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Úvod 
 
 

ArtBotič je společnost,   která  podporuje kreativitu dětí i dospě-
lých a spolupracuje s umělci z celého světa.  Jedním z projektů 
je  literární soutěž, která se zaměřuje na podporu českého jazyka, 
kreativity,  podporu  duševního  rozvoje,  generační   porovnání a 
hledání životních hodnot a pohledů na život, vzájemné propojení 
a obohacení. 

Soutěží  se  v následujících  kategoriích:  děti  a mládež  I. (6-11 
let),   děti a mládež II. (12-15 let) a děti a mládež III. (16-26 let) 
a také v seniorské kategorii. Od roku 2017 je kategorie 
dospělých rozdělena také do tří skupin: dospělí a senioři I. (27-
40 let), dospělí a senioři II. (41-59 let) a dospělí a senioři III. (60 
a více let). 

Všechny kategorie a skupiny obsáhnou stejné téma psané ve 
formě prózy nebo poezie.  
Literární  soutěže  se v tuto chvíli účastní soutěžící z ČR i žijící 
mimo ČR a především školy a soutěžící z Prahy 2. 
 
Patronem literární soutěže je spisovatel  
PhDr. Martin Petiška.  
 
Soutěž zaštiťuje a věcné dary poskytuje  
Magistrát hl.m. Praha a MČ Praha 2.  
 
Poděkování patří  
paní místostarostce Ing. Alexadře Udženiji  
a místostarostovi Ing. Jaroslavu Šolcovi   
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2014: „Klíč ke štěstí“ 
 

Poezie -  II. Kategorie  D+M 
1. místo 

Karolína Peterková 
 

KLÍČ KE ŠTĚSTÍ 
Na nebi třpytí se hvězda jasná, 
po boku měsíce velice krásná. 

Štěstí své našla, klíč ke štěstí má, 
vysoko na nebi je celá svá. 

 
Jedno nebe, miliony hvězd, 

klíče ke štěstí hledají po stovkách cest. 
Najít však nemusí, navždy bloudit budou, 

bez klíče ke štěstí hvězdnou oblohou. 
 

Stanou se kometou vesmírem prokletou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



2014: „Klíč ke štěstí“ 
 

Poezie -  I. Kategorie  D+M 
1. místo 

Dominik Kundrát 
 

KLÍČ KE ŠTĚSTÍ 
Byl jednou jeden kluk 

A ten byl šťastný jako buk, 
Když mu jednou vlétlo do cesty, 

Takové divné neštěstí. 
 

Neštěstí se k němu blíží, 
Oči se mu divně klíží. 
Předtím šel a teď leží, 

Co se stalo, chápe ztěží. 
 

Tentokrát měl hodně štěstí, 
Sanitka si cestu klestí, 
Příště bude přecházet, 
Bez myšlení na tablet. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



2014: „Klíč ke štěstí“ 
 

Poezie -  III. Kategorie  D+M 
1. místo 

Lukáš Soukup 
 

KLÍČ KE ŠTĚSTÍ 
Ten úsměv,který občas máme, 

Je to nejlepší,co známe, 
 

Někdy se ale stane, 
Že nás někdo zklame, 

 
Proto je dobré, 

Když je nebe modré, 
 

Když máš pravé kamarády, 
Kteří se ti nepostaví zády, 

 
Máš zdravou a skvělou rodinu, 

Úsměv na tváří,nejlépe každou hodinu, 
 

Máš pořád pro co žít, 
Proto slabší chvíle rychle šít, 

 
Najít si tu správnou lásku, 

Starat se o ní, o tu věčnou krásku, 
Jít si pořád za svým snem, 



Držet se toho každým dnem, 
 

Přitom se chovat stále správně, 
Být tak ukázněný ,jako k dámě, 

 
Když se však něco stane, 

Zatni zuby a ukaž svoje dlaně, 
 

Ukaž že se jen tak nevzdáš, 
Dojít ke svému snu, to se hodláš, 

 
I když spadneš, vždy se zvedni, 

Nechceš se stáhnout někam ke dni, 
 

Vždy se chovej jako k sobě rovnému, 
Ukaž dobro i tomu zlému, 

 
Snaž se přát i tomu druhému, 

Potom budeš žit život, 
Který bude bez problémů. 

 
A tato slova jsou pro mě něco jako štěstí, 

tak mi je zkus, vzít a dostaneš pěstí. 
 
 
 

 



2014: „Klíč ke štěstí“ 
 

Poezie -  kategorie senioři 
1. místo 

Marta Francová 
 

Vidění krásy 
Štěstí je umění 

vidět krásu i tam, 
kde zdánlivě není. 

 
V čem je krása? 

V rozpuklém kameni 
v nejprostší květině 

v řezavé ostřici 
ve vločce na líci, 
něžně tě studící 
ve vůni večera 
v sametu lišaje, 
letícím za šera 

ke smrti v plameni 
v tajemném znamení 
snu, jenž se vytrácí 

v posledním z tuláků, 
bloudícím za prací 
v dešťové kapce, 
jež ulpěla na řase 

ve slunci, v bažině 
v prohraném zápase 
v posvátné nevině 
ve zracích zvířete 
ve zracích člověka 
tak plane ve věcech 
všech krása odvěká 



na duši básníka 
jiskrou se mihotá 

vidět ji očima 
vidět ji bez očí 
hlava se zatočí 

nad krásou života 
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2014: „Klíč ke štěstí“ 

 
Próza -  I. kategorie D+M 

1. místo 
Natálie Čáslavová 

 
KLÍČ KE ŠTĚSTÍ 

Můj příběh začal, když mi bylo 12 let. Konkrétně v den mých 
narozenin. Dostala jsem mnoho zajímavých dárků, ale ten 
nejzajímavější byl od babičky. Byla to malá krabička, ke které 
byl dopis. Byl pořádně dlouhý, ale zkráceně tam stálo, že 
krabičku mám otevřít, až mi bude nejhůře, ale nejdříve za 2 roky. 
 
Ten dárek jsem nepochopila, ale něco mi říkalo,, že si mám 
krabičku pečlivě uschovat, že ji budu potřebovat. 
 
Den, po mých narozeninách mi zemřela babička a dozvěděla 
jsem se,  že  tatínek  má  rakovinu.  Ten  den  jsem  byla  na dně 
a chtěla jsem otevřít krabičku, ale ještě neuplynuly dva roky. 
 
Krabičku jsem neotevřela a postupem času na ni zapomněla. 
Prošla jsem si strašným obdobím, ale to nejhorší nastalo, když 
mi zemřel tatínek. Ano, přemohla ho rakovina. Proplakala jsem 
mnoho nocí, až jsem si vzpomněl na tajemnou krabičku. Musela 
jsem chvíli hledat, protože jsem vážně netušila, kam jsem ji 
uložila. 
 
Ale nakonec jsem ji přece jen objevila. Obsah krabičky mě 
zaskočil. Uvnitř byl další dopis a něco, co jsem nedokázala 
identifikovat, nemohla jsem přijít na to, k čemu to má loužit, tak 
jsem ji nejdříve přečetla dopis. Pak mi došlo, že je to klíč.  
V dopise bylo napsané, že mám jít do stodoly. Vůbec jsem 



netušila, že nějakou máme. Ale dobře, vydala jsem se na 
zahradu. Chvíli jsem ji hledala, ale pak jsem ji přece našla. 
Neměla jsem žádnou představu o tom, co mě tam čeká. 
Když jsem ke stodole došla, chvilku jsem zápasila s klíčem. 
Nemohla jsem ho dostat do klíčové dírky. Když tam konečně 
zapadl, zmocnil se mě strašný neklid. Pomalu jsem otevřela 
dveře.  Uvnitř byla černočerná tma. Neviděla jsem absolutně nic. 
Opatrně jsem jela rukou po dřevěné stěně a snažila se najít 
vypínač. Sice jsem se snažila být opatrná, ale stejně jsem v ruce 
měla minimálně tři třísky. Ale vypínač jsem nakonec nahmatala! 
Rozsvítila jsem, ale to, co jsem uprostřed stodoly uviděla, jsem 
vážně nečekala. A že moje představy byly vážně bujné! 
 
Ve stodole stál dřevěný kůň. Na krku měl přivázaný vzkaz: 
„Ahoj Aničko, jestli tohle čteš, tak už s tebou bohužel nejsem na 
tomto světě. Nevím, jak mě to napadlo, ale poprosil jsem jednou 
babičku, aby mi s tímhle trochu pomohla. Víš, lidé si před smrtí 
vždycky něco přejí. Já si přeju, aby sis tohoto koně vzala a dala 
si do pokoje. Proč zrovna toho koně? Už o něm nechci mluvit 
jen jako o koni. Seznam se s Bleskem, hračkou, která mě 
provázela celým dětstvím. Jezdil jsem na něm jako indián, 
dostihy i parkurové závody. Ani, pamatuj si, dal bych cokoli za 
to,  abych  tě  mohl  ještě  jednou obejmout, pohladit po vlasech 
a políbit na tvář. Dal bych cokoli za to, abych s tebou mohl 
strávit ještě jeden den a všechno ti lépe vysvětlit. Ale nejde to. 
Dej si Bleska do pokoje a pěkně se o něj postarej. Tvůj příští kůň 
bude živý, to ti slibuji! S láskou TÁTA. 
 
Byla jsem hrozně překvapená, byla jsem šťastná i nešťastná. 
Koně jsem si do pokoje odnesla a pečlivě ho utřela od prachu. 
Dala jsem ho na místo, abych se na něj vždycky, když se ráno 
probudím, podívala. Když jsem usínala, můj pocit byl jasný – 
byla jsem šťastná. Když jsem se nad tím zpětně zamyslela, 
dřevěný kůň byl můj klíč ke štěstí. 



2014: „Klíč ke štěstí“ 
 

Próza -  II. kategorie D+M 
1. místo 

Jakub Třešňák 
 
Tenkrát před patnácti lety... 
 
Všechno se to seběhlo velmi rychle. 
Klidně si ležím na nanovláknové sedačce a chřoupám měsíční 
brambůrky, když se ozve slabé pípnutí. Ze šatníku. Ale sluha ty 
elektrické moly už vyhubil...? V tu chvíli vládu nad mým tělem 
převezme zvědavost. Vstávám a opatrně se blížím ke stříbrným 
dveřím. Klika je už na dosah. Náhle se dveře rozletí. 
„Eh..., soráč, mylorde,“ klaní se přede mnou začouzený muž. 
Vyjeveně koukám na jeho drobný teleport na zápěstí. Nikdy jsem 
neviděl, aby takhle malé zařízení přeneslo celého člověka. Něco 
tady začíná silně páchnout. 
„Když se nebudete zlobit...“ 
„Vypadni!“ 
„Jsem na zámku lorda McLuny?“ 
„Za chvíli nebudeš!“ 
„Mějte strpení...,“ říká, načež vytahuje drobné fazolovité 
semínko. 
„Víte, co je tohle?“ říká mi. 
„Ne,“ odpovídám. Vztek ve mně utichat. Začíná to vypadat 
zajímavě. 
„Semínko posledního atraciového stromu na Titanu,“ lehce se 
usmívá, „hodnota tří miliard kreditů českých.“ Tak na tohle 
nemám. Poslušně mi klesá dolní čelist i kolena a já koukám, ne, 
přímo zírám na tu věc, která by si zasloužila býti posvátnou. 



Mezitím však cizinec vytahuje další zázrak. 
„Smaragdové náušnice princezny Agriaty z Marantu. Hodnota 
padesáti osmi milionů Krč.“ 
„Zlaté výpary z horkých zřídel planety Aura 3. Vyvážily by celé 
jmění Tří Galaxií Keplera.“ 
„Šíp Attily II. Nejposvátnější předmět všech vojevůdců.“ 
„Safírová váza ze ztracené říše Mirtanů. Hodnota...“ odmlčí se, 
„...nevyčíslitelná.“ 
„Úlomek ztraceného měsíce Flirenu. Jediný existující exemplář.“ 
„Zpívající mušle z Europy. Třikrát předčily nejvyšší kulturní dílo 
planety Múza.“ 
„Kdo jste...?“ klesne mi čelist bezděčně ještě níž. 
„Já? Učitel štěstí,“ říká mi s úsměvem na tváři. 
„Co...é...?“ mumlám zmateně. 
Muž, přecházeje ladným krokem po místnosti, si beze spěchu 
sbírá své poklady. Zubí se přitom na celé kolo. 
„Víš, cestuji po všech galaxiích a shromažďuji ty nej artefakty 
národů. Jed vodního škorpióna z Aquy 5, šperky její milosti 
Císařovny irtské, soška nejuctívanějšího boha Krištýnů... Jediná 
z těchle tří věcí by mě mohla učinit multimiliardářem. Ale to já 
nechci.“ 
„Proč?“ nechápal jsem. Moje lordská mysl, již dávno pokořená 
astronomickými hodnotami předmětů, není s to pochopit, jak 
může někdo vlastnit takové bohatství. Nevyužité! A já ho mám 
nadosah ruky! 
„Protože bych nebyl šťastný. Pro mě tyhle předměty nemají 
žádnou hodnotu. To, co jsem ale udělal pro jejich získání je k ne-
zaplacení.“ Ušklíbl se. „Doslova. Utíkal jsi někdy před 
masožravými kmeny stromů N´arto? Přelézal jsi někdy vrcholky 
Netolyckého pohoří, jež sahá až za atmosféru planety?  



Létal jsi někdy asteroidy Vežské soustavy? Dělal jsi někdy něco 
takového?“ 
Ani si neuvědomuji,že mi tyká. Vnímám jen neskonalou 
pitomost toho člověka. Jakou hodnotu mají zážitky? Jmění, 
bohatství, to má přece hodnotu. 
„Jsi blázen!“ křičím na něj. 
„Vážně? A k čemu je ti vydržování rozsáhlého panství, když ani 
neznáš ten šípkový keř s červenkami za rohem?“ triumfoval. 
Dochází mi argumenty. Můžu stokrát omílat to samé, ale to budu 
vypadat jako lord Březina z Háječkova. Už se nechci hádat. 
„Přemýšlej o tom,“ zní místností. Cizinec klidně otáčí svým 
teleportem. Vidím, jak prší vzhůru a mizí. A je pryč. Zadumaně 
si sedám a přemýšlím. 
- 
Do nebe se dere proud vody a skrápí všechny přítomné. Vodní 
čerpadlo je puštěno na plný výkon. Z pouště se ozývá jásot. Vím, 
že se ozývá na celé planetě. Oceány se po milionech let zase plní 
vodou. 
„Vivat McLuna! Vivat jeho vodní čerpadla! Hurá! Hurá! Hurá!“ 
Vychutnávám si tu slávu. Ale necítím pýchu. Cítím štěstí. Pravé 
nefalšované štěstí, ne takové to umělé, které jsem kupoval 
v Miklanii. Udělat radost jiným lidem – to je ten pravý klíč ke 
štěstí. A z davu se na mě zubí onen cizinec, který mi před 
patnácti lety změnil život. 
 
 
 
 
 

 
 



2014: „Klíč ke štěstí“ 
 

Próza -  II. kategorie D+M 
1. místo 

Antonín Tuček 
KLÍČ KE ŠTĚSTÍ 

Byl kdes, kdys jeden muž. A ten měl hromadu peněz, avšak chtěl 
víc a víc. Ale co ho trýznilo nejvíc, bylo to, že nemá ženu. Tak se 
jednoho jarního dne vydal na plavbu po moři, aby našel to, co 
hledal.  Po  několika  měsících  brázdění  všech  moří a oceánů, 
u jednoho malého korálového ostrova v Tichém oceánu uviděl 
mořskou pannu, všichni námořníci se nahrnuli k boku lodi.  
Za chvilku se na hladině objevily další. Jeden z posádky skočil 
bez rozmýšlení za nimi. „Muž přes palubu!“ volali ostatní. Ale 
dotyčný plaval od lodi k mořským pannám, ale jakmile byl 
v jejich blízkosti, jedna ho stáhla do hlubin. Tři další muži se 
okamžitě vrhli na pomoc. Podařilo se jim jako zázrakem ho 
zachránit. Nikdo neví, jakým způsobem se jim to povedlo. A ani 
na tom nezáleží. 
Plavba pokračovala dál. Za nějaký čas se dostali k dalšímu 
ostrovu. Uprostřed něho byla hora s obrovským vyhaslým 
sopečným kráterem. Všude kolem byla bujná vegetace, lesy, 
skaliska. „Přistaneme zde“, rozhodl náš hlavní hrdina. Jmenoval 
se Emanuel. Chtěl zde doplnit zásoby pitné vody, ovoce a pří-
padně masa z ulovené zvěře.  Pět svých mužů zanechal u potoka, 
aby nabrali vodu, zbylí pokračovali hustým pralesem. Dalších 
deset zůstalo lovit. Emanuel s ostatními si klestil průchod 
mačetami neprostupným terénem. Asi po hodině dorazili na 
mýtinu s jezírkem s teplou vodou ohřívanou spodními sopeč-
nými prameny. Všichni se s chutí vykoupali a umyli.  



Jen Emanuel, sám, pokračoval v průzkumu neznámého ostrova. 
Bez mapy a představy, co ho čeká. Překvapilo ho, když se prose-
kal rostlinstvem na pláž s téměř bílým pískem. Co to? Chaloup-
ka  se  střechou  z  bambusů a travin. Hned za ní skála, vodopád 
a pod ním tůň s průzračnou vodou. Překvapen zůstal stát. Ve 
vodě plavala krásná dívka, která po chvíli vylezla ven. Neměla 
nic na sobě. Pak spatřila Emanuela. Byla to láska na první 
pohled. Kde se tam vzala, a co tam dělala, není důležité. Pozvala 
ho do domu, pohostila ho. Později se snažil najít nějaké květiny, 
chtěl ji potěšit. Vyšli pak bok po boku na sopečnou horu. Již se 
připozdívalo, dívali se spolu na nádherný západ slunce a vy-
cházející první hvězdy. Již se soumrakem se vrátili k ostatním na 
loď. To bylo otázek: „Kdo to je? Kde jste ji vzal? Proč jste přišel 
tak pozdě?“ Všechny odbyl mávnutím ruky, neodpověděl, jen 
stále hleděl na mladou ženu. Jakoby se jí nemohl nabažit. Odešli 
do kajuty. A loď vyrazila na širé moře. 
Když ráno vyšel Emanuel na kapitánský můstek, řekl mu vrchní 
důstojník, že v přístavu mohou být za tři dny. Druhý den však 
přišla obrovská bouře a nebohého Emanuela spláchla velká vlna 
přímo od kormidla, bohudíky rovnou na záchranný člun, který se 
nárazem jeho těla spustil na rozbouřené moře. Emanuel ztratil 
vědomí. Probral se po nějaké době - klidné moře, modrá obloha 
bez mráčku, nic a nikdo na dalekém obzoru. Jediné co měl, byl 
zbytek vesla a nůž. Měl hlad. Byl bezmocný. Vyčerpáním usnul. 
Probral ho náraz, člun se ocitl na pobřeží a v dáli svítila světla 
města. Bloudil přístavem a v doku uviděl svou zbědovanou loď, 
poničenou bouří. A co se nestalo: zrovna z ní vystupovala 
posádka a za nimi jeho drahá dívka v černém. Shledání jak 
z amerického filmu. Jak to dopadlo? Svatba. Děti. A jestli 
neumřeli, šťastně žijí dodnes. Poučení? Klíčem ke štěstí nejsou 
peníze, nýbrž žena, láska a štěstí. 
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                       KLÍČ KE ŠTĚSTÍ 

Klíč ke štěstí? Nad tím se musím chvíli zamyslet… Myslím 
... Myslím… Myslím, že každý z nás má jiný klíč ke štěstí, 
například   pro  mne  je  klíč  ke  štěstí opravdové kamarádství. 
A když myslím opravdové, tak opravdu, opravdu vážné. 
Takového kamaráda mít je pro mne více než klíč ke štěstí. Můžu 
mu říct všechno, nemáme mezi sebou žádné tajnosti, chodíme 
spolu ven, společně navštěvujeme kroužky a jezdíme na koních. 
Co víc si přát,  když  nám  na  koňském  hřbetě  vítr  pročesává 
vlasy a … 

„Julie! Julie! Prober se! Co se s tebou dneska děje? 
Soustřeď se ... Jasné? Znovu! 

Přejeď na levou stranu a prodlouženým klusem ke K a pak 
lehkým cvalem k M. Pak se otoč a znovu klusem ... Pracovním!“ 
křikla na mě trenérka. Lekla jsem se a probrala jsem se ze snění. 
Nebylo mi dobře a náladu na cvičení drezúry jsem taky neměla. 
Pobídla jsem Sygy ke klusu. Projely jsme mezi K a M a pak 
jsme se znovu klusem, tentokrát již pracovním, dostaly k 
trenérce. „No tak, co se to s tebou děje? Řekla jsem LEHKÝM 
CVALEM k M  a  ty  jsi klusala. Dneska končíš, odkrokuj Sygy 
a odveď ji do boxu. O krmení se nestarej, nakrmí jí Max. A tohle 
se už opakovat nebude, jasné?“ „Ano…“ řekla jsem tichým 
hlasem. Sygy jsem pohladila po upoceném krku  a  odkrokovala 
jsem ji. Stačila jsem ji ještě vyhřebelcovat a vyčistit jí kopyta, 
pak jsem uháněla domů. Byl krásný letní podvečer, slunce již 



bylo skoro za obzorem a vzduch se nad silnicí třepotal vedrem. 
Přešla jsem silnici a čekala na autobus. 

V jedné ruce jezdeckou čapku, v druhé mikinu. Byla jsem 
unavená, ale hlavně mě pořád trápila jedna věc: nedávno jsem se 
pohádala se svou nejlepší kamarádkou. A to mě opravdu velice 
mrzí. Proč nejsem schopná se jí omluvit? Já jsem se přeci začala 
hádat! Já jsem to všechno začala. Hodila jsem mikinu na 
chodník a sedla si na ni. Rukou jsem prohrabovala písek, co mi 
ležel vedle bot. Koukala jsem do slunce a poslouchala ptačí 
zpěv, užívala si tepla a léta. Přijel autobus. 

„Ahoj Juli, jak bylo u koní?“ zeptala se maminka, když jsem 
přišla do kuchyně. „Jo, fajn,“ odpověděla jsem a snažila jsem se, 
aby to znělo co nejmíň příjemně. „Co se zase stalo?“ 

„Nic.  Nevolala  Dana?“  „Ne,  nevolala.  Já  myslela, že jste 
se pohádaly!?“ „Hm…Tak zatím, jdu si napsat úkoly. Přijdu až 
na večeři,“ řekla jsem utrápeným hlasem. Vyšla jsem z kuchyně 
a vyběhla po schodech do pokoje. Zavřela jsem dveře a sedla si 
na postel. Můj kocour  Macek  mi  ležel na polštáři. Pohladila 
jsem ho a začala jsem plakat. Slzy jsem utírala do jeho hebkého, 
kocouřího kožíšku. Macek se ale vzápětí ohnal a sekl mě drápy 
do tváře. Hlasitě zasyčel a seskočil z postele. Celá v šoku jsem 
ho vzala a vyhodila z pokoje, znovu jsem zavřela dveře a sedla 
si  do  křesla.   Vzala  jsem  telefon a vymačkala Danino číslo. 
Do očí mi vyhrkly slzy. Číslo jsem smazala a telefon hodila na 
p o stel.  Sáh la jsem d o   tašky  pro   u čen í  a  se slzami v očích 
začala psát úkoly. 

Druhý  den  ve  škole bylo hotové peklo. Nic se mi nevedlo. 
Z matematiky dvě čtyřky a z chemie dokonce pětka. Den na nic. 
Po škole jsem běžela domů co nejrychleji, abych se stihla před 



hodinou parkuru vysprchovat. Doma jsem hodila tašku do kouta 
a běžela do koupelny, osprchovala jsem se, vzala jsem si rajtky, 
čapku,  vestu  a  rychle  jsem utíkala na autobus. Stihla jsem ho 
a dokonce jsem se nezapotila! Vystoupila jsem z autobusu a šla 
lesem k brance do jízdárny. Vešla jsem a rychle zaběhla do stájí. 
Sygy zaržála na pozdrav. Pohladila jsem ji a dala jsem jí mrkev, 
vykydala jsem box a vyhřebelcovala ji. Ještě před hodinou 
parkuru jsem uviděla Danu, jak vede Amadea, svého anglického 
plnokrevníka. Otočila jsem se na Sygy, ta pokojně přežvykovala 
jablko. Přivázala jsem ji k boxu a běžela jsem za Danou. Když 
jsem vyběhla ze stájí, jen jsem ji zahlédla, jak cválá s Amadeem 
po louce. „Maxi!! křikla jsem, „Dana nejde skákat?“ Max se 
zamračil a opřel vidle o plot, pak se podrbal na hlavě: „Jo, měla 
by jít. Teď šla protáhnout Amadea na louku. Chtěla se prý 
provětrat!“ Zasmál se a znovu se pustil do rozhazování sena. 

Vrátila jsem se k Sygy. Osedlala jsem ji a nasadila uzdu. 
Vyvedla jsem ji a došly jsme do jízdárny. Všechny oxery a kava-
lety už byly na svém místě, trenérka si něco zapisovala do 
sešitu. Znovu na mne padl smutek. Pohladila jsem Sygy po čele 
a pročísla jí hřívu. Přivázala jsem ji k plotu a vyhoupla se do 
sedla. Čekala jsem a ani nevěděla na co. Měla jsem Sygy už 
dávno rozklusat i rozcválat, ale koukala jsem na ostatní. Vtom 
přijela Dana. Sesedla a odvedla Amadea do jízdárny. „Dano! 
Potřebuji s tebou mluvit a …“ Dana se otočila a usmála se. Její 
hnědé vlasy vykukovaly z čapky. „… A… a potřebuji se ti 
omluvit!“ Dana sesedla a přivázala Amadea k plotu jízdárny, 
hned vedle Sygy. Vzala mě za ruku a táhla mě do stájí. Zastavila 
se před sedlovnou. „Dano,…“ oči se mi zalily slzami, „moc se ti 
omlouvám, nevím, co to do mě vjelo, chovala jsem se jako 
úplná hlupačka. Moc se ti omlouvám. Vážně moc!“ řekla jsem a 



utřela si slzy do rukávu. Dana se usmála:„Vždyť já se na tebe 
nezlobím: Vůbec. A navíc jsi měla pravdu. Je hloupost hádat se 
kvůli  fotkám  a  vzhledu.“  Objala  mě.  Začaly  jsme  se  smát  
a  běžely  jsme  k  jízdárně.   Ostatní už skákali,  a  jelikož naši 
koně nebyli tolik připravení, rozhodly jsme se, že pojedeme na 
vyjížďku. „Ještě jednou se ti moc omlouvám. A je fajn, že jsme 
zase kamarádky,“ řekla jsem. Pohladila jsem Sygy po krku. 
Dana se usmála. „Nechtěla bys jet o prázdninách k našim na 
Moravu? Já se tam sama nudím.“ „Jo!“ „A Amadea a Sygy 
můžeme vzít s sebou. Babička má ve stodole čtyřiboxy.“ 

Celé  odpoledne  jsme  se  projížděly  po  polích  a  loukách, 
k večeru  jsme  zajely  do  lesa.  Celou  tu dobu jsme si povídaly 
a byly jsme obě šťastné, že můžeme být spolu. Pak se Dana 
zastavila. Chytla mě za ruku. Do ní mi vtiskla řetízek. Byla to 
malá podkůvka, rozdělená na dvě části. „Druhou půlku mám 
já!“ řekla Dana. Na podkově stál i nápis, přečetla jsem si ho: 
Kamarádství je ten pravý klíč ke štěstí! 
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KLÍČ KE ŠTĚSTÍ 
 Docela obyčejný den. Jako mnoho jiných. Sluníčko zvědavě 
vykukuje za mráčky a trochu se na mě směje. Proč ne, vždyť 
krásná příroda přímo volá po jarní pohodě. 
 Nedělní odpoledne. Co s ním? Tu se najednou ozve čísi 
hlas: „ Babí, nechceš hrát scrabble?“- „ To víš že chci. Musím si 
trochu provětrat myšlení a mozkové závity. Tak honem všechno 
připrav!“ 
 Na stole se objevila otevřená herní deska, pytlík s kameny, 
tužka, papír. První losování. Začal boj o body. Zásobníky rychle 
měnily svou skladbu písmen. Kdo asi vyhraje? Slova vzájemně 
do sebe zapadají, skóre je střídavé. Konec dobrý, všechno dobré. 
Jeden vítězí. Tak trošku mu pomohlo štěstí. 
„ Babí, co je vlastně štěstí?“ 
„ Dosáhnout na ně, to chce odvahu, píli a lásku. Začíná prostým 
narozením každého z nás. Záleží na rodičích jak malého občánka 
přijmou, jak se o něho starají, jak ho vychovávají. Učebnici 
cesty ke štěstí nenajdeš. Musíš sám hledat, rozlišovat správnost 
oproti falešnosti, lenosti a hrubosti. Pak se dočkáš.“ 
 Přivírám oči, vzpomínám. Jak to tenkrát bylo se mnou? Co 
vím od svých báječných rodičů? 
 Psal se rok 1934. Doba světové krize. Hlad, bída, 
nezaměstnanost šly ruku v ruce s sebou. A v malém domku se 
ráno ozval pláč druhorozené dcerky. Zase holka. Očekávaný syn 



se jaksi nedostavil. Nevadí. Snad příště. Ale příště už nikdy 
nebylo. Dali mi jméno Marie Anna. „Tož vitaj děvuško,“ řekl 
můj táta. K němu se přidala babička, postava ve svérázném šatu. 
Tak trochu připomínala babičku z knihy od Boženy Němcové. 
Nosila dlouhou nařasenou sukni, kazajku s dlouhými rukávy, 
čistý šátek na hlavě skrýval každodenně umně splétaný cop 
šedivých vlasů. Byla hodná a laskavá. Houpala mě v kolébce za 
tichého zpěvu lidových písniček. Houpy hou. To se to spalo. 
Když už jsem byla trochu větší, nosila mě v loktuši z teplé 
vlněné látky na zádech nebo na hrudi. Tradiční tehdejší zvyk 
v Moravsko-slezském kraji. 
 Další šťastné životní příběhy naplněné láskou v rodině 
nenechaly na sebe dlouho čekat. Protože měl tatínek hodně 
sourozenců, po jejich provdání a oženění přibyla řada nových 
příbuzných. Často nás navštěvovali. Maminka byla pohostinná, 
nabízela hostům vesnické domácí dobroty. Jednou při takové 
příležitosti zjistila, že došel ve spížce ocet. Našla rychlé řešení. 
„ Mařenko, dojdi do obchodu. Tady máš peníze.“ 
Oslovená jsem byla já, čtyřletý človíček. Koloniálek se nacházel 
nedaleko vedle místní hospůdky. Auta tam nejezdila, jen povozy 
tažené kravkami. Nebezpečí tedy žádné nehrozilo. Lidé se 
navzájem dobře znali. 
„ Mařenko kaj iděš?“ 
„ K panu Vajdovi pro ocet.“ 
Cestou domů s nákupem se mi ale v hlavičce všechno rozleželo. 
Ve vratech stál žebřiňák plný voňavé zelené trávy. Přímo lákal 
k poležení. Neváhala jsem a vylezla nahoru, a ustlala si jako 
v pelíšku. Všichni čekali marně. Hledali ve vsi, na zahrádce, ve 
stodole, na políčku, u zvířátek. Dítě nikde. Našla mě zase ta 
babička. Na fůře jsem spokojeně spala s lahví octa v ruce. 



Okamžik velikého štěstí. 
 O raném dětství ve stáří a v dospělosti rádi posloucháme. 
Mládí ale musí jednou odejít. Ty hezké počátky nám musel 
někdo vyprávět. Jinak bychom si je v paměti neuchovali. Patří 
poděkování těm, kteří tak činili. Vždyť popovídání či posedění u 
jednoho stolu bylo dost vzácné. 
„ A babi, ty jsi prožila druhou světovou válku. Kam se tehdy 
štěstí schovalo?“ 
„ Ono se neschovalo, stálo při nás v těžkých chvílích života. 
Když jsme se třeba vrátili ze školy živí a zdraví. Cesty štěstí jsou 
někdy hrbolaté a dlouhé. Vzpomínky se ale nevytratily.“ 
 Byl večer. Všude pusto a tma. Jen kroky pozdních chodců se 
ozývají v dáli. Rodina sedí tiše u stolu. O čem asi přemýšlejí? 
Snad o lepším zítřku. Dobrou noc. Spánek se pomalu ukládá na 
jejich víčka. 
 Nedělní ráno. Všichni se probouzejí. Vtom přibíhá soused a 
rozčileně něco povídá o osvobození. Konečně! Maminka honem 
ušila z látky tříbarevnou vlajku a spolu s tatínkem ji vyvěsili na 
balkóně. Jak krásně vlála! A větřík možná šeptal jakousi melodii 
o radosti. Najednou se objevuje na cestě kolona ozbrojených 
německých vojáků. Vyskákali z vozů, rozestavěli děla. Vyvěšený 
prapor strhli, pošlapali. Muže odvezli neznámo kam. 
 Přišla noc. Co když se pomstí a dům zapálí? Nejistota 
nedovolovala spát. Proto byly postaveny hlídky. Obloha jako 
uhel černá, jen hvězdy trochu svítily. Maminka, babička a my 
dvě děti jsme se ukrývaly nejdříve v porostu zahrady chráněny 
stromy a hustými keři, pak už jen ve sklípku na brambory. 
 Je opět ráno. V dálce slyšet hukot motorů a křik. Znova 
Němci! Češi ale bedlivě hlídají jedinou možnou přístupovou 
cestu po mostě do města. Na poli vzplál oheň. Okupanti zbaběle 



pálili své dokumenty.  Co bude dál? Vzdávat se nehodlají. V tom 
se vysoko v oblacích objevují letadla spojenců jako hejno 
stříbrných racků, krouží nad krajinou. Voda řeky vysoko stříkala 
při dopadu bomb. Přišla k nám dlouho očekávaná svoboda. 
Válku jsme přežili. Měli jsme štěstí. Tatínek se nám vrátil 
v hodně zuboženém stavu. 
„ Babi, to je prima. Existuje vůbec nějaký klíč ke štěstí?“ 
„ Ano. Je ale uschován v tajemství života každého z nás. Musí se 
hledat od časného rána při probouzení,  až do pozdního večera 
když uléháme k spánku. Záleží jen na nás, zda ho najdeme. A 
když se nám to podaří, není větší radosti, než té, která se v nás 
zahostí.“ 
 Další pěkné příběhy naplněné láskou v rodině a 
v manželském soužití jsou napsány v knize osudu. Dočteme se 
v ní o oblíbeném cestování za hranice všedních dnů, o dobrém 
uplatnění v zaměstnání, o pěstování sportovních a kulturních 
koníčků, o přátelství s druhými. 

Být nějaký čas úplně bez starostí je pro každého člověka 
snem. Nám se ho podařilo opakovaně splnit. Nejbližším 
pobytem pro možnou rekreaci byla chata na Šumavě.  Proměna 
cest  na  rekreace, do lázní, k moři, plánování pro každou 
dovolenou nějak patřila k běžným starostem. Přemýšlet a zase 
přemýšlet. Kousek štěstí se potom určitě dostaví. Mít někoho rád 
tomu napomáhá. Člověk člověku musí být spolutvůrcem, 
dobrým kamarádem. 
„ Babi, já mám rád našeho pejska Bena. Je to také trochu klíč ke 
štěstí?“ 
„ To víš že je. Život bez přátel je smutný. Každý si hledá někoho 
blízkého. A nemusí to být osoba. Může ho nahradit i domácí 
mazlíček. Někdo chová králíky, jiný holuby, další dokonce hady. 



Když jsem byla já malá, měli  jsme kočičku Micku. Vozila jsem 
ji v kočárku, nosila v náručí, podstrkovala různé pamlsky. A tak 
mi říkali „ kočičí máma.“ Ráda na všechno vzpomínám.“ 
 Pěkný vztah ke zvířátkům nám všem zůstal. Rodinný domek 
přál dalším kocourkům. Ani rybičky v akváriu nebyly 
k zahození. Tiše pluly po vodní hladině, skrývaly se v travinách. 
Pohled na jejich rej uklidňoval naše oko i myšlení. Také 
vnoučata našla své zalíbení v chovu zvířátek. Jedna měla želvu, 
druhá zase křečky.  Speciální chovná klec vybavená malým 
kolotočem, úkrytem a napajedlem měla všechno potřebné ke 
spokojenosti tvorečků. Běhali, pištěli, hráli si, prolézali trubkou, 
živili se. Když mladí s rodinami odjížděli na dovolenou, přivezli 
je k nám. Měla jsem vždycky obavy z péče o ně. Ale vždycky to 
naštěstí dobře dopadlo. 
„ A babi, hledáš ještě klíč ke štěstí když už jsi stará?“ 
„ Ano, budu až do konce svého života. Bydlím přece s vámi 
v domě.“ 
 Bylo mi už hodně roků když si syn usmyslil, že mi daruje 
k Vánocům počítač. No ale co s ním? „ Můžeš si na něm psát 
své novinové články,“- říká. Pomalu otvírá tu tajemnou skřínku. 
Na horní části desky se rozsvítilo malé světýlko a přátelsky na 
mě zablikalo. Klávesnice mi nedělala žádné starosti, uměla jsem 
dobře psát na psacím stroji. 
„ Přidám ti tam hodiny a kalendář,abys byla v obraze.“ 
Seznamování se s dalšími klapkami trochu problematičtější. 
Pomohlo mi pečlivé zapisování poznámek do bloku. 
„ Proženeš šipku, klikneš, naučíš se rozpoznávat potřebné znaky. 
Vybereš si heslo dokumenty, a začneš psát text.“ 
Rozuměla jsem, ale budu to vědět ještě zítra? Pomalu, 
pomaloučku, každou chvíli jsem se snažila výklad opakovat. 



Kupodivu, za dva dny už šlo všechno lépe. Napsané texty 
přibývaly na osvětlených stránkách. Když mě počítač zradil, 
volání vnukovi pomohlo. Přispěchal, vysvětlil chybu, a já byla 
zase o něco moudřejší. Po vytisknutí šup do obálky. Stačí napsat 
adresu a poslat. 
„ Naučím tě ještě užívat elektronickou poštu.“ 
Nová nabídka, nové učení. Zvládnu to? Zase přišel na řadu blok 
s poznámkami. Přístroj se mým chybám neposmíval, docela se 
mi dařilo. A tak začala korespondence. Každý den jsem 
kontrolovala  doručené e-maily, nové dopisy potěšily. Pochopila 
jsem, že tento způsob komunikace je rychlejší, efektivnější. 
Technický rozvoj vzal útokem současnost. I já jsem to naštěstí 
pochopila. 
 V životě člověka se střídají mráčky a sluníčko jako na 
obloze.. Záleží jen na nás co kdy dokážeme. Důležité je 
nezmatkovat, zachovat vždy klid a rozvahu. Hledat, a hledat bez 
přestání svůj klíč ke štěstí. Otevřít pak bránu dokořán, pocítit 
radost ze svých dosažených úspěchů, rozdělit se o ně s druhými 
lidmi. Všude se najdou cestičky k jejímu dosažení. A v každém 
věku. Je složeno z drobných střípků s jakousi mozaikou na závěr. 
Začíná sebeúctou a pokračuje dál až do skonání. Klíčem ke štěstí 
ve stáří je pak spokojenost a odměna za to, co jsme v životě 
dobrého vykonali pro sebe i pro druhé. 
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2015: „Zázraky se dějí.“ 
 

Poezie -  I. Kategorie  D+M 
1. místo 

Lucie Frydrychová 
 

ZÁZRAKY SE DĚJÍ 
Zázraky se dějí, já to vím. 

A není to žádný šprým. 
Přišel ke mně, srdce mi vzal 

a květinu mi k tomu dal. 
 

Láska to byla jako hrom, 
Lásky bylo milion. 

Na Valentina jsem dostala dárek, 
Byl z nás malý párek. 
Ale ne párek uzený, 
nýbrž zamilovaný. 

 
Ptáte se, co na tom zázrak je? 

Protože mne někdo jiný miluje. 
Když se z okna podívám, lásku vidím. 

Já vím, že ho nikdy nezradím. 
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Poezie -  II. Kategorie  D+M 
1. místo 

David Herák 
 

ZÁZRAKY SE DĚJÍ KAŽDÝ DEN 
Zázrak může být cokoliv, 
záleží na úhlu pohledu. 

Může se přihnat odkudkoliv, 
ovlivnit to nesvedu. 

 
Pro někoho je to výhra ve sportce, 
vykouzlit úsměv někomu postačí. 

Pro některé tkví v historce, 
která se šíří pavlačí. 

 
Zázraky jsou v každém z nás, 

jen objevit je stačí. 
Na zádech cítím mráz, 
jak se zázrak ven tlačí. 

 
Pro některé ve víře tkví, 

zázraky jsou tu. 
Však člověk věřit nemusí, 

po jejich cestě jdu. 
 

Zázraky se dějí každý den, 
mně, Tobě, všem. 

Není to sen, 
pouze realita jen. 
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Poezie -  III. Kategorie  D+M 
1. místo 

Jáchym Reizer 
 

ZENIT 
Jak odporný a odpudivý je to svět, ve stínu zla ztrácí se na 

pohled. 
Nespočet brouků, po zdi vzhůru lezoucích 

každý jiným směrem, však jedním ohněm planoucí. 
Idol, idea, cíl – to vše klamem jest 

co zbyde ze stromu mládí? 
Jen uschlý pahýl. 

A ztratí důstojnost i čest. 
Strašlivý a krutý je trest zaslepených 

zeď do nebes nevede 
 jen do vod oceánů rozbouřených. 

Avšak hmyz to nevidí, nevidí vpřed 
Zírá jen před sebe na pozlacenou zeď. 

Dříve či později obrátit zrak zkusí 
pozdě je již 

vlna ho smést musí. 
Hmyz však není na zdi sám, nemůže ani být 

naděje umírá poslední 
to uzná i škarohlíd. 

Zázraky se dějí 
a to všude kolem nás 

každý den, každou noc 
je nás však příliš moc 

abychom je viděli jak se do zlatého roucha strojí. 
Pravé zlato je a koruna z křišťálu 

navštíví jen ty ,kteří nepili z poháru 
z poháru slepoty. 



Kolem slepých projdou jako stíny 
neviděny, nepoznány 

a tak i odchází 
lidé je obchází. 

Někdy stane se, časté příliš to není 
že některý uzří je 

dočkají se od něj však jen odsouzení 
a odcházejí zlomení, poražení. 

Krovky, křídla a kusadla 
nemají a opačně po zdi se vždy vydají. 
Výsměch je na jejich cestě doprovází 

jako přízračný průvodce jiných 
těch kteří zvolili opačnou stranu 

a narazili na zdi na přeostrou hranu 
vyměřena po krvavých mílích. 

Na konci není oceán 
k pravým nebesům cesta bolesti vede 

tam pouť svou končí poutníci odlišnosti 
ti kteří prožili samé strasti 

obětovali sami sebe 
a odměnou jim je nebe 
tak žijí lidé vedle sebe 

totiž jako brouci a trpící 
 onomu hmyzu patří oheň planoucí 
trpící dosáhnou pravé dokonalosti 

vyrovnanosti a spokojenosti 
a nesmrtelný odkaz je jim dán. 

Jak temný je v těchto dobách svět 
plný křivd a ubohosti napohled 

avšak soumrak ještě nedosáhl konce 
smrt nedotkla se svého zvonce. 

Čas ještě je vše napravit 
a zázrak 

poznat, prozřít a pozdravit 



mezi posledními před zenitem 
najde se snad někdo se správným citem. 

Člověk hodnot pravých, který lidstvo 
okovů konvence zbaví. 

Pak nastane čas překrásný 
avšak tomu se brouci jen smějí 

a já se směji jim: 
„Zázraky se dějí.“ 
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Poezie – kategorie senioři 
1. místo 

Banka Posltová 
 

ZÁZRAK PRO MĚ - ČAS? 
Spokojenost a štěstí jsou skryté v iluzích, 

které o věčné setrvání prosí. 
Jako se ale jednoho dne rozbijí růžové brýle,  

dávající klamavý pocit pomíjivého štěstí, 
tak i iluze se v čase rozplynou a zmizí. 

 
A co pak? Čekání na zázrak? 

Že se brýle slepí, iluze se vrátí 
a vše bude jako dřív? 

Přinese mi snění  rovnováhu zpět? 
Ne, tak to není, i kdybych snila mnoho let. 

 
Nevěřím na zázraky ve skutečném světě. 

Snad je najde malíř na paletě, 
objeví je sochař v kameni 
a básník ve svém básnění, 
klavírista ve svých prstech, 

spisovatel v nepopsaných listech... 
Kde je najdu já?  

 
Zázraky přece nejsou. Opravdu nejsou? 

Zázraky - aniž to snad kdo tuší, 
jsou zasety v našem srdci a duši. 

Potřebují k svému růstu jen naše doufání - a čas. 
Ten čas, který je v nás. 
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Próza – I. kategorie D+M 
1. místo 

Valentýna Trávová 
 

SLONÍKOVO VELKÉ PŘÁNÍ 
byl západ slunce a malý slon Eddie se díval ze své klece na 
zářící  červánky  a  říkal:  ”Jak  rád  bych  se podíval tam nahoru 
a povídal si s milými červánky”. Začal ostatním slonům vyprávět 
svoje přání. Ale ostatní sloni se na Eddieho jen zamyšleně 
podívali  a  začali se smát: ”Eddie, Eddie, ty máš ale představy” 
a se stálým smíchem odcházeli ke hromadě jablek. 
 
Eddie si ohryzal jedno jablko a na nebi tentokrát neviděl zářící 
červánky, ale žluté třpytivé hvězdičky s tatíčkem měsíčkem. Pak 
si Eddie vzpomněl, že hvězdičky Eddiemu každou noc říkají, že 
je čas jít spát. Eddie si tedy lehl mezi dva keříky a usnul. 
 
Vedle nich však bydleli havrani a krkavci. 
 
Havranů tam bylo šest… první si něco mumlal, druhý se 
pokoušel létat, třetí jedl po kusech trávu, čtvrtý si vytrhával peří, 
pátý se bezdůvodně chichotal, a ten poslední šestý se všem 
havranům za ty jejich blbosti ještě ke všemu posmíval. 
Za to obrovský černý krkavec jen vznešeně seděl na větvi nad 
všemi těmi trdly havrany a svýma modrýma očima se stále díval 
na smutného sloníka. Z ničeho nic k němu přilétl, sedl si na jeho 
dlouhý  zakroucený  nos  a  povídá:  ” Krá,  já jsem Miranda… 
už podle mého kouzelného jména je poznat, že jsem čarodějnice 
krá, krá, ha, ha, ha”. 



Inu zkráceně: ”Vypij tento nápoj, splní ti tvé přání, krá”. Eddie 
ani chvilku neváhal a vypil ho do poslední kapičky. Miranda 
zamrkala a odlétla zpět. Najednou Eddiemu narostla křídla… 
jedno malé, druhé velké… cože?… třetí černé, čtvrté žluté, páté 
bez peří, šesté jako andělovo a šup bylo tam i jedno malé 
kormidlo na zadečku. 
 
“Co jsem to, prokristapána, za zvíře?” Začal se s údivem 
prohlížet Eddie. “Vždyť já přeci nejsem žádná stonožka, tedy 
spíš stokřidélka? Mirando!!!” Začal hlasitě křičet malý sloník. 
Nikdo se ale neozýval. Když v tom zafoukal vítr a sloník letěl do 
oblak. ”Dobrá byl jsem rozzlobený, ale teď už nejsem! Páni 
červánci, vy ale máte krásné červené obleky. A ty sluníčko, ty 
máš ale krásný ohnivý závoj. Hi, hi, hi, hi!” Smál se Eddie 
radostí. Potom však své těžké tělo neukormidloval a narazil do 
silniční značky. 
“Áááááá”, zaječel Eddie, když v tom si uvědomil, že to byl jen 
sen. Probudil se vedle svého ohryzku a vedle havranů. Když tu 
náhle skutečně přilétl krkavec a sedl si na sloníkův zakroucený 
nos… ”Jako v tom snu”, říkal si Eddie. A jak mu to vše postupně 
docházelo,  tak  neváhal,  vrazil   krkavci   do   zobáku  ohryzek 
a vyhnal ho pryč. ”Nechci být stokřidélka, ani nechci narazit do 
značky!” Uvědomil si však, že promeškal možná jedinou 
příležitost podívat se za červeným nebem. “Už se mi asi nikdy 
nesplní můj sen!!!“ povdechl si. 
Najednou uslyšel jakési zahoukání, “Tú, tú! Nebeský vlak, 
zastávka Sloníkov.” 
”Jujda, jujda to nesmím zmeškat, to určitě pojede za mým snem” 
a  skočil  do dveří  vlaku.  Všude  se  na  sebe   mačkala   zvířata 
i brouci. “Příští zastávka: Červánkov.”  



V tom momentě si všechna zvířátka povídala o Červánkově: 
”Těšíš se tam? No jistě tygře, pojď se mnou, zeptáme se berušky 
jestli neví něco o Červánkově. Velrybo, jak vypadá Červánkov? 
Krásně zebro, minule jsem si tam koupila kozačky…” 
 
a tak dále a tak dále… 
 
“Vlak zastavuje na zastávce Červánkov. Příští stanice Měsíc.” 
Eddie vystoupil a zamával vlaku a své rodině z oblak. Od teď 
neuvidíte na nebi jen obyčejné mraky, ale když se budete 
pořádně dívat, tak uvidíte i růžového slona s křídly. Z toho 
vyplývá, že zázrak není jen kouzlo nebo magie, ale i Vaše velká 
přání se můžou stát skutečnými. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2015: „Zázraky se dějí.“ 
Próza – II. kategorie D+M 

1. místo 
Maxim Chekurov 

 
ZÁZRAKY  SE  BUDOU  DÍT,  JENOM  MUSÍM  

TROCHU BDÍT. 

prolog 

Vlaštovka a růže. 

Vlaštovka odlétla do teplých krajin, 

bylo to asi tak někdy na podzim. 

Zasadila tam podivuhodné semínko, 

které se snažilo růst, ale nevyrostlo. 

Vlaštovka byla velice zklamaná, plakala a vzlykala. 

 

V tu chvíli přilétl Racek, 

,,co tu máš, kmotřičko Vlaštovičko‘‘ zeptal se. 

,,běda, běda, semínko mi nevyrostlo‘‘ odpověděla Vlaštovka. 

Racek přemýšlel a přemýšlel, ale nic ho nenapadalo. 

 

Najednou zasvítilo slunce přímo na semínko. 



Vlaštovka s Rackem znehybněli, otočili se a uviděli 

nádhernou modrou růži, která sahala až k nebi. 

Zázraky se budou dít, jenom musíme trochu bdít. 

Příroda je zázrak 
       Globální oteplování! Tato dvě slova určitě každý z nás už 
někdy slyšel. Co bychom měli udělat pro to, abychom tato dvě 
slova neslyšeli čím dál víc a víc? 
Nejprve samozřejmě musíme začít sami u sebe a své rodiny. 
Venku před domem má asi každý z nás barevné kontejnery na 
sklo, plast a papír, ale mnozí z nás bezsmyslně hází odpad do 
černého  kontejneru,  který  později  nejenže  zapáchá,  ale  věci 
z něho už nikomu dál neposlouží. Bohužel netřídíme odpad, tak 
jak máme, proto bychom měli začít hned, abychom přírodě 
aspoň trochu pomohli. Do žlutého kontejneru patří plast, do 
modrého patří papír a do zeleného nebo bílého patří sklo. První 
bod bychom měli a můžeme pokračovat dál. 
       Mnozí z nás myslí na své zdraví, ale proč tak intenzivně 
nemyslí i na přírodu. Vždyť právě příroda ovlivňuje naše zdraví. 
Auta a veškerá motorová vozidla vypouští do ovzduší různé 
plyny. Potom se nám špatně dýchá, a když jsou poblíž silnice 
různé ovocné stromy, pole a byliny, tak to do sebe vsáknou jako 
houba, potom to konzumujeme a stěžujeme si třeba na bolesti 
břicha. Proto je třeba snížit únik toxických látek, abychom 
nebyli nemocní a netrpěli různými chorobami. 
       Nejeden  z  nás a z naší společnosti jí nezdravé věci, a pak 
podle toho vypadá. Chodíme do různých fast foodu a ani 
nevíme, z čeho se vyrábí produkt, který konzumujeme a kolik je 
v něm tuku a kalorií. Měli bychom spíš jíst ovoce, zeleninu a pít 



hodně  vody  místo  různých  sladkých a alkoholických nápojů. 
A to proto, abychom zbytečně nezatěžovali Zemi. Jinak se třeba 
může stát, že na naší planetě bude hodně obézních lidí a pod 
jejich tíhou odpadne například nějaký kontinent. 
       Neměli bychom myslet jenom na sebe, ale také na přírodní 
prostředí kolem nás. Zachránit nějakého tvorečka, který to 
potřebuje. Nebo si nějakého toho pejska vzít z útulku, nebo 
adoptovat zvíře ze zoo a přispívat mu na jídlo a pelíšek. 
Například já mám doma kocoura, který se jmenuje Lis, 
v překladu  to  znamená  lišák.  Kocouru  je už devět let a má se 
k světu. O kocoura se spolu s rodiči velmi rád starám. 
        Z toho plyne poučení, že máme přírodě aspoň trochu 
pomáhat. Příroda se nám odvděčí sama. A možná nám věnuje 
nějaký ten zázrak. Já osobně dělám skoro všechno z toho, co zde 
píši a ještě mnohem více, nebo se o to aspoň snažím!!! 
 

Epilog 

Pořád musíme bojovat o náš zázrak. 

Také je potřeba stále v zázrak věřit, 

i když to vyžaduje mnoho úsilí. 

Pokud v zázrak nevěříme, 

tak nám modrá růže nevyroste. 

Zázraky se budou dít, jenom musíme trochu bdít. 

2015: „Zázraky se dějí.“ 
 



Próza – III. kategorie D+M 
1. místo 

Lukáš Pavlík 
 

Z
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Byl čtvrtek a v Německu jako každý všední den byla 
škola. Ve škole to však bylo jiné než dny předtím. Jakoby 
všichni začali být ospalí nebo umírali, protože jejich tváře 
byly nezvykle skleslé. David, mladý chytrý chlapec, byl ale 
asi jediným, kdo si toho všiml, jelikož ostatní děti se bavily 
dál a nelámali si nad ničím hlavu, jako by vůbec neviděli dál 
než za svůj kroužek přátel. Učitelé byli ostražití a koukali 
hodně často z oken. Jako by vyhlíželi něco krutého a ne-
lítostného. David si s tím ale dělal starosti jen malou chvilku, 
a pak si šel i on povídat a hrát se se svými kamarády. Když 
přišel domů, byl zděšen, protože i jeho rodiče se chovali stejně 
jako učitelé ve škole. Ale i teď to nechal být a staral se o své 
úkoly a domácí práce. Čtvrteční večeře ale nebyla taková, jako 
bývala, plná nadšení, povídání, a veselých historek z celého 
dne. Byla tichá skoro beze slov. Jediná slova, která zazněla, 



byla, ať podá někdo sůl. Po večeři šel David vykonat hygienu 
a šel si lehnout. Čekal, než přijde maminka, aby ho uložila ke 
spánku. Davidovi to však nedalo a zeptal se co se tu v okolí 
děje a proč jsou všichni tak strašně vyplašení a opatrní. 
Maminka řekla jednu větu:,,Neboj se synu všechno dobře 
dopadne, hlavně se neboj a věř.“S těmito slovy maminka 
zhasla, zavřela mohutné dubové dveře a odešla po za-
krouceném dřevěném schodišti dolů do obývacího pokoje za 
svým manželem. Davidovi to nedalo a musel přemýšlet nad 
tím, co mu maminka řekla. Proč by se měl bát a hlavně čeho 
by se měl bát, když je krásně a žádné zlé počasí by přijít 
nemělo. 

Vládnul nám rozumný člověk a všechno bylo v pořádku. 
Pořád nechápal, oč jde, ale věděl, že když něco maminka říká, 
tak  to myslí vážně a hlavně, že má vždycky jen a jen pravdu. 
S těmito konejšivými slovy se David vrhnul ke tvrdému 
spánku.  I  přes to, že usínal pokojně, zdáli se mu noční můry 
o tom, jak se dějí samé zlé věci a lidé umírají. Tyto noční 
můry naštěstí trvaly jen krátce, a tak si mohl užít noc v po-
klidnu. Když se ráno probudil a šel se dolů chystat k posled-
nímu dni školy v tomto týdnu, zastavili ho rodiče se slovy, že 
škola je uzavřena z bezpečnostních důvodů. Teď už David 
úplně nechápal, co se děje ale byl rád, jako každé jiné dítě, že 
není škola a to znamená volno. Volno, jež mělo podpořit jeho 
dětskou doposud šťastnou a bezstarostnou mysl. Byl sice 
zmaten, ale v jeho náladě převyšovala radost. Sešel se tedy 
proto se svými kamarády venku, kde si hráli. Hráli si do té 
doby, dokud jeden z nich neřekl, že viděl přijíždět veliká auta 
plná vojáků. Děti se zaradovaly, že uvidí vojáky a že je 
nejspíše budou chránit. V tu chvíli si opět David uvědomil to, 
že nechápe, před kým nebo čím by nás měli bránit a znovu se 
v něm vynořovala spousta pochybností. Nechtěl to neřešit, 
nerozuměl tomu, a tak si raději hrál dál. Když šli s kamarády 
domů, řekli si, že se zastaví na lahodnou a osvěžující 



jahodovou zmrzlinu, která se prodává v růžové cukrárně na 
náměstí. Když tam přišli, byl všude zmatek. Lidé pobíhali ze 
strany na stranu a někteří dokonce měli malá zavazadla, která 
měli přitisklá pevně na hrudi. Nebylo by to tak zvláštní, kdyby 
do  toho  ještě  nehučela  nepříjemně  houkající   siréna  spolu 
s křikem některých žen a řevu vojáků, kteří tyto neznámé lidi 
odváděli do mohutných aut, do kterých rvali až příliš mnoho 
osob najednou. David byl vyděšen, a tak zapomněl na 
kamarády a rozběhl se po náměstí k ulici, která vedla k jejich 
domu. 

Znenadání se zastavil, protože ve vchodu do ulice stál 
voják, který s úšklebem držel mladou půvabnou dívku a netáhl 
jí k ostatním do přeplněného vozidla. Najednou však přiběhl 
cizí muž, nejspíše její přítel či manžel, začal vojáka napadat. 
Vojáka překvapilo toto jednání, protože na něj nebyl 
připraven. Nepomyslel si, že by si někdo dovolil odporovat 
uniformě, jež znamená zákon a vyzařuje strach. Muž dívku 
osvobodil z nebezpečí a společně se snažili utéct do bezpečí, 
však  neúspěšně,  protože voják, který byl od muže napaden, 
se zvedl, vzal svojí příruční pistoli, kterou měl připevněnou 
kolem pasu a začal střílet po zběsile prchající dvojici. Bohužel 
pro muže, protože byl zasažen do nohy a to ještě do takové 
části, že nemohl chodit, ale musel kulhat. Takhle odkulhal 
několik  metrů  a poté zkrvácen spadl. Dívka se k němu vrhla 
a začala mu pomáhat, však neúspěšně, protože se k nim řítil 
zběsile rozzlobený voják s pistolí v ruce. Muž začal na dívku 
křičet, ať uteče a zachrání se, ta však nechtěla svého milého 
opustit a začala plakat. Se slzami v očích objímala svého muže 
a říkala, že ho nikdy neopustí. Muž nadále křičel, ať uteče. 
Nic se nedělo až do chvíle, kdy voják byl natolik blízko, že 
mohl  na  jistou  ránu  zabít  někoho  z  nich. Dívka se zalekla 
a konečně poslechla svého muže a začala opět zběsile utíkat 
do temných postranních ulic velkého spletitého města. Když 
voják  doběhl  k  muži,  začal  do něj kopat, až se muž svíjel. 



A  nakonec,  když to vojáka omrzelo, vytáhl opět svoji pistoli 
a  z  bezprostřední blízkosti vystřel. Podíval se potom okem 
po místě, kam dívka utíkala, ale nikoho neviděl, a tak se 
rychlým cvalem vrátil zpátky na náměstí. Toto všechno viděl 
David, který jen s vytřeštěnýma očima koukal a nevěřil, co to 
vlastně spatřil. Naštěstí však pro něho, voják ho nezahlédl, 
David  se  schoval  za  postranní sloup malého domku v ulici. 
I přes to, že se bál, vydal se tou samou ulicí. 

Když procházel kolem muže, zahlédl u něho v jeho 
náprsní kapse peněženku. Podle peněženky poznal, že je to 
otec jednoho z jeho kamarádů a nejspíš ta žena, která utíkala, 
byla jeho matka. Se zděšením v očích zavřel muži oči a v du-
chu řekl: ,,Odpočívej v pokoji.“ S těmito slovy se dal do běhu 
směrem  k jejich  domu,  ve kterém zahlédl vykukující rodiče 
z  oken.  Když  zahlédli  Davida,  hned  zmizely   jejich  tváře 
z oken a objevili se u vchodových dveří, do kterých chlapce 
vtáhli a byli šťastni,  že je živ a zdráv, i přes to,  že byl velice 
vyklepaný. Zeptali se ho, co se stalo a on jim vše vypověděl. 
Rodiče se zděšením syna objali a říkali mu, že vše bude dobré. 
Uložili ho ke spánku, jelikož už byl večer a maminka mu 
zopakovala podobná slova jako předešlou noc. David byl celý 
zděšený, ale i tak se mu podařilo usnout. Když se ráno vzbudil 
a kouknul se z okna, tak viděl, jak staví to samé vojenské auto, 
jako to co stálo minulý den na náměstí, ale s tím rozdílem, že 
teď zastavilo hned před jejich domem. To by Davidovi až tolik 
nevadilo, kdyby ale z něj nezačali vybíhat vojáci, kteří běželi 
rovnou k domu, kde chlapec žil se svou rodinou. V tu ránu 
vběhli do pokoje rodiče a nařídili chlapci, ať se rychle oblékne 
a vezme si do batohu jen ty  nejdůležitější věci. Když sešel 
dolů, do obývacího pokoje uviděl vojáky, kteří nařizovali, ať 
okamžitě všichni, kteří žijí v tomto domě, jdou do auta. Z tónu 
hlasu vojáka bylo jasné, že z toho má zábavu a že ho to těší. 
Otec však přišel k vojákovi a nabídl mu, že mu dá bohatý 
finanční obnos, když jim dovolí si vzít větší kufry na cestu. 



Jelikož byl voják v dobré náladě, tak svolil a vzal si 
bohatou hotovost. Když měli všichni sbaleno, odešli 
nasednout do velkého auta, ve kterém už sedělo několik lidí, 
spíše než jednotlivci, tak to byly rodiny s dětmi, až na jednoho 
plačícího chlapečka, který tam byl úplně sám, a musela ho 
uklidňovat nějaká cizí žena. Když byli všichni v autě, nasedl 
nejsilnější voják na korbu auta k lidem a ostatní vojáci nasedli 
dopředu.  Auto, jež bylo velice zatížené, se rozjíždělo pomalu 
a v průběhu celé cesty jelo pomalejším tempem. Podle zvuků 
motorů lidé poznali, že nejedou jen oni sami, ale že jede celý 
konvoj aut naplněný lidmi. Po příjezdu na místo určení se 
všichni zděsili! Byl to totiž dříve neblaze proslulý kon-
centrační tábor a v té chvíli všem bylo jasné, že jejich život už 
nebude tak dlouho trvat. Jen děti nechápaly, co se děje a kou-
kaly na pevnost Terezín jen jako na budovu se spoustou 
vojáků. Všichni lidé, kteří sem přijeli, byli okamžitě roztříděni 
na ženy, muže a děti. Všichni byli zbaveni svých zavazadel, 
šatstva a násilně dovedeni do cel. Nebyli tam ani dvě hodiny a 
už  měli modřiny  od  obušků  a minimálně desítka lidí, kteří 
se snažili uprchnout, byli okamžitě a nemilosrdně zastřeleni 
bez  ohledu  na  to,  kdo to vůbec byl. Bohužel přijížděli další 
a další lidé, jež to neviděli a pokusili se o totéž, bohužel 
neúspěšně, až na jednoho, který utekl, ale byl následně 
nalezen a bolestivě zabit. Na tomto místě viděl David svou 
milovanou rodinu naposledy, i přes to, že si to vůbec 
neuvědomoval. 

Na rozdíl od jeho rodičů, kteří se snažili dostat alespoň na 
poslední chvíli k němu jako ostatní rodiče k ostatním dětem. 
Všichni byli bohužel násilně potlačeni dozorci a následně 
odvedeni opět do cel. David, si myslel, že budou na jakýchsi 
pokojích, však to byl veliký omyl, protože cela, ve které byl 
on   a   spousta   dalších   dětí,   byla   jen   obrovská   místnost 
s rozvrzanými postelemi, na kterých se všichni váleli a trpěli 
hladem. Den za dnem utíkal a všechno bylo stejné jako den 



předchozí a předchozí den byl jako budoucí. Probíhalo to tak, 
že ráno byli všichni vyhnáni na dvorek, kde byli spočítáni a ti 
kteří byli buď pomalí, nebo měli jiný nedostatek oproti 
většině, byli do krve zmláceni a pohozeni ven před nastoupené 
spoluvězně, kteří po nich museli házet kameny. Za těchto 
podmínek brzy zahynula spousta dětí, ale zároveň přibývali 
noví a noví. David měl své kamarády a jakousi partu, ve které 
se přátelili a měli i svého vůdce, který měl bojovat za 
spravedlnost. Jakmile se o tomto dozvěděli dozorci, okamžitě 
si vyvlekli všechny, kteří v této partě byli, včetně Davida. 
Najít členy této party bylo snadné, protože se všichni báli, aby 
se jim něco nestalo, tak hned vše řekli a schovali se zpátky za 
ostatní. Když byla celá parta na dvorku, dal jim dozorčí 
vybrat, když vůdce zemře jejich rukou, tedy tak, že ho 
ukamenují, nebo si vybere jednoho z nich a ten se s ním utká 
na život a na smrt. Nikdo nechtěl zabít svého kamaráda, a tak 
se rozhodli pro druhou variantu, protože každý se domníval, 
že je největší vůdcův kamarád, a proto si ho nevybere. Vůdce 
byl vůdcem hlavně kvůli své chytrosti, a proto si vybral 
nejslabšího z celé party a to byl jeden malý chlapec, který sice 
neměl  sílu,  ale  vymýšlel  plány  a  bavilo  ho,  jak co udělat 
a  hlavně,  jak si schovávat a jíst jídlo, aby neměl takový hlad 
a zároveň mu něco zbylo. V tomto souboji bohužel chlapec 
zemřel,  protože  nosil  brýle, ale ty nebyly dovoleny, neviděl 
a nemohl včas zareagovat na rány. Všichni z tohoto zážitku 
byli zděšeni a vrátili do cely, rozhodli se, že své aktivity 
umírní na tolik, aby se to nemusel opakovat. 

 I za tuto dobu se některým dětem podařilo utéct, ale opět 
tak neúspěšně, že následovala okamžitá smrt, bez jakýchkoli 
okolků. S úporným hladem, vyčerpáním a tělesným násilím žil 
David v koncentračním táboře několik let. Ke všem těmto 
negativním  záležitostem  se  přidala  i nemoc. Nikdo nevěděl, 
o co jde, ale většina lidí tímto virem onemocněla, včetně 
dospívajícího chlapce, který několik nocí proležel v horeč-



kách, jež byly větší, než jeho organismus unesl, čímž bylo 
jeho tělo stále oslabenější. Byl však přesvědčen, že když bude 
věřit, tak zákeřnou nemoc překoná a uzdraví se. Vždy 
vzpomínal na ty samá slova jeho maminky, které ho držela při 
životě. Bylo těžké nenechat podlehnout svoji psychiku, když 
všude kolem lidé umírali na neznámou nemoc, v desítkách, ba 
i stovkách. Musel čelit mnoha nepříjemných chvílí s lidmi, 
kteří sdíleli stejnou celu. Tato nemoc za několik týdnů 
vymizela a to tím způsobem, že kdo ji měl, buď zemřel, nebo 
se vyléčil s nějakými následky v podobě špatného dýchání, či 
stavů  nízkého  či  vysokého tlaku. V těchto podmínkách 
David několik let žil a s pocitem v srdci, že všechno jednou 
skončí a on se dostane na svobodu. 

Nastal den D, ve kterém měl být obrovský odsun vězňů 
do většího koncentračního tábora na vyhlazení. Mezi 
vybranými byl i David, protože byl židovského původu jako 
jeho rodiče, a tak musel jako ostatní na dlouhou cestu. Po 
cestě se událo mnoho věcí. Někteří, zesláblí nemocí takovou 
zátěž nezvládli, ulehli k věčnému spánku a byli hozeni do 
příkopu. Někteří se samozřejmě i zbláznili a pokusili se utéct, 
některým se to i povedlo, nebo to tak alespoň vypadalo, pokud 
je tedy vojáci nenašli a nezabili jako ty, kteří utekli neúspěšně. 
David, jakožto chytrý chlapec, který na tomto strašném místě 
nemohl rozvíjet svůj intelekt, však chytrost v něm byla. Při 
cestě vymyslel plán, jak utéct. Věděl, že když to zkusí sám, 
tak neuspěje, a proto navedl skupinku otupělých lidí, aby 
utekli  s ním. Jelikož si mysleli, že se to povede, domluvili se 
a po nějakém čase, kdy už i vojáci byli vyčerpaní, se ve 
skupině zhruba třiceti lidí rozeběhli do hlubokého lesa. Takto 
velký úprk nikdo nečekal, a proto na něj nikdo nebyl 
připraven a vojáky to velice zaskočilo, takže nevěděli, co mají 
dělat, zejména když se k této skupině přidali i další lidé. 
Všichni utíkali a za nimi i vojáci. David se najednou z ničeho 
nic zastavil a začal koukat na dav pochodujících utrápených 



vězňů. Všichni prchající na něj začali křičet, ať b ěží a ne-
zastavuje. On ale stál a koukal. Viděl totiž nejspíše svoji 
maminku, která asi později zmizela v davu. Chlapec si dal 
ruku  na  srdce  a  rozběhl  se  dvakrát   rychleji   než   ostatní 
a v duchu si říkal: ,,Mami, věř mi, já to dokážu, dělám to pro 
tebe“. Utéct se povedlo jen málo komu z té obrovské masy 
lidí. Ostatní potkal nejspíš stejný osud, jako ty, co nevydrželi. 

Pro tuto skupinu byl David vzorem, protože naplánoval 
tento útěk. Po několika zmáhajících dnech bez jídla a jen s vo-
dou z místních pramenů nalezli starou polorozpadlou chatrč, 
jež byla tak porostlá hustým zeleným mechem, že vypadala 
jako by do lesa patřila už od nepaměti. Uvnitř samozřejmě 
nikdo nebyl, a tak se rozhodli zde zůstat. Nedaleko, jak zjistili, 
bylo pole se spoustou druhů plodin, takže se uživili natolik, 
aby přežili. Vody také neměli nedostatek, jelikož zde byla 
vyhloubena  studna.  V této chatrči pár jedinců žili další, roky 
a do okolí se vydávali jen zřídka. Po dvou letech se rozhodli, 
že polovina z nich půjde na průzkum, co se za tu dobu stalo. 
Když se výprava vrátila z nedalekého města, vrátila se s jáso-
tem a rudými tvářemi, protože smrtka v podobě nacistického 
praporu padla a byla opět svoboda. Celá skupina opustila 
chatrč a vydali se do města, kde je přivítali jako hrdiny, 
kterým přezdívali ,,šťastní ogaři“, jelikož byli na Moravě. 

Obyvatelé města jim dali jídlo, pobyt a poskytli lásku. 
Řada vězňů věřila, že když mohla přežít v takto strašných 
podmínkách, tak se jim již nikdy nic zlého nestane. Někteří se 
zde zabydleli a dožili svůj život, někteří jako David odjeli 
zpátky do rodného města, kde vyprávěli svůj příběh dalším 
generacím, neboť když má člověk víru a stojí za něčím, co 
může být i nemožné, tak se může dostat k jistému cíli, protože 
zázraky se dějí, a víra je toho nedílnou součástí. 
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ZÁZRAKY SA DEJÚ... 
V nekonečnom vesmíre sa diali a dejú zmeny ,rôzne javy , ktoré 
si veľakrát človek, či už v dávnej ,ale i dnešnej dobe  nevedel a 
nevie racionálne vysvetliť. Vtedy začína pracovať niečo mimo 
nás- začína proces zázrakov a neznámych  síl ,ktoré 
ovplyvňovali a ovplyvňujú celé ľudské účinkovanie na scéne 
zvanej svet. Vysvetlenie prišlo mnohokrát samé od seba- 
pomenované ,, božia vôľa „-zázrak . A konkrétny zázrak sa veľa 
ráz zdôvodňoval- podľa toho kedy , komu a kde sa stal.. Zázrak 
– čo to vlastne je – pri vysvetlení môžeme použiť i takúto  
definíciu – je to mimoriadny jav spôsobený nadprirodzenou 
silou. Pri tvorbe predstáv o zázraku intervenuje často predpoklad 
zrušenia prirodzenej zákonitosti v behu udalostí 
Pozrime sa na taký ľudský život a zdravie človeka. Prichádzalo 
a prichádza k nevysvetliteľným okolnostiam v prípadoch 
zachovania života a zdravia človeka- čo sa to deje ako to máme 
vysvetliť. Je racionálnym ľudským vnímaním nepochopiteľné - 
čo sa stalo  a čo sa deje, že sa život a zdravie človeka dostal zo 
situácií, v ktorých zlyhávala medicína a mnohokrát i osvedčené 
dávnoveké metódy na zachovania života. Francúzke Lurdy- iste 
sú  nám známe tie udalosti a nevysvetliteľné javy , ktoré sa tu 
stali a dejú sa i teraz. Vždy som v ne veril, ale občas som vlastne 
taký ,,neveriaci Tomáš“. Chcel by som sa dotýkať ,vidieť a 
vedieť . Myslím si, že je to potrebné. Inak sa dostaneme do 
nebezpečenstva, že budeme všade vidieť zázraky a mohli by sme 



zísť na nesprávnu cestu. Treba zapojiť do všetkého čo konáme 
hlavne  rozum. Niet totiž nijakého protirečenia medzi rozumom 
a vierou. Prečo sa vlastne zázraky dejú? lebo ich potrebujeme 
,lebo človek vtedy začína žiť inak. Je to premena – nielen 
fyzická, ale aj psychická, alebo môžeme ju nazvať duchovnou. 
V histórii života  ľudskej spoločnosti v obrovskej plejáde 
rôznych činností, v každej vekovej skupine nájdeme 
výnimočných jednotlivcov, ktorý akoby zázrakom ovplyvňovali 
a ovplyvňujú naše životy. Nazrime stručne do lexikónu 
a pripomeňme si niektorých aspoň menovite na oživenie : Mona 
Líza od Leonarda da Vinci, Rafael Santi a jeho Sixtínska 
madona, Zrodenie Venuše od Sandra Botticelli,z hudby, ktorá sa 
vinie stáročiami a oblažuje náš život –J.S.Bach a jeho Ave 
Mária, W.A.Mozart a jeho Requiem, B.Smetana  jeho Vltava 
a L. v. Bethoven a jeho 9 symfónia-nie je i to zázrak?, že títo  
hudobní velikáni na sklonku svojho života komponovali v úplnej 
hluchote? Pred nedávnom sa objavila udivujúca správa o 10 
ročnom chlapcovi z Bolívie,ktorý sa narodil ako nevidiaci 
a napriek tomu obrovskému hendikepu – patrí tento chlapec 
medzi najlepších džezových klaviristov na svete – nedalo by sa 
to považovať za zázrak ? 
Zázraky a nevysvetliteľné deje nie sú ničím podmienené 
a zákonité ako keby sa stáročiami vyvíjali s našou dobou. Sú 
nezávislé od nášho konania, či túžob , prianí a samotnej prírody. 
Sám som zažil niečo nevysvetliteľné až zázračné. Stalo sa to pri 
mojom štúdiu na vysokej škole- Univerzita Karlova Praha. 
Prebiehali práve štátnice Osveta a novinárstvo , my ako študenti 
úplne pohltení trémou sme postávali pred  dverami učebne, za 
ktorými na nás čakala prísna skúšajúca komisia. Ani do reči nám 
veľa nebolo ,boli sme pohrúžení do skrípt a poznámok, zrazu 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Sandro_Botticelli�


pribehol kamarát, ktorý túto skúšku skoro zmeškal- pod 
pazuchou niesol dáku neznámu knihu. Sadol si a prudko 
vydychoval- prihovoril som sa mu na odľahčenie situácie, či 
s tou knihou mal cezpoľný beh pražskými ulicami. Zasmiali sme 
sa všetci a on mi ju podal do rúk- bolo to čerstvé vydanie knihy 
,,Dejiny osvety“- ,ktorá sa len dnes začala distribuovať . Listoval 
som v nej a nové poznatky, ktoré som doteraz  nikde nevidel 
som vstrebával okamžite do mojej mysle ako suchá špongia 
vodu  a dokonca som si ich aj zapisoval na okraje novín, ktoré 
tam ležali pohodené na stolíku a poslúžili mi ako poznámkový 
blok .A stal sa zázrak alebo to bola úplná zhoda okolností ? či 
doteraz pre mňa nevysvetliteľný jav- vytiahol som si práve 
otázky, ktoré som si pred necelou polhodinou s novej knihy 
naštudoval a spoznámkoval na ,, Rudé právo“ noviny, ktoré išli 
do dverí pred skúšajúcu komisiu so mnou. Mal som obavy ,aby 
si noviny nechcel niekto prečítať, ale nie, to som si teda 
vydýchol. Moja odpoveď bola excelentná a ohodnotená tou 
najvyššou známkou. No povedzte nebolo to zázračné ? 
Druhá nezvyčajná zhoda okolností- alebo zázrak ?sa prihodila 
opäť na štátniciach, no  s tým rozdielom, že tento krát som nebol 
pred katedrou , ale ako skúšajúci za ňou. Veľmi šikovný 
a vzorný študent si ťahal otázku – mala č. 10- no tá mu vôbec 
nesadla, vzhľadom na to, že bol vždy dobre pripravený, som sa 
rozhodol dať mu náhradný termín. Pri opätovnej skúške študent 
si ťahal otázku – podržal ju v ruke  a pozrel na mňa- vyzval som 
ho k prečítaniu otázky a k odpovedi na ňu, na to študent otočil 
lístok s vytiahnutou otázkou – opäť  mala č. 10 a jej znenie bolo 
,, Kto by to bol predpokladal...“  náhoda, zázrak ? Skúšku 
študent spravil. Rád na to spomínam- bolo to niečo nezvyčajné 
a záhadné a aj teraz mi to vo mne vyvoláva rôzne pocity. Život 



mi onedlho prinesie 9- ty míľnik na mojej ceste, takže môžem i 
rekapitulovať – zázrak života v nás, nesmrteľnosť človeka a jeho 
dielo, a tak sa obzerám a teším, že o všetko to čo som zažil ( aj 
to je ,,zázrak“ v dnešnej dobe plnej Alzheimerového ochorenia - 
aj trošku zažartovať môžeme), sa môžem podeliť - o moje 
myšlienky a skúsenosti, že viem  kto som ,čo chcem a čo by som 
ešte chcel. V dnešnej dobe si môžeme všeličo dovoliť, dopriať si 
a aj niečo vysnívané zažiť-je to naša šikovnosť, poznatky 
a usilovnosť. Výnimočnosť všetkých prežitých zázrakov, 
skutočností a nevysvetliteľných javov mnoho krát berieme ako 
osud , menia náš život , naše nazeranie na svet i ľudí. Tešme sa, 
že k tomu prichádza spontánne, bez protekcie, bez zásluh, 
politikov a bez peňazí. Myslím si, že existuje niečo medzi 
nebom a zemou, niečo, ktoré nás z času na čas postretne a tešíme 
sa potom tomu  zázraku. Vďaka zato, že sa to deje. 
Mne sa páči aj nasledujúci výrok, ktorý sa nesie celým mojim 
životom. 
 
,,V zúfalstve a v nebezpečenstve sa naučí človek veriť v zázraky, 
inak by to neprežil.“ 
                                                                 (Erich Maria Remarque) 
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2016: „Co mi pomohlo překonat můj nejtěžší okamžik v životě.“ 
 

Poezie -  I. Kategorie  D+M 
1. místo     

Isabella Amélie Monaghan 
 

MÉ ŽIVOTNÍ PŘEKÁŽKY  
JEDNA Z MÝCH ŽIVOTNÍCH PŘEKÁŽEK JE  

zkoušky na gymnázium osmileté.  
Ach, bylo to tak stresující,  

ale také ulevující.  
Nebýt té čokolády a džusu,  

utekla bych se  slovy nesnesu to tu. 
A ještě se slovy nechte mě jít,  

chci žít. 
Ale ona mi pomohla, kvůli ní jsem myslela,  

co je obvod,  
myslela jsem, že  je to celé podvod. 

A chci ti poděkovat,  
má drahá čokoládo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2016: „Co mi pomohlo překonat můj nejtěžší okamžik v životě.“ 
 

Poezie -  II. Kategorie  D+M 
1. místo     

Karolína Řepová 
 

ŠPATNÝ DEN  

Když mám špatný den, 

vylezu si na zahradu ven. 

Vezmu si tam čokoládu, 

pustím v radiu zvuky vodopádů. 

 

Vezmu ven i peřinu, 

při tom si odpočinu. 

A když slunce nesvítí, 

nemůžu si užíti, 

ten venkovní klid. 

 
 

Pak jdu zase zpátky domů, 
 

vyjdu až ke mně na půdu. 
 

Zalezu si pod peřinu, 
 

tam všem všechno prominu. 



Čokoládu užívám si, 

koukám z okna na přírodní krásy. 

A pak když už je mi líp, 

řeknu si nahlas veselý vtip. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2016: „Co mi pomohlo překonat můj nejtěžší okamžik v životě.“ 
 

Poezie -  III. Kategorie  D+M 
1. místo     

Anna Nevídalová 
 
CO  MI  POMOHLO PŘEKONAT NEJTĚŽŠÍ OKAMŽIK 

V ŽIVOTĚ? 
Srdce mám na dlani, 

naději v očích, 
nepusť mé opratě, 
nechoď se loučit. 

 
Nezahoď vzpomínky, 

radosti, smutky, 
společné žití a 

laskavé skutky.   
Odešels potichu, 
čas mi tě vzal, 

pohasl plamínek, 
co v tobě plál. 

 
Plál silným plamenem, 

teď už je pryč, 
zbyl tu jen podivný 

zatuchlý kýč. 
 

Držím se nad vodou, 
žal ve mně vzkvétá, 
pryč už jsou navždy 

ta báječná léta. 
 

Trpím tu tiše, 
ramena schoulená, 



přemýšlím o tobě, 
v mé hlavě ozvěna. 

 
Ozvěna minulých 

blažených let, 
kdysi nám patříval 

celičký svět. 
 

Stavím se na nohy, 
nabírám síly, 

nemyslím na tebe, 
stojí to píli. 

 
Udělat krok 

bez slzy v oku 
zdá se být snazší 
po čase trochu. 

 
Hluboká rána,  

co zjizvila duši, 
pomalu zarůstá, 
život mě zkouší. 

Čas proudí kupředu, 
nehledí zpátky, 

život je na smutek 
poměrně krátký. 

 
S úsměvem na tváři,  
vzpomínka mizivá, 
čas rány napraví, 
pomalu sešívá. 

 
 

 



2016: „Co mi pomohlo překonat můj nejtěžší okamžik v životě.“ 
 

Poezie -  kategorie senioři 
1. místo 

Marcela Vojtovičová 
 

 PAN PARKONSON A MOJE RÁNO 
 

Probouzím se ještě za tmy,  
ráda bych dál ležela, 

ztuhlé tělo mi však velí, 
že je čas a vstát se má. 

 
Hvězdy mizí v nekonečnu 

začne brzo nový den 
a já s vděkem tiše šeptám, 

ještě lásko tady jsem. 
 

Pak se snažím zvednout sebe 
z té vyhřáté postele, 

tělo to se  začne bránit 
 a říká mi :ne,ne,ne.! 

 
Pár pokusů postavit se, 
konečně jsem na nohou. 

Jsou však jako vratká bárka 
nad zčeřenou hladinou. 

 
Zacvičit si, spolknout prášky, 

tělo krémy promazat, 
náplasti dát od bolesti 
náš den může začínat. 

 
Mé priority nemoc  



rázně změnila, 
cesta na zemi , 

tím  však neskončila. 
 

S kamarádem půjdem kousek, 
pak si další přidáme, 

všichni známí budou hledět, 
jak ty nožky zvládáme. 

 
A  když budem unaveni, 

na chvíli si sedneme, 
trochu si zas odpočinem, 

a dál zase půjdeme. 
 

Od toho jsou kamarádi, 
když to nejde pomohou, 
společně pak zvládneme, 

tuhle nemoc, ,zrádnou,zlou. 
 

Víra v život, to je síla, 
která i mne připravila, 
bojovat o každý den, 

ještě dýchám, tedy jsem. 
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2016: „Co mi pomohlo překonat můj nejtěžší okamžik v životě.“ 
 

Próza – I. kategorie D+M 
1. místo 

Kryštof Vaněk 
 

„CO MI POMOHLO PŘEKONAT NEJTĚŽŠÍ OKAMŽIK 
V ŽIVOTĚ.“ 

Každý má svůj nejtěžší okamžik a ani u mě to není jinak. Vše 
začalo  takto!  Měl  jsem  dědu,  který  byl hodný, hrál si s námi 
a dělal legraci. Hráli jsme si různě. Jezdil jsem s ním na 
motocyklu, stavěl hrady z písku, tedy děda je stavěl a já ničil. 
Ale ze všeho nejraději jsem s dědou hrál šachy. Nejčastěji hra 
končila remízou. Občas jsem ho i porazil a to jsem měl velkou 
radost. 
Jednou, v zimě, to když k nám chtěl opět přijet, onemocněl. Byl 
z toho smutný. Ještě smutnější byl, když zjistil, že už k nám 
nepřijede nikdy. Dozvěděl se, že je to něco většího. Později se 
ukázalo, že to je rakovina. Děda s ní statečně bojoval, ale vyhrát 
už nešlo. A tak mi jednoho dne zemřel. Dosud jsem nic horšího 
nezažil. Říká se, že čas vše napraví. Zatím s tím souhlasit 
nemohu. Uběhlo pět měsíců, ale jsem z toho smutný stále stejně. 
Naštěstí mám spoustu zálib a koníčků, kterými si vždy spravím 
náladu. Nejraději fotím. Fotím různé květiny, broučky, zvířata, 
řeky a krajiny. Rád fotím i portréty. Ve tvářích lidí jsou různé 
výrazy, někdo je veselý, zamračený, někdo zase smutný. A já tak 
vidím, že každý může mít nějaké to trápení. 
Rád chodím do školy, protože se tam dozvídám mnoho 
informací a je mi úplně jedno čeho se to týká. Důležité je, že se 
dozvím  zase  něco  nového.  Baví  mně  hrát  na flétnu, saxofon 
a příčnou flétnu.  A při těch všech skladbách, písničkách, 



etudách a stupnicích je mi hned líp. Jsem spokojený, když tu 
svou radost z hudby můžu předat i dalším lidem. 
 A pak je tu běhání. Ten pocit, kdy nohy těžknou, tělo se zahřívá 
a hlava na nic nemyslí, jen na ten cíl, který ji čeká, je krásně 
uvolňující. 
Věřím v to, že se s dědou ještě někdy setkám. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



2016: „Co mi pomohlo překonat můj nejtěžší okamžik v životě.“ 
 

Próza – II. kategorie D+M 
1. místo 

Adéla Hlízová 
 

Můj nejtěžší okamžik byl, když mi mí rodiče oznámili, že se 
budou rozvádět... Bylo mi to líto a brečela jsem, ale celkem jsem 
byla ráda, že budu jenom s mámou. Nechtěla jsem opustit své 
kamarády, protože k nim mám hluboký vztah a věděla jsem, že 
je nebudu vídat často. Nejhorší na tom bylo, že jsem chápala 
důvody rozvodu. 

Po letních prázdninách jsem měla odjet do Prahy a já věděla, 
že si musím tyhle poslední prázdniny na Kladně s mými 
kamarády užít co nejvíce. Musely to být ty nejlepší prázdniny na 
světě, a taky že byly. 

 Když jsem odjížděla, začalo mi být hrozně smutno a vy-
bavovaly se mi různé vzpomínky a příhody. Nechtěla jsem odjet, 
ale těšila jsem se, že můžu začít (jako by) od začátku a poznat 
nové lidi. 

 Jakmile jsem vstoupila do svého pokoje, sedla jsem si na 
postel a začala přemýšlet. Můj nový pokoj byl přesně takový, 
jaký jsem si vždycky moc přála, ale necítila jsem se v tom pokoji 
dobře. Bylo to proto, že jsem svůj vysněný pokoj chtěla mít na 
Kladně a ne v Praze. Ani náš nový domov jsem nebrala jako 
domov. Doma pro mě vždycky bylo na Kladně a vždycky bude. 
Bála jsem se, že když už nebudu bydlet na Kladně, že už to 
nebude můj domov, a proto jsem si nechala klíče od bytu na 
Kladně a mám je u těch nových klíčů. Vím, že to bude znít, jako 
hloupost, ale ty klíče mi dodávají pocit, že jsem tam vždy vítaná 
a že to bude navždy můj domov. 



 Měla jsem strach z mé nové třídy a byla jsem hodně 
nervózní, ale ten strach i nervozita ze mě spadly hned, jak jsem 
vešla do třídy. Lidi v ní vypadali mile a doufala jsem, že se 
s nimi spřátelím. Hned první přestávku jsem se začala bavit 
s Lenkou, Sidrou a Amandou. Měla jsem ze své nové třídy dobrý 
pocit. 

 Jenže v mém novém domově to nebylo tak super jako ve 
škole. Pořád jsem k tomu domu měla odpor. Necítila jsem se tam 
doma a nejvíce mě štvalo, jak se mě děda pořád ptal: ,,Je to tady 
lepší, viď?“, nebo: ,,Proč jezdíš na Kladno? Tobě se tady nelíbí?“ 
Štvalo mě, že nedokázal pochopit, že tam mám tátu, sestru, 
(rodinu z tátovy strany), kamarády a že je chci vidět. Nedokázal 
pochopit to, že jsem tam žila 12 let, že ke Kladnu mám určitý 
vztah. Měla jsem z toho vztek a byla jsem smutná. Právě 
v těchto chvílích mi nejvíce pomáhalo, když jsem se z toho 
vypisovala. Jednoduše řečeno, pomáhalo mi, když jsem si psala 
deník. Deník si píšu pořád a hodně mi to pomáhá. Tím, že jsem 
se  z  těch různých starostí vypisovala, jsem teď v Praze šťastná 
a  nelituji  toho,  že  jsem  se  přestěhovala do Prahy. Do deníku 
si zapisuji svoje různé představy, příhody a myšlenky. Je to pro 
mě nejjednodušší způsob, jak se zbavím stresu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2016: „Co mi pomohlo překonat můj nejtěžší okamžik v životě.“ 
 

Próza – III. kategorie D+M 
1. místo     
Lukáš Pavlík 

 
 CO  MI POMOHLO PŘEKONAT NEJTĚŽŠÍ OKAMŽIK 

V ŽIVOTĚ…   
 Vše začalo jeden temný a pochmurný večer, při kterém to 
dokonce vypadalo i na déšť, ale nespadla ani kapka. Vypotácel 
jsem se z krčmy se svými dvěma přáteli. Určitě se ptáte, kdo 
jsem, jaké mám předky, kdo jsou ti přátelé a hlavně jak se 
vlastně jmenuji. Řeknu vám jen to, že není důležité jméno, ale 
skutky,  jež  jsem  vykonal,  a že jsem na tomto světě předurčen 
k tomu, abych zde sloužil. 
 Po tom, co jsem se vypotácel, mne moji přátelé, které 
považuji za přátele jen proto, že se mnou seděli u stolu, nechali 
venku vedle velké hromady zapáchajících pytlů s pískem, které 
tu byly už přes rok od poslední povodně města. Nechali mne 
tam, opilého člověka, jež nemá kam jít, nemá co jíst, neboť 
všechno své nevelké mění, prohrál v kartách a zbytek propil. Jak 
jsem tam tak ležel, vzpomínal jsem na dětství strávené v sirot-
činci, kde jsem, až do dospělosti vyrůstal. Vzpomínal jsem na to, 
jak jsem hřebelcoval koně ušlechtilým a chrabrým rytířům ve 
zbroji tak nablýskané, že by i zrnko písku z pytle, na kterém 
jsem ležel, bylo 
v nejasném třpytu vidět. Ale nad čím jsem nejvíce přemýšlel, 
bylo to, jak vypadá krajina za branami města. Co se tam vůbec 
skrývá a hlavně co člověka čeká, když se tam vydá. To věděli jen 
rytíři, šlechtici, králové a osamělí poutníci, kteří za brány města 
chodí se svým bohatým a předně ozbrojeným doprovodem. 
Spousta se jich už ale nevrátí, když město opustí. Mezitím, co 
jsem tak přemýšlel, se rozednilo a já jsem si řekl, že se půjdu 
projít k řece, abych 



se trochu umyl a šel si hledat zaměstnání. Řekl jsem si, že tu 
přeci nemůžu ležet celý den, zvedl jsem se a přes nejkratší cestu 
kolem radnice jsem se vydal k řece. 
 Před radnicí byly trhy, což značilo, že je středa. Když jsem šel 
kolem rybníka, najednou se nebe zatáhlo, proměnilo se v okam-
žiku v temnou skvrnu a začalo prudce hřmít. Všichni si mysleli, 
že se žene jen bouřka, ale já jelikož jsem v sobě měl pořád 
zbytky medoviny, jsem vše cítil poněkud intenzivněji. Mračna se 
zatáhla a všichni se schovali a čekali, kdy se rozprší, ale nic! Jen 
se čím dál víc a víc stmívalo a já jen mlčky seděl na straně cesty 
a hleděl na oblohu. Koukal jsem se všude kolem sebe a jediné, 
co jsem viděl, byly vyděšené tváře zmatených lidí. Jelikož jsem 
měl  hlad,  využil  jsem situace, zvedl jsem se a nenápadně jsem 
z jednoho stánku ukradl bochník chleba. Protože byli všichni 
vyděšení, nikdo si toho nevšiml. Po dlouhé době, při které se nic 
nedělo, se lidé vrátili ke svým činnostem, avšak potřebovali 
svíce, jelikož viditelnost byla velmi špatná, jako při tajuplném 
zatmění. Já jsem byl spokojen, neboť jsem se šel zakousnout do 
svého uklohněného kusu chleba. Znenadání jsem si však 
uvědomil, že to nebyl dobrý nápad. Najednou mne popadl za 
rameno pekař, a poněvadž byl vyděšen, začal hlasitě křičet na 
stráže. Stráž byla najednou všude, stačil pohled, viděl jsem ji 
všude. Nikdo totiž nevěděl, co se děje a král navíc přikázal 
všude rozmístit vojáky. 
 A já měl tu smůlu, že mě chytli. Ani jsem se nenadál a už 
jsem  se  dostal na hrad do hradního vězení. Byl jsem tam jen já 
a jeden muž, jenž byl v cele určitě hodně dlouho – podle jeho 
dlouhých vlasů a vousů, které dotvářely jeho bílou a vyhublou 
tvář. Do obličeje jsem mu ale neviděl, jak kvůli šeru v cele, tak 
kvůli celkové temnotě venku. Ležel jsem tam dny bez toho, aby 
na mě kdokoliv promluvil, jediný okamžik, kdy jsem viděl 
cizího člověka, bylo, když jsem dostával jídlo. Po několika 
útrpných dnech jsem se kouknul do malé kaluže v koutu cely. 
Viděl jsem tam sebe. Umouněného, ztrápeného člověka, který 



nežije, ale pouze přežívá. Představil jsem si sám sebe jako rytíře. 
Vypadalo to moc hezky, ale uvnitř jsem cítil, že na to nemám 
odvahu. 
 V životě bych nedokázal vzít meč a bojovat, natož někoho 
skolit,  či  dokonce  zabít.  Jak jsem tak na sebe ztrápeně koukal 
v kaluži, zvedl se můj spoluvězeň a řekl mi něco, co mi změnilo 
můj život! Muž pravil: „Chlapče, nevím sice, jak se jmenuješ, 
ale vím, že jsi upřímný a dostal, si se na toto místo, neboť jsi 
musel udělat něco zlého, abys přežil, ale věř, že ty můžeš být 
čímkoliv! Až se zítra dostaneš za hradby, půjdeš tři míle lesem, 
dokud nedojdeš ke stromu, jenž bude vypadat jako všechny 
ostatní, ale přesto z něj bude cítit silná energie. K tomu stromu 
přijdeš, položíš na něj ruku a dále už to bude vše jen na tobě. Asi 
nevíš, proč ti toto říkám. Ale ty musíš zachránit svět a odehnat 
temnotu, která je teď kolem nás. Až se příště setkáme, budeš už 
na cíli své cesty, ale teď jsi teprve na začátku. Tvé činy tě 
zavedou  až  do  srdce  temnoty,  ale  ty  nesmíš  nikdy polevit.“ 
S těmito posledními slovy se objevila záře tak silná, že by člověk 
skoro oslepl. Poté si pamatuji, že jsem sklonil hlavu a usnul 
tvrdým spánkem. 
 Když  jsem  se  probral,  rozhlédl  jsem  se po cele a jediné, 
co jsem našel, byl ornament slunce na místě, kde jsem onoho 
muže viděl naposledy. Nechápal jsem, co to znamená, ale věděl 
jsem, že pokud mluvil pravdu a dostanu se za hradby, budu 
muset udělat to, co mi říkal, abych přežil. Nezbývalo mi nic 
jiného, než čekat co se stane, jelikož uniknout z vězení nešlo. 
Následného rána přišli stráže. Myslel jsem, že nesou jen jídlo, 
ale bylo jich víc, vzali mě a dali na hlavu pytel. Nevěděl, co se 
děje, ale měl jsem malé tušení. Když mi sundali pytel, byl jsem u 
hlavní brány, která byla otevřená. Než jsem se stačil rozkoukat, 
hodili mě před bránu – jen se slovy: „Od teď všichni lidé, co ně-
co provedou, budou vyhozeni z města z důvodu krize.“ Než jsem 
stačil  něco  říci,  brána  již  byla  zavřená,  a  aby  byla  jistota, 
že opravdu odejdu, mířili na mě z hradeb lučištníci. Věděl jsem, 



že není cesty zpět, jediné co mi zbývá, je najít onen strom, 
pokud tedy existuje a není to jen moje fantazie. Byl jsem poprvé 
za  hradbami  a  všude  bylo  ticho  a  temno.  Stál jsem, potil se 
a doufal, že se zjeví znamení. Jen jsem tam stál bez hnutí. Nikde 
nikdo, nikde nic, jen já, hradba a les. Nezbylo mi tedy nic jiného, 
než jít skrz les. Říkám si proč vždycky to, o čem si nejste jistí, 
dopadne špatně. Šel jsem lesem a jediné, co bylo slyšet, byly 
moje kroky, jež v tom tichu byly slyšet jako vojsko, které se žene 
přes louku. Nefoukal vítr, stromy se nehýbaly a byl jsem tam jen 
já sám. Nebo jsem si to myslel. O pár mohutných kroků jsem 
uslyšel šustění listí. Normálně by to byl jen strom, do kterého 
fouká vítr, ale to by ten vítr foukat musel. Doufal jsem, že se mi 
to jen zdá, byl jsem nervózní a rozhlížel se všude po tmavých 
stromech, abych zjistil co to je. Náhle šustění utichlo. Nevím, 
odkud se ty zvuky ozývaly, ale co je divné, věděl jsem, kde ty 
zvuky utichly. Cestu jsem neznal, a tak jediné co mě napadlo, 
bylo jít k tomu místu. K mému překvapení byl uprostřed lesa 
malý prostor, kde nebyly stromy. Jen tráva a uprostřed byl malý 
pařez. Nevěděl jsem, kdo to udělal, ani proč, ale kouknout jsem 
se šel. 
 Přišel jsem k pařezu a nic se nedělo. Stromy stály nehybně 
kolem mě a nic zvláštního se nedělo. Stoupnul jsem si tedy na 
onen pařez, abych se alespoň rozhlédl, kudy povede má cesta. 
Zvolil jsem si směr a seskočil. Náhle jsem chtěl zvednout svou 
nohu, ale nešlo to, jako by byla zaklíněná. Hned jsem chtěl nohu 
vyndat. Zapřel jsem se, pokusil jsem se hnout i s druhou nohou, 
ale s tou nešlo hnout též. Věděl jsem, že je něco špatně. Doufal 
jsem, že se nějak dostanu ven až do chvíle, kdy se stromy kolem 
pařezu  začaly přibližovat. Z obrovského ticha se stal roj šustění 
a všechny stromy po mě začaly šahat svými větvemi a šlahouny. 
Máchal jsem kolem sebe v domnění, že mi to pomůže. Stromy 
kolem mě začaly obmotávat pomalu od zpod těla, až jsem mohl 
hýbat jen hlavou a rukama, se kterými jsem mlátil do větví 
kolem sebe. Nevěděl jsem, co dál, větve se čím dál víc utahovaly 



a já měl čím dál méně vzduchu, pomalu už mi mizely ruce a krk. 
Jediné, co jsem viděl, byl pařez, na kterém jsem stál a strom, 
jenž byl ze všech těch stromů největší. Viděl jsem, jak rozšiřuje 
svůj kmen do velikosti mého těla, aby mě tam mohl nasoukat. 
Byl jsem smířen se svým osudem a povolil jsem. Jediné co jsem 
dělal, bylo, že jsem koukal na oblohu, která byla nejspíš v celém 
lese vidět jen zde. Když náhle mne ozářil obrovský paprsek 
světla, který mě naplnil energií, jež mi dodala sílu, takovou sílu, 
že jsem cítil, že dokážu cokoliv. Před proudem světla jsem dal 
hlavu dolů, abych mohl něco vidět. Koukl jsem na pařez a v něm 
byl zabodnutý meč, lesklejší než všechny, co jsem kdy viděl. 
Popadl jsem všechen vzduch a sílu, kterou jsem měl a začal 
sebou škubat. Z ničeho nic všechny kořeny a větve, které byly 
kolem mě, začaly hořet a pouštět mě. Rozeběhl jsem se k meči, 
zatímco  po mě sahaly zbytky šlahounů. Jeden mě chytl za nohu 
a táhl  zpět  k  největšímu  stromu.  Já  však  skočil a chytil meč 
v domnění, že ořežu šlahouny a zachráním se. Sotva jsem se 
dotkl meče, les zmizel, světlo zmizelo a já se objevil na 
obrovské  louce,  na  které  všude  na obzoru nebylo nic jen 
louka a temné nebe. Když jsem se otočil, za mnou stál veliký 
strom, větší než jsem za celý život viděl. A cítil jsem, že to je 
onen strom ze slov mého spoluvězně. Popadl jsem mohutný 
meč, který ležel vedle mě. Byl až neobyčejně lehký. Šel jsem se 
podívat kolem stromu, jestli nenajdu něco zvláštního, co by mě 
mělo dovést dál. 
 Uviděl jsem osobu, zahalenou v bílém rouchu otočenou ke 
stromu, která klečela a modlila se. Přišel jsem k ní a začal se 
ptát, kde to jsem a kdo je ona. Osoba jen vstala, položila ruku na 
strom. Nejdříve jsem nechápal, proč to dělá, ale když se náhle 
otevřel strom a objevily se schody dolů do podzemí, tak jsem 
dále už nic neříkal a následoval ji. Cesta vedla pořád dolů, 
jakoby ani nemohla končit. Když jsme došli dolů, přišli jsme do 
obrovské místnosti, která připomínala prostory staré katedrály. 
Byly  zde  vidět  vitráže   a   další   stavební   prvky,  jež  bývají 



v kostelech. Co mě však zaráželo, byl modře plápolající oheň 
uprostřed. 
 Přišli jsme k němu a tajemná osoba jen natáhla ruku. Nejdříve 
jsem nevěděl, oč žádá, ale následně mi došlo, že chce můj meč. 
Vzala ho a zabodla ho přímo do středu ohně, jako by byl nějaká 
pevná věc. Oheň najednou zezelenal a všechny pobořené části 
katedrály se začaly vznášet, jakoby neexistovala gravitace. Kéž 
by to ale bylo vše. Osoba náhle odhodila kápi a odhalila své 
blonďaté vlasy. Byla to dívka, která vypadala překrásně, avšak 
byl vidět žal v jejích očích. Pozorovat ji, na to však nebyl čas, 
jelikož náhle začala dunět podlaha a bylo cítit, jak se něco blíží. 
Hodila mi meč, který měla schovaný a zatím držela v ohni ten 
můj. Nevěděl jsem, co mám dělat a ani jsem to neuměl. 
Najednou se rozezněl řev tak velký, že jsem si musel zacpat uši. 
Bylo to nesnesitelné. Ozývalo se to ze všech stran. Najednou se 
rozletěly vitráže a dovnitř vletěli, tři chrliči. Nevěřil jsem 
vlastním očím. Myslel jsem, že sochy na katedrálách jsou jen 
sochy podle něčí fantazie. Bohužel jsem se mýlil a ke mně se 
řítili zrovna tři. Uchopil jsem pevně meč, jelikož jsem věděl, že 
mi stejně nic lepšího nezbývá. Bál jsem se, ale kdo by se nebál, 
když by na něj letěli tři dvoumetroví démoni. Začal jsem kolem 
sebe máchat mečem, protože to bylo to jediné, co jsem svedl. 
Viděli, jak jsem neschopný, a tak pár lehkými údery odhodili mě 
i můj meč do ohně. Nechtěl jsem dál bojovat, ale neměl jsem na 
vybranou, popadl jsem meč a skočil po nejmenším z nich, abych 
měl nějakou drobnou šanci. Jelikož gravitace opravdu ne-
fungovala, odrazil jsem se, jak když vyletí dělová koule z děla. 
Skočil jsem po démonovi a uřízl mu jedním velkým švihem celé 
křídlo. Okamžitě jsme spolu letěli k zemi. Musel jsem rychle 
něco udělat, ale než jsem se stačil rozhodnout, začalo mu křídlo 
opět dorůstat. Nevěděl jsem, co dělat, ale dopadli jsme k zemi a 
jakmile se dotkl země, rozpadl se na černočerný prach. V tu 
chvíli mi došlo, že jsou nesmrtelní, ale když se dotknou země, 
zničí je to. Otočil jsem se a ani ne metr ode mě byl další, rychle 



jsem vzal meč a plochou částí ho praštil po hlavě, až jsem ho 
přibil k zemi, kde se následně rozptýlil. Zbýval tedy třetí, z nich 
ten  největší,  kterého jsem vůbec nezajímal, ale zajímal ho meč 
a zeleně plápolající oheň. Blížil se k tajemně vypadající ženě a já 
popadl meč a skočil mu na záda a probodl ho skrz na skrz a zá-
roveň ho přibodl k zemi. Nemohl nic dělat a ani nemohl dorůst. 
Jen pomaloučku sjížděl po meči k zemi a věděl, že na něj čeká 
smrt. 
 Jakmile se tak stalo, zafoukal mohutný vítr a rozfoukal popel. 
Všechno utichlo. Žena se zvedla, podala meč a konečně 
promluvila. „Jsem strážkyně ohně světla a mou povinností je 
chránit tento svět před temnotou. Tentokrát se mi to, ale 
nepodařilo a světla se zmocnil pán démonů z věže. Tuto věž 
najdeš na konci světa. Nyní jsem dala sílu tvému meči na zničení 
pána démonů. Síla onoho meče ti pomůže vysát jeho duši. Nyní 
běž  a  splň  svůj  osud. “ Po  tomto proslovu oheň začal stoupat 
a žena do něj vešla a zmizela. Opět jsem tedy nevěděl, co dál. 
Chtěl jsem se vrátit, ale už bylo pozdě. Vydal jsem se tedy na 
konec světa. Konec světa jsem se domníval, že najdu, když 
půjdu na západ, který jsem poznal jen díky stromu, jenž byl 
nahnut na sever. Šel jsem dny i noci, týdny a měsíce. Sám a bez 
nikoho. Přesně po jednom roce jsem uviděl na obzoru velký 
sloup. Když jsem po několika dalších dnech k němu došel, zjistil 
jsem, že jsem na cíli své cesty, a že zde mne čeká můj osud. 
Otevřel jsem mohutné dveře. Byly tak staré, že než jsem je 
otevřel, uběhla dlouhá chvíle. Otevřel jsem je a byla tu obrovská 
místnost, která měla naproti ode mě skleněné dveře, za kterými 
bylo schodiště. To mi nepřipadalo obtížné překonat, až do chvíle, 
kdy jsem spatřil dvě sochy rytířů s halapartnami. Nejdříve jsem 
to zkusil zlehka a pokusil se to vzít jen mezi nimi ke schodišti. 
Bohužel, když jsem byl metr od nich, zkřížily své halapartny na 
znamení, že zde neprojdu. Musel jsem se tedy rozhodnout k těžší 
variantě. Rozběhl jsem se, a když je daly opět k sobě, proklouzl 
jsem mezi nimi po dlaždicové podlaze v domnění, že to zvládnu. 



Zvládl jsem to, ale chyběla jen jedna věc. A to klíč od dveří, 
které měla jedna ze soch za svým kamenným opaskem. Pokusil 
jsem se rozbít sklo, avšak marně. To už ke mně klusaly sochy 
s natáhlými halapartnami a mně nezbývalo nic jiného, než se 
pokusit klíč vzít. Máchaly po mně, ale každé máchnutí bylo pro 
mě znamením, že se mám sklouznout. Dělal jsem to do chvíle, 
než jsem podjel onomu strážci mezi nohama, vzal klíč a utíkal ke 
dveřím, které jsem otevřel a co nejrychleji zavřel. Unikl jsem jen 
o chlup, protože jen co jsem je dovřel, narazili do nich i strážci, 
ale i přes to zůstalo sklo netknuté. Šel jsem tedy po schodech až 
do  posledního  patra věže, ze kterého bylo vidět na svět před ní 
a konec za ní. Nikdo tu však nebyl, jediné co tu bylo, byla pod-
laha posetá stejným prachem, který vznikl zničením démonů. 
Hledal jsem cokoliv po místnosti, ale neúspěšně. Najednou začal 
zvonit zvon, o kterém jsem ani nevěděl. Jakmile dozvonil, 
všechen prach se začal zvedat a uprostřed něj se vynořila postava 
třikrát větší, než démoni, s korunou na hlavě a náhrdelníkem na 
prsou, jenž svítil tak jasně, že prosvítal i skrz jeho brnění. 
 Jakmile  se  celý  dotvořil,  řekl:  „Já jsem ten, kterého hledáš 
a ten,  jenž  dnes  zatratí  tento  svět  a  zabije   jediného,  který 
by mohl zničit to, co jsem dokázal. Jestli jsi opravdu vyvolený, 
ukaž  mi  to  a  znič  mě,  pakliže  ne,  já  zničím  tebe  a udělám 
z tebe prach. Z tvé lidské síly udělám tu svou a podrobím 
všechny a vše. 
  S těmito slovy začalo to, čemu říkám začátek konce. Z prachu 
si vytvořil meč černější, než nejčernější tma. Možná měl větší 
sílu, ale naše meče se najednou srazily a do místnosti se na mé 
straně rozjasnilo a na jeho půlce zešeřilo více, než je možné. 
Každý tlačil ze všech sil, ale jen jeden mohl vyhrát. Onen temný 
stín měl moc sebedůvěry a nevěděl, co se ve mně skrývá. 
Přetlačil jsem ho, až vrazil do zdi. Věděl jsem, že tohle je má 
šance a že mám výhodu. To on věděl moc dobře také, a proto 
začal kroutit kolem sebe rukama a ze zbylého prachu začal 
vyvolávat démony různých velikostí, tvarů a zjevů. Všichni se 



na mě okamžitě vrhli. Prvních pár jsem se svým mečem zničil, 
ale už jsem nemohl, jeden z nich mě povalil na zem a odhodil 
meč za mě, tak abych na něj nedosáhl. Přišel ke mně pán 
démonů a řekl: „Tohle je tvůj konec“. Natáhl svůj meč k bod-
nutí. V tu chvíli se úplně po celé místnosti rozzářilo světlo. 
Stejné jako v lese a zničilo démony, kteří byli kolem mě, a odho-
dilo nepřítele opět ke zdi. Viděl jsem světlo, ale přesto v něm 
byla vidět postava, která se chrabře vrhá do všeho. Jakmile 
všichni démoni leželi a bylo jasné, že pán démonů už se 
nezvedne. Postavil jsem se, vzal meč a vešel do nejsilnějšího 
paprsku, kde opravdu stála postava. Byl to onen vězeň, kterého 
jsem potkal ve vězení a navedl mě na tuto cestu. To co mi řekl, si 
pamatuji do teď. „Jsme na konci tvé cesty a dokázal jsi, co ti 
bylo  předurčeno.  Teď  je  tvým  úkolem  zničit zbytek temnoty 
a navrátit světlo světu. Byl jsem tady vždy v tvých nesnázích, ale 
teď již už není mých služeb potřeba. Tvá víra je to, co ti 
dokázalo překonat tvůj nejtěžší okamžik v životě, a tak si toho 
važ a pamatuj, že není třeba jména, rodu ani síly, ale víry, která 
tě nese vpřed.“ S těmito slovy zmizel a s ním i světlo v míst-
nosti. Jediné, co opět svítilo, byl jen meč v mých rukách. Došel 
jsem k pánu démonů se slovy: „Tohle je konec toho, co jsi 
způsobil a začátek dalších věků.“ Jen jsem to dořekl, probodl 
jsem ho a on se pomalu vytratil s větrem, který přišel z konce 
světa, a také tam zpátky odešel. Vzal jsem náhrdelník, ve kterém 
bylo světlo. Náhrdelník jsem položil na zem a probodl ho svým 
mečem. V tom okamžiku se objevila žena z místa, jež 
připomínalo katedrálu, sundala své roucho a podala ho mně. 
Jediné, co řekla, bylo: „Tvým osudem je stát se tím, co jsem byla 
do teď já. Strážce světla.“ S těmito slovy vešla do ohně a se 
slovy: „Můj úděl končí!“ zmizela i s paprskem světla. Vzal jsem 
si roucho, následně pak meč a vložil ho do ohně takovou silou, 
že zahřmělo všude, kde byl svět. Oheň se změnil na normální 
oranžovou barvu, oblaka temnoty a vše zlého zmizelo. Já se jen 
posadil k ohni a strážil jej před těmi, kteří chtějí věci, které 



nejsou správné. 
 Nevíte mé jméno, ani rod, ani cokoliv o mně, ale znáte můj 
příběh a víte, že ať se děje cokoliv vaše víra nesmí polevit, právě 
ona je ta, jež vám pomůže překonat nejtěžší okamžiky vašeho 
trpkého života. Musí plápolat, jako oheň světla, který strážím pro 
ty jako vy, abyste mohli žít své životy s pocitem, že i další den 
vyjde slunce! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



2016: „Co mi pomohlo překonat můj nejtěžší okamžik v životě.“ 
 

Próza – kategorie senioři 
1. místo 

Mar ie Wdowyczynová 
 

CO MI POMOHLO PŘEKONAT MŮJ NEJTĚŽŠÍ 
OKAMŽIK V ŽIVOTĚ 

Ťuky, ťuky, ťuky, ťuk! 
 Kdo to klepe na naše dveře? 
 „To jsem já, tvoje stáří. Pusť mě dovnitř!“ 
 „A jsi hodné nebo zlé?“ 
 „To ti neřeknu, ale neboj se, včas se dozvíš.“ 
 „Tak pojď dál. Kam se ale schováš?“ 
 „Schoulím se do koutka a budu čekat, dívat se. Jak ráno 
vstáváš, oblékáš, snídáš, něco drobného děláš, jak trávíš volný 
čas, co ti přinese klid a uspokojení, s kým si třeba jen v duchu 
povídáš, jak večer netrpělivě uléháš k spánku. Trvá to dlouho, 
viď? Nevadí. Snad přijde a přinese ti na křídlech snů něco 
hezkého.“ 
 „Ty mě utěšuješ. Všechny dny nejsou růžové. Bolest v duši 
mám, myšlenky zčernaly, dech se úží, uši neposlouchají. A srdce 
už není jako zvon. Jak dlouho to ještě potrvá?“ 
 „Nevím, záleží na osudu. Snad bude k tobě alespoň nyní 
milosrdný. Kdo ví, příroda sama rozhoduje. Nezáleží jen na 
podmínkách života.“ 
 „To je pravda, ale co s tím naděláš?“ 
 „Nic. Čekej. Vždyť tolik krásy je kolem tebe. Květinky na 
oknech, stromy na zahradě, hodní lidé, báječná rodina a věrný 
pes.“ 
 „Já vím, ale přece……“ 
 „Každý člověk má všechno spočítáno. Přijde čas, vezmeme se 
spolu za ruce,  nastoupíme do vlaku který nikam nejede, ve 
stanicích nestaví, má jenom konečnou. Tam je ten trvalý smír.“ 



 „Děkuji ti za odpověď, kmotřičko. A zůstaň se mnou do 
poslední chvíle.“ 
 Poslední chvíle! Vzpomínám si na ten čas, kdy se to stalo. 
Tenkrát lékař diagnostikoval mému manželovi Parkinsonovu 
chorobu. Bylo to jakoby sjel blesk z čistého nebe. Do té doby jen 
slunce na obloze, mráčků málo, láska a štěstí mělo stálé trvání. 
Narodili se nám dva zdraví synové, později čtyři báječná 
vnoučata. Pobývala u nás na prázdninách. Užívali jsme si 
společně blízkého hřiště s prolézačkami, kolotočem, pískovištěm 
a lavičkami. Smích a rozjaření patřily ke krásným prožitkům. 
Turistika, cestování za hranice všedních dnů, kultura, sportování 
– to všechno byl náš život. A najednou všechno skončilo. Každý 
člověk od svého počátku má před sebou kratší nebo dlouhou 
trať, po které zpočátku běží, pak zpomaluje, až se nakonec 
zastaví. Vyskytnou se i překážky, které nám brání v rozletu, nebo 
se musíme s nimi dlouho potýkat. Po zjištění zákeřné nemoci 
nastalo časté navštěvování ordinací, manžel opakovaně pobýval 
v nemocnici na nervovém oddělení. Kde jsou naši strážní 
andělé? Našli se nejprve přestěhováním z rodinného domu do 
bytu s pečovatelskou službou . Synové a děti pomohli vybrat 
potřebné věci, to co zbylo, bylo nabídnuto sousedům. Bydlení 
jsme si upravili podle svých představ a potřeb. Hodné sestřičky 
zajistily do pokoje polohovací postel se zábranou, chodítko 
s kolečky na krátké procházky po chodbě, rehabilitační cvičení , 
ranní a večerní mytí, pravidelné koupání ve vaně pomoci 
sedátka, domácí WC, donášku obědů do bytu, praní velkého 
prádla, přinášení  běžného denního nákupů. To byli ti naši strážní 
andělé.                   
 Manžel nemohl zůstat ani chviličku sám. Když jsem musela 
sama něco vyřizovat na úřadech, přišla k němu jeho osobní 
asistentka. Musím říci, že byla skvělá. Procvičovala mu myšlení 
formou různých her, malováním a dalšími aktivitami. Třeba 
namačkala z novinového papíru koule a on se s nimi strefoval do 
kyblíku. Moc ho bavila dětská hra Kloboučku, hop!Byla jeho 



oblíbená. Pravidelně chodil také jeho praktický lékař a sledoval 
postup nemoci upravoval léčbu. Nároky na ošetřování se rychle 
stupňovaly, ale díky vydatné všestranné pomoci se dalo všechno 
řešit v klidu. Nastaly těžké chvíle našeho života. 
 Po posledním pobytu po záchvatu na LDN primář rezolutně 
prohlásil: „Nemoc se velmi rychle zhoršuje, není na co čekat, 
musí být přemístěn do sociálního zařízení.“ Přinesl současně 
žádost. Bylo rozhodnuto. V nemocnici také nechtěl vůbec jíst. 
Měla jsem proto povoleno navštěvovat ho každý den a krmit. Po 
návratu domů došlo k částečnému zlepšení, trochu mluvil, trochu 
posedával, trochu chodil s pomocí. Svitla naděje, že nějaký čas 
bude lépe. Po několika měsících byl zásluhou rodiny přijat 
v Domově seniorů v Rudné a umístěn na dvoulůžkovém pokoji 
v patře pro klienty vyžadující zvláštní režim. Strážní andělé mi 
zase vyšli vstříc a mohla jsem  chodit k němu stále a pobývat od 
rána do večera. Výhodou byla blízkost objektu, cesta k němu se 
dala zdolat pěšky. Budova měla všechny potřebné aspekty pro 
spolužití postižených i mobilních obyvatel. Balkóny a terasy 
sloužily k pobytu na čerstvém vzduchu, přístup výtahem na 
krásnou pěstěnou zahradu. Vyvážela jsem tam na vozíčku 
manžela několikrát za den. Rád se díval na rozkvetlou přírodu, 
rád pobýval u stolečků s povídajícími seniory, rád pohladil 
kožíšky kočiček pobíhajících kolem. Snažila jsem se také 
oživovat jeho odcházející paměť. Na chodbě četl s mou pomocí 
velká písmena na tabuli. Sledoval promítané filmy, kulturní 
vystoupení hudebníků a zpěváků, pravidelné oslavy jubilantů 
s velkým pohoštěním a programem. O víkendu jsme si ho brali 
domů, chutnalo mu dobré kafíčko, sedával na polohovacím 
křesílku, těšil okolím. Za nějaký čas se stav nemoci prudce 
zhoršil. Po druhém návratu z nemocnice tiše při obědě skonal. 
Snědl polévku, lžíci druhého jídla a náhle zavřel oči. Došlo 
k rozloučení za mé přítomnosti. Pak už jsem pro slzy nic 
neviděla.  Poslední objetí, pohlazení po tváři a políbení. Byla to 
nejtěžší chvíle mého života. Co se ten den stalo, mě těžce 



psychicky zranilo. Odešel navždy člověk, kterého jsem řadu let 
tolik milovala a který byl oporou celé rodině. Zůstala jen bolest 
v srdci. Sestry ho omyly, zabalily do bílého prostěradla. Zvládly 
profesionálně mou bezradnost a poskytovaly mi útěchu. Zase ti 
strážní andělé. 
 Co bude dál? Co a kdo pomůže? Jak přežiji den smutku? 
Věděla jsem, že musím poslat nejprve zprávu svým synům. 
Mladší byl s rodinou teprve krátce na dovolené v Itálii. Po 
telefonátu okamžitě přijel a začal zařizovat potřebné věci. Také 
starší se mnou setrval několik dnů. Každý den chodila nejstarší 
vnučka Magdička, byla moc obětavá. Radila mi, pomohla 
sestavit parte s veršíkem, hudbu na rozloučenou zachytila na 
originální nahrávku-Dědečkovi hrají vnoučata.  Dvořákovu 
skladbu s Janáčkovým orchestrem na violoncello předvedla 
Magdička, sólo na klavír Lucinka, píseň Prám zpíval za účinko-
vání své skupiny Honzík. Poslední byla Večerka za provedení 
trubače z kapely Dobrovanka zajištěná pražským tchánem. 
Vybraly jsme také spolu místo pro založení hrobu na hřbitově. 
Přípravy skončily. Pak už jen čekání. Bylo mi moc těžce. 
Vydržím? Nezhroutím se? Jak poděkuji všem přítomným? Najdu 
vůbec slova? Když přicházeli příbuzní v černém oblečení, 
podlamovaly se mi nohy. Jejich účast však pomáhala. Po obřadu 
se mnou tiše poseděli u stolů, zavzpomínali na dobrého člověka, 
který  už  není  mezi  námi,  odešel  na  věčnost.  Projevili  lítost 
a  soustrast. Těžko vyjádřit, co mě nejvíc utěšovalo. Ale určitě to 
bylo pochopení pro mou osobu.       
 Po smrti mého manžela bylo otázkou, co se mnou bude dál. 
Po dlouhém rozvažování jsem přijala nabídku mladých 
nastěhovat se k nim do domu. Tam byl pro mě připraven jeden 
volný pokoj. Společnými silami se povedlo zlikvidovat zařízení 
státního bytu, vyřídit formality na úřadech. Pak už jen zbývalo 
naučit se řešit nové vztahy v soužití. Říká se, že přesadit starý 
strom je stejně těžké jako přestěhovat starého člověka. Moc jsem 
nad vším přemýšlela. Po všech úvahách zvoleno jedno staré 



přísloví: „Nejlepší tchýně je hluchá, slepá a němá.“ Ale nebylo 
toho třeba. Všichni byli ke mně ohleduplní, vstřícní, taktní, 
shovívaví. Co mi tedy nejvíc pomáhalo? Naše dobré rodinné 
vztahy, láska blízkých, podpora v možných aktivitách, výjezdy 
za krásami historických objektů, vycházky do přírody, prohlížení 
výstav a návštěva koncertu. Také dopisy od příbuzných a přátel 
přinášely útěchu. Pořád bylo o čem přemýšlet a trochu 
zapomenout na bolest.    
 Každý člověk projde nějakým těžkým obdobím. Důležité je, 
že já to za pomoci rodiny a dobrých lidí nevzdávám, neuzavírám 
se do sebe, nezabývám se příliš svými chorobami, nepropadám 
beznaději. I se vším smutkem, který stále ještě ve svém srdci 
nosím,snažím se těšit z maličkostí, které den přináší. Pokora, 
úcta k přírodě a k člověku pak může naplnit  smysluplně 
všechny dny našeho zbývajícího života. Zjednodušeně řečeno-
odpověď na otázku co mi pomohlo překonat nejtěžší chvíli 
života je jen jedna odpověď- dobré mezilidské vztahy, a přede-
vším ty rodinné.    
 „Tak  jsi  kmotřičko  bedlivě  poslouchala  smutné  vyprávění 
o nejtěžší chvíli mého života. Ano, byla to smrt manžela. Bolavé 
místo, které se už nikdy úplně nezahojí. Jsem vděčná svým 
dětem a vnoučatům za neustálé povzbuzování abych 
nepropadala depresím, i když je musím léčit užíváním prášků.  
Láskyplné vztahy mezi námi mají trvalé místo a pomohly mi 
překonat krizi. Musím konstatovat, že právě ty nás ještě více 
spojují. Společně pokládáme květiny na hrob zesnulého tatínka, 
dědečka,  mého  předobrého muže, a já mu v duchu vyprávím, 
co nového den přinesl. Vím, že jednou budeme zase spolu.“ 
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2017: „Čím onemocněla naše společnost?“ 
 

Poezie -  I. Kategorie  D+M 
1. místo 

Hana Lebedová 
 

NEMOCI  DNEŠNÍ  DOBY 
Youtubeři a youtuberky zatáhli rolety, 

pustili PC a dali se do práce. 
„Konec legrace, máme domácí úlohu,“ 

píše Ema. 
„Nemoci naší doby, co s tím?“ 

Vítek chce přispět bolavou rukou, 
z toho jak na facebooku 

denně s přáteli lajkuje, bloguje, 
posune blíž, odstrčí myš a píše: 

„Naše doba a nemocná? To snad je vtip, 
vždyť se mám líp než naši dědové a báby, 

nemusím do armády, na všechno léky, 
mapy mám na googlu, referát z Wikipedie, 

každý rok nanovo, 
pod stromkem lenovo…“ 

„Mami! Mami! Zase to kleklo!“ 
Vítek se ocitl v naprosté tmě. 

„No, to je peklo, zas vypli proud, 
jak mám teď udělat úkoly? 

To nejde, nepůjdu do školy!“ 
 
 
 
 

 
 

 



2017: „Čím onemocněla naše společnost?“ 
 

Poezie II. kategorie D+M 
1. místo 

Natalie Shtepan Strömblad 
 

MŮJ BAREVNÝ SVĚT 
Výlet?  Zoo? Maraton? 
Vždyť tu máme telefon! 
Mobil lepší nežli chůze, 

oddaní jsme špatné Múze. 
 

Všechna děcka křičí voly, 
copak lidi mají rohy? 

Kdysi sloužili nám nohy, 
teď nechcem jet ani koly. 

 
Limonády, brambůrky, 

a co takhle okurky? 
 

Jídelníček tučný, mastný, 
no tak holky, Vy jste jasný! 
Žádný pohyb, samé jídlo, 

naší společnosti sídlo. 
 

Žádné zájmy, žádné cíle. 
Život plný černobílé. 

Život chtíc už jenom spát, 
a to nebudete psát? 

 
Psáti o své lenosti, 
pěti o své blbosti. 

 
Však i vzpomeňme si na náš řád: 

„Toho, kdo je lepší, nemít rád. 
Toho věčně pomlouvejte, 



později se omlouvejte.“ 
Však, je-li člověk užitečný, 

omlouvej se, a to hned! 
Pokud je ti přebytečný, 

nech ho býti, už máš med. 
 

Ať si zemře, ať si klečí! 
Tvé ovečky lépe mečí. 

Zajímej se jen o svou duši! 
Co důvěra, to tě ruší. 

 
Ruší to náš nejcennější řád. 

Ach, a co když někoho máš rád? 
Tak jsi člověk, ty jsi jiný, 
Tobě štěstí, nejsi vinný. 

 
Zdrhej, mazej od těch lidí, 

kteří pouze Sebe vidí. 
 

Svět je krutý, zlý a temný, 
copak někdo je tu jemný? 

Jemný, milý jako květ, 
ten už opustil můj svět. 

 
Člověk zlomyslně žít, 
jed do pití, jed si lít. 

Hlavně jiným a ti mně, 
rozum ztrácet rozumně. 

 
To náš život v dnešní době, 

škodíme a hlavně sobě! 
Sobě, nám a pak těm dalším, 

kazíme svět, kazíme ho mladším. 
 
 
 



2017: „Čím onemocněla naše společnost?“ 
 

Poezie III. kategorie D+M 
1. místo 

Jáchym Reizer  
 

NUNTIUS 
Den to čistý, překrásných letních jasů 

 tisíce květů a vůně zralých klasů. 
Obloha bez mráčku a život mnohých jakbysmet 

avšak stejně není bez práce koláčů 
jako hry bez karet. 

 
Spěchá již, již je výše 

posel, jenž poznal bezčasé níže 
bídu smrt i lidská trápení 

po věky věčně věrně nestranný. 
 

Jediným skokem před branou mohutnou stojí 
klepadlem třikrát do vrat oblačných uhodí. 

„Kdo, kdo klid náš se opovážit ruší?“ 
Ozve se hlas vzdálený lidským uším. 

„Tu jsem já, co jsem zvědět měl, 
pravdu o všem a nikdy nemoct lhát, 
smát se, lkát a smrt nikdy nepoznat.“ 

Tak posel odpověděl. 
 

S jeho slovy ozval se mocný ryk 
jak když armády dvě proti sobě brojí 

světlo jasné vyšlehlo poslu vstříc 
jak rozevřela se brány křídla dvojí. 

 
 
 



2017: „Čím onemocněla naše společnost?“ 
 

Poezie I. kategorie D+S 
1. místo 

Vít Procházka 
 

KODRCÁME 
Zpátky ve vlaku. Povídej 

kolejím, že se svící nehasne 
plamen, když Hubička 

výpravčí šetří si vosk na 
skrytější hrátky, jež stínuje 
lucerna rudého kombiné 
Lady Old Like Young 

(Rozuměj, z půjčovny, která 
nezapovídá vzdělanost 

všestrannou za šmajchl s 
volebním právem) 

Kodrcáme. Grüss Gott za Tvoji 
přímluvu. Žuchnul vedle 
topič. Nemá práci (padlý 

výraz pro džob – pozn. pisálkova) 
A když, sveze dětiny do vzpomínek 

na minulá, na předminulá 
století. Momentky veselí s 

bouřkatými fintily 
demokracií v Americe 

gulagy v Rusku, beatlemanií 
Na Vlachovce a Toufarem 

Panfarářem 
vrženým, kde se tonáži 
lidství nevzpěčují sloni 

Ani 
ANi     ANI 



!!!!!!!!!!!!!!!! 
Bavíte se? Přiložíme na 

prodlouženou jízdu pitomci? 
Ke kostelu táhnem 

„Cože? V tuhle dobu?“ Nech 
mě dopovíst. Začali snad   
jsme o svíci. Ještě sirku 

vypátrat. Vymámit. Vykouřit 
Ustelu si v obýváku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2017: „Čím onemocněla naše společnost?“ 
Poezie II. kategorie D+S 

1. místo 
Iva Čechová-Fialová 

 
BLUDNÍCI 

Jsou lidé živí, jsou lidé mrtví 
a jsou lidé na mořích 

 
Na mořích 

zatím potulné děravé bárky 
ve slané pěně rez smáčejí 
a krhavé oči lodníků se 

promrzlým svítáním 
ke slunci stáčejí 

 
Tak tiše mrtvou hladinou klouzají 

a v cárech plachtoví 
dojemných lidských trosek 

jak kýčovité sny se vzdouvají 
lichou nadějí ? 

 
Někdo je živý, někdo je mrtvý 

někdo je na moři 
někdo hledá oheň 
hašený přílivem 

všech úspěšných bankéřů, příšerných tchýní a důstojných předků 
 

Chci plout po mořích 
najít v nich pramen čisté vody 

vypít do dna všechny jeho krůpěje 
 
 
 



NUDA NA FLORENCI 
Taškář vítr převracel papíry od svačin 

kelímky od piva 
a kosteleckých párků 

okolo černě žíhaných vykřičníků 
navěšených na křiklavém stánku 

 
nalepil je bez příčiny 

na boty 
mladému hrabátku 

v okousaném 
až na zem dlouhém 

kabátku 
 

hrabátko mírně pod vlivem 
luminujícím okem 
s toxickými vlasy 

a obráceným křížem 
hledalo okem maně 

lásky chtivé laně 
 

políčilo na ně 
magických orgií hrůzu 

oční bulvy se kutálely lepkavě 
pod moji blůzu 

však bez dotyku těl 
básníci ztrácejí múzu 

 
a tak odjedou autobusem 

 
 
 
 
 



 
ZE RTŮ 

Tak něžná a opuštěná uhasla v saharském písku 
a stačila kapička rosy v  trávě 

tekla by dolů jazykem 
svlažila by rtů misku 

  
NETEČNOST 
Motýl Smrtihlav 

zaklíná v záclonách netečnost 
nechci společnost 

ticho je ve mě 
chci odplout 

nehledejte mě 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2017: „Čím onemocněla naše společnost?“ 
 

Poezie III. kategorie D+S 
1. místo 

Věra Vaďurová 
 

KDE DOMOV MŮJ... 
Líbezný to kraj... 

už Mácha o něm psal 
Je jak pestře prostřený talíř 

jenž lidu svému bájný praotec 
k blaženému žití nabíd 

Pole, louky a vinice 
jež v paprscích slunce 

nedočkavou touhou zrání 
chvějí se... 

I úhledné šiky chmelnic, jež 
jedinečným liánám podobají se 

 
Lesy a lesíky 

s prošlapanými chodníky 
  s tůněmi i tůňkami jako halíř 
kde rusalky za měsíční noci 

koupou se... 
kde srdce své lehce ztratí 

Kopce a kopečky 
mírné jsou jako ovečky, však... 

magický středobod krajiny 
je jen ten jediný...posvátný Říp 



Městečka a vesničky 
k němu se tulí, rozkvétají, voní 

mlékem a strdím sytí se 
a včelky, jak v dobách dávných 

rojí se 
I patrioti  ještě rodí se … 

 
Je to kraj, jako otevřená dlaň 

jež bohdá "zlatým prutem země České" 
bude navždy zván 

 
 
 

BOHEM ZAPOMENUTÉ DĚTI 
Roztrhané i nóbl mají střevíce 

děti ulice 
nablýskané sporťáky 
i kola bez blatníků 
mnohé oči pohaslé 
ústa neznající díků 

Kdo? do srdce zabodl jim dýku 
 

Snad nehostinná náruč domova 
plná hořkosti a vzlyků 

dítě strádající - bez lásky 
a dobrých zvyků 

 
Snad nehostinná náruč domova 

byť zlatou klecí byla 
však lásku a cit vyhostila 

duši dítěte zmrzačila 
o něhu oloupila 



a zlaté odpustky 
jsou do pekel propustky 

 
 

ZLOČIN A TREST 
Děvčátko, ještě dítě, 

kdo? o dětství tak krutě 
připravil tě! 

 
Strnulá tvářička, 

žalující oči beze slz 
v prázdnu se ztrácí, 

oněmělá drobná ústa 
úsměv už nevrací… 

 
Kdo krutě s dítětem si hrál, 

kdo zlomil mu křídla, 
nerozvité poupě zašlapal 
v prašnou špínu světa?! 

 
Ten – kdo dítě 

poskvrní, zmaří 
zrůdným chtíčem, 

i z pekla vyhnán bude 
ohnivým bičem… 

Ten – kdo dětské nevinnosti 
věnec z trní uvije, 

Zločin ten - ať spravedlnost 
nemine! 
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2017: „Čím onemocněla naše společnost?“ 
Próza -  I. Kategorie  D+M 

1. místo 
Emma Kuchár iková 

 
PERFEKSJONALISTÝDA 

Aneta Halmistrová byla v deseti letech holka s brejličkami, 
copánky a rovnátky. Teď taková vůbec není- je jí dvacet a je to 
půvabná žena s vytříbeným vkusem! No je to tak! Něco vám o ní 
povím: 
Ve čtvrté třídě to byla méně oblíbená holčička. Všichni jí říkali: 
šprtko, brejlatko a pyšná královno. Vadilo jí to a myslela si, že jí 
nemají rádi kvůli tomu, jak vypadá a tak se toužila změnit. 
O dva roky později si řekla, že se opravdu změní. Zrovna měla 
volný víkend. V sobotu se vydala k dentistovi Karlíkovi. Pan 
Karlík se ji zeptal, co ji trápí. „Víte, já potřebuji sundat 
rovnátka,“ odpověděla. „Tak dobře, ale na noc si je dávej.“ Pan 
Karlík jí sundal rovnátka a Aneta pyšně běžela za svojí nejlepší 
kámoškou Simonou. Zeptala se jí, jestli s ní nechce jít do 
nákupního centra a ona to odsouhlasila. V nákupním centru 
utratila několik tisíc korun. V prvním obchodě si koupila spoustu 
věcí, v dalším dvakrát více a ve třetím třikrát více. Poté se ještě 
vydala pro boty. V obuvi si dohromady koupila osm párů bot. 
Ještě zašly do kosmetiky pro make-up. Po nákupech šly k Anetě 
domů. Simona se rozhodla, že tam přespí. Ráno šly ke 
kadeřníkovi. Kadeřník jí udělal krásné vlasy a hned potom 
zamířily na manikúru a pedikúru. Zašla si na oční pro kontaktní 
čočky a bylo hotovo. Vypadala perfektně! Tak perfektně, až jí 
Simona začala závidět a tak udělala to samé. Simoně to také 
kámošky začaly závidět. Tak se rozhodly to udělat také. A takhle 
se  to  rozšiřovalo  a  rozšiřovalo,  až se odborní  lékaři dohodli, 
že tuto velmi nebezpečnou a nakažlivou nemoc nazvou 
PERFEKSJONALISTÝDA. Aneta a Simona už měly navždy 
radši oblečení než sami sebe!!!! 



2017: „Čím onemocněla naše společnost?“ 
 

Próza -  II. Kategorie  D+M 
1. místo 

Dominik Roneš 
 

ŽIVOT PO REALITĚ 
Všichni to známe.    Facebook,   Instagram,   Snapchat,   Twitter 
a všechna tyto dobrovolná vězení nám berou kusy z nás. 
Vždyť  sednout  si  doma  na postel, židli, či klidně i na podlahu 
a spojit se s celým světem je přeci tak jednoduché! Cítíme se pak 
skoro i jako oblíbení lidé. 
Můžeme být cokoliv a kdokoliv. Masky v podobě smějících se či 
brečících ksichtíků nám pomohou vyjádřit emoce, nikdo se 
nemusí bát kohokoliv oslovit, i když je to třeba introvertní 
člověk s neskutečně nízkým sebevědomím. 
Také jsou pro nás tyto světy něco, jako nekonečná knihovna 
vědomostí. 
Ovšem ne důležitých vědomostí, ale po většinu těch 
nejstupidnějších nápadů, připitomělých písniček a směšných 
výzev. 
Toto není realita, ale vězení, ve kterém jsme dobrovolně a záro-
veň nedobrovolně. 
Vězení, do kterého spadne skoro každý z nás, jelikož je tam 
vězněný každý že? 
A tím se dostáváme k tomu, že ti, kteří tomuto propadnou, 
stávají  se  připitomělým  stádem  bloudícím světem zbytečností 
a hlavně při tom ztrácí čas, nejdrahocenější věc, co máme. 
Ale co když už čas nebude představovat problém? 
Co když pro nás tyto věci budou záchranou? Ale vraťme se na 
chvíli do minulosti. Lidé byli ovlivňováni věcmi, jako je církev, 
různé sekty a náboženství. 
Ovšem alespoň měli naši předci nějakou víru. Něco, co je 
jakýmsi způsobem udržovalo při zdravém vědomí. Ale byl tu 



pořád ten problém, že nikdo neměl své vlastní moto, popřípadě 
názor a nechal se vším neskutečně ovlivňovat. Toto přetrvalo 
dodnes, vždy to tak bylo a možná to vždy tak bude. V posmrtný 
život věřil každý a kdo ne, ten byl brán za podivína a vývrh 
společnosti. 
Vezměme si to tak, jako když se připojíte k náhodné partičce lidí 
se svými zarytými zvyky a jakmile se čímkoliv odlišíte, může to 
být  třeba  názor,  okamžitě  k  vám  všichni  ostatní začnou cítit 
o něco menší respekt. V tom nejlepším případě lidé z party 
přijmou váš názor, začnou ho respektovat a popřípadě se 
rozhodnou, že jejich názor je ten horší. Takto funguje 
manipulace lidí. Zapnete si například Facebook na svém 
oblíbeném zařízení, najdete zajímavé video, kde dělá náhodný 
člověk celkem na první pohled zajímavou věc a řeknete si, že to 
začnete dělat také. Toto si řeknou další sta tisíce lidí, začnou 
dělat to samé co vy a člověk na novém populárním videu. Teď se 
vraťme k problematice člověka spojeného s technologií. 
Lidský mozek se dá brát, jakožto jeden složitý počítač. A na čem 
fungují tyto virtuální světy? Ano, na počítačích všeho druhu. 
Některé softwary už pohánějí i hardware. Tak proč by software 
nemohl ovládnout mozek? 
Nic není nemožné, jednou na to dojde. Kdo by se přeci nebál 
smrti. 
Každý touží po věčnosti. Tato prostá myšlenka by mohla 
pomoci. 
Co takhle prožít si svůj život, počkat na soudný den a v onen ten 
moment, když by náš mozek začal umírat, dal by se připojit k 
počítačovému programu. Programu, který by dával možnost 
věčně žít. Ve virtuálním světě, bez konce a se všemi lidmi. No 
není to úžasné? No jak se to vezme. 
Chtělo by se zamyslet nad tím, co bylo napsáno o několik 
souvětí dříve. 
Ale na to si každý musí udělat svůj vlastní názor. 
Co  když  náš  život  pokračuje  něčím,  jako je nebe, či onen 



svět a tento program by to vše zničil, v moderním slangu 
zabugoval? 
A co když toto vše co prožíváme, 
je ten počítačový program, 
který tu celou dobu popisuji... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2017: „Čím onemocněla naše společnost?“ 
 

Próza -  III. Kategorie  D+M 
1. místo 

Ivan Glaser  
 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ, SNĚZTE MĚ! 
 Tři kluci. Tři životy a jeden příběh. Příběh o tom, jak naše 
společnost je více a více nemocná. Obsese vedoucí až k naprosté 
destrukci mladých lidských životů. Ovšem nejsmutnější na této 
nemoci je ten fakt, že ohniskem vzniku je člověk. Naše 
společnost tímto „trendem“ onemocněla a musíme se bránit. 
Otázka však zní: Jak se máme bránit sociálním sítím? 
Jako každý den Jan, Jakub i Patrik, namísto zažívání 
dobrodružství tam venku s reálným světem, sedí u počítače, píší 
si a telefonují přes sociální síť facebook a rozebírají všední i ne-
všední problémy tohoto školou zkaženého dne. Život 
středoškoláka vypadá v těch amerických filmech podstatně lépe. 
Ale co už, je večer a kluci si mohou odpočinout. Vlastně nevadí, 
že se celý den viděli ve škole, takhle si psát a pařit u toho hry, to 
je dokonale strávený večer. 

Jan je sportovně založený kluk z dobře zabezpečené rodiny. Je 
krásný, inteligentní, holky po něm jdou a je na takové úrovni, 
kdy si vybírá, se kterou bude. Ideální příklad fotbalisty. Jedinou 
jeho nevýhodou je jeho namyšlenost. Jestliže ho chytí jeho 
amok, nedá se s ním o ničem bavit a zkrátka přes jeho věc a krá-
su nejede vlak. 

Jakub je naprostý opak Jana. Je menšího vzrůstu, zavalitější 
postavy. Vypadá trochu jako Danny DeVito. Jeho vnější krásu 
nahrazuje vnitřní krása- charisma. Kolem jeho těla se pohybuje 
ve formě aury, holky s ním koketují, ale to je tak vše. Další meta, 
ta lepší, je pro něho zatím nedosažitelná. 



Třetí kluk z této party, Patrik, je dosti uzavřený a nekopni-
kativní. Proto mu vyhovuje i internetové prostředí a sociální sítě. 
Zde si anonymně může postěžovat, vybrečet se a nechat si 
poradit od jeho dvou kamarádů. Patrikovi rodiče jsou silně věřící 
a žijí v naprosté nevědomosti, protože o synově jiné orientaci 
nemají ani zdání. Patrik je gay, nicméně tuto skutečnost ví jen 
Jan a Jakub. 

„Je moje! Ta holka nemá šanci, zítra si jí označkuju,“ vychloubá 
se Jan při internetovém hovoru na sociální síti facebook. Jakub 
ho ignoruje, dneska dostal ve škole špatnou známku a rodiče mu 
dali přednášku o jeho lajdáctví. Zkrátka nemá chuť řešit jeho 
zanedbatelné problémy o tom, kde jakou holku dostane do 
postele. Patrik se mu smál, přišlo mu to komické, hlavně slovo 
„označkuju“. Jan vlastně kluky nevnímá, právě totiž pozoruje 
nahé fotky dívky, která se stala předmětem této konverzace. 

Patrik už pod rouškou tmy spadá do temných propastí jeho 
strachu. Každou noc na něho dolehnou myšlenky a nutí ho se 
zamýšlet nad sebou samým. Má se přiznat rodičům se svou 
orientací? Nenaštvou se na něho? Nebude v jeho štěstí stát jejich 
víra, kterou on neopětuje? Balancuje na hraně mezi dvěma světy 
a to bilanční lano, na kterém se nachází, je zatraceně úzké a vrat-
ké.  Jeden  špatný  krok a spadne a může počítat pravděpodobně 
s tvrdým nárazem. Nebo ne? 

„Kluci, dneska mi další kluci nadávali do teploušů. Ignoruju je, 
snažím se, ale nejde to. Ne vždy.“ Jako první se ozval bez 
zaváhání Jakub. Dle jeho názoru se to nemá bát říci rodičům. To 
nejde, snaží se mu to marně vysvětlit. Nikdo z nich neví o silné 
víře jeho rodičů k bohu.  V  tomhle  směru  se  za  rodiče  stydí. 
A vlastně ani přesně neví proč. Zároveň je toho názoru, že kvůli 
víře rodičů nebude pochopen. Neví, zda jsou homofobové, ale 
věřící nemají rádi gaye, jsou dle nich proti přírodě. Z toho 
důvodu se bojí přiznat barvu. Proboha, je mu šestnáct a svou 



jinou sexualitu si začíná teprve plně uvědomovat. Jan se snaží 
dodat svému kamarádovi sebevědomí: „ Kámo, mi tě bereme 
takového, jaký si. Neřeš ostatní. Jsi šťastný?“ Patrik nevěděl, zda 
má odpovědět. „Jsi šťastný?“ Zeptal se znovu Jan. „Ano,“ 
zareagoval  Patrik. „V tom případě se vzchop. Zanechej chmury 
a raději se připoj do online hry, kterou s Jakubem právě hraji.“ 
Kluci ho přidali do hry a dobré dvě hodiny v plném soustředění 
hráli strategickou hru. 

Patrik projíždí facebookovou stránku, online hra ho přestala 
bavit, ale stále si společně povídají. Stránka byla plná 
různorodých zpráv ze světa, showbyznysu i sportu. Patrikovi 
zrovna ten sport moc neříká, ale upoutal ho jeden odkaz 
s názvem: „FOTBALISTI JSOU TUPÉ OVCE!“ Jan je fotbalista 
a i ho to vystihuje, pomyslí si a bez mrknutí oka odkaz sdílí, 
nezapomněl přidat do komentáře pobaveného smajlíka. Udělal to 
pro pobavení, trochu Janovi zvednout mandle. Nevinná 
chlapecká sranda. Sranda, která srandou nezůstane. „Patriku, 
pojď sem, hned!“ Vyrušila ho máma z tvorby příspěvku na 
sociální síť. Publikoval ho, odešel a klukům nic neřekl. 

„Myslí to vážně?“ rozčílil se Jan. Urazil ho příspěvek sdílený 
Patrikem o fotbalistech a tupých ovcích. Když na něho mluví, 
mlčí,  když  píše,  neodpovídá.  Je  aktivní!  Je  u  toho  počítače 
a schválně ho ignoruje! Jakub se do celé situace nechce moc 
zaplést, raději proto mlčí a čeká. „Ještě uvidí, co se stane, pokud 
mě někdo urazí,“ začal neskutečně rychle psát něco na facebook. 
Napsal příspěvek: „Víte co je zajímavé? Můj kamarád je gay, 
bojí se to přiznat a i se za to stydí. Nejvtipnější na tom je, že ho 
všichni znáte. Je to Patrik! Patrik z naší třídy!“ Svůj příspěvek 
nezapomněl ozdobit smajlíkem a pocitem „cítím se zmateně“. 

Janova reakce způsobila řetězovou reakci na účet Patrika. Ten 
jen bez jediného sebemenšího náznaku pochopení sledoval 
nenávistivé komentáře. „Teploušek!“ „Já to věděl! Ha ha!“ 



Komentáře se na facebooku tvořily rychlostí blesku, komentáře 
k nim ještě o dost rychleji.   

„Tohle jsi přehnal! Patrik si tohle nezasloužil!“ Zastává se svého 
kamaráda Jakub. 
„Na čí seš straně? Nechceš mi říct, že jsi s ním,“ i přes pouhý 
mikrofon bylo v jeho hlase snadné rozpoznat jistý druh hněvu, 
agrese a touhy se mstít. Pan dokonalý. 
„Jsem. Patrik ti nic neudělal,“ hlesl Jakub a snažil se Jana 
zároveň uklidnit a přivést do reality. 
„Moc se mi to nelíbí, jak vystrkuješ růžky. Buď se přidej na mou 
stranu, nebo potopím Patrika i tebe!“ Poslední slovo obzvlášť 
zdůraznil. Vystrašený Jakub moc dobře ví, že Jan o jeho slabině 
ví - je to jeho váha - proto  bez  jediného   zaváhání  souhlasil. 
Už v předešlých létech se stal, ze strany Jakuba, obětním 
beránkem jeho ostrých slov na jeho váhu. Nejhůře to nesl 
v prvním ročníku na střední, zažíval tam doslova peklo na zemi. 
Každý,  kolem  koho  prošel,  mu  nadával  do metráčka, syslíka 
i vykrmeného prasete. Tyto rány minulosti bolí ještě dnes a ne-
chce, aby se opakovaly. Proto se podřídí a udělá přesně to, co 
Jakub chce. Na důkaz loajality musí uveřejnit na Patrikův 
facebookový profil status, v němž ho uráží. Udělal to… 

O pár dní později, během kterých se Patrik stranil jakékoliv 
komunikaci  s  kamarády  skrze  sociální sítě, nechodil do školy 
a zavíral se doma, už to vše nemělo smysl řešit a hlavně utajovat. 
Pomluvy z internetového prostředí se šíří rychlostí utržené 
laviny. Na sociální síti měla v přátelích jedna dívka Jana. Shodou 
okolností je to velice dobrá známá Patrikových rodičů. Řekla jim 
o celé této kauze a začalo mu hotové peklo na zemi! Silně věřící 
rodiče svého syna přímo neodsoudili, ale změnili na něho názor. 
Byl černá ovce rodiny. Ponížil se pod svou úroveň. Spolužáci 
pokračovali v psychickém teroru a Jan ani Jakub se k němu 
nehlásili. Už není jejich kamarád, pro jistotu. 



I přes neaktivitu na sociální síti pod příspěvkem, usvědčující ho 
z homosexuality, neustále přibývají nové a nové reakce. Domino 
efekt. Zákon akce a reakce. Narůstající tlak v Patrikově srdci 
dovršil své hranice a s rozporuplnými myšlenkami-ukončit svůj 
život či ne- vyšel vstříc zapadajícímu slunci. Prášky v pravé 
ruce, na srdci kámen, v hlavě zármutek, v očích slzy a za svými 
zády bodavou minulost… Sociální sítě, snězte mě! To byla 
poslední myšlenka, která mu prolétla hlavou… 

Na ten kopec, kam šel Patrik, dorazil hodinu poté jeho otec 
s matkou. Po ještě delší době kamarádi, ti ovšem přišli z jiného 
důvodu: zajímalo je, zda se skutečně zabil. Pak už vlastně 
nepřišel nikdo a tyto čtyři osoby z povzdálí sledovaly sedícího 
Patrika v objetí jiného kluka. Co si říkali, nikdo neslyšel, protože 
vzdálenost i větrné podmínky byly proti nim. Matka za ním 
chtěla jít, otec jí však chytil za ruku a tímto gestem jí to zakázal. 
„Kašli na to, neruš je,“ řekl s pohledem na ni. Kamarádi se 
nadutě otočili a odešli pryč. To je ale Patrikovi momentálně 
jedno, on našel někoho se stejným životním osudem jako je ten 
jeho, někoho, kdo ho dokáže pochopit, ale nemusí se na nic ptát. 
Našel svůj důvod žít. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2017: „Čím onemocněla naše společnost?“ 
 

Próza -  I. Kategorie  D+S 
1. místo 

Nikola Puškárová 
 

ZAMYŠLENÍ SE NAD SPOLEČNOSTÍ 
Domnívám se, že myšlenka této práce má vyšší cíl než pouhé 

sepsání pár řádků.  Téma  je velmi zajímavé a lákavé. Myslím, 
že nám dává veliký prostor zamyslet se nad společností a také 
nad sebou samým. 

At´ už jste nebo nejste věřící, měli byste se řídit morálkou. 
Zjednodušeně řečeno umět rozlišit dobro a zlo od sebe. Můžeme 
tak zhodnotit svoje slabé a silné stránky, popřípadě na nich začít 
pracovat. Mám tím na mysli negativní zmírnit a pozitivní zesílit. 
Nevím,  jestli  odpovím  na  tuto oblast, tak jak je vyžadována. 
Je to oblast velmi těžká. Podle mě nízká morálka u lidí je aktuál-
ní problém, o kterém se moc nemluví. 

 Je někdy těžké se vyznat v záplavě informací, které se nám 
dostává a oddělit podstatné od nepodstatných. Znám plno lidí, 
kteří se ohánějí vírou, ale jsou zlí. Když člověk nemá víru 
v srdci, tak to skutečná víra není. Naopak znám také lidi, kteří 
věřící nejsou. Jsou hodní a milosrdní k ostatním lidem. Zpravidla 
tito lidé se řídí morálními zásadami. Nebylo by tedy lepší si nav-
zájem pomáhat a spolupracovat? 

Podle mě je nejhorší lidská vlastnost závist. Nechápu, kde se 
tato vlastnost v lidech bere. Sžírá je zevnitř a přitom je tak 
snadné se s ní rozloučit a opustit ji… Přiznám se, že jsem někdy 
byla žárlivá, ale vyměnila jsem žárlivost za důvěru. Musím 
přiznat, že se mi hodně ulevilo. Nemá smysl se sžírat 
negativníma emocemi. 

Nemůžeme lidi přinutit k víře, nemůžeme lidi přinutit ke 
konání dobrých skutků, nemůžeme lidi nutit k tomu, aby byly 
lepší.  Musí chtít  hlavně  o  ni  sami.  Nikdo jiný to konec konců 



za ně neudělá. Smyslem života je podle mě být šťastní a být sám 
sebou vnitřně spokojený. 

 Aktuálním problémem, kterým onemocněla naše 
společnost je nesvoboda. I když zde není komunismus, 
nemůžeme říct otevřeně, co si doopravdy myslíme. Dnes nás 
každý může obvinit z rasismu, z podněcování rasové nenávisti, 
dokonce i za vlastizrádce. Pokud člověk je z něčeho podobného 
obviněn, společnost ho vnímá velmi negativně. Pokud se 
provinil v oblasti politiky, je pro lid horší jak vrah. A to je podle 
mě celé špatně. 

Svoboda se tedy podle mě dát definovat mnoha pojmy, vylíčit 
mnoha způsoby. K určité volnosti podle mě pomáhá také psaní, 
zde můžeme vylíčit své myšlenky, pocity, prostě vše a to bez 
cenzury. Ne však každý tuto možnost dnes má. Svoboda však 
k dokonalosti  nestačí,  to  co  nás dělá dokonalými je naše nitro 
a myšlenky. Každý si svobodu může vykládat po svém, jinak 
křesťané, jinak filozofové a jinak spisovatelé. Svoboda to není 
vlastnost, je to něco, co nemá každý člověk. Podle mě druh 
nehmotné  věci,  kterou  nevidíme,  ale  cítíme,  stejně  tak  je to 
i s Bohem. Věříme v něj, v jeho existenci, ale nikdy jsme ho 
neviděli. 

Dalším aktuálním problémem je podle mě samota. Připadáte 
si někdy tak sami, úplně prázdní, i když kolem vás je plno lidí? 
Já často. Dnes plno lidí si připadají také sami, i když mají kolem 
sebe spoustu lidí, kteří se jim snaží pomoci. Plno lidí žije ovšem 
v osamělosti dvojnásobně, bez Boha a bez lidí… Ještě víc mě 
pak překvapuje samotář a jeho způsob myšlení, chová se, jakoby 
se nic nestalo. Takový člověk mistrně ukazuje společenský 
dopad jakéhokoliv postižení či proměnění jedince. Nemusí to být 
zrovna nějaký podivín, ale kdokoliv, kdo se cítí nezařazený a ne-
zařaditelný do svého okolí. 

Já se rozhodla, že se změním, budu dělat něco, čím bych 
mohla lidem pomáhat. A tak se taky stalo. Krátce po vystudování 
zdravotní školy jsem začala pracovat jako zdravotní sestřička. 



Vystudovat to nebylo pro mě lehké, šla jsem zde úplně z jiného 
oboru. Vytýkala mi to rodina, někteří profesoři na škole to také 
nechápali. Moji rodiče tenkrát to nebrali moc vážně, když jsem 
si podala přihlášku ke studiu. Proč zrovna jejich dcera se chce 
někde dřít za nízký plat, nemohli nadále pochopit.  Můj tatínek 
mě vždy hýčkal, dával mi najevo, že jsem pro něj něco víc než 
kdokoliv jiný. Táta se ve mně doslova viděl. Jako malá holka 
jsem bývala velmi temperamentní, toužila jsem po pozornosti, 
kterou jsem si uměla i vydobýt. Chtěl, aby ze mě byla třeba 
překladatelka, cizí jazyky ty mi vždycky šly. Ale já si šla tvrdě 
za svým. Chtěla jsem pomáhat lidem. Nakonec jsem vystudovat 
tento náročný obor zvládla. 

Pomáhat lidem mě těší. Práce mě velmi baví a já ji beru jako 
své poslání. Pacienti jsou vděční a s jejich rodinami se snažím 
vycházet taky dobře. Pracuji nyní jako zdravotní sestra v domo-
vě pro seniory, starám se o klienty trpící Alzheimerovou 
chorobou. Snažím se dávat do své práce srdce, svou energii. 
Snažím se být empatická. K tomu se ještě musím neustále 
usmívat a být milá. Někdy jsem už velmi unavená a přetažená, 
ale když vidím opravdu srdečný vděk těchto nemocných lidí, tak 
si říkám, že ta práce stojí za to. Sestřička podle mě prostě musí 
být milá a vyjít vždycky vstříc. 

Není to lehké pro mě se o tyto pacienty starat. Pochopte, že 
jsou to lidé, kteří jsou mi velmi blízcí. Mnoho z nich mám 
opravdu velmi ráda. At´ už více, či méně jsou součástí mého 
života. Jsou to typy lidí, kteří nemají rádi velké, či zásadní 
změny. Každý sebemenší pokrok je pro ně cesta k horšímu. 
Technika je něco, čemu se vyhýbají a v čem se málo vyznají. 
Přesto od nich čerpám životní moudrou, postoje a pohledy na 
dané věci. Leckdy je zajímavé vidět svět z jejich úhlu pohledu. 

Každou službu trávím u nich nějakou chvilku. Češu jim vlasy, 
držím  za  ruku  a  hledím do jejich měnících se obličejů. Napětí 
a barva kůže se pomalu mění a odhalují čím dál více pih na 
jejich  vrásčitém obličeji. Beru je zlehka za ruku do svých dlaní 



a promlouvám k nim, i když si nejsem jistá, zda mě ještě zcela 
vnímají. Asi vám to připadá směšné, ale v téhle práci si musíte 
najít občas chvilku na klid. Trochu vypnout a naladit se na něco 
úplně jiného. A tohle mi pomáhá. Snažím se vždy vyhovět, plnit 
vůli  a  přání  pacientů,  přitom se zeptat, co chtějí, po čem ještě 
v životě touží, co cítí, o čem sní… 

 Zažili jsme spolu pěkné okamžiky a já se jim vždy snažím 
vykouzlit  úsměv  ve  tváři.  Někdy  už  to  končí, potom pláču. 
Já vím, že to není moc profesionální. Ale s těmi lidmi jsem 
zažila část svého života, nejsou to pro mě žádní cizí lidé. Byly 
zde jako doma, snažíme se jim vytvořit nový domov. Chceme, 
aby měli poslední chvíle života krásný a důstojný. V tomto je to 
jiné než v nemocnici. Útěchou pro mě je, že už netrpí a jsou snad 
někde na lepším světě. 

Moje práce je pro mě vším. Je to však velmi náročné a tak se 
ve volném čase snažím odpočívat. Napadlo mě, že občas 
zapomínáme na to, co je v životě opravdu důležité. Na štěstí, na 
lásku, na život. Pořád je za něčím se hnát, něčeho dosahovat, 
musíme se zbytečně stresovat. Nikdy nejsme sami se sebou dost 
spokojení.  Spěcháme  a  stresujeme  se  stále  dál. Až nezbude 
ze života naprosto nic, co je pro nás důležité. Život nadále utíká, 
protéká nám doslova mezi prsty. Času je přeci tak málo a nejde 
ničím zastavit, ani bohužel vrátit zpět. 

Tuto esej bych zakončila citátem, který byl napsán na zdi 
židovského ghetta: "Věřím na slunce, i když nesvítí, věřím na 
lásku, i když ji necítím, věřím v Boha, i když mlčí." 
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Helena Novotná 
 

ČÍM ONEMOCNĚLA NAŠE SPOLEČNOST 
Naše  společnost  onemocněla především lhostejností k druhým 
a s tím jde ruku v ruce sobectví. Zvykli jsme si, že vše nebo 
skoro vše si můžeme koupit a zapomněli jsme možná právě díky 
tomu, že jsou hodnoty a věci, které si koupit nelze. Můžeme mít 
velké konto v bankách, ale to neznamená, že budeme šťastní. 
Naproti tomu, ten kdo má málo nebo skoro nic, může být daleko 
šťastnější. 

Není pravdou, že peníze kazí lidi. Jen odhalují charakter 
člověka. Nemít peníze je zlé. Jsou nutné k uspokojování nejen 
našich denních potřeb, ale i zájmů. Je jen na nás, jakou moc jim 
přikládáme. Dělají náš život snadnějším, ale přátele ani lásku 
nám nekoupí. Přátelství a láska jde k těm, co mají laskavé srdce 
a umí být nesobečtí. To ovšem neznamená sebeobětování. 
Znamená to být sám sebou. Žít tak, abychom způsobili co 
nejvíce dobra a co nejméně zla. Všem lidem se zavděčit 
nemůžeme a je hloupost ponižovat se nebo strádat na úkor 
někoho jiného, jen aby si nás všiml, měl nás rád. Takový člověk, 
který se s námi baví nebo projeví zájem, když se to jemu hodí, 
za moc nestojí. 

Přítel je ten, kdo se nás zeptá, jak nám je a počká na odpověď. 
Řekne nám pravdu do očí, ale počká na vhodný okamžik, kdy 
jsme sami, aby nás neponížil. Jen člověk nejistý a frustrovaný 
má potřebu ubližovat a ponižovat druhé. Jak to vzniká, že někteří 
lidé, druhým ubližují a někteří jsou dobří? A je pravdou, že dneš-
ní  mládež  je  zkažená  a  lidé  jsou víc sobečtí a zahledění 
jenom do sebe? 



Odpověď není až tak jednoduchá, jak by se na první pohled 
mohlo zdát. Hodně věcí se změnilo. Pokrok jde nezadržitelně 
vpřed a má to svá pro i proti. Dnešní doba je oproti minulosti 
daleko více uspěchaná. V denodenním shonu se ztrácí čas, najít 
si chvilku posedět se svými blízkými třeba u snídaně. Společné 
večeře bývají často jen ve vzpomínkách našich babiček  a dědeč-
ků. Ale nemusí to tak být. Stačí si přivstat o chvíli dřív a ten čas 
si na společnou snídani najít a i na společný večer. Ráno nás 
naladí do pohody popřát si hezký den a při odchodu si říct 
laskavá slova: "Mám Tě rád(a)". Také jsou tu dvě kouzelná 
slůvka,  která  mě táta v dětství učil říkat: PROSÍM a DĚKUJI. 
Je až neuvěřitelné, jak tato slova dokáží pohladit po duši a ne-
jsou projevem slabosti, jak by někdo mohl namítnout. Naopak, 
jsou důkazem, že si druhých vážíme a těmito slovy jim to 
dáváme najevo. 

Společná večeře může být okamžikem, kdy se všichni sejdeme 
po práci, v klidu domova a probereme zážitky ze dne. Děti se 
mají možnost rodičům pochlubit svými úspěchy anebo si 
postěžovat, co je trápí. Vidět odezvu u rodičů, vědět, že je jejich 
problémy zajímají, znamená pro děti moc. 

A právě zde je možné hledat řešení k problému onemocnění naší 
společnosti. Již básníci psali, že příklady táhnou. 

Kdo má babičku nebo dědečka blízko, může mít vyhráno. Ale 
musí to být ta správná babička s velkým B. Babičky dokáží 
ulehčit rodičům, pomoc jim vyzvednout děti, večer přečíst před 
spaním pohádku a pokud s Vámi babička nebydlí, výlet za 
babičkou a dědou o víkendu je krásný zážitek. Samozřejmě 
pokud o to stojí. Je to o vzájemné toleranci a pomoci. Mé dcery 
rády vzpomínají na víkendy u babičky a dědy. Když dědeček 
zemřel,  jezdila  babička  k  nám,  a  byla   to   správná   babička 
s  velkým  B.  Oceňovala  jsem,  že  dcery  nerozmazlovala. Ona   
i děda je  učili  lásce k   přírodě, pracovitosti a pravdomluvnosti. 



Často zahlédnu, když jedu autobusem nebo tramvají, jak babička 
nebo dědeček stojí nad svým vnoučkem, který spokojeně houpá 
nohama a oni se prohýbají pod jeho školní taškou. A tady je něco 
špatně. Vždyť my sami učíme naše děti jaké budou. Nemůžeme 
je proto vinit ze sobeckosti a lhostejnosti k druhým, když jsme je 
sami předtím utvrdili o jejich nedotknutelnosti. 

Přestaňme tedy jenom kritizovat a spílat na problémy naší 
společnosti, ale začněme hledat cestu k nápravě. Nikdy není 
pozdě. Můžeme začít hned teď. Třeba tím, že budeme ohleduplní 
k druhým. Najdeme si chvíli pro druhé. Vždyť žijeme jen 
jednou, a nikdy nevíme kdy přijde ten poslední okamžik. A pak 
už je pozdě litovat, že jsme svým blízkým neřekli, hezká slova 
nebo si na ně nenašli čas. 
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Šar lota Bosnyaková 
 

ČÍM OCHORELA NAŠA SPOLEČNOST 
Prešiel deň a usádzame sa všetci ako každý večer pred televízor 
pozrieť sa, čo sa stalo doma i v zahraničí. Zaujíma ma to i keď 
viem, že sa udialo viac zlého ako dobrého. Tešíme sa z toho keď 
sa parlament z času na čas zhodne na niečom, čo bolo dávno 
zabudnuté. Človek v mojom veku už má čas na premýšľanie nad 
udalosťami čo sa odohrávajú v našom súkromnom i spoločnom 
živote. Porovnávame si ako bolo, je a ako bude. 
Keď som bola malá, často som počula od starších, že kráčame 
zlým smerom. Hovorievali :,,madí nás nerešpektujú, berú nás za 
starých, zatrpknutých, málo chápavých“. Nechýbali ani 
poznámky:,, veď to predpovedala i Sybila a napísal 
Nostradamus“....... 
Prešiel čas a dospela  som , aj moje deti i vnúčatá. Môj život sa 
zmenil i svet okolo mňa sa zmenil. A ja som zrazu tu- v zariadení 
pre seniorov . Ako som sa tu ocitla ? Mám podlomené zdravie 
,no nesťažujem si. Cesta sa pomaly končí ,ale dúfam, že ešte nie 
dnes. Už dávnejšie som na dôchodku, i keď som pracovala ešte 
10 rokov ,aby bolo niečo na prilepšenie. Peniaze pre nás však 
nikdy neboli také dôležité ako je to dnes. Vychovala som päť 
detí ,bola som zamestnaná a zároveň som sa starala o svojich 
rodičov i svokrovcov, ktorí boli pripútaní na lôžku. Boli to ťažké 
roky. Neskôr prišli vnúčence a tiež som sa snažila pomôcť ,ako 
sa len dalo- boli to také moje malé slniečka . Po dlhej a zákernej 
chorobe zomrel aj môj manžel. Ostala som sama so svojimi 
chorobami a ťažkosťami. Moje deti mi nikdy nepomáhali, 
prichádzali len sporadicky, keď potrebovali pomoc 
opatrovateľky pre svoje deti( mojich vnúčat) počas choroby, 



letných i zimných prázdnin. Neskôr si  mysleli, že na starobu si 
ma budú prehadzovať ako horúci zemiak mesiac tu, potom zas 
tam. Keď som nesúhlasila, prestali sa zaujímať, čo bude so mnou 
a  ostala som napospas osudu. Po zhoršení môjho zdravotného 
stavu som sa dostala k najstaršiemu synovi ,pokým som neprišla  
sem -domov. Píšem domov a nie zariadenie pre seniorov, z toho 
dôvodu, že sa stal skutočne mojím domovom, kde sa cítim 
dobre, kde cítim pevné zázemie. Keď som deťom občas niečo 
vytkla, odpoveďou bola  veta: ,,prebuď sa, žijeme v inej dobre, 
dnes sa za všetko platí“... Vtedy som začala chápať tých našich 
starých, už dávno zabudnutých, že spejeme k niečomu  
nedobrému. Čo a ako sa to všetko udialo, čo bolo a je horiacou 
zápalnou šnúrou  tohto nášho spoločného ochorenia nikto nevie. 
No ja si myslím ,že sme si všetkému na vine, my sami  ,nie 
veľká sloboda- demokracie, filmy a správy zo sveta. Je to nemoc 
našej ľudskej spoločnosti od začiatku života na tomto svete. 
Vždy sme hovorili, že my budeme vychovávať naše ratolesti 
v inom duchu. Dopriali sme im všetko, čo sme mi nemali, 
nežiadali od nich pomoc v domácnosti. Hlavná vec bola aby sa 
dobre učili. Dopriali sme im oddych a zábavu.  Nenaučili sme 
ich starať sa o to, čo máme , vážiť si ľudí okolo seba a tešiť sa i z 
maličkostí. Najhoršie na všetkom, že sme ich nenaučili to 
,odkiaľ pochádzame, akoby  sme nepoznali  svoju  vlastnú 
históriu, kultúrne dedičstvo, neviažeme sa k vlastnému rodisku- 
ach až teraz to viem  dobre aj ja sama. Nechceli sme, aby sa naše 
deti prplali v zemi , nech dosiahnu niečo viac ako my -  chceli 
sme mať z nich inžinierov, doktorov či právnikov . Zrazu sa 
vypotreboval majetok náš i našich rodičov – lebo veď  bolo treba 
to i ono...... Pôdu už skoro nemá kto obrobiť a sa stala pre naše 
deti záťažou, poľnohospodárstvo smradľavé –veď  za peniaze sa 
dá kúpiť všetko bez toho ,aby sa ryli v zemi ako krtkovia. Lenže 
prišla ,,nežná „ , demokracia a nezamestnanosť. V rodinách 
prichádza k zvadám, je čo raz viac rozvodov a matky so svojimi 
deťmi sa dostávajú  veľakrát do bezvýchodiskových situácií. 



Záhrady okolo domov prerástla burina, nikomu nenapadne do 
rúk chytiť motyku, zasadiť si niečo na vylepšenie živobytia. Na 
cigarety ešte máme, takže je to ešte v pohode. Starí rodičia ,čo 
sami živoria sa z posledných síl snažia dopriať ,čo môžu svojim 
vnúčatám, lebo sa hanbia za to, ako je to celé úplne inak ,ako to 
mali naplánované. A ani sa mladší ani tak veľmi  nestarajú , 
mávnu rukou, že však nejako bude, niekto sa postará veď 
sociálka to istí. 
Milí 70 roční a starší! Však sme to mysleli zozačiatku inak? 
Dúfali sme, že to všetko bude tak, ako sme si to vysnívali pre 
naše deti ...... a bude všetko v poriadku. Ako by bolo dobré teraz 
obrobiť si naše políčka, na dvoroch by pobehovala hydina, ktorá 
vytvárala úplne iný ráz našich dedín. Mávnete si teraz rukou, 
však je tu možnosť odísť do zahraničia a zarobiť si inak . Áno je 
tu aj taká možnosť, lenže my sme si ich nenaučili na to, ako si to 
všetko vážiť.Naše sily ubúdajú, čas máme obmedzený ale 
pokúsme sa vybrať správnym smerom. Ukážme svojím 
vnúčatám, že život je krásny a môžeme byť ešte krajší. Práca nie 
je hanba, poukážme na tých, ktorý to zvládajú a majú čas i na 
zábavu. Nech si zakladajú manželstvá a rodiny rozvážne a nie 
s možnosťou rozvodu. Treba robiť všetko rozvážne pristupovať 
ku kompromisom lebo bez toho sa nikam nedostaneme. Pričiniť 
sa k harmonickým  rodinným vzťahom ,spoločne nájsť riešenie 
na problémy a bude sa nám dariť. Trpezlivosťou z kroku na krok 
to bude  a bude to iné a krásne a hlavne sa nám bude dariť 
vytvárať  tie stratené hodnoty ,ktoré hľadáme. Chyby 
nehľadajme u susedov ,ale doma a začnime s riešením u seba 
samých. V týchto vetách som chcela naznačiť čo je dôvodom 
ochorenia našej spoločnosti, ktorá sa čoraz častejšie objavuje.  
Ako dobre by bolo nájsť ten správny  liek a vykročiť správnou 
cestou, lenže ktorá je tá správna a, ktorý je ten dobrý smer. 
Máme šikovnú mládež, sú dané možnosti, ale... zas je to tu, ale 
,čo si nevieme vyriešiť, alebo sa nám nechce s tým zaoberať. 
Načo nám je táto nesmierna voľnosť a demokracia ? Čo s tým, 



že máme voľnosť, vycestovať do cudzích krajov, čo je samo 
o sebe skvelá vymoženosť, ale zamyslel sa niekto nad tým, čo 
nám tom prináša ? Zápasíme so šedosťou všedných dní 
a zabúdame  aké to majú mladé rodiny dnes oveľa zložitejšie 
.Nie je tomu dávno kedy jasličky ,škôlky  či školy boli 
poskytované bezplatne. Niekedy tých jasličiek i škôlok ani veľa 
nebolo treba – staré mamy sa o svoje vnúčence mohli postarať 
doma. Na  zdravotnú starostlivosť  taktiež bezplatnú ,sme sa 
mohli spoľahnúť. Stavali sa sídliská , každý mal slušné bývanie. 
No dnes ,v našej  ,,bohatej spoločnosti „ máme často ku koncu 
mesiaca suchoty v peňaženkách a to hlavne my starší. Asi nám 
chýba dobrý lodivod so sedliackym rozumom, ktorý by vedel  
vyviesť našu loď z mútnej vody a našiel správny smer. Bez 
korupcie a rozkrádania- čestne a ľudsky. Veľa vecí , ktoré sú 
v nás dobré , sme potlačili až na samé dno –lebo dnes sa to 
nenosí, je nám  jedno, čo bude po nás- naozaj tá biblická potopa 
?My sme zostarli, väčšiu časť života máme za sebou, sila nám 
ubúda ,no naše dobré rady či myšlienky a postrehy neberte na 
ľahkú váhu. Ani nám nikdy nelietali do úst pečené holuby 
,snažili sme sa žiť spravodlivo a čestne. Dnes je to trošku inak, 
čaká sa rôzne dávky a pomoc od štátu- hneď sa vie ,na čo je  
nárok a aj sa ho aj patrične dožadujeme. Svoju prácu sme si 
vážili a brali sme ju ako poslanie a povinnosť bola pre nás 
prvoradá. História sa opakuje ,keď sme cítili lepšie ako inokedy 
,nazdali sme sa ,že cesta po ktorej kráčame je tá najsprávnejšia. 
No a teraz sme sa dostali opäť na začiatok s opätovným 
uťahovaním opasku- však máme v tom prax a to využívajú 
niektorí ľudia ,ktorí sú plní nepokoja , nenávisti a rozdúchavajú 
oheň ,ktorý spaľuje aj to dobré. Mali by sme sa mať na pozore, 
prebuďme sa ,kým nás neprebudia iní tým, že nám vytiahnu 
vankúš z pod hlavy a my nebudeme vedieť  ani kedy a ako. 
Nehľadajme šťastie v cudzine- naučme sa žiť doma, opatrujme si 
tú našu rodnú kolísku. Majme vždy na zreteli ,kto nám dal 
vzdelanie a teda sa patrí aj voľačo vrátiť- odslúžiť sa. Potom 



bude dobre každému – je to naša domovina tu sme prvý raz 
otvorili oči, povedali slovo mama....tu žili tí naši, tu sú naše 
korene. Strom akokoľvek  nádherný ,zelený a mohutný ,ak príde 
o svoje korene neprežije. Majme radi  i to málo, čo máme doma 
a nezvelebujme to, čo je inde viac a iné- nikde inde nebudeme 
doma, len tam kde sme sa narodili a vyrástli. Choroba ,ktorou 
trpí naša spoločnosť sa prejavuje naplno a my musíme nájsť na 
ňu tú správnu medicínu- hľadajme ju v sebe, hľadajme ju 
v našom správnom konaní , v našej viere, v pomoci druhým, 
nech je spravodlivosť pre každého rovnaká. Hodnoťme podľa 
skutkov a nie podľa farby pleti. Zbavme sa predsudkov 
a konajme tak , aby sa nik nemusel za nás hanbiť a ak sa nám to 
podarí tak bude pokoj v rodine a ak bude pokoj v rodine- bude 
pokoj aj v dedine a ak bude pokoj v dedine –bude pokoj v štáte 
a ak bude pokoj v štáte –bude pokoj ,mier a šťastie na celom 
svete. 
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2018: „Jak uzdravit nemocný svět?“ 
 

Poezie -  I. Kategorie  D+M 
1. místo 

Aneta Fojciková 
 

           JAK ZACHRÁNIT NEMOCNÝ SVĚT                               
Odpad, no to je hrůza! 

Zdravý svět, to je jen můza. 
Petky, sáčky, igelitky, 
to je odpad bez logiky. 

Pomóc! Pomóc! 
 

Tam se topí kachna! 
Né, jenom se tam čvachtá. 

Ale, tam je rybička, 
uvízla tam celičká. 
Ale jak se dostala, 
do zavřené lahve? 
Musíme jí pomóct, 

a tak honem, plavme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2018: „Jak uzdravit nemocný svět?“ 
 

Poezie -  II. Kategorie  D+M 
1. místo 

Natalie Shtepan Strömblad 
 

POD VODOU 
Před životem dohodou, 

že hlavu držet pod vodou. 
Krásu dole moci tvořit, 

navrch jiným, a hlavně sobě nořit. 
 

Náhle jiný topit se v pramenech, 
jež stáčejí se v plamenech. 
Ztuhlost a vylomená vesla, 
nevinného vysoko vklesla. 

 
Tam, tak vysoko někteří spadli, 

že i oni, oni někteří zvadli. 
 

Co to v dálce, 
světlo plane. 
Maličko blíž, 

i sám vítr ozářen s sebou barvy vane! 
 

To z vody celá éra duh se pyšní výš, 
kdo je spatří, zde již není žádná skrýš. 

 
A jaká skrýš? 

Ah, tam ponořen člověk, 
krása k jeho rukám mnohem blíž. 

 
 

 



Tu "chňap!" hvězdičku za ruce, 
ne ne ne, tvé cípy rozletí se v ovoce. 

Ovoce, jež nahoře si my velcí rozdělíme, 
i s ostatními pod vodou, v ohni, Váš konec my víme! 

 
A my ten Váš lépe známe, 

možná shoříme, možná potopu si dáme. 
Prach, který kvůli Vám o barvy přišel, 

k našemu hrobu sem vyšel. 
 

Do vlastního sídla si Vás stáhne, 
hvězdná plocha po harmonii prahne! 

 
Stejně za ruce Vás si odnese, 

do moře s Vámi vleze. 
Do žáru pustit a nechat shořet, 

nemáme dilema, 
takových lidi není potřeba. 

 
To však by moc pomalu, 

raději rychle učiníme svýma rukama, 
přece my jsme vysoko, 

a vy vidle vztyčujete zdola. 
 

Pouze pochopením, 
zlé lidi změním. 

 
 
 
 
 

 
 

 



2018: „Jak uzdravit nemocný svět?“ 
 

Poezie -  III. Kategorie  D+M 
1. místo 

Natálie Akkadová 
 

ZŮSTÁVÁM 
Probudila jsem se 

Jedno ráno 
Ráno rán 

Mé oči byly dokořán 
Bang! 
Ticho. 

Tenhle svět byla moje skála 
Teď se drolí v prach 

A mlčky křičí 
 

Bodali jsme 
A bodali 

Do tohoto pozemského ráje 
Bodali jsme a bodali 

Do sebe 
 

Teď je načase odhodit 
Tu dýku pošetilosti 

Tu zbraň naší povýšenosti 
 

Dívám se do tváří svých známých 
Jenže jejich oči jsou prázdné 

 
Největší trend naší doby? 

Otupělost 
 

Bomby v Sýrii? 



No A Co. 
Střílení ve školách? 

No A Co. 
Ropné skvrny? 

No A Co. 
 

Někdo to za nás přeci vyřeší 
Někdo nahoře 

Jenomže ten nahoře umírá 
Stejně jako bílí nosorožci 

 
I já jsem byla jednou z Vás 
Ale dnes jsem se probudila 

 
Život odešel 
Láska odešla 
Mír odešel 

Krása odešla 
 

Ty si odešel 
Ale Já zůstávám 

 
To já jsem míza 

Mnou protéká život 
Život, jenž protékal 

tímto světem 
 

Jsem sama? 
Možná 

Záleží na tom? 
Všichni říkají, že ano 

 
A co říkám já? 

DOST 



2018: „Jak uzdravit nemocný svět?“ 
 

Poezie -  I. Kategorie  D+S 
1. místo 

Viola J íchová 
 

LÁSKA – NEKONEČNÁ NADĚJE LIDSTVA 
Svět truchlí, prahne, po lásce si touží, 
ať jsou dny zimní, či se v létě dlouží, 

je třeba lásku posilovat, praktikovat a hledat všude, 
vždyť smutno na světě, bez lásky bude. To dopustit nesmíme. 

 
Svět hledá, po lásce věrné hladoví, 

kde skryta je ta pravá? Kdopak dnes ví? 
Láska je školou všeho lidstva, začíná vždycky právě doma, 

milovat a ctít druhé je pro ostatní nejdůležitější škola. 
 

Svět touží milovat, avšak i zradit. 
Jak klam v nekonečnou naději změnit? 

Nekonečná láska byť nadějí je všeho žijícího lidstva, 
proto ať nezaniká, nehladoví a je dál posilována 

 
 
 
 
 

PRÁVO NA ŽIVOT NA ZEMI 
Kam jen lidské oko vidí, 

kam kamenem bys nehodil, 
slunce prosvětluje cestu do nitra lidí, 

kéž cítí to duše všech, kdo pro život se narodil. 
 

Směr udá láska, ten štěstí lodivod, 
tam, kde jest obraz smyslu života, 



kde rozkvétá domov a žije nesmrtelný plod, 
kde nežije závist, kde bystrý je zrak a není hluchota. 

  
Proč kvítek lásky odkvétá? Hleďte tam se mnou! 

Hledejte sebe, poznejte se v právu, 
svět nechce dekadentní data, 

ale lásku jako zbraň vzít na svůj štít. 
 

Zdravá úcta k sobě snese štěstí Zemi 
a bohatství pro člověka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2018: „Jak uzdravit nemocný svět?“ 
 

Poezie -  II. Kategorie  D+S 
1. místo 

Věra Tauchmanová 

PRAMEN LÁSKY 
Láska je jediná pravda našeho bytí, 

která je tajemstvím lidského žití. 
Láska je Bohem stvořena 
a do srdce nám vložena. 

 
Je to jak vánek na moři se vznášící, 

je to jak oheň v srdci hořící, 
je to krystalický pramen vody čisté, 

je to nádhera vůně růže pětilisté. 
 

Proto náš život má vysokou hodnotu, 
važme si jej a vytvářejme jednotu, 

od srdce k srdci, v propojení s přírodou, 
milujme Matku Zemi s její svobodou. 

   Jako pták svobodně létá, 
 tak, ať naše duše radostně vzkvétá. 

 
Život je jako zlatá cesta, 

obklopená svěžím porostem květin a stromů, 
po které míříme směrem za horizont, domů. 

Záleží na nás, jak svůj život naplníme, 
jestli své poslání zde na Zemi vyplníme. 

 
 



Protože z našeho bytí zde na Zemi, 
zůstane jediná láska, věřte mi. 

Proto milujme sami sebe a všechny bytosti, 
potom se vyhneme starosti, jak na tomto světě žít 

a jak v srdci klid a radost mít. 
 

Láska, to je ten nejkrásnější dar, který nám byl dán. 
Srdce, to místo lásky je, 

když Zlaté Slunce jej prozařuje. 
Vkládám si růže lásky do svého srdce 

a slunce svobody na své líce 
v čistotě královské lilie, 

šťastný je ten, 
kdo Život miluje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2018: „Jak uzdravit nemocný svět?“ 
 

Poezie -  III. Kategorie  D+S 
1. místo 

Daniela Doležalová 
 

JAK UZDRAVIT NEMOCNÝ SVĚT? 
Jsme malí, slabí – dosti těchto řečí 
ten kdo tak zoufá, nic si nevybrečí. 

Podobně jako kdysi Neruda 
tak jaká je to ostuda 

že opakujeme ta slova 
a skoro pořád, zas a znova 

dnes jsme už přece už o kus dál 
jakpak by nikdo nehledal 

klopotnou jistě novou cestu 
dostat se právě na podestu 
a odtud dál až k výšinám 

kde spravedlnost, pravda vládne nám... 
Jen trochu snaž se, přemýšlej 
tak aby bylo všem nám hej. 

Jak domluvit se s lidmi všemi 
zlo vymýtit po celé zemi. 

Nejenom jazyky nás jiné váží 
i různé priority se už snaží 

v tom boji o přednosti uplatnit 
ti bohatí a silní slabé ujařmit. 

Že v pravdě bývá síla... 
...tak proč nás zaskočila 

tolikrát faleš a zloba 
nastala snad už doba 

kdy sílu projeví jen vlídná slova? 
A pomohou nám objeviti znova 

bratrství, lásku, svobodu 



a nejen jedinému národu. 
Snad není to tak těžké přec 

všem uvěřit v tak známou věc 
- pravda, láska bratrství - 
všichni to slyší, každý ví. 
Stačí přec začít úsměvem, 
podanou rukou i zpěvem. 

Třeba se struna ukrytá 
náhle tím gestem rozkmitá. 
A začne zpívat, zprvu tiše, 

že jenom zlehka mírně dýše. 
Pak nadechne se z plných plic 

a začne zpívat trochu víc. 
Snad se i další přidají 

co na ten pokyn čekají. 
Pomocnou ruku podat těm, 

co nad propastí stojí s úlekem. 
Jak krásné by to přece bylo, 
když každému by bylo milo 
vykročit správným směrem 

a za to se tu berem... 
nepomůže jen dobrá víra 
ať každý proto síly sbírá - 

Protože tuhé bodláčí 
vymýtit rukou nestačí! 
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2018: „Jak uzdravit nemocný svět?“ 
 

Próza -  I. Kategorie  D+M 
1. místo 

Valer ie Fišerová 
 

Zase sedím doma u počítače. Nejsem venku a nehraju si 
s kamarády. Ale víte proč? Není to kvůli tomu, že bych byla 
závislá na počítači, ale protože ty kamarády nemám. Ach jo…  
Kdybych jen mohla chytit třeba zlatou rybku a ta by mi mohla 
splnit jedno jediné přání - mít kamarády! 
„No jo, Mufíčku, tebe mám, jen kdybys ještě uměl mluvit.“  „Ale 
vždyť víš, že si rozumíme,“  ozvalo se z pelechu mého psa Mufa. 
V tu chvíli jsem nevěděla, jestli mám slyšiny, nebo je to pravda? 
Já už z toho asi doopravdy blázním. Musela jsem si pročistit 
hlavu, tak jsem šla Mufa vyvenčit. 
Jako vždycky jsme šli spolu ke škole a zpátky, ale tentokrát Muf 
při zpáteční cestě odběhl k velkému hustému křoví na konci 
parku, tam se zastavil a pořád hlasitě štěkal. Šla jsem se tam tedy 
podívat, překvapilo mě, že štěkal zrovna kvůli obyčejnému 
špinavému plyšákovi na zemi. „Tak už pojď,“  křikla jsem na 
Mufa, aby už konečně šel. 
Když jsme spolu přišli domů, viděla jsem v tlamě Mufa toho 
špinavého plyšáka. Chtěla jsem mu hračku vzít a vyhodit, ale 
Muf mi ji nechtěl dát. Řekla jsem si, že to nechám být, a pak 
jsem  na  to  úplně  zapomněla. Večer jsem tu hračku našla u něj 
v pelíšku, vypadala jako špinavá rybka s obrovskýma očima. 
Najednou na mě promluvila: „Když mě nevyhodíš, můžu ti splnit 
přání.“ Říkám si, takhle je to přece jenom v pohádce, to nemůže 
být pravda, ale co kdyby přece jen… Dobře rybičko, jestli to tak 
doopravdy je, tak ti zkusím věřit, stejně bych tě asi nevyhodila, 



když tě Muf přinesl až domů, jen tě vyperu. A nemusela jsem 
moc dlouho přemýšlet. „Tak já bych si tedy fakt přála, abych 
konečně měla alespoň jednu kamarádku. Ale to je stejně 
nemožný, já vím…“  
„Ale neboj, já jsem kouzelná, já dokážu splnit jakékoli přání,“  
řekla  špinavá rybka. A já pohladila Mufa, dala rybku do pračky 
a šla spát. 
Od mého přání uběhl nějaký čas a já rybku skoro zapomněla. 
Přijdu do školy a opravdu vidím novou žačku, o svačinové 
přestávce přijde ke mně a chce se mnou kamarádit jako první. 
Staly jsme se nejlepšími kamarádkami! 
Trrrrrr trrrrr, sedm hodin, nééé, byl to jen sen. Tak asi nikdy 
nebudu mít opravdickou kamarádku. Jdu smutně do školy jako 
každý den, ale když zazvoní, vejde učitelka a vedle ní vidím 
úplně stejnou holku jako ve snu, sedá si ke mně do lavice a říká, 
že se jmenuje Amélie. 
Třeba budu fakt mít opravdickou kamarádku… Mám plán - 
odpoledne půjdeme spolu venčit Mufa a tu plyšovou rybičku 
odneseme zase do parku, na světě je přece spousta dalších holek 
a kluků, co potřebují splnit největší přání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2018: „Jak uzdravit nemocný svět?“ 
 

Próza -  II. Kategorie  D+M 
1. místo 

Anna Nováková 
 

JAK UZDRAVIT NEMOCNÝ SVĚT 
Zlost,  žárlivost a povrchnost, to je to, čím je svět nejvíce 

nemocný. Lidé, kteří mají tyto vlastnosti, jsou jimi úplně 
zaslepeni. Nevidí, jak to lidi ničí. V jejich světě jsou všichni 
ostatní ti nejhorší. Přitom nevidí, že to, co oni vidí v ostatních, je 
vlastně jen odrazem jejich vlastností. 

Tohle se poslední dobou bohužel projevuje i na sociálních 
sítích. Lidé urážejí ostatní na dálku a ani si neuvědomují, jak to 
může druhému ublížit. Jen čekají, až ten druhý udělá chybu, aby 
mu dali pořádně najevo, jak velká ta chyba je. 

Mám jednu kamarádku. Je to ten typ člověka, co vždy 
pomůže, poradí nebo utěší, když mám špatnou náladu. Jde jí vše, 
na co sáhne, od sportu, až po matematiku. Má neskutečně dobré 
výsledky ve škole a možná to je důvodem, proč se s ní nikdo 
nebaví.  Může  za  to  závist. Lidé jí závidí, že je takhle úspěšná 
a vymýšlejí si na ni věci, kvůli kterým by ji mohli pomlouvat. 
Dokáží vymyslet cokoliv, jen aby ona vypadala jako ta špatná. 
Na začátku to nebylo tak hrozné, lidé se s ní jen nebavili, ale 
poslední dobou je to čím dál tím horší. Začaly se do toho zase 
motat ty sociální sítě. Vyhrožují jí, píšou jí, jak je hrozná, ve 
škole ji pomlouvají a posmívají se jí. 

Tihle lidé jen tiše sedí v rohu a čekají na každou malou 
chybičku, kterou kdo udělá. Jakmile se taková chybička objeví, 
využijí šance a zaútočí. Vůbec nezáleží na tom, jestli jim daný 
člověk něco udělal nebo neudělal. Zlost, žárlivost a povrchnost 
jsou prostě věci, co by neměly existovat. Všichni bychom se bez 
nich určitě obešli. Tyhle vlastnosti dokáží akorát ublížit lidem, 
kteří si to ani nezaslouží. Lidé, kteří se chovají takhle závistivě, 



zle a namyšleně pomlouvají vždy ty, co jsou něčím jiní. Ať už je 
to dovednost, barva pleti nebo národnost, pokaždé je to něco, co 
oni nemají a to jim vadí. Pokud jsi i ty aspoň trochu tou černou 
ovcí a ostatní se k tobě chovají špatně, nic si z toho nedělej, 
protože oni ti jen závidí tvoji výjimečnost. 

Takže, jak vyléčit tuto nemoc světa? No, to nejspíš nebude tak 
lehké. Jelikož člověka změníš velmi těžko. A pokud se ten 
člověk změnit za žádnou cenu nechce, tak se ti to nejspíš 
nepodaří. Ale vždy je tu ta malá, všudypřítomná naděje na 
zázrak, a téhle naděje ty můžeš využít tak, že se o to aspoň 
pokusíš. Nikdy není pozdě a v každém z nás se skrývá kousek 
dobra, jde jen o to, že ten malinký kousek musíš najít. Jestli se ti 
podaří ten kousek najít, ukaž zlu, že i malý kousek dobra, může 
být mnohem silnější než velký kus zla. 

Ale předtím než začnete řešit ostatní, zamyslete se sami nad 
sebou. Protože ta první chyba, kterou najdete, by měla být ta 
vaše, ne chyba někoho jiného. 

Pokud znáš někoho, kdo se chová k lidem nebo vlastně 
k čemukoliv takhle nehezky, promluv si s ním, aby si uvědomil, 
že to, co jemu může přijít jako jen neškodná legrace, může 
druhému zničit život 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2018: „Jak uzdravit nemocný svět?“ 
 

Próza -  III. Kategorie  D+M 
1. místo 

Ivan Glaser  
 

VYŠLO SLUNCE 
Danielovy se třesou ruce a přemýšlí. Mezitím sedí v autě a ve 
vysoké rychlosti vjíždí do prudké zatáčky, tu neregistruje, myslí 
totiž na nedávnou hádku se svou manželkou i dcerou… 
 
Daniel se moc dobře nevyspal, neustále myslí na práci. Má toho 
hodně a jeho nadřízený po něm chce více, než je v jeho 
kompetenci, ale co může dělat, práci potřebuje a nemůže si 
dovolit, aby o ni přišel. Když má špatnou náladu, snaží se stranit 
lidem, dokonce i manželce a dceři. Desetiletá Kamila je to 
schopná akceptovat, jeho manželka v těchto situacích vyzvídá, 
vyzvídá a je mnohdy tak vtíravá, že to Daniela dokáže vytočit. 
„Tak snad mi pomůžeš!“ křičela po ránu Simona na svou dceru. 
Kamila měla umýt nádobí po snídani, místo toho si sedla ke 
stolu, vzala do ruky tablet, a jak se v dnešní době říká, začala 
„pařit“ nějakou hru a u toho stíhala přes messenger na facebooku 
odpovídat stejně závislým kamarádkám. Daniel se rozhodl své 
už tak špatné ráno nemít ještě horší, mlčel proto a s pouhým 
pozdravem „dobré ráno“ si uvařil kávu. 
Daniel si ještě ani nesedl, když v tom se Simona otočí jeho 
směrem. „Ty jí nic neřekneš?“ Beznadějně si vzdychne a pokrčí 
rameny. 
„Já to udělám, buď v klidu,“ ubezpečovala Kamila matku, ta teď 
ale klidná opravdu není. Je všechno, jen není klidná. „Tady 
dohraju jedno kolo a umyju to. Stačí?“ Simona i Daniel by její 
druhou větu nechali bez povšimnutí a zase by jen marně doufali, 
že dostojí svého slibu, ale slovíčko „stačí“ ještě k tomu v podobě 
otázky jim způsobilo rudé vidění před očima. 



Daniel udeřil pěstí do stolu, dokonce převrátí prázdnou sklenici. 
„Okamžitě ten tablet zahoď!“ Rozčílil se a bezmyšlenkovitě se 
natáhl přes celý stůl ke Kamile a rukou se sápal po jejím 
přístroji. Nechtěla mu ho dát, tak se odsunula od stolu. 
„Co děláš? Kvůli tobě jsem málem umřela,“ řekla téměř 
hypnotickým hlasem, byla soustředěná na průběh hry ve svém 
tabletu. 
„To je ta tvoje liberální výchova!“ osočil svou ženu, zatímco si 
začínal uvědomovat svou podrážděnost. Že dneska vůbec 
vstával. V zápalu vzteku ale nepřemýšlel racionálně, 
momentálně musí a chce svůj vztek a potlačovanou nervozitu 
upustit. 
„To je výborný! Když nevíš jak svou dceru zkrotit, hodíš to na 
mě!“ Simona přešla k na zdi přidělané plastové skříňce 
s červeným křížem a sáhla si do ní pro prášek na uklidnění. 
Simona se o dceru v jejím raném dětství starala, byla hodná, 
pozorná a láskyplná matka. Když mohla, Kamile dopřála první 
poslední, což neznamená, že jí rozmazlovala, ale na druhou 
stranu ani nechtěla, aby se jí děti smály jen proto, že nemá 
telefon, nebo jiné elektronické zařízení. 
 
Daniel už to nevydržel, prudce vstal, přistoupil ke Kamile a vy-
trhl jí vší silou tablet z rukou. Držela ho tak pevně, až ho 
zaskočilo, kolik síly potřeboval na jeho získání. Kamila byla 
překvapená a v prvotním šoku nebyla schopna nic říct. A než ze 
sebe dokázala vysoukat první slovo, tablet ležel roztříštěný na 
zemi. Simona zapila druhý a rovnou i třetí prášek proti stresu. 
Kamila propukla v hysterický pláč a se spoustou nadávek běžela 
pryč. Daniel doslova běžel za ní do pokoje. Kamila dveře prudce 
zabouchla, Daniel dveře prudce otevřel. 
„Co si to, ty parchante nevychovanej, dovoluješ?“ 
Kamila mlčela, pouze se s narůstajícím pláčem posadila do 
křesla. 
„Mluvím na tebe!“ Vyprskl a chytil Kamilu za levou paži.  



Ta se na něho ani nepodívala, pouze vyjekla bolestí, jeho sevření 
bylo až moc silné. 
„Mluvím na tebe,“nenechal se odradit, dokonce její ruku stisknul 
o něco více. Kamila se ohnala druhou rukou a omylem mu tak 
dala facku. V Danielovi se začala vařit krev, facka od vlastní 
dcery? Nepřipadá v úvahu! Instinktivně jí facku vrátil, trefil se 
přímo do tváře. Kamila z šoku přestala brečet, Daniel začal 
chodit po jejím pokojíku. 
„Ještě jednou! Ještě jednou mi dáš facku a nepřej si mě! Jsi 
nevychovaný a rozmazlený fracek!“ S těmito slovy odešel 
zpátky do kuchyně, tam se o kuchyňskou linku podpírá 
psychicky zdeptaná Simona. Podle platíček s prášky už v sobě 
má celkem deset tabletek proti stresu. 
 
Naštvaný Daniel vzal obal od prášků, podíval se na ně, pak na 
svou manželku a pohrdavě se usmál. „Už je taky jíš jako 
lentilky. Jsi závislá, co? Jsi pomalu feťačka!“ 
Psychicky vyčerpaná Simona neměla sílu odpovědět. 
„Mám toho dost,“ bouchl znovu do stolu, „obě dvě jste snad 
nemocné,  nebo  co?  Jedna závislá na moderních technologiích, 
a to tak moc, že už nechodí ani ven s kamarádkami. Proč taky 
vlastně, co? Může být doma a psát si s nima! Pak nemá být tak 
tlustá! A ty,“ prohrábnul si rukou vlasy v protisměru jejich růstu, 
„a ty jsi závislačka na prášcích! Už se bez nich ani neobejdeš. 
Věčně unavená, věčně vyčerpaná!“ Danielovi vůbec nedošlo, že 
její stav může být způsobený jeho chováním. Za posledních 
několik měsíců to bylo stejné- křik,křik, pláč a psychický teror. 
„ Jsi socka!“ vyprskl Daniel jedovatě. To Simonu vytočilo, na 
takováto slova je hodně alergická, už jen proto, že dětství prožila 
částečně v chudobě. 
„Drž už hubu!“ zapištěla víc, než chtěla, shodila krabičku 
s prášky na zem a nahnula se přes kuchyňský stůl blíže 
k Danielovi. V očích jí plál hněv. „Dlouhé měsíce se chováš jako 
ignorant! Věčně máš špatnou náladu, věčně na nás křičíš a urážíš 



nás! Nejsi Daniel, jakého jsem si vzala, nejsi Daniel, jakého 
jsem  milovala! A nemám v plánu s takovým Danielem zůstat! 
Už delší dobu mám milence, respektive nového přítele! Půjdu za 
ním společně s Kamilou! Pořád vykřikuješ, že jsme nemocné my 
dvě jako nějakou mantru! Ale jediný, kdo z nás tří je opravdu 
nemocný, jsi ty!“ Simona se narovnala a zoufale se zasmála. 
„To mám za to, že jsem celé ty dlouhé roky chtěl, abychom byli 
šťastní a nic nám nechybělo.“ Vytočil se do takových otáček, že 
se mu zamotala hlava a musel se proto opřít o parapet. Zahleděl 
se ven na oblohu. Bílé mraky jako ovečky si poklidně plují 
modrou oblohou a Slunce, jejich pasáček, jim svítí na jejich 
dlouhou a nekonečnou cestu. Vždy chtěl vidět východ Slunce, 
nikdy se mu to nepoštěstilo a asi už ani nepoštěstí- rodinné 
Slunce už zhaslo a to bylo to nejcennější na světě. „Jen jsem 
vždy  chtěl  vidět  východ  Slunce,“  Simona  myslela, že mluví 
o skutečném Slunci, jenže on mluvil o tom v jejich duších. 
 
Ani jeden z nich už si neměl co říct. Naštvaný a zraněný Daniel 
nasedl do svého auta a jel pryč. Simona šla do pokojíku utěšit 
Kamilu, ta stále oplakávala ztrátu svého tabletu. 
 
Daniel drží volant. Klepou se mu ruce. Před sebou vidí vidinu 
nedávného okamžiku, kdy měl vážnou řeč se svou manželkou. 
Oči má plné slz a téměř nevidí na cestu. Ve snaze si je otřít pustil 
volant  a  nevšímal  si  prudké  zatáčky, ta se mu stala osudnou. 
A vlastně je to dobře, důvody proč žít ztratil v jednom okamžiku. 
Slunce za horizontem zapadá. 
 
„Podívej se,“ hovořila Kamila, „vyšlo Slunce. Tolik dní jsi ho 
chtěl  vidět  a  konečně  se  ti  to  poštěstilo.“  Daniel otevřel oči 
a Slunce nikde nebylo. Byl večer. Všichni tři byli společně 
venku  v nemocničním areálu. Dcera šla vedle něho, manželka 
za ním. Vypadali náhle jako velká šťastná rodina, až na jeden 
detail- Daniel byl upoutaný na invalidní vozíček. Simoně to 



nevadilo, byla ráda, že přežil a má ho po svém boku. 
„Už bude všechno v pořádku, změníme své životy k lepšímu,“ 
konstatovala a Daniel s ní souhlasil. Celou tu dobu viděl chyby 
všude jen ne v sobě, a to byl ten problém. Ta nehoda a strach, že 
bude ochrnutý navždy, mu otevřely oči. Není nemocná jeho 
rodina či společnost, to také často říkal, ale byl nemocný pouze 
on jako jedinec. Není tudíž potřeba nikoho léčit, maximálně 
sebe. 
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1. místo 
Jana Slobodová 

 
„JAK UZDRAVIT NEMOCNÝ SVĚT?“ 

 Tenhle  svět,  nebo  tahle  doba  je opravdu nemocná. Žijeme 
v takové době  ne vždy  je to jednoduché, ale oplatí se a má 
smysl proti tomu bojovat. 
 Lidé  zapomínají  žít  a  zaměřují  se jen na vydělávání peněz 
a zvyšování své kariéry, postupně ztrácejí své zdraví a pak 
utrácejí své peníze na to, aby si své zdraví koupili a získali 
alespoň částečně zpátky. 
 Když  jsou  děti  ještě  hodné malé, tak si přejí rychle dospět, 
a když pak dospějí, touží se vrátit zpátky do dětství. 
 Lidé žijí jako by nikdy neměli zemřít a umírají jako by nikdy 
nežili. 
A to je jen několik příkladů na to, jak to dneska vypadá, nebo jak 
to vidím já. Dalo by se říct, že každý musí začít sám od sebe, ne 
nadarmo se říká, změň sebe a změníš taky celý svět. Jenže co je 
to dobro? Každý si pod tím může představit něco jiného. 
 Podle mě je důležité pozitivně myslet, překonat negativní 
očekávání, nezanášet mysl odpadem a rozvíjet hlavně příznivé 
emoce,  protože  to  jak  se my cítíme, taková bude i  společnost 
v níž se nacházíme.  Nic nevzniká jen tak z ničeho, nic není jen 
pouhou náhodou, všechno je propojené a všechno na sebe 
navazuje. Je jedno kde žijeme, je jedno kolik je nám let, je jedno 
co děláme, ale všichni se bez rozdílu zaměřujeme na to, cítit se 
dobře. Zvládnout sám sebe, to je opravdu velké umění, tím hůř, 
že člověk je někdy sám sobě tím největším nepřítelem. A tou 
největší překážkou, která nám stojí v cestě, to je naše mysl. Ta si 
s námi  dokáže,  ač  si  to  připouštíme  nebo ne, pořádně pohrát 
a házet.  Dostat  naši mysl pod kontrolu je opravdu velký výkon 
a u úspěch a zvládnutí mysle je zároveň cesta ke vnitřní pohodě 



a svobodě. Energie přece nemůže jen tak zmizet, každý z nás ji 
má  tolik  kolik  potřebuje,  třeba  si  jen  otevřít  vlastní  prostor 
a přestat si dávat bariéry. 
To, co si nejvíce přejeme, na co se zaměřujeme, to si taky 
přitahujeme. Dobro plodí jen dobro a zlo plodí jen zlo. Proto je 
nesmírně důležité rozvíjet jen příznivé emoce, být vnitřně bdělí, 
negativních myšlenek je potřeba se hned zbavit, nebo nemá 
smysl se tím zabývat. Proto je potřeba si své myšlenky pečlivě 
vybírat jako oblečení každý den. Ten největší poklad máme 
každý přímo před sebou, je uvnitř nás a je jen na nás jak s ním 
naložíme a jak si ho pojmenujeme, máme svobodnou vůli, ale 
taky určitou míru zodpovědnosti a rozum, abychom dokázali 
posoudit co je správné a co ne. 
 Možná by nebylo na škodu věci trochu zredukovat digitální 
dobu, která zasahuje i do oblastí, je to jen na škodu. Teď nemám 
na mysli to, že by jsme měli odejít do kláštera meditovat nebo do 
hor pást ovce a krávy, ale strávit celý den s mobilem v ruce, 
nebo s mobilem u ucha, anebo mít hned po probuzení jedinou 
starost kolik esemesek nebo upozornění na sociální síti na mě 
čeká, asi nejlepší začátek dne zrovna není.   
Není mnohem lepší otevřít okna, usmát se na svět venku, nebo 
na toho, s kým nás čeká snídaně a pak i celý den?  A co je hůř, 
přibývá lidí, kteří se jinak jak digitálně ani dorozumět už 
neumějí. Než by si měli něco osobně říct, tak si to doma raději 
večer napíšou. Já proti moderním technologiím jako je mobil 
nebo internet nic nemám, sama je využívám a ulehčují mi život, 
ale když upřednostním komunikaci s někým na sociální síti před 
komunikací tváří v tvář a přitom možné to osobní setkání je, tak 
to tak úplně v pořádku zase není. Ono i takové hezké slovní 
spojení jako: „Miluji Tě“ nebo „Chybíš mi“, když to od druhé 
osoby slyším a koukám se u toho není, tak to vyvolá mnohem 
větší a hezčí emoce, nemluvě o hormonech lásky a radosti.   
 V posledních letech přibývá případů, kdy se ve velké míře 
ubližuje  zvířatům,  a  to  dost nehumánním způsobem. Naštěstí, 



a to považuji za první vlaštovky přímo k věci, psychiatři začali 
tvrdit, že kdo neprávem bije nevinné zvířata, ten má velmi často 
násilné sklony i k lidem. Z toho důvodu navrhují zpřísnit dohled 
nad lidmi, kteří se dopouštějí agresivního chování vůči němým 
tvářím a minimálně budou tyhle případy zaznamenávat. 
Dokazuje to hned několik studí, kdy se týrání zvířat, hlavně psů 
a  koček  dopustila  až  polovina  násilných  sexuálních zločinců 
a čtvrtina pedofilů. A není žádným tajemstvím, že týrání zvířat 
bývá ve většině případů spouštěčem násilí i na ženách a dětech. 
Týrání zvířat sice policie převezme a vyšetří, ale často se to na 
neurčito odloží nebo pachateli se udělí pouhá pokuta, nebo 
podmínečný trest, takže agresorům to v konečném důsledku 
projde celkem lehce. Dokud si ale někdo nekompromisně 
nepůjde sednout na pár let do vězení, nebo dokud se s ním 
trochu lépe nenaloží, tyto hrozné činy se budou s vysokou 
pravděpodobností  stupňovat  a přerostou tak v agresi na dětech 
a slabších obětech, ale pak už bývá pozdě. Za zmínku stojí i to, 
že agresoři většinou pocházejí z problémových rodin, kde byli 
vystavováni opakovanému ponižování a frustraci, a když se už 
nemohli pomstít přímo pachatelům, použili velice lehce k uspo-
kojení a znovunabytí důstojnosti bezbranná zvířata a v jejich 
mučení pak našli zalíbení.   A opět se dostáváme k faktu, že zlo 
plodí zase jen zlo. Proto je důležité, aby rodiče vychovávali své 
děti s láskou, aby doma dostávali jen samé pozitivní vzory 
chování, aby se narodili a vyrůstali v harmonickém prostředí, 
kde se budou opravdu cítit jako členové rodiny a ne jako přítěž 
jako to někdy vypadá. Je veliká potřeba i to, aby jim rodiče 
věnovali dostatek času a byli jejích průvodcem na cestě a mohli 
si při vypouštění svého dítěte do dospělosti říct: „Podařilo se mi 
vychovat dobrého člověka.“ Takoví lidé mají moje uznání a před 
takovými se já skláním. 
V souvislosti s tímto velmi souhlasím s tím, že na zvíře už není 
nahlíženo od 1. ledna 2014 jako na věc, ale jako na živého tvora. 
Rozumí se tím, že se zakazuje týrání zvířat jako omezování 



výživy zvířete, chování v nevyhovujících podmínkách, nebo 
zacházení se zvířetem tem, že mu způsobujeme utrpení. Spadá 
do toho i usmrcení zvířete. Pokud někdo zvíře usmrcuje 
trýznivým způsobem, také se může jednat o naplnění skutkové 
podstaty týrání zvířat. 
Protože dokdy budou lidi ubližovat zvířatům, do té doby si 
budou ubližovat aj sami mezi sebou, protože ubližování se 
člověk učí na malých věcech a to uvnitř i navenek. 
Dokud  lidi  budou  zabíjet  zvířata,  do té doby se budou zabíjet 
i sami mezi sebou, protože zabíjení  se člověk učí na malých 
věcech a to uvnitř i navenek. 
Do kdy budou zvířata vězněna  a trápena, do té doby budou 
vězněný a trápený i lidé, protože věznění se člověk učí  na 
malých věcech a to uvnitř i navenek. 
 Tohle byly hlavní body, které mě napadli, jak by se mohl 
alespoň  trochu  uzdravit   nemocný  svět.   Všechno  je   hlavně 
o lidech. O mezilidských vztazích, o výchově, o prostředí, které 
nás formuje, o lidech, kteří nás formují. Proto bychom se měli 
cokoliv činíme nebo cokoliv hovoříme, konat podle svého 
nejlepšího vědomí a svědomí. Samozřejmě, nejsme stroje a má-
me své limity, ale kopec věcí už nevrátíme ani je nijak 
neomluvíme. Nedá se vrátit první dojem, nedá se vrátit první 
slovo, nedá se vrátit první krok. Třeba se ale každou chvíli snažit 
a každá snaha jednou přinese své plody. A každý si vezme 
alespoň kousek z toho, svět se může uzdravit, protože ne svět 
dává lidem lásku, ale lidi dávají lásku světu.  A to je ta naděj. 
Naděj, že to všechno má smysl. Že má smysl uzdravit svět a přes 
uzdravení světa  uzdravit i sám sebe. 
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DOMOV NA KOLEČKÁCH 
Amelia E. Brownová vyšla před budovu Polikliniky v Jeseniově 
ulici a rozloučila se s námi. Právě skončila poslední lekce 
angličtiny, kterou měla naše lektorka naplánovanou před svým 
odletem domů, do USA. Jak je mým zvykem při loučení, 
požádal jsem ji o e-mailovou adresu, abychom i nadále mohli 
zůstat v kontaktu a pak jsme již s kolegou odešli. Kolegu 
Vojtěcha  ještě  toho  dne čekal pracovní proces v nějaké galerii 
a mne napadlo, že když už se nacházím na vrchu Žižkově, 
zkusím se podívat do Žerotínského ulice, kde bych 
měl na jednom ze zvonků na domě č. 54 najít jmenovku 
zdravotní sestry Evy Ochotské. 
 
Seznámili jsme se v roce 1982 na půdě Všeobecné fakultní 
nemocnice, kde Eva pracovala na odd. PSD, Ke Karlovu 11. 
Byla vášnivou sběratelkou kalíšků na vajíčka a já jsem je pro ni 
moc rád získával a nosil jí je, jakmile se mi podařilo domluvit si 
schůzku v nějakém méně exponovaném časovém období 
přímo na oddělení nebo v čase vycházky do rozsáhlé ústavní 
zahrady. 
Debatovali jsme o věcech vážných i veselých a přitom jsme 
intenzivně prožívali radost z přítomnosti toho druhého. Když 
jsme se delší dobu neviděli, psali jsme si. Nikdy nezapomenu 
adresu Lužická 33, 120 00 PRAHA 2. Eva měla dceru Viktorii, 
vyprávěla  mi,  jak se do ní zamiloval africký student, nenechal 
si vysvětlit, že ten jejich vztah po jeho absolutoriu nemá žádnou 
budoucnost... 
A za čas se jim narodila dcera Viktorie. Dověděl jsem se o jejím 



úspěchu  komparsistky ve filmu Láska na druhý pohled, ale také 
i o tom, jak těžké to všude měla jako slečna, která není úplně 
stejná jako všechny ostatní slečny... a umí být ve vztahu k matce 
i pěkně nelítostná. Vždyť ta přece za všechno nemůže! Jen 
kdyby to všechno bylo v životě tak přímočaré, jak to v tom 
dětském životě bývá! 
V jednom z dopisů od Evy, které byly vždy doprovázeny koláží 
krásných obrázků, v tom posledním, byla uvedena nová adresa 
Žerotínského 54. Nevím už ani proč, ale já jsem na ni napsal jen 
jednou a nedostal žádnou odpověď. Ta se nejspíš zatoulala někde 
na cestě mezi poštami, a tak poslední čtyři kalíšky na vejce od 
MAGGI jsem už adresátce nedoručil. A proto jsem chtěl ten dům 
a na zvonku známé jméno najít, abych mohl po dlouhé době 
udělat radost pouhým pozdravem, rozjásaným mrkajícími 
kalíšky na vajíčka. 
S kolegou Vojtěchem jsem se již brzy rozloučil a dál pěšky 
pokračoval do Žerotínovy ulice. Dům č. 54 jsem našel snadno, 
cestu jsem nastudoval předem na výpočetní technice, na serveru 
MAPY CZ, ale zvonek s Eviným příjmením jsem tam nenašel. 
Útěchou mi bylo, že tam byla spousta zvonků bezejmenných. 
Najednou jsem si uvědomil, že nevím, kam jít. Na základě svých 
dlouholetých zkušeností s provozem MHD jsem odhadl, že se 
nacházím v blízkosti zastávky Černínova a brzy jsem tam došel. 
Ze všech linek jsem si vybral sto třicet šestku, která mne vždy 
spolehlivě dopravila k nějakému železničnímu dobrodružství. 
Mé plány se odvíjely od cesty na žst. Praha Vysočany, protože 
tam dle platného JŘ měl zhruba za půl hodiny dorazit osobní 
vlak Os 9515 od Mladé Boleslavi, jedoucí přímo na pražské 
hlavní nádraží! Vzhledem k patnáctiminutové jízdní době 
autobusu jsem tak měl docela velkou naději, že onen vlak 
neodjede bez mé maličkosti na palubě. Když očekávaný spoj 
dorazil, nastoupil jsem a oběma rukama se držel madel neboť 
pražské silnice rozhodně nevynikaly bezděrností! Na 
Vysočanské jsem vyskočil a nabral kurs na nádraží. Do odjezdu 



vlaku zbývalo už sotva 10 minut a neodjet by znamenalo 
nejméně 60 minut čekání na příjezd dalšího spoje linky S3! 
 
Schodiště jsem vyběhl jako laň a při tom sportovním výkonu 
jsem zaslechl hvízdání turbodmychadla lokomotivy řady 854. 
Hrklo ve mně: buďto mi to právě ujíždí nebo se jedná oproti-
směrný   vlak  S3 a já mám  ještě  asi  11  minut  do   odjezdu! 
Po  doběhu  na  II.  Nástupiště  jsem si mohl klidně oddechnout, 
je to v suchu! A již o poznání pomalejším tempem jsem 
procházel po II. nástupišti, kde jsem si všiml na lavičce sedící 
ženy, která smutně a jaksi nepřítomně hleděla před sebe. Protože 
jsem ještě měl nějaký čas, pozdravil jsem a zeptal se, zda jí 
mohu nějak pomoci. A žena se dala do vyprávění, otevírajícího 
přede mnou příběh manželky a matky, která celý svůj život 
zasvětila rodině, kterou pro ni byli manžel a syn... 
 
Najednou její vyprávění přerušily žalostné vzlyky:" Manžel si 
našel jinou, dal se na alkohol, dělá dluhy a já jako hloupá husa 
jezdím a všechno za něj platím! Ale úplně nejhorší je, že proti 
mně poštval syna a ten se mnou teď vůbec nechce mluvit..." Její 
slova opět přerušily vzlyky, plné bolesti a já se snažil přijít na to, 
co bych měl říci. Nakonec z mých úst zazněla následující 
slova:"Teď se vám zdá, že to nemá smysl, ale až se trochu 
zklidní rozbouřené emoce, bude dobré, když spolu zase začnete 
komunikovat o všem, co byste chtěli změnit a jak..."  
Můj monolog byl přerušen jedinou otázkou, která však získala 
razanci dynamitu neustálým opakováním:"Proč jste na mně tak 
hodnej? Proč jste na mně tak hodnej?! Proč jste na mně tak 
hodnej?!!" 
 
Tentokrát mně napadla odpověď bleskově: "Přece to máme 
napsané v Bibli, že máme ostatním dělat to, co bychom chtěli, 
aby  ostatní  dělali  nám!  Uvidíte,  že  za  nějaký  čas  se   spolu 
s manželem domluvíte a syn přijde na to, kdo ho měl celý život 



rád a staral se o něj." 
 
Vzápětí se opět ozval hvízdavý zvuk přijíždějící motorového 
vozu řady 854. 
"Já už budu muset jet, přeju Vám, ať to všechno zvládnete!" byla 
má poslední slova před nástupem do vlaku. 
 
*** 
O pár měsíců jsem se na nástěnce adventistické církve objevil 
parte s fotografií zdravotní sestry Evy Ochotské i její dcery 
Viktorie a uvědomil si, že jedno české přísloví nás moudře 
nabádá, abychom neodkládali, co můžeme udělat ještě dnes a že 
v oblasti mezilidských vztahů to všechno platí dvojnásob! 
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 JAK UZDRAVIT NEMOCNÝ SVĚT? 
Bloudím ulicemi města sem a tam. Přemýšlím o všem možném. 
Jak bylo, jak je a jak bude. Co hledám? Dobrého doktora, který 
umí uzdravit každého z nás. Už vidím nápis – Poliklinika. Tam 
bych ho mohla najít. Vejdu dovnitř a dívám se na vizitky na 
dveřích. Jedny, druhé, třetí. Zkusím zaklepat. „ Dále, vstupte! Co 
si přejete?“ –„Svět je nemocný, potřebuji poradit, co s tím 
dělat.“ 
Lékař v bílém plášti mi podává ruku, v jeho obličeji je vidět 
úsměv  na  tváři. „ Posaďte  se a povídejte. Co vás vlastně bolí? 
A kdy to začalo?“ 
„Už dávno tomu. Byla jsem ještě malá dívenka, v naší zemi 
zuřila 2. světová válka. Cesta do školy plná strachu, nálety, 
padající bomby na továrny, města, lidská obydlí. Houkající 
sirény, pobyty v krytech, koncentrační tábory a nucené práce, 
potraviny na příděl, nedostatek všeho. Třeba vzpomenu na 
docela obyčejný den. Nevím, zda ráno prozářilo slunce nebo 
oblohou plulo plno mráčků. Šli jsme jako obvykle cestou přes 
druhý nejstarší most v Čechách. Řeka hučela svou monotónní 
píseň. Někdy jsme mávali projíždějícím vorařům a obdivovali 
jejich zručnost. Psal se rok 1944. Před naším gymnáziem 
zlověstně hučely motory německých nákladních aut. Podle 
rozkazu velitele jsme se nesměli hnout z místa, a vůbec ne už 
vyhlížet z okna. Co se to děje? Pak vyšla pravda najevo. 
Gestapáci odvezli celou oktávu do Terezína. Proč? Prý ukrývali 
někde zbraně. Nesmysl. Připravovali se na maturitní zkoušky. 
Konečně květen 1945! Ulicemi se táhly nekonečné konvoje 
německých vojáků. Přes most nemohli, byl střežen českými 



občany. V bezvýsledné situaci jejich velitel všechno vzdával. 
Mával bílým praporkem a pak obrátil proti sobě zbraň. Zastřelil 
se. Prohra. A co naši oktaváni? Vrátili se. Vychrtlé bledé tváře 
svědčily o hrůzách, které prožili. Po krátkém zotavení se stali 
opět pilnými studenty Horova gymnázia, složili maturitu. 
Otřesnou událost pak už jen připomínala skleněná vitrína na 
chodbě školy s vězeňskou čapkou, oděvem, dřeváky a jídelní 
miskou. I po létech ji mám před očima a na tuto smutnou událost 
nikdy nezapomenu.“ 
Zůstala jizva na duši. A přibývaly další. Blížící se konec války 
přinesl ještě řadu utrpení a strádání. 
 
„Je večer. Všude pusto a tma, jen kroky pozdních chodců se 
ozývají v dáli. Bydleli jsme na okraji vesnice. Rodiče, my dvě 
sestry a babička. Sedíme u stolu a mlčíme. Co asi přinese zítřek? 
Jaký bude? Dobrou noc. S nejistotou uléháme k spánku. Přichází 
nedělní ráno. Jako obvykle následuje skromná snídaně, po ní 
tradiční umývání nádobí. Vtom k domku přibíhá soused se 
zprávou, že národ český povstává proti okupantům. Praha i další 
města. Lidé stavějí barikády, vyvěšují vlajky. Naše maminka 
narychlo našla potřebné látky a ušila dvě vlajky. Tatínek je 
vztyčil na balkóně v patře domu. Jak krásně vlály v šepotavém 
májovém větříku který tiše šuměl zvěst o konečné svobodě po 
letech útrap a smutku. Ale nebylo to tak úplně jednoduché. 
Tatínek jako obvykle hrál se sousedem šachovou partičku. 
Kdyby věděli, co je vbrzku očekává. Odpoledne přijíždí nový 
transport německých vojáků. Seskakují z aut a vtrhnou dovnitř 
obydlí. Rozestavují před ním děla a hrubě napadají otce. Táží se 
ho, proč vyvěsil na svém domě prapory. Jejich jazykem 
odpovídá, že na popud našich spojenců. Reagují kopanci a rana-
mi po celém těle. Objevují se na zemi červené kaluže lidské 
krve. Naložili je oba na vozy a odvážejí neznámo kam. Hrozba, 
že se znovu vrátí, se naplnila. Co bude dál? Co když zapálí dům? 
Padlo rozhodnutí. Žena, děti a stařenka se někde ukryjí. Snad 



nejlépe do polí. Stalo se tak v nedalekém jetelišti zakončeném 
keři a stromy. Noc strašlivé nejistoty a strachu probděná. Obloha 
byla černá jako uhel. Jak by mohli také spát? Z města slyšet bití 
věžních hodin. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá….. .Babička, zimou 
prochladlá prudce dýchala a kašel jí zdvíhal hruď. Je ráno, snad 
už vojáci nepřijdou. Všichni se proto uchýlili do sklepa. Útěchu 
jim poskytly modlitby, těžce však skrývali v očích pláč. Němci 
se opět pokoušejí dostat do města. Pro hlídky Čechů s puškami 
v ruce nemožné. Mezi nimi byl i můj tatínek. A na obloze se 
objeví  hejno  stříbrných  racků,  letadel kroužících nad mostem 
a  nad  městem.  Nepřátelští  vojáci  vnikají  do  českých domků 
a dvorů pro svou záchranu. Zbabělci! Pak už jim nezbývalo nic 
jiného než se vzdát.“ 
Konečně vítězství nad německým fašismem. A také nad 
rasismem, kdy byla celou válku propagována nadřazenost jedné 
rasy nad druhou. Bohužel, i v klidové době se tato teorie opět 
objevuje v praxi. Podle ní není člověk jako člověk. Chyba. 
 „ Doktore, takové vzpomínky sužují svět dodnes. Zůstaly 
šrámy, které se už nikdy nezacelí.“ 
 „ Máte pravdu, ale já neléčím nemocnou duši. Musí se na-
pravit právě ta společnost.“ 
 „ Ale děkuji vám, že jste mě pozorně vyslechl a poradil. Budu 
hledat odpověď.“ 
 Po rozloučení jdu po cestě zpět ke svému domovu a stále 
přemýšlím nad zadaným problémem. Co vlastně škodí a co pro-
spívá? Ve světě i v naší vlasti. V některých zemích jsou zase 
války. Nepřátelská vojska ničí všechno, pustoší zemi, zabíjejí 
obyvatele Je to zlá nemoc, kterou je třeba co nejdříve léčit. 
Uzdravit ji, to chce rozumné urychlené mírové jednání mocností, 
zastavit střelbu a stáhnout vojsko do svého státu.  Když všechno 
hladce proběhne, nastanou nové vnitřní problémy. Jako nemoc té 
které země lze považovat korupci, mravní úpadek, kdy touhy po 
zbohatnutí vedou k podplácení úředníků pro získání nějakých 
výhod, k poskytování úsluh. Uzdravení může pomoci včasné její 



odhalení a příkladné potrestání viníka. V mnoha kontinentech je 
velkým problémem chudoba . S tou souvisí migrace obyvatel, 
útěk před skutečností za snem o lepším životě. Je to složité. 
Pomoci mohou ty bohatší země přímo v jejich zemi. I naší 
republice  se  chudoba  nevyhýbá.   Řešením  se  zabývá  charita, 
u nás třeba i potravinové banky, různá sdružení, dokonce 
jednotlivci. Připravují se akce, organizují se sbírky. Ale stále je 
to málo. Mohly by se více zapojit církve, zájmové kluby, politici 
svými programy, humanitární složky. Také by bylo dobré, kdyby 
hledaly  možná  řešení sdělovací prostředky, denní tisk, televize 
a rozhlas. Přibývá bezdomovců, lidí kteří svůj život spojili 
s těžkým osudem volby pobytu v různých místech přírody ve 
stanech, v chatrčích, rozvalinách, pod mosty. Někdy jsou na-
padáni,  vykazováni  z  laviček v parku, dokonce se stanou třeba 
i terčem útoků. Zvlášť zimní měsíce jsou pro tyto občany 
svízelné. Ve velkých městech jsou otevírány pro ně ubytovny, 
krizová centra, azylové domy zásluhou neziskových organizací. 
Bezradnost vede k finančním půjčkám, nemožnost je pak 
splácet, následuje exekuce. Do chudoby se ale dostávají i lidé 
osamělí, staří důchodci, ženy samoživitelky. Dostupnost bydlení 
je pro tyto skupiny obyvatel obtížná. Nedostatek malometrážních 
bytů u nás, nízké důchody otevírají nůžky mezi běžnými občany 
a touto kategorií. K zlepšení tohoto chorobného stavu by přispěla 
nová  výstavba  malých  nájemních bytečků za přijatelné ceny. 
To se týká zejména regionů s vysokou nezaměstnaností a míst, 
kde mohou lidé práci najít. Současné narůstající ceny za vy-
budování soukromých obydlí volbu této cesty omezují. Léčení 
problému je v rukách státních orgánů, krajských a okresních 
úřadů. V souvislosti s vysokou migrací obyvatel třetího světa 
narůstá zase problematika rasismu, kdy občané různých zemí 
nadřazují existenci jedné rasy nad druhou. S tím spojujeme také 
xenofobii některých občanů, kteří mají strach z cizinců a všech-
no cizí nenávidí. U nás toho není tolik, ale je. K léčení by mohly 
ve větší míře pomáhat sdělovací prostředky. Vrásky na čele nám 



všem působí hazard, alkoholismus a drogy, které napadají 
především mladou generaci. Balvan, který nelze snadno odvalit 
z cesty. Jediným možným způsobem jak dosáhnout  částečný 
úspěch je prevence. Měly by se těmito aspekty zabývat více 
školy, dětské a mládežnické organizace, různé občanské spolky, 
úřady, doktoři. V jejich rukách spočívá zlepšení chorobného 
stavu. Otázkou k řešení zůstává potřeba posilování úlohy policie, 
která svou neúnavnou prací v ulicích měst a venkova odhalí 
podvody, časté krádeže, vloupání do obydlí a provozoven. 
Získávání do jejich řad není tak docela snadné, tělesné i morální 
podmínky přijetí jsou náročné. 
Nepolevujme ani my. 
 Ze všech těchto úvah je zřejmé, že velkou nemocností  jsou 
sociální problémy spojené s negativním dopadem na občany 
toho kterého státu. Tyto společenské aktuální jevy mohou se 
projevit v různých stránkách života. Třeba v té chudobě, o ní 
jsem již dříve uvažovala. Přinese s sebou migraci, 
nezaměstnanost ve vlastní zemi, špatné podmínky k zajištění 
rodiny, sociální nerovnosti, zvýšení kriminality a další těžkosti, 
které špatně působí a ovlivňují nemoci každé společnosti. Nejde 
v současné době rozděleného světa všem lidem zajistit to, co by 
si v skrytu své duše přáli. Někteří jsou spokojeni, jiní ne.  
Někteří  najdou lehce své uplatnění na trhu práce podle své 
profese, jiní ne. Hledají je proto za hranicemi našeho státu. 
Nedostatek řemeslníků a různých obráběčů svědčí o tom, že jsou 
opomíjeny profese a školy technického zaměření. Zlepšení 
tohoto nezdravého stavu by pomohla větší pozornost této 
problematice už při vyučování a při jednání s rodiči. Říkávalo se, 
že „řemeslo je zlaté dno“. Rozvoj elektroniky, počítačů, mobilů 
zasahuje značnou měrou do myšlení mládeže. To ale neznamená 
zapomínat na rukodělné činnosti, na užitečnost a potřebnost. U 
nás se jejich nabídka projevuje právě na trhu práce. Spadá do 
otázky nezaměstnanosti, vyvolává  konflikty mezi občany. Stále 
se nabízí možnost pomalého uzdravování neúnavným 



ovlivňováním pomocí médií, úřadů s nutností omezování 
byrokratismu, všech činovníků, kteří je mají ve svých 
programech a povinnostech. Naplňováním může docházet ke 
zlepšení. 
Už jsem skoro doma. Vcházím do dveří, vítá mě hlasitý štěkot 
domácího mazlíčka, milý pozdrav vnuka a sálající teplo. 
Odkládám  bundu,  zouvám  si  boty, ukládám na určené místo. 
Je mi tak dobře.  Jsem stará  a  unavená. Myšlenky ale zůstávají 
u mladé generace, která toho má mnoho před sebou. Vyléčit 
společnost, ve které oni žijí a budou žít, alespoň trochu pomůže 
především láska člověka k člověku. To platí pro celý svět i pro 
náš stát. 
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2019 „Jaký význam má pro můj ŽIVOT literatura?“ 
 

Poezie -  I. Kategorie  D+M 
1. místo 

Barbora Vaňková 
 

MYŠLENKA 

Je to krásný, je to milý, 

usedám si v této chvíli. 

 

Beru pero do dlaní, 

pero stránky rozhání. 

 

Myšlenka mne napadá, 

ten tam je pryč záhada. 

 

Ukládám své myšlenky, 

pěkně v řádku na linky. 

 

Až to všechno sepíšu 

v liteře se zapíšu. 
 
 
 
 
 

 



2019 „Jaký význam má pro můj ŽIVOT literatura?“ 
 

Poezie -  II. Kategorie  D+M 
1. místo 

Natalie Shtepan Strömblad 
 

MŮJ DRUHÝ HLÁSEK 
Plamen barevný, v němž vášeň hoří, 

Vůně z ohně poví, co by v moři. 
 

Naše mysl a naše slova, 
Tvoření po nocích a moudrost jako sova. 

 
Pátrat po kouzlech, pátrat po změně, 

My vidíme, kam se světlo žene. 
Světlo žene se přímo mimo nás, 

Snad chce se nám vyhnout úplně? 
 

Vy všichni, kteří na čelo nám klepete, 
Vy všichni, kteří přehlížíte význam po každé větě. 
Vy všechny ovce, za jedním hlupákem celá stáda, 

Umění přece k dobru a kráse bádá! 
 

Pro Vás jenom bláboly nesmyslné, 
Ale pro mě a pro ně, 

Sakra, naše životy celé. 
 

A nyní hořím, 
Máčím se v barevných plamenech, 

Každým krokem, bože, barvy jsou pestřejší. 
Pryč s podstatou vnější! 

Až vše zmizí a nic tu nezbude. 
Budeme hmatem popel nebo naše nitro cítit? 

To nikdo nechce pochopit. 



 
Umění, moje láska, 

Umění, můj druhý hlásek. 
Umění, stopy po mém životě, 

Umění, o životě, o té krásné lopotě, 
Každá báseň, 

Stovky masek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2019 „Jaký význam má pro můj ŽIVOT literatura?“ 
 

Poezie -  III. Kategorie  D+M 
1. místo 

Silvie Mechová 

SPRÁVNÝ STŘIH 
V šedavé mlze pouličních nadějí, 
zhlouplé sadě omaštěných karet 

sprostého osudu, 
ve vykoktané námaze 

a sličného západu, 
v temeni koketní šíje, 

v trhanci slepených hlupáků 
a zachmuřených siluet. 

 
Má tužba svlečena z nepadnoucí kůže 

rudnoucí polku tančí pozpátku. 
Třpyt nelesknoucího flitru, 

jak šedavá změť praskajícího okovu, 
na mé nenasytné potřeby nestačí. 

 
Kde jen můžu fantasii provést 

po nekonečných uličkách 
a hřebenech stříbřité krásy, 

kde rozkvétá slasti kup. 
Kde štěbetají zelení havrani 

a zrno pole žere přeslušnělý sup. 
Kde jen je záblesk zamlženého pobytu 

mezi papírovými skalami, 
kde se krčí zbídačené přátelské svazky 

a kde na stěny jsou rýhami zapsané 
zkratkovité unuděné zkazky. 

 
 



Má roztodivná Muso, 
přítelkyně slabých a vidoucím nepřátelům spoušť, 

vysvětli mi, 
jde za oponu švihácké duše 

jen kradmo nahlédnout? 
 

Kde je můj význam, kde můj řád, 
moje přisprostlá Muso? 

 
Kde jen nalézt správný střih, 

jak jen nepodělat svět 
a v klidu si žít. 

 
Moje všeneznající Muso, 

jak jen své pravidlo nastavit, 
aby zbloudilému umělci šlo 
zadobře s lidmi zase být? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019 „Jaký význam má pro můj ŽIVOT literatura?“ 
 

Poezie -  I. Kategorie  D+S 
1. místo 

Jana Semorádová 

 
ČTENÍ VŠEMI SMYSLY 

Miluji čtení knížek, staly se mou vášní 
tak velikou, že je nyní oslavím básní. 

Knížky pro mě nesmírně mnoho znamenají, 
jsem moc ráda, že je lidé vydávají. 

 
Čtu všemi smysly s obrovským potěšením, 

překypuji při tom vnitřním naplněním. 
Na každou knížku se nejprve s láskou podívám 

a chvíli se nad jejím vzhledem rozplývám. 
 

Následně ji do rukou jemně uchopím, 
těším se, co všechno díky ní pochopím. 

Rozevřený výtisk k sobě blíže nakloním, 
k příjemné vůni jeho stránek si přivoním. 

 
Poslouchám zvuk, jenž obracení listů vydává, 
cítím, jaké štěstí mě v ten okamžik potkává. 

Se zaujetím se pouštím do čtení, 
zmocňuje se mě bezbřehé nadšení. 

 
Vnímám krásu slov, vět i odstavců skvostných, 
půvab formy i hloubku myšlenek vznosných. 

Působí na mě oduševnělost sdělení, 
navazuji s textem blízké spojení. 

 
Prociťuji každou větu a vše prožívám, 

bohatými dojmy vděčně oplývám. 



Kouzelný zážitek si blaženě vychutnávám, 
dlouho a soustředěně ve čtení setrvávám. 

 
Já knížky nevýslovně miluji, 

a proto děkuji za ně, děkuji, děkuji. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019 „Jaký význam má pro můj ŽIVOT literatura?“ 
 

Poezie -  II. Kategorie  D+S 
1. místo 

Věra  Tauchmanová 

KRÁSA SLOVA LÁSKY 

Je to oslava slova, 
která zpívá v mém nitru znova a znova. 

 Slovo má největší sílu 
 a já mám ve svém srdci víru, 
že otvírá krásu Boha ve mně, 

v mé krásné duši a člověk s pokorou tuší velikost jeho Lásky 
k nám. 

 
 

Miluji poezii, 
která ve mně i okolo mě probouzí Božskou alchymii. 

Když přichází múza, 
 jež toto ve mně tvoří, pak cítím pocit lásky, 

jenž je jako oheň, který ve mně hoří. 
Vyživuje mě jako Strom Života, 

 ze kterého pochází ta nejkrásnější jednota ženy a muže, 
jejichž symbolem je bílá lilie a zlatá růže, 

a která mi pomůže přijímat život s pokorou a vděkem, 
jenž je pro mě lékem. 

 
 

Próza, to jsou příběhy a zkušenosti 
 v pochopení skutečnosti naší Boží podstaty, 

ve které spočívá harmonie, mír a klid, 
a to máme pochopit a nést je do světa 

každé lidské bytosti a žít už jen život plný radosti. 
 



Poezie a próza jsou jako voda, 
 která je pramenem života, ve které se zračí ta nejhlubší čistota. 

Jsou jako zurčící potůček, 
krystalická studánka i proud řeky, která plyne, 

 kde lehkost a svoboda v jedno splyne. 
 

Zdokonalují duši a zkrášlují ducha, 
mé jediné přání je, ať v člověku láska neutuchá, 

ať oslavuje Život písní a tancem 
 a zdobí své šaty věncem 

z těch nejkrásnějších květin a stromů, 
abychom až se k Bohu vrátíme domů, 

byli tou nejčistší perlou na mořském dně, 
 proto žij svůj život uvnitř, v srdci 

a nejenom vně. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



2019 „Jaký význam má pro můj ŽIVOT literatura?“ 
 

Poezie -  III. Kategorie  D+S 
1. místo 

Blanka Hlávková 

LITERÁRNÍ KROUŽEK 

Dnes v noci jsem měla sen. 

Chci číst, 

však v domě prázdno, 

pusto je. 

Žádná kniha, žádný tisk 

zde nejsou k nalezení. 

Ani moje  knihovna 

už tu nikde není. 

Kde jen může být? 

Hledám , volám, ztrácím klid. 

Čtečka, tablet, internet 

nabízí se hned, 

že splní všechna moje přání, 

že nemusím tak vyvádět. 

Jsou to skvělí pomocníci, 

všechna čest – to musím říci! 



Nemají však ani zdání, 

co kniha pro mne znamená. 

Kniha – to je vzácný přítel, 

je to přítel intimní. 

Ráda stránky obracím 

 a listuji si v ní. 

Mlčíme  i rozmlouváme, 

do světa snů vyrážíme. 

 

Dál sháním něco ke čtení. 

Nikde nic! A to už se nezmění? 

Strach mi v hlavě vibruje 

nedá se nic dělat, tak to je. 

Žádná kniha už mě nepotěší, 

žádná už mě nevzdělá, 

lidi už jen potají 

o knihy doma pečují. 

V té chvíli jsem pochopila, 

že doba knih-ta už tu byla. 

Nastupuje technika 



přesná, chytrá, bez citu. 

Spolehlivě poslouží, 

ať jsi tam, anebo tu. 

A co bude dál? 

To je velká záhada, 

přesto řada teorií 

i ve snu mě napadá. 

Probouzím se s úlevou, 

že se mi vše zdálo. 

Knihy všude kolem mě, 

a není jich málo! 

Jsem vděčná za vše, co teď mámě. 

Zítra svolám všechny známě 

a zas si budem číst. 
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2019 „Jaký význam má pro můj ŽIVOT literatura?“ 
Próza -  I. Kategorie  D+M 

1. místo 
Adéla Málková 

CO PRO MĚ ZNAMENÁ LITERATURA 

Ty  voňavé,  někdy  tlusté,  někdy  tenké,  vždy  srovnané knihy 
v knihovně, zabírající skoro celou zeď v mém pokoji, jsou 
únikem z reálného světa. 

Jak ráda se stávám v bezpečí mého pokoje třeba Robinsonem na 
pustém ostrově, který nemá zajištěné životní potřeby. Ráda 
prožívám nejistotu jeho dnů a přitom vnímám sluneční paprsky, 
které na mě dopadají ze staré knihy. 

Ráda jsem i malou císařovnou Sisi, která se právě provdala za 
Františka  Josefa I. Jak ráda jsem jezdila s čistou hlavou na koni 
a teď mám na srdci celé Rakousko. Naštěstí má láska k 
Františkovi mi pomáhá stesk po domově zmírnit. 

A teď, když vrcholí příprava na přijímací zkoušky a já k večeru 
uléhám o své postele, v ten okamžik se kniha v mé ruce mění na 
kouzelnou hůlku a ocitám se v Bradavicích a stres z přijímacích 
zkoušek na gymnázium je alespoň pro tenhle okamžik 
začarován. Ja, Hermiona a Ron si dáváme závod nad školou na 
košťatech. Zrovna když jsem byl skoro u cíle, zasáhl Voldemort 
a málem mě shodil z koštěte. Ještě že jsem byl nejlepší z fam-
frpálu, jinak by mě jistě shodil až dolů. V tom nás paní 
profesorka  zavolá na další hodinu čar a kouzel. Jdu se učit. A to 
i jako Adéla Málková, žákyně 5.A, která miluje knihy proto, jak 
obohacují můj život, proto jak vyplňují můj volný čas, proto jak 
mi dávají nahlédnout do mysli autora. 

Jsou to mé báječné kamarádky. 



2019 „Jaký význam má pro můj ŽIVOT literatura?“ 

 
Próza -  II. Kategorie  D+M 

1. místo 
Tomáš Soldát 

JAKÝ VÝZNAM MÁ PRO MŮJ ŽIVOT LITERATURA? 

Co pro mě literatura v mém životě znamená? Byl bych teď jiný, 
kdybych dřív tolik nečetl? Co je důvodem, proč dnešní děti čtou 
stále méně a méně? Toto jsou otázky, kterými bych se teď rád 
zabýval. 

Literatura vždycky hrála v mém životě velkou roli. Rodiče mě 
vždy nutili pravidelně číst a myslím, že za to jim můžu být do 
teď vděčný. Už od mala, jsem se z knih učil řady věcí. Z dět-
ských pohádek jsem se učil chápat, proč jsou lidé zlí a z dět-
ských romantických novel jsem pochopil, co je láska a pravé 
přátelství. V knihách se vyskytují emoce i vědění. 

Když zrovna rodiče nebyli doma, vychovávaly mě právě knížky. 
Jak o  vy to  asi bylo ,  k dybych  je n eměl? Myslím,  že bych  byl 
pořád na tabletu, na kterém bych koukal na přihlouplá videa, 
která by mi určitě nedala tolik. 

Literatura oproti dnešním videím má ale ještě jednu hlavní 
přednost. Tou jednou hlavní předností, o které mluvím pro mě je, 
že si každý může postavy a příběh vymodelovat ve své hlavě ke 
svému obrazu. Pro každého bude popsaný tajuplný zámek lehce 
odlišný a každý chlapec a dívka si ho budou představovat 
alespoň trochu jinak. 

Proč tedy dnešní generace upouští od čtení? Odpověď mi přijde 
prostá, jsou k tomu vychováváni. Je to pro mnoho rodičů 
snadný, dlouhodobý a poměrně levný způsob, jak své děti 



zabavit, když se chtějí koukat na televizi nebo jsou děti samy 
doma.  Kdyby  byla  dětem  do  ruky  v  raném věku dána kniha 
a byli k tomu vychováni, rozhodně by je u nějaký tablet tolik 
nezajímal. 

Jak knihy přispěly mému charakteru? Dá se říct, že jsem sám 
jedna velká složitá kniha. Už od mala, když jsem četl, jsem si 
vždycky vzal kousek nějaké postavy, nějakou vlastnost, které 
jsem se naučil a stala se mou součástí. Toto se opakovalo s kaž-
dou další knihou a bylo to tedy jako když se staví dům. Nejdříve 
základy, potom zdi a potom střecha. Ale tady jde o celý panelák. 
Staví se pořád a pořád dále na sebe a to, co bylo už velmi dávno, 
tvoří vlastně stěžejní část mě, dá se říct základy. 

Hodné postavy, které se mi líbily jsem si vzal za vzor. Záporné 
postavy za příklad. Za příklad toho, čím bych nikdy nechtěl být. 
Vnitřně mě to rozvíjelo a naplňovalo číst si příběhy a snažit se 
lidem dívat do hlavy. Knihy mě naučily, že v každém záporném 
člověku je něco dobrého a může být pouze zaslepený nebo 
uzavřený sám do sebe. Může vlastně vidět je jakýsi svůj svět, 
který vlastně všem ostatním přijde jako velká lež.  Dá se však 
v každém ta dobrá část probudit? Bojím se, že bohužel ne. 

Pomohla mi literatura i jinými způsoby? Myslím, že určitě a že 
je ani nedokáži všechny vyjmenovat. Mám díky ní velmi dobrou 
slovní zásobu a povědomí o spousty věcech. Postavy totiž bývají 
často velmi vzdělané  a z každé knihy, když si zapamatujete něco 
praktického, tak se postupem času stanete velmi orientovaným 
ve všech oblastech, o všeobecném přehledu nemluvě. 

Doufám, že lide se čtením nikdy nepřestanou, protože svět 
takové lidi, kteří se chtějí vzdělávat potřebuje. Bude tomu ale 
vážně tak? 

 



2019 „Jaký význam má pro můj ŽIVOT literatura?“ 
 

Próza -  III. Kategorie  D+M 
1. místo 

Magdaléna Ochmanová 

JAKÝ VÝZNAM MÁ PRO MŮJ ŽIVOT LITERATURA? 

Přiznávám se, těžká otázka. Ale to nevadí, sedám ke stolu, 
otvírám prázdný list a vrhám se na psaní. Těžké otázky mám 
ráda, mnohdy daleko více než ty lehké. Když nevíte odpověď na 
těžkou otázku, nikdo z vás nedělá blbce tím nechápavým tónem: 
“To ty nevíš? Jak to někdo může nevědět? Já myslela, že tohle ví 
úplně ale úplně všichni.” Ale s postupujícím věkem postupuje i 
má troufalost si bez výčitek přiznat, že některé odpovědi prostě a 
jednoduše nevím. K postupující armádě věku a troufalosti se 
přidává četa zoufalství, když si uvědomím, že nevím odpovědi 
ani na ty lehké otázky. Ale jak zpívá paní Hegerová Tak to na 
tom světě chodí, tak z toho neblázním a žiju dál. Žiju dál, 
protože i během procesu hledání v hromadě životních otazníků a 
nezodpovězených otázek se člověku sem tam dostaví slastné 
momenty. Občas najdeme nedojezenou čokoládu, poukaz na 
masáž nebo dokonce i flašku rumu. Hurá!! To se pak k hledání a 
bádání ráda navracím. Jednou se mi takhle stalo, že mezi tou 
hromadou otazníků na mě vykouklo slovo literatura. Brrrr, fuj, 
odhodila jsem jej daleko pryč. Ale to slovo bylo důslednější než 
já. Každý den, týden, rok se vracelo a vlastně stále vrací na 
místo děje. Každý den, týden, rok se připomíná a vyskakuje jako 
ty nejčernější vzpomínky. Každý den, týden a rok za mnou běhá 
jako ten nejvytrvalejší maratonský běžec celého světa. „Takhle 
už to dál nejde, literaturo, musíme si promluvit. Co ode mě 
vlastně chceš? Proč mě pořád pronásleduješ? Já hledám 
odpovědi na otázky, nemám čas se s tebou zaobírat.” Ale asi 
jsem to přehnala. Literatura sklopila oči a s pláčem beze slov 
zmizela. Den, týden, roky plynuly a literatura stále nikde. Začala 



jsem se cítit osaměle a provinile. Ptala jsem se všude, obešla 
jsem obchody, knihkupectví, ale nikdo o ní nevěděl. Neustálé 
přehrabování a hledání v hromádce otazníků mě ubíjelo a 
dokonce už ani ta flaška rumu mi při bádání nepomáhala. Takhle 
už to dál nejde. Četa zoufalství se začala rozrůstat do počtu 
divize. Připadala jsem si ztracená, beze smyslu, nevěděla jsem 
kudy kam, kde, co a jak. Bylo mi jedno, že nevím odpovědi, už 
jsem po nich ani nepátrala. Když najednou mi někdo poklepal na 
rameno. Otočím se a za mnou vidím stát paní Touhu. 
Povzbudivým pohledem na mě kouká a ponouká mě, abych to 
nevzdávala. Poradila mi, kde literatura přebývá a jak se k ní lze 
dostat. Poděkovala jsem jí a s radostí jsem se vydala na cestu. 
Toužila jsem se s literaturou zase setkat. 
Ovšem cesta byla dlouhá, tera dlouhá. Ale naštěstí jsem přeci 
jenom  dosáhla  cíle  a  ocitla  jsem  se  tváří  v  tvář   literatuře. 
S upřímnou lítostí jsem se jí omluvila a ona mne s upřímnou 
laskavostí maminek opět přijala. Ne nadarmo se říká, že člověk 
pozná, co má až v okamžiku, kdy to ztratí. Ale my už jsme 
nechtěly ztrácet žádný čas a společně jsme se vydaly na túru 
obhlédnout terén bádání a hledání. Hromady otazníků nezmizely, 
ba naopak přibyly. Ale my jsme se toho nezalekly a putovaly dál 
vstříc odpovědím a poznání. Literatura mě provázela jak příběhy 
psanými před tisíci lety, tak tituly nedávno vydanými. Společně 
jsme si prožily celé spektrum lidských emocí od smíchu a veselí 
až k hlubokým depresím a slzám. Vyzkoušela jsem si, jaké to je 
být lékařem ve starověkém Egyptě, uzavřít smlouvu s ďáblem, 
milovat jako Julie nebo dovádět jako dítko v Bullerbynu. Poučila 
jsem se a už bych nikdy nenechala utopené dítko pod ledem, 
vždyť je přeci jasné, že přijde jaro! Už bych nikdy nedala do 
dortu ani buřty, ani syrečky, natož pak okurku, vždyť je přeci 
jasné, že by mě bolelo bříško! No a už vůbec bych nechodila 
prát prádlo k jezeru, když měla matička zlý sen. To raději zajdu 
na návštěvu k Spejblovi a Hurvínkovi, tam vždy panuje dobrá 
nálada.  Hurvínkova  prostořekost  a  vynalézavost   mě  přenáší 



z dospěláckého, vážného a vyzrálého světa do říše snění a fanta-
zírování. Jako menší jsem pobývala v různorodé říši plné 
pohádkových princezen, chobotniček z druhého patra a kama-
rádila jsem se dokonce i s mluvícími králíky z klobouku. Někdy 
to teda bylo napínavé dobrodružství, ale někdy ze samé nudy 
jsme si s umělci Werichem, Voskovcem a Ježkem společně 
prozpěvovali. Naše nejoblíbenější písnička byla ta o tom, jak je 
člověk jednou dole a jednou nahoře. Jelikož jsem vyrůstala na 
Ostravsku, rodiče mi museli občas dovysvětlit, že to je myšleno 
pouze metaforicky. Ale čím jsem starší, tím víc rozumím, co tím 
chtěli mistři autoři říci. A proto není divu, že moje myšlenky 
stále zběsile cestují nahoru a dolů jako rtuť teploměru v období 
přicházejícího jara. Někdy mám pocit, že všechno, co opravdu 
potřebuji znát jsem se naučila v mateřské školce, ale někdy si 
zase ráda listuju v encyklopediích a snažím se pochopit teorii 
všeho. Ale asi je to takhle lidské, příliš lidské. 
Začínala jsem být tou cestou s literaturou trochu unavená, 
klouby a kyčle se začaly ozývat, oči přestaly poslouchat a mozek 
přestal fungovat. Nenápadně jsem se snažila literatuře naznačit, 
že si dám chvíli pauzu, nechám ji kráčet samotnou, a že ji za 
nějaký čas zase na cestě doběhnu. Ale literatura zbystřila, 
prohlédla můj úmysl a zklamaně se slzami v očích se zeptala: 
„Ty mě chceš zase nechat samotnou?” Trochu mě reakce 
zaskočila, vždyť přece literatura není nikdy sama. Jaký já můžu 
mít pro ni význam? Ale pak jsem si uvědomila, že tak jako není 
kuchařky bez jedlíka, učitele bez žáka a prodejce bez kupujícího, 
tak není ani literatury bez čtenáře. Jak přesně to dokázal Goethe 
vystihnout svou myšlenkou Přečíst dobrou knihu je stejně těžké, 
jako ji napsat. 
A proto už se neptám jen jako středobod vesmíru, jaký význam 
má  pro  můj  život  literatura.  Tuto  roli lépe přenechám Slunci 
a jiným hvězdám. Raději se ptám, jaký je náš společný význam? 
Jaký význam mám pro literaturu jako čtenář? Jaké je naše 
soužití, jaké je naše království? 



Vytvořili jsme si vlastní nehmatatelné království, kde panuje 
královna   fantazie  a  zrak  s  mozkem  jsou  nejlepšími   sluhy. 
A zatímco globální hmatatelný svět krizí a bojů vře v přede-
psaném furiosu, naše vnitřní království se oddává krásné niterné 
melodii pod taktovkou dirigentky literatury. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2019 „Jaký význam má pro můj ŽIVOT literatura?“ 
 

Próza -  I. Kategorie  D+S 
1. místo 

Lenka Švecová 

         Jaký význam má pro můj život literatura? Taková vcelku 
banální otázka, že? Pro malou-mě neznamenala nic, snad jen 
hezké obrázky. Neviděla jsem na ní nic zvláštního – zkrátka 
shluk  písmenek,  slov  a  vět. Tak trochu nahuštěný slabikář, no 
a co? V dětství pro mě literatura prostě neexistovala. Dokázala 
jsem se bez ní hravě obejít. Ano, zbožňovala jsem příběhy, ale 
jednoduše mi stačilo, když je někdo vyprávěl. 
 Vše se ale změnilo, když mi kamarádka v 6. třídě při-nesla 
knihu. Možná to bylo i tím, že šlo o smířlivé gesto (no jo, holky 
a ty jejich věčné nesváry), každopádně jsem si knihu půjčila a 
ponořila se do příběhu. A najednou jako by se protrhla hráz! 
Padla brána při obléhání a lačnící vojsko vtrhlo dovnitř. Chtěla 
jsem víc! Řvala jsem s nimi a malovala si tváře válečnými 
barvami. Víc! A ještě víc! Hltala jsem příběh jak tlouštík knedle. 
Po hrstech - šup s nimi do pusy, ač předchozí sousto jsem ještě 
polknout nestačila. Cpala jsem se jimi k prasknutí! 
 Literatura mi vtrhla do života jako nemoc s prognózou 
nulového zlepšení. Knihy se kolem mě začaly náhle kupit – moje 
vlastní, ty z knihovny i ty půjčené - v několika pravidelných 
kopičkách mi lemovaly pokoj. Obrátily můj život naruby. A já 
četla ve škole, v práci, ve vlaku i eMHáDé. V posteli, v parku, 
na balkoně,  na  schodech  i  ve vaně. Četla jsem vestoje a občas 
i za chůze, dokonce na rotopedu (na normálním kole to moc 
nešlo). 
 Literatura se zkrátka stala mou nedílnou součástí. A není 
podstatné, o co zrovna jde – jsem zvědavá na všechno! 
Literaturu moderní i archaickou, českou i tu zahraniční, ani 
žánrově nejsem nijak vyhraněná. K obědu si dám historický 
román, na oddech thriller a večer usínám s poezií. Jsem tak 



trochu knihomol či knihožrout. A jak kdysi pravila má 
prostořeká kamarádka, kdybych snad někdy byla nějakým 
nedopatřením či omylem svatořečena, stala by se mým atributem 
právě kniha. Však sv. Augustin by mi mohl vyprávět… 
 Zpět ale k tématu, neb stránka se chýlí ke konci a mnohé stále 
zůstává nevyřčeno. Proto tedy ještě jednou - jaký význam má 
pro můj život literatura? A co pro mě vlastně znamená? Pro 
malou-mě by byla odpověď jednoslovná, ne-li jednovětá. Pro 
dospělou-mě je to košaté souvětí, odstavec, stránka, až román, 
zkrátka... 
 Literatura  je  pro  mě  SNĚNÍ  -  okamžik, kdy otevřu knihu 
a vklouznu do příběhu, zahalím se jím jak v zimní šál, který však 
trochu kouše (ach, ta písmenka a jejich patky)! ÚTĚK - od 
každodennosti všedních dní, ať už do dalekých zemí, světů či do 
příběhu. Jen tak zavřít oči a přesunout se, kam se mi zlíbí. Bez 
pasu i zavazadel, jen tak nalehko se toulat. INFORMACE - ano, 
jsem tou, co čte poznámky pod čarou a neznámá 
slova/pojmy/výraziva si zvědavě dohledává. Zaškrtává v knížce 
a pak v ní gumuje. Co neznám, to mě zajímá. (Co kdyby mi 
náhodou něco uniklo, že? A kdoví, kdy to budu potřebovat?) 
Právě díky literatuře jsem objevila slovo „miasmatický“ anebo 
už  vím,  že  balíček  mouky  funguje  jako  provizorní bomba. 
Že  slovo  „vikinský“  se  píše  bez  G  a  „lúzr“  zase s čárkou, 
ač kroužek by mu slušel mnohem víc. SPLYNUTÍ ČI SOUZNĚ-
NÍ - s postavou, myšlenkou či názorem, jakkoli eroticky to snad 
zní, ačkoli… co já vím? Kdekdo chvatně obrací stránky, 
vzrušením celý nedočkavý, chvátá, jak se blíží k cíli - tomu 
finálnímu vyvrcholení a rozuzlení. A pak literární post coitum, 
čas oddechu. A člověk v melancholii, že kniha končí a jak rád by 
se vrátil na její začátek. ODPOČINEK - to když potřebuji na 
chvíli vypnout, nějak se odreagovat či relaxovat. Popadnu knihu 
a nevidím, neslyším; ocitnu se v nepřítomnosti, ač tělem tu 
přítomna stále jsem. Odpočinek jde vlastně ruku v ruce s útěkem 
i sněním, je s nimi nerozlučně spjat.  



Přesto myslím, že si zaslouží své vlastní entrée (vida, to je ale 
slovo! Věděli jste vůbec, že se takhle píše?) TÍHA – a tím 
myslím nejen obsahovou tíhu příběhu, ale i tu formální – bichle 
o několika stech stranách, jimiž by člověk zatloukl hřebík, co mě 
lámou v pase a ohýbají stranou (a já se pak naivně divím své 
počínající skolióze). ROZHOŘČENÍ – nad nespravedlností 
osudu,  zápletkou, hořem  hlavních  hrdinů,  ale  i  nad chybami 
a překlepy nepozorného korektora - nejen těch gramatických, ale 
i faktických a věcných (myslím, že ještě nejsem taková 
vykopávka, ale Alice Cooper skutečně NENÍ žena, stejně tak 
Leni Riefenstahl zase skutečně NEBYL muž). Ach ta deformace 
z povolání! KATARZE – to když se sama ponořím do slov a chci 
vykutat,  co  se  ve mně skrývá. Kopu hloub a hloub až na dřeň. 
A chci tomu dát tvar a hlásky, zhmotnit to v slovo a snad i větu, 
když se zadaří. A pak to držím ve zkrvavených prstech, v očích 
slzy, neb je to tu a pulzuje životem. INSPIRACE – v tom 
nejširším i v tom nejobecnějším slova smyslu. Inspirace 
krajinou, jazykem i tématem. U dramatu tip na divadlo, u cesto-
pisu tip na výlet, u detektivky dokonce tip na vraždu (ale pst, to 
nemusí zrovna každý vědět). KRÁSA SLOV – to když už jsem 
zmínila tu inspiraci jazykem. Protože ať už si to ve víru naší 
každodenní mluvy uvědomujeme nebo ne, náš jazyk je vskutku 
krásný.  Krásně  barevný,   krásně   bohatý,   krásně   melodický 
i krásně výmluvný, zkrátka jedinečný. Dovede být hravý i vážný 
(ne nadarmo u nás přeci vznikl poetismus), dovede s břitkostí 
popsat hlavní myšlenku nebo ji výstižně opsat vhodně zvoleným 
souvětím. No není to úžasné, řekněte? DROGA – ano, i tou je mi 
literatura! Je mi jí ve chvílích, kdy mé čtenářské konto v kni-
hovně úpí a praská, ale já chci víc, víc, víc! (Proč si vlastně 
můžu půjčit jen dvacet knih? Kdo to sakra vymyslel?) Lačním 
po  všech  čerstvě  objednaných novinkách. Vyčkávám, hledám, 
a kdybych k tomu měla sklony, koušu si i nehty. A jsem vzteky 
bez sebe, když mě předběhne někdo jiný! A co potom knihy, 
které nejsou k dostání v knihovně ani knihkupectví? Dokonce 



ani antikvariáty je nevedou a online pátrání hlásí „zboží 
vyprodáno“? Jak se k nim jenom dostanu? Protože já je skutečně 
CHCI přečíst, CHCI vědět, o čem jsou! Potřebuji víc, víc, víc! 
Ale pojďme radši dál, to bych se tu zasekala… POCITY - v na-
šem uspěchaném světě nevídané nebo zautomatizované tak, že 
nám je musí zprostředkovat právě nějaká ta kniha. To se pak 
stává, že se žena třeba rozplývá nad červenou knihovnou (kterou 
já popravdě moc nemusím), ale když jí partner přinese pugét 
růží, ztěžka mlaskne „Tak cos proved?“, načež se opět začte do 
románu o nehynoucí lásce Fernanda a Luisy. Smutné? Směšné? 
K popukání? Jak pro koho, ale o tom pocity přece jsou. 
MELANCHOLIE – i ta s tím souvisí. To když nám nějaký 
příběh nedá spát, nutí nás přemýšlet a dumat. Vrhnul na nás stín 
a my se ho ne a ne zbavit, pronásleduje nás ještě dlouho poté, co 
jsme knihu s poslední stránkou dočetli. Něčím nás zkrátka 
„dostal“. Dotknul se nás víc než jiné příběhy, zasáhl nás na 
citlivém místě. Ach jo, teď by to asi chtělo něco veselejšího na 
odlehčení… takže z rukávu pohotově tahám SMÍCH – ten 
bezprostřední a živý, pokud je něco opravdu vtipné. Smích, který 
se zakousne a nepustí (a člověk vypadá jak cvok, když se s kni-
hou v ruce zdánlivě bezdůvodně směje). Anebo ten ironický, 
jízlivý smích, až posměšek, když je kniha opravdu špatná, 
chování hrdinů zcestné a dialogy jako z pera žáka páté třídy. 
V neposlední řadě též VÁŠEŇ – ano, i ta to musí být. Literatura 
je  přeci  těch  vášní  plná!  Tolik  příběhů  a  tolik  stránek, dějů 
a osudů! Bez vášně by to zkrátka nešlo. Musí ji však cítit i ten, 
kdo ji tvoří a vdechuje jí život. A nakonec kdo jiný ji hltá, nežli 
vášnivý čtenář? 
 Uf, konečně na konci! Až se mi z té přemíry slov orosilo čelo! 
A nestydaté háčky/čárky mě lechtají na spáncích. Kuš! Však já 
vím, už jen posledních pár vět, slibuji! Literatura je mi 
jednoduše jedním velkým OBOHACENÍM – v malém i velkém, 
jak to kdo bere. Obohacením slovy, činy, příběhy, informacemi, 
myšlenkami i nápady, obrazy, tématy, pocity a tak dále a tak 



dále. Bez ní by byl zkrátka můj život chudší. 
 Takže, milá literaturo, ať už domácí či zahraniční, moderní či 
archaická, intelektuální či odpočinková, moc ráda jsem tě 
poznala a díky ti za to, že JSI!    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2019 „Jaký význam má pro můj ŽIVOT literatura?“ 
 

Próza -  II. Kategorie  D+S 
1. místo 

Zdeněk Hledač 

Jaký význam má pro můj ŽIVOT literatura? Jakože proč čtu? 
Čtu  proto,  že  se  tím čtením dokáži přenést do jiného prostoru 
a času. Což občas potřebuji. Asi tak několikrát do týdne. Knihy 
jsou  můj  fet.  Herák  v  ceně  dvou  stovek  a   poplatku   ročně 
v městské knihově. Čtení není drahé, má jen zanedbatelné 
vedlejší účinky a člověk s užije pobyt mimo Svět. Cestovka 
skoro zadara. Otevřenou knížkou v tramvaji lze zaujmout 
leckterou intelektuálku. Vhodně pohozená sbírka básní v interié-
ru pak otevře její srdce stejně spolehlivě, jako dveře do ložnice. 
 
Nebo proč píšu? Mě by spíš zajímalo, pro proboha nepíšete vy: 
Však vy dobře víte, koho přesně myslím-vy všichni ostatní! Jo, 
ty taky. Ty jak by smet… I o tobě mluvím! Byli jste vůbec někdy 
v knihovně? 
 
Já byl v knihovně včera, v Hrabůvce. Páni, to byste koukal! 
Regál za regálem, místnost za místností, miliony knih. Ve 
skladech miliony svazků. Tuny. Knihy k půjčení, knihy k prodeji 
za pět korun, knihy k rozdávání, knihy ke skartování….Knížka 
ke knížce. Přidávat něco na tuhle šílenou hromadu už podle mě 
nemá vůbec žádný smysl. Ujišťuji vás, že cokoliv nového se 
pokusíte napsat, je nové jen pro vás. To stejné už napsalo tisíc 
lidí před vámi. 
Nejmíň tisíc. Většinou líp. 
Pevně rozhodnutý, že nebudu zbytečně navršovat hromady 
potištěného papíru dalšími pitominami, píšu si teď blog. Zjistil 
jsem, že psát si blog má úžasné výhody. Nemusíte vůbec nic 
umět.  Téma,  jaké  vás  zrovna  napadne, gramatika podle chuti 
a nálady, pravidla se tu nenosí. Píšeme od srdíčka, tak jak to 



cítíme. Kdo nám do toho pindá a upozorňuje na stylistiku a hrub-
ky je hrubián a kretén. 
 
Na blogu najdete tři základní druhy psavců! 
 
a) psavec, který píše pro sebe 
Ten nepotřebuje příliš erudované čtenáře, ten potřebuje (achich, 
těchhle cintů je tam fakt hodně!) vypsat trápení ze své dušičky, 
hlavičky...svěřit se papírku (skleněné plošce) a tím si ulevit od 
ošklivého...Nic takového samozřejmě nefunguje, jde mu jen o to 
najít souznící osůbku z netu, která dotyčného vůbec nezná, 
netuší, co je to z kripl či svini, a tak ho polituje...Takový psavec 
samozřejmě píše pod dojemným nickem ZtrcenaOvecka, 
NespravedlivySvet, Zachran-me-kdo-muzes!, apod. Kdyby psal 
blog  pod  svým  jménem a ksichem, hrozilo by mu nebezpečí, 
že  ho pozná někdo z reálného okolí, někdo, kdo ví, co je tohle 
za hrůzu člověka a místo dojemného komentáře Neztrácej 
naději, andělé jsou s tebou… by se mohl dozvědět pravdivé 
Když  jsi  kokot,  tak  se  nediv...Psavec,  který  píše  pro  sebe, 
se velmi často vyskytuje na titulce blogu, neboť množství 
podobně postižených je při volbách elit blogu obrovská síla. 
 
b) psavec, který píše pro jiné 
Takový psavec potřebuje čtenáře, čím víc, tím líp! Protože 
čtenáři jsou tvorové značně vybíraví, musí být psavec 
odborníkem úplně na všechno. Na rozdíl od psavce verze a), 
který  se snaží dojímat svými emocemi, nešťastnu láskou, 
celoživotní smůlou, nespravedlivostí světa a hnusným 
zablešeným čoklem Stázinka – moje jediné potěšení, lapá psavec 
typu  b)  čtenáře  na   recepty   z  indické   kuchařky,   polemiky 
o existenci Boha, jak pěstovat kombuchu, jóga na dovolené, proč 
třídit  odpad…  V  nouzi se nestydí použít 5 nebo 7 nebo 10 nej 
o čemkoliv. Áčko píše řidčeji, přece jen potřebuje trochu více 
času a prostoru k dojímání, Béčko se s tím nepáře a dává jeden 



článek za druhým, téma neřeší, časáky a internet a telka jsou 
pořád plné nějakých zbytečných informací, stačí je jen naplácat 
na sklo… Na nějaký vlastní názor či zajímavý náhled na věc už 
nezbývá čas, protože to už páše zase něco jiného. I tihle psavci 
se často vyskytují na titulce blogu, neboť pro svůj široký záběr 
vždycky nějakého čtenáře uloví a svými nic neříkajícími články 
je nedokáží zapudit, natož naštvat. 
 
c) já 
Kategorie c) vznikla kvůli nezařaditelnosti jednoho z členů 
blogu do předešlých dvou kategorií. Nelze ho úspěšně zařadit do 
kategorie a), přestože je nemocná, škaredý, tlustý, život se s ním 
nepáral a má doma roztomilého plyšového kapra 
pojmenovaného Pan Šupina. Místo aby využil těchhle úžasných 
možností a psal články dojímavé, něžně ukňučené, občas si 
postěžoval na těžký úděl, pověsil sem fotku vytrženého (téměř 
posledního) zubu, nebo rozplakal čtenáře informací o tom, že mu 
pořádně nestojí pér, stále se jen vytahuje, honí machra, opravuje 
hrubky u jiných, otravuje s pravidly a každou chvíli někoho 
urazí. Tuhle osobu nelze zařadit ani do kategorie b). Nedokáže 
napsat deset článků týdně, neorientuje se ani v módě ani v eko-
logii, nikdy si (prase!) neholí podpaží, odmítá psát o ničem a je 
často protivný jak prdel, čímž si čtenáře rozhodně nezíská. 
Psavec z kategorie c) se na titulce blogu neobjevuje nikdy! 
 
Proč čtu? Miluji to! Takže piště, piště, piště… Proč píšu? Úžasně 
mě to baví. Vše, co je v článku nad tímhle odstavce, mě spat 
bavilo, ač z toho nic nemyslím nijak zoufale vážně. Nevypisuji 
se ze svých pocitů, nepoužívám psaní jako psychoterapii, 
nesvěřuji se deníčku s trápením. Píšu tvorbu, tvořím, používám 
slova ke stavbě vět a větami se snažím cosi sdělit. Psaní sice 
není můj život, můj život jsou ženské a fotbal a arašídová 
horalka, ale psaní je hned v závěsu za nimi, tedy docela vysoko. 
 



Proč píšu nejraději básničky? Pro obrovskou svobodu, které mi 
psaní nabízí. V jedné z básní jsem použil louku a na ní rozkvetlý 
pryskyřník, rulík, rmen Po jejím zveřejnění na literární webu se 
mi ozvala kamarádka Jitka, profesionální zahradnice, že mám 
v básni chybu, že tyhle tři rostliny nerostou na jednom místě, 
natož aby zároveň vykvetly. Odepsal jsem jí: 
 
Jituško, tobě neporostou a nepokvetou na jednom místě a ve 
stejnou dobu, protože jsi zahradnice. Já jsem básník, mě 
porostou přesně tak, jak napíšu! Já totiž můžu. Já mám tu moc. 
 
Někde jsem četl, že jenom básníci dokáží poutavě psát o kraji-
nách, které nikdy nenavštívili. Znáte snad něco lepšího? 
 
Na louce 
 
na louce vykvetl pryskyřník, rulík, rmen… 
běžte mi do řiti s přírodním motivem! 
Zasraná lyrika, kde se nic neděje - 
rozkvetlá louka, a velké NIC bez děje... 
 
kdybys mě chtěla, tak vzal bych tě na místo 
(život mě ponouká vařit i z nejistot) - 
VŠE, co má, bylo by – malá smrt, zánik, vznik… 
na louce by voněl rmen, rulík, pryskyřník 
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MAMKA TAŤKA MI POHÁDKY NEČETLI 

     Telefonát  takhle po ránu? Nejspíš ředitelka. Nejspíš poprosí 
o zástup. Nejspíš za Julinku. 
     Včera, když jsem ji potkala na náměstí, sotva mluvila. 
Hlasivky, no jo, jako kantorka by si je měla šetřit, aby vydržely. 
Jak  začne  chrapot,  musí  se  k  doktorovi  a na neschopenku. 
To chce tak ten týden klidu. 
     Je to tak. 
     „Julinčini čtvrťáci. Šikovná třída. A jenom pětadvacet žáků.“ 
     „Tak jo.“ 
     „A zrovna dnes mají v rozvrhu výtvarnou výchovu. Tvou 
oblíbenou výtvarku. Tam si přijdeš na své.“ 
     „To jo.“ 
 
     Julinka načrtla na kousek papíru, co se má dnes dělat. 
     Ve výtvarné výchově: Přečíst pověst Had z Krásnice / je tam 
záložka/ z knihy Heleny Lisické „Pohádky a pověsti Moravské 
brány“. Děti nakreslí ilustraci /  výkresy, rákosová pera, tuše jsou 
nahoře ve skříni/. 
 
    Poslední vyučovací hodina: výtvarná výchova. 
Závěrečný  odstavec  odsazuji  pauzou,  zvedám  oči   od   textu 
a s úsměvem pronáším tlumeným hlasem poslední větu: „Bílého 
hada se zlatou korunkou už ale nikdy nikdo nespatřil.“ 
     Žáčkové sledovali zaujatě, třebaže tu nebylo nic „extra 
dramatického“. Až teď vydechují a opětují úsměv. Šikovná třída. 



     Dál  už je to pro mne rutina: Co by to bylo za knihu pohádek 
a pověstí bez ilustrací?! Nakreslíme je. Které části příběhu se 
budou dobře kreslit? Tak třeba...Kuba si myslí...Bětuška 
navrhuje...Pepík  si  vybral  scénu  z  Verunčina seznamování se 
s podzemním královstvím...Fajn, Maxi, ale tam jsou čtyři 
postavy. Zvládneš to? Atp. 
     Po inspiraci následuje tvořivá atmosféra. Teď já připojuji 
ještě další scény, které by mohli ztvárnit ti, kteří váhavě 
odšroubovávají uzávěr lahvičky s černočernou tekutinou, drží 
nad  výkresem  nenamočené  rákosové  pero  nebo   sedí   zatím 
s rukama na klíně či na stolku. 
     „To je ono!“ „To nakreslím!“ „Tohle nebude těžký, to zvlád-
nu!“ ozývá se a postupně jako reakce na mé další návrhy. A také 
tihle „váhavci“začínají kreslit. 
      Připomínám, že v době vzniku pověsti nosily dívky dlouhé 
sukně a dlouhé vlasy. Usedám ke stolu. Listuji v knize, z níž 
jsem četla, a po očku pozoruji dvojici žákyněk před sebou v prv-
ní lavici. Co...co todělá tenhle blonďatý andílek jménem Eliška?! 
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Vždyť ona opisuje...vlastně obkresluje od sousedky! No, jasně! 
Anička udělá čáru nebo čárku, oblouček – a Eliška natahující 
krk, aby jí dobře viděla pod ruku, dělá na své čtvrtce totéž. Teď 
se Anička se zamyslela, Eliška čeká. Anička pokračuje, Eliška 
též. 
Vstávám, jako že projdu třídou a podívám se, co na výkresech 
vzniká. Začínám u první lavice. 
     „Co to bude, Eliško?“ 
Zděšení v modrofialových očích! Krčí rameny. 
      „To, co dělá Anička,“ vyhrkne po chvilce. „Co děláš, 
Aničko?“ 
      Anička je tak zabraná do práce, že nepostřehne, kdo se jí 
vlastně ptá, a odpovídá: „Verunku 
 v mramorové jeskyni, kde jí had nechal na stůl nachystat něco 



dobrého k jídlu a pití.“ 
      Zvedne hlavu, pochopí situaci a sykne na Elišku: „Ty ode mě 
obkresluješ, že?!“ 
     „Už nebude,“odpovídám za ni. „My se tady teď spolu 
domluvíme a ona si bude kreslit samostatně.“ 
     Obracím se k Elišce: „Podle mne by bylo nejjednodušší 
nakreslit Verunku nad hadem 
s korunkou v trávě. Verunka má dlouhé šaty...Můžeš ji nakreslit 
jako princeznu bez korunky. Korunku naopak bude mít na 
hlavičce had. Princeznu umíš nakreslit, ne?“ 
     Vrtí hlavou. 
     „Ty jsi nekreslila princezny z pohádek, které ti četli rodiče?“ 
     „Mamka s taťkou mi pohádky nečetli. Oni mi je pouštěli. My 
máme velkou televizi a ještě 
 k tomu domácí kino,“ sděluje chlubivě. 
     „Tak  nakresli  princeznu  ze  zfilmované pohádky,“ navrhuji 
a dávám nový výkres. 
      Ruce zůstávají na klíně. 
     „Verunka z pověsti se hada nejdřív lekla. Nakresli holku se 
zvednutýma rukama a rozevlátými vlasy, jak leknutím 
povyskočila.  A nakreslit hada? Co může být lehčího?!“ 
       Ruce zůstávají na klíně. 
      „Představ si to a pusť se do práce.“ 
      Ruce zůstávají na klíně. 
     „Já si to neumím představit,“ sděluje mi plačtivě. 
     Ze třídy k nám doléhá pochichtávání. Jak mám Elišku 
uchránit před výsměchem spolužáků? 
Hmátnu po knize, z níž jsem pověst četla, rozevírám ji tam, kde 
je ilustrace k této pověsti, kladu ji před nešťastnou žákyňku. 
     „Dívej se na obrázek profesionálního ilustrátora a kresli podle 
něho. Nemusíš dodržet všechno tak, jak to tam je, můžeš si to 
pozměnit podle svého. Třeba si tam přidáš  strom nebo keř, 
mraky  na  oblohu  nebo  dívce  věneček  z  pampelišek do vlasů 
a tak,“ povzbuzuji. 
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        „To není fér,“ ozve se chlapecký hlas.                                                                                                             
     „Ona to bude mít lehčí než my,“ ozve se dívčí hlas. 
     „Já na ni budu přísnější při hodnocení. Tím se to vyrovná,“ 
odrážím námitky. 
     Konečně se Eliška chopila kresebného nástroje. Začíná 
kreslit. Odcházím. 
     Procházím třídou, chválím, radím, směji se vyděšené Verunce 
s otevřenou pusou vznášející se vysoko nad trávníkem na 
výkrese jednoho vtipálka. Jsem ráda, že Julinka vyrobila pro děti 
rákosová pera z rákosu od rybníka. Děti kreslí „lehkou rukou“ , 
obrázky mají „šmrnc“. Zajímá mne, do jaké míry se bude Eliška 
držet obrázku z knihy. Přicházím k ní zezadu. Na něčem se tiše 
domlouvá 
s Aničkou. 
    Anička mne zaregistruje a říká: „Vy jste Elišce doporučila 
něco změnit podle svého, ale ona nechce.“ 
     „Jenom doporučila. To znamená, že když nechce, nemusí, 
“vysvětluji. 
     Zjišťuji, že Eliška dovede jakž takž napodobit kresbu z knihy. 
To znamená, že problém je hlavně v nerozvinuté 
obrazotvornosti. Na vině bude v tomto případě ta náhrada 
vyprávěných a čtených pohádek pohádkami sledovanými na 
obrazovce a na filmovém plátně!!! Dívenka si nic 
nepředstavovala, vše dostávala naservírované na stříbrném 
podnose, jak se říká. Doslova: na stříbrném plátně. Netušila 
jsem, že absence vyprávěných a čtených pohádek může dítě až 
tak poznamenat. 
       Ještě si to však ověřím. 
       Zastavuji se u Elišky, chválím ji. Víc kvůli spolužákům než 
kvůli kresbě samotné /Ta je toporná. Jak jinak, když houževnatě 
napodobuje obrázek před sebou! / Něco si ověřím. 
Nakloním se k ní: „Chodíš do knihovny? Máš průkazku?“ 
    „Ne.“ 



     „Jaké knížky ráda čteš?“ 
     „Já nečtu. Já mám radši filmy.“ 
      Jasně. 
     Při odchodu do šatny jde Eliška se sklopenou hlavou jako 
poslední a sama. Před šatnou si ji beru bokem: „Nebuď smutná, 
že máš problém s představivostí. Myslím, že vím, proč to tak je. 
A taky vím, co se s tím dá dělat. Budeš-li chtít ovšem. Ještě 
jedna  věc  mě  zajímá.  Co  jsi kreslívala dřív? Nakreslíš si něco 
i teď jen tak, když máš chuť kreslit?“ 

4 
    „Hlavně omalovánky.“ 
     „To dřív. A teď?“ 
     Pokrčí rameny. 
     Oblečená a obutá Anička čeká. 
     „Utíkejte, holky, na oběd. A ty, Eliško, jestli chceš na své 
obrazotvornosti zapracovat, přijď si po obědě ke mně pro radu 
do sborovny. Budu tam opravovat vaše sešity a oznámkuji vaše 
výkresy. Budu tam asi do čtyř.“ 
      
     A je to jasné: 
Anamnéza: Absence vyprávěných a čtených příběhů, jejich 
náhrada filmy.  Pravděpodobně i 
                   absence kreslení z představy, jeho náhrada 
omalovánkami. 
Diagnóza: Líná obrazotvornost. 
Terapie: Četba knih!!! / Občas k přečtenému příběhu nakreslit či 
namalovat ilustraci!/ 
 
      Hodinky tichounce pípají. Jsou čtyři, a Eliška nikde. Vždyť 
pociťovala svou nedostatečnost a reakci spolužáků na ni docela 
silně! 
      Kdosi klepe. 
      Eliška!    
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