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Každý má své sny, má ale každý odvahu si je plnit?
K tomu, aby člověk dosáhl svých snů, musí často nasadit 
veškerou energii, sílu a vůli. Někdy musí zdolat i mnoho 

neúspěchů a čelit nepochopení, čímž se ale nesmí nechat odradit.
Není jednoduché vydat se na cestu za svým snem. 

A ještě těžší je vytrvat do zdárného konce. Ale jde to!

Nadační fond Gabrielis proto v roce 2019 vyhlásil 
druhý ročník literární soutěže pro děti a mládež Cena Ivony Březinové, 

s cílem motivovat autory k zamyšlení se nad svými touhami, 
přáními a výzvami. Čeho chtějí v budoucnu dosáhnout, ale také jaké 

překážky jim mohou stát v cestě za jejich sny a jak je překonat.. 
Nejlepší práce z druhého 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, srpen 2020
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ÚVODNÍ SLOVO
Milí čtenáři,

mám velkou radost, že se podařilo zopakovat loňský počin, kdy tvůrčí tým Psa-
ní pomáhá vydal sborníček prací mladých autorů – vítězů literárního klání. Nyní 
držíte v ruce už druhý sborník, který obsahuje nejlepší texty letošního roku.

Je mi ctí, že jsem projekt opět mohla zaštítit svým jménem. Jako dítě i jako  
teenagerka jsem prošla množstvím literárních soutěží. Obdržela jsem různé věc-
né ceny, ale nic se nemohlo rovnat pocitu hrdosti a štěstí, když jednou z odměn  
vítězům byla možnost publikovat texty na veřejnosti. Věřím, že stejnou radost 
budou zažívat letošní laureáti Ceny Ivony Březinové, stejně jako ti, kteří jim dr-
želi palce, sledovali jejich zprvu nesmělé literární krůčky a stali se jejich prvními 
čtenáři. Jsou to nejen rodiče a prarodiče, ale i učitelé, lektoři kurzů tvůrčího psa-
ní, vedoucí literárně-dramatických kroužků a také kamarádi, spolužáci a přátelé.  
Věřím, že ti všichni se do sborníku zvědavě začtou, a okruh čtenářů vítězných prací  
se tak neobyčejně rozšíří.

Možná si někdo ještě nedávno říkal, že stát se spisovatelem, básníkem, scenáris-
tou či novinářem je nesplnitelný sen. Ale ti, kteří sebrali odvahu a začali psát, se 
možná probojovali až mezi letošní vítěze a naplnili tak heslo, které bylo zároveň 
letošním tématem – To si piš, že to dám!

Možná budou sborník číst i ti, kteří na stupně vítězů nedosáhli. Ale výsledky 
psaní se jen těžko hodnotí. I proto porota nevybírá absolutního vítěze, ale desít-
ku nejzajímavějších textů v každé kategorii. Třeba mezi nimi budete příště i vy.  
Protože psaní je především radost. Radost, která pomáhá.

Ivona Březinová
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NAPSALA TO AMANI
SOFIE BRADÁČOVÁ

Amani byla ještě malá, když její rodina prchla před válkou ze Sýrie, ale byla si 
jistá, že si tu dlouhou, strastiplnou cestu ze Sýrie do Čech pamatuje naprosto přes-
ně. Ve vesnici, kde Amanina rodina bydlela, byla zničena škola a jejího otce vyho-
dili z práce. Amani vzpomíná, jak se ten den maminky zeptala:

„Maminko, my někam jedeme?“
Maminka se na Amani smutně podívala. „Ano, miláčku.“
„A kam? Pojedeme vlakem?“
„Ano, broučku, pojedeme vlakem.“
„A my jedeme na prázdniny?“ 
„No, vlastně ano, Amani.“
A poté se maminka rozplakala. Amani to nechápala. Ona ještě nikdy vlakem 

nejela, a tak se těšila. Proč maminka tedy pláče? Zeptala se na to babičky, ale ta 
jen zavrtěla hlavou a řekla:

„Amani, neptej se mě na to, prosím.“ 
Co se všemi je, pomyslela si dívka. Já se tedy na prázdniny těším!

Bohužel ty prázdniny byly jiné, než si Amani představovala. Jeli několik hodin 
vlakem a její osmitýdenní bratříček Hassan plakal na celé kolo. Maminka, tatínek 
i babička vypadali unaveně a smutně, přestože se snažili pořád usmívat. A když 
konečně vystoupili, dostali se do místa, kde byly tisíce stanů. 

Prima, stanování miluju!
Jenže to, co Amani na tom místě prožila, nemělo s dovolenou nic společného. 

V noci se třásla zimou a hlad se stal jejím největším společníkem. Mnohem hor-
ší ale bylo, že měla strach. Strach o svou rodinu. Strach o to, jestli se někdy vrátí 
domů. Strach z toho, jaké hrůzy ji ještě potkají. 

Jednou večer slyšela Amani, jak maminka s pláčem říká tatínkovi: „Neměli jsme 
domov opouštět. Proč raději netrpíme tam, kde to máme rádi a kde jsme doma?“ 

„Neboj, všechno bude zase dobré,“ uklidňoval tatínek maminku.
„A kdy? Vždyť žijeme ve stanu uprostřed špíny a odpadků, Chalíde! Už ani ne-
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mám co dát dětem k jídlu.“
„My se odtud dostaneme, Ramano.“
A maminka jen tiše zavzlykala. 

A dostali. Celí zachmuření opět jeli unavení spoustu hodin vlakem a opět skon-
čili v táboře. Právě tam se Amani setkala se ženou, která jí navždy změnila život 
a způsob, jakým na něj nahlížela. Paní jménem Núr byla také na útěku ze Sýrie 
se svýma dvěma vnoučaty, která ztratila rodiče během bombardování. A tato žena 
začala Amani říkat básničky. Amani je milovala, a kdykoli jí bylo smutno, šla za 
Núr. Básně ji natolik fascinovaly, že je i sama začala skládat. Spojovala verše a sa-
motnou ji překvapilo, jak dobře jí to jde. Brzy dokázala s lehkostí napsat báseň 
a skládat verše jí nečinilo sebemenší problém. Bylo v tom ale něco víc, něco jiného 
než pouhé hledání rýmů. Psaní básniček Amani dávalo jakýsi pocit bezpečí. Ať už 
její rodina trpěla sebevíc, básně a pohádky měly vždy dobré konce. A to se Ama-
ni líbilo. Byla už samozřejmě dost velká na to, aby věřila, že pro ni přijede princ 
na bílém koni, ale určitým způsobem ji skládání básní ujišťovalo, že i její příběh 
bude mít šťastný konec. Věřila, že dobro jednou skutečně zvítězí, a rozhodla se, 
že nikdy nepřipustí, aby vyhrálo zlo. Svým psaním přenášela radost a optimismus 
i na celý zbytek rodiny. Básně jejich smutný život obohacovaly a byly pro ně jedi-
nou radostí a zdrojem štěstí.

Časem se věci změnily a rodina získala azyl v zemi zvané Česká republika. Až 
doteď o ní Amani nikdy neslyšela. Úřady jim přidělily byt v Praze a rodina se do 
něj nastěhovala. Byl sice jednopokojový, ale v porovnání se stanem v uprchlickém 
táboře to byl hotový palác. Amani se svou sestrou Fatemath začaly chodit do ško-
ly a Hassan do jeslí. Oba rodiče si našli práci. Maminka jako paní na úklid do-
mácností, tatínek si dodělal vysokou školu a našel místo v  jedné soukromé fir-
mě. Na jejich tvářích se konečně vykouzlil spokojený úsměv a Amani byla koneč-
ně šťastná. 

Tedy, doma. Ve škole příliš ne. Trvalo jí několik dní naučit se českou abecedu, 
několik týdnů naučit se jednotlivá písmenka spojovat do vět a porozumět alespoň 
větám jako „Dobrý den“ nebo „Na shledanou“. A spoustu dalších měsíců, než po-
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rozuměla alespoň těm nejjednodušším a nejzákladnějším instrukcím. Svým spo-
lužákům, kteří se u ní občas zastavili a něco na ni zavolali, moc nerozuměla. Při-
tom se chechtali, šklebili a ukazovali si na ni prstem. Proč se mi smějí? pomyslela 
si v duchu. Nevěděla. Teprve příští rok, když už byla její česká slovní zásoba po-
měrně bohatá, pochopila, že to, co jí říkají, nejsou žádné komplimenty, nýbrž nej-
různější urážky a nadávky. Často byly vulgární a Amani v té chvíli měla co dělat, 
aby se přímo před nimi nerozplakala. Nikdy to však učitelům neřekla. Věděla, že 
by jí její spolužáci začali nadávat ještě víc a byli by jen víc agresivnější a vzteklejší. 
Lepší bude, když to tak nechá. A tak se Amani uzavřela do sebe, ustavičně poni-
žovaná a urážená svými spolužáky. 

Roky plynuly a Amani rostla. Vyšla ze základní školy, nastoupila na gymnázium 
a poté na univerzitu. Pokaždé v jiné třídě s jinými spolužáky, mezi kterými se sa-
mozřejmě našli i ti, co její původ nenechali bez „vtipných“ komentářů a jízlivých 
poznámek. Vzhledově si její trýznitelé nebyli podobni, ale pod povrchem se neli-
šili. Tam byli všichni úplně stejní. Amani se je s odstupem času naučila ignorovat 
a soustředila se jen na učení a psaní básní, které jí už mnohokrát pomohly neztra-
tit radost ze života. Tato záliba z dětství jí totiž zůstala.

Při studiu si začala přivydělávat v  jedné kavárně. Amani byla mile překvape-
na, když ji v podniku všichni přijali vlídně a s otevřenou náručí. To se jí ještě ni-
kdy nestalo. A navíc se jí podařilo najít kamarádku Petru, která se Amani zasta-
la, kdykoli měla kvůli svému původu potíže. Petra byla naprosto unešená Ama-
ninými básněmi.

„Teda, Amani, to jsou nádherné básně!“
Amani se začervenala. „Myslíš?“
„No jasně! Amani, měla bys je vydat! Určitě budou mít neuvěřitelný úspěch!“
„Cože?!“ To Amani nikdy nenapadlo. Své básně za dokonalé rozhodně nepova-

žovala. Spíš naopak.
„Ale… já nemůžu…“
Petra se na Amani překvapeně podívala. „A proč ne?“
Amani vzdychla. „Petro, vidíš, jak mě někteří lidé vnímají. Myslíš si, že by ně-

kdo četl básně od holky ze Sýrie?“
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„Amani, to ti vydá každé nakladatelství!“ řekla Petra a objala Amani kolem ra-
men. „Jsou úplně geniální!“

„Tak dobře,“ řekla Amani. „Ale řekneme, že jsi je napsala ty.“
„Cože? Proč?!“ vyhrkla šokovaně Petra. 
„Petro, když se lidé dozví, že jsem autorem já, nikdo to číst nebude.“ 

A tak se stalo. Na obálce bylo napsáno Petřino jméno, Petra šla na křest knihy, 
i na autogramiádu. V části o autorovi byl Petřin příběh. Amani se dokonale scho-
vala za Petřinu tvář. 

A kniha se začala prodávat. Amaniny básně si vyšlapávaly cestu do srdce a pově-
domí lidí víc a víc. Ta ovšem pochybovala, že by tomu tak bylo, kdyby byla jako 
autorka uvedena ona. Rodiče sice mrzelo, že jejich dcera za sebe všude posílá Pet-
ru, ale jejich tajemství rozuměli. Koneckonců, i oni nebyli vždy všude vlídně při-
jímáni. Ani Petra nebyla z nové životní role nadšená, ale nechtěla Amani zradit. 
Pečlivě střežené tajemství prozradila až neúmyslně Fatemath, když na otázku jed-
né novinářky, co říká na Petřiny básničky, odpověděla:

„Myslím si, že se Aman-“ poté se zarazila, „totiž, Petře, moc povedly.“ 
Toto neúmyslné přeřeknutí vyvolalo tolik spekulací a konspiračních teorií, že 

Amani a Petra musely jít s pravdou ven. Amani se ze začátku zdráhala, protože si 
nebyla jistá, jak lidé tento fakt přijmou, ale právě ve chvíli, kdy byla Amani nu-
cena odhalit svou identitu, se v ní zrodila jakási síla, která způsobila to, že už dále 
nehodlala žít ve lži. Nebudu se vydávat za nikoho jiného jen proto, že jsem ze Sý-
rie, pomyslela si. Co mi je po lidech, kteří mě soudí jen na základě toho, z jaké 
země pocházím? Nic. Ať si myslí, co chtějí. Je mi to jedno. Stojím o to, aby si ně-
kdo kupoval mou knihu jen proto, že vypadám jako Češka? Ne, nestojím. Chci, 
aby si lidi moje básně četli proto, že se jim líbí, ne proto, jaký je můj původ. Po-
kud někdo mé básně odepíše jen proto, že jsem je napsala já, holka ze Sýrie, je to 
hloupý a bezcitný člověk a já se kvůli němu nehodlám trápit. Já se za svou rodi-
nu nebudu stydět!

Amani se v následujících měsících setkala s mnoha lidmi, kteří v obchodě její 
knihu vrátili zpět na pult, když si přečetli jméno autora. Amani se tím však ne-
chtěla zabývat. Ano, zabolelo ji to, ale pokaždé si pomyslela: Chci, aby moje bás-
ně četli lidé s takovýmto srdcem? Lidé, kteří mě odsoudili jen díky mému půvo-
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du? Já jsem na svoje básničky hrdá a jsem pyšná i na to, odkud jsem – ať už se to 
světu líbí, nebo ne. Amani se přestala stydět za to, že je ze Sýrie, ze země, na kte-
rou byla vždy v hloubi duše pyšná. Začala pořádat přednášky o životě v uprchlic-
kém táboře a pak o šikaně na svobodě. „Dříve jsem se tím, že mezi ostatní nezapa-
dám, trápila,“ přiznala. „Teď už však ne. Lidí, kteří si myslí, že jsem horší než oni, 
jen protože vypadám jinak, mi je líto. I já bych je mohla odsoudit, ale neudělám 
to. Nikdo by neměl být posuzován jen na základě toho, jak vypadá nebo odkud 
je. Chci, aby si byli vědomi, že vzájemný respekt je tou jedinou správnou cestou.“ 

A  tak se Amani stala ztělesněním rčení: Nesuď knihu podle obalu… I  když 
v tomto případě bych spíše řekla podle autora. 

POPLETA
DAVID HLAVÁČEK

Každý člověk dělá nějaké chyby, já jich udělal nespočet a to mi bude teprve čtr-
náct let. Už v děloze jsem byl hyperaktivní a povedlo se mi zamotat pupenční šňů-
ru. Od té doby se má roztěkanost pouze zvyšovala. Moc si z té doby nepamatuji, 
ale pár věcí mi řekla maminka. Jeden z těchto příběhů se odehrál v mých třech le-
tech. Byli jsme s rodiči nakupovat v Kauflandu, já se samozřejmě nudil. Poprosil 
jsem rodiče, jestli bych se nemohl sám koukat na hračky, že na ně počkám. No, 
nepočkal. Nejdřív jsem hledal rodiče, pak jsem se rozbrečel. V mém záchvatu bre-
ku za mnou přišla paní, která se mne zeptala, co se stalo. Spolu jsme šli na in-
formace a nahlásil jsem své jméno. To jsem byl docela šikula, v rozhlase se ozva-
lo: „Prosím, ať se rodiče Davida Hlaváčka dostaví na informace.“ Rodiče přeruši-
li hledání u hraček a vše dobře dopadlo.

Potom ten malý capart šel do školy a tam se odehrálo patálií! Kolik zvládnu za 
rok ztratit penálů, tužek a hlavně per? Vlastně je zajímavé, že počet potřebných 
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per na jeden školní rok roste přímou úměrou. Každý ročník více ztracených, za-
pomenutých, rozbitých...

A na co že to vlastně myslím? To ani sám nevím.

Samostatnou kapitolou je můj život s mobilními telefony. „Mobil první“ jsem 
dostal asi v osmi letech, žádná noblesní značka. Odhadem po roce jsme jeli s babič-
kou ke známým na návštěvu a on tam byl pes. Okamžitě jsem si s ním začal hrát, 
házel jsem mu míček, ale ten pak dopadl do bazénu. Samozřejmě pes skočil za ním 
a já jako největší hrdina jsem ho chtěl zachránit. Skočil jsem pro psa, jenom jsem 
zapomněl, že mám v kapse telefon. No a tak začal moje telefonní anabáze.

„Mobil druhý“ byl náhradní. Ten se mi zničil až po několika letech. Ne, že by 
byl v provozu tak dlouho, ale sloužil pořád jen jako náhradní rezerva. K jeho kon-
ci se ještě dostaneme. „Mobil třetí“ byl vysněný iPhone 5s. Byl jsem z něho šťast-
ný, zdědil jsem ho po mámě. No, ten telefon mi ale dlouho nevydržel. Jednou 
jsme s rodiči jeli do nákupního centra Eden, tam jsme si po nákupech dali zmrzli-
nu, šli jsme ven a já si tam odložil batoh na lavičku, kde jsem seděl. Pak jsme ode-
šli a taška s věcmi tam zůstala, v ní byl i telefon. Večer si maminka všimla, že ne-
máme můj batoh. Už se nikdy nenašel. 

„Mobil čtvrtý“ je další telefon do sbírky zničených. Byl to iPhone SE. Ten jsem 
zdědil po tátovi. Utopil se v záchodě.

„Mobil pátý“ byl od značky Honor. Nevím, kde skončil. Ta příhoda se stala ješ-
tě na mé minulé škole. Když jsme šli na velkou přestávku na hřiště, uložil jsem si 
mobil do tašky (alespoň tak si to pamatuju). Když jsem se vrátil, v tašce už nebyl. 
Nebyl k nalezení ani jinde ve škole. Nevím, kde je mu konec.

„Mobil šestý“ je vlastně „Mobil druhý“. Opět sloužil jako náhradní. Byli jsme 
v Londýně s minulou školou. Bydleli jsme v rodinách a na mě padla samostatně 
žijící Indka. Jeden den jsme se měli vydat na tržiště a ona mi dala ke svačině man-
darinku. Já, jako největší frajer jsem si ji dal do stejné kapsy batohu jako telefon. 
No, na tržiště jsme jeli lodí a tam začalo drama telefonu. Sedli jsme si na lavice 
a mě nedošlo, že kapsa s telefonem a mandarinkou je tak nízko, že jsem si na ni 
sednul. Telefon se zalil šťávou z mandarinky… a bylo po něm. Chudák starý. Tak 
dobře sloužil, až dosloužil, budiž mu nebe otevřeno. Tak si říkám, co kdyby nebe 
mělo vlastní sekci nazvanou „Davidovy telefony“.
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„Mobil sedmý“ také zmizel na minulé škole. Šli jsme na hodinu tělocviku a já 
jsem si telefon odložil na poličku ve skříňce. Když jsem se vrátil, ani jsem ho nehle-
dal, protože jsem si myslel, že jsem ho jako správný kluk uložil do batohu. Nebyl 
tam, nebyl jinde, nebyl nikde. Když jsem ho nenašel, panikařil jsem. Běhal jsem po 
celé škole a všude jsem ho hledal, ale nenašel. Ani pomoc mé skvělé babičky mi ne-
pomohla. No a tak přibyl další mobil do mého seznamu odepsaných věcí.

„Mobil osmý“, tlačítková Nokia, mi spolehlivě sloužil k zajištění spojení s rodi-
nou. Potřeboval jsem ale do nové školy chytrý telefon. Na tři čtvrtiny jsem si na-
šetřil z kapesného a telefon jsem dostal. 

„Mobil devátý“, vytoužený chytrý telefon do nové školy odešel asi před dvěma 
dny. Už několik dnů byl nemocný, měl prasklý displej poté, co mi upadl, ale sta-
tečně sloužil dál. Jednoho dne se na displeji začaly objevovat čáry, až přestal fun-
govat. Sloužil statečně až do svého konce. 

Teď mám mobil, který mi sloužil jako „Mobil osmý“. 

Další kapitolou průšvihů mého života je outzooming. To slovo jsem si teď vy-
myslel. Je to skvělá schopnost přenést se do jiné reality. Většinou, když se cítím 
unaven, tak se můj mozek zaměří na nějakou nehybnou věc a myšlenkami ode-
jdu pryč, jako bych usnul. V těch chvílích neexistují hodiny, ani povinnosti. Ne-
příjemné ale je, že outzoomovat ve škole se nevyplácí. Hrozí to poznámkou „spí 
při vyučování“. Také se nevyplácí outzoomovat místo ranního vstávání. To byste 
mohli přijít pozdě do školy. Jiné pozdní příchody se mi také často stávají.

Můj sen na závěr:
Chtěl bych se víc soustředit na to, kam ukládám své věci. Chtěl bych se také víc 

soustředit na školu a na učení a skončit s outzoomingem, pozdními příchody, od-
mlouváním, vymlouváním se, nepořádkem v pokoji...

No není to malé předsevzetí do nového roku, ale věřím, že aspoň část se mi po-
vede. Dám to. Jak to udělám, to zatím nevím, ale pokusím se o to. Začnu malými 
krůčky. Zítra najdu ztracenou čepici od Ježíška, kterou jsem zapomenul včera ve 
zkušebně pěveckého sboru. Žila se mnou pět dní. Snad tam na mě čeká.



19

DVOJČATA
KATEŘINA HOPFINGEROVÁ

Dneska jsem se probudila o chvíli dříve než on. Konečně. Už třetí den spal na 
mém místě a to mě začínalo znervózňovat. Opatrně jsem se otočila, abych ho ne-
probudila. Ležel nalevo ode mne a měl v puse palec. Hned mi bylo jasné, že mě 
v noci zase přemístil. No jasně, teď ležel u východu on. Taková nespravedlnost. 
Vždyť já měla být první, aby si mě všichni všimli a aby mě měli radši. To já měla 
být prvorozená. To přece nejde, aby byl první on. Musím se rychle dostat k výcho-
du já, dřív, než bude pozdě. Ale když jsem se okolo něj chtěla nenápadně protáh-
nout, zavadila jsem svojí malou rukou o tu jeho podivně vyhlížející hadičku. Na-
jednou otevřel velké modré oči a uviděl, jak se snažím dostat na své místo, ano ur-
čitě je mé, protože on se tam vetřel teprve předevčírem, zatímco já jsem tady už od 
začátku, a začal kolem sebe zuřivě kopat. A v tu chvíli se to asi přestalo líbit naší 
mamince, tedy doufám, že je to maminka a ne třeba tatínek, a celý svět se s námi 
začal houpat. Té příležitosti využil a začal mě vystrkovat ještě dál od východu, než 
jsem byla teď. Naštěstí se maminka převrátila na bok a my dva jsme si vyměnili 
místa. Konečně se na mne štěstí usmálo. Byla jsem u východu, a tím pádem jsem 
musela být první, kdo se narodí. Když jsem se chtěla podívat, kam až ho to od-
neslo, uviděla jsem jeho zamračenou tvář tak blízko té své, že jsem měla tu jeho 
šňůrku, kterou nám máma občas něco poslala, hned vedle té svojí. A najednou mě 
něco napadlo. Když se otočil, vzala jsem tu jeho podivnou šňůrku a začala jsem 
mu ji omotávat okolo krku. Myslela jsem si, že už mi po tomhle dá na chvíli pokoj 
a chvíli se se šňůrkou zabaví, ale on se ještě o to víc snažil dostat se k východu. Ale 
jak se snažil mě obejít, přišlápl si tou svojí těžkou nohou hadičku a ta se mu začala 
kolem krku utahovat. Nejdříve jsem myslela, že je to jen nějaká lest, jak mě přimět 
opustit moje místo, ale když se chvíli nic nedělo, začala jsem se bát. Nevěděla jsem, 
co mám dělat, a tak jsem se jen schoulila do koutku a čekala jsem, co se bude dít. 
Ani venku se jim to asi moc nelíbilo, protože se maminka zase zhoupla a asi i ně-
kam přešla, jelikož se s námi nadzvedly i hadičky.

Podezřele dlouhou chvíli se zase nic nedělo, ale jen co jsem si to pomyslela, tak 
se kolem nás začala vypouštět voda a já pochopila, že už to je tady. Už jsem se sice 



20

těšila, že se odtud dostanu, ale v tu chvíli se nám nad hlavami objevilo nepříjem-
ně ostré světlo a bráchu popadly dvě velké ruce a vyndaly ho ven. Potom se vrátily 
i pro mne. Byla jsem naštvaná. Takhle to být přece nemělo. První jsem měla být já, 
a ne ten, který mě celou dobu jen utlačoval a trápil svými neplechami. Nelíbilo se 
mi to, a tak jsem to všem dala najevo silným a pronikavým pláčem. Ale ti strejdové 
v bílých pláštích nevypadali, že by je můj pláč nějak vyvedl z míry. Ba právě nao-
pak, usmívali se a vypadalo to, že se jim líbí, že pláču. Tak jsem jim pořádně zařva-
la. Když mě omyli a zabalili, dali mne k mamince. O, jak ta byla krásná, měla dlou-
hé vlnité černé vlasy a tmavě hnědé oči. Nechali nás spolu ale jen chvíli, potom mě 
jeden z těch podivných strejdů odnesl někam pryč. Položil mne na takovou legrač-
ní dečku a potom tam přinesli i bratra a legrace skončila. Nejdříve také jen brečel, 
ale po chvíli už ho to taky vyčerpalo a utišil se. A jak jsme tam tak leželi, došlo mi, 
že ho mám vlastně ráda. Pak nás už jen převezli za maminkou. Byl tam s ní i takový 
podivný pán, ale neměl na sobě ten bílý plášť, byl to náš táta. Došlo nám, že nezá-
leží na tom, kdo se narodí první, ale na tom, jestli jsme všichni zdraví a jsme spolu.

Tak jsme se já a můj bratr Tomáš narodili předčasně císařským řezem, protože se 
bráška málem uškrtil na pupeční šnůře. 

O RYBCE, KTERÁ CHTĚLA SPATŘIT MOŘE
PAVLA JANOUŠKOVÁ

V jednom domě žila rodina s malou holčičkou, která měla ve své postýlce spous-
tu plyšáků a mezi nimi i jednu plyšovou rybku. Bydlela tam s nimi také malá moř-
ská želva. Holčička ji kdysi dávno našla zraněnou na mořském pobřeží, vzala si ji 
domů a starala se o ni.

Rybka si celé dny a celé noci představovala, jaké by bylo úžasné plavat v moři 
a vidět všechny ty barevné korály a duhové rybičky! Ale plyšáci se jí jenom vysmí-
vali, říkali jí, že je plyšová a že by stejně neuměla plavat. Rybka už byla z jejich 
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řečí rozzlobená a poprosila o pomoc želvu v akváriu. Ta se k ní otočila a usmála se: 
„Rybičko, pojď sem blíž. Podívej se z okna, támhle vzadu, to je moře. Co nejdřív 
se tam spolu vydáme.“ Rybce se rozzářily oči štěstím: „Děkuju ti želvo, moc, moc, 
moc!“ Když poprvé spatří moře, bude to ten nejlepší den na světě. „Okno je ote-
vřené, dneska je noc jako stvořená k tomu, abychom se vydaly k moři.“ Když vy-
lezly ven z domu, rychle pospíchaly k řece, která tekla nedaleko. Želva vlezla do 
řeky a pobídla rybku: „Neboj, voda tě neukousne.“ Rybka se zhluboka nadechla, 
zavřela oči a vlezla do řeky. Pořádně to studilo. A navíc vůbec netušila, kde je na-
hoře a kde dole! Celý svět se s rybkou otáčel a bála se nadechnout. Začala rychle 
mávat ploutvemi a doufala, že by ji to mohlo vynést na hladinu. Želva ji chytla za 
ploutev, vytáhla z vody a posadila na břeh: „No prrr, takhle si ještě ublížíš, a na-
víc do moře takhle opravdu nemůžeš. Ještě než vyrazíme na cestu, musíš se nau-
čit plavat.“

Po pár hodinách plaveckého výcviku rybka skočila do řeky a pustila se po prou-
du. Teď byla asi tou nejšťastnější plyšovou rybkou na celém světě. Před nimi se 
náhle objevil rybník. Konečně potká skutečné ryby! Jaké to asi bude? Už z dálky 
viděla, že v rybníku nějaké ryby skutečně plavou. Opravdové ryby! Sebrala veš-
kerou odvahu a vplula do rybníka. Pak si jí někdo všiml. Kapři. Upřeli na ni svůj 
zrak. Když uviděla jejich výraz, došlo jí, že tu není vítaná. „Já..., omlouvám se..., 
já už radši půjdu...“ a couvala zpátky do řeky. Pak už to nevydržela a z pomalé-
ho ústupu se stal úprk. Otočila se a plavala, jak nejrychleji mohla. Cestou dokon-
ce narazila do želvy.

Teď už vážně nechtěla do moře. Nejspíš jsou tam všechny ryby takovéhle. Vy-
lezla na břeh a vydala se po souši zpátky domů. „Kdybych sem nelezla! Jsem to ale 
hloupá! Takhle jsem zmáčená a holčička určitě doma pozná, že jsem někde byla. 
Jak mě mohlo to moře kdy lákat? Všechny ryby jsou určitě stejné! Ať jsou malé 
nebo velké. Je to úplně jedno. Kéž bych byla normální plyšák. Nikdo z mých ka-
marádů přece nechtěl jít se mnou. Kdybych jim byla aspoň trochu podobná! Ach 
jo... Teď jsem skrz naskrz promáčená. Na tenhle den určitě nezapomenu, protože 
to byl ten nejhorší ze všech. Želva mi ten výlet k moři určitě do smrti nezapome-
ne.“ Rybka se rozbrečela. „Hodní jsou asi jen plyšáci. Ale co když jsou ryby v moři 
jiné? Co když si na mě ti kapři jen chtěli vylít zlost? Musím se zeptat želvy, ta žila 
nějakou dobu v moři.“
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Pomalu začalo svítat. Kolem už nebylo nebe tmavé, ale začalo růžovět. Vzadu za 
kopcem se objevilo červenooranžové slunce. Rybka úžasem oněměla. Tohle bylo 
to nejhezčí, co kdy viděla. Slunce stoupalo pomalu výš a tma kolem se rozpouště-
la. Vedle rybky se posadila želva. Také se na tu krásu dívala. „Želvo, tohle jsi vidě-
la, když jsi žila v moři, každý den?“

Želva přitakala: „Bylo to ještě krásnější. Slunce se totiž zrcadlilo i v moři. Vypa-
dalo to, jakoby vstávalo ze své postele a nekonečná voda mu byla peřinou.“ Rybka 
vydechla úžasem: „To si ani nedokážu představit, to musí být nádhera!“

„Tak co, rybko, pořád se chceš ještě vrátit domů?“
Rybka se na želvu usmála: „V žádném případě, takový východ slunce musím vi-

dět! Želvo, prosím, řekni mi, jaké jsou ryby v moři?“
„Jaké... jaké? Jsou to ryby. Některé ryby jsou hodné, některé jsou zlé. Tak to 

prostě v přírodě chodí.“ Rybka přikývla a rozběhla se směrem k řece, jak nejrych-
leji uměla. Pak si všimla autobusové zastávky: „Želvo, mohli bychom se svézt?“ 
„Honem, musíme tam být co nejdříve,“ popohnala rybku želva, protože zahléd-
la, jak k zastávce přijíždí autobus. Tak tak stihly nastoupit. V autobuse se roze-
zněl hlas: „Příští zastávka Pláž škeblí. Konečná stanice.“ Tenhle autobus staví přes-
ně tam, kde potřebují.

Obě dvě se posadily na zadní sedadlo. Najednou se z koše se zapomenutými 
věcmi ozvalo: „Pomóóóc! Pomóóóc!“ Rybka honem přiskočila ke koši a začala se 
jeho obsahem prohrabávat. Na dně ležel plyšový delfín. Rybka ho honem vytáh-
la a posadila ho také na sedadlo. Delfín jí věnoval vděčný pohled a začal vyprá-
vět: „Jednoho rána jsem se se svým kloučkem jel podívat k moři, jestli nenajdeme 
nějakou hezkou lasturu. Moc jsem se na to těšil. Vždycky jsem chtěl vidět moře. 
Tam totiž žijí doopravští delfíni a já jsem se s nimi chtěl potkat. Zajímalo mě, jest-
li umím aspoň trochu podobné kousky jako oni. Taky jsem chtěl vidět ty krásné 
lastury a další krásy moře. A dokonce umím i trochu plavat. Mockrát jsem se to-
tiž zašpinil a proto jsem šel mnohokrát do pračky. Ale klouček mě omylem zapo-
mněl v autobuse.“ Pak se ozval hlas: „Konečná stanice, prosíme vystupte.“ Všich-
ni se zvedli a vystoupili z autobusu.

Rybka se zadívala na moře. Bylo nádherné. Nic tak krásného ještě nikdy nevi-
děla. Utíkala se podívat, jak to vypadá v moři. Uviděla duhově zbarvené korály 
krásných tvarů. Jak tak proplouvala kolem korálů, zahlédla i spoustu krásně ba-
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revných rybek. Po chvíli zahlédla i několik delfínů. „Delfínku, honem, zahni tady 
tady za tou sasankou a něco krásného uvidíš!“ popoháněla svého kamaráda. Delfí-
nek vykulil oči. Poprvé v životě spatřil opravdové delfíny! Byli sice jiní než on, ale 
vypadalo to, že jsou přátelští. Během pár vteřin se s nimi skamarádil.

Pak rybka uviděla hejno rybiček, které byly úplně stejné jako ona! Připlavala 
k nim a těšila se, že se s nimi seznámí. „Ahoj malá rybičko, tebe jsme tu ještě ni-
kdy neviděly. Ty jsi z jiného moře? Nebo tě snad sem vypustili z akvárka?“ ptala 
se jedna ryba za druhou. Rybka jim povyprávěla celý svůj příběh. Všechny ryby 
se zaradovaly a pozvaly ji, aby se šla podívat, jak to vypadá tam, kde žijí. Rybka se 
ještě ohlédla a všimla si, že se na ni dívá želva. Věnovala jí vděčný pohled. Nikdy 
by se bez želvy do moře nepodívala. Byla tak šťastná!

Druhý den ráno si rybka promnula oči a zamžourala směrem k obzoru. Mraky 
už trochu zčervenaly a za chvíli začne vycházet slunce. To bude nádhera! Vycháze-
jící slunce vypadalo jako červené jablíčko. Pomalou se kutálelo nahoru na oblohu 
a opravdu – krásně se zrcadlilo v moři. Jakoby ještě leželo v posteli a pomalu vstá-
valo. Hladina s pár vlnkami vypadala, jako kdyby se na ní usídlily tisíce drahoka-
mů, které se blyští na slunci.

O pár dní později želva rybce řekla: „Poslouchej, věřím, že se ti tu určitě moc 
líbí, ale už se musíme vrátit.“ Rybku píchlo u srdce. Nebylo jí smutno z toho, že 
musí opustit moře, ale z toho, že musí opustit delfínka. Byla s ním tak šťastná. Co 
když se už neuvidí? Jenom přikývla a šla se rozloučit se svými rybími kamarády. 
Naposledy se rozloučila s delfínkem. Nemohla se smířit s tím, že našla nejlepší-
ho kamaráda a teď s ním už není. „Víš, delfínku už se musím vrátit domů. Asi se 
už neuvidíme. Vím, že s tebou nemůžu zůstat u moře, moje holčička by mě moc 
hledala,“ začala rybka. „Ani omylem! Já půjdu s vámi! Nechci tě opustit!“ Ryb-
ka ho dojatě objala. Želva za nimi nešla, jen je s úsměvem zpovzdálí pozorovala. 
„Delfínku, rybko, poslouchejte, jestli chceme být doma včas, musíme sebou ho-
dit. Víte, že autobus nečeká!“ Společně se rozběhli za želvou.

Domů se vrátili právě včas. Želva vlezla do akvária, rybka se uvelebila na svém 
obvyklém místě v posteli, přitiskla k sobě delfínka a přesně v tu chvíli vběhla do 
pokoje holčička. Rychle se převlékla do pyžama, popřála rodičům dobrou noc 
a lehla si do postele. Přitiskla k sobě rybku. Tu noc voněla rybka nějak jinak. Na-
jednou si všimla malého plyšového delfínka. Byl úplně přitisknutý ke zdi. Vzala 
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ho do ruky. Nevzpomínala si, že by ho tu někdy měla. Ale kdo ví? Třeba na něj jen 
zapomněla. Přitiskla oba dva k sobě a zašeptala jim: „Kamarádi, o letních prázd-
ninách pojedeme k moři. A nemůžu vás tady nechat. Jste přece ryby, zasloužíte si 
vidět moře. To by měla vidět každá rybka, i ta plyšová.“ Delfínek s rybkou na sebe 
mrkli. Holčička toho o nich spoustu nevěděla. V akváriu se pohnula želva a po-
dívala se na ně. Bylo jim jasné, že i kdyby si ji s sebou holčička nevzala, tak ona si 
cestu určitě najde.

UŽ VIDÍM SVĚT Z VÝŠKY
EVA NÁPRAVNÍKOVÁ

Příběh, který Vám chci vyprávět, může někomu připadat úplně obyčejný, ale já 
jsem v něm překonala hranici svého strachu. 

Jako malá jsem se těšila, až uvidím svět z výšky. Dokonce jsem záviděla i strejdo-
vi, který je bez pár centimetrů dva metry vysoký, jak se může rozhlížet a vše vidí, 
tenkrát pro mě, z tak neuvěřitelné výšky. Když jsem šla s mamkou městem kolem 
našeho ohromného kostela, dívala jsem se na jeho vyhlídkovou věž a záviděla li-
dem nahoře vyhlídku do okolí. Přála jsem si být tam s nimi, vidět město pod věží, 
silnice, domy, pole i lesy někde v dálce.

Mělo to však velký háček. Já se strašně bála výšek. Pokud jsem nestála nohama 
pevně na zemi, celá jsem se třásla strachy, hrudník se mi svíral a já se nezmohla 
udělat ani krok.

Proto jsem se rozhodla s touto fobií bojovat a vyhrát! Přesvědčení a odhodlá-
ní bylo opravdu veliké. Jenže jak porazit svůj vlastní strach? Ono se to lehce řek-
ne. Bylo hodně, hodně marných pokusů. Dokonce jsem se pokoušela oblafnout 
svůj mozek, aby nemyslel na strach. Proto, když jsem lezla na strom, představovala 
jsem si plnou náruč krásných červených jablíček, které sním. Jablíčka – nejablíč-
ka, stačil jediný pohled k zemi a strach opět nade mnou zvítězil. Kdybych měla 
odhadovat skóre, bylo by to tisíc k nule nezdařených bitev.
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Chtělo to nějak změnit taktiku boje. Vzala jsem si za své neplavce, kterého hodí 
do vody, aby plaval. Začala jsem uvažovat o vyšším cíli, kde nebude rozhodující, 
jak vysoko jsem, ale co jsem ve výšce schopna zvládnout. K uskutečnění tohoto 
pokusu mi dopomohla moje sestřenice, která mi vyprávěla o školním výletě do la-
nového centra. Hned jsem tušila, že tohle by mohlo být to pravé. Přemluvila jsem 
mamku, tetu a sestřenici k návštěvě lanového centra. A jelo se.

Čím víc se blížil vstup do areálu, zmocňoval se mě větší a větší strach. Po sezná-
mení se základními bezpečnostními pravidly byla moje kuráž ta tam. Ovšem při 
pohledu na moji mamku s tetou a jejich vytřeštěné oči, jsem si řekla: „To dám!“ 
Sama sobě jsem si dodala odvahu. 

Jako první mě čekala jízda na lanovce přes řeku. To bylo štěstí, toho jsem se ne-
bála, protože jsem seděla jako v sedačce. Přejela jsem přes řeku a přede mnou se 
v korunách stromů objevila lanová dráha v celé své kráse. Působila na mě obrov-
ským dojmem a já z ní měla veliký respekt. Sestřenice na mně viděla můj strach 
a řekla mi, ať se nebojím, že mi kdykoli se vším pomůže. Čekala nás ještě poslední 
instruktáž, pro všechny určitě důležitá, abychom nepřeceňovali svoje síly. A šlo se 
na dráhu. Měla jsem jít jako první, ale můj výraz -proč já- pochopili úplně všich-
ni. Sestřenice mě v tom nenechala a já jí za to byla moc vděčná. Vzala totiž pořa-
dí prvního lezce na sebe a já mohla kopírovat její taktiku. Přece jen už tu jednou 
byla. A najednou se to stalo. Přišla totiž ta chvíle, která mě vždy porazila. Můj ob-
rovský strach z výšky a přede mnou třicet překážek. Vylezla jsem na první záchyt-
nou plošinu připevněnou na kmeni stromu v opravdu vysoké výšce. Mozek byl 
strnulý strachem, ruce a nohy se klepaly, ale věděly, že musí máknout a přelézt 
všechny překážky, lana, prkýnka, houpačky a prolézačky, aby se dostaly do konce. 
Zdolala jsem několik počátečních překážek, v jednom úseku jsem si cestu i zkrá-
tila, jenže ten strach mě neustále ovládal. 

Najednou, aniž bych si to uvědomila, jsem přestala výšku vnímat. Nevím, co se 
ve mně odehrálo, ale mě zajímaly jen ty úkoly, které musím zdolat, jakým způso-
bem pokračovat a jak nakládat se svojí silou, které pomalu ubývalo, abych se udr-
žela nahoře a nespadla. Překonávala jsem překážku po překážce, úsek po úseku, 
část po části, až jsem se s vypětím všech svých sil dostala na dlouhý sjezd lanov-
kou, na který jsem se už opravdu těšila. Při dlouhé cestě dolů jsem si uvědomo-
vala, že jsem to dokázala a za chvíli budu stát nohama pevně na zemi. V ten mo-
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ment jsem na sebe byla pyšná, hrdá a šťastná, že jsem překonala sebe samu. Ten 
nezaměnitelný pocit štěstí si v sobě uchovávám dodnes. 

Na začátku dráhy jsem se proklínala, že to byl ten nejhorší nápad, jaký jsem kdy 
měla. Ale jakmile jsem přestala vnímat strach, uznala jsem, že to byl ten nejlepší 
nápad, který jsem mohla mít.

Po odevzdání výstroje a opuštění lanového centra jsme se šly zchladit na vedlej-
ší fotbalové hřiště, kde právě kropili trávník vodou. Byla to taková osvěžující od-
měna za ten, pro někoho malicherný výkon.

Netrvalo dlouho a já se beze strachu přihlásila do kroužku akrobacie na šálách, 
který navštěvuji už třetím rokem a bez potíží zvládám všechny prvky.

Sama za sebe jsem přesvědčena o tom, že pokud v budoucnu budu chtít něčeho 
dosáhnout, udělám pro to vše, co bude v mých silách a dřív nebo později TO DÁM!

A ta moje vytoužená vyhlídka z našeho kostela na město a okolí? Tak tu už znám 
téměř nazpaměť.

VŠECHNO ZVLÁDNU! 
LUKÁŠ NOVÁK

Mám Tourettův syndrom – nemoc, která se projevuje tiky, nutkavým jednáním 
s úzkostí, ADHD a neschopností organizovat si činnosti. V plné síle udeřila, když 
mi bylo 10 let. Byl jsem vyděšený a zlobil jsem se, že ta nemoc postihla právě mě. 
Máma mi ukázala videa s chytrými lidmi, kteří ji mají taky, a řekla mi, že hlavní 
je, že jsem kreativní a charakterní, že když jsem od osudu dostal tvrdší chleba, tak 
mám taky silnější zuby, a že to zvládneme. 

Postupně jsem si uvědomil, že když budu fňukat, že jsem chudinka postižený, 
nic se nezmění. Měl jsem sice touhu, abych byl zdravý, ale někdy se někomu v ži-
votě přihodí něco, co zkrátka změnit nejde, i kdyby člověk sebevíc chtěl. Pros-
tě to musí přijmout takové, jaké to je. Jediné, co změnit jde, je způsob, jakým se 
na to díváme. 
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Tiky na tom nebyly to nejhorší, i když ty motorické opravdu hodně bolí. Musel 
jsem kmitat prsty na rukou a na nohou tak rychle, že jsem si mezery mezi nimi ro-
zedřel do krve, trhal jsem rameny do divných poloh a v noci pak nemohl spát bo-
lestí, mrkal jsem a pak zakopával, vypadávaly mi věci z rukou. Musel jsem rovnat 
předměty do určitého pořadí, na chodníku šlapat jen na bílé kostky a dělat věci, 
o kterých jsem věděl, že jsou nesmyslné, to nutkání ale nešlo zastavit. Léky neza-
bíraly. Vypadal jsem divně a cítil jsem se divně.

Okolí si zvyklo nebo se tvářilo, že nic nevidí, našli se ale spolužáci, kteří se mi 
posmívali. Četl jsem zrovna Harryho Pottera a pomohlo mi představit si, že jsem 
já sám lotroskop, který odhalí, jaký kdo je člověk. Poznal jsem, kdo se jako kama-
rád tvářil a kdo je kamarád doopravdy, což nakonec není k zahození, všechno zlé 
je pro něco dobré.

Nejvíc mi vadilo, že jsem nemohl mluvit, tedy mluvit plynule a naopak jsem 
musel vyslovovat slova, která jsem nechtěl, třeba „ou ou“, nebo „smůla“. Jsem od 
přírody hodně upovídaný a najednou jsem ze sebe nemohl vypravit kloudné slovo. 
Při cestě domů autem jsem třeba chtěl něco rodičům vyprávět, u Vltavy v Podbabě 
jsem začal, projeli jsme Suchdolem a já jsem byl pořád u prvního slova. Byly dny, 
kdy jsem mluvil normálně a dny, kdy to vůbec nešlo. Postupně jsem se začal bát 
mluvit, protože jsem viděl, jak je to nepříjemné pro okolí. Rodiče většinou pozna-
li, co chci, ale ostatní nevěděli, jak se mají tvářit, když jsem před nimi koktal, jest-
li nemají odejít nebo se mi pokoušet napovídat nebo odhadovat, co jsem chtěl říct.

Můj strach rostl a koktání zhoršoval. Díky Harrymu Potterovi jsem si uvědo-
mil, že největší strach mám ze strachu. Rozhodl jsem se mu postavit a přihlásil 
jsem se do konkurzu na moderátora školního plesu. Věděl jsem, že budu vypa-
dat jako blázen a že skoro nikdo nepochopí proč já, ten nejmíň vhodný člověk, 
jde soutěžit, ani jsem o moderování nestál, chtěl jsem jenom tomu strachu doká-
zat, že se ho nebojím.

Konkurz se neodehrával před mnoha lidmi a naštěstí jsem měl zrovna lepší ob-
dobí, pokud jde o řeč. Když jsem šel na značku, byla ve mně malá dušička, ale řekl 
jsem si, že to prostě zvládnu. Mluvil jsem docela dobře a překvapivě jsem dostal 
dost hlasů, byl jsem asi třetí. Dodnes, když je přede mnou něco těžkého, vzpo-
menu si na konkurz, a vím, že když jsem zvládnul tohle, zvládnu i jiné věci, když 
budu opravdu chtít.
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Teď je mi 13 let a mám čím dál hezčí život. Motorické tiky mám jen občas 
a myslím, že jsou docela nenápadné, úzkost a nutkavé jednání vymizely, ADHD 
a výkyvy ve známkách mám pořád, ale míň zapomínám a líp si organizuju čas. 
Občas lehce zadrhávám, ale to ke mně zkrátka patří, občas musím vkládat do řeči 
určitá nefunkční slova, naposledy to bylo „očividně“. Někdy se mi něco nepodaří, 
i když se snažím. Vloni jsem si podle mého názoru opravdu pečlivě připravil refe-
rát o Mozartovi, ale video jsem kvůli koktání přetáčel 16krát a nakonec jsem ne-
dostal dobrou známku.

Kdybych chtěl, určitě by mi nějaký doktor nebo speciální pedagog napsal do-
poručení, abych nemusel mluvit před třídou. Ale já nechci. Možná z koktání vy-
rostu, jako z tiků, možná ne, ale přijal jsem to a nechci žádné úlevy. Nakonec je 
vždycky důležitější, co říkám, než jak to říkám. 

MALÍŘEM NAVZDORY PŘEKÁŽKÁM 
ŠTĚPÁN SABO

Je hodně věcí, o kterých bych mohl říci: ,,To si piš, že to dám,“ například v ob-
lasti sportu, učení, nebo jen více pomáhat svým rodičům… Mám však jeden ve-
liký problém, opravdu nejsem nadaný malíř. Ve školce jsem kreslil rád, ale potom 
přišla škola a všechno se změnilo. 

 Asi v polovině první třídy jsme kreslili vločku. Snažil jsem se, co to šlo. Myslel 
jsem, že se mi práce poměrně povedla a šel jsem se výkresem pochlubit paní uči-
telce, potom jsem řekl: ,,Paní učitelko podívejte, jaký jsem udělal obrázek!“ Třídní 
učitelka se koukla na mé dílo a odsekla: ,,Tak se všichni podívejte na tu hrůzu, to 
má být co? Tuhle patlaninu opravdu nevystavím, vezmi si to domů, opravdu ne-
vím, co na to řeknou tvoji rodiče!“ Můj výtvor oznámkovala obrovským 3- a čer-
veně napsala hrozná práce. Děti se smály a já se strašně styděl, bylo mi to moc 
líto. Nechápal jsem, proč byla paní učitelka tak strašlivě zlá, vždyť jsem se snažil. 
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Přinesl jsem svoji práci domů. Moc jsem plakal a nutil jsem maminku, aby kres-
bu vyhodila. Maminka mi řekla: „Štěpánku, je to moc krásná vločka, mně se líbí 
a vystavím si ji na nějaké pěkné místo.“ Vůbec jsem neměl radost, protože jsem si 
myslel, že to mamča řekla jen proto, abych nebyl smutný. V ten den se to stalo, 
opravdu jsem začal nenávidět výtvarnou výchovu. Vždycky, když jsme měli tento 
předmět, měl jsem od rána křeče, bolela mě hlava a břicho. Před hodinou jsem si 
sedal vždy do zadní lavice, aby mě paní učitelka neviděla.

Rodičům bylo líto, že se tolik trápím. Rozhodli se s paní učitelkou promluvit. 
Ta se velmi rozzlobila a zakřičela: „Snad nemusí byt váš syn nejlepší ve všem!!!!“ 
Maminka jí odpověděla, že to opravdu nechce, ale dítě by nemělo být ve stresu 
z výtvarné výchovy a hlavně ponižovat malého kluka před celou třídou je špat-
né a neprofesionální. Snažil jsem se, abych kreslení zvládal, ale bylo to stále horší. 
Opravdu jsem si vybudoval odpor k této činnosti, pokaždé jsem se klepal a chtě-
lo se mi brečet. Někdo si asi pomyslí, že to není žádný veliký problém, spíše bana-
lita, ale já se moc nervoval, bál se a vůbec jsem si nevěřil. Později už jsem byl vy-
strašený i z toho jít práci odevzdat. Paní učitelka třídní vždy moji snahu zkritizo-
vala a ponížila mě, až se z toho stala rutina. 

Abych se strachu zbavil, chtěl jsem chodit na výtvarný kroužek, ale při začátku 
zkušební hodiny vešla do třídy moje učitelka. Já jsem se ohromně vylekal a než si 
mě všimla, rychle jsem vyklouzl z místnosti a dělal jakoby nic.

V šesté třídě jsem přešel na jinou školu. První rok jsem art (název pro výtvar-
nou výchovu na naší škole) neměl, tak jsem byl v klidu a v pohodě. Moje ran-
ní nevolnosti a bolesti hlavy zmizely. Před Vánocemi jsme vyráběli ozdobu na náš 
třídní vánoční stromek a se mnou nastal opět velikánský malér, dostal jsem ob-
rovský strach, že to nezvládnu a všichni se mi budou zase smát. Začal jsem se celý 
třást a brečet. Paní učitelka ke mně přišla, ale nezlobila se, naopak mě vyslechla 
a zeptala se, co se děje. Pomohla mi s výrobou ozdoby a nakonec mou práci po-
chválila. Vysvětlila mi, že ne každý umí všechno, ona prý neumí ani trochu zpí-
vat a přesto vystoupila na školním vánočním koncertě. Důležitá je snaha a překo-
nání svého strachu. Vysvětlila mi, že chyba byla u pedagožky, která se nechovala 
správně. Strašně se mi ulevilo, ale stejně jsem si nebyl jistý, jestli v sedmé třídě vý-
tvarnou výchovu zvládnu.

Začal jsem chodit do sedmičky a přišel den D, tedy den, kdy jsme měli art. Za-
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čal jsem se klepat a potit. Paní učitelka nám prozradila, co budeme kreslit. Byla 
milá, usměvavá a přátelská. V té chvíli jsem si řekl: „To si piš, že to dám!“ Sna-
žil jsem se a vlastně mě hodina artu docela bavila. Na konci hodiny paní učitel-
ka ocenila moji snahu a já se cítil opravdovým malířem. Od té doby již před ho-
dinou kreslení nemám žádné nervy a vlastně se těším. Výtvarná výchova a tvoře-
ní je super. Dnes už vím, že je důležité překážky překonávat a neříkat si, že to ne-
jde a předem se vzdávat. 

Takže na závěr říkám: ,,To si piš, že to dám!“

ONI SI ZVYKNOU
JAKUB SUNEK

„Žuch!“ 
Kruci, zase mi ten talíř spadl z tácu a roztříštil se o zem. V naší školní jídel-

ně se tohle stává často. Vždycky, když to někomu spadne, ozve se zlomyslný po-
tlesk. Mně se to stává častěji, protože mám hendikep, kvůli kterému hůř chodím 
a třesou se mi ruce. Ale to odbíhám, zkrátka mi to spadlo a zase se ze všech stran 
ozvalo:

„Dobře!“
„Borec!“
„Machr!“
„To se ti povedlo!“ 
Pak přišla paní kuchařka s koštětem a začala uklízet. V duchu jsem si spočítal, 

kolikrát už se mi to stalo za tento měsíc, a dospěl jsem k šílenému číslu 10. Už de-
setkrát mi to takhle spadlo. Mezitím, co jsem dumal, paní kuchařka zametla stře-
py talíře a postavila na utřené místo židli, aby tam někdo neuklouzl. Poslouchal 
jsem, jak se ostatní stále baví o tom, co se teď stalo a jak se stále potichu smějí. 
Bylo mi trapně, a tak jsem rychle odešel. Cestou z jídelny mě napadlo, že bych 
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s tím asi měl rychle něco začít dělat. Došel jsem ze školy domů, zavřel se v pokoji 
a přemýšlel, co s tím a hlavně, jak to říct rodičům. Nechtěl jsem nic říkat mámě, 
protože vždycky všechno strašně hrotí a byl jsem si jistý, že by hned běžela do ško-
ly a byl by z toho poprask. Navíc jsem si chtěl takovou věc vyřešit sám. Ale jak? Jít 
do školy a říct všechno řediteli, nebo někomu jinému? Vážně jsem nevěděl, co dě-
lat. V noci jsem špatně spal, protože jsem na maléry v jídelně musel neustále mys-
let. Ale ani po dalších probdělých nocích mě stále nic nenapadlo.

Ve třídě jsem se svěřil kamarádovi a ten mi bez přemýšlení navrhl:
„Tak prostě nechoď na oběd.“
Toto řešení nepřicházelo v úvahu. Já sám vařit neumím a rodiče jsou celý den 

v práci. Navíc, kdybych si přenášel vařící polévku – ještě že ta v jídelně je stude-
ná – no, prostě bych ve svých třesoucích se rukách tu polévku neunesl a mohl 
bych si ublížit.

Další týden mi tác upadl znova. Už po jedenácté. Už po jedenácté jsem slyšel 
ty jejich jedovaté hlášky. Ale tentokrát to nezůstalo jen u oběda. Chodili za mnou 
a pořád mi říkali:

„Bacha, pako, ať něco nevyklopíš.“
Chvíli se to dalo vydržet, jenže když jsem takové hlášky od různých dětí slyšel 

tak po sto čtyřicáté druhé, rozhodl jsem se, že s tím musím něco začít dělat. Doma 
jsem sednul k počítači a začal hledat nějaké jiné lidi s podobným problémem, se 
kterými bych se mohl poradit a doufal jsem, že by mi pomohli. Hledal jsem a hle-
dal. Stále jsem nic a nikoho nenacházel. Až tak po půl hodině hledání jsem našel 
diskusní skupinu pro hendikepované a pro lidi s problémy na Facebooku. Napsal 
jsem jim otázku a čekal na odpověď. Než jsem ji dostal, prohlížel jsem si odpovědi 
na různé jiné otázky, co někdo řeší. A došlo mi podle těch odpovědí, co jsem četl, 
že skoro každý problém se dá řešit. Poté jsem konečně obdržel odpověď na svoji 
otázku. Překvapilo mě, kolik možností vymysleli. Byly tam různé. Přes nechození 
na oběd, až po to, že by mi ho kuchařky přinesly. Ten poslední bod už mi přišel 
trochu přes čáru, jednak proto, že jsem puberťák a přišlo mi to trapné a taky pro-
to, že už tam mají dost svých starostí, než aby nějakému hendikepovanému klu-
kovi nosily oběd. A tak jsem hledal nějaké normální řešení, za které bych se nesty-
děl. Nakonec jsem našel možnost takového pojízdného stolku, na kterém bych si 
mohl jídlo převážet ke stolu. Zaradoval jsem se, protože jsem konečně našel cestu. 
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Pak mi ale došlo, jak na mě asi budou v jídelně koukat, když tam budu mít tako-
výto vozík. A už jsem byl zase v háji. Co s tím? Nemyslete si, já se toho vážně bál. 
Ale ten vozík mi stejně přišel jako ideální možnost. Při večeři jsem všechno vylí-
čil rodičům a těm se to taky zdálo jako dobrý nápad. Řekl jsem jim i o svých oba-
vách, že na mě budou divně koukat, ale máma mě uklidnila větou, kterou jsem si 
potom dodával odvahu:

„Oni si zvyknou.“
Druhý den jsme šli s mámou za ředitelem a vše s ním domluvili. Doma jsme 

vybrali vozík a škola ho ze svých financí zakoupila. Týden trvalo, než přišel. Když 
ho pak složili a ukázali mi ho, věděl jsem, že to je ono. Pak ovšem přišla ta horší 
část. Jít s tím do jídelny. Den tohoto skutku se přiblížil. Pro mě to bylo jako čeká-
ní na popravu. Celé dopoledne jsem se uklidňoval, že to zvládnu a že si zvyknou. 
Po vyučování jsem se cestou k jídelně snažil jít co nejpomaleji. A když jsem potom 
stoupal po schodech do jídelny… No, přišlo mi to, jako kdybych šel na porážku. 
Doploužil jsem se k výdejnímu okénku a on tam stál. Ten vozík tam byl. Nade-
chl jsem se, abych se uklidnil. Vzal jsem si jídlo, dal ho na tác, ten položil na vo-
zík a vyjel jsem. Nemýlil jsem se. Opravdu na mě zírala celá jídelna. Z jedné stra-
ny jsem dokonce slyšel tlumený smích. 

„Oni si zvyknou! Oni si zvyknou!“ uklidňoval jsem se.
Došel jsem ke stolu, kde seděli spolužáci a přisedl si k nim. Ptali se mě, co to 

mám. Tak jsem jim to převyprávěl a čekal na jejich posměšnou reakci. Ale vza-
li to celkem v pohodě. To jsem tedy nečekal. Dokonce mě jeden kamarád, který 
měl zlomenou nohu, poprosil, jestli bych mu na vozíku neodvezl tác. Potom jsme 
o tom různě vtipkovali a já zjistil, že to nakonec tak špatné nebude.

Druhý den jsem přišel do jídelny. „Nastartoval“ vozík a šel jsem ke stolu. A mu-
sel jsem uznat, že máma měla zase pravdu. Opravdu už se na mě nikdo divně 
nedíval. Akorát nějaký „kidi“, to jsou malé děti, které tomu ještě nerozumí, ale 
u těch mi to bylo jedno. Myslím, že mi spíš záviděli. To bylo celkem vtipné. Sami 
se totiž pod tíhou svých táců prohýbali až k zemi. Včera na mě koukali jako na 
„exota“ a dneska mi to závidí.

Takže jsem to nakonec zvládl, i když jsem si ze začátku nevěřil.
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MUSÍME SI POMÁHAT!
MARIO ŠTUFI

Když někteří lidé přemýšlí o  svých snech, většinou je napadají klasické věci, 
jako například stát se kosmonautem, hasičem nebo prezidentem. Přiznám se, že 
mě takové věci taky dříve napadaly, když jsem byl menší, ale touha po těchto 
snech mě s věkem začala opouštět. Najednou jsem nechtěl být ani prezidentem, 
ani kosmonautem. Dlouhou dobu jsem nevěděl, co budu dělat, až vyrostu. To vše 
se ale změnilo. Mým snem je umožnit všem dětem a dospělým z různých zemí, 
aby měli věci, které pro mne představují samozřejmost.

Velice často vídám dlouhé texty o tom, jak v Africe nemají lidé vodu nebo jíd-
lo. Děti v Africe nemají ani školu nebo dostupnou léčbu k jejím nemocem. Lidé 
musejí chodit velké vzdálenosti, aby se dopravili k pitné vodě nebo k nemocnici. 
Všechny tyto věci jsou v mém světě volně dostupné, zatímco na jiném kontinen-
tu musí lidé vynaložit velikou sílu a energii jen kvůli několika litrům vody. Moc si 
přeji, aby se zbytek světa podílel na vyřešení tohoto problému.

Mým snem je tak podílet se na zlepšení životní úrovně v Africe a činit pro vy-
řešení těchto problémů maximum. Budu cestovat po tomto kontinentě a udělám 
vše, co bude v mých silách, aby lidé po mnoha letech nemuseli jít spát o hladu 
nebo s touhou po něčem tak jednoduchém, jako je voda. Věřím, že se mi poda-
ří upoutat pozornost světa na problém tak velký, jako je tento. Kdyby každý ob-
čan České republiky daroval jednu korunu, už by bylo shromážděno 10 milionů 
korun na výstavbu škol a nemocnic, které v Africe tolik chybí. Můj táta si přeje, 
abych po něm převzal jeho firmu, já to nejdříve nechtěl udělat, potom mě ale na-
padlo, že 50 procent všech výdělků bych mohl využít ke splnění svého velikého 
snu. Myslím si, že s dostatečnou pílí a péčí se všechny starosti dají vyřešit. 

Až se mi podaří pomoci Africe a jejím občanům, tak bych se rád přemístil smě-
rem na východ do Indie, kde je situace podobná. Kvůli chudobě je zdravotnictví 
pro obyčejné lidi velice nedostupnou věcí. V této zemi bych chtěl bojovat proti  
korupci, která je velice obávaná. Stát se ani trochu nezajímá o vyřešení této situ-
ace. Hlavní důvod korupce je složitý daňový systém nebo zbytečně přísné regu-
lace. Na toto je velice jednoduché řešení, jen stačí zmírnit omezení a zjednodu-
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šit daně. Indie je velice špinavé místo, není vynaloženo dost snahy na úklid, či na 
třídění odpadu, které zde v podstatě vůbec neprobíhá. Tento problém se již řeší 
složitěji. Ale s dostatečnou investicí na výzkum automatizace úklidu měst, to jis-
tě vyjde bez problému. Indie ztrácí biodiverzitu díky množství smetí, které vytvá-
ří, to bych rád také změnil.

Mým posledním cílem je Severní Korea, která se tímto způsobem přivede ke 
svému konci. Tato země trestá děti a jejich rodiče za zločiny, které většinou ani 
neprovedli. Tyto děti jsou doslova upracovány k smrti. Chtěl bych s touto situací 
opravdu pomoci, protože si nedokážu něco takového ve své zemi ani představit. 
O těchto věcech se moc často nemluví, a proto jim takové věci prochází. Také si 
myslím, že je absolutně nezbytné, aby zde byla zavedena demokracie. S něčím ale-
spoň podobným, jako je demokracie, by toto místo bylo nádherné. Severní Ko-
rea investuje až moc peněz do zbraní, což by demokracie lehce spravila. Tato země 
je jedno z míst, které potřebuje pomoc nejvíce, ale zároveň je velmi těžké tomu-
to místu pomoci. Lidé prakticky nemohou cestovat po své zemi a o cestování za 
hranice si mohou nechat jen zdát. Život v Severní Koreji je těžký a moc si pře-
ji ho lidem ulehčit.

Na světě je hodně lokací, které potřebují pomoci. Vybral jsem si tyto tři, proto-
že jsou tam životní podmínky velmi špatné. Ve výsledku jsem se rozhodl pro ten-
to životní cíl, protože sám bych si ani v tom nejpodivnějším snu nedokázal před-
stavit, jak těžký tam musí být život. 

V době psaní tohoto textu jsem daroval finanční obnos třem různým organi-
zacím, které pomáhají lidem v těchto zemích. Jedna organizace pro Koreu. Jed-
na organizace pro Indii. Jedna organizace pro Afriku. Tímto si už teď začínám pl-
nit svůj životní sen a myslím, že každý, kdo si to může dovolit, by měl dát něja-
kou částku na pomoc těmto lidem. Ať je to pomoc velká nebo malá, pořád je to 
pomoc, kterou někdo ocení.
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TOUHA OD ZÁKLADKY PO VYSOKOU
TEREZA VODOVÁ

Když se zamyslím nad otázkou, co je mým životním snem, tak si tím momen-
tálně nejsem zcela jistá. Pokud ale mluvíme o blízké budoucnosti, tak bych se vel-
mi ráda dostala na jazykové gymnázium v Praze. Příprava na přijímací řízení mě 
již stála mnoho úsilí a ještě určitě bude, ale tomu se teď věnovat nechci. Spíše bych 
chtěla podotknout, jak těžké pro mě bylo se vůbec anglicky naučit a co mě ke stu-
diu na jazykovém gymnáziu vede.

Ve čtvrté třídě jsem přestoupila na anglickou základní školu. Všichni moji spo-
lužáci už mluvili plynně anglicky a já se v tu dobu nedokázala ani představit… 
Rodiče usoudili, že je velmi důležité, abych se dokázala ve světě domluvit, a proto 
jsem hned začala chodit na doučování k mému učiteli angličtiny. Po několika ho-
dinách intenzivní práce jak na gramatice, tak i na výslovnosti a komunikaci obec-
ně jsem se pomalu začala zlepšovat. Stále jsem nebyla na úrovni mých spolužáků, 
ale moje práce se koncem školního roku projevila. V červnu, když mi bylo deset 
let, jsem si udělala můj první anglický certifikát YLE. Sice pouze nejjednodušší 
úroveň, ale stejně se z mého malého úspěchu všichni radovali.

V druhém pololetí páté třídy jsme se školou letěli na jazykový pobyt do Dub-
linu k hostitelské rodině. Poznala jsem tak nové město a novou kulturu a hlavně 
jsem si procvičila konverzaci v angličtině. V tu dobu jsem také poprvé v životě le-
těla letadlem. Tento zahraniční výlet mi přinesl mnoho nového.

Od sedmé třídy jsme ve škole měli nový předmět jménem individuální projekty. 
V této hodině si každý student zvolil projekt, na kterém by pracoval dva měsíce. 
Jazyk byl volitelný. Práce byla v češtině nebo v angličtině. Já si vždy vybrala anglič-
tinu, abych se něco nového naučila a procvičila si slovní zásobu. Koncem školního 
roku 2018 naši vyučující vybrali nejlepší práce a autoři vítězných projektů jeli do 
Microsoftu, aby je prezentovali. Já byla jedna z těch, kteří v pražském Microsoftu 
vystoupili. Před velkou prezentací nás zaměstnanci provedli a ukázali nám všechny 
kanceláře a jiné místnosti. Podívali jsme se dokonce i na střechu k velkému zářící-
mu nápisu, který byl vidět několik set metrů od budovy. Poté přišel čas prezenta-
ce. Dostala jsem připínací mikrofon a postavila se před publikum plné spolužáků,  
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rodičů a učitelů. Můj projekt na téma Land Art byl úspěšný a líbil se. Byl to pro 
mě stres. Přeci jen prezentovat v angličtině pro sto lidí… Byla to pro mě nová zku-
šenost. To v každém případě.

V té stejné škole jsem dochodila i osmou třídu a na poslední, devátý rok základ-
ní školy přestoupila. Nyní chodím na státní školu v Horních Počernicích. Tato 
škola je zaměřená spíše na sport než na angličtinu. Jelikož mám možnost srovnat 
dvě úplně jiné školy, začínám vidět pozitivní, ale i negativní stránky obou škol. 
Moje minulá jazyková škola mě naučila hlavně zmiňovanou angličtinu a samo-
statné práci na projektech, které jsme si museli plánovat a sami řešit. V porovná-
ní s mojí současnou školou vidím, že jsem zde naopak zanedbala spoustu znalos-
tí a faktů. Teď jsem velmi ráda, že jsem školu na poslední chvíli změnila. Nejen 
že jsem poznala nové lidi, ale naučila jsem se mnoho věcí a pochopila realitu sou-
kromých i státních škol. 

Nyní ale o škole, kam chodím teď. Moc se mi tu líbí, a jediným nedostatkem je 
výuka angličtiny. To vnímám už od začátku školního roku. Proto se odtud budu 
hlásit na jazykové gymnázium, abych v  angličtině pokračovala, v  budoucnu si 
udělala certifikát FCE a mohla se stát právničkou nebo překladatelkou. 

Pokud se více zaměřím na téma mých snů a jak si sama sebe v ideálním přípa-
dě představuji v budoucích deseti letech, tak bych určitě ráda dokončila vysokou 
školu. Pak bych se chtěla stát překladatelkou a k tomu potřebuji tento obor vy-
studovat. Jak mě zrovna tohle napadlo? Jednoho dne jsem šla s kamarády do kina 
na anglický film s českými titulky. Mnohokrát po dobu promítání filmu mě za-
razily nepřesné překlady konverzací postav a  i  jiných textů ve filmu. Avšak za-
nedlouho přišla část, kdy hlavní postava řekla vtip. Já se pak velmi hlasitě začala 
smát a všichni se divili proč. I kamarádi se mě ptali, co se stalo. Poukázala jsem na 
vtip, který právě zazněl, ale nikdo ho nechápal. Český překlad byl tak nepřesný, že 
v češtině tento výrok vyzněl úplně jinak a pozbyl vtipnosti.

 Mým snem je tedy překládat knihy, rozhovory, různé dokumenty či filmy tak, 
aby v obou jazycích dávaly smysl. Přijde mi to poměrně důležité i třeba pokud se 
daný jazyk učíme – neznáme slovíčko, podíváme se do slovníku a očekáváme, že 
tam nalezneme správný překlad. Takto se dle mého názoru nové jazyky učí mno-
ho lidí. 
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Moc by se mi líbilo tlumočit nebo překládat rozhovory. Například politiků, 
slavných osobností či sportovců. Nejen že bych se tak mohla podívat po světě, ale 
poznala bych nové lidi, a třeba i navštívila různé sportovní utkání, schůzky nebo 
zasedání důležitých osobností. Jak jsem zmínila, že bych ráda byla právničkou, 
s mojí vysněnou prací překladatelky to hodně souvisí. Obecně mě různá soud-
ní jednání zajímají, takže mi dává smysl, abych tato dvě povolání (překladatel-
ka a právnička) spojila dohromady. Asi úplně nejideálnějším zaměstnáním by pro 
mě byla práce právničky, kdy bych pracovala například s lidmi nemluvícími čes-
ky a v průběhu soudního procesu bych jim potřebné informace překládala z češ-
tiny do angličtiny. Pokud by se nějaký cizinec dostal do problémů zde v Česku, 
myslím, že bych mohla pomoci. To by mě moc bavilo. Moje dlouhodobá paměť 
je mojí silnou stránkou, takže by mi při tom také velmi pomohla. Dokázala bych 
ovládnout, troufám si říci, všechny zákony. 

Co teď zbývá pro to, aby se mé sny vyplnily? Určitě mě čeká spousta práce. Mu-
sím dále zdokonalovat svoji angličtinu, udělat přijímací zkoušky na gymnázium. 
Vytrvat ve svém studiu a vložit všechno své úsilí na získání diplomu z vysoké školy. 

Zdá se, že toho není málo, ale věřím si, že budu schopná a dostatečně motivova-
ná tyto své plány a životní sny zrealizovat. To ukáže až čas. Držte mi palce!
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MŮJ MALÝ PROBLÉM 
ELIŠKA BRZKOVÁ

Ve vzduchu létá suché listí ještě od podzimu, i když by mělo být dávno pod ná-
nosem sněhu. Je polovina prosince, ale svědectví o zimě vypráví jen mráz. Přestože  
mám rukavice, promnu si zkřehlé prsty a vrátím ruce zpět do kapes. Rozhlédnu 
se na přechodu a vydám se na krátkou cestu vedoucí přes dřevěný most. A právě 
tam se zastavím. 

Není ani sedm hodin, lampy sotva osvětlují cestu s náledím, tiše hučící řeku 
prozradí jen světlé odlesky. Na mostě stojím sama, ale přesto mám společnost. 
V ledové vodě vyčkává volavka. Opřu se o zábradlí a fascinovaně ji pozoruji. 

Každé pondělní ráno, když přijíždím na internát, tam je. Stojí u trochu většího 
kamene, tělo nakloněné nad vodou, zobák téměř dotýkající se hladiny. Ve své při-
rozené obyčejnosti se skrývá v temnotě odcházející noci.

Nechápu její vytrvalost, s jakou zírá do vody. Obdivuji ji a sama každé pondělí 
po chvíli odcházím, protože mi začne být opravdu zima. Sice je to směšné, ale ří-
kám si, že na mě čeká. Je to má pondělní jistota, tajná motivace to nevzdat a pře-
čkat celý týden jako ona vydrží čekat na kořist. 

Z úst mi vyjde obláček páry, když ji šeptem pozdravím, jako pokaždé. Zase se 
rozejdu, ale uslyším ránu. Zastavím se a zpozorním. Vidím ji, jak zamává křídly, 
vznese se nad vodu a letí směrem k mostu. 

Zpanikařím, dám si ruce nad hlavu, když nade mnou prolétne, zakřičím. 

***
Jediné, co Berounu dodává vánoční atmosféru jsou trhy na náměstí. Hodiny 

ukazují teprve pár minut po páté hodině, ale světýlka už problikávají do šera 
a dodávají mírné osvětlení stánkům se zbožím i malým stolkům, u kterých jsme 
s mými kamarádkami stály. Každá s langošem, na který jsme dostaly chuť. 

Zakousnu se a uslyším nepříjemné křupnutí. Sáhnu si nenápadně do pusy a vy-
táhnu zub, respektive svou protézu. Zkusím si ji zase nandat, když jsou holky za-
brané do rozhovoru, ale nejde to. Rozbila jsem si ji. 

„Erži, co je? Tobě ten langoš nechutná?“ zeptá se Eška a vypadá to, že má strach
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„To ne, jen mi není úplně dobře, asi se vrátím na ‚intr‘,“ vymlouvám se.
„Počkej, tak já půjdu s tebou, kdyby to s tebou seklo,“ nabídne se Terka a tak 

nejdu sama. Nabídnu jí svůj langoš, protože se nechci bavit. Naštěstí se mi to po-
vede a jdeme v tichosti.

Co sakra budu dělat? Protéza mi nahrazuje můj pravý přední zub. Je to trapný, 
protézy mají lidi v důchodu, ne v patnácti! Jak to mám vysvětlit lidem, které znám 
pár měsíců? Zoufalstvím bych nejradši křičela.

„Mám nějaký prášek jestli chceš,“ vytrhne mě z přemýšlení Terka před „intrem“. 
„Víš, není mi úplně špatně, spíš mám jiný problém,“ začnu pomalu, Terka pou-

ze nechápavě zvedne obočí a otevře dveře.
„Jaký problém?“ ptá se, jakmile vejdeme do mého pokoje, kde naštěstí žádná 

z mých spolubydlících ještě není a máme soukromí. 
„Vypadl mi zub. Spíš protéza.“ Položím malou věcičku na stůl. Terka se na věc 

jen podívá. Doufám, že jsem ji odhadla dobře a nezačne se smát. 
„Jak se ti sakra povedlo mít protézu v patnácti?“ zeptá se s vážným obličejem. 
V pokoji je horko, ale mně se zdá, že tam snad hoří. Sundám si bundu, ale nic 

se nezlepší. Pořád mám studem rudé tváře, protézu stále položenou na stole.
Do toho se otevřou dveře a do pokoje vejdou i Eška s Denčou.
„Tak co, jak ti je? Nemáš horečku?“ stará se Eška a sedne si na postel. Já mlčím.
„Ne, horečku nemá, je to něco jiného,“ řekne Terka, když vidí, že o tom nechci 

mluvit a ukáže na věc na stole.
„Šmarjá! Tobě vypadl zub! Bolí tě to? Teče ti krev?“ zděsí se Denča.
„No, spíš jsem si ho vyrazila, ale už ve druhý třídě.“ A najednou mám tři poslu-

chače sedící naproti mně na posteli. Oddychnu si, sednu na židli, zatlačím slzy. 
Tuhle malou, ale důležitou kapitolku života jsem vyprávěla už mockrát, ale dou-
fala jsem, že na nové škole to nebude potřeba. 

„Ve druhé třídě jsem si hrála s ostatními na babu, jenže jsem vběhla do brány 
na fotbal a zamotala se. Když jsem se snažila rozmotat, škubla jsem hlavou a zub 
byl venku. Domů jsem přiběhla celá od krve, naši rychle sháněli zubaře a asi po 
dvou hodinách se to podařilo. Můj zub mi našil zpátky, držel tam, jenže nerostl. 
Byl mrtvý. Nejdřív mi to bylo jedno, ale pak mi rostly ostatní zuby a na druhém 
stupni už byl oproti ostatním tak malý, že když jsem se smála, ani nebyl vidět. 
Bylo to nápadné, takže jsem se na fotkách moc nesmála. No, a v devítce ten můj 
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vsazený zub prostě vypadl, nemohl tam být napořád. Týden jsem čekala, co zubaři 
vymyslí, nemůžou mi navrtat zub do kosti, jak se běžně dělá, protože ještě rostu. 
Do školy jsem tak chodila tak trochu šišlající, s dírou mezi zuby. Nakonec mi dali 
falešný zub, prostě normální protézu,“ dovyprávěla jsem ve zkratce svůj příběh.

Vynechala jsem hlavně ty momenty před zrcadlem, před kterým jsem zkouma-
la, jak se smát a nakonec, jak se jen usmívat. Jak se mi pár spolužáků smálo, že 
mám jen půl zubu, pak že nemám žádný.

Byla jsem pro ně jen bezzubka následovaná úšklebky.
Holky nic neřekly, mně se po tváři koulela první slza. „Zubařka říkala, ať na to 

nekoušu, že je to křehký, ale já zapomněla. Teď nevím, co mám dělat. Zpátky to 
dát nejde.“ 

Na to se holky zvedly a objala mě. 
„Neboj, to se vyřeší. Zítra prostě půjdeš do školy bez zubu,“ řekne Denča jako 

první.
„Nikdy,“ vyděsím se.
„Já tě chápu, já nemít zub, nikam nejdu. Jakože nemyslím to tak, že bys byla ošk- 

livá, prostě nemáš zub. Ale lidi dokážou být zlí,“ zamyslí se Eška.
„A jak to chceš udělat, aby to nebylo vidět?“ odsekne Denča.
„Já si nemyslím, že je fajn, aby něco skrývala,“ zašeptá ještě Terka.
„Ale nechci, aby se mi někdo čtyři roky smál,“ konstatuji a zavolám mamce. Ta 

mě krátce polituje a slíbí, že zítra zavolá zubařce. 
Když zavěsím, přeruším diskuzi holek týkající se převážně zítřka. Napadlo mě 

něco geniálního, nikdo si nemusí ničeho všimnout. 
„Do kolika je otevřeno v lékarně?“

***
Když jdu druhý den do školy, mlží se mi brýle. Nestíhám přes ně sledovat ty ne-

chápavé pohledy. Usmívám se, Denča vedle by mě nejradši neznala.
„Ty fakt víš, jak zůstat nenápadná,“ utrousí, když dojdeme ke společné skříňce.
„Ale nikdo si nevšimne toho, čeho nechci.“
Pak vyjdeme pověstně dlouhé schodiště naší školy a  vejdu do třídy. Většina 

mých spolužáků ztichne, když vejdu a nechápavě na mě kouká.
„Proč máš na sobě roušku?“ zeptá se Kačka.
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„Vsadili jsme se s Terkou, že kolik dní já budu nosit roušku, tolik dní si vezme suk-
ni. A víš přece, jak Terka sukně nesnáší,“ řeknu a můj šibalský úsměv nikdo nevidí.

„Tak to musíš vydržet!“ uvěří Kačka a i zbytek třídy naší malé lži.
Úsměv na rtech mi dlouho nevydrží. Přišla mi zpráva od mamky, že mě k zu-

bařce sice objednala, ale až na příští pondělí. Po škole to řeknu holkám a přemýš-
líme, co s tím. 

Žádný nový geniální nápad nepřišel. 

***
Druhý den ve škole po velké přestávce následovala hodina dramatické výchovy.
Seděli jsme v kruhu jako každou jinou hodinu a čekali, jaká otázka přijde. Paní 

učitelka se nás totiž každou hodinu zeptala na něco, co donutilo zamyslet se sám 
nad sebou. Přišla s úsměvem jako vždy.

„Dnes by mě zajímalo, co vám dalo největší práci přiznat. Třeba nějakou lum-
párnu rodičům, tajemství kamarádkám, cokoliv.“

Chvíli bylo ticho. Pozorovala jsem své usmívající se spolužáky, zamyšlené nej-
spíše právě nad nějakou blbostí, co kdy udělali. Samozřejmě se v tu dobu nechtěli 
přiznat, vždyť by měli problém. Ale teď je to vtipná vzpomínka.

Přiznání.
V jeden moment zvedáte strašnou tíhu ze srdce, těžko se vám dýchá. Mluví se 

těžko, slova se převalují v puse a nechtějí ven. A i když to zrovna necítíte, vy víte, 
že vám pak bude líp.

„Největší problém pro mě bylo přiznat se tenhle týden k zdravotnímu problé-
mu, který se dost odráží na vzhledu, což je pro holky v našem věku dost „těžký“,“ 
ozvala jsem se a celá skupina se na mě otočila. Všimla jsem si, že mi zasvěcené hol-
ky drží palce.

„Předpokládám, že se to týká té roušky, že?“ rozšíří se úsměv učitelky.
„Tak nějak,“ odpovím, roušku sundám a zasměji se. 
Všechny v místnosti to do jisté míry šokovalo. Ale nikdo se mi nezačal smát.

***
Další pondělí přijíždím až těsně před obědem, protézu stále nemám, protože 

zubařka mi potřebovala udělat otisky na novou. 
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Most je i tak prázdný, zastavím se na něm a koukám na volavku. V denním svět-
le si všimnu jejího křídla. Je tam vidět ošetřená střelná rána.

Smutně se usměju, ale vím, že ona i tak zvládne hrdě stát ve vodě a čelit zimě.

Tak proč bych já nezvládla svůj malý problém?

TO SI PIŠ, ŽE TO DÁM!
EMA JANOVSKÁ

V životě nás často lidé podceňují. Říkají nám, že nemáme dostatek schopnos-
tí, abychom se dostali na školu, kterou bychom rádi studovali, že nezvládneme 
úspěšně odmaturovat, že si nenajdeme lásku jako z románu, a už vůbec ne, že to 
dotáhneme tak daleko, jak si vysníme, když jsme mladí. 

V našich dětských letech jsme byli plni ideálů a nedosažitelných cílů, ale v tuto 
dobu nás naopak všichni podporovali. Když jsem přišla jako malá holčička za ro-
diči a oznámila jim, že až vyrostu, budu princeznou, ani je nenapadlo mi to vy-
vracet. Naopak, koupili mi korunku a poslali mě do školky v princeznovských ša-
tech. Když jsem o pár let později přišla s tím, že chci být jako Hannah Montana, 
koupili mi tričko s flitry a poslouchali moje pozpěvování při pobíhání po domě.

To, co z nás nakonec vyroste, ale nezávisí pouze na našich dětských tužbách 
a hrátkách, ale zejména na našich dalších životních krocích, někdy rovněž na chy-
bách, ze kterých máme možnost se poučit. Tohle vše chce odhodlání a trpělivost. 
Žádná hvězda se nezrodí přes noc.

Na světě je plno lidí, kteří už od malička vědí, čím by chtěli být. Už od prv-
ní třídy si jsou jisti tím, co je jejich životní cíl a kde se za pár let budou nacházet. 
Dále tu jsou ti, které od malička rodiče tlačí k profesi, kterou by si sami nevybra-
li, ale alespoň mají nějaký směr, kterým jít. Nakonec jsou tu ti, jako jsem já, kte-
ří ještě v maturitním ročníku tápou nad další životní cestou, a tak chodí ve škole 
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na semináře, které jsou sice zajímavé, ale nijak nekorespondují s jejich budoucím 
povoláním. Co když tedy největším problémem člověka je, že nemá žádný cíl? Co 
dělat, když neví, co bude dál? Není to ještě horší, než mít sen dle většinové spo-
lečnosti zcela nesplnitelný? 

Těchto otázek jsem měla plnou hlavu. Seděla jsem jednou doma s rodiči u ve-
čeře, přijel i můj starší bratr, ostatně jako každý víkend. Všichni se vzájemně po-
dělili o své úspěchy a radosti z uběhlého týdne. Když přišla řada na mě, jediné, 
co jsem měla v hlavě byla věta: ,,Nemám tušení, co chci dělat se svým životem.“ 
Není to sdělení, které se vám chce říct potom, co váš bratr zmínil povýšení v prá-
ci, vaše maminka radost z velmi povedené buchty a váš táta z opravení dalšího 
dílu jeho veterána, a tak jsem tam seděla a mlčky jedla večeři. Ostatní čekali, kdy 
ze sebe dostanu nějakou dobrou zprávu. Když jim došlo, že ze mě nic pozitivního 
nedostanou, začali konverzaci o něčem, co jsem přes své myšlenky ani neslyšela. 

Měla jsem radost, že jsou moji blízcí šťastní, ale konverzace s vrstevníky o ka-
pelách, vztazích ve škole, nebo poslední módě najednou ztratily veškerý smysl. 
Všechny nové informace, které jsem získávala, šly jedním uchem dovnitř a dru-
hým ven, protože jsem je neměla ve zmatku v mé hlavě kam uschovat. Během ná-
sledujících pár dnů ve škole se začaly opakovat otázky, kam se chystáme na vyso-
kou školu. Rozdíl od předchozích let tkvěl v tom, že teď už všichni očekávali ně-
jakou jasnou odpověď, jenže já žádnou neměla.

Moji rodiče začínali padat do stejného zoufalství, ve kterém jsem se už nějakou 
dobu nacházela já. Posílali mě k psychologům, terapeutům, na předražené testo-
vání a podobně, kde jsem ovšem vždy řekla totéž: ,,Nemám tušení, co chci dělat se 
svým životem.“ Všechna snaha mě „napravit“ jenom proto, abych našla své zamě-
ření? To vše jenom, abych pokračovala ve stereotypním životě, který ode mě všich-
ni očekávali? Osobně mě nikdy nelákalo vstávat v šest hodin ráno, abych moh-
la dojet do špatně placené práce, která mě nebaví, každý den další desítky let, do-
kud konečně nebudu moct jít do důchodu, kterého se s věčně zvyšující se hrani-
cí ani nedočkám. 

Když jsem šla na mou druhou schůzku s kariérní psycholožkou, posadila si mě 
znovu na křeslo a položila přede mě krabici s kapesníčky. V ten moment jsem si 
pomyslela: „Jestli čeká, že budu brečet, tak se mýlí.“ Ukázalo se však, že svou prá-
ci dělá z opodstatněného důvodu. Na začátku se mě zeptala, jestli se od minu-
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la něco změnilo na mé vizi pro budoucnost. Má odpověď zněla: „Ne.“ Zapsala si 
něco do svého bločku, položila ho na stůl a spustila proslov, který si pravděpo-
dobně předem připravila.

Zahrnoval něco o tom, jak s tímhle přístupem nikdy nebudu spokojená. „Ne-
jde o to, že potřebuješ dokonalé vzdělání, nebo vysoce placenou práci ke štěstí,“ 
říkala, „jde o tvůj přístup. Stále říkáš, že nevíš, a čekáš, že k tobě odpověď přijde 
sama a bude odpovídat všem tvým podmínkám, ale takhle to nefunguje. Dokud 
nezačneš na všem pracovat ty sama, tak se nikam neposuneme.“ Začaly mi stékat 
slzy po tvářích. Nešlo o to, že by její slova byla zlá, ale o to, že jsem si byla velmi 
dobře vědomá jejich pravdivostí. Do té doby jsem je jen tak na rovinu neslyšela. 

Po hodině slz, upřímnosti a dlouhém rozebírání mých zájmů jsem se zvedla, 
poděkovala a vyšla z velké, ale útulné místnosti, kde na první pohled dominoval 
červený gauč mezi bílým nábytkem. Ne, že bych došla během této schůzky k roz-
hodnutí, kam chci jít, ale konečně jsem věděla, co musím začít dělat, nebo spíš, 
že musím něco začít dělat. 

Když jsem ten den přišla domů, sedla jsem si k počítači a do noci jsem si hleda-
la všechny možné obory na školách ve všech koutech České republiky. Během ná-
sledujících pár týdnů jsem pomalu začala zase komunikovat, a to jak ve škole, tak 
s rodinou a vrstevníky. Zlepšily se mi známky, protože jsem najednou měla v hla-
vě prostor pro získávání nových vědomostí. Také jsem se dala do obchůzek vyso-
kých škol, ale hledání toho pravého ořechového pro mě bylo, jako hledat jehlu 
v kupce sena. Nabízených oborů bylo obrovské množství. Věděla jsem, že se ne-
smím vzdát. Kdyby vše bylo jako za našich prarodičů, kdy byl výběr z medicíny 
nebo pedagogiky, tak by to bylo všechno snad snazší. 

Začínala jsem být tak zoufalá, že jsem zvažovala roční pauzu od studia. V mo-
ment, kdy jsem to čekala nejméně, však přišel zlom. Když jsem se dívala na inter-
net, vyskočila na mě reklama na studium žurnalistiky. Zvažovala jsem tento obor 
již dříve, ale nikdy jsem se nepodívala na detaily. Karlova Univerzita brala sice jen 
pár lidí, ale zato se jim může věnovat individuálně, studenti tak dostávají spous-
tu možností na zveřejňování článků, stáží a celkově zlepšování svých dovedností. 
Tíha toho, že se musím rozhodnout, ze mě rázem opadla. Najednou jsem vědě-
la, jak pokračovat a jakým směrem se dát. Dostala jsem motivaci k tomu pokra-
čovat ve studiu dál. 
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Samozřejmě si nemohu být úplně jistá tím, že se na vysokou školu dostanu, že 
obor žurnalistika zvládnu, nebo že mě bude bavit, ale můj cíl, najít si další cestu 
do života, jsem splnila, a všem tak ukázala, že na to mám! 

VLČÍ MÁKY
NIKOL JUNKOVÁ

Ahoj bráško,

Když jsme se při mojí poslední návštěvě dostali k filozofickým tématům, zeptal 
ses mě, jaký je můj sen, a co bych jednou chtěla dokázat. V té chvíli jsem nevěděla 
co říct… Teď jsem si ale vše urovnala, a tak doufám, že ti alespoň tímto dopisem 
zodpovím tvou otázku, protože vím, jak moc pro tebe byla důležitá.

Představ si, jak ležíš v houpací síti, sluníčko ti paprsky příjemně hladí tváře, jako 
to dělávají maminky jejich dětem, když je ukládají ke spánku, nebo se s nimi loučí. 
Víčka máš zavřená, ale přesto vidíš třpyt slunečního záření. Celé tvé tělo se houpe ze 
strany na stranu, a přeješ si, aby ses do této chvíle mohl, kdykoliv se ti zlíbí, vrátit. 

Na chvilku vánek jemně zašustí listy, takže tě vytrhne ze snění. Oči se ti ote-
vřou a spatříš obláčky plující na nebi. Připomínají načechrané, bezstarostné oveč-
ky. Pasou se na louce, uždibují lístky ze stromů a nic jiného je nezajímá. Tuší vů-
bec, že tam někde může číhat vlk? Nebo že se přivalí obří bouře? Nebo co dokon-
ce další světová válka?! 

…Ne, to je těm mráčkům naprosto jedno. Kdybych to tak jednou taky uměla. 
Nezaobírat se lidskými, někdy až stupidními problémy, nebát se zítřků a mít ráda. 
Sebe, naši kočku, tátu s mámou, kamarády… Ale třeba i ty zpropadené autobusy 
se zpožděními, to deštivé a sychravé počasí, které se občas dostaví, špatné známky 
ve škole, tvoji nemoc a třeba i polívky z pytlíku, přesto, jak nezdravé jsou. Doká-
žou v nouzi fakt dobře zasytit. Vyzkoušeno.
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Myslím, že tohle by měl být sen nejen můj, ale i všech ostatních. Jen si představ, 
jak by to prospělo. Myslím, že k tomu skoro všichni nakonec směřujeme. Různou 
rychlostí, ale ano. Nejhůř to člověku dojde až na smrtelné posteli, a pokud ani to 
ne, tak třeba příště? Od čeho by tu byl ten svit a jas slunce, ty pestrobarevné ko-
láče lučního kvítí na loukách, vlčí máky na okrajích polí, klidná hladina oceánů, 
jezer a rybníků, úsměvy z radosti, pocity nekonečnosti a láska, kdybychom nemě-
li šanci to poznávat a zkoušet znovu a znovu? 

To ty jsi mi vždy dodával sílu věřit v sebe, ale i v budoucnost a v to, že jednou 
budu opravdu šťastná a vše bude v pořádku. Teď už musím bez tebe. Obdivuji 
tě za to, jak jsi se vždy na vše koukal jinak, a byl za každou věc, bez rozdílů, rád.

A tohle je to, co chci od života, to je můj sen. Dokázat, i přes to všechno, co 
tomu někdy brání, být šťastná.

Tvá Leni

----------------------------------------------------------------------------------------------

Přestává cítit nohy. Lape po dechu, ale marně. Myslí, že pomoc už nedorazí. Jen 
maličké semínko naděje klíčící ze štěrbiny na hřbitovní zdi ji přesvědčí, aby běžela 
dál. Rychle, tak moc rychle, jak dokáže. Seběhne dolů pod hřbitov a po vyšlapa-
né cestě pokračuje stále rovně, směrem k vesnici, kde bydlí. Je to všude kolem ní, 
naprosto ji to svírá. Bolí to, ale srdce tluče dál. Obří černý stín pomalu obklopuje 
celé její tělo. Vydává to jen ostré ticho. Paradoxně ohlušující. Obává se, že tomu 
neuteče. Těsně před prvním domkem začíná rapidně ztrácet i ty poslední zbytky 
sil. Kolena klesnou do chladné trávy, ruce dá před sebe, s domněním, že ji unesou. 
To se ale mýlí. Upadne celá a zůstává ležet. Strach ji dohnal a ona vidí jen slzy, kte-
ré se jí vehnaly do očí. Tečou stále silnějším proudem a nedokáže je přinutit k za-
stavení. V každém kousku těla cítí zimu a třes. Srce tluče tak moc, že se bojí zno-
vu nadechnout… Možná proto raději usnula vyčerpáním.

Po pár hodinách ji probudilo pronikavé zvonění zvonu z kapličky. S ubrečený-
ma a zarudlýma očima se rozhlédla po okolí a zjistila, že už začíná večer. Červánky 
na obloze a zapadající slunce tomu bylo důkazem. Ačkoliv bylo léto, cítila se ztuh-
lá a promrzlá. Opatrně vstala a úspěšně se pokusila o pár kroků. Její hlava byla stá-
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le otupělá z bolesti, kterou zažívala předtím, takže se nejdřív trochu motala a chy-
běla jí stabilita. Po chvíli si ale zvykla, a když si byla jistá, že nikdo nepozná stopy 
po slzách na její tváři, vyšla vpřed k domovu. 

Musela projít celou vesnicí, až na druhý konec. Po cestě minula pár sousedů, 
na které se jemně usmála, aby se neřeklo. Vypadali, že nic nepoznali, což ji těšilo. 
Nepřála by si to. Její hrdost by to neunesla. Potom se cesta stočila k návsi a míst-
nímu rybníku. Popošla až k němu, aby pohlédla na svůj odraz na hladině. Líbila 
se jí myšlenka, že se pod hladinou ukrývá něco tajemného, co ji vidí. Třeba tam je 
úplně jiný svět. Obešla část břehu a pokračovala dál. Cestou měla v hlavě napro-
sto prázdno. Jako by se všechno se spánkem vytratilo. Nebyla si jen jistá, jestli je 
jí to příjemné, či nikoliv. 

Přiblížila se až k vrátkám vedoucím na jejich zahradu, otevřela a vešla. Tlume-
né večerní sluneční paprsky ji lákaly ještě zůstat venku, takže ke vstupním dveřím 
domu nezatáčela. Místo toho si to namířila na zadní část zahrady, odkud jsou ty 
nejlepší výhledy na západy slunce. Ulehla do houpací sítě, která tam visela mezi 
dvěma stromy a začala přemítat o otázce, kterou jí položil brácha, když ho byla 
navštívit v nemocnici. Několikrát si vše promyslela, a když si byla jistá svou odpo-
vědí, odběhla si pro papír a pero. Jakmile se jeho hrot dotkl podkladu, už se ne-
zastavil. Psala rychle, jako by se bála, že jí nějaká myšlenka uteče. Nakonec se po-
depsala tak, jak jí nejčastěji oslovoval, Leni. Obálku zalepila a už skoro potmě od-
nesla k rybníku na návsi. Chvíli váhala, ale nakonec ho do něj vhodila a následně  
sledovala, jak se obálka potápí hlouběji a hlouběji ke dnu. Teď už to věděla. Za  
odrazem vodní hladiny je jiný svět.
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RIZIKO PODNIKÁNÍ
LINDA KYNYCHOVÁ

Život je boj a ty to dobře víš. Není to nic, co by šlo změnit pozitivním myšlením, 
medikamenty, lacinými radami z clickbaitových článků ani tím, že budeš sluníčko-
vější než samo slunce. 

Je to prostě fakt.
A je jen na tobě, co s tím uděláš, děvče. Tak přestaň čmárat do notýsku a začni žít.

Život je boj, zakončíš povídku. Musí končit tak smutně? Nevíš. 
Ve ztichlém vestibulu sedíš sama a škrábání pera o papír je tvým jediným společní-

kem pro dlouhé chvíle. Prostě piš, nabádáš se. 
Od hloupé dívky se snem, aby její tvář lemovala pult každého knihkupectví, už jsi 

ušla cestu mnoha směry. Už víš, že nutit se do toho není ta správná cesta, ale... Kéž 
by to věděli i ti ostatní, kéž bys nemusela pořád přemýšlet, kdo má vlastně pravdu. 

Ať hrot jen znovu políbí papír, ať se rozběhne a žije vlastní život... Tvoje ruka je 
skoro průhledná, jak píšeš, neškrtáš, píšeš dál, snad to dává smysl, a pokud ne, tře-
ba to vem čert.

O čem to bude? ptám se tě já. 
Bude to příběh, odbudeš mě bez zájmu, pohlcená tímhle novým nápadem. 
Ale příběh o čem? dotírám.
Příběh... O mně. Budu to já, zároveň ale nebudu. A skončí to, kde to začalo. 
Tvoje nápady bývají podobné zrodu vesmíru. Nejdřív nic, bum prásk a najednou 

je tu něco, o čem jsi pět vteřin předtím neměla ani tušení. V tu chvíli jsi až po uši 
v něčem novém, vzrušujícím, extatickém, a to jsi ani nezačala. Frčíš v tom jako zá-
vislák na perníku a jsi podobná horské dráze řítící se po kluzkém ledu. Jediný výmol 
a jsi probořená v tom, co se nachází pod tím ledem, voda těsně nad bodem mrazu, 
právě tak, abys v ní nemohla zamrznout. A tak se tam plácáš bez ohledu na to, kolik 
lidí ti podává pomocnou ruku. 

To jsi celá ty. 
Jedno vím jistě, jak tě tak znám, teď jsi tak rozladěná, že nic kloudného nesepíšeš. 

Vidíš? Vidíš to? Odkládáš pero, hlavu zakloněnou, mačkáš si účes o chladnou stěnu 
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a nevíš, kam se vrtnout. 
Jo, holka, máš pravdu. Život je boj. 

Už jsi neslyšela nic. Nikdy by tě nenapadlo, jak dokážou ty motory řvát. Svět se 
mírně houpal, zatímco tvoje starost, pod kterou ses snažila vměstnat i ty ostatní, bylo 
přeplněné paragánské letadlo a tvrdá lavice. Taky fakt, že letíte s otevřenými dveřmi. 
Dle všech zákonitostí amerických filmů nemožné.

Vnímalas, jak tě propalují pohledy ostatních, těch o dekádu starších, a  z  jejich 
ztichlých úst jsi slyšela slova svého bratra. Jak by to tahle mohla dát. 

Ale já to zvládnu, opakovala sis a zarývala nehty do svého stehna. To si teda pište, 
že to zvládnu, přidalas a kombinéza ti zašustila pod prsty. 

Musí se ti nechat, žes to dokázala. Dokázala ses zvednout, přicvaknout se k in-
struktorovi a nechat ho skočit místo tebe, aniž by ses chytla rámů toho otvoru v tru-
pu letadla a dovolila mu urvat ti paže v ramenou. 

Promiň, už zase. Měla bych na tebe být asi hodnější. Koneckonců to tu spolu po-
táhnem ještě hodně dlouho, pokud máme my dvě stejné plány. 

Což je těžké určit. Momentálně vypadáš na umření.
Tehdy jsi to zvládla, slyšíš? Zvládla jsi to, nebála ses toho, copak je to málo? Vzpo-

mínáš, jakou radost ti udělalo vidět dole své rodiče a bratra, jak se tvářili, když spat-
řili tvoje zrudlé tváře a slyšeli ten maniakální smích? 

Byla jsi šťastná. A i když to tak nevypadá, chci tě tak vidět zas. Takže si piš dál, po-
kud chceš.

...
Nic? Dobře. 
Musím se pokusit podívat se na to, co se právě stalo, tvýma očima. 
Stále cítíš tu slabou vůni jejího parfému. Nechala ji tu, když odešla, stejně nevěříc-

ně, jako sis připadala ty. 
Co jsem si to namlouvala? slyším, jak ti to šeptá v hlavě. Je mi zatracenejch pat-

náct... Ach, bože, tohle byl špatnej nápad.
Rezignovaně sáhneš vedle sebe a zkontroluješ zprávy. Nic tam není. Napsala jsi 

třem lidem. Ani od jednoho teď neuslyšíš, že to bude dobrý. Ani jeden, aby ti zopa-
koval tu prázdnou frázi. 

Co sis spískala, to musíš vydržet. To je ta nejhorší část. Rozumím ti. 
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Přece jen... Musela jsi to udělat. Už jen pro ten pocit chvilkového zatmění, kdy 
jako by se přerušila všechna spojení s přítomností, žaludek se dostal na vodu a tys sly-
šela svá vlastní slova, jako by ses vznášela u stropu. Ten pocit znáš moc dobře. Jak jsi 
tehdy přepadla přes okraj toho letadla, bylo to to samé. 

Akorát že tady nebyla žádná od reality odtržená výšina, jen měkká školní sedačka 
a ona na přesně půlmetrovou mezeru vedle tebe. Jen to, cos tak zoufale chtěla říct, 
věděla, že nesmíš a přesto to vyslovila.

A dopadlo to, jak jsi tušila. 
Chvějí se ti ruce, jsi otupělá a bude trvat dlouho, než tomu uvěříš. 
Ale víš, co je podstatné? Zvládla jsi to. Ať už to dopadne jakkoliv. Toho já si cením 

a ty bys měla taky. 

Nevzpomínáš si, že by tě kdy okolí od něčeho zrazovalo, aspoň vědomě. Zčásti je 
to asi tím, že sis pečlivě vybírala, o jakých svých plánech komu povíš, právě proto, 
aby tě nikdo nezrazoval. Je to zvláštní přístup, vždyť kritika k životu patří, ale na to 
máš mě a mě se nezbavíš. Je logické, že chceš podporu. 

Máš dobrého přítele, ještě před půlhodinou jsi vedle něj seděla na hodině, on po 
tvé levici a tohle děvče po pravici. Povzbuzoval tě, jen tak tiše, aby to ona neslyšela, 
a tys stejně potichu, ale ani zdaleka tak klidně, odpovídala. Teď tu není žádný film, 
ke kterému by tě posadil s tabulkou čokolády, aby ses hodila do klidu. Nyní je tu jen 
realita a to, že sis předsevzala to do hodiny rozseknout. Jsi připravená, tisickrát sis to 
v hlavě přehrála a po tisící první doufala v zázrak. 

Marek ti věnuje povzbudivý úsměv. 
A pak, protože je to prostě on, se rychle skloní a rozváže ti tkaničku. Nervózně se 

zasměješ. „Máš pravdu, zvládnu to.“
A protože jsi to ty, následující čtvrthodinu strávíš jednak hledáním vhodné příleži-

tosti ke svázání jeho vlastních tkaniček k sobě, druhak také snahou přehlížet tu, jež 
je ti teď možná blíž, než kdy má být. 

Není lehké se s tím smířit, když jsi čtyři měsíce doufala v podstatně lepší konec. 
Ten má aspoň tvoje nekalá práce s jeho tkaničkami, stísněně se pochechtáváš při 

odhadování, jak dlouho za sebou tu židli potáhne. No tak. Tak by ses ke svým pod-
porujícím kamarádům chovat neměla. 

Tohle skončí špatně, říkáš si, když s hlavou sklopenou rebelsky odcházíš bez roz-



53

loučení a namlouváš si něco o tom, že lepší šanci už mít nebudeš. 
Zatímco na ni čekáš na sedačkách, projde kolem tvůj bratr. 
Vy si vlastně nejste moc podobní. Tobě je patnáct a cítíš se občas na padesát. Jemu 

je stejně, ale chová se na sedm. Sedm a půl, při dobré vůli. Přichází ruku v ruce se 
svým děvčetem, pošleš mu vzdušný polibek. 

Jeho pohled to říká jasně. Taky tě mám moc rád. 
Nechápeš to. Na svět jste přece přišli společně. Tak proč on potom mohl dělat věci, 

po kterých ty jsi tak zoufale toužila, jako naprostou samozřejmost? 
Jenom proto, že on se narodil správně a u tebe se všechno zkazilo. 
Pero zabodnuté mezi stránky. Ten zatracenej parfém. 
Ještě se to může zvrátit. Neřekla nic, jen ti nevěřila. 
Mobil zavibruje. Máš tu zprávu.

Dalo ti práci se tu další den vůbec objevit.
Ještě větší předstírat, že se nic nestalo. 
Všechno přetrpíš jako stín sebe sama. S hudbou. Pro všechny ty, co tě neznají jmé-

nem ani příběhem, už Ta holka se sluchátky jsi i tak. 
Nevěnuje ti jediný pohled a o to to bolí víc. Nikdo, kdo cokoliv věděl, se tě už ani 

neptá, protože ví všichni. I ti, kteří vědět neměli. Tohle se rychle roznese. 
Riziko podnikání. 
Den se vleče jako tvoje včerejší vyznání. Jo, jsem tu jen od toho, abych na tebe byla 

zlá. Jsem přece jednou tvoje svědomí.
Nasadit sluchátka, zaclonit oči před tím přívalem světla, když vyjdeš z budovy, 

a vyrazíš na oběd. Mechanicky, ale doteď ses v té škole mohla aspoň na něco těšit. 
Neslyšíš hlasy za sebou. Jen ten můj v tobě. 
Zatínáš pěsti. 
Uvolni je, řekne ti něco. 
Otočíš se. Dívka v kožené bundě přímo vedle tebe, světlé vlasy spadající na rame-

na a dál už ne, v ruce futrál s houslemi, oči jako by nevěděly, kam jít. Líně vytáhneš 
jedno sluchátko. 

„Asi už není co dodat...“ slyšíš sama sebe. Opět jako včera, ten bláznivý pocit pádu 
bez jakékoliv jistoty. 

„Ale jo.“
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To tě přiměje vytáhnout i druhé. Hudba se z nich line nahluchle a vzdáleně. „Tak-
že co to znamená? Oficiální friendzone?“

Pokrčí rameny a rozpačitě sjede pohledem na tvou ruku, kterou tiskneš tak pevně, 
až ti zbělají klouby. „Nech toho,“ špitne jemně. Požádá tě o to. 

Ty slzy ignoruješ. Jen pokrčíš rameny, jako vždy, když nevíš, co rychle říct. Toužíš 
přidat do kroku, odkroutit si to a schovat se zpět do své ulity. 

Sevře tvoje zápěstí v dlani. Dech se ti zkrátí. „No tak, je to friendzone? Řekni to, 
ať můžu jít.“

„Ne,“ zavrtí ona hlavou. „Není.“
Pak teprve uvolníš pěst. Pomalu, obezřetně necháš její prsty, aby skryly ty tvoje.
No tak vidíš. Zvládla jsi to. 

KDY JINDY NEŽ TEĎ?
VOJTĚCH MUSÍLEK

Sedím za psacím stolem, pohled upřený hluboko do monitoru – oči skelné, prs-
ty kmitají po klávesnici, avšak má duše poletuje kdesi nade mnou. Volám ji nazpá-
tek. Odpovídá, že musí jít dál, nestačí jí má tělesná schránka. Ona má plány, vize, 
vůli, tužby, vytrvalost i fantazii – a já ji odmítám pustit ke kormidlu. Jsem jako sta-
rý námořník, jenž má strach ze všeho nového, jehož kocábka pluje rozbouřeným 
mořem, které se tím směrem táhne možná až na samý konec světa, přičemž on stá-
le zavrhuje možnost změnit kurz, ze strachu, že by na něj snad v těch neznámých 
končinách mohly čekat špičaté skály, tyčící se z vody, ba dokonce i ostrovy plné li-
dožroutů. Nejhorší na tom je, že dobře vím, že jediné správné východisko je přene-
chat jí řízení mého života. Kodexy, zvyklosti, ustálené způsoby, jak žít a dožít svůj 
život – to a mnoho dalšího bych měl nechat daleko za sebou, hodit přes palubu, 
ať už se s tím žraloci vypořádají, jak uznají za vhodné. Proč to tedy neudělám? Má 
duše se mě na to ptala už tolikrát. Jenže stále neznám odpověď. Je to tím, že nemám 
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dost odvahy? Je to mou leností vysvléct si svou dosavadní košili, která mi stejně ne-
sedí? Bojím se, co by na mou náhlou proměnu řekli lidé kolem: má rodina, mí ka-
marádi, staří známí? Anebo příliš naslouchám líbivým řečem mořských panen, sli-
bujících příjemný vyrovnaný život, pokud popluji oním předem daným směrem 
dál? Děsí mne snad katastrofické scénáře člověka na dně, bez peněz, přátel či stře-
chy nad hlavou, jež mi předhazují pokaždé, když se zmíním o cestě proti proudu?

Zadrž přece, stůj! Vyčítavě hledí do mých očí. Nemohu jí dát to, co chce. Neu-
nesu na svých bedrech tíhu správných rozhodnutí. Mé tělo není stavěné pro nošení 
tak velkého potenciálu, jaký v sobě ona skrývá a jenž nutně vypluje na povrch, po-
kud jí předám žezlo, podobně jako Březnu Leden, když Maruška hledala fialky. Na 
jednu stranu bych jí ho sice předal s velkou radostí, ovšem na druhou musím bo-
hužel konstatovat, že v reálném světě nemůže být v lednu březen – život není po-
hádka, ačkoli mi šeptá do ucha, že udělat ji z něj je v její moci. Nechce nic než vol-
né pole působnosti a rozhovor se mnou mezi čtyřma očima, který by jí pomohl od-
halit veškeré mé silné stránky, sny, zájmy nebo nadání.

Tato debata už kdysi proběhla. Kdysi, to jsem byl ještě malé dítě, které neví, co 
číhá za řekou, již se chystá přeplavat, dítě, které si vybírá kurz, jímž se jeho loďka 
bude ubírat, dítě – a to je nejdůležitější –, co není schopné rozumně uvažovat, peč-
livě zvážit rizika, ba ani řešit složité matematické rovnice. Tehdy, aspoň podle duše, 
vyšlo najevo, že miluji psaní. Nemám přesně předurčenou specializaci; rád píši růz-
né detektivky, thrillery, ale úplně stejně zbožňuji tvoření humorných próz, fejeto-
nů, ve svých mezích též naučné literatury, již však raději čtu – osobní rozvoj či fi-
nanční vzdělávání v mé knihovničce, jakož i paměti, zajisté najdou místo. Dokon-
ce si mnohdy nadšeně pohrávám s rýmy. K čemu to ale všechno je? Vždyť cesta ži-
votem je předepsaná… Náš účel je vychodit vysokou školu, najít si zaměstnání, po-
znat svůj vysněný protějšek, založit s ním rodinu, vzít si hypotéku na dům a místo 
literárních děl po sobě zanechat volné místo v práci a srdci několika našich nejbliž-
ších, občas i nesplacené půjčky. Nyní vím, že lidí, kteří se dokážou uživit psaním, 
je žalostně málo. Patří mezi ně jen ti vyvolení, jejichž jméno vyryli do boží brány, 
ještě, než poprvé spatřili světlo světa, jež dokážou udržet svou dětskou duši plnou 
snů, onu kreativní magii, v sobě, aniž by od nich v dospělosti odplula na záchran-
ném člunu, zanechajíc za sebou jen trosky o skálu rozdrcené lodě.

Má duše si ovšem nechtěla nic připustit. Podobala se lidem, kteří zatím nenara-
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zili na překážku, tudíž nevěřili, že překážky existují. Počala plánovat cestu, na je-
jímž konci by v mé knihovničce hrdě stála má vlastní kniha. Hnala mne do stu-
dia pravopisu, gramatiky, získávání obecného přehledu. Vymýšlela různé úkoly na 
procvičení mé fantazie. Zkrátka a dobře, byl jsem poprvé ve svém živlu. Zpočát-
ku mi život lásku opětoval, jenže spolu s prvními krůčky k cíli přišly i první pře-
kážky. Náročné gymnázium mě čím dál tím víc zaměstnávalo ve volném čase. Můj 
čas na plnění snu se v jednom kuse zkracoval. Zpočátku bylo řešení nasnadě: zba-
vit se kroužků či jiných mimoškolních aktivit. Jenomže škola se jako na zlost ješ-
tě více ztížila. Navíc spolu s věkem rostly též mé povinnosti vůči rodině, takže na-
konec nebylo jiné cesty, než na studium češtiny rezignovat a omezit ho na studium 
na testy z češtiny. Akorát že škola zaostávala, oproti tomu, co musí spisovatel zvlá-
dat levou zadní. Podobně vzalo za své čtení knih, které se zase zúžilo na únavnou 
povinnou četbu. To nikdy nebyla moje partie.

Na chvíli se ze mě stala pouhá poslušná ovce ve stádě, ničím nezajímavá, neo-
riginální. Jediné heslo mého života znělo: učit se, učit se, být „normální“. Nechy-
bělo málo a přišel bych o ono kreativní prostořeké dítě uvnitř sebe, o svou tvůr-
čí duši. Naštěstí – zrovna, když už si sbalila věci a zamířila k letištnímu terminálu, 
kdy skončilo vydařené školní pololetí – mi za známky počala celá rodina gratulo-
vat a já opět procitl. Vždyť mi v podstatě blahopřáli za to, že se od nich nijak ne-
liším, že můj život má znovu ten „správný předepsaný směr“! Nejdřív bylo nároč-
né si připustit selhání v takové míře, v jaké k němu došlo, ale čas odvedl svou prá-
ci, rozhořčení ustoupilo do pozadí, vzchopil jsem se a začal se svou snahou, si jed-
noho dne potěžkat svou vlastní knihu, nanovo. Zprvu to šlo ztuha. Rodina si od 
mého statusu „chytrý chlapec“ nechtěla odvyknout, ale pak můj život úspěšně na-
jel do původních kolejí. Nyní trvalo podstatně déle, než rozum vyhrál nad prosto-
myslným nitrem a přiměl ho s tím bláznovstvím skoncovat. Dokonce musela rodi-
na zakročit a hodit mi záchranný kruh, abych se ve svých snech neutopil. Zjevení 
zvané Prozření ovšem jednoho dne přece jen zaťukalo na dveře, přemluvilo mne ke 
znovuobnovení snahy ve škole a vysvětlilo, že kreativní duše je ve skutečnosti jen 
nebezpečný mořský vír, jenž může člověka i s lodí vtáhnout tak hluboko pod hla-
dinu, že už v životě nespatří sluneční svit – pokud si s ním příliš zahrává.

Navzdory tomu všemu však – tak hluboko ve svém nitru, jak by mě snad jen 
ten mořský vír dokázal vtáhnout – cítím, že nechám-li ji opět odejít, už se nevrátí;  
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budu mít dveře od budoucnosti navždy zavřené a skončím jako ten námořník, co 
odmítal změnit kurz. Babička si nikdy zrovna nebrala servítky, tudíž mi ten pří-
běh, přestože jsem byl ještě dítě, dovyprávěla popravdě až do konce. Onen moř-
ský vlk je mrtev, ohlodán kosatkami až na kost a piráty přivázán na čelen lodi. Vrak 
jeho kocábky prý kdesi na mořském dně leží dodnes. Utopil se, když se jeho loď 
vřítila do špičatých skal, tyčících se z vody, které v té temné bouři doslova splynu-
ly s vodní hladinou.

Tak tu nyní stojím a volám na svou duši. Aby se vrátila. Aby mi dala ještě jednu 
šanci, že to chytré dítě, jež se nestaralo o složité matematické rovnice ani relevant-
ní rizika, ve mně ještě stále je, ač jeho život již visí na vlásku. S ohromujícím pře-
kvapením člověka, v němž už nezůstal ani drobeček, ani semínko naděje, shledá-
vám, že se směr její cesty změnil stejně, jako já jí přislíbil změnit směr té mojí. Vra-
cí se zpátky, zpátky do mého nitra a spolu s ní se navrací i to tvůrčí dítě – už zase 
cítím jeho dech uvnitř sebe.

Tentokrát už ji ale nenechám odejít. Zahltím ji bezmeznou důvěrou. Ji i dítě, 
které se mi v sobě poštěstilo znovu nalézt a které už jakživ nenechám bez dozo-
ru. Budu se držet priorit, jež oni stanoví, plnit jimi vymyšlené plány. Udělám co-
koli, co bude v mých silách, správné nebo zapotřebí, pro splnění svých snů. Přísa-
hám, že dnešním dnem z mé strany nadobro končí ztrácení času, otálení, pochybo-
vání o sobě samém či podceňování svých schopností. Tomu všemu učiním přítrž.

Začnu a vytrvám až do konce — a co je nejdůležitější: začnu teď hned.
To si piš, že to dám!
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SÍLA TOUHY
ANASTÁZIE NOVÁKOVÁ

„V podnikání nemůžete čekat, až bouřka přejde. Je nutné naučit se tančit v deš-
ti,“ řekl jednou Steven Paul Jobs, známý jen jako Steve Jobs, zakladatel notoric-
ky známé značky Apple. Život je v podstatě také podnikání. Pracujeme na něm 
jako na projektu od dětství do stáří. Daří se nám prosperovat a kazíme ho. I já 
mám svůj projekt. I já podnikám. Avšak když se začalo zatahovat, netančila jsem. 
Zavřela jsem okna, zatáhla závěsy a s prvními kapkami deště vyhlásila stávku na 
dobu neurčitou.

Do osmé třídy jsem nastoupila jako premiantka. Všichni mě tak znali. Mě 
a moji kamarádku Beátu. Naše nejhorší známka byla dvojka. Na vysvědčení jsme 
nikdy nedostaly nic jiného než jedničku.

„Dnes odpoledne u mě?“ slýchávala jsem téměř každý den Beátin hlas. Mno-
ho volného času jsme spolu strávily nad barevně podtrhanými stránkami učeb-
nic. Dotýkat se ohmataných, starých, zažloutlých stránek plných vědomostí se 
pro nás stalo drogou. Nebylo složité být nejlepší. Nikdo jiný o titul třídního špr-
ta nestál. Provozovalo se mnoho jiných, mimoškolních aktivit, které byly lákavěj-
ší a populárnější.

Jenže pak se začalo zatahovat. V prvním listopadovém týdnu slunce zakryly šedé 
mraky. Můj poklidný život narušila drtivá bouře v nevinně krásných šatech. Ta 
bouře se jmenovala Darja.

Začalo to opravdu nevinně.
„Test z minulého týdne,“ začala učitelka přesně pět minut po zvonění „dopadl, 

podle mého očekávání, opravdu špatně.“
Třída zahučela.
„Až na některé výjimky,“ mrkla k první lavici obsazené mnou a Beátou. Nedo-

čkavě jsem poposedla. Po dlouhém rozdávání trojek a čtyřek jsme dostaly své vý-
sledky i my. Avšak nebyly jsme to my, které by pochválila.

„Překvapila jste mě, Darjo,“ uslyšela jsem vedle sebe učitelčin hlas. „Všechny 
odpovědi naprosto správně. Čistá jednička…“

Nezmohla jsem se na nic jiného než pouhé sledování vodorovné čárky za jed-
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ničkou v rohu popsaného papíru. Těžko jsem rozdýchávala skutečnost, že ta čtr-
náct dní nová dívka je lepší než já. Křečovitě jsem vrátila test učitelce. Nikdy dřív 
jsem si nepřiznala svou závislost na nejlepším výsledku ve třídě. Teď vím, že jsem 
byla posedlá touhou být nejlepší. Kdo jiný by se zhroutil z výsledku jedna mínus? 
Bylo to směšné. Nicméně to byl jen začátek.

Pozvaly jsme Darju k sobě, do našeho poškolního království v Beátině po strop 
plné knihovně. Ale ona odmítla. 

„Díky, holky,“ obdařila nás bezstarostným úsměvem. „Mám sraz s jednou zná-
mou. Půjdeme si projít město.“

„Zítra je test,“ namítla jsem. 
„Já vím,“ pokrčila rameny Darja. „Není tak těžký, podívám se na to zítra o pře-

stávce.“
Na tváři se mi rozlil úšklebek. Tohle byla moje šance. Pokud ta dívka nebyla ge-

niální, nemohla test zvládnout.
„Pojď, Beo,“ zatahala jsem kamarádku za rukáv. „Zítřejší test je náš,“ dodala  

jsem dramaticky, což Beátu donutilo rozezvučet již prázdnou chodbu vedoucí 
k doučovací učebně svým zvonivým smíchem.

Cítila jsem se nepřemožitelně, když mi do očí další týden svítila červená jednič-
ka. Nenápadně jsem po očku sledovala Darju. Jen se spokojeně opřela do židle. 
Znervózněla jsem. Oprávněně. Ona totiž nebyla ani o půl stupně horší než já. Ne-
byla. A co hůř, nikdy, ani před tím, ani nikdy potom, nebyla horší než já. Nechá-
pala jsem to. Vždy se smála, seděla na stole s nohama na židli a vesele si povídala. 
Do té směšné kabelky, kterou nosila do školy, se nevešel ani telefon, natož učeb-
nice či sešit. Ničilo mě to. Dusila mě svým jednáním, svým postojem, svou pova-
hou. Zabíjela mě svou pouhou přítomností. Byla tak uvolněná, bez stresu. A byla 
nejlepší. Celý druhý půlrok jsem trpěla. Usínala jsem s učebnicí v rukách a bu-
dila se v inkoustově flekatých peřinách, jak jsem předchozí večer pro únavu ne-
dopsala větu. Veškerý svůj čas jsem věnovala učení. Dobrovolně jsem se okrádala 
o svou jedinou kamarádku Beátu. Obětovala jsem všechno. Ovšem bylo to k ni-
čemu. Byla jako ďábel. Jako černá královna mající vše bez hnutí prstu. Docháze-
ly mi síly. Můj sen o nejlepší studentce základní školy se rozplýval. Pomalu a jistě 
jsem se vzdávala. Nemělo to smysl. Neměla jsem šanci. Darja byla geniální. Ne-
pochybovala jsem, že byl jejím prapradědem Einstein. Z bezchybného vysvědče-
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ní jsem neměla radost. Ona ho totiž měla taky. Úplně stejné. Bez jediné chybičky.
Beáta mi řekla, že jsem se zbláznila. Vykřičela mi do tváře, že jsem zralá na ná-

vštěvu psychiatra. Asi měla pravdu. Nebyla jsem schopná rozumě uvažovat. Kníž-
ky ani učebnice jsem za prázdniny skoro neotevřela. Místo toho jsem v brzkých 
ranních hodinách opouštěla svůj pokoj a přikrčená za živým plotem sledovala kaž-
dý Darjin pohyb. Za nějakou dobu jsem začala pochybovat o tom, zda se mi její 
úspěchy jen nezdály. Nikdy jsem ji neviděla s učebnicí v ruce. Nikdy. Ona se pro-
stě neučila. S kručením v žaludku jsem ji v pokřiveném postoji tiše následovala 
do parku, na každé místo, prostě všude, kam šla. Moji rodiče si mysleli, že jsem 
s Beátou. Vlastně to často byla pravda. Ty dvě se skamarádily. Byla jsem se svou 
bývalou kamarádkou. Jen ona o tom nevěděla. Místo toho, abych stála po jejím 
boku a smála se s ní, jsem nechávala ostré větvičky propichovat moji kůži i srdce.

Prázdniny skončily, devátá třída začínala. Poslední rok s lidmi, které jsem pra-
videlně vídala polovinu svého dosavadního života, přicházel. Netěšila jsem se. Do 
autobusu jsem usedla až úplně dozadu, co nejdál od těch dvou, které mi kradly 
všechen kyslík z plic. Nebylo mi souzeno zůstat sama.

„Ahoj, Emilie,“ dopadl vedle mě na sedačku Petr. Jako omámená jsem k němu 
zvedla pohled. Zase ten úsměv. Proč byli všichni moji spolužáci tak zatraceně 
šťastní?

„Páni,“ nadechl se Petr. „Budu dělat, jako že jsi mě právě vůbec nevyděsila, 
a radši se zeptám, co se přes prázdniny událo?“

Ticho. Tupě jsem pohledem propalovala sedadlo přede mnou, v hlavě prázdno.
„Copak tys tu nebyl?“ pronesla jsem tiše.
„Nebyl,“ zareagoval okamžitě. „Jeli jsme s tátou na kolech do Itálie. Celý rok 

jsme spolu trénovali a pak,“ usmál se šťastně „jsme to konečně podnikli.“
Ta nadšená aura zářící kolem něj nešla přehlédnout.
„Hezké,“ vydechla jsem.
„Hm,“ zrozpačitěl. „Ale slyšel jsem, že se Aleš konečně naučil hrát na tu kytaru. 

Pamatuješ, jak se celý rok rozčiloval, že musí kvůli hloupé sázce umět na tu ‚drn-
kačku‘?“ zasmál se, aby odlehčil situaci. Pamatovala jsem si to. Nikdo nevěřil, že 
skutečně dodrží slovo. A popravdě? Já ani nevěděla, že se hrát naučil.

„Nebo Tom,“ začal opět. „Včera jsem ho viděl a prý ta prezentace na předběž-
nou přihlášku na střední vyšla. Upřímně ho obdivuju. Když si vzpomenu, jak 
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vždycky u tabule zrudnul,“ pokýval uznale hlavou.
„A koktal,“ dodala jsem nepřítomně.
„Jo,“ pokýval hlavou Petr. „To taky. No a cos dělala ty?“
Bez odpovědi. Co jsem měla říct? Že jsem porušila veškerá svá dosavadní před-

sevzetí o úspěšném studiu? Protože to jsem dělala. To bylo mé prázdninové vyžití.
„Přeci ses celé dva měsíce neválela v knížkách,“ drknul do mě.
„Ne, to ne,“ pousmála jsem se. „Spíš jsem byla hodně venku a tak.“
Petr se usmál.
„Příprava na poslední rok?“ mrknul na mě šibalsky. Nesměle jsem kývla.
„To je skvělý,“ zhodnotil mou reakci. „Měli jsme se trochu odreagovat, protože 

tenhle rok bude mazec. I když pro tebe,“ pokrčil významně rameny. „Mohla bys 
mi někdy pomoct s učením,“ navrhl.

„Raději ne,“ zatřepala jsem hlavou, abych se konečně probrala a bez dalšího slo-
va vystoupila z autobusu. Líné slunce babího léta mě pohladilo po tváři, zaplňova-
lo okolí vřelostí. Šedesát dní nevětrané chodby ale přesto dýchaly chladem. Když 
jsem jimi procházela, slyšela jsem štěbetání známých i neznámých osob.

Beáta s Darjou obsadily první lavici, aniž by se obtěžovaly byť jen zavadit o mě 
pohledem. Lhostejně jsem tuto skutečnost ignorovala, jen abych si mohla při-
vlastnit nejtemnější kout místnosti. Nevadilo mi, že nevidím na psaní. Nepsala 
jsem. Po prvním nepodařeném testu jsem definitivně skončila s jakoukoli snahou. 
Mé vzkříšení se ale blížilo.

„Můžu?“ zapadl do židle vedle mě na obědě Petr a rozhodil popsané listy papíru 
po stole. „Tohle mě zabije,“ složil zoufale hlavu do dlaní. „Kdo si má pamatovat, 
že sametová revoluce skončila v roce devatenáct set devadesát?“

„Devatenáct set osmdesát devět,“ opravila jsem ho automaticky.
„To začala,“ namítl.
„I skončila,“ pokrčila jsem rameny, čímž jsem si vysloužila frustrované zavrčení.
Ani jsem netušila, jak málo stačí. Že vše, co mě dokázalo nakopnout, byl pouhý 

závan jistoty, že vím. Ta chvíle mě donutila opět nabrat dech, ukázat celému svě-
tu, že na to mám a dokázat to i sobě samotné.

Roztáhla jsem závěsy, otevřela dveře a tančila v dešti.
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NEBEZPEČNÁ HRA
DAVID ŠVEC

Šimon otevřel oči. Vzal do ruky mobil, aby zkontroloval datum a čas. Po tvá-
ři se mu rozlil úšklebek. Dneska je ten den. Ten den! Dneska se mu podaří získat 
dívku, která stále odolává jeho snažení.

Vše už bylo perfektně naplánované, stačí se jen držet plánu a Eva se do něj bláz-
nivě zamiluje. O tom není pochyb. Dneska odejde z budovy školy s dívkou po 
svém boku.

Cestou do školy si ještě prošel předem nacvičený dialog. Uměl ho perfektně. 
Začal si hvízdat.

Ve škole byl nezvykle brzo. Třída byla ještě poloprázdná a nikdo z jeho přátel tu 
nebyl. Přejel očima po tvářích ve třídě a vydal se na své místo. 

Po skončení první hodiny se všichni odebrali na venkovní sportoviště. Šimon 
šel po boku Dana a Aleše, svých nejlepších přátel.

„Tak dneska je ten den, co?“, nadhodil Dan.
„Dneska je ten den,“ odpověděl za Šimona Aleš. 
„Náš názor znáš. Ona prostě není na kluky. Ani jeden z nás tří ji nezískal, a to 

ani potom, co jsme vytáhli své nejlepší triky.“
„Možná to bylo tím, že jsme se o ni přetahovali jak o nějakou trofej,“ odsekl Ši-

mon.
Aleš se zasmál. „Jenže ona to je trofej, nebo snad ne?“ Šimon neodpovídal a tak 

pokračoval: „Myslíš, že to dokážeš?“ zeptal se vyzývavě.
„To si piš, že to dokážu. Jak jsem vám již říkal, mám perfektní bezchybný plán.“
„Věříme ti, příteli,“ zasmál se a poplácal ho po zádech Dan.
Venku bylo krásně. Všichni stáli v zástupech podle tříd a poslouchali projev ře-

ditele školy. Ten pak také slavnostně zahájil sportovní den. 
Šimon by se normálně účastnil většiny disciplín, ale dnes nemohl. Dnes neměl 

čas. Jakmile se dav začal rozcházet na různá stanoviště, našel v davu Evu, jak se 
baví se svou kamarádkou Aničkou. Vykročil směrem k nim. Když ho spatřily, jak 
se k nim blíží, vyšly mu naproti.

„Jak to, že se nepřevlíkáš do sportovního?“ ptala se hned Anička.
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Šimon ji silně objal a teprve pak odpověděl:„ Udělal jsem si něco s nohou, tak-
že se tenhle rok nebudu moct účastnit.“ Pak se obrátil k Evě, na kterou se usmál 
svým nejlepším úsměvem, a kývl na pozdrav. Pak se vrátil pohledem k Aničce. 

„A pročpak nesportujete vy? Snad vám není pořád špatně z té páteční oslavy?“ 
poškádlil je. 

Anička mu oplatila nevlídnou poznámku ránou do ramene a Šimon na to zare-
agoval s rošťáckým úsměvem. 

„Ne, ale jaksi..“ odmlčela se. „Není nám dobře od žaludku,“ doplnila za ni Eva. 
Šimon si domyslel pravou příčinu, ale radši nic neříkal. Byl však rád, že se sama 
od sebe přidala do rozhovoru. 

„A  jak se vůbec máš, Aničko, je doma něco nového?“ Šimon se dál vyptával 
Aničky a s libostí pozoroval, jak s každou otázkou roste Evina snaha zapojit se do 
konverzace. Její odpověď však vždy odbyl.

Když už se zdálo, že Eva udělá cokoli, aby si získala jeho pozornost, rozloučil 
se: „No nic, holky, už musím běžet, slíbil jsem něco klukům. Tak zatím.“ S těmi-
to slovy se spěšně vzdálil. Zatím jeho plán fungoval výborně.

„Nekecej?“ divil se Dan. Aleš ho poplácal po zádech: „Páni, upřímně jsem ne-
čekal, že se ti to podaří.“

„Jó to víš, jsem prostě neodolatelný,“ pak dal ruce za hlavu a zaklonil se. Náh-
le po něm Dan hodil svou kopačku. „Moc se nenaparuj, ještě nemáš vyhráno.“

Šimon se zazubil. „Není už nic, co by mi mohlo zabránit od dosažení mého cíle. 
Nic, pánové, vůbec nic.“ 

Rozhodčí zapískal a zápas začal. Šimon chvíli pozoroval dění na hřišti a párkrát 
něco zakřičel, ale hlavou byl někde jinde. 

Očima začal pročesávat diváky. Viděl Aničku, ale Eva s ní nebyla. Domyslel si, 
že si akorát odskočila na záchod a pomalým krokem se vydal za Aničkou.

„Dneska jim to jde co?“ nadhodil. 
„Ano, nejsou špatní, ale chybíš tam.“ Šimon zakroutil hlavou.
„Však oni to zvládnou i beze mě, uvidíš.“
Zápas se chýlil ke konci a Eva se stále neukázala. To dělalo Šimonovi starosti. 

Nakonec se neudržel a zeptal se Aničky, kam se jí poděla kamarádka. 
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Když se dozvěděl, že po jejich rozhovoru odešla celá nesvá, zamračil se. Byl si 
jist, že její odchod měl něco společného s ním. Bál se, že tu hru na nedostupného 
trochu přehnal. Celý nervózní se rozhodl ji jít hledat. 

První zkontroloval záchody. Pak ho napadlo, že by mohla být v šatně. Když ne-
byla ani tam, začal se ze zoufalství vyptávat lidí kolem, jestli ji náhodou neviděli. 
Měl o ni strach, proto se rozhodl podívat ještě do sprch. 

Na prahu dveří do sprch ještě polohlasně, aby ho nikdo z učitelů, kteří moh-
li být poblíž, neslyšel, řekl: „Je tu někdo?“ žádná odpověď, „jestli ne, tak jdu do-
vnitř.“ 

Opatrně vkročil. Musel zakroutit hlavou nad tím, že dívčí sprchy jsou mnohem 
čistší a očividně mnohem hezčí. Zpropadené vedení, zabědoval si.

Jak se blížil ke sprchovému koutku, uslyšel zvláštní, pravidelně se opakující 
zvuk. Rozpoznal vzlykání.

Bezmyšlenkovitě vyběhl za zdrojem zvuku. V duchu se modlil, ať to není Eva 
a ať nevzlyká kvůli němu.

Vřítil se do sprchového výklenku. Poklesla mu kolena. Byla to Eva. 
Seděla a nohy měla přitažené k hrudníku. Podívala se na něj uslzenýma očima. 

Slzy ji úplně zničily make-up a vypadala, že je snad na úplném dně. Šimon na ni 
jen hleděl s očima plnýma soucitu, nemohouc vypustit ze sebe jediné slovo. Vě-
děl, že to nejhorší, co může udělat, je tu jen tak stát a nic neříkat. Chtěl něco udě-
lat, chtěl pokleknout a obejmout ji. Chtěl se jí omluvit, moc omluvit za vše, co jí 
udělal. Chtěl jí říct, že to tak nemyslel, ale zatím tam jen tak stál.

První, kdo se ozval, byla Eva: „Co chceš?“ vyštěkla na něj hrůzně skřípějícím 
hlasem, „copak ti nestačí, co si mi už udělal? CO? To si teď budeš vychutnávat 
svou výhru tím, že na mě budeš civět s přitroublým výrazem?“

Šimon bojácně ustoupil. Byl celý zmatený a vyděšený ze scény, která mu právě 
proběhla před očima. „Já.. já jsem necht..“ začal, ale Eva ho přerušila.

„Vypadni!“ zaječela, „okamžitě vypadni! Slyšíš?!“
Šimon se pod tlakem celé situace zapotácel. Takhle si to nepředstavoval. Takhle 

to nechtěl. Svěsil hlavu mezi ramena a vypochodoval ze sprch ven. 
Opřel se o zeď vedle dveří a sesul se pomalu na podlahu. Byl zdrcen. Na pokra-

ji svých vlastních sil. Nevěděl, co má dělat, tak se dal do breku. Ani nevěděl, proč 
brečí, prostě mu přišlo, že se to nějak hodí. Zaujal stejnou pozici jako předtím Eva 
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a oddal se svým nezkrotným srdce drásajícím pocitům. 
Z jeho pochmurného rozjímání ho vyrušil smích, který se rozléhal jak zvon. 

Před ním se objevila Eva. Na tvářích stále měla stopy rozmazaného make-upu, na 
rtech jí však tancoval kouzelný úsměv. 

Šimon na ni nechápavě civěl. To Evu rozesmálo ještě víc. Smála se, až se za bři-
cho popadala. „Ty jsi brečel!“ opakovala neustále dokola. Šimon nechápal, co je 
na tom vtipného. Nechápal, proč se Eva, která na něj před chvílí ječela, směje. 

„Zahrála jsem to dobře, co?“ zazubila se na něj nakonec, „Měl si se vidět. Jak si 
ztuhl, když si mě poprvé spatřil, už tehdy se mi chtělo vyprsknout smíchy.“

„Ty jsi mě oblafla?“ otázal se nevěřícně Šimon.
„JO!“ vykřikla mu v odpověď s jistou dávkou radosti.
Šimon se začal pomalu soukat podél zdi zpět na nohy. 
„Ale proč? Já to nechápu...“
„No samozřejmě, že to nechápeš,“ pohodila nevěřícně hlavou. „Začneme tedy 

tím, jak ses mě pokusil získat tím, že mi nebudeš věnovat vůbec žádnou pozor-
nost. Musím přiznat, že mě to trochu štvalo, ale jakmile jsi odešel, tak jsem si uvě-
domila, že je to pouze tvoje nová hra, tvůj nový pokus o to mě získat. Šla jsem 
tedy pryč, celá rozhořčená, že jsi mě napálil, jenomže když už jsem byla ze školy 
skoro venku, všimla jsem si, jak běháš po areálu a někoho hledáš. Domyslela jsem 
si koho. Vypadal jsi tak zoufale, že bylo jasné, že uděláš cokoli pro to, abys mě  
našel. Tak jsem se schovala tady.“

Řekla to tak vyrovnaným hlasem a s takovým přesvědčením o tom, že je v tom 
nevinně a vše je jeho chyba, že se rozzuřil. Chtěl něco zařvat v odpověď, ona ho 
však přerušila mávnutím ruky. „Radši nic neříkej, nemáme si co vyčítat,“ otočila 
se na patě a kráčela pryč.

Šimon chvíli zpracovával, co se vlastně stalo, všechny jeho pocity zlost, poní-
žení lítost a city k Evě se promíchaly, až se nakonec místo slov začal smát. Nej-
dřív to byl dušený smích, který se pochvíli vyvinul v krásný, radostí kypící smích.  
„Ty jsi mě napálila!“ zakřičel na ni bez sebemenšího podráždění v hlase a znovu 
se rozesmál. 

Eva se otočila a pak se dala do smíchu s ním. Zatímco předtím Šimon brečel  
lítostí, teď brečel nevysvětlitelným štěstím. Stáli bok po boku a neustále se přit-
rouble chechtali. 
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„Příště si nehraj s city dívek. Je to neslušné a jak vidíš, nevyplácí se to.“ 
Šimon se zasmál v odpověď: „Mně přišlo, že jsme si to oba náramně užili.“
„Možná,“ odpověděla škádlivě Eva, „zkus být příště víc upřímný a třeba to ně-

kam dotáhneš. Holky si cení upřímnosti mnohem víc, než si myslíš.“
Šimon zvážněl. „V tom případě mi snad odpustíš, když ti řeknu, že Tě mám rád 

a že bych s tebou šel rád ven.“
Eva se na něj důležitě podívala. Pak však vyprskla smíchy a  omluvně zvedla 

ruce. Šimon se usmál nad tou ironií, ale svou otázku myslel vážně, a tak ji zopa-
koval. 

Eva se na něj zářivě usmála. „Tak po škole?“
Šimon bleskově přitakal. Pak Eva rychle odběhla pryč a Šimon si oddechl. 

OBYČEJNÝ ŽIVOT
VOJTĚCH TASCHNER

Než Vás vezmu s sebou na cestu za mým velikým snem, musím Vám ukázat 
střípky ze své minulosti, protože bez nich byste nedokázali pochopit celý můj pří-
běh. 

O letních prázdninách, když mi bylo devět a půl roku, projevily se u mě pří-
znaky Gilles de la Tourettova syndromu. Při seznamování s touto chorobou jsem 
se dozvěděl, že se jedná o vrozenou nemoc, která se projevuje až kolem desátého 
roku daného jedince. Můj život se od základu úplně změnil, protože jsem musel 
začít bojovat s obsesemi, fobiemi a úzkostmi, které tuto nemoc doprovázejí. Byla 
to těžká zkouška, dnes však již o osm let starší musím říct, že s pomocí rodiny 
i dalšího okolí mám spoustu bitev vyhraných, pár mi jich ještě zbývá. 

Tou největší bitvou a zároveň také mým snem, je, jak jsem již naznačil v názvu 
této práce, žít vlastně jen takový úplně obyčejný normální život. Chtěl bych se 
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naučit pracovat s občasnými úzkostmi, které mě ještě někdy provázejí a částečně 
komplikují život. Nechci mít v žádném případě malé cíle, ale musím přiznat, že 
k těm velkým mi někdy chybí odvaha a strach z neúspěchu. Takže můj „obyčej-
ný život“ vlastně znamená, že překonám svoje emoce a budu tím, čím chci být.

Mým velkým snem je mít vlastní dům u lesa, kde budu žít v pohodě a obklopen 
klidem přírody, tento dům bych si postavil svépomocí, sám bych ho navrhl, po-
užíval bych ekologické materiály a nenarušil bych nějakou architektonickou zbě-
silostí okolní krajinu. Okolo by byla jen malá zahrádka, ve které by nesměl chy-
bět mohutný strom s houpačkou, protože to je pro mě nejideálnější způsob rela-
xace. Cítím se fantasticky, když letím tam a zpátky s hlavou v oblacích a poslou-
chám přitom svou oblíbenou hudbu. Doufám, že i s mou nesmělou povahou na-
jdu ženu, která se bude v tomto prostředí také dobře cítit. Chtěl bych mít dvě 
nebo tři děti, které budu moct naučit to, co umím, a to, co mám rád. Chtěl bych 
je naučit vážit si přírody a toho, čím nás obohacuje, chtěl bych jim ukázat kaž-
dý kámen ze své sbírky a klidně ji s nimi dále rozšiřovat, chtěl bych je naučit hrát 
šachy a třeba z nich udělat dalšího Kasparova nebo Karpova, chtěl bych je naučit 
poslouchat hudbu, kterou mám rád, a bylo by skvělé, kdyby se naučili hrát na ně-
jaký hudební nástroj, protože s mým hudebním sluchem je tato záležitost pro mě 
samotného naprosto vyloučená. Myslím, že to docela dobře umím s čísly a mám 
slušné logické uvažování, tak bych jim určitě rád pomáhal s matematikou a che-
mií a se vším, co dokážu.

Abych mohl začít stavět a vychovávat děti, budu nejdříve potřebovat finanč-
ní zajištění. Jen jeden rok mi zbývá do maturitní zkoušky, a proto je nutné urov-
nat si, co budu dělat dál. Úspěšně složit maturitu je můj další velký cíl, potom 
bych rád dál pokračoval podle mých představ. Chtěl bych dělat povolání, ve kte-
rém budu moct být nějak prospěšný. Původně jsem uvažoval o rehabilitaci, proto-
že mi mí blízcí tvrdí, že mám v rukách něco nadpřirozeného a že jsem se jako ma-
sér narodil. Ale neumím moc dobře komunikovat s cizími lidmi, a proto zvažu-
ji studium oboru radiologický asistent, potom bych se mohl uplatnit jako rentge-
nový pracovník nebo pracovat s přístroji jako je počítačový tomograf nebo mag-
netická rezonance, zkrátka stále mě to nějakým způsobem táhne ke zdravotnictví.
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Mým aktuálním cílem těchto dní je udělat si řidičský průkaz a  s  tím souvisí 
i můj sen, který bude asi vyžadovat více úsilí a to je pořídit si Mercedes E220d. 
Možná vypadá divně mercedes zaparkovaný před lesním domem na samotě, ale 
sny jsou sny. Co bych chtěl ještě dokázat v dohledné době, protože za měsíc budu 
plnoletý, je stát se dárcem krve. Než začnu vydělávat na dům a auto, moc rád bych 
se věnoval cestování. S rodinou i školou jsem už navštívil velkou část Evropy, byl 
jsem i v Číně, ale ještě mi chybí další země. Největším mým cestovatelským snem 
je Kanada, ale vidět jihoamerické země, jako je Argentina, Peru, Chile, je také 
úžasné. Určitě bych se rád podíval i na africké pralesy a poznal místní kulturu. 
Chtěl bych poznat australskou přírodu a s otcem sníme o výletě na Antarktidu.

Nechci být hollywoodským hercem, ani přebírat Nobelovu cenu, ale nemyslím 
si, že mé sny jsou hloupé nebo nízké. Být dobrým chlapem, manželem, tátou, po-
stavit dům, dělat práci, kterou mám rád, a procestovat celý svět přeci není vůbec 
málo. Budu muset zvítězit nad svými obavami a strachy, nad svým možná nižším 
sebevědomím a potom nebude problém „to dát“. 

NEBREČ
ADÉLA VACKOVÁ

Stojím tam venku a dívám se dolů pod sebe. Na bosých chodidlech mě šim-
rá a studí tráva pokrytá ranní rosou. Po tvářích mi stékají slzy, které mě tak dlou-
ho pálily v očích. Konečně jsou venku. Můj mozek je už unavený, šíleně unavený 
z toho přemýšlení. Když se zamyslím, tak nedokážu přestat, ale teď chci přestat. 
Chci to nekonečné uvažování o sobě, o světě a o ostatních zastavit. Prostě na nic 
nemyslet a chvíli si užívat samotu. A klidně ne jen chvíli, ale napořád.

Zhluboka se nadechnu čerstvého vzduchu, obejmu se vlastníma rukama kolem 
hrudi a udělám jeden krok. Moje noha se ocitá v prázdnotě a já padám za ní. Pa-
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dám obrovskou rychlostí, vítr, který skučí kolem mě, mi rve šaty a cuchá vlasy. 
Chce se mi křičet bolestí, strachem, ale i radostí a úlevou, jenže to nejde. Z mých 
dokořán otevřených úst nevychází ani hláska, a tak je zavírám. Je mi zima a na-
skočila mi husí kůže, neviditelná síla si se mnou pohrává a smýká mým tělem do 
všech stran, ale mně to nevadí. S úžasem pozoruji východ slunce a prožívám ten-
hle okamžik naplno. Dopadám na zem a dělají se mi mžitky před očima, celým 
tělem mi projíždí vlna nesnesitelné bolesti. Naposledy se dívám na probouzející se 
slunce a zavírám oči. Už je jenom tma. Jenom tma a ticho. A klid.

Zajímalo mě, co se se mnou stane, až bude po všem, co bude, co budu cí-
tit a vnímat. Teď necítím nic. Necítím žádnou bolest ani žádný náznak něčeho 
hmotného. Neexistuje nic. Existuje jen prázdno a moje nitro ve středu té neko-
nečné tmy. Takhle teda vypadá smrt.

Představte si mě jenom jako člověka, jen jako bytost, nepřiřazujte mi žádné jmé-
no, ani vzhled. Představte si mě, jak se potácím světem a míjím tisíce lidí, kte-
ří vidí jen a pouze mé jméno a vzhled. Je mi z toho celého světa špatně, nemů-
žu spát a bolí mě hlava, ruce, všechno. Už se ani nesnažím hledat mezi falešnými 
úsměvy a objetími pravdu. Můj nepříliš dlouhý život mě naučil, že nemůžu vě-
řit nikomu. Všichni se tváří laskavě a z jejich úst proudí lichotky a láska. Ale to je 
jen přetvářka. Skutečnost je jiná. Mezi lidmi se těžko hledá spřízněná duše, dneš-
ní společnost je prohnilá do morku kostí, a když si myslíte, že jste konečně našli 
někoho, na koho celou dobu čekáte, a právě prožíváte zdánlivě nejšťastnější oka-
mžiky svého života, nastane zrada. Nic z toho nebyla pravda a celou dobu jste žili 
ve lži. Je to tak prosté, ve světě už neexistuje láska a mě vyčerpává její hledání, vy-
čerpává mě každý den se usmívat a snažit se předstírat, že jsem v pohodě. Proto-
že já nejsem v pohodě. A neumím to ani předstírat, prostě se neumím přetvařo-
vat a hrát falešnou hru. Dělám a říkám věci tak, jak je cítím, a neschovávám svůj 
názor a svou osobu v davu. Je strašně jednoduché jít s davem, ale já to nezvládnu. 
Nad vším hodně přemýšlím a není mi jedno, jak moje chování působí na lidi ko-
lem mě, snažím se dělat co nejhezčí den sobě i svému okolí. Ostatní to ale přehlí-
ží, nevidí mou snahu se na ně alespoň trochu smát, i když je vlastně nenávidím. 
Oni mě nemají rádi kvůli mým odlišnostem a dávají mi to najevo. Prostě a jedno-
duše, dav chce, aby šel každý s ním, a toho, kdo nechce, je schopen udupat. Vět-
šina lidí se udupání bojí, a tak jde s davem, ale já se toho nebojím. Ve skutečnos-
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ti to není tak hrozné, dav po vás sice dupe, ale já jsem si vybudoval jistou imuni-
tu a skoro mi to nevadí.

Moje dušička, nebo jak tomu mám říkat, si sedí v té tmě a přemýšlí. Doufal 
jsem, že až bude konec, budu mít od všeho klid. Nebudu řešit to, jak mě všechno 
neskutečně deptá a já se s tím neumím vypořádat. Ale tohle je ještě horší než žít. 
Sice mám od všeho a od všech pokoj, ale jsem osamělejší než kdy dřív. Dřív jsem 
si namlouval, že mi moje samota nevadí, že zvládnu všechno sám, že všechno do-
padne dobře. Nic nedopadlo dobře, jen se všechno ještě víc posralo. Já jsem to 
všechno posral. Nenáviděl jsem svůj život a teď nenávidím i stav, do kterého jsem 
se dostal po smrti. Nic jsem tím nevyřešil, moje deprese a stavy úzkosti jsou pořád 
tady. A jsou ještě horší. Navíc se k nim přidaly výčitky svědomí. Když jsem nad 
tím, co jsem udělal, přemýšlel, věděl jsem, že některým lidem to ublíží, ale v tu 
chvíli mi to bylo fakt jedno. Chtěl jsem se zbavit svých starostí a ostatní mě neza-
jímalo. Teď mi dochází, že sebevražda je strašně sobecký čin. Je mi líto mojí rodi-
ny, kterou jsem opustil. Musí se cítit příšerně. A já taky. Nerozumím tomu, co se 
na světě děje a co lidé dělají, prostě mi to nedává smysl, doufal jsem, že až budu 
mrtvý, nebudu muset nic řešit. Popravdě, teď toho řeším mnohem víc.

Kdyby se to dalo všechno vrátit zpět, udělal bych pro to cokoli. Jenže to nejde. 
Chtěl bych všem říct jedno životní moudro: „Prosím, nezabíjejte se, je to vážně 
hrozný.“

Prosím, tak moc chci, aby to byl jen sen, abych se konečně probudil a mohl vi-
dět slunce, cítit vítr a smát se. Smát se bez důvodu. Smát se jen tak. Smát se na-
truc a hlavně nahlas. Vím, že jsem mrtvý a nemůžu to změnit, jenže já to chci, 
tak moc to chci a tak moc to potřebuju! Nevím, co mám dělat, zkoušet otevřít 
oči, když ani nevím, jestli nějaké mám? Hýbat rukama, když si nejsem jistý, jestli 
mi nějaké zbyly? Zkusit to můžu, nemám co ztratit. Tak fajn, jdu na to, to dám!

Snažím se probrat svoje nízké sebevědomí a otevřít oči. Je to jako snažit se po-
sunout skálu, nic se neděje a bolí mě svaly. Bolí mě svaly! Doteď jsem nic necí-
til, ale teď mě bolí svaly. Bolest je známka toho, že žiju. To není možné, to nemů-
že být pravda! 

Cítím šimrání a brnění v konečcích prstů, jak s nimi pomalu hýbu. Bolest, všu-
de je bolest, ale tu teď nevnímám. Oční víčka mi lehce zaškubou a pomalu se ote-
vřou dokořán.
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Jsem v nemocničním pokoji a jsem tu úplně sám. Všude pípají a blikají přístro-
je a moje tělo je celé zakryté obvazy a sádrou. Jsem připojen na kapačky a sledu-
ji, jak mi čirá tekutina vtéká hadičkou do žíly. Je mi mizerně jako ještě nikdy, ale 
i přes to se cítím skvěle. Moje bolest a nepohodlí těla jdou stranou, ustupují rado-
sti z toho, že můžu dýchat. Já jsem to dokázal. Dokázal, dokázal, dokázal! Kout-
ky mých rtů se nadzvedávají a moje ústa se otvírají. A vychází z nich smích. Skrze 
mé hlasivky proudí radost a úleva. Vím, že všechny problémy tu stále jsou a já se 
jich jen tak nezbavím, ale můžu se je snažit vyřešit. Koneckonců, když jsem zvlá-
dl tohle, zvládnu všechno, co budu chtít.

Moje hlava unaveně klesá zpět na polštář, dveře do místnosti se otevírají a do-
vnitř vchází postava. Rozeznávám způsob chůze a vůni mojí mamky. Po tvářích jí 
stékají slzy a opatrně mě objímá, snažím se její objetí opětovat, ale jsem slabý jak 
moucha. Taky začnu tiše plakat a zabořím obličej do jejích vlasů.

Člověk by asi čekal, že teď budeme říkat něco ohromně dojemného a hluboké-
ho, ne. Na to se známe až moc dobře a mně se ani trochu nechce mluvit.

SHINOBI
TEREZA ZUZANÍKOVÁ

Katsumi seděla v seiza na chladné dřevěné podlaze. Za sebou měla první část 
zkoušky – boj, proto nebylo divu, že byla zadýchaná a unavená. A to měla být při-
tom ta lehčí část! Dívka si v hlavě zas a znova přehrávala svůj souboj, který vyhrá-
la jen díky šťastné náhodě. Jejímu soupeři Naokimu se záštita shikomizue zasekla 
o kroužkovou zbroj, kterou si dneska právě k tomuto účelu vzala pod černý lněný 
oděv shinobifuku! Toho ona lehce využila a během vteřiny ho omráčila. 

I když to všechno zažila na vlastní kůži, nemohla uvěřit tomu, že postoupila dál 
jen díky takové náhodě! Vždyť umění souboje nikdy nepatřilo mezi něco, co by 
ovládala, tak proč mistr dovolil, aby pokročila k druhé části zkoušky? Lámala si 
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s touto skutečností hlavu, ale nedařilo se jí přijít tomu na kloub.
,,Katsumi, jsi na řadě!“ vytrhl ji z přemýšlení přísný hlas jejího mistra.
Z úst jí unikl zoufalý, ale tichý povzdech. Tak se bála, že se jí ani teď nic nepo-

vede a že ji už žádná další náhoda nezachrání! Byla opravdu nervózní, když vkro-
čila do místnosti. Stihla ještě koutkem oka spatřit, jak jinými dveřmi někoho od-
nášejí pryč, z čehož se jí stáhl žaludek.

Ptala se sama sebe, co se tady mohlo stát. Potom si ale všimla stolu, na kterém 
stálo několik nádob. Pohledem sklouzla k Shigerimu, který jí odpověděl na nevy-
řčenou otázku.

,,Víš, co máš dělat, Katsumi, tak se snaž! Jen v jedné z nádob je něco, co můžeš 
požít. Až to objevíš, udělej to, a tak se dozvíme, jestli jsi zkouškou prošla!“ při těch 
slovech dívčino srdce zaplesalo a veškeré obavy byly rázem pryč.

Katsumi přikývla a  s  nově nabitým sebevědomím vykročila přímo ke stolu. 
Díky Amaterasu! Protože jedy byly, jsou a budou to, co jí zde bylo blízké a v čem 
se opravdu vyznala! Že by pro ni druhá část zkouška nebyla předem prohraná? 
Doufala v to. Teď už neměla důvod, obávat se této části zkoušky!

Přistoupila k první tekutině, která byla průzračná jak voda. Přičichla k ní a ucí-
tila jemnou nasládlou vůni. No, tak taková vůně není pro vodu typická, ušklíbla 
se v duchu a přešla k další nádobě. Asi jed čtyřhranky nebo křovináře.

Další byla také kapalina a opět ji Katsumi poznala po čichu. Jednalo se o sarin, 
který se vyznačuje ovocnou vůní. Hlavně se toho víc nenadýchat, nebezpečná je 
i malá dávka, připomněla si poučku svého mistra dívka. Zatím se jí to nezdálo ni-
jak zvlášť složité. To prostě ke všemu přivoní a bude vědět?

Následovala bílá látka vypadající jak sůl nebo cukr, ale Katsumi na první po-
hled poznala, že ani jedno z toho to není. Se strychninem už mnohokrát pracova-
la, a tak se mohla hned přesunout dál. Ještě pořád se jí to zdálo nějaké moc snad-
né. Říkala si ale, ať to nezakřikne.

V další z nádob se nachází zelená látka bez zápachu. Katsumi se po chvíli stání 
rozhodla ji přeskočit a objevila tedy zpěněnou bezbarvou tekutinu. Což jí nejvíce 
připomnělo tetrodotoxin, a tak se vrhla dál. Tohle rozhodně pít nebude!

Po prvním neúspěchu rozeznat co je v nádobě se Katsumi znova zmocnila ner-
vozita. Teď bude pokračovat opatrněji!

Než se dál ale stihla vůbec podívat, ucítila silné štípání v nosu a rychle se odvrá-
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tila. Tohle je ricin a ten není radno ani dýchat! Trochu odstoupila od stolu, aby 
se nadechla čistého vzduchu a zahnala náhlou nevolnost. Počkala malou chvíli, 
a když už si byla jistá, že je víceméně v pořádku a nehrozí, že by omdlela, pokra-
čovala k další nádobě.

Další průzračná voda! Zuřila v duchu Katsumi u už poslední nádoby. To ne-
mohli vybrat něco, co by se dalo poznat? Proč všechno musí být průhledné a bez 
vůně! Začíná to být zapeklité, problesklo jí myslí.

A vtom jí to došlo. 
Musí být přece nějaký způsob, jak od sebe odlišit tolik podobných jedů! Na-

padlo ji, že tu někde určitě musí být nějaké vodítko nebo nápověda, která by jí po-
mohla. Nervozita z ní zase spadla, teď byla ve svém živlu.

Co mají společného? Uvažovala v duchu nad tím, jestli najde nějaký společ-
ný znak. Začala horečně přemýšlet nad tím, čeho si zatím stihla všimnout. Tak za 
prvé to nebyly všechno kapaliny, dál až na tři nádoby si byla jistá, že to jsou jedy. 
U první jí neseděla ta vůně, potom tu bylo to zelené něco a to poslední bez vůně 
i jakéhokoli dalšího vodítka.

Dostala takový malý nápad. Co přesně říkal Shigeri? Jen, že má objevit, v jaké 
nádobě je něco nejedovatého, ale nespecifikoval, jak to má udělat… z čehož vy-
plývá, že tento plán by měl fungovat!

Nakonec nenápadně vytáhla lístek ze skryté kapsy své shinobifuky. Sevřela jej 
v dlani tak, aby jej mistr neměl šanci spatřit, ale i tak jí bylo jasné, že on přesně 
ví, co má teď v úmyslu udělat. Zmocňovala se jí opět nervozita, ale teď si nemoh-
la dovolit chyby!

Přistoupila opět k první nádobě, aby tam z části namočila list. Pokoušela se po-
stavit tak, aby nebylo vidět co dělá. Poté se přesunula k poslední z nádob, aby svůj 
postup zopakovala. Stejně tak se chtěla dostat k té zelené tekutině, ale na posled-
ní chvíli se zastavila, protože postřehla, že se na zelené části rostliny v její dlani 
něco začalo dít. 

V dalším okamžiku už ale nešlo vidět nic.
Katsumi ještě jednou list zkontrolovala, ale kromě toho, že byl seschlejší než 

před chvílí, nic neobvyklého neobjevila. Nemělo cenu s ním cokoli dalšího zkou-
šet, a tak ho zase schovala. Byla lehce zmatená. Stalo se vůbec něco? 

Rozmýšlela se, co má dělat. Nakonec dospěla k závěru, že přece neměla vidi-
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ny, a tak bude zbylá zelená voda asi opravdu voda. Zhluboka se nadechla, vzala ji 
a otočila se směrem k Shigerimu.

,,Toto podle mně není jed, mistře,“ oznámila mu a vypila zelenou tekutinu až 
do dna.

,,Pojď se mnou, Katsumi!“ vyzval ji Shigeri stroze, ale protože ho znala dlouho, 
postřehla Katsumi ten hrdý tón, který jí oznamoval, že zkouškou prošla.

 Navazující slavnostní shromáždění rady už ji tedy nepřekvapilo. Spíš ji zarazily 
silné emoce, které s ním přišly. Zřejmě si dívka konečně uvědomila, že se z ní sta-
la plnohodnotná shinobi, až když to bylo vyřčeno.

Po několika dnech radosti a oslav už na Katsumi čekala naprosto nová etapa je-
jího života, o které se jí tak dlouho zdálo, a ve který už poslední dobou snad ani 
nedoufala. Povedlo se jí získat sebevědomí a vše se pro ni v počátcích vyvíjelo, jak 
nejlépe mohlo. To bohužel netrvalo donekonečna, a tak náhlé změny ve společ-
nosti zasáhly k její smůle i ji a její umění.
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SLOVO PŘEDSEDKYNĚ POROTY
MILÍ PŘÁTELÉ LITERATURY,
druhý ročník literární soutěže Ivony Březinové byl úspěšně zakončen. Téma le-

tošního ročníku „To si piš..., že to dám!“, otevřelo v mnoha mladých spisovatelích 
poněkud tajuplnou třináctou komnatu. Texty byly často podložené složitou osob-
ní zkušeností. Mezi řádky jsme četli, že máme mladou generaci bojovnou v tom 
nejlepším slova smyslu. Nevzdávají se před problémy a nekladou si nízké cíle. 
Mají odhodlání rvát se s nepřízní osudu, ať už má jakoukoliv podobu.

Řecký filozof Sókratés kdysi řekl: „Mládež nemá správné chování. Neuznává au-
tority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyrani-
zují své učitele.“ Stojí za zmínku, že tento učenec žil přibližně 450 let před naším 
letopočtem. Ano, je to tak, stížnosti na mládež a její chování doprovázejí lidstvo 
po všechny generace. Když se však začtete do textů mladých lidí, bez ohledu na 
jazyk, gramatiku, autorský styl nebo míru literárního talentu, pocítíte spokoje-
nost a uklidníte se. Možná nemají vždy to správné chování, ale dokážou se posta-
vit zlu, nasadit všechny síly pro vítězství dobra a spravedlnosti, neutéct, když se 
zrovna nedaří. To všechno totiž bylo možno vyčíst mezi řádky letošního ročníku.

Poděkování patří nejen všem členům organizačního týmu a také porotcům lite-
rární soutěže, ale v prvé řadě všem účastníkům, kteří se nebáli otevřít a upřímně 
se svěřit s těžkostmi, které v tak mladém věku musejí mnohdy překonávat. 

Za velkou odvahu chci poděkovat i těm soutěžícím, kteří psali o svých budoucích  
plánech a cílech, kterých chtějí v životě dosáhnout. Proč něco takového považovat 
za odvahu? Protože mnohdy cynická dospělácká společnost se dětem a mladým 
lidem směje, vysloví-li cíle „budu spisovatel“, „vymyslím lék na...“, „budu režíro-
vat filmy po celém světě...“ a podobně. Mnozí častují tato přání přívlastky naivní, 
hloupé, nevyzrálé... Naše děti tím demotivujeme. Podpořme je a neodrazujme je 
od zdánlivě nemožných cílů!

Rozloučím se proto slovy českého spisovatele Svatopluka Čecha: „Sláb jenom 
ten, kdo v sebe ztratil víru, a malý ten, kdo zná jen malý cíl.“

Věřme jim, oni to ty naše děti a vnoučata dají!
Markéta Dočekalová
předsedkyně poroty
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SLOŽENÍ POROTY
Předsedkyně poroty: 
Mgr. Markéta Dočekalová, 
scenáristka, spisovatelka a lektorka tvůrčího psaní. Autorka několika tisíc televiz-
ních scénářů, dvou románů a více než pěti učebnic tvůrčího psaní, obor tvůrčí 
psaní přednáší na vysokých a vyšších odborných školách a na univerzitách v ČR 
i v zahraničí, učí také ve své vlastní škole tvůrčího psaní. Řídí literární agenturu 
MÁM TALENT, která podporuje začínající autory.

Mgr. Jindřiška Mendózová, 
scenáristka, dramaturgyně, spisovatelka. Autorka stovek televizních scénářů a ně-
kolika knih pro dospívající. Za povídky pro děti a teenagery získala v minulých 
letech čestná uznání v USA.

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. 

Bc. Vladimír Meduna, 
absolvoval bakalářské studium na filozofické fakultě Univerzity Pardubice. Zde 
prošel kupříkladu semináři tvůrčího psaní nebo ediční a nakladatelské práce pod 
vedením spisovatele Dr. Antonína Kudláče. Zkušenosti s redaktorskou prací získal  
mimo jiné v internetovém periodiku StudentPoint.cz.

MgA Viktor Špaček, 
básník, prozaik, výtvarník. Vystudoval sochařství na VŠUP (ateliér Kurta Gebaue-
ra), diplomoval v roce 2004. Pracuje jako knihovník, externí redaktor pro řadu 
českých nakladatelství a lektor kurzů tvůrčího psaní. Vydal tři knížky poezie a jed-
nu sbírku povídek. 



Pořadatel soutěže:

pod záštitou:

IVONY BŘEZINOVÉ
a

Národní knihovny České republiky

Za podpory:



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 navázá-
na s Alzheimer nadačním fondem a Centrem Paraple. 

V současnosti fond také připravuje veřejnou výzvu pro drobné žadatele v obo-
ru památkové péče a podporuje menší hudební soutěže a lekce pro děti a mlá-
dež. Dlouhodobě je pak partnerem pro Český národní tým v Powerchair hockey. 

Ve spolupráci se svým patronem, spisovatelkou dětských knih Ivonou Březino-
vou, začal fond v rámci projektu PSANÍ POMÁHÁ pořádat literární talentovou 
soutěž pro děti a mládež, pro kterou získal významného partnera, Národní knihov-
nu 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 finanč-
ních 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 PEN-
MASTER. Svojí obchodní činností napomáhají k vytváření zisku, z něhož jsou 
odváděny finanční prostředky na podporu cílů nadačního fondu a zároveň pro-
střednictvím 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



IVONA BŘEZINOVÁ
Původně vyučovala literaturu na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem, ale vět-

šinu 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 jazy-
ků. 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 fon-
du a Nadačního fondu Gabrielis. 

Pro Nadační fond Gabrielis napsala v roce 2018 knihu pohádek To si piš!, kte-
rou vydalo nakladatelství JaS. Z každé prodané knihy bude věnováno 10 Kč do 
NF Gabrielis na podporu literárního talentu dětí a mládeže.

Další knihy najdete na 
www.brezinova.cz



Národní knihovna ČR je jednou z nejstarších českých veřejných knihoven. Má 
postavení státní příspěvkové organizace a jejím zřizovatelem je Ministerstvo kul-
tury 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, vzdě-
lávací, analytické, výzkumné, standardizační, metodické a poradenské činnosti.

Samostatnou součástí NK ČR je Slovanská knihovna s fondem odborné světo-
vé 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 rukopi-
sem chovaným v České republice. Podle odborníků byl určen pro královskou ko-
runovaci Vratislava II. 15. června 1086. Někdy bývá řazen k českým korunovač-
ním 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. Sou-
bor historické a novodobé literatury obsahuje více než sedm milionů dokumen-
tů s ročním přírůstkem 70 tisíc titulů. Informace o dokumentech jsou dnes zpří-
stupněny 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 me-
morandum o spolupráci v oblasti rozvoje literární soutěže pro děti a mládež. Pro 
vyhlášení výsledků prvního ročníku poskytla prostory Klementina a v úzkém týmu 
organizátorů pak její zástupci pomáhají s přípravou druhého ročníku soutěže.

www.nkp.cz



Společnost Adore s.r.o. působí na českém trhu s reklamními propiskami již od 
roku 2004, v průběhu let se stala významným dodavatelem propisek pro re-
klamní agentury a velkoobchody kancelářským zbožím. Obchodní politika je za-
měřena pouze na spolupráci B2B s agenturními partnery, v rámci které je posky-
tována 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 nároč-
nější zákazníky je v nabídce možnost individuálních Pantone barev, vlastních tva-
rů 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 tis-
kové 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. Nej-
lepší texty druhého ročníku soutěže si máte možnost přečíst v tomto sborníku.

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



Literární agenturu MÁM TALENT založila v roce 2013 scenáristka Markéta 
Dočekalová jako pokračování stejnojmenného projektu zaměřeného na vyhledává-
ní literárních talentů (projekt byl zahájen v roce 2011). Od té doby vyšlo v zastou-
pení agentury více než 50 knižních autorských prvotin a bylo objeveno několik  
výrazných literárních talentů. Agentura spolupracuje s více než třicítkou českých 
nakladatelství.

Pro Nadační fond Gabrielis agentura zajišťuje komplexní odborný servis pro  
literární soutěž Cena Ivony Březinové.

www.mamtalent.cz

Další podporovatelé literární soutěže Cena Ivony Březinové:

www.zaket.cz www.nase-rodina.cz www.albatros.cz

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

Pro Nadační fond Gabrielis ateliér zajišťuje servis v oblasti grafiky, marketingu  
a koordinace projektů.

www.atelier-havelka.cz








