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Miroslav Kabela, *26.3.1938 - †20.2.2011
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 pře-
četl všechny soutěžní příspěvky a pokud mu dovolilo zdraví, osobně ocenil nejlepší 
autory. Dnes v této tradici pokračuje Město Valašské Meziříčí.

 



V loňském roce jsme všichni doufali, že letošní ročník literární soutěže se bude 
konat tak, jak se konal v mnoha předchozích letech: tedy že ceny budou předány na 
slavnostním večeru, kterého se budou moct zúčastnit nejen vítězové, ale i všichni 
účastníci soutěže a jejich blízcí. Je veliká škoda, že i tentokrát se budou ceny předávat 
jen v komornějším duchu, ale to jejich význam nesnižuje. Naopak. Jsem ráda, že můžu 
jménem svým a jistě i jménem celé poroty konstatovat, že letošní ročník byl velice 
podařený. Byla opravdu radost číst práce mladých pisatelů a vůbec nebylo snadné 
vybrat mezi nimi vítěze. I proto bych chtěla alespoň touto cestou pochválit všechny 
přihlášené práce. Mám velkou radost, že si žáci a studenti z nabízených témat vybrali 
a dokázali se se čtenáři podělit o své nápady, příběhy, myšlenky, přání a sny. 

Děkuji a věřím, že se s většinou přispěvatelů – s těmi již zkušenými i těmi novými 
– setkáme na slavnostním vyhlášení výsledků dalšího ročníku.

Alena Mornštajnová
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KDYBYCH MĚL TŘI PŘÁNÍ…

Často slýchám frázi, že se dnešní společnost má celkem dobře. Tato fráze staví 
na argumentech, jako je liberální demokracie, dlouhé období klidu od konfliktů nebo 
vysoká životní úroveň po ekonomické stránce věci. Musím tak uznat, že je zatím tato 
fráze pravdivá. Na jak dlouho však? Domnívám se, že ve stínu tohoto všude panujícího 
optimismu hnisají a zvětšují se zcela zásadní problémy. Je vidět, jak se v jednotlivých 
vyspělých státech západu rozvíjí hluboká nerovnováha v jejich ekonomikách. Vidíme, 
že příjmová polarizace narůstá a já jsem přesvědčen, že to postupně povede (a už se 
tak přeci děje i u nás) k likvidaci střední třídy, která se následně rozdělí na vyšší a nižší 
třídu v poměru, u kterého se domnívám, že bude velmi nakloněn pádu do třídy nižší. 
Je až smutné, že státy světa jsou dnes v rukou aktivistů a více než změnou klimatu 
jsou tyto státy sužovány samotným bojem proti této změně. Bourají se sochy, řeší se 
nepodstatná témata a já cítím, že jsme jako někde na moři zabloudili daleko od toho, 
co by pro nás měly být nyní jedny z hlavních priorit. Co je pro nás skutečně potřebná 
změna, která má stabilizovat současný stav věcí. Jsem mírně znepokojen tímto svým 
pocitem. Myslím si však, že mám tři jednoduché body, u kterých bych si přál, aby si 
je soudobí lidé osvojili. Jsou to taková moje tři malá přání na společnost. Přání, jejichž 
naplnění nás může navést na správnou cestu. 

Domnívám se, že před formulací oněch tří přání je pro mne důležité se zde v 
miniaturním prostoru zamyslet nad dvojicí zcela zásadních otázek. Co je to vlastně 
ta společnost? A existuje vůbec? Domnívám se, že záleží na tom, jak tento pojem 
chápeme. Chápeme-li společnost jako pouhé synonymum pro soubor všech jedinců s 
individuální charakteristikou jejich problémů a potřeb, pak samozřejmě tento pojem 
nabývá významu a reálně existuje. Jsem ale přesvědčen, že budeme-li chápat spo-
lečnost jako jakousi unifikovanou entitu, jež běží stejným tempem do stejného cíle, 
dojdeme k zásadním problémům tohoto konstruktu. Faktem je, že na naší planetě je 
skupina přibližně tří tisíc (dolarových) miliardářů a asi šedesáti milionů milionářů. Tuto 
skupinu tedy tvoří něco přes jednu setinu oné světové společnosti. Je důležité si uvě-
domit, že tato jedna setina vlastní většinu (odhaduji zhruba čtyři pětiny) veškerého 
světového bohatství (majetku) a tím i absolutní vliv a schopnost zasahovat do řádu 
věcí. Je zřejmé, že tato skupina běží jiným tempem do jiného cíle, než má ostatních 
7,7 miliard jednotlivců společnosti, jejíž význam v tomto smyslu po této tezi je jasně 
absurdní, neb máme-li systém, kterému nastavuje podmínky a reprezentuje ho jeho 
drtivě malá část, která je úplně odlišná od zbytku, tak to vede k disharmonii a kon-
ci systému. Vytvořit tedy vůbec pojem společnosti jako integrované entity dle mne 
není možné. Je žel pravdou, že dnes myšlenku unifikované společnosti mnozí prosa-
zují. To je jeden z mnohých dalších současných problémů. Já každopádně poopravím 
svůj původní záměr a budu se pro zřejmost, tedy namísto obracení s přáními na kon-



cept společnosti, obracet na každého jednotlivce individuálně. Nyní již však k přáním.
Mým prvním přáním pro jednotlivce je, aby vždy upřednostňoval současnost 

před minulostí i budoucností. Aby každý okamžik, který právě žije, nežil pouze jako 
jakousi překážku k okamžiku zdánlivě vypadajícímu lépe. Jak však upřednostnit sou-
časnost? Jak se chovat? Myslím si, že je to prosté. Stačí zpomalit. Zpomalit nejen sebe 
v tom, co právě dělám, ale zpomalit samotným sebou kus systému, který tempo ur-
čuje. Systému, jehož lídři se snaží o onu společenskou unifikaci. Systému, který nesle-
duje zájmy mé, ale své. Jak ale zpomalit a ochromit onen systém? Velmi jednoduchou 
odpověď formuluje v jednom ze svých podcastů ekonom P. Robejšek.  Konstatuje, 
že naše reakce vůči akci systému musí být co nejpomalejší. Omezme proto používání 
sociálních sítí, komunikujme osobně, kupujme v kamenných obchodech a pouze to, 
co potřebujeme. Plaťme více hotově a snažme se o největší míru úspornosti. Každý 
tento krok systém brzdí. Chovejme se ve všech ohledech konzervativně a nebuďme 
otroky někým nachystaného harmonogramu.

Mé druhé, domnívám se, že poněkud složitější přání pro jednotlivce je, aby si 
v sobě vybudoval něco, k čemu ho dnešní systém studia jen málo vede. Jedná se o 
jakousi konstrukci, která mu pomůže kombinovat poznatky z různých oblastí poznání. 
Slovenský prognostik P. Staněk má pro tuto věc krásný termín, který se nazývá archi-
tektura souvislostí. Když dnes řeší jedinec nějaký problém, jen málokdo ho dokáže 
řešit a zkoumat z vícero různých hledisek. Přizve si tak další jedince, kteří tuto oblast 
pokryjí. Je však takovýto proces v současnosti dostačující a efektivní? Myslím si, že 
ne. Je to dáno tím, že řešení problému se musí konat postupně, tedy bez většího pro-
pojení různých odvětví všeho poznání a porušenou architekturou souvislostí. Jaké by 
to však bylo, kdyby lidé v sobě onu architekturu souvislostí měli a měli ji dostatečně 
rozvinutou a nijak nenarušenou? Jaké by to bylo, kdyby jedinci dokázali kombinovat 
různé poznatky a věnovali se současně aspoň do jisté míry situaci v dopravě a prů-
myslu, věnovali se ekonomii, technice, přírodě, matematice, lékařství, stavebnictví a 
jiným, a dosáhli tak vyšší úrovně propojenosti všech oborů. Dokázali si uvědomit jejich 
vztahy, které by člověku následně byly neomezeným zdrojem pro řešení všech krizí a 
obtíží, plynoucí z toho, že kvůli detailům jednotlivých oborů zapomínáme na celek. K 
tomu je samozřejmě zapotřebí neustálá práce s daty a informacemi. Jen tak toho lze 
dosáhnout. 

Shrnu-li to, tak mým přáním je, aby každý člověk ve svém rozvoji vědomos-
tí postupoval zvyšováním celé hladiny, nikoli pouze stavěním hrází a naplňováním 
prostorů mezi nimi. Myslím si, že to je totiž nejdůležitější proto, aby se začal chovat 
racionálně a realisticky.

Mým třetím a posledním a asi nejsrozumitelnějším přáním pro jedince je, aby 
vždy dával přednost místu, kde bydlí, studuje a pracuje. Místu, které zná nejlépe. 
Místu, kde není třeba informace zprostředkovávat. Nestaral se až tak moc o věci 



vzdálené. O věci, které nemůže žádným způsobem ani v dnešním globalizovaném, 
sešněrovaném světě ovlivnit. O věci, o kterých se dozvídá pouze ze zpráv, které jsou 
interpretovány pohledem systému. Domnívám se a je to zcela logické a zřejmé, že po-
kud se každý jedinec bude starat o své místo, zapojí se do tamní správy, bude vznášet 
dotazy, diskutovat, bude provozovat tzv. aktivní občanství, tak potom jako soubor 
to může vést pouze k prosperitě a lepšímu fungování celistvého regionu. Je důležité 
podporovat místní maloobchody. Bažit po kvalitě a originálních výrobcích, které vám 
vždy bude moci nabídnout pouze lokální podnikatel. Je potřebné také stavět nade-
vše místní tradice a zvyky, nejen lidové, ale můžeme se zamyslet i nad pojmy, jako 
je tradiční průmysl dané oblasti, něco, čím je daná oblast charakteristická, protože 
pouze následná diversita všech tradic v regionu může vést ku prospěchu. Prosperita 
vždy plyne z různorodosti a vzájemné konkurence. Nikdy z unifikovaných, integrova-
ných, stažených věcí do-hromady, jak se snaží dnes prosazovat zmatení ideologové v 
utopických projektech unií a organizací. Jsou to ideologové nového liberalismu, nikoli 
klasického typu Johna Stuarta Milla. Takového liberalismu, se kterým, jak konstatuje 
politolog A. Tomský, bychom dnes měli vést boj o lidskou přirozenost a národní stát.

Na závěr je třeba říci, že každé z těch tří přání v sobě obsahuje pouze nepatrný 
krůček kupředu. Jako celek jejím naplněním však ona společnost v pravém smyslu slo-
va dosáhne kroku velkého. Dokáže zvládnout přicházející problémy, které si z vlastní 
přebujelosti své úrovně zavinila z velké části sama.

Rudolf Folvarčný

STRAŠÍ...

Už jsem si vzpomněl! Je noc. Překrásná noc. Děsivá noc. Obloha je jak změť po-
míjivých teček v nichž občas vidím dávno ztracenou naději, která má barvu duhy, na 
jejímž konci je kouzelný skřet, který křičí, ale svá tajemství mi nevykřičí. Padá na mě 
stěna pošty a dopisy se mi zabodávají jako papírové vlaštovky do zad, které jsou na-
jednou i pod tlustou vrstvou teplé tkaniny holé. Je mi zima. Prsty mám fialové jako její 
rtěnka a mrznu. Umrzlo mi z toho srdce. Z Tebe.

Už jsem si vzpomněl! Je podzim. Mé boty jsou v plamenech. Nebo to je listí? Po-
hlcuje mě to. Všechno je stejné a žádné kontrasty už kolem mě nejsou. Nebo je nero-
zeznám. Láska a nenávist. Smutek a radost. A upadám jak shnilý list na zem a stávám 
se součástí betonového chodníku, jemuž jsem se tak dlouho vyhýbal. Betonového 
chodníku plného nedopalků od cigaret a použitých kondomů. Plného mladých lásek, 
které vždy odejdou. Stejně jako ráno z mého života zmizí měsíc. A stejně jako ráno z 
mého života zmizíš i Ty. Jsem uvězněn v betonové džungli plné reflexních světel, které 



mi kradou zrak, chuť i cit. Zalapal jsem po dechu, ale plíce se mi nenaplnily ničím, než 
modrými růžemi, které studily natolik, že už jsem další nádech nezvládl.

Už jsem si vzpomněl! Dusím se. Dusíš mě. Dusíme se. Spolu? Dusíme se na dně 
nekonečně betonového moře, které nám ukradlo všechny naše dětské sny a naděje. 
Parní válec přejel naši vůli se dál snažit. Zvykli jsme si na komfort a já už se nedokážu 
zvednout. Chladivý beton je tak sužující, ale je to jediný pocit jistoty, který teď mám. 
Neumím si představit nic. Jsem do toho tak zapletený, že sám sobě unikám. Přestá-
vám se bát.

Už jsem si vzpomněl! Kdysi mi doktor řekl, že smích léčí. Že je důležitý. Ale že v 
mém případě není žitý. Je to prý posvátný pocit, počátek nesmyslného koloběhu, při 
kterém zapadá slunce. Chci se dívat na západ slunce, ale přijde mi to moc. Moc krásné. 
Dostávám se zvnějšku dovnitř a zavírám oči. Směju se, ale nechci, aby to bylo tak 
jednoznačné. Tak zas pláču. Jak mi tohle racionálně vysvětlíš, doktore? Jaká je příčina 
téhle veselé bolesti?

Už jsem si vzpomněl! Zahlédl jsem Tě v dáli. Tehdy tam na dřevěné židli. Foukal 
vítr a Tobě to připomínalo dny, které jsme spolu strávili v Oslu. Tehdy tam. Pila jsi čer-
nou kávu s kostkou třtinového cukru a kouřila jsi cigaretu. Na porcelánovém hrnku jsi 
zanechala otisk fialové rtěnky, kterou už nikdo nesmyl. Z hrnku, ani mého srdce. V té 
změti dýmu a kouře jsem neviděl jasně, podobně jako teď. Jsi jen vzpomínka odrážející 
se v kalužích, podél kterých se teď plazím. A kapky deště padají, aby pravda nebyla lží, 
aby krása nebyla hnusem. Všechno se setkalo, kde se to setkat mělo. Byla to tragická 
komedie plná krásného hnusu a já Ti lhal pravdivými slovy. Šeptal jsem Ti lži do ucha 
a Ty jsi slyšela pravdu, která Tě proměnila v kaluž.

Už jsem si vzpomněl! Jdu domů. Kde je domů? Kde je domov? Kde jsem já? Jsem? 
Jsme? Jsi? Ale kde? Jak daleko to ještě je? Než popadnu dech. Než popadnu Tebe. Než 
pohladím Tvou kůži z porcelánu. Ach, tak křehká. Rozbil jsem ji? Rozbilas mě. A ty 
střepy pálí snad více než to podzimní listí. Střepy. Kousky mě, které jsou po celém 
betonovém chodníku. Chodidla kolemjdoucích krvácí. Krvácí za chůze, ale ani jeden z 
nich si té krve nevšímá, lhostejně jde dál v té všední bolesti zlomených srdcí a nadějí. 
Zašlapává je hlouběji do země, hlavně, aby nemusel myslet, hlavně, aby se nemusel 
soustředit, aby si poklidně zapálil cigaretu a spolu s dýmem vydechl i své pocity. Svou 
identitu. Kdo jste? Kým jste? Jste-li.

Možná jsem však zapomněl! Jsem na kolotoči plném nočních můr a tajemství 
toho zpropadeného skřeta mi stále nebylo sděleno. Zapomněl jsem se. Jaké je mé 
jméno? Kolik mi je let? Není čeho se dotknout uprostřed tmy. Otevírám pusu a snažím 
se oslovit kolemjdoucí, ale nevychází ze mě ani hláska. Už si ani nepamatuju, jak zní 
můj hlas. Moje oči jsou modré, ale v odrazu kaluže jsou hnědé. Ve Tvých očích jsou ze-
lené a v očích mé matky září tak moc, že barvu nelze rozpoznat. Tak jakou mají barvu? 
Co je pravdou? Čí pravda je ta, kterou bych měl slepě následovat? Možností je tolik a 



já chci být jen fotografií zaseklou v čase. Nevnímám rozkaz, který mi říká, abych zas 
začal vnímat čas. Nedokážu to říct nahlas. Zapomněl jsem kolik je hodin.

Už jsem si vzpomněl! Čas neexistuje, hodiny existují. Hodinky na mé levé ruce 
jsou jen další točící se kolotoč. Stroj, který nás pohání kupředu. Mě však už kupředu 
nežene nic. Cítím, že se už nedostanu dál, než za tento přechod. Konejší mě bílé pruhy 
v nekonečné temnotě betonu. Už nechci dál. Sedím uprostřed přechodu a doufám, že 
se stanu červeným flekem stejně jako pomíjivá světla aut, která mě žel vždy minou. A 
přesto upadám hlouběji do bezvědomí. I na dně oceánu může být propast.

Už jsem si vzpomněl! Východ slunce je rovněž trochu novým začátkem. Je to 
umělecké dílo. A já jsem skvrna, která uměleckému dílu překáží, která mu zakazuje 
vyniknout. A skřet popadá hadru a temnou skvrnu, překrývající rozbřesk nového za-
čátku, maže. Bere mi dech, ten přebytečný dech a najednou je všechno hezčí. Zoufa-
lost je dědičná, řekl mi jednou táta. Tři dny na to se oběsil. Všechny nás prý čeká stejný 
konec. Brzy se uvidíme, tati.

Už jsem si vzpomněl! Asi jsem se těmi pilulkami předávkoval.

Kristýna Jančová

STRAŠÍ

Taky Vám běhá každé ráno mráz po zádech při tom opakujícím se otravném 
zvonění, které vás tahá ze zahřáté postele do sychravého rána? Otřesná představa, 
nemyslíte? A kdybychom si k tomu přidali skutečnost, že se jedná o pondělní ráno, asi 
by všem hlavou proběhla vzpomínka na školní léta. A právě o mé pocity z nástupu a 
pozdějšího studia na gymnáziu ve Valašském Meziříčí bych se s vámi chtěla podělit.

„Crrr, crrr, crrr!“ Ach ne, je to tady zase. Je 6 hodin ráno a můj den začíná. S pocity 
úzkosti vstávám a jako obvykle se chystám na perných 7 hodin strávených v růžo-
vém institutu. Můj autobus ze stanice Kelč odjíždí v 6:25 a já jako obyčejně nestíhám. 
Mým pravidelným zvykem je zapomenout si doma polovinu učebnic a pak se pro ně 
vracet, s takovou si doma jednou zapomenu i hlavu. Když po všech ranních eskapá-
dách zastavuji autobus téměř vlastním tělem, řidič na mě naštvaně kulí oči, a to ve 
mně vyvolává pocit, jako bych ho snad něčím naštvala. Dalších 45 minut strávených v 
nepříjemně zapáchajícím autobuse většinou přečkám spaním, nebo učením se všech 
věcí, které jsou nezbytné pro mou budoucnost.

Z mých vzácných úvah mě většinou vytrhne markantně osvětlená DEZA, která 
značí, že Valašské Meziříčí, stejně jako objekt mých obav, je na dosah ruky. Můj auto-
bus projíždí kolem Tesca, Obchodní akademie a pak jako vždy zamíří na autobusové 
nádraží. Poté, co se dostanu z houfu vystupujících, mířím na náměstí. Po cestě míjím 



mnoho mladých lidí, kteří ve mně vzbuzují pocit sounáležitosti a tichým gestem se jim 
snažím dodat odvahu a sílu. V tuto dobu mě zpravidla přemáhá hlad, a proto mířím do 
své oblíbené pekárny, kde jsem pravidelným zákazníkem.

Pokud se Vám mé vyprávění dosud jevilo jako idyla, z omylu by vás po přícho-
du do školy vyvedl pohled pana školníka, který nemilosrdně vrací do šaten každého 
žáka, který se nepřezul. Můj strach je větší než troufalost, možná i proto stoupám po 
těžkých žulových schodech již v přezuvkách. 

Po strastiplném hledání třídy, kde se má konat naše první hodina, dorazím do 
učebny fyziky. Ano, je to tak, náš pondělní horor začíná. A to ještě není všechno. Od 
příchodu do třídy mou hlavu tíží myšlenka na nadcházející písemku. Nejspíš jsem to 
měla vyřešit stejným způsobem, jako valná část mých spolužáků a využít možnosti 
omluvenky. Jelikož jsem ale neohrožený student, rozhodnu se využít svých širokých 
znalostí z oblasti fyziky, které mám především díky třídě, která písemku psala před 
námi, a tak nám poskytla další studijní materiál.

Jako další mě v rozvrhu čeká dvouhodinovka semináře z chemie. Kdybych minu-
lý rok při volbě předmětů, kterým se chci do budoucna věnovat, věděla, co vím dnes, 
nebyla bych při této volbě tak lehkomyslná. Po vyčerpávajících 90 minutách tohoto 
pekla, je mým dobrým zvykem uklidnit si nervy něčím sladkým, a proto mířím do 
bufetu, kde se všechny mé pochybnosti rozplynou, a mou největší starostí je výběr 
vhodné pochutiny.

Nadcházející hodinou je dějepis, na který se všichni těšíme. Paní učitelka je přes-
ná jako hodinky a nejeden z nás jí závidí její aktivní přístup k výuce. S úsměvem na 
rtu a dobrými úmysly, abychom nebyli o nic ochuzeni, nám na příští hodinu nahlašuje 
test. Bohužel, ne všichni její záměry oceňujeme.

Mezi jedenáctou a dvanáctou hodinou mě postihne mírná srdeční arytmie, způ-
sobená nečekaným zkoušením z němčiny. Již ve chvíli, kdy paní profesorka prohlíží 
seznam možných kandidátů, cítím, jak se mi nervozitou svírá žaludek, naštěstí pro mě 
se její oči zastaví na jménu jiného nešťastníka a já zůstávám pro tento den ušetřena. 
Ke konci hodiny všechny mé myšlenky patří školní jídelně, kam také míří mé další kro-
ky. Na rampě, kde nám kuchařky jídlo vydávají, svůj oběd převezmu a jdu se posadit 
k jednomu ze stolů. Při bližším prozkoumání pokrmu docházím k názoru, že mě již 
podruhé za tento den zachrání místní kiosek a nejistým krokem odcházím k okénku, 
kde všechno, co jsem nesnědla, shrnu do misky se zbytky. Ze strachu se radši nedívám 
do očí kuchařkám, které na mě při této činnosti nevěřícně upírají své pohledy.

Po jídle zamířím spolu s ostatními dívkami do tělocvičny, kde mé negativní 
pocity podpoří fakt, že si pro nás paní učitelka nachystala kruhové kondiční cvičení, 
kterému předchází důkladná rozcvička. Tyto aktivity zakončují mé pondělní působení 
v této budově a s unavenou hlavou a ještě vyčerpanějším tělem jdu na autobus, ve 
kterém právě teď vidím spásu.



Zpátky v Kelči jsem většinou kolem čtvrté hodiny a po příchodu domů následují 
nepřetržité hodiny učení, které většinou zahrnují nervová zhroucení zapříčiněná ne-
dostatkem času přípravy na test, který máme psát následující den. Ptáte-li se, věnuji-li 
se nějaké mimoškolní aktivitě, vzpomněla bych si asi jen na vaření večeře a spánek, 
kterého ovšem bývá poskrovnu, a považujete-li noční můry o škole za přirozené, 
mohli bychom ho také nazývat klidným. 

A tak s pocity, že jsem přežila další školní den a prosbou, směřující ke všem zná-
mým božstvům, aby tento týden brzy skončil, směřují mé kroky do postele.

Upozornění: Tento text nebyl psán s úmyslem, aby někoho urazil nebo jakkoliv 
jinak poškodil. 

Marie Mašláňová

KDYBYCH MĚLA TŘI PŘÁNÍ…

„Kdybys měla tři přání, co by sis přála?“ ozve se podivný mužský hlas.
Zvědavě se otočím za sebe a spatřím starého pána stojícího opodál. Malýma 

očima mě sleduje skrze skla svých kulatých brýlí, přičemž se tajuplně usmívá. 
„A vy jste kdo?“ vyjde ze mě po chvíli trapného ticha, kdy jsem si staříčka jen 

okatě prohlížela. 
Muž se uchechtne: „Na tom přece nezáleží. Na něco jsem se tě ptal. Kdybys 

měla tři přání, co by sis přála?“ Užuž se nadechuji, že odpovím, ale ještě mě stihne pře-
rušit: „A neříkej, že chceš, aby byli všichni šťastní a zdraví. Je od tebe velmi šlechetné, 
že nemyslíš jen na sebe, ale pochop, že zdraví i štěstí jsou dost relativní pojmy. Kaž-
dého činí šťastným něco jiného. A zdraví je také hodně obecný pojem. Přej si cokoliv 
konkrétního, třeba auto.“

Koutky rtů mi vystřelí vzhůru: „Co já bych dělala s autem?“ Zavrtím hlavou, 
která už pracuje na nejvyšší možný výkon, aby vymyslela něco kloudného. Chvíli jen 
stojím a tiše dumám, až nakonec vyslovím něco, co jsem nikdy nikomu neřekla nahlas: 
„Přeji si, aby se mi vrátila Tera.“ Tentokrát se na mě nechápavě zadívá dědeček. „To 
byla jedna strýcova kobyla. Měla jsem ji moc ráda a on ji prodal,“ hlesnu smutně a 
zadívám se do země. „Dále bych si přála, aby si babička tehdy na výstavě koupila ten 
obraz, který se jí líbil. Dodnes mi říká, jak ji to šíleně mrzí, že si jej nevzala.“ Očima tiknu 
k postaršímu pánovi, jenž jen pokyvuje hlavou, že rozumí.

„A mým posledním a největším přáním je potkat se s dědou. Umřel ještě před 
tím, než jsem se narodila, proto bych ho chtěla poznat.“ 

Vše okolo se náhle začne točit. Vidím najednou rozmazaně, jako kdybych si za-
pomněla nasadit brýle. Raději zavřu oči, aby se mi neudělalo špatně. Až když tu stojím 



hodnou chvíli, úplně ztuhlá s tepem kolem stovky a zavřenýma očima, rozhodnu se 
konečně opět podívat na svět. 

Staříček nikde a já stojím uprostřed ulice, v níž bydlím. Doléhá ke mně zvuk kla-
pajících podkov, jenž stále zesiluje. Upřeně sleduji zatáčku. Zpoza ní se najednou vy-
noří koňská hlava s křivou lysinou a muž s šedivými vlasy a úsměvem na rtech. Pod 
jednou paží nese zarámovaný obraz a druhou rukou přidržuje ohlávku ryzavé tažné 
kobyly. 

Jen tam tak stojím a nevěřícně vše sleduji. Ten pán je určitě můj děda, poznávám 
ho z fotek, které má babička v obýváku. Vede Teru, moji milovanou kobylu. A ten ob-
raz je zřejmě…

Rychle vystřelím do sedu. Zmateně zamžourám kolem sebe. Žádná ulice, ani 
děda, ani kůň. Jen moje postel a ostatní nábytek v pokoji. Žuchnu zpátky do peřin. 
Tohle vše byl pouze sen.

Ale kdybych přeci jen takového podivného staříčka potkala, alespoň budu vědět, 
co si přát.

Jitka Chromková

KDYBYCH MĚLA TŘI PŘÁNÍ

Nechodím na ryby. Nikdy jsem nebyla. Ale představuji si, jaká to musí být ra-
dost, když se hodiny nekonečného čekání vyplatí a vy taháte a smýkáte, až vytáhnete 
kýžený úlovek? Jaké to musí být potěšení, když pak přijdete domů a hrdě si nesete 
vlastnoručně chycenou večeři? 

A teď si představte, že místo tučného kapra, cejna či lína se vám na konci vlasce 
blyští, třpytí a mihotá něco zlatého. Pomyslíte si, že nebude večeře a že je řeka zne-
čištěná, ale pak se podíváte blíž a zjistíte, že je to ryba, i když hodně malá. A teď při-
jde překvapení. Ono to na vás promluví! Nevěříte vlastním uším, ale rybička nelení a 
vysokým pisklavým hláskem vám povídá, že jestli ji pustíte zpět, vyplní vám tři přání. 
Užasle zíráte, jak ve snu kývete hlavou a pouštíte vzácný úlovek na svobodu. Později 
vám dochází, že si teď můžete přát naprosto jakékoli tři věci a pomalu jste si vědomi 
toho, že si to musíte dobře promyslet a rozhodně to nepromarnit.

Co bych si přála já? Jako první mě napadnou všechny ty hrůzy, co se dějí kolem 
nás, války, hlad, nemoci, rozpadající se rodiny, globální oteplování, kácení a požáry 
pralesů a jednoduše všechny katastrofy, které jsme si způsobili naší úžasnou lidskou 
činností. Jak jen tohle vše shrnout? Na nikoho nezapomenout, současně nezpůsobit 
něco ještě horšího. Tak dobrá, mé první přání je: aby zde na Zemi všichni byli rádi a aby 
svým chováním nikomu neubližovali.



Druhé a třetí přání jsem si trochu sobecky nechala pro sebe, ale mám dva sny a 
pro tuhle příležitost se skvěle hodí. Jedno z nich je dojít do Říma. Pěšky, to znamená 
po svých nohách, přes hory, doly, města, lesy, louky a tak dále. Miluji turistiku, spaní v 
přírodě, východy a západy slunce, pozorování hvězd, vaření na ohni, partu kamarádů, 
s kterými se jednou smíchy za břicho popadáte a podruhé jste tiše okouzleni krásou 
okolní přírody. Nejen proto bych ráda zažila opravdu dlouhou cestu s nádherným kon-
cem. Řím je krásné město a odedávna cíl mnoha poutníků.

A poslední přání: chtěla bych jet do nějaké rozvojové země a třeba rok tam žít a 
studovat na dálku. A proč do rozvojové, tedy chudší země? Chci zakusit i jiný způsob 
života, než je ten náš pohodlný evropský. Poznat lidi, kteří mají radost z každého dne, 
z toho, že se můžou vzdělávat, že dostanou jídlo, obnošené oblečení... A pomoci jim, 
ať už s učením nebo s čímkoli jiným.

Je veliká škoda, že nerybařím a mé šance na ulovení zlaté rybky se tedy rovnají 
nule. A tak si říkám, nechám tahle přání jen přáními? Budu se plahočit životem a říkat 
si: kéž by se mi to splnilo? Chci to takhle? Jistě, že ne! A tak si vystačím bez zlaté ryb-
ky, já totiž tyhle sny jednou rozhodně chci zrealizovat. Dobrá, vím, asi všechny lidi na 
světě šťastnými neudělám, až do Říma nedojdu a do Jižní Ameriky se taky nepodívám, 
ale co. Potěším ty kolem sebe, dojdu aspoň na Velehrad a vyrazím třeba na Ukrajinu. 
A tak vám všem vzkazuji: nebojte se mít přání a sny, nebojte se plnit si je a nebojte se 
neúspěchů!

Barbora Machová

KDYBYCH MĚLA TŘI PŘÁNÍ

Jednoho večera si jen tak v klidu stojím na kopci, měla jsem náročný den a po-
třebuji si provětrat hlavu. A tak začnu přemýšlet nad mými sny. Vzala jsem si s sebou 
papírový lampion a mám v plánu sepsat svoje tři přání. Před pár lety by to nebyl pro 
mě takový problém, ale jelikož jsou jenom tři, musím dosti přemýšlet. Už totiž nejsem 
to malé dítě, které když vidělo nějakou hračku, tak ji hned chce. Na chvíli se zadívám 
do zčervenalého nebe a napíšu, zdraví mých blízkých. Přála bych si, aby všichni byli 
zdraví, protože je všechny potřebuju. Možná jsem sobec, ale o nikoho nechci přijít. 
Druhé přání mi dává zabrat. Chci si přát něco jen pro sebe, ale taky chci něco, pro 
dobro lidí okolo sebe. Nejradši bych ho darovala. Ráda dělám lidem okolo sebe radost. 
Když třeba někoho rozesměju, cítím takový dobrý pocit. Obzvlášť, když vidím, že byl 
ten člověk smutný. Připomnělo mi to, když jsem šla se školou do domova důchodců 
na besídku. Bylo hrozně milé, když se všichni sešli a my jim tam zpívali. Bylo vidět, ja-
kou měli radost. Pro nás malé děti, to bylo jen představení, ale pro ně, to bylo něco víc. 



Možná to bylo vánoční atmosférou, protože Vánoce jsou přece o společně stráveném 
čase. Myslím si, že když za starými, mnohdy nemocnými lidmi, přijdou děti, tak je to 
dost potěší. Pomáhá jim to zapomenout na to, že byli před chvíli smutní.  V tu chvíli 
začnu myslet na lidi, se kterými trávím čas. Mé povinnosti zmizí, vypaří se jako pára 
nad lesem po dešti, ale pak se zase rozprší a ony se objeví znovu. Naštěstí jich tolik 
nemám, ale napadá mě, že bych se jich mohla jednoduše zbavit díky třetímu přání. 
Že bych ho použila? Není to však škoda? Povinnosti mají přeci všichni, nebudu se jich 
zbavovat. Poslední přání si musím nechat na něco důležitějšího. Nebe se začíná barvit 
zpět do modra, více do tmava, než jaké bylo celý den. Za chvíli bude tma. A teď mě to 
napadlo. Přání jen a jen pro mě. Vrátím se do minulosti. Chci vidět svého dědu. Chci si 
s ním sednout k odpolední kávě a povídat mu o skautu, gymplu a věcech, co mám v 
plánu. Je toho hodně, co bych mu chtěla říct. Poslední přání napíšu na lampion a dojde 
mi, že je nesplnitelné. Mám chuť ho škrtnout, ale ne. Teď už najít jen svíčku. Cítím se 
jako v pohádce, mezi vznášejícími lampiony. Zapálím plamínek, vložím do lampionu, a 
ten se pomalu nafoukne. Teď už ho jenom vypustím. Když už ho nedržím, tak si uvě-
domím, že má přání jsou někde ve vzduchu, jako nevyslovená slova mezi dvěma lidmi. 
Lampion se vzdálil a já vidím jen jemné plápolání na obloze, kde už pomalu vystupují 
hvězdy. Má přání jsou někde tam v dáli a zároveň i v mé hlavě. Usměju se a otočím 
se směrem domů. Podívám se na oblohu, kde už jsou pouze hvězdy a krásný měsíc.

Štěpánka Hauserová

STRAŠÍ

Straší.
 Straší nám. 

Straší nám v domě.
Straší v něm vážně hrozně. 

Hrozně v něm straší a prach se snáší. 

To přijdu ze školy, 
straší mě úkoly.

Čas bude ve škole!
…

 Zůstanou na stole. 

Straší i venku.
Straší i tam, 



kudy z domu utíkám.
Jen vyjdu ven, uslyším sten. 

Sten koček ulice, ty plny jich velice. 
Když na cestě leží, můj pes za nimi běží. 
Když kočky pryč běží, můj pes se ztrácí. 
Když kočky se ztrácí, můj pes se i vrací. 

Vždy jsme pak dojmů plni. Můj pes štěstím,
já toho mám plné zuby. 

Mám ale hlad, teď na mě pad. 
Otevřu lednici, hledám svou jídla krabici. 

Jo, v noci byla tu, teď vidím v ní prázdnotu. 
Kdo jen ji vyprázdnil, to nikdo netušil. 

Krabice mléka mlčí. Zelenina mlčí. 
Sklenice nutelly významně mlčí. 

Vždyť já to říkám. 
Jak nám tu straší!

I v zahradě straší. Všechno roste. Ale jen v té naší.
Den dva si v klidu sedím, pak v trávě se ztratím.

Říkáš si zahrada, krásná úroda!
Jenže pak přijde mrak

Všechno ti pokropí, kroupami pobije.
Mít zahradu, to je fobie. 

 
Domů vrátím se, zase tam zhrozím se.

Ta hora nádobí, vždy radost zahubí.
A prádlo ve špíně? Je mi fakt dost bídně.

 Furt se s tím každý per. Ten život není fér.

Jo ten náš dům, strachů je pln.

Zuzana Šimurdová




