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iniciátor a donátor soutěže 

 
 
 

Miroslav Kabela, psychiatr žijící v Holandsku měl od svých středoškolských studií úzký vztah k 
Valašskému Meziříčí. Po své emigraci se poprvé objevil v knihovně těsně po sametové revoluci s balíkem 
knih a tím začalo velké přátelství. Mnohokrát besedoval se čtenáři. Založil zde literární soutěž a finančně 
dotoval všechna ocenění.  Vždy přečetl všechny soutěžní příspěvky a pokud mu dovolilo zdraví, osobně 
ocenil nejlepší autory. Dnes v této tradici pokračuje Město Valašské Meziříčí. 



 

 

 

 

 

 

Vítězové literární soutěže 
 

Kategorie: Pořadí/Jméno:                   
 

 

A (16 – 20 let) 1. Daniel Kvita 

 2. Veronika Tkáčová 

 3. Johana Macíčková 

 

Zvláštní cena Petra Zemanová 

 

 

B (13 – 15 let) 1. Sára Kocourková 

 2. Klára Vajglová 

 3. Jana Skýpalová 

 

Zvláštní cena Anna Bučová 

  

  

  

 
  



 

 

 

 

 

„Mladé pokolení dnešních dnů není schopno zachovat naši kulturu.“ Tato slova pocházejí z babylonské 

hliněné destičky a ukazují, že lidé mají sklon dívat se na přicházející mladou generaci s nedůvěrou. 

Důkazem, že se mladí lidé zajímají o kulturu a svět kolem sebe, je i účast v literární soutěži Miroslava 

Kabely, do které se v letošním ročníku přihlásilo padesát devět soutěžících. 

V každé kategorii byla vyhlášena čtyři témata a jedno téma bylo společné pro obě věkové skupiny. 

 

Kategorie a) 16 až 20 let,  volný slohový útvar na téma: 

1) Facka od života 

2) Kdybys mohl/a změnit jednu historickou událost, která by to byla? 

3) O čem sním 

4) Jak jiný by byl můj život bez mobilu, tabletu a počítače? 

 

 

Kategorie b) 13 až 15 let, volný slohový útvar na téma: 
1) Pohádka pro děti, které se bojí zubaře 

2) Kéž bych byl/a Harry Potter... nebo jiná literární  postava 

3) V jaké době bych chtěl/a žít 

4) Dokonalý den 

 

Téma společné pro obě kategorie:  

  

      Můj život za dvacet let      

 

Porota neměla snadnou práci, protože některé texty vynikaly nápadem a jiné jazykovou rozmanitostí. Vybrat 

nejlepší z nich byl těžký úkol. Všichni soutěžící si zaslouží pochvalu a poděkování, že patří mezi ty, díky 

nimž si můžeme být jistí, že se slova z tisíce let staré hliněné destičky nenaplní ani teď a kultura má svou 

budoucnost. 

 

 

Alena Mornštajnová
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Já a smysl života 
 

     Ostrá prudká bolest mi projela nohou. Jako blesk. Byl jsem tak mladý… Ale život už před sebou nemám, 

to jsem v tu chvíli věděl. Nebo ano? Nevěřím v lékařské zázraky ani v posmrtný život. Nemám začít? Ne, je 

pozdě. Proběhlo mi hlavou celé mé dětství, mládí. Moc toho nebylo… Nebo snad ano? Nevím. Nicméně vím, 

že tady končí. Válka mi to všechno zkazila. Odcházím, nikým neoplakáván, uprostřed bitvy. Nevolám nikoho, 

nemá to cenu a asi bych to stejně ani nezvládl. Sklání se však nade mnou můj přítel. Měl jsem ho rád. Taky 

ví, že už mi nemůže pomoct… A pak se rozplývá jakoby v mlze… Tma. Co přijde teď? Zděsil jsem se. Nevím 

vlastně proč, myslel jsem si, že už jsem se se vším smířil, ale v tu chvíli mě z mých úvah vytrhlo něco, co jsem 

opravdu nečekal. 

     Záblesk! Zahalilo mě světlo. Ten jas! Nic nevidím! Nebo… Už se mi vyostřuje zrak. Kde to jsem? Modrá. 

To bude obloha. Zelená..? Nemocniční stan..? Žiji? Zkouším se pohnout. Nejde to. Další zjištění mě vyděsilo 

ještě víc: Necítím nohy! Nojo, vlastně. Minimálně o jednu jsem musel přijít. Ale… Ani ruce! To ne! Nechte 

mě zemřít! Počkat, co to. Zatímco mi běhají takovéto myšlenky hlavou, začínám si uvědomovat sám sebe, 

vidět. Ne, to není možné. To nemůže být možné! Tomu nevěřím! Někdo si musí dělat legraci! 

     Ne, je to tak… 

     Je podzim. Je mi o něco chladněji a pomalu mi začínají opadávat listy. Všude kolem mě na zemi je jich už 

spousta. Krásně zbarvené do podzimních barev padá jeden za druhým a já se cítím o to lehčí. V dálce někdo 

pouští draka, teď už vidím dva. Pamatuji si, že jsem jako mladý taky kdysi rád pouštěl draky. Myslím, že teď 

už by mi to moc nešlo, jsem strom. Pořád se s tím nedokážu smířit, ani si představit sebe, jak tu stojím 

dalších několik set let. Nesmysl. Nesnáším svůj život a nikdy bych… Co to? Slyším dětský křik. Někde 

hodně blízko, vlastně přímo pode mnou. Spousta dětí. Mám už tak zrovna mizernou náladu a teď mi sem 

ještě lezou děcka. Dost mi ten křik leze pod kůži, vadí mi. Vedle mě stojí školka, to bude možná tím. 

Nesnáším děti. Proč prostě? Kdo mě to nemá rád? Děti očividně mají, šplhají po mně a připadá mi, že si to 

opravdu užívají. A nejsou samy. Teď na mou větev sedla sýkorka. A druhá! Ne, hned pět! A támhle v dálce 

letí čáp, majestátní, velký, černobílý jak ve fraku. Kam asi letí? Za svou milou... čápicí? To zní jak čepicí. 

Asi ne, ...čeština mi nikdy nešla. Ještě že jsem já žádnou milou neměl. Cítil bych se teď hrozně, kdybych 

věděl, že tam je někdo, komu doopravdy chybím… No nic, to řešit nebudu. Kde jsem to skončil? Ach ano, 

miluji ptáky, jako malý jsem je hrozně rád pozoroval a kochal se krásou jejich křídel, elegancí chůze, vším. 

Divil bych se, kdybyste znali nějakého opeřence líp než já. Když to tak vezmu, být strom není možná až zas 

tak hrozné, můžu ona stvoření honosně plachtící na obloze nebo mile poskakující v mých větvích sledovat, 

jak dlouho budu chtít. Škoda, že už je zima, moc už jich nelétá. Počkat, už je zima? To to rychle uběhlo, ten 

čas vážně letí. Jako ptáci.  Je zima. Nejen jako roční období, ale i mně je celkem zima. Přituhuje. Ale 

co to tam zase vidím dole na zemi? Mám tak plnou hlavu ptáků, že jsem zcela zapomněl na tu malou 

školičku, co tu stojí pod mými větvemi. A ty děti… Už mi tolik nevadí. Vlastně, celkem se mi líbí. Skotačí 

ve sněhu, hrají koulovanou, staví sněhuláky. Prostě si užívají života. Taky jsem byl kdysi takto mladý, již si 

to sice nepamatuji zcela, ale nějaké vzpomínky přece jen zůstaly. Jak je to dávno. Začínají se mi ti uličníci 

líbit. Nechápu proč, ale už mi ten křik, co jsem vždycky nenáviděl, tolik nevadí. Řvou strašně, to se musí 

uznat, ale alespoň jde vidět, jak jsou plné života, baví je to tu. Nevědí, že jednou také zestárnou a půjdou do 

školy, do práce, budou mít rodiny, děti. Ale vlastně proč by si s tím měli teď lámat hlavu, jsou tady a jsou to 

malé děti, nemusí se o to ještě zajímat, to já tu jen tak mudruji nad jejich osudy. Kdo ví, možná jednoho dne 

uvidím ony malé, kulaťoučké, známé dětské tvářičky už dospělé, jak sem vedou své vlastní děti, ještě 

roztomilejší než jsou oni teď. Povedou je sem uklidit, aby mohli nerušeně pracovat a vydělávat peníze. Nebo 

ne? Možná je sem dovedou, protože budou stejně jako já kdysi nenávidět onen protivný dětský křik. Jak jsem 

mohl. Ta děcka jsou prostě úžasná! 

     Zatímco si tu sám pro sebe hovořím a přemýšlím nad osudy lidí, sníh pomalu taje. Nechce se mi věřit, že 

to uběhlo tak rychle. To není možné, co všecko se za tu dobu stalo a jak rychle. Nedávno dokonce začali 

přistavovat další budovu kousek vedle té staré, u které se teď opravuje střecha. Bylo tu asi už moc dětí. Bylo 

jich hodně, ale pro mě jich nebude nikdy dost, miluji ty uličníky. Lezou mi po větvích, skotačí plné radosti. 

Občas sice některý z nich spadne, ale já je nepouštím dost vysoko na to, aby se některému z nich něco stalo. 
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A zapomněl jsem zmínit, že na mě přibili budku pro mé ptáčky. Trošku to štíplo, ale teď si za to můžu 

sledovat svoje okřídlená zvířátka, jak staví hnízdo, krmí mladé a starají se o ně. Ona mateřská láska je 

neuvěřitelná. Škoda, že to tak není vždy i u lidí. Taková sýkorka by své dítko nikdy neopustila a nenechala 

na pospas světu samotné. Je to bezohledné. Bohužel u lidí se takovéto věci dějí. Co vám to nemluvně 

udělalo, že jej nemáte rádi? Proč se vlastně…  

     Au! Co se to děje? To bolí! Něco slyším vrčet někde v mé zelené koruně. A bolest nepřestává, co se to 

děje? Něco těžce dopadlo na zem a já pochopil, že to byla má větev. Nechtějí mě pokácet, že ne?! Ne, 

nechtějí, jak by mohli. Pořád to bolí, ale už se nezlobím, vím, že se to zahojí, a taky vím, že to bylo potřeba, 

aby se ta střecha opravila. Nedával jsem pozor a jednu ze svých štíhlých paží téměř položil na budovu. Mohl 

jsem novou krytinu poničit, i když bych nechtěl… Něco poutá mou pozornost. V mém stínu se mluví. 

Normálně moc neposlouchám, ale teď vím, že se baví o mně. To mě celkem zajímá. Ředitelka školy vede řeč 

s jedním z dělníků. Podle ní tu stojím už od války, celé věky. To jsem tak starý? Bylo to přece nedávno. Ještě 

to mám v živé paměti. To byla přece ona válka, kde jsem.. nebudu o tom mluvit. Mám takový pocit, že jsem 

teď šťastnější, než jsem byl kdy předtím. Vítr si hraje s mými listy, ptáci sedají v mých větvích, všechno je 

tak krásné, v dálce hory jako z obrázku, nebe modré se spoustou pasoucích se oveček… a děti jako vždy 

vřískající tak, že se vůbec divím, že takový zvuk lze vyloudit. Prostě jaro jako z pohádky… 

     Jaro..? 

     Začíná mi být trošku vedro. Občas mám žízeň, ale není to zase tak hrozné. Myslím, že je tu už spíš léto. 

Dokud jsem chodil po zemi a nejen stál, léto byla má nejoblíbenější část roku. Nebyl jsem jako spousta lidí, 

kterým ta vedra vadí. Já je miloval. Vždy jsem byl teplomilný. A to cákání se v rybníce před naším domem! 

Ach, kde jsou ty časy. Před mou malou školičkou už také postavili k tomu pískovišti, co tam bylo, malý 

bazének. Děti v něm spolu skotačí, kdy jen můžou. Život je krásný. Zrovna přemýšlím o tom, jak je pěkný 

den, když se začne zvedat vítr, ptáci přestávají cvrlikat. Podívám se do dáli a zatímco mi bleskne hlavou, jak 

jsem musel už vyrůst, zjišťuji, že se nám sem blíží další bouřka. Je léto, jsou celkem časté. Vlastně na můj 

vkus až moc, pořád takovéto slejváky s blesky nesnáším. Vůbec z nich nemám dobrý pocit. Nevím proč, ale 

prostě nemám. Co se dá dělat, už je to tak. Prší, hřmí se, příroda se zlobí a vylévá si svůj vztek ohromným 

řevem. Všechno se otřásá a vibruje v rytmu deště. Nemám tuhle hudbu vůbec rád, moc zlověstná. Na obzoru 

udeří blesk. Kdybych ještě měl přehled o čase, počítal bych si vteřiny, jak je to vlastně daleko. A hrom. A 

druhý blesk o něco blíž. Znovu zahřmí. Další záblesk světla. Na okamžik se vše zahalí do šedé mrtvolné 

barvy, pak zase tma. Čekám zahřmění, když místo něj v tu chvíli udeří onen jasný výboj elektrického proudu 

znovu… Ne! To ne! Budova mateřské školy je v plamenech. Jak se to mohlo stát? Jen to ne! To se mi musí 

zdát, to není možné. Proč ne já, proč moje milovaná školka! Proč ti pitomí dělníci zapomněli nainstalovat 

hromosvody… Nikdo nestihl zasáhnout, shořely obě stavby, domeček v zahradě, lavičky, prolézačky i 

pískoviště. Všechno. Zbyl jsem tu jen já. Sám… A život jde dál. 

     Nikdo zatím od té doby nezkoušel budovy školy znovu postavit. Nevím proč. Už tu nikdy neuvidím své 

děti skotačit v mém stínu, jezdit na koloběžkách a kopat si s balónem. Nikdy již nezahlédnu ony známé 

tváře. Život zde jakoby shořel spolu s budovou školky. Proměnil se v prach. Vše se časem rozpadne v prach, 

jen já tu budu stát jako vždy jako celá desetiletí, staletí. Jaký má život vlastně smysl? Každé štěstí jednoho 

dne pomine. Pohlédnu zpětně na sebe a na svůj život. Kmen mám tlustý, že jej čtyři děti neobejmou, ale k 

čemu mi je? K čemu mi bude, že mě ani ty nejsilnější přírodní živly neporazí, že mám korunu stejně 

vznosnou jako největší králové lidské rasy a kořeny hlouběji, než kam se jakýkoli živý tvor dokáže dostat, 

když nebudu šťastný? A já vím, že nebudu. To v tomto světě nejde. Teď už ne. 

     Je tu znovu podzim, cítím, jak mé tělo ochabuje. Listy se začínají pomalu barvit do všech odstínů, které 

znám. Z hloubání o smyslu života mě vytrhává zvuk, jenž už jsem někde slyšel. Je to onen známý a možná 

už i očekávaný zvuk motorové pily. Ne někde ve větvích, ale u země. Věděl jsem, že to dříve či později 

přijde, stojím zde sám uprostřed ničeho a zima bude tvrdá a nezadržitelně se blíží. Není tu nikdo, kdo by se 

mne zastal, nic, čemu by na mně záleželo. Smířil jsem se se svým osudem už dávno, ale teď je to tady. 

Bolest! Zařezává se mi do kůry, kmene, projíždí celým mým tělem. Cítím, že životodárná míza pomalu 

opouští větve, listy. Dosud jsem byl přesvědčený, že ano, ale začínám pochybovat, zda vůbec chci zemřít. 
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Takovou bolest jsem ještě nikdy nezažil. A nepřestává, možná... Ne! Já CHCI zemřít! Brzy to přestane a já 

odejdu v klidu pryč, smířený se světem. Odejdu do prázdnoty, na vždy. Mé utrpení skončí… 

 

     Cítím, že ztrácím vědomí o svém těle. Slunce zapadá za hory. Za ty majestátní štíty, které jsem vždy 

obdivoval. Vidím poslední červánky na nebi. Ty nejkrásnější, jaké jsem kdy viděl. V jejich světle se rýsují 

obrysy posledních osamělých letců směřujících za lepším domovem, lepším životem. Ptáků, volných, 

nespoutaných duší, jež jsem vždy s úctou tak miloval. Já odcházím také… Všemi zapomenut. Já - ten, co 

pamatuje víc, než kdokoli jiný na zemi - a přece zapomenut. Jeden z mnoha… 

     Ona zářivá lampa nekonečně plující po obloze již zhasla. Pro mě již na vždy... 

  ...tma 

   ...ticho 

    ...nicota 

...------ 

  ...světlo 

   ...světlo..?! 

    ... SAKRA !! 

 

 

 Poznámka autora: 

 Na závěr bych chtěl uvést, že jako autor nechovám žádnou víru v nauku náboženství vyznávajících reinkarnaci. 

Proti těmto vírám nic nemám, ale zároveň nechci, aby toto dílo bylo bráno jako mé přesvědčení nebo z něj byly 

vyvozovány jakékoli závěry tohoto témata se týkající. 

 

Daniel Kvita 
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Můj život za 20 let 
 

     Vzala jsem za kliku a s námahou otevřela těžké dveře, které oddělují prostory naší školy od okolního 

světa. Náhlý poryv větru do mě udeřil vší silou a já měla co dělat, abych se udržela na nohou. Hlavně ať 

nezačne pršet, modlila jsem se. Ten den však mé modlitby vyslyšeny nebyly. 

     Asi o pět minut později se spustil liják, jaký jsem už opravdu dlouho nezažila. Šla jsem po chodníku a 

pečlivě se vyhýbala kalužím, protože jsem si ráno vzala nové balerínky. Znenadání se mi nějaká věc odrazila 

od deštníku a spadla do té největší kaluže, jaká se v okruhu sta metrů dala najít. Vyhrnula jsem si rukáv a 

odhodlaně začala šátrat ve špinavé vodě. Kousek po kousku jsem prohledávala kaluž, když jsem konečně 

nahmatala nějaký řetízek. Vytáhla jsem ho a zjistila, že je na něm stříbrný přívěsek. Po důkladnější prohlídce 

jsem zjistila, že se jedná o oválný medailon.  

     Na přední straně byly vyobrazeny dvě tváře. Fascinovalo mě to, jelikož to byl obličej jedné a té samé 

osoby, ovšem tvář vpravo byla asi o patnáct nebo dvacet let starší. Přemýšlela jsem, jestli ten druhý obrázek 

skutečně někdo nakreslil až o tolik let později anebo se malíř pouze domýšlel, jak asi bude onen člověk 

vypadat. Když jsem se pozorně zadívala na okraj medailonku, zjistila jsem, že po jeho obvodu je něco 

napsáno. Text byl však tak maličký, že jsem ho nemohla přečíst. Na to by byl potřeba mikroskop, pomyslela 

jsem si. Nakonec však stačila jen lupa. 

     Poté co jsem celá zmáčená došla domů, nedalo mi to, a hned jsem musela vědět, co je na přívěsku 

napsáno. Doufala jsem, že tam bude nějaké věnování – takže bych se dozvěděla, komu patřil, a třeba i to, čí 

tvář je na něm vyobrazena. Ovšem to, co jsem si pod lupou přečetla, mě poněkud překvapilo. Stálo tam: 

Chceš-li vidět svůj život za dvacet let, neváhej již ani vteřinu a otevři mě. 

     Nejdřív jsem si říkala, že to jistě bude jen nějaký žert. Pak mě však začala přemáhat zvědavost, která se 

stále zvětšovala. Současně s ní se dostavily i obavy – co kdybych ho otevřela a opravdu se uviděla o dvacet 

let starší? Chci vědět, jak budu vypadat, až mi bude třicet sedm? Dřív než jsem si stačila odpovědět na tuto 

otázku, medailon jsem otevřela.  

     Najednou se se mnou zatočil celý svět a všude kolem se rozhostila tma. Chvíli jsem poslepu tápala 

rukama a snažila se zjistit, co se stalo. Po chvíli temnota začala řídnout a já stála v šeru před velkými 

domovními dveřmi. Tady nejspíš budu jednou bydlet, napadlo mě. Chtěla jsem dveře otevřít, ale nešlo to. 

Má ruka totiž projela skrz kliku. Prostě projdu dveřmi, rozhodla jsem se. Dodala jsem si odvahy a jako první 

prostrčila dveřmi pravou ruku. Byl to zvláštní pocit. Natáhla jsem levou ruku, zavřela oči a odhodlaně prošla 

do domu. 

     Interiér mě naprosto uchvátil. Užasle jsem se rozhlížela kolem sebe a snažila se zapamatovat každičký 

detail. Najednou se z horního patra ozval hlásek: „Mamíí, mamíí!“ 

     „Už jdu broučku!“ odpověděl ženský hlas.  

     „Přečteš mi pohádku?“ ptalo se dítě. 

     „Teď ne, mám ještě spoustu práce.“ 

     Tenhle hlas určitě nepatří mně, byla jsem přesvědčená. Já bych svému dítěti pohádku přečetla. Jenže kde 

jsem se to tedy ocitla? 

     O chvíli později scházela dolů po schodech nějaká žena. Takhle určitě jednou nebudu vypadat. Celá má 

rodina se shodovala na tom, že jsem přesná kopie mého otce – a tato žena nebyla ani zdaleka podobná mému 

tatínkovi. Přemýšlela jsem, co teď asi budu dělat. Uvědomila jsem si totiž, že nemám vůbec ponětí, kde to 

jsem, nevím, jaký je rok, a dokonce ani to, jak se dostanu zpátky domů. Proč jsem se ocitla právě tady? Ten 

medailon musel být poškozený. Kde ho vlastně mám? Vzpomínala jsem si, že jsem přívěsek naposledy 

držela v ruce, když jsem ho otvírala. Od té doby jsem jej už neviděla. Pokud tam bylo napsáno, jak se člověk 

dostane nazpět, tak ho musím stůj, co stůj najít. Jenže, kde mám začít hledat?  

     Vyšla jsem opět před dům, abych se podívala, jestli mi tam přívěsek nespadl. Nikde jsem ho však nenašla. 

Začínala jsem propadat panice. Co když se odtud nikdy nedostanu? Mohla bych se zeptat těch lidí, co zde 

žijí? Nejspíš mi neporadí, ale zkusit bych to mohla.  

     Přišla jsem k té neznámé ženě a slušně ji pozdravila. Ona však dělala jako by mě vůbec neslyšela. Zvýšila 

jsem trochu hlas a znovu ji oslovila. Když ani poté nereagovala, došlo mi, že se namáhám zbytečně. 

Neslyšela mě, ani neviděla.  

     Byla jsem naprosto zoufalá. Ztěžka jsem dosedla na židli u kuchyňského stolu a pozorovala, jak nic 

netušící žena umývá nádobí. Hlavou se mi honily tisíce myšlenek, ale žádnou z nich jsem nemohla chytit. 

Nakonec jsem se rozhodla, že nebudu zbytečně marnit čas, a alespoň se porozhlédnu po domě. Vystoupala 

jsem nahoru do druhého patra a prošla prvními dveřmi, které zde byly. Byl to dětský pokoj. V malé posteli 

tiše spal asi pětiletý chlapeček. Sehnula jsem se a chtěla zvednout peřinu, která mu spadla. Proklouzla mi 
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však mezi prsty. O chvíli později se ozvaly kroky na schodech. Rychle jsem se rozhlédla, kde bych se mohla 

schovat, ale vzápětí mi došlo, že to není zapotřebí.  

     Dveře se potichu otevřely a nějaký muž vešel do místnosti. Sklonil se k chlapečkovi, pohladil ho po 

vláscích a něco mu zašeptal do ucha. Pak ho zabalil do peřiny a s láskou se na něj zadíval. Pomalu se začal 

napřimovat, ale v půli pohybu se zarazil. Otevřel chlapci dlaň a mě se málem zastavilo srdce. Chlapeček 

celou dobu svíral v ruce medailon. Muž, stejně tiše jak přišel, tak i odešel, ovšem s přívěskem v kapse.  

     Vyběhla jsem z pokoje a málem vrazila do otce dítěte, který si pod světlem prohlížel medailon. Napjatě 

jsem ho sledovala a přemítala, co s ním asi udělá. Poté zamířil dolů do kuchyně za svou ženou.  

     „Podívej, co měl ten náš kluk v ruce! Kde to asi vzal?“ 

     „Možná to někdo ztratil na ulici.“ 

     „Co s tím budeme dělat?“ 

     „Mohli bychom…“ 

Zbytek věty jsem už nevnímala, protože jsem uviděla chlapečkovu ruku, jak chmátla po přívěsku, který ležel 

na stole. Chtěla jsem mu v tom zabránit, ale nepovedlo se mi to. Chlapec mnou prošel, jako kdybych byla 

duch a nezpozorován utíkal zpátky do postýlky. Uvědomila jsem si zoufalost své situace. Nikdy se nedostanu 

zpět domů. I kdybych medailon měla, nedokážu ho vzít ani do ruky.  

     Bezmocně jsem čekala, kdy si rodiče všimnou, že jim přívěsek zmizel. Netrvalo to dlouho a začali ho 

hledat. Převrátili kuchyň vzhůru nohama, ale medailon nikde nebyl. Má ho ten malý kluk, chtěla jsem jim 

říct, ale věděla jsem, že by mě stejně neslyšeli. Teď si s ním určitě hraje. Co kdyby ho ale otevřel! Vyběhla 

jsem schody jako nikdy v životě a proběhla dveřmi chlapcova pokoje, právě když medailon otevíral. Chtěla 

jsem vykřiknout, ale bylo už pozdě.  

     Očekávala jsem, že mi chlapec každou chvíli zmizí před očima, ale nic se nestalo. Přiblížila jsem se 

k němu a poprvé spatřila, co je uvnitř medailonu. Bylo tam malinké zrcátko. Chlapeček dělal různé obličeje a 

smál se vlastnímu odrazu. Také já jsem pohlédla do zrcátka a … zničehonic se ocitla v neproniknutelné tmě.  

     Pomalu jsem otevřela oči a šťastně se rozhlédla po svém pokoji. Byla jsem doma. Vzala jsem medailon, 

který mi ležel na posteli, a rozběhla se na zahradu. Natáhla jsem ruku a hodila ho do … to vám radši říkat 

nebudu. Co kdybyste ho chtěli hledat.  

 

Veronika Tkáčová
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Facka od života 
 

     Zmrzlýma rukama pokládám rudé růže na hrob. Pohledem zavadím o tvé jméno, vyryté skromným 

malým písmem a do očí se mi derou slzy. Už jsou to tři roky, ale ještě teď, když si na to vzpomenu, ještě teď 

to vidím živě před sebou, cítím to bodnutí u srdce a následnou neutišitelnou bolest, která mě pronásleduje 

každou noc, kdy přemýšlím nad každým „kdyby. Přežívá to ve mně, vzpomínka, která navždy zůstane v 

mém srdci... 

     „Maminko, slíbila jsi mi, že půjdeme krmit kačenky!“ vytrhla mě Klárka z mého přemýšlení, stojíc přede 

mnou s rukama v bok. Usmála jsem se. 

     „To víš, že půjdeme, beruško, utíkej se převléci a já tady mezitím douklízím to nádobí.“ 

     Byl sychravý podzimní den. Stejně jako dnes... 

     Kráčely jsme ruku v ruce k nedalekému rybníku, když najednou někdo zakřičel: „Petro, jsi to ty?? 

Proboha, vždyť my jsme se neviděly celou věčnost, kde se pořád schováváš? A co to je vedle tebe za 

rozkošnou princeznu??“ Naproti nám kráčela moje bývalá spolužačka s kočárkem. 

     „Jé, ahoj, Jano, no jo, je to dlouhá doba, jak se ti daří??“... Zabraná do rozhovoru jsem si vůbec 

neuvědomila, že mám obě ruce prázdné. Ani jedna netiskla teplou ručičku mé dcery. Rozhlédla jsem se 

okolo. Nikdo, kromě mé kamarádky, nebyl v dohledu. 

     „Klárko, vylez, na schovávanou si zahrajeme později!“ vykřikla jsem, doufajíc, že se vynoří zpoza 

nějakého z mohutných dubů. Klid. Ticho. Pouhopouhé šumění spadaných listů oznamující pomalý příchod 

zimy. 

     „Kláro!,“ zpanikařila jsem, „okamžitě vylez nebo žádné kačenky nebudou!!“ 

     V tu chvíli mi to došlo. 

     Zděšeně jsem vyjekla a rozběhla se po cestičce k vodě. Nikde jsem ji nezahlédla a pomalu začala sama 

sebe lživě přesvědčovat, že je přece jen skrčená mezi stromy. Tento okamžik mi zůstane vyryt v paměti do 

konce mého života. 

     ...Béďa... otrhaný, plyšový medvěd plovoucí na klidné, ničím nerušené hladině. V tu chvíli se mi 

podlomila kolena, opustila mě veškerá síla a já se jako domeček z karet sesypala k zemi. K chladné, bezcitné 

zemi, ze které jsem dosud nebyla schopna vstát... Zvláštní, jak se vám během vteřiny dokáže zhroutit celý 

svět. Policejní potápěči našli její tělíčko ještě téhož večera. 

     Od té události mě každý den trhá na kusy tolik emocí, každý den se nenávidím čím dál víc. Každičkou 

minutu svého zatraceného života si přeju vrátit čas, smát se s tebou, utěšovat tě, když pláčeš, nikdy neudělat 

tu největší chybu...nechat tě jít. 

 

Johana Macíčková 
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        Prokop Rohan aneb Zpověď 
 

     Bylo to jako šílenství, nikdy by mne nenapadlo, že bych byl něčeho takového schopen. Vždycky jsem byl 

dobrý katolík, jako každý člen mé rodiny. Nikdy jsem ale nebyl vlastenec a možná proto, abych to své zemi 

vynahradil, jsem to udělal. Celý svůj život jsem miloval moře, úplně jsem se mu oddal, ale nic jsem z toho 

neměl. A pak to přišlo, neuvěřitelná příležitost, kterou jsem musel využít. Pochopte, bylo mi už čtyřicet a 

chtěl jsem, aby si na mne lidé pamatovali, nechtěl jsem být zapomenut. Neměl jsem ženu ani děti, celá 

rodina mi už zemřela, a proto jsem do toho šel. A udělal bych to i dnes. 

     Přišel ke mně 29. června roku 1492, ještě jsem se s ním nikdy nepotkal, ale už jsem o něm slyšel. 

Kolumbus. Musel se mi představit. Kryštof Kolumbus byl vysoký, měl zahnutý orlí nos, modré oči a vlasy, 

které musely mít v mládí světlou barvu, ale teď už byly šedivé. Mluvil energicky, skoro jsem mu nerozuměl, 

ale to hlavní jsem pochytil. Byl jsem překvapen, že chce zrovna mne, Prokopa Rohana. Kolumbus plánoval 

výpravu do Indie, nic zvláštního, pomyslel jsem si, v dnešní době se pluje do Indie kvůli obchodování pořád. 

To, co mne však udivilo, bylo to, jakou cestu si pro plavbu vybral. Chtěl zkusit přeplout Atlantik. Ptal jsem 

se, proč nechce plout starou známou trasou kolem Afriky, ale řekl mi: 

     ,,Potřebuji najít nějakou bezpečnější a hlavně rychlejší cestu. Když obchodní lodě plují kolem Afriky, ať 

jsou ze Španělska, Anglie či Francie, často se stává, že je přepadnou domorodci nebo piráti.“  

     A proto přišel za mnou, potřeboval mořeplavce, který se vyzná v mapách, aby velel největší lodi flotily a 

řídil směr celé výpravy. Kartografem jsem byl celý život a už v mládí jsem odcestoval z českých zemí, abych 

mohl prozkoumávat moře, které mne vždy fascinovalo. Sice jsem většinu svého života strávil v přímořských 

státech, ale celou tu dobu jsem o sobě tvrdil, že jsem Čech. Počestný život jsem nevedl, to určitě ne. Heslo 

mého života bylo: Žij, dokud můžeš. Vždy jsem se tím heslem řídil, a možná proto jsem trochu podváděl, 

falšoval a měl dluhy. Nechtěl jsem žít z ruky do úst, potřeboval jsem trochu pohodlí. Když mi Kolumbus 

prozradil, že výpravu financuje sám Vladislav Jagellonský, který Kolumbovi a všem jeho společníkům slíbil 

nemalou odměnu, souhlasil jsem. Věděl jsem totiž, že náš panovník, Vladislav Jagellonský, chtěl ovládnout i 

moře. Protože kdyby první výprava, která doplula do Indie přes Atlantský oceán, plula pod vlajkou českých 

zemí, získal by náš stát kontrolu nad touto oblastí.  

     Vyplout se mělo na začátku srpna z jednoho španělského přístavu, přesné datum se nedalo určit, protože 

nikdo nevěděl, jaké bude počasí. Měly plout tři lodě, má vlajková loď byla ze všech největší, posádku tvořilo 

asi čtyřicet námořníků, kteří strávili celý svůj život na moři tak jako já. Některé jsem si vybral hlavně proto, 

že pocházeli také z českých zemí. Byli odolní, znali slasti i strasti dlouhé plavby. Všechny jsem znal už 

nějakou dobu a věděl jsem, že se jen tak něčeho neleknou a že jsou spolehliví. Mé lodi jsme říkali Marie 

Galante neboli Špinavá Mary. Pojmenoval jsem ji po jedné dívce z mého mládí, ale to vlastně ani není 

důležité. Ta loď mne nikdy nezklamala a já jsem doufal, že to tak bude i při této výpravě.  Kolumbus se té 

výpravy nemohl dočkat, všechno jsme naplánovali, prodiskutovali, přeměřili a spočítali. Jednoho dne mne 

Kolumbus seznámil s kapitány zbylých lodí. Byli to bratři, starší Martín Alonso Pinzón a mladší Vincente 

Yánez Pinzón. Pocházeli ze Španělska. Vypadali odhodlaně, ale zároveň na nich byla poznat nejistota. 

Nejistí jsme však byli všichni i Kolumbus, i když to na sobě nedal znát, nevěděli jsme, co nás tam v dálce 

v neprozkoumaném oceánu čeká. Já jsem se těšil na objevení něčeho nového, stačil by mi i malý ostrůvek, 

který bych po sobě mohl pojmenovat. Abych byl připraven na to, co tam v dálce najdeme a uvidíme, začal 

jsem vyhledávat různé historické prameny, staré mapy, povídky z dob Vikingů, a hlavně příběhy dávný 

mořeplavců o jejich cestách.  

     V den vyplutí, tedy třetího srpna toho roku, bylo slunečno a větrno, pamatuji se, že všichni tehdy měli 

dobrou náladu a byli plní optimismu. Naše flotila zamířila ke Kanárským ostrovům, kde jsme měli doplnit 

zásoby. Zůstali jsme zde několik dní. Poslední večer jsem v místní krčmě narazil na bratry Pinzónovy, seděli 

tam ještě s nějakým dalším mužem, o kterém jsem se později dozvěděl, že je to jejich prostřední bratr 

Francisco. Pozvali mne sobě, ať si s nimi připiji na úspěch naší výpravy. Mluvili jsme o prozatímním 

průběhu plavby, o tom jak dlouho asi poplujeme a také o náladě posádky. 

     ,,Mám na palubě pár mužů odsud z ostrovů a říkám vám, že oni si povídají o někom, kdo se kdysi dávno 

vydal stejným směrem, jako se chystáme plout my. Tady na ostrově se říká, že tam není jenom oceán, ale 

země, na které žijí lidé. Řekl bych, že na tom něco pravdy bude. Mluvil jsem o tom s Kolumbem, ale ten 

nechce nic ani slyšet, pořád mluví o jen Indii a o tom, jak se tam co nejrychleji dostat,“ řekl Vincente. 

     Francisco odpověděl: ,,Ano, sice se o tom mluví, ale já bych tomu moc nevěřil. Kdo ví, kam vlastně ten 

někdo doopravdy plul? Já myslím, že to jsou jenom pohádky. Jedna polovina obyvatel tady věří v nějakou 

další pevninu, druhá zase mluví o tom, že je tam konec světa, a že když tam doplujeme, přepadneme přes 

okraj. Ale kdyby to o té nové zemi byla pravda, tak se teda budu snažit, abych se na tom objevu nějak 

podílel. Nemůžeme nechat všechnu slávu Kolumbovi.“ 
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     Všichni jsme chtěli z této cesty taky něco mít, přece jenom jsme byli důležitou součástí výpravy, říkali 

jsme si. Vyhlídka na to, že objevíme novou pevninu, ve mně vzedmula vlnu radosti a chtivosti, protože bych 

konečně mohl něco dokázat. Některé z mých historických pramenů také byly o nové zemi. Slíbil jsem si, že 

je později všechny prozkoumám mnohem pečlivěji. Nikomu jsem to ale neříkal, že mám nějaké historické 

dokumenty, věděl jenom Kolumbus. Konečně něco u čeho bych se mohl zapsat do historie.  

     Následující den jsme vypluli na širý oceán. Po večerech jsme popíjeli a mluvili o tom, jaké to v té Indii 

asi je. Ti, co tam už někdy byli, nám barvitě popisovali zvířata, rostliny i obyvatele Indie. Po týdnech plavby 

nálada všech začala vadnout. Docházelo jídlo i pitná voda. Námořníci dostávali nemoc, které se později 

začalo říkat kurděje. Všichni na Kolumba doráželi, že ještě než tam doplujeme, umřeme hlady, žízní nebo na 

nemoc. Kolumbus začal váhat, jestli celou výpravu nemá otočit a vydat se zpátky, ať přežijeme alespoň 

někteří. 

     Zatímco si všichni stěžovali, já jsem prozkoumával staré mapy, příběhy a legendy o bájné pevnině. Našel 

jsem ve starých poznámkách jednoho námořníka Vikinga důkaz o tom, že ta bájná země existuje a dá se k ní 

doplout. Z hvězd a map jsem zjistil, kde se přibližně nachází, a že bychom museli plout asi ještě patnáct dní, 

možná více. Ale jak zvládnout ještě tolik dní na moři bez jídla, vody a s nemocnou posádkou? A navíc jsem 

o tom nechtěl říkat Kolumbovi, jestli někdo měl učinit tento významný objev, musel jsem to být já. Něco 

jsem svojí zemi dlužil. Nechtěl jsem, aby novou pevninu objevil ten Ital Kolumbus nebo ti dva Španělé. 

Musel jsem to nějak vymyslet, abych mohl dojet k nové pevnině sám. 

     Jednou v noci, když jsem se vrátil z obhlídky lodi, jsem našel ve své kajutě Kolumba, srdce se mi 

zastavilo, když jsem ho viděl nahlížet do historických dokumentů s důkazy o existenci, bájné země. Po 

chvilce si mně všiml a řekl: 

     ,,Je pravda, to co tady čtu, Rohane? Příteli, to je úžasný objev, stačí vydržet ještě deset dní. Nemusíme se 

vracet, vsadím se, že v té zemi najdeme vodu i potraviny. Založíme kolonie a budeme v nich vládnout. 

Španělský král by za to území určitě hodně zaplatil.“ 

     V tu chvíli se ve mně vzedmula vlna hněvu a zuřivosti. Nevím, kde se to ve mně vzalo. On mohl všechno 

zničit. Chtěl jsem toto území pro svoji zemi, svého panovníka a svůj národ. Ten muž to prostě chtěl jen 

zpeněžit. Musel jsem něco udělat. 

     ,,TY, neobjevíš nic. TY, tam ani nedopluješ. NEMŮŽEŠ, O TO SE POSTARÁM!“ zařval jsem. 

     A v návalu zuřivosti jsem popadl dopisní nůž, který ležel na stole, a bodl jsem jím Kolumba přímo do 

hrudi. Moc si nepamatuji, co se pak dělo dál. Minuty ubíhaly. Kolumbus nezemřel hned, chvíli se na podlaze 

kroutil a vypadal, že nemůže dýchat. Asi jsem zasáhl plíci. Určitě hrozně trpěl. A já jsem tam jenom tak stál 

a pomalu mi docházelo, co jsem to vlastně udělal. Jako první jsem ucítil zděšení a pocit viny, a potom strach. 

Co udělat s tělem? Naštěstí byla noc, takže jsem mu vysvlékl kabát, vzal jeho osobní věci a pak jsem ho 

zamotal do přikrývky, přikrývku zatěžil těžkými předměty a shodil jsem tělo do oceánu. Jeho osobní věci 

jsem rozházel do vody a klobouk jsem nechal u zábradlí lodi v domnění, že ho potom někdo objeví. 

     Proboha, ten pocit. Ten pocit viny, hanby, strachu, smutku, a triumfu. Bylo to, jako bych od sebe odřízl to 

mé já, které stále věřilo, že budu dobrým člověkem. Na tu hroznou temnotu, do které jsem ho házel, nikdy 

nezapomenu. 

     Dalších několik hodin, jsem strávil ve své kajutě a přemýšlel o svém činu. Bylo to hrozné, to ano, ale 

později mi začalo docházet, že se tím vyřešil můj problém. Pořád jsem si opakoval: 

     ,,Zemřel, pro dobro a slávu jednoho člověka, jednoho národa.“  

     Věděl jsem, že teď když je Kolumbus mrtvý, jsem velitelem výpravy já. Můžu celé flotile rozkázat, co 

budu chtít. Dopoledne následujícího dne posádky všech tří lodí hledaly Kolumba. Někdo našel jeho klobouk, 

jiní posbírali jeho věci z moře. Všichni dospěli k názoru, že spadl z lodi, že to byla nehoda. Teď se čekalo 

ode mě, jaké dám příkazy. Přišli za mnou bratři Pinzónovi. 

     ,,Očekáváme vaše rozkazy, pane,“ řekl Vincente 

     Odpověděl jsem: ,,Vidím to tak, že vaše lodi už nemohou plout dál. Rozhodl jsem se, že vrátíte na 

zpáteční cestu. Já a má posádka poplujeme dál, pití i jídla nemáme moc, ale stačí to a zatím většina mých 

mužů je zdravá, nechytili žádnou nemoc. Což se nedá říci o vašich posádkách. Rozumíte?“ 

     Protestovali, ale já si stál tvrdě za svým. Museli mě poslechnout. Už mě nemohlo nic zastavit. Ještě ten 

den se vydali se svými loďmi nazpět a má loď plula vstříc něčemu, co jsem doufal, že tam někde v dálce asi 

za deset dní najdu. 

     A ano, skutečně jsem objevil novou pevninu. Pak jsem do ní zorganizoval další výpravy. Zabral jsem toto 

území pro české země a svého panovníka. Stal jsem se slavným, byl jsem oceněn řády a hodnostmi. Dostal 

jsem odměnu, psalo se o mně i mluvilo. Dokonce tento nový kontinent po mě pojmenovali, teď se mu říká 

Rohana.  
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     Vložil jsem tento krátký a pravdivý přídavek na poslední stranu svých memoárů. Doufám, že si ho někdo 

všimne, přečte si ho a snad mě pochopí. Nehledejte v tom ponaučení nebo něco takového. Věřte, že já jsem 

se ze svých chyb nikdy nepoučil.    

        Prokop Rohan 

 

Petra Zemanová
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Pravěk 
 

     Cuknutím jsem se probrala z nekonečné noci do nového rána. Chvíli jsem jen ležela a sledovala okolí. 

Jediným otvorem v naší jeskyni jsem se podívala ven do přírody a do očí mi ihned zasvítila ta divná velká 

věc nad námi. Objevovala se tu každé ráno a večer zase zalézala za kopce. Nikdo nevěděl, co to je a proč to 

tu vlastně je, ale nikdo si nestěžoval.  

     Zamračila jsem se a vyhrabala se z prohlubně, která sloužila jako má postel. Pečlivě jsem narovnala 

hřejicí kůži z mamuta a obmotala si ji kolem sebe jako náhradu šatstva. Vlasy jsem si přehodila přes rameno 

a vyšla před jeskyni. Pohled mi zamířil na ostatní členy smečky. Náš vůdce si pozorně brousil svůj kámen na 

dnešní lov. Ženy klidně trhaly malé bobulky na stromech, vyhrabávaly kořínky nebo nad ohněm sušily 

poslední zbytky masa. Muži se naopak přetahovali o ty nejostřejší pazourky, bručeli na sebe a tahali se za 

vlasy.  

     Mým úkolem je prozkoumávat okolí, ale zatím mě nepustili dál než za kopec. Prý jsem ještě moc malá a 

nástrahy přírody jsou nebezpečné. Podvědomí mě ale neustále nabádalo, ať jdu dál. Chtěla jsem objevit nový 

zdroj vody, nové jídlo nebo snad nové zvíře, ale nemohla jsem. Chtěla jsem být uznávaná a ne jenom malá 

holka, která překáží. Jenže jak tohle dokázat, když nemůžu? 

     Pohled mi zamířil na obzor za vrchy kopců. Žádné ohrožení jsem neviděla. Tráva se pohybovala ze strany 

na stranu a nebe bylo plné cukrové vaty. Rozhlídla jsem se kolem sebe, abych zjistila, zda mě někdo sleduje 

a vyběhla na jeskyni.  Nakrčila jsem nos a začichala okolo sebe. Žádný neznámý pach jsem necítila, a tak 

jsem se rozběhla kolem našich políček do vysoké trávy. Rostliny mě švihaly do obličeje a já je s mírným 

opožděním odstrkovala za sebe. Mé bosé nohy se odrážely od tmavé hlíny a odhazovaly malé kousky. Po 

chvíli jsem se zastavila a pohlédla, zda mě někdo nesledoval. Srdce mi bušilo jako splašené a já měla pocit, 

že se rozletí na tisíc kousků. Ještě pár minut jsem jen stála a vydechovala. 

     Pravou rukou jsem částečně odsunula vysokou trávu a přimhouřila oči. Přede mnou se tyčilo obrovské 

hnízdo s kupou velkých bílých vajec. Nikdy jsem nic takového neviděla. Pomalu jsem vykročila směrem k 

hnízdu a natáhla ruce před sebe. Pohladila jsem jedno vajíčko a opatrně ho nadzvedla. V tu chvíli na mě něco 

zaskřehotalo a já se podívala za zvukem. Nade mnou kroužil ohromný pták a vzápětí se začal řítit ke mně.  

Popadla jsem vejce a rozběhla jsem se zpátky skrz vysokou travinu domů. Pták mě nepřestával sledovat a já 

začala mít strach. Je se mnou konec. Proč jsem tu jen šla? Copak mi to říkali zbytečně? Ptala jsem se sama 

sebe. Když už jsem přestávala cítit nohy a můj dech byl několikanásobně zrychlený, zpomalila jsem a ukryla 

jsem v malé prohlubni, přes kterou vyrůstaly menší rostlinky. Během chvíle skřeky zeslabovaly, až úplně 

zmizely. Vylezla jsem ven a postupovala cestou zpátky. Domů. 

     Vejce jsem donesla do smečky a postavila ho na kámen. Lidé stáli okolo a dramatizovali celou situaci. 

Ještě nikdo tohle neviděl. Ukazovali si na něj, hladili ho a více odvážní jedinci ho olízli. Avšak k jezení 

nebylo. Někdo přišel s nápadem, podívat se, co je pod obalem. Kamenem namířil na špičku vejce a rychlým 

pohybem udeřil. Část obsahu vytekla na zem. První ochutnávky nedopadly dobře. Bylo to slizké a nedobré. 

Vejce jsme položili k ohni a dál se věnovali svému. Byla jsem zklamaná, že to pro ně nic neznamená. Když 

slunce zacházelo, došla jsem k vejci a podívala se dovnitř. Už tam nebyla ta slizká tekutina, ale něco jiného, 

hustějšího. Nabrala jsem si na prst a ochutnala. Během chvíle si už každý pochutnával na smaženém vajíčku. 

A já… Já byla na sebe hrdá. Dokázala jsem něco. Už nejsem ta malá zbytečná holka. Už jsem velká část 

smečky. 

 

Sára Kocourková 
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Dokonalý den 
 

     Každý má nějakou představu o dokonale stráveném dni. Někdo by celý den proseděl za počítačem, někdo 

jiný zase s přáteli a rodinou a jiný nad svou oblíbenou knihou či filmem. 

     Podle mého je dokonalý den ten, kdy se cítíme dobře a máme téměř za každých okolností dobrou náladu. 

Je to takový den, kdy ráno vstaneme a tušíme, že tento den bude něčím zvláštní. Máte ze sebe dobrý pocit a 

chcete svou dobrou náladu šířit dál. Je to den plný úsměvů a pozitivní nálady. 

     Ve škole dostanu dobrou známku, s přáteli se v jednom kuse směju, když přijdu domů, přivítají mě 

sourozenci vřelým objetím, mamča má radost z hezké známky a vězte, není nad to, když je na vás mamka 

hrdá za něco, co jste udělali. 

     Je dokonalé, když spolu s mou nejlepší kamarádkou vymyslíme další společný příběh, chodíme po městě 

a smějeme se jako blázni. Nebo když se rodina sesedne u nás na zahradě, děda hraje na kytaru, zpíváme a 

máme se dobře. TOHLE je opravdu DOKONALÝ den (alespoň podle mého). 

     Další z mých představ dokonalého dne je třeba jít na koncert mojí oblíbené kapely, slyšet větu: „Miluji 

tě,“ nebo „Vážně jsi dobrá kamarádka.“ 

     Každý den může být dokonalý, když se snažíte cítit se dobře a bezstarostně. Lidé z blízkého okolí vás 

dělají šťastnými. Nebraňte jim v tom. Buďte otevření, upřímní, jedině tak se vám bude otevírat cesta do srdcí 

jiných, úžasných lidí jako jsi Ty. Ano, přesně Ty. 

     Všechny tyhle krásné věci jsou zdarma. Objetí, úsměv či smích. Myslete si, že je tenhle text jen 

sentimentální snaha nějaké „hipísačky“ o světový mír nebo o něco jiného, ale opravdu se zamyslete, jestli 

máte zapotřebí být naštvaní, zlí a protivní? 

     Ne každý má tu možnost, aby prožíval dokonalé dny, někde je válka, nemoci, nedostatek peněz. Važte si 

toho, že se máte dobře, kdoví, kolik takových dní vás ještě čeká... 

 

Vajglová Klára 
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Dokonalý den 
 

     „Crrr…“ 

     Nepříjemný hlasitý zvuk mě vytrhl z mého snění. Nevím, kolik může být hodin, ani co je za den, ale vím, 

že.. 

     „Crrr…“ 

     Nepřerušuj mě! Ano už zase mluvím s tím přístrojem, kterému se říká budík. Nevidím na tom nic 

špatného, stejně jako spousta lidí mluví sama se sebou. Nevykládejte si to špatně, osobně, je to moje 

každodenní činnost, ale je mi těch přístrojů líto. Každý den mají za úkol vzbudit nevrlého člověka a ještě 

dostanou od něho spoustu nadávek. 

     Asi si říkáte, že trpím nějakým zdravotním problémem, ale ne, jsem jen potrhlá holka žijící s trochu jiným 

pohledem na svět než většina populace. 

     „Crrr…“ 

     Možná bych ho mohla vypnout, když jsem vzhůru. Ticho… Podivné. V našem domě nikdy není ticho. 

Vždycky někdo řve, zpívá, brečí, nadává, prostě se vždy něco děje. 

     Když vylezu z postele a doplížím se do kuchyně, všimnu si malého papírku. Na něm napsáno malým, 

skoro nečitelným písmem: „Jela jsem s tvým bratrem k tetě. Už nás dnes neočekávej. M.“ Písmo patří mé 

mámě. Kdysi mi psávala podobné vzkazy se spoustou nakreslených srdíček po celém papíře, ale to skončilo 

potom, co nás táta opustil. 

     Byli jsme ještě malé děti a od té doby je můj život plný deprese, pocitu úzkosti a nesmyslných otázek, na 

které nemám odpověď. Mamka se změnila k nepoznání. Nechodí nám dávat pusu na dobrou noc, nepovídá si 

s námi, když máme noční můry, a už se ani neusmívá. A můj bratr? Pořád se vzteká, nadává a stěžuje si. Byl 

v té době ještě malý, ale chápal všechny okolnosti, které se staly. I když čas je jenom abstraktní pojem. 

Neumíme ho přesně definovat – všichni víme, že jde jenom strávit, ztratit nebo promarnit. Každý by si ho 

určitě přál pozastavit, ale to není v naší moci. Možná je to dobře, možná ne. Kdo ví? 

     Než jsem si uvědomila, že stojím v rohu kuchyně a dívám se bezdůvodně na stěnu, zazvonil zvonek.  

     „Kdo by to mohl být?“ zeptám se sama sebou udiveně, protože po pravdě, kdo by chtěl jít k nám 

dobrovolně. Sousedé říkají našemu domu dům hrůzy. Asi to vyplývá z toho, že se odtud pořád ozývá řev, 

brek, nadávky, prostě všechno negativní, na co si vzpomenete. 

     „Crrr…“ 

     Mé myšlenky zase přerušuje zvonek. Kukátkem od dveří vidím vysokého pána, oblečeného v kabátku a 

čepici, s obálkou v ruce. Asi pošťák, pomyslím si. Váhavě otevřu dveře, oči neznámého cizince směřují 

přímo do mých. 

     „Slečna Carterová?“ zeptá se tázavě a smrskne obočí k sobě.  

     Jednoduše přikývnu, nemám slov a moje hrdlo se náhle zdá suché. 

     „Tohle je pro vás. Potřebuji váš podpis zde a zde.“ 

     Rychle udělám, co po mně chce, zavřu dveře a hluboce vydechnu. Tohle jsem nečekala. Roztrhám obálku 

a čtu tak rychle, že můj mozek ani nestíhá zaregistrovat, co tak dlouhá, odborná souvětí znamenají. Až když 

mé oči zahlídnou větu: „Přijímáme vás na vysokou školu.“ Má pusa udělá velké „O“ a ani bych se nedivila, 

kdyby mi tam vletěla nějaká ta moucha. Tak tohle už jsem fakt nečekala. Usměji se od ucha k uchu a z očí 

mi prýští slzy štěstí.  

     Protože tohle je má chvíle změnit vše, co doposud bylo. Vidět znovu úsměv na matčině tváři, vidět, jak si 

můj bratr užívá života, zajistit lepší životní podmínky a hlavně překonat všechny moje obavy, aby na mne 

byla má matka pyšná. Už se necítím tak beznadějná jako o pár chvil dříve. Poprvé v mém životě mám 

motivaci něčeho dosáhnout, dotknout se nebe a být na sebe pyšná. Dokonalejší den si už neumím představit. 

 

Jana Skýpalová 
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Pohádka pro děti, které se bojí zubaře 
 

Zítra je můj špatný den, 

strašili mě zubařem. 

V noci pak se sen mi zdál, 

zubař u mě právě stál. 

 

Vstávám a chci utéct ven, 

on mi říká - „Neboj se a pojď sem!“ 

Povím ti příběh či pohádku, 

o jednom malém děvčátku. 

 

Dostala poklad celičký, 

zoubky měla jak perličky. 

Ty jí ovšem záviděl, 

jeden zlý a strašný čaroděj. 

 

Řekl si: ,,Však já nad ní vyzraji, 

zubní kaz jí daruji! 

On pak rozmnoží se dál, 

a o to já bych právě stál! 

Než k zubaři přinutí se jít, 

já musím nad ní zvítězit!“ 

 

Pan zubař, který u mě ve snu stál, 

do ouška mi zašeptal: 

„Však my mu to překazíme, 

všechny zoubky opravíme. 

Jen se neboj zítra ke mně jít, 

nad čarodějem můžem zvítězit.“ 

 

V noci jsem pak klidně spala, 

a ráno s odvahou vstala. 

Tím děvčátkem ze sna já přece můžu být 

a se zubařem nad zubním kazem zvítězit. 

 

Odvahy jsem si dodala 

a k zubaři spěchala. 

Nic hrozného to nebylo, 

dokonce se mi to líbilo. 

 

Šťastná jsem potom doma byla, 

že nad kazem jsem zvítězila. 

 

Anna Bučová 
 

 


