
Movember na 
naší škole 
Celý listopadový měsíc byl ve znamení 
celosvětové kampaně MOVEMBER. 
Té se každoročně účastní několik 
učitelů naší školy. Tento rok nechalo 
6 našich učitelů bez povšimnutí ležet 
své holící strojky a nejen to, zprvu 
jevící se jako malá sázka několika 
našich tělocvikářů, přerostla v akci, 
která vybrala 7131,- Kč na pomoc 
při léčbě onko-urologických 
onemocnění mužů. 

Ptáte se, jak to naši milí učitelé 
dokázali? 

Vyvolávací cena knírku jednoho 
učitele byla 50,- Kč a pak už bylo 
na nás, žácích, kolik přihodíme. 
V nejednom případě se vyvolávací 
cena přehodila o bezmála 
desetinásobek vyvolávací ceny. 
Ti, kdo dali největší částku danému 
učiteli, měli možnost knírek mu 
v pondělí 3.12.2018 oholit. 

A řekněme si to upřímně, každý učitel 
s knírkem nevypadá dobře… 

Proto většina žáků neváhala s 
účastí. 

Vtipné plakáty s fotografiemi učitelů, 
jako trestané osoby z policejního 
spisu, také napomohly k rozběhu 
celé akce. Postupně se tak zapojili 
jak celé třídy, tak i některé z kolegyň 
učitelů. 
A jako třešničku na závěr přikládáme 
několik fotek z této úžasné akce ☺ 

KV 

Multimediální 
den v Brně 
Dne 9.11. se náš redaktorský tým 
vypravil do Brna, konkrétně 
na Masarykovu univerzitu 
na celorepublikový sraz školních 
časopisů. Nacházely se tam různé 
workshopy, jako například: jak si 
vytvořit vlastní noviny, jak být úspěšný 
na sociálních sítích, přednáška 
se točila výhradně kolem Instagramu. 
Také zde byla výstava školních 
časopisů od prvního stupně 
základních škol až po střední školy. 
Nejhlavnější částí programu však bylo 
vyhlášení nejlepšího časopisu 

v republice. 

Ale teď trochu o tom, jak celý den 
probíhal.  

Zhruba kolem půl šesté ráno jsme 
se sešli na pardubickém vlakové 
nádraží, odkud naše cesta směřovala 
do Brna. Tam jsme dorazili 
asi o půl osmé. Zůstávala však otázka, 
kudy se jde k univerzitě? Nutno dodat, 
že naše skupina se téměř ztratila. 
Avšak zachránila nás GPS. 

V osm ráno byla univerzita konečně 
na dohled. A tak se náš tým zapsal 
a všichni napjatě čekali, co se bude dít 
dál. A tak o hodinu později se konalo 
slavnostní zahájení srazu. 
Poté si každý mohl jít, 
kam se mu zachtělo. My jsme šli 
na kurz, kde nás měli naučit, 
jak vytvořit vlastní noviny, včetně 
rozhovorů s různými lidmi. To nás 
zavedlo na různá místa, k různým 
lidem. Tři z nás měli vést rozhovory, 
další měli fotit. Nakonec to dopadlo, 
tak že, jsme všude chodili spolu 
a pomáhali si navzájem.  

Jako první jsme navštívili přednášku 
o sociálních sítích, o Instagramu.
Nebudu o nikom říkat nic špatného. 
Snad jen, že by někdy měli vyjít ven 
do skutečného světa. Po přednášce 
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proběhl rozhovor mezi námi 
a přednášejícím, bohužel pro nás 
a naše vznikající noviny, se nám 
rozhovor nenahrál.  

Druhá zastávka byla v televizi 
Masarykovi univerzity, kterou vedou 
studenti žurnalistiky. Slečna, vedoucí 
tohoto programu, nám toho řekla 
hodně, a však my jsme z toho moc 
nepochytili respektive nám to přišlo 
jako hodně slov a málo informací.  

Náš poslední rozhovor byl v rádiu R, 
studentském rádiu. Původně to mělo 
být tak, že my bychom kladli otázky 
a hlasatel by odpovídal. K našemu 
překvapení to dopadlo úplně jinak. 
Ocitli jsme se v živém vysílání 
a odpovídali na otázky hlasatele. 
Rozhodně nás do dost zaskočilo, 
ale také to byla velice cenná 
zkušenost. 

Mezi  těmito zastávkami jsme 
si prohlíželi výstavu školních časopisů 
a přemýšleli, komu dát hlas 
do soutěže. Původně jsme chtěli dát 
hlas sami sobě, to však bohužel nešlo. 

Když naše skupina sehnala, co mohla, 
pokusili jsme se dát vše dohromady. 
Na to ale už nebyl dostatek času, 
tudíž jsme to nestihli. A vydali jsme 
se na vyhlášení soutěže o nejlepší 
časopis. Téměř ve všech kategoriích 
vyhrávaly pořád dokola tři stejné 
časopisy. No...my to nebyli, bohužel.  

Po vyhlášení už nebylo co dělat, 
a tak se naše skupina naposledy 
ohlédla a vydala se směrem 
k vlakovému nádraží, 
odkud jsme se vypravili domů. 

Sice náš časopis nic nevyhrál, 
ale také fungujeme jen krátkou dobu. 
Určitě se ještě zlepšíme a třeba příště 
vyhrajeme my. 

DD 

Nač se hnát 
Prosinec psal svá slova do diářů lidí 
všelijakých, vlastností jedinečných, 

psal a hnal písmena, nedal se zastavit, 
nelze čas zpomalit, 

přál lidem společenským, 
dobrým i nevýřečným, 

snažil se s nimi o klid a mír, 
snažil se poté oslavit. 

Stromky se všude kolem rozplývají 
ve své kráse zcela, 

rodina u nich uzavírá příslib dalšímu 
roku po prosinci, 

u stolu vánoční koleda se smíchem 
zněla, 

světlo hvězdy září po světnici. 

Není nač spěchat, není nač hnát čas 
a jeho linii dohánět, 

pro dárky že se otáčet, pro peníze 
skákat, za zájmem se dotírat, 
jedině tehdy se navalí smečka 

přeháněk, 
jedině tehdy člověk nemá důvod 

na Vánoce vzpomínat. 

Jsme lidmi a Vánoce jsou toho 
důkazem. 

JŠ 

Jaké přísloví 
se skrývá pod…? 
Když dva říkají totéž, nemusí být nutně 
totéž. V řadě případů není jednoduché 
porozumět psanému textu, 
i když může jít o všeobecně známá 
přísloví. Pokusme se převést jedno 
z ustálených přísloví do vědeckého 
jazyka. Poznáte, jakou všeobecně 
přijímanou pravdu následující text 
skrývá? 

„Chemická sloučenina vodíku 
s kyslíkem, jež produkuje minimálně 

bellů, působí erozí na vrstvy hornin, 
uložených podél její trajektorie.“ 

Vnímavý čtenář ať se nyní pokusí 
zamyslet a přijít na odpověď, 
kterou musíme v následujících řádcích 
uvést.  

Vysvětlení 

Chemická sloučenina vodíku 
s kyslíkem tvoří nám známou kapalinu 
jménem voda. 
Tato látka produkuje minimálně bellů, 
bell je jednotka hlasitosti, 
což znamená, že voda je tichá. 
Eroze je mechanické působení 
pohybujících se okolních látek. 
Dalo by se říct, že omílá tyto vrstvy 
hornin (uložené podél trajektorie vody) 
a ty vyjadřují břehy. 
Výše uvedené přísloví tak vyjadřuje 
známou pravdu, že „Tichá voda břehy 
mele“.  

Pokud vás tento článek zaujal, 
pokuste se  sami rozluštit následující 
přísloví: 

1. Abundance šelem z čeledi
Canidae přivodí exitus
hlodavce z čeledi Leporidae.

2. Chlorid sodný získává
ve stupnici hodnot
uznávaných statisticky
významnou většinou
civilizovaných jedinců
vyšší hodnocení nežli
v přírodě mnohem vzácněji
se vyskytující kujný nerost
získávaný za vynaložení
značného úsilí a nákladů.

3. Prognózu optimálního
okamžiku pro své akce
proveď podle modelového
vztahu domestikovaného
vodního opeřence
k plodenství kulturních trav.

(Správné odpovědi naleznete 
na poslední straně.) 

AŠ 
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Mezinárodní výměny 
Erasmus+ 
Wieliczka (Polsko) 

Od 27. října do 4. listopadu jsme se s projektem Erasmus+ 
vydali na mezinárodní výměnu do polské Wieliczky. Sešlo 
se zde Polsko, Rumunsko, Španělsko, Portugalsko, 
Chorvatsko, Itálie, Řecko, Slovensko a Česká Republika. 

V den příjezdu jsme se ubytovali a seznámili s lidmi z našeho 
nového týmu, jenž byl vytvořen za Česko. V dalších dnech 
jsme měli různé workshopy. 

Hlavním úkolem tohoto týdne bylo krátké video, které se mohlo 
týkat spolupráce mezi námi, shrnutí naší práce, kterou jsme 
udělali v průběhu týdne, apod. 

Navštívili jsme Krakow, kde se konal Flash Mob (tancovali 
jsme v kostýmech na náměstí s živou hudbou a ukazovali naše 
plakáty z předchozího dne). 

Za tento týden jsme dostali knížku o Wieliczce, poslechli 
si vyprávění ostatních o jejich zemích, podívali se na zámek 
Żupny, podívali se do solného dolu a na solnou věž. Navštívili 
jsme slavnostní předávání medaile panu Henrykovi 
Kozubskému, významné osobnosti Polska. Navštívili jsme 
zámek Królewski na Wawelu a Wawelskou katedru. 

Předposlední den jsme si zhodnotili projekt a dostali certifikáty. 

Murzasichle (Polsko) 

Od 1. do 9. listopadu 2018 se několik mladých lidí vydalo 
s projektem Erasmus+ na mezinárodní výměnu 
do Murzasichle (Polsko), kde se konala mezinárodní schůzka 
skupin z různých zemí… sešlo se zde Polsko, Česká 
Republika, Itálie, Rumunsko, Litva, Španělsko a Estonsko. 

Na začátku projektu se účastníci zúčastnili různých 
seznamovacích her. V dalších dnech se konaly workshopy, 
při kterých například představovali své země a tvořili 
si materiály pro prezentaci odpovědí na otázky, které souvisely 
s tématem celé akce. 

Hlavním úkolem tohoto týdne bylo seznámení se syndromem, 
který je označován zkratkou FoMO. V překladu se jedná 
o strach z toho, že něco zmeškáme. Hlavní otázky, které jsme
řešili, se týkaly jeho příznaků, následků a prevence. 

Během týdne se účastníci zúčastnili 24 hodinové výzvy 
bez telefonů. 

V rámci programu mimo jiné navštívili také 
Zakopane a Morskie oko. 

Předposlední den se konalo hodnocení projektu a předání 
Youthpass certifikátů. Nechyběla ani párty na rozloučenou. 

Od pozdních večerních hodin 8. listopadu se každý rozjel 
směrem ke svému domovu se spoustou nově nabytých 
vědomostí a zážitků. 

PV 
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Klid 
Znáte ten pocit, kdy se můžete někam 
tajně vytratit a vnímat klid okolního 
světa? Utéct od všech problémů, 
stresu a starostí, které vás provází 
už od počátku života? 

To ticho... Ten klid. 
Vždy jsem přemýšlela nad tím, 
jaké to je. 

Hlavně v zimě. 
Pomalu chodit po nekonečné pláni 
zahalené sněhem a chytat padající 
vločky z nebes do rukou. 

Zkoumat jejich tvary, když je každá 
jiná. Stačí jediný jemný dotek a vločka 
se rozplyne. 

Milovat ten pocit svobody, vášně 
a hlavně radosti, která se ve vašem 
těle rozproudí jako krev. 

Ta radost, ta vášeň, ten klid. 

VH 

My 
Nesnáším pouta, tížící zápěstí, 
s hroty prostupujícími do kostí, 

trocha soli v propasti šumu, 
takhle se cítím v tom okovu. 

Trny mé marnosti, 
se slzou radosti, 

když jsem volná, jako pták, 
zbývá jen bolest potrhaných šlach… 

Vzpomínám si, jak vidím tě, 
že se dusíš, 

nemůžeš dýchat, ale žít nějak musíš, 
obličej, jako lusky hrachu, 

mé srdce, jak tehdy, zatopeno vlnou 
strachu. 

Injekcí snažím se vstříknout ti protijed, 
srdce už tě nebolí – přesto strašný 

událostí sled, 
oči máš kalem zalité, 

ale dýchají tvá ústa i plíce tvé. 

Odplulo těch pár nepodstatných slibů, 
i řečí, bez koho umřeš, 

bez koho zhynu, 
divadlo přeslazených herců sleduji 

z poslední řady, 
na prknech slávy místo nebylo, 

tak nechali mě tady. 

Vnímám to vše potemněle, 
jakoby scénářem předurčené, 

držíš se už cizích dlaní, 
vyměnil si je za ty, co Tě milovali. 

KH 

Filosofie Vánoc 
Až přijde čas vánoční, 
neměl bys mít šichtu, 
už vůbec ne noční, 
jen úklidu rychtu. 

Ani to nemusí být. 
Tradice? Jak myslíš… 

Svůj způsob měl bys mít, 
ten, kterým cítíš. 

Nemusí umřít kapr, 
světélka nenutno vyvěsit, 

nemusíš opustit katr, 
přepychem se udusit. 

Na místě nesejde, 
bez třásní a ozdob, 

se to snadno obejde, 
do všech různých podob. 

Není to o tom dávat si dárky, 
není to nutno o nočním klidu, 

kuřata péct, ohřívat párky, 
je to sem tam i o ruchu lidu. 

Jak hlučně se smějí, 
a neřeší nic jiného, 

všechna slova která mají, 
skrývají něco vlídného. 

Nemusíš pověsit ozdobu, 
můžeš se pověsit na někoho, 

tím obejmout osobu, 
jež pro tebe znamená mnoho. 

Můžeš dát dívce polibek, 
a ne, nemusí být nutně, 

dán jí pod stromek, 
ale na ret, když tváří se smutně. 

Co, smutně, vesele! 

Proč měl bys čekat na neradost? 
Středa nebo neděle, 

čekání bylo už tak dost. 

Utlouci k smrti ne rybu, 
ale samotu tvou, 
nedělat tu chybu, 

kdy sám jdeš tmou. 

Zapálit ne svíčku, 
ale naději v sobě, 

zasadit hříčku, 
co usne až v hrobě. 

Pokácet ne strom, 
ale svůj strach, 

tvař se jak hrom, 
učiň z něj prach. 

Hostit ne pro hodně, 
jen tolik kolik potřeba, 

ne tolik kolik má vody povodeň, 
stačí máslo, krajíc chleba. 

Vánoce jsou to, 
co si pod nimi představíš, 

ani dobro ani zlo, 
co si ty sám vymyslíš. 

A jestli je chceš mít, 
šťastné jako blecha, 
musíš smutku říct, 

ať tě nechá. 

Že si chceš dát v kuchyni, 
svůj krajíc chleba s máslem, 

a s těmi co jsou nevlídní, 
ať je klidně ámen. 

Buď hodný, člověče, 
ten kdo nemá stromek, 
tomu se svět netřese, 
aspoň že má domek. 

A kdo nemá ani ten, 
ať v sobě zapálí, 
ať zapálí on jen, 

to co bylo v povzdálí. 

A pokud nemáš svíci, 
zapal v sobě naději, 

vzduch daruj svým plicím, 
strom oblékni později. 

A pokud žádný nemáš, 
ozdob sebe úsměvem, 
který tak často hledáš, 

který se skrývá pod hněvem. 

Splň si sobě přání, 
které je ti k mání, 
ať už v dešti stání, 

nebo klení za svítání. 

Je to jen na tobě, 
co si představíš, 
v jakékoli době, 
co si vymyslíš. 
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Od toho jsou Vánoce, 
aby sis mohl něco přát, 

rok ony po roce, 
musí se znovu a znovu stát. 

Jak řekl já již. 

Daruj sobě vzduch, 
ozdob se úsměvem, 
zapal v sobě naději, 

pokácej své strachy, 
utluč svou samotu, 

a buď vlídný, 
jako voda klidný, 

a když budeš jako na moři, 
tak ať se smíchem bouří, 

protože duch vánoční, 
kdy nepůjdeš na noční, 

kdy uklidíš byt a necháš vše být, 
kdy ty velice, 

velice opustíš tradice, 
tak v ten moment dostaneš tuch, 

kdo jest vánoční duch. 

Je v každém z vás. 

To my jej tvoříme. 

Je v nás. 

FP 

Vánoční procházka 
Procházím sešeřelou ulicí. Začínají se rozsvěcet lampy 
a vánoční světélka rozvěšená na stromech a domečcích podél 
ulice. Míjím vysokou, světly ověšenou jedli, dominantu velkého 
náměstí. Prohlížím si lidi. Každý prochází se svojí vlastní 
starostí. Pro ostatní bezvýznamnou, pro něho obrovskou. 

Obtloustlá paní pomalu s funěním šplhá do schodů s taškami 
napěchovanými všemožným jídlem a přemýšlí, zda už její oblá 
dítka jedla, jestli jim oplácaný tatínek něco uvařil nebo je zase 
na pivu. Vysoký postarší muž v černém kabátě s nápadně 
velkým množstvím gelu ve vlasech a mladičkou slečnou 
zaklesnutou v jeho rameni si to šine směrem od průměrného 
hotelu a oba vypadají šťastně. Ona myslí na svoji plnou 
peněženku, on na prázdná varlata a taky na fakt, že vlastně 
zapomněl koupit mléko. Žena ho zabije. Z oblohy nehlučně 
padají veliké sněhové vločky. Některé dopadnou mezi svoje 
bližní na zem, některé pak na lidi, kteří si je odnášejí s sebou. 
U stěny kavárny stojí početný sbor a zpívá koledy. 
Sboru se povedlo upoutat pozornost mnoha lidí, příspěvky 
budou vysoké. Pán bez domova prochází 
kolemi měi s nataženou rukou a žebrá peníze. Jakoby byl 
němý a lidé hluší, všichni ho obcházejí a věnují mu nanejvýš 
letmý pohled. Letos mu to na krabicák nevyjde. Skupinka dětí 
pobíhá od stánku ke stánku a ochutnává sladkosti, nejstarší 
loudí horkou medovinu. Jejich největší problém je výše 
kapesného.  

U obchodního centra se zastavuji a sleduji ten bzukot. 
Lidi v řadě za sebou stojí na eskalátorech a podupávají. 
Fronty nikoho nebaví. Připadají mi tak tupí, 
jako by bezmyšlenkovitě čekali, až se uvolní místo u korýtka, 
si jediným zájmem: nažrat se, pářit se, spát, opakovat. 

Raději jdu dál. Do ramene mi vrazí mladý kluk z větší party, 
drží znalecky láhev vína a se slovy "Co je vole?" jde dál. 
Dívky z té party se svými duchaplnými obličeji podívají 
směrem ke mně a inteligentně se začnou smát. 
Jejich největším problémem je, že jejich osobní dealer trávy 

má chřipku a mamka ho nepustí z domu. Policista projíždí se 
svojí parťačkou kolem v autě a sledují, zda někdo náhodou 
nechce narušit tuto skvělou atmosféru. Oproti minulým létům je 
zde opravdu hodně policistů, kteří drží opravdu hodně 
samopalů. I na koni jich pár vyjelo. Děti to oceňují a poměrně 
plaše hladí koním čumáčky, pobízeny svými rodiči. 

Došel jsem k nábřeží. Tichá řeka se táhne tam i tam, 
do nekonečna a odráží tisíce malých světélek, 
kterými je obtaženo zábradlí. Pod ním leží chodník, přiléhající 
ke břehu řeky, a na něm se pomalu plouží několik málo lidí, 
kteří se kochají klidem Vánoc. Mladý pár si slibuje nekonečnou 
věrnost. Máchají si kvůli tomu spojené ruce v řece. Jsou spolu 
už dva měsíce, co by se mohlo pokazit? Hubený a léty 
unavený a zmožený muž se jen velkýma hlubokýma očima 
a sepjatýma rukama dívá na pravidelně se opakující 
mírumilovné vlnky. Přemýšlí jaké by to bylo, 
kdyby ho ta mrazivá krása objala a on jenom blaženě 
bezbolestně usnul. Jestli by to vlastně někoho zajímalo, 
jestli by přijely jeho děti, které na něj jinak zvysoka kašlou, 
podívaly se na něj a řekly: 
„Tohle je náš tatínek! Podívej se, jak sladce spí. On byl přece 
jenom hodnej. Pojď, obejmem ho, třeba se vzbudí." 

Z dálky se přiřítil běžec. Světla ho ze strany ozařovala 
jeho upocené, velice drahé vybavení i jeho svalnatou postavu. 
Během si čistí hlavu a honí ego. Nejdůležitější věc, která trápí 
jeho hlavu, je obsah soli a cukru v jeho latté macchiato 
a obsah bílkovin a tuku ve steaku, který měl k večeři. 

Sejdeme se na lavičce a ty mi povíš, jaký jsi měl den. 
Další příběh Vánoční. Další den v ráji  

VCH 

Sněhový požár 
Kde to jsem? A kdo jsem? Nebo snad co? 

Jsem obklopen bělobou, je sypká a rychle mizí. Je krásná, 
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třpytí se. Všechno kolem mě se třpytí. I já se tak trochu 
třpytím. Mé tělo je těžké, bachraté a nemotorné. Ruce jsou 
moc slabé, hlava moc těžká a můj nos září nezdravým 
odstínem oranžové. Ta barva mě trochu děsí, ale nos 
nijak nebolí, tak je snad v pořádku. Mám takový podivný pocit 
na těle. Pocit nahoty. Sice mi z hrudi trčí tři uhlově černé 
knoflíky, ale žádný kabát na sobě nemám. Je to trochu 
zneklidňující, ale co můžu dělat, žádné oblečení se kolem 
mě neválí. 

Jak tak stojím v té záplavě bílé, začnu se cítit osaměle. 
Ať se rozhlížím jak chci, nikde není ani živáčka. Sice nevím, 
kde jsem, ale k místu mého nynějšího pobytu mě nic neváže, 
a tak vykročím. Vyjdu přímo, směrem, kam ukazuje můj 
podivný nos, protože na výběru cesty pramálo záleží. 

Jdu dlouho. Pomalu se ploužím kývavými, 
nemotornými kroky, které co chvíli hrozí pád. 
Míjím stromy, pokryté bílým závojem, míjím 
říčku třpytící se ledem, ale žádné lidi. Smutek a 
osamění začíná prostupovat mé nitro a na 
dveře mé mysli tiše klepe beznaděj. 

A v tom to uvidím. Abnormalita. Šedý dým. 
Šedá oblaka stoupající ze země daleko přede 
mnou. Lidé? Společnost? Naděje. 

Kolíbám se jak nejrychleji můžu, aniž bych se 
překotil a svalil do třpytivých pokrývek. Přesto 
mi trvá dvě hodiny, než se dokolébám ke zdroji 
onoho oblaka, u onoho dýmu. 

Přede mnou stojí veliké, živé stvoření jasně 
žluté barvy, které právě pojídá zmražené 
stromy a ve svém úsilí vydechuje temně šedý 
kouř. Je nádherné. Je zlaté, červené, místy 
dokonce safírově modré. A ta vášeň, se kterou 
hltá přírodu. Nemohu se na tu krásu vynadívat. 
Nemohu se na ni jen dívat. Musím si sáhnout. 
Musím se toho stvoření dotknout, pohladit jej po 
šíji. Tiše se přikolébám až k němu, abych ho 
nevyrušil, a vztáhnu ke zjevení svou tenounkou 
ruku. Místo, aby se zastavila o hmotu jeho těla, 
projde tak nějak skrz a když ji stáhnu zpět, 
zachytí se na ní trochu toho zlatavého třpytu. 
Polekám se a zase ustoupím. 

Ten zlatavý třpyt ale nezmizí. Naopak, rozlézá 
se, zvětšuje se, pohlcuje mě. Co se to děje? 
Najednou celé mé tělo měkne. Roztéká se. Ne. 
Ne, to ne. 

„Na! Vem si to zpět!“ Křičím na tu obludu, ale 
ona jakoby mě ani neviděla. „Já to nechci! Na, 
vezmi si to zpátky!“ Křičím na ní, běžím k ní, 

podávám jí to zlato, ale všechno je marné. Mé tělo se 
podvoluje. Padám k zemi, rozpouštím se. A náhle ho 
zahlédnu. Člověk. Běží k nestvůře, běží ke mně. 
Nejspíš uslyšel můj křik. 

Chci na něj zavolat. Chci aby mi pomohl. Už otevírám ústa, 
když v tom se má hlava v jediném okamžiku celá rozpustí. 
A to poslední, co si uvědomím, jsou mé zoufalé oči, padající 
co rozpuštěného sněhu. Jen dva mrtvé černé uhlíky. 

KD 

©2019 Střední průmyslová škola chemická Pardubice strana 6/8 číslo 2/2019 prosinec/leden 



Vyzvědač SPŠCH Pardubice – studentský časopis nejen pro studenty 

Naše kořeny 
Vždy jsem byl normální obyčejný kluk; musel jsem chodit 
do školy, o prázdninách navštěvoval brigády a vlastně se okolo 
mě nic moc nedělo. Do dne mých osmnáctých narozenin 
se vše utápělo v šedých tónech a mně, klukovi, co nikdy 
nic nezažil, to nevadilo. 

Po bujarých oslavách jsem s lehkou hlavou ulehl do peřin. 
V mysli jsem si přehrával sladké chvíle s  milovanou rodinou, 
když jsem uslyšel tlumený rozhovor mých rodičů. Poprvé 
za svůj život jsem se stal svědkem jejich hádky, která měla 
do obvyklé ležérnosti daleko. I přes napětí v hlasech se snažili 
hádat potichu. 

„Musíme mu říct pravdu,“ sykl táta. 

Přiběhl jsem ke klíčové dírce dřív, než máma stihla odpovědět. 
Oba dva postávali v županech na chodbě. Zírali na sebe 
a nechutné tapety po stěnách jim dělaly společnost. 

Nadechla se a já pozorně naslouchal každičkému slovu: 
„Tohle mu změní celý jeho dosavadní život, Richarde. 
Co na tom záleží? Jsme jeho rodiče a víme, 
co je pro něj nejlepší.“ 

Táta jí zamával bílou obálkou přímo před očima; 
snad aby pohrozil jejím tajemným obsahem. Věděl jsem, 
že se to stane několik vteřin před tím, než to máma udělala. 
Vytrhla mu dopis z ruky; byla odjakživa mrštnější. Rozhlédla 
se po chodbě a rozzlobeně odkráčela do ložnice. Táta zmizel 
za ní. Chodbu zaplavila černočerná tma. 

Hezký pocit z narozenin mě velmi rychle opustil. Celou noc 
jsem nemohl usnout. Záhadná obálka mě doháněla k šílenství. 
Uvědomil jsem si, že se rozednilo až poté, co jsem uslyšel 
vzdalující se bručení motoru. Vystrčil jsem nos ze dveří pokoje. 
Cítil jsem vůni opuštěného domu a nemohl jsem se dočkat, 
až zjistím, proč máma s tátou tolik vyvádějí. 

Dopis nebylo vůbec těžké najít. Máma si nejspíš naivně 
myslela, že ho nejlépe ochrání, když ho strčí pod polštář. 
To psaní sice ochránilo před hbitými prsty mého otce, 
ale ne přede mnou. 

Písmena mi létala před očima a můj mozek nebyl s to pochopit 
celá slova či věty. Auto zabrzdilo na příjezdové cestě; naši 
se vrátili z práce. Já jsem pořád nemohl nalézt slova. 
Jak ten večer mohla máma tvrdit, že jsou mými rodiči? 

„Vy jste mi lhali!“ vybafl jsem na ně jen, co se otevřely dveře. 

Jejich tváře zbledli do nepřirozených odstínů, poté si vyměnili 
zděšené pohledy. Za mými zády viděli spoušť, kterou jsem 
ve vzteku natropil; cáry papíru se povalovaly všude kolem. 
Jediné, co zbylo z toho všeho, byla fotka ze dne, 
kdy mě moje rodiče adoptovali. 

„Chtěli jsme ti to říct, ale…,“ zadrhl se mámin hlas v půlce věty. 
Díval jsem se na ně, ironie ze mě odkapávala a hněv mě 
neopouštěl. Slova z minulého večera se mi vpalovaly do očí, 
slzy přicházely samy od sebe. 

„Jako kdy? Po tom, co sis včera umanula, že všechno víš 
nejlíp na světě?!“ zařval jsem. 

Táta vehnal vzduch do plic tak prudce, že jsem čekal 
nezměrný výbuch emocí. Ale pak ke mně přišel a objal mě. 
Co má člověk v takové situaci dělat? Neví, kam patří. Neví, 
kdo je a kde jsou jeho kořeny. Zrada a pocit podvedení ve mně 
vířily zuřivou silou. 

Pohladil mě po zádech. „Vím, že je to těžké, ale chtěli jsme, 
abys nepochyboval sám o sobě. Nechceme tě ztratit. 
Nechceme, abys nás vyměnil. Byl bych rád, kdybys své rodiče 
nehledal.“ 

Zamračil jsem se. „Chci znát svou rodinu. Tu opravdovou.“ 
S těmito slovy jsem se mu vytrhl a utíkal pryč z domu. 
Utíkal jsem ulicí daleko od lidí, co mi lhali. 

Po pár hodinách bloudění městem jsem se ocitl zpět 
před dveřmi našeho domu. Rodiče seděli v objetí na schodech. 

Máma brečela do kapesníku po babičce. Když mě spatřili, 
nemohla zadržet vodopád slov. Ze rtů jí unikaly vzlyky, 
mezi kterými se horečně omlouvala. 

„Taky se omlouvám,“ řekl jsem nakonec. „Chci, 
abyste mi pomohli.“ Přikývli. 

Po několika týdnech jsem skutečně našel svého biologického 
otce. Dříve, než jsem dospěl, matka zemřela. Pochopil jsem 
mnoho věcí. I když jsem znal své kořeny a otce jsem začal 
pravidelně vídat, byl jsem šťastný s lidmi, kteří mě vychovali. 
Přede mnou se začalo odvíjet nové dobrodružství. 
Otec mi ukázal nový svět. Ukázal mi při výletech do hor, 
že v mém srdci sídlí dobrodruh, který se nezalekne 
před nebezpečím. Víkendy jsem trávil na rybách, 
na které Richard tak nerad jezdil. I přes to zůstali navždy 
mými rodiči Richard s Annou. I přes to všechno doufám, 
že je nikdy neztratím. Vychovali mě a já jsem jim vděčný.  

MK 

©2019 Střední průmyslová škola chemická Pardubice strana 7/8 číslo 2/2019 prosinec/leden 



Vyzvědač SPŠCH Pardubice – studentský časopis nejen pro studenty 

Spolek Blábol 

http://spolekblabol.blogspot.cz 

Přísloví 
1. Mnoho psů – zajícova smrt.
2. Sůl nad zlato.
3. Dočkej času jako husa klasu.
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Co je tohle za pohádku?

http://spolekblabol.blogspot.cz/



