném místě jako včera. Jako bych se bála, že přes noc
zmizel.
Otevřu fix a píšu:
Koupím ti lístek
neřeknu kam

STAČÍ VZLÉTNOUT
JULIE SMÍŠKOVÁ
„Hej, nech toho,“ zašeptala směrem ke mně a vykulila oči, div, že jí nevypadly z důlků.
„Copak, vadí ti to snad? Nemůžeš se přes to přenést? Nauč se ostatní tolerovat, ber to jako formu terapie,“ pronesla jsem nezúčastněně a dál pracovala na
svém uměleckém díle. Zrovna jsem kreslila krásnou baletku na lavici a nechtěla se nechat rušit.
Pustila jsem se do stínování tylové sukně, když jsem si najednou všimla zajímavého psaníčka jemně vyrytého do dřeva. Šlo stěží přečíst, ale nakonec jsem
jeho znění rozluštila: „Být či nebýt, já volím možnost A.“
„Neštvi mě,“ procedila mezi zuby a v jejím hlase bylo slyšet zvyšující se napětí. Věděla jsem, že bych ji měla nechat být a nerozčilovat ještě víc, ale nemohla
jsem si pomoci: „Je snad něco špatně? Zdá se mi, že nezvládáš své emoce, možná by nebylo od věci zvážit návštěvu psychologa.“
Tato poslední kapička se pomalounku snesla do poháru plného vzteku. Všechen hněv se najednou vyvalil závratnou rychlostí ven a způsobil děsnou spoušť.
Abyste rozuměli, tady má každý z nás nějaký problém. Jinak bychom netrčeli zde, ale hezky doma před televizí zachumlaní v huňatém overalu. Tak napří65

klad ta tichounká roztomilá dívenka, Gábi, jež před chvílí roztrhala všechny své
školní sešity, a dokonce se jí povedlo rozmlátit dvě židle, trpí ADHD. Nedávno
oslavila své patnácté narozeniny, prý jí přestaly fungovat prášky, a proto skončila v tomhle ústavu. I když to tedy vypadá, že ani ty nové léky příliš nezabírají.
Pak je tu Charlie, čtrnáctiletý blonďák. Hodně na sobě maká, před svým příchodem na psychiatrii trávil každý den několik hodin v posilovně a je to na něm
vidět. Ano, Charlie rozhodně není příliš časté jméno v naší zemi. On si takto nechává pouze říkat. Tenhle kluk s okouzlujícím úsměvem a postavou, kterou mu
musí závidět většina jeho vrstevníků, se totiž narodil jako holka.
A nakonec jsem tu já, ale můj příběh není ničím zajímavý. Byla mi diagnostikována porucha příjmu potravy, učebnicový příklad. Nedělám si legraci, jsem
tu necelé tři týdny a už čtyřikrát si se mnou přišli pohovořit studenti medicíny
v rámci jejich výzkumu.
Ozvalo se klepání, přičemž jsem sebou leknutím trhla. „Dále,“ křikla jsem
a dovnitř vstoupila doktorka Malíček. Je pod touto přezdívkou známá na celém
oddělení, protože si při každém sezení klepe malíčkem do desek.
„Sofi, chtěla jsem se zeptat, co se stalo ve škole,“ pronesla klidným hřejivým
hlasem, člověk měl chuť jí vyklopit i ta nejtajnější tajemství. Každou větu jsem
si tudíž pečlivě promyslela, než jsem ji vypustila z úst.
Po pár minutách jsem byla poslána na pokoj se slovy, že by bylo dobré, kdyby
se podobná situace neopakovala. Kývla jsem hlavou na srozuměnou a vydala se
zpět hezky vyzdobenými, přesto temnými, chodbami.
„Ale, ale. Pročpak jdeš z ordinace, Sněhurko?“ Ve dveřích sesterny se objevila ošetřovatelka Ráchel.
„Nic extra, Gábi měla ataku,“ odvětila jsem a chystala se pokračovat v cestě,
jelikož jsem neměla náladu to rozebírat.
Je pravda, že se sestřičkou Ráchel se povídá moc pěkně. Trochu mi připomíná labuť ladně plující po hladině jezera. Šedivé vlasy sepnuté v drdolu, přes bílý
úbor přehozený pastelově modrý svetřík a velmi půvabné pohyby. Vždy mě vyslechne, neptá se na zbytečnosti, neřeší, jestli jsem se svěřila psycholožce, zkrátka mi pokaždé poskytne náruč plnou lásky a empatie. Co víc je v životě potřeba?
Zůstala jsem stát na místě a čekala jsem, zda má sestřička ještě něco na srdci, když najednou prohlásila: „Vezmu tě ven, ať se trochu vyvětráš. Co myslíš?“
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Nebylo mi nejlíp. Skoro nic jsem nejedla a motala se mi hlava, takže jediné,
po čem jsem prahla, bylo vrátit se do postele a zůstat tam celé odpoledne, ale nechtěla jsem být neslušná, tak jsem souhlasila.
Sluneční paprsky mě na zlomek sekundy oslepily. V těle se mi začal rozlévat
příjemný pocit svobody. Cítila jsem energii, jež mi proudila až do konečků prstů. Zhluboka jsem se nadechla.
„Volnost je nádherná, viď?“ prohlásila Ráchel a pokračovala: „Být či nebýt, já
volím možnost A.“
Zarazila jsem se. To byl ten kousíček textu, jenž jsem dnes objevila. Asi jsem
musela dost podivně zírat, protože se ke mně Ráchel otočila s nechápavým výrazem a pozvedla obočí: „Proč tak koukáš? Nic sprostého jsem snad neřekla.“
„Tohle je napsané na mojí lavici,“ pronesla jsem stroze a dál na ni hleděla.
Ráchel se pousmála, odvedla mě stranou a začala vyprávět svůj příběh: „Když
jsem byla tak stará jako ty, věnovala jsem se baletu. Milovala jsem tanec, hudbu a všechno kolem toho. Ale pak jsem přestala jíst. Byla jsem nucená, protože kdybych nezhubla, nemohli by mě kluci zvedat do vzduchu. Snila jsem o roli
v labutím jezeře.
Víš, v té době jsem na tom, že shodím pár kilo, neviděla nic špatného. Pak to
zašlo příliš daleko. Celý den jsem se klepala zimou, brněly mi nohy i ruce, v hlavě jsem měla černo, nedokázala jsem se soustředit vůbec na nic, můj prospěch
ve škole se rapidně zhoršil a ze mě se stala chodící schránka bez duše. Zrovna ty
si to dokážeš představit.“
Odmlčela se a s nepatrným povzdechem se nepřítomně zadívala do dáli, jako
by tam pozorovala stín svého minulého já. Poté pokračovala: „Když mě hospitalizovali, byla jsem velmi, velmi nešťastná. Tady mi všechny touhy zadupali do
země. Bez baletu jsem najednou neměla nic. Ale naučila jsem se tu žít. A chtěla
jsem něco předat lidem, kteří přijdou po mně. Tak jsem do té staré školní lavice
vyryla tuto větu. Už ani nevím, jak se mi to povedlo. Kružítka a podobné ostré
předměty jsme, stejně jako vy, měli zakázané. Sněhurko, zapamatuj si toto: přestože jsi na dně, můžeš zase vzlétnout. Přesně jako labuť. A poté poletíš a všechna svá přání budeš mít na dosah ruky.“
Ráchel se zase na pár minut zamyslela, pak se podívala na zamračenou oblohu
a zavelela: „Šupem zpátky domů, ještě mi tu zmokneš a nastydneš. Co by tomu
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řekli rodiče.“ Tím náš výlet ven skončil.
V nemocnici jsem strávila dohromady čtyři týdny. Onen rozhovor se mi vryl
do paměti natolik, že jsem před svým odchodem kouskem kovu z propisky doplnila za Ráchelina slova svoji vlastní myšlenku. Nyní na té letité dřevěné desce
stojí: „Být či nebýt já volím možnost A. Protože být znamená snít, snít znamená létat a létat znamená žít.“

DUCH LAVICE
PAVLA STLUKOVÁ
V jedné staré škole na předměstí je třída a v té třídě je úplně vzadu, stará lavice. V té lavici už roky nikdo neseděl. A proč?
Před 100 lety se do města přistěhovala rodina s mladým chlapcem. Jmenoval
se Tomáš. Když nastoupil do školy, nebylo pro něj místo v žádné lavici. A tak
školník přinesl ze sklepa starou rozvrzanou lavici, nejstarší na škole a tu dal do
levého kouta, do nejtmavšího místa třídy. Tom byl milý, měl spoustu kamarádů,
domů nosil samé pochvaly a jedničky. Až do dne, kdy ho cestou ze školy srazilo auto a na místě zemřel.
Když se do školy donesla zpráva o Tomově smrti, školník lavici zase odnesl do
sklepa, druhý den se ale objevila na svém původním místě. Po třinácti pokusech lavice ve sklepě zůstala. Po škole se začal vyprávět příběh o tom, že Tomův duch stále
přežívá ve škole a živí se dětmi co se k lavici přiblíží. Jak šel čas, děti na historku zapomněly. Ti, co Toma znali už ze školy odešli, a z nás už si ho nikdo nepamatoval.
Až před týdnem jsem přišla s mojí nejlepší kamarádkou Terkou do školy
a proti nám ze dveří vyběhli dva kluci, Kuba a Ondra, a křičeli něco o duchovi. Když jsme s Terkou vešly do třídy, všichni spolužáci byli schovaní pod lavicemi a něco mumlali. Nad starou dřevěnou lavicí v rohu létal něčí sešit. Ukázalo se, že lavice vlevo v rohu zmizela a místo ní se zde objevila stará oprýska68

ná lavice plná třísek, Tomova lavice. Lukáš, největší šprýmař třídy, znal historku od svého táty a klukům ji převyprávěl. Ti se bez přemýšlení, jako vždy, rozhodli příběh otestovat a zkusili, jestli Tomův duch odpoví. Když se začali vznášet věci, kluci se lekli a utekli.
Dva dny se pak ve škole neukázali a když přišli odmítali si sednout na jejich
místo. Já s Terkou se duchů nebojíme, a tak jsme se nabídli že si s nimi vyměníme místo. Kluci nás přemlouvali abychom to nedělali, ale my, tak jak je to naším zvykem, jsme je neposlechly. Kéž bych věděla, co se stane, když to uděláme.
Když jsme se po polední přestávce vrátily s Terkou do třídy, na lavici bylo krásným písmem napsáno „tohle je varování“. Myslely jsme si, že jde o vtip a nijak
jsme to neřešily. Najednou se ale začaly dít divné věci. Cestou domů na Terku
málem spadl květník z balkonu jednoho domu a do mě málem naboural cyklista.
Další den odpoledne jsme měly na lavici další vzkaz „kdo dlouhou dobu v lavici stráví, ten ohrozí své zdraví“. Duch umí psát básničky, řekla jsem si a zprávu z lavice smazala.
Problémy nastaly, až když jsem se večer připravovala na spaní. Ze skříně jsem
vyndala pyžamo a dala ho na postel, ale když jsem se otočila zpět ke skříni,
abych z ní vyndala ručník, pyžamo bylo na svém původním místě. Připadala jsem si jako blázen a zkusila to znovu. Když se mi konečně podařilo připravit se do postele, slyšela jsem z přízemí divné zvuky. Opatrně jsem sešla ze schodů a chtěla rodiče překvapit. V kuchyni bylo rozsvíceno, vběhla jsem tam, ale
nikdo tam nebyl. Myslela jsem, že to byla naše Micka, zhasla jsem a otočila se
k odchodu. V tu chvíli Micka proskočila kočičími dvířky, ona to být nemohla.
Po zádech mi začal téct studený pot. Ozvala se další rána, tentokrát z obývacího pokoje. Šla jsem se podívat co se děje, ale nikdo tam nebyl. Začínala jsem se
bát, běžela do pokoje a zamkla se. Strašidelné zvuky neustávaly, jako malá jsem
vklouzla pod peřinu a dělala, že tu nejsem. Když zvuky ustaly a já nabrala odvahu, vystrčila jsem z pod peřiny hlavu. Všude byla tma, i v pokoji. Opatrně jsem
se přiblížila k vypínači a pokusila se rozsvítit. Vypínač cvaknul, ale nic se nestalo. Najednou se rozsvítilo na chodbě a mně ztuhla krev v žilách.
Do pokoje vešli moji rodiče. Vrhla jsem se jim kolem krku a rozbrečela se.
„Co se stalo, zlatíčko“ zeptala se mamka.
Taťka ve snaze rozesmát mě, pronesl: „Copak, snad jsi neviděla ducha?“
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To mě rozbrečelo ještě víc. Mamka naštvaně na taťku mávla rukou, aby odešel.
Když odešel, zavřela dveře a já jí všechno řekla, o divných zvucích, o vzkazech na
lavici, která se sama od sebe objevila ve třídě a o Tomově duchovi.
„Ale, zlatíčko, tenhle příběh je starý desítky let, děti jako ty si vymýšlí různé
báchorky, zapomenou že je vymyslely a začnou jim věřit, duchy počínaje a záhadnými lavicemi konče. Jsem si jistá že všechno má logické vysvětlení. Pojď za
mnou a já ti udělám kakao, pustíme si film a na tohle zapomeneš.“
Nechtěla jsem se hádat, a tak jsem jen přikývla.
Seděli jsme na gauči a koukali na film, když najednou vypadla elektřina. Mamka se šla podívat co se stalo. Najednou se spustila televize v kuchyni. Zavolala jsem
na rodiče, ale nikdo neodpověděl. Šla jsem se podívat do kuchyně. Na televizi běželo staré video. Pár kluků se honilo po zahradě. V levém dolním rohu bylo datum
a čas, pátek 13. října. 1972. To nikdo z mých rodičů být nemohl. Mamka ještě
na světě nebyla a taťka byl jen miminko. Nikoho z dětí na videu jsem nepoznala.
Najednou se světla zase zapnula a video se vypnulo. Když přišla mamka, na video
jsem se jí hned zeptala. Netušila, o čem mluvím, vzala jsem ji k televizi a zapnula
ji. Čekala jsem, že video začne hrát. Místo toho začaly hrát zprávy. To nedává logiku, když přece televizi vypnu, začne hrát to, co na ní bylo před tím. Mamka na
mě koukala jako na blázna a já šla spát. Ráno jsem o všem řekla Terce.
„Ty jsi něco pila? I malý dítě ví, že duchové nejsou.“
To snad nemyslela vážně. Já se ji svěřím a ona se mi ještě vysměje. V tu chvíli jsem se rozhodla, že se jí už s ničím nesvěřím. Nějakou chvíli jsme se nebavily,
ale po čase jsme se usmířily a na ducha úplně zapomněly.
Byla středa a my měli kvůli školní akci školu až do čtyř. Byli jsme v celé škole poslední. Při odchodu jsem si před školou vzpomněla, že jsem nechala telefon ve třídě a musela jsem se pro něj vrátit. Když jsem vešla do třídy, u okna stála zvláštní postava.
„Dobrý den,“ řekla jsem nesměle. „Omlouvám se, nechala jsem si tu telefon.
Hned vypadnu.“
Postava se pomalu začala otáčet. Chlapec z videa, to nebylo možné. Video
bylo padesát let staré, člověk nemůže vypadat pořád stejně po tak dlouhé době.
Potichu, pomalu a vystrašeně jsem došla k lavici a vytáhla z ní mobil. Došla jsem
ke dveřím a vypískla:
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„Sbohem!“
Chlapec na mě do teď celou dobu jen smutně koukal, strašidelným a hlubokým hlasem promluvil.
„Kam si myslíš, že jdeš?!“
V žilách mi ztuhla krev.
„No domů, aby mi neujel autobus.“
Chlapec se jen usmál.
„Aha, tak na autobus. No já ti bránit nebudu. Jen bych ti doporučil, aby sis
cestou vyřídila svoje záležitosti, než mi pomůžeš přejít na druhou stranu.“
Ta poslední část mě trochu zarazila. Myslela jsem si, že mám jen halucinace
a odešla jsem. Cestou jsem šla kolem parkoviště, když se najednou rozjelo zaparkované auto, za volantem nikdo neseděl. Auto do mě najelo a já hlavou roztříštila přední sklo.
Když jsem se probrala, kolem auta stála spousta lidí a v dálce houkala sanitka.
Nic mě nebolelo, postavila jsem se a řekla, že jsem v pořádku, dav ale stále křičel a koukal dolů, podívala jsem se pod sebe a spatřila sebe ležící v kaluži krve,
obklopenou davem lidí. Rozhlédla jsem se kolem sebe a snažila se na sebe upoutat pozornost.
„Nemá to smysl, neuslyší tě,“ řekl klidný hlas.
Otočila jsem se jeho směrem. Za mnou stál chlapec z videa.
„Asi mám hodně co vysvětlovat, viď?“
Nechápavě jsem se na něj podívala.
Nečekal na moji odpověď a v klidu pokračoval dál. „Ještě jsem se nepředstavil.
Jsem Tom. Před padesáti lety tu žil duch dívky jménem Iveta. Zabila se na dívčích záchodech a musela tu padesát let čekat, než ji někdo vystřídá a ona bude
moci pokračovat dál. Seděl jsem tenkrát v její bývalé lavici, a proto si mě vybrala jako jejího nástupce. A osud tomu chtěl, dnes je přesně padesát let, co se mi
to stalo, a teď jsi na řadě ty.“
Z ničeho nic jsme se objevili ve třídě. Tom nebyl nikde k vidění a na mojí lavici byl jen velký nápis „Omlouvám se.“
Dnes je to přesně padesát let, co jsem zemřela. A dnes je řada na tobě.
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POSLEDNÍ VRYP
MONIKA ZEMÁNKOVÁ
Za okny školy začínala bouřka a Nora, ponořená ve svých pochmurných myšlenkách, si ani nevšimla, že právě zazvonilo. Sledovala kapky deště opírající se
o mocný vítr a přemítala, proč se opět takto cítí. Sama sebe se ptala, jak dlouho
bude muset snášet tento neuniknutelný vzorec života, a mezitím se snažila vzpomenout si na to, kdy se s radostí nadechla, kdy se zcela upřímně usmála a kdy se
skutečně cítila být naživu. Na náladě jí ani nepřidával fakt, že je pondělí. Naopak ji to donutilo si pokládat otázky, kolik takovýchto obvyklých týdnů v obvyklé
škole, s její obvyklou náladou ji ještě čeká. Ale přesto tu bylo něco neobvyklého.
„Tohle není moje lavice,“ pomyslela si Nora.
Právě ona teď upoutala její pozornost a vytrhla ji z přemítání. Divila se, že si jí
nevšimla dříve, protože na první pohled bylo poznat, že tato je o poznání starší
než ostatní lavice ve třídě. Čím déle ji pozorovala, tím zvláštnější se zdála. Její rohy
byly ostré, povrch nerovný a dřevo se zdálo načervenalé. Nejzajímavější ale byly
rytiny v ní. Zprvu vypadaly jen jako náhodné tvary, čím déle se ale Nora na ně dívala, tím určitější obrazce v nich viděla. Zdálo se jí to, nebo se právě jeden z nich
pohnul? Naklonila se blíž, aby mohla lavici kriticky zhodnotit, vtom ale její pozornost přitáhlo něco děsivějšího než povrch lavice.
„Je snad vaše lavice zajímavější než můj výklad, slečno Eltnerová?“ zeptala se nabroušeným tónem Nory učitelka na druhé straně třídy.
Nato naneštěstí následovaly otázky týkající se učiva, kterému ani přinejmenším
nevěnovala pozornost. O to horší pak byla známka zhodnocující Nořiny znalosti.
Nejspíše ani nemusím popisovat, jaké obrátky nabrala její nálada. Byla by brečela, kdyby nezapomněla, jak se to dělá, a tak se jen zhroutila na lavici, bez kamarádů, kteří by ji utěšili, a nevratně se zanořovala do hluboké propasti sebepohrdání.
„Je to jen známka, proč se zase chovám takhle?“ nemohla Nora vydržet sama
se sebou. „Možná bych měla spáchat sebevraždu,“ tiše si pomyslela, přemýšlejíc
nad všemi těmi dny, kdy se cítila stejně, a nad nespočtem dnů, které jsou jí souzeny ještě protrpět.
„Říkala jsi sebevraždu?“ ozval se neznámý hlas z neznámého zdroje.
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„Kdo to řekl?“ vyjekla Nora s bušícím srdcem.
Byla přestávka a její spolužáci byli moc zaneprázdněni sebou na to, aby si všimli
své nijak nezajímavé spolužačky sedící v poslední lavici. Vylučujíc ostatní děti ve
třídě, Nora se nervózně rozhlížela kolem sebe, snažíc se najít cokoliv, co by racionálně vysvětlilo hlas, který uslyšela.
„Přece nejsem na tom tak špatně, abych slyšela hlasy,“ přemítala teď už o něco
klidněji.
Zatímco se tázala sama sebe, zda k ní nepromlouvají její vlastní myšlenky, onen
záhadný hlas se ozval znova:
„Tady dole, Noro.“
S přesvědčením, že hlas nepochází z její hlavy, Nora vyskočila ze židle a zmateně
si prohlížela lavici, která se dnes ráno záhadně ocitla na jejím místě.
„Bingo! Jasně, že jsem to byl já. Vážně sis už myslela, že jsi blázen?“ sarkasticky
se začala smát lavice.
Nora stále stála křečovitě nad lavicí a pohledem přejížděla po spolužácích s nadějí, že někdo slyší to, co ona. Jako obvykle jí nikdo nevěnoval pozornost a Nora
se cítila, že je od ostatních dál než kdy dřív. Teď už se opět otočila k lavici s odhodláním odpovědět na její otázku:
„Takže když právě mluvím s kusem dřeva, tak blázen nejsem?“
„Dobrá otázka,“ odpověděla lavice poněkud vážnějším tónem.
Znělo to skoro jako lichotka, ale Nora odmítala přijmout poklonu od mluvící lavice.
„To bych ale nesměla být skutečná. Já jsem ale bohužel stejně reálná jako tvoje
myšlenky o sebevraždě,“ dodala lavice opět nevhodně posměšným tónem.
Nora, teď už spíše se zmateným než vyděšeným výrazem, se snažila poskládat si
v hlavě jednotlivé informace. Lavice, jako kdyby měla oči a viděla Noru horlivě se
štípat s nadějí, že se probudí, znuděně spustila:
„Ty vážně nemáš tušení, kdo jsem? Vždyť se o mně mluví po celé škole!“
„Nevím, jestli sis toho všimla, ale se mnou se moc lidí nebaví,“ odpověděla
Nora poněkud nabroušeně.
„Na téhle škole bylo, a ještě bude spousta takových jako ty. Takových, na které
toho všeho bylo moc a rozhodli se najít útěchu ve studené náruči smrti. A ti všichni mají u mě místo, poslední vryp, který zanechají na tomto světě. Všechny tyhle
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rytiny skrývají jeden příběh. A ty všechny spojuju já, jak mě školní povídačky popisují, lavice sebevrahů. Podle nich si děti vybírám já, ale to vy si nacházíte mě,“
dokončila vážně lavice svůj dlouhý proslov.
Nora, zatvrzelý realista, si odmítala připouštět, že se něco z tohoto opravdu děje.
„To je absurdní,“ vyjekla tónem lavici vlastní. „Ty mi ještě pořád nevěříš?“ řekla lavice trochu uraženě „Tak se pojď přesvědčit.“
Nořin pohled teď sjel na jednu určitou rytinu. Najednou se zdálo, že je ona ta
jediná na celé lavici. Začala se zvětšovat, a až pokrývala celý povrch lavice, vynikla v ní postava chlapce.
„Tohle byl Alexandr,“ začala vyprávět lavice, „bylo mu 16, když jeho otec zabil
jeho matku. Nenalézal jiné východisko, jak ukončit svůj neutuchající stesk, a skočil pod vlak.“
A vyrytá postava se ztratila ve změti kolejí.
„To je mi líto,“ smutně dodala Nora, zatímco odložila svůj skepticismus.
Mezitím, co rytina zanikala, plochu lavice si zabírala další, nyní dívčí postava.
„Tohle byla Andrea. Velmi se zmýlila v lidech. Chtěla věřit, že každý člověk je
ve skutečnosti dobrý. O opaku ji ale přesvědčil jeden postarší muž, když šla za
tmy domů. V noci nemohla spát, když ji doháněly vzpomínky. Prášky na spaní jí
pomohly spát už navždy,“ vyprávěla lavice, zatímco příběh se formoval dřevem.
„Lidé jsou krutí,“ tiše přitakala Nora.
„A co je vlastně tvůj důvod?“ změnila na chvilku téma lavice.
„No… ono je toho víc,“ odpověděla rozpačitě Nora, když porovnala své problémy s vrstevníky, o kterých právě slyšela.
„Tohle byl Tomáš,“ začala lavice vyprávět další příběh se smutným koncem, zatímco se ve dřevě začala rýsovat nová postava, „někdo bere znalosti za výsadu, někdo zase jako něco, co by se mělo trestat. Tomáš byl dlouhá léta šikanován, svůj
život skončil v 16 na provaze.“
„Tohle období může být těžké, já vím, ale přece tu muselo být i jiné východisko,“ vydala ze sebe žalostně Nora, když přemýšlela, čím vším si procházeli tito lidé
a jak zoufalí museli být, aby se odhodlali k tomu, udělat něco takového.
„Každopádně až si budeš vybírat způsob, oběsit se nedoporučuju,“ dodala morbidně lavice.
„Díky, dobré vědět!“ odpověděla sarkasticky Nora.
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„Tady je podobný případ, 14letá Markéta si prošla kyberšikanou. Skočila
z okna. Jestli to chceš mít rychle za sebou, tohle je dobrý způsob, ale je třeba najít
něco dost vysokého, chápeš proč,“ začala se lavice maniacky smát.
Tento nechutný, naprosto nevhodný smích jako kdyby v Noře něco probudil.
„Ne, dost!“
Lavice ale přesto pokračovala: „Klára, 14 let, nechtěně těhotná, podřezané zápěstí. Adam, 17 let, zemřeli mu rodiče i sourozenci při autonehodě, tramvaj,“ bez
jakéhokoliv zaujetí jmenovala lavice další a další jména, „Petr, 15 let, po úrazu na
lyžích skončil na vozíčku, zemřel s vidličkou v zásuvce.“
Na lavici se hekticky objevovaly a zanikaly obrysy.
„Dost! Já nechci umřít!“ zakřičela Nora, když jí do očí vyhrkly slzy.
V okamžiku jako by se nebe za okny vyjasnilo a Nora v tu chvíli seděla znova za
svou obvyklou lavicí. „Já nechci umřít…“
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SLOVO PŘEDSEDKYNĚ POROTY
Co za tajemství skrývají školní lavice? To se díky čtvrtému ročníku literární soutěže Ivony Březinové dozvěděli porotci tohoto tvůrčího klání. Věřte, že příběhy
to byly skutečně pestré a prokázaly, že v některých věcech se škola zkrátka nemění. I dnešní děti, tak jako ty před dvaceti, ba i čtyřiceti lety, do lavic ryjí, vpisují či
jakkoliv jinak čmárají nápisy, myšlenky, zprávy, poselství, ale také taháky nebo třeba vzkazy lásce z vedlejší třídy. Lavice, ať již jakkoliv vypadají a jsou z nejrůznějších materiálů, stávají se tak jakýmisi němými svědky školních let. Němými možná v naší každodenní realitě, ale ne tak v textech soutěžících. Mnozí nechali lavice
dokonce promluvit lidskou řečí nebo se skamarádit s žáky, kteří je obývali. V literárním světě je možné takřka cokoliv.
Letošního ročníku se zúčastnil rekordní počet autorů a bylo zasláno zatím vůbec
největší množství prací. Těší mě, že se opakovaně soutěže účastní talentovaní autoři z let minulých. Bylo totiž velkým překvapením, když jsme zjistili po vyhodnocení soutěže a spárování čísel textů se jmény autorů, že někteří vítězové vyhráli opakovaně, v některých případech dokonce poněkolikáté. Vzhledem k tomu, že práce
s texty je striktně anonymní a žádný porotce neví, čí práci hodnotí, ukazuje to na
dvě potěšující věci: Za prvé, že talent se vždy prosadí a za druhé, že ho naši porotci
skutečně dovedou rozpoznat. To je pro mě osobně zpráva nesmírně milá.
Děkuji všem paní učitelkám, rodičům, babičkám, dědečkům, tetám, strýčkům
a vůbec všem těm, kteří děti v psaní podporují a motivují je, aby se podobných
soutěží, jako je ta naše, účastnily. Psaní v dětech rozvíjí mnoho klíčových schopností a dovedností, které budou v životě potřebovat. Navíc, v době, kdy nejčastěji
psaným textem našeho každodenního života bývá SMS o rozsahu 160 znaků, jde
o skutečně záslužný čin.
Přeji všem fanouškům tvůrčího psaní mnoho krásných chvil strávených nejen
při psaní, ale také při čtení. Kdo chce dobře psát, musí v prvé řadě hodně číst. Věřím, že zrovna to je aktivita, která je právě těm dětem, které se této soutěže účastní, opravdu vlastní. Ať nám všem psaní pomáhá!
Markéta Dočekalová
předsedkyně poroty
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SLOŽENÍ POROTY
Předsedkyně poroty:
Mgr. Markéta Dočekalová,
scenáristka, spisovatelka a lektorka tvůrčího psaní. Autorka mnoha televizních
scénářů, dvou románů a více než pěti učebnic tvůrčího psaní. Obor přednáší na
vysokých a vyšších odborných školách, pořádá také vlastní kurzy tvůrčího psaní.
Řídí literární agenturu MÁM TALENT, která podporuje začínající autory. Vlastní a provozuje MÁM TALENT nakladatelství, které vydává učebnice a naučnou
literaturu z oblasti tvůrčího psaní a kreativního myšlení.
Bc. Anna Burdová,
spisovatelka a redaktorka literární agentury MÁM TALENT. Věnuje se psaní knížek pro děti, vydává u prestižního nakladatelského domu Albatros Media. Některé její pohádky byly dokonce zdramatizovány Českým rozhlasem a jsou vysílány dětem na dobrou noc. V literární agentuře působí jako redaktorka od jejího vzniku.
Ing. Věra Fleknová,
pedagožka na ZŠ a SŠ s desítkami let pedagogické praxe, lektorka tvůrčího psaní. Kromě jiného autorka několika středoškolských skript a odborné literatury.
Redaktorka literární agentury MÁM TALENT.
Mgr. Jana Kindlová,
redaktorka literární agentury MÁM TALENT, dříve učitelka základní školy, poté
redaktorka regionálního týdeníku a celostátního deníku. Nyní učitelka českého
jazyka a literatury, dějepisu a základů společenských věd na čtyřletém gymnáziu.
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Bc. Vladimír Meduna,
redaktor literární agentury MÁM TALENT, absolvoval bakalářské studium na
filozofické fakultě Univerzity Pardubice. Zde absolvoval semináře tvůrčího psaní a ediční i nakladatelské práce pod vedením spisovatele Dr. Antonína Kudláče.
Zkušenosti s redaktorskou prací získal mimo jiné v internetovém periodiku StudentPoint.cz. V literární agentuře působí jako redaktor od jejího vzniku.
Mgr. Jindřiška Mendózová,
scenáristka, dramaturgyně, spisovatelka. Autorka stovek televizních scénářů a několika knih pro dospívající. Za povídky pro děti a teenagery získala v minulých
letech čestná uznání v USA. Tvůrčí psaní studovala na univerzitách v Barceloně
(Španělsko) a v Guayaquilu (Ekvádor). Působí i jako pedagog v oboru scenáristiky, je také autorkou učebnice scenáristiky.
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Pořadatel soutěže:

pod záštitou:

IVONY BŘEZINOVÉ
a

Národní knihovny České republiky
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Fond byl založen v roce 2015 jako firemní nadační fond za účelem podpory
aktivit neziskových organizací v České republice. Za cíl podpory si fond vytyčil
4 ZÁKLADNÍ PILÍŘE, které se zaměřují na péči o osoby trpící Alzheimerovou
chorobou, péči o fyzicky postižené osoby, péči o lokální kulturní památky a na
vzdělávání mládeže. VÝZNAMNÁ SPOLUPRÁCE byla v tomto směru navázána s Alzheimer nadačním fondem a Centrem Paraple.
Fond také podporuje menší hudební soutěže a lekce pro děti a mládež. Nově
podporuje mezinárodní projekt Trenggiling Conservation Program, který se zabývá ochranou ohrožených luskounů na Sumatře.
Ve spolupráci se svým patronem, spisovatelkou dětských knih Ivonou Březinovou, začal fond v rámci projektu PSANÍ POMÁHÁ pořádat literární talentovou
soutěž pro děti a mládež, pro kterou získal významného partnera, Národní knihovnu České republiky.
ŠÍŘE PODPORY, zaměřená na více různorodých témat, je motivována snahou
šíření informací, a tím i jisté osvěty o možnosti přispívat i formou malých finančních částek. VIZE FONDU proto hledí do delší budoucnosti, s cílem propojit silné
partnery, ochotné se zapojit do společného úsilí a znásobit tak co nejvíce pozitivní
dopad této charitativní aktivity.
ZÁKLADNÍ PRINCIP FINANCOVÁNÍ FONDU vychází ze spolupráce
firem podnikajících v oboru reklamních propisek a nabízejících značku PENMASTER. Svojí obchodní činností napomáhají k vytváření zisku, z něhož jsou
odváděny finanční prostředky na podporu cílů nadačního fondu a zároveň prostřednictvím svých distribučních sítí šíří informace o charitativních tématech.
CHCETE PODPOŘIT AKTIVITY FONDU?
Nakupujte reklamní propisky z nabídky PenMaster u našich partnerů. Jejich
seznam najdete na www.psanipomaha.cz/podpora.
Více informací na
www.psanipomaha.cz
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IVONA BŘEZINOVÁ
Původně vyučovala literaturu na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem, ale většinu svého profesního života je spisovatelkou na volné noze. Píše knihy především
určené dětem a dospívajícím. Baví ji střídat nejrůznější žánry a hledá stále nové
a nové náměty. Její knihy získaly řadu ocenění a jsou přeloženy do osmnácti jazyků. Během dvaceti let absolvovala Ivona Březinová víc než dva tisíce autorských
čtení a besed, protože setkávání se čtenáři považuje za součást svého povolání.
Je nositelkou Řádu rytířů krásného slova a patronkou Alzheimer nadačního fondu a Nadačního fondu Gabrielis.
Pro Nadační fond Gabrielis napsala v roce 2018 knihu pohádek To si piš!, kterou vydalo nakladatelství JaS. Z každé prodané knihy je věnováno 10 Kč do NF
Gabrielis na podporu literárního talentu dětí a mládeže.

Další knihy najdete na
www.brezinova.cz
82

Národní knihovna ČR je jednou z nejstarších českých veřejných knihoven. Má
postavení státní příspěvkové organizace a jejím zřizovatelem je Ministerstvo kultury ČR. Zákon ji definuje jako knihovnu s univerzálním knihovním fondem
a specializovanými fondy. Zajišťuje rovný přístup ke službám, jež poskytuje. Je
centrem systému knihoven, vykonává koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, standardizační, metodické a poradenské činnosti.
Samostatnou součástí NK ČR je Slovanská knihovna s fondem odborné světové slavistické literatury, zejména historické, filologické a politologické a vybrané
původní literární tvorby slovanských národů.
Historie Národní knihovny sahá do 14. století. Císař a král Karel IV. daroval
v roce 1366 tehdy Pražské univerzitě prvních několik desítek rukopisů.
Národní knihovna ve svých sbírkách uchovává množství nesmírně vzácných
rukopisů. Kodex vyšehradský je zřejmě nejvýznamnějším a nejcennějším rukopisem chovaným v České republice. Podle odborníků byl určen pro královskou korunovaci Vratislava II. 15. června 1086. Někdy bývá řazen k českým korunovačním klenotům. Evangeliář vznikl v některém z bavorských klášterních skriptorií.
Rukopis objednal pravděpodobně některý z českých benediktinských klášterů.
Národní knihovna se řadí mezi nejvýznamnější evropské i světové knihovny. Soubor historické a novodobé literatury obsahuje více než sedm milionů dokumentů s ročním přírůstkem 70 tisíc titulů. Informace o dokumentech jsou dnes zpřístupněny v elektronické podobě podle mezinárodních standardů, postupně jsou
digitalizovány vzácné rukopisy a ohrožené tiskoviny. Ročně knihovnou projde
přes půl milionu návštěvníků, včetně více než 25.000 registrovaných uživatelů.
V roce 2019 uzavřela Národní knihovna ČR s Nadačním fondem Gabrielis memorandum o spolupráci v oblasti rozvoje literární soutěže pro děti a mládež. Pro
vyhlášení výsledků soutěže poskytla prostory Klementina a v úzkém týmu organizátorů pak její zástupci pomáhají s přípravou dalšího rozvoje soutěže.
www.nkp.cz
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Hlavní partneři:

Odborný garant:

Společnost Adore s.r.o. působí na českém trhu s reklamními propiskami již od
roku 2002, v průběhu let se stala významným dodavatelem propisek pro reklamní agentury a velkoobchody kancelářským zbožím. Obchodní politika je zaměřena pouze na spolupráci B2B s agenturními partnery, v rámci které je poskytována kompletní podpora prodeje v oblasti reklamních propisek.
V současné době zahrnuje nabídka propisky od nejlevnějších plastových, přes
širokou nabídku kvalitních reklamních, až po designové a značkové. Pro náročnější zákazníky je v nabídce možnost individuálních Pantone barev, vlastních tvarů klipů (CLIP ART) nebo barevných kombinací u vybraných propisek.
Nabízené portfolio katalogových produktů je skladem v Praze, připravené
k rychlému dodání zákazníkovi. Na skladové položky nabízíme komplexní tiskové technologie.
Péči o agenturní partnery zajišťují profesionální obchodní týmy s regionální
působností.
Kompletní přehled reklamních propisek od Adore s.r.o., sdružený pod značkou PenMaster, naleznete v nabídce mnoha reklamních agentur v České republice. Katalog k nahlédnutí najdete na stránkách www.penmaster.cz.
Adore s.r.o. se zároveň hrdě hlásí k firemní zodpovědnosti. Proto byl, v rámci
rozvoje podpory neziskového sektoru, založen Nadační fond Gabrielis, z kterého jsou transparentně podporovány vybrané neziskové projekty v ČR. Od roku
2018 byla také spuštěna literární soutěž pro mladé talenty Cena Ivony Březinové.
Nejlepší texty čtvrtého ročníku soutěže si máte možnost přečíst v tomto sborníku.

Neváhejte, pište s námi a pomáhejte tak s námi!
www.adorepen.cz

Nová i tradiční média jsou velké dobrodružství. Vynikají svou pestrostí, inovacemi a rychlým rozvojem.
Mladí lidé a dobrodružství k sobě patří již tradičně. Není proto divu, že se mnoho z nich touží stát novinářem, reportérem, moderátorem, kameramanem, scenáristou, produkčním, marketérem, kreativcem nebo třeba tiskovým mluvčím.
Publicistika, profesní škola médií, nabízí cestu ke splnění tohoto snu. Již 25 let!
Studenti si pod vedením profesionálů trénují na vlastní kůži mnoho mediálních profesí. Již během studia tak poznají, v čem jsou dobří, jaké mají talenty
a kam je srdce táhne.
Součástí školní projektové výuky jsou vlastní média, která aktivně vstupují do
veřejného prostoru. Díky školní televizi DOT, rádiu VYŠŠÍ HLAS, e-magazínu
Generace20 a reklamní agentuře PRO.motion, mají studenti možnost vyzkoušet
si oslovovat široké publikum, zdokonalovat se a experimentovat.
Nedílnou součástí studia jsou povinné praxe v redakcích, a komunikačních
agenturách. Absolventi školy mají mezi zaměstnavateli vynikající pověst a je o ně
dlouhodobě vysoký zájem.

Přijďte si splnit svůj sen! Pište! Točte! Publikujte!
www.vosp.cz

Tiskárna a vydavatelství Žaket disponuje ofsetovým i digitálním tiskem včetně
plotru pro realizaci velkoformátových tisků. Mimo klasických tiskovin tiskne
i mapy pro orientační běh a startovní čísla. Vydává mapy Prahy, autoatlasy ČR
a na zakázku zpracovává mapy měst i další tematické mapy.
www.zaket.cz

Knihy nás baví a vydáváme je nejen v papírové podobě, ale také jako audioknihy
a e-knihy. Protože neustále přicházíme s novými nápady, tak mimo jiné vyvíjíme
aplikace pro mobilní telefony a tablety, zdokonalujeme vlastní e-shopy a pořádáme
největší festival young adult literatury ve střední Evropě. Úspěšnou spisovatelskou
dráhu u nás odstartovali mnozí čeští autoři i autorky a dlouhodobě s námi spolupracují velká jména současného (nejen) knižního světa. Vydáváme i překladovou
literaturu a v našem portfoliu najdete jména jako J. K. Rowlingová, Jo Nesbø, Jonas Jonasson a Jeff Kinney.
www.albatrosmedia.cz

Rodinný fotografický ateliér s kontinuální tradicí již od roku 1909. Hlavní
zaměření je na klasickou produktovou a portrétní fotografii. Dále ateliér poskytuje kompletní grafické, tiskové a marketingové služby pro své zákazníky.
www.atelierhavelka.cz

Literární agentura MÁM TALENT byla založena v roce 2013 scenáristkou
Markétou Dočekalovou jako pokračování stejnojmenného celonárodního projektu zaměřeného na vyhledávaní literárních talentů. Od té doby bylo u českých nakladatelství v zastoupení agentury vydáno přes 60 knižních autorských prvotin
a objeveno několik výrazných literárních talentů. Agentura spolupracuje s většinou českých nakladatelství. Autorům nabízí zdarma možnost publikovat texty na
literárním portálu www.mamtalent.cz a také celou řadu služeb, počínaje odborným posouzením literárního textu, až po pomoc při vydání vlastní knihy.
literární portál: www.mamtalent.cz
agentura: www.mam-talent.cz
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