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Prosinec 2018 

 Tanečnice z Františkových 
Lázní si nadělily Ježíška v 
předstihu – získaly zlato! 

  
 Mladí z tanečních oddělení základních 
uměleckých škol na rozdíl od hudebníků mají bo-
hužel méně příležitostí se porovnávat s jinými na 
soutěžích.  Přestože se jinak  každoročně pořádají 
různé taneční přehlídky a festivaly, nejsou zde 
vyhlašováni vítězové, nejsou tu poražení.  Možná 
právě o to jsou cennější soutěže a úspěchy na nich 
dosažené. Žákyně ze třídy paní učitelky Dagmar 
Dusové   si letos nadělily předčasného Ježíška 
v podobě zlaté medaile, poháru  a diplomu za pr-
venství na Mia League. Mezi mnoha konkurenty 
zaujala jejich choreografie inspirovaná hudbou a 
tancem Michaela Jacksona posuzovatele natolik, 
že je vyhodnotili jako nejlepší ze všech. Soutěž 
probíhala v Chebu, pořadatelem  byl SK  Trinity 
Club Cheb a šlo již o 20. ročník.  
 Skupinu tvoří Klára Nesvarbová (12), Na-
tálie Dingová (13), Kamila Strachotová (13), Lu-
cie Jandová (13), Julie Steinke (14) a Kristína 
Kůtková (15). Její trošku jazyk lámající  a zcela 
originální název vymyslela sama děvčata a je  se-
stavena z počátečních slabik jejich jmen. Na svět 
přišla JULUKANATIKA.              Více na str. 2 

Šťastné vykročení 
do nového roku  

2019 
přeje všem učitel-
kám, učitelům, žá-
kyním i žákům, ro-
dičům a také všem 
přátelům a  přízniv-
cům školy  
     redakce Prostoru  

Na snímku zleva: Klára Nesvarbová, Natálie Dingová, 
Kamila Strachotová a Lucie Jandová s paní učitelkou Dag-
mar Dusovou předvedly své trofeje. Na obrázku dvě dívky 
z týmu chybí Julie Steinke a Kristína Kůtková, které 
v době vzniku článku byly zaneprázdněny jinými školními 
povinnostmi. 



 

 

2 

Dokončení ze str. 1 
 
 Všechny dívky chodí k paní učitelce Dusové 
už od svých předškolních let. Začaly jako pětileté, 
takřka všechny na ZUŠ  ve Františkových Lázních, 
kromě Klárky. Ta pochází  z Aše, kde  také jako ma-
lá s tancem začínala,  ale rovněž u paní učitelky Du-
sové, která  na tamní ZUŠ dojížděla.   Když paní 
učitelka skončila, rozhodla se, že začne dojíždět ona 
za ní.    
 Pokud se bydlišť  týká, pak Julie a Kristína 
bydlí v Chebu, Klárka V Aši, Kamila a Lucka jsou 
z Křižovatky a pouze jediná dívka, Natálka je míst-
ní. 

 Děvčata nám prozradila, že tohle byla jejich 
první velká soutěž v jejich dosavadní taneční kariéře 
a úspěch je samozřejmě  naplnil  velkou  radostí a 
chutí pokračovat dál v práci. Kupodivu se však 
všechna shodla, že svůj další život – prozatím – ne-
spojují s tancem jako s profesí.  Pokládají ho jen za 
velkého koníčka. „Když jsem smutná, tak si pustím 
rádio a začnu si tančit na melodie,  které tam hrají a 
k tomu si někdy i zpívám.  A zase se mi vrátí dobrá 
nálada,“ řekla asi za všechny Klárka.  Ostatní poky-
vovaly hlavami. Ano, ony to cítí stejně.  

Balet nebo výrazový tanec. Zase shoda. Balet je 
samozřejmě základ, ale děvčata preferují výrazový 
tanec, současnou hudbu. Paní učitelka prozradila, že 
je zapojuje i do tvorby choreografie, a holky prý se 
do všeho pouští s nadšením, přicházejí s vlastními 
dobrými nápady, spolupracují i při výběru hudby. I 
to je součást výuky a rozvoje jejich mladistvé kreati-
vity. Schází se k výuce jednou týdně, a někdy za 
„domácí úkol“ dostanou  vymyslet nějaké pěkné ta-
neční sólo. 

 V současnosti také pracují na projektu Vivaldi-
no, který bude propojen se stínovým divadlem. Před-
staví se tím veřejnosti na konci tohoto školního roku. 
Pro některé z nich (Kamilu, Natálku, Lucku a Julii) 
to bude současně absolventské vystoupení, které 
uzavře sedmiletý cyklus výuky.  

Klárka a Kristína se ještě věnují zpěvu (ve třídě 
paní učitelky Soni Leškové), kde také byly úspěšné. 
Klárka hraje ještě na klavír, Lucka se věnuje kreslení 
a keramice (třída paní učitelky Veroniky Černé) a 
lehké atletice, Natálka donedávna chodila na aerobik 
a ke koním, ale kvůli škole musela koníčky omezit, 
stejně jako Kamilka, které se věnuje keramice a hře 
na flétnu.  

Paní učitelka Dagmar Dusová je na své žákyně 
pyšná.  Přiznala ale, že i tento úspěch je pro ni vý-
znamný a že šlo  i pro ni o zatím největší soutěž. Na 

ZUŠ Járy Cimrmana ve Františkových Lázních učí 
už mnoho let.  Sama přesně nedokázala říci, kolik za 
tu dobu měla nebo má v současnosti žáků. Velkou 
skupinu tvořívají předškoláci. Ti bývají  líhní, ve 
které  se začínají „klovat“  první  talenty. Tihle malí 
samozřejmě vyžadují hodně práce, ale je to radost 
s nimi dělat. Velké talenty? Samozřejmě to jsou ak-
tuálně děvčata, se kterými jsme hovořili, ale zároveň 
má další nadějné  děti i jiných skupinách.   

 Paní učitelka Dagmar Dusová je maminkou 
dvou a půlleté Emičky.  Díky rodině, která jí hodně  
pomáhá, se mohla vrátit ke svým žákům a výuce mi-
lovanému tanci mnohem dříve, nežli jí vypršela ma-
teřská.  Aspoň na několik hodin v týdnu se zase mů-
že věnovat tanci, vymýšlení  a dotváření choreogra-
fií,  práci s malými dětmi i většími žáky,  zkrátka 
„učitelování“.   
 Co je jejím snem?  Zamyslí se, usměje a pak 
odpoví: „Mým  snem je už dlouho mít příležitost 
vyučovat „Pole  Dance“. Vím, že jde o tzv. „tanec  u 
tyče“ a tento název  evokuje v mnohých lidech určité 
představy a má bohužel hodně špatnou pověst. 
Nicméně to ale neznamená, že sám ten tanec jako 
takový není krásný, a stejně jako jiné patří na pódia.   
Přála bych si, aby se v případě tohoto druhu tance 
prolomily ledy, a alespoň na zkoušku jsme ho na 
zdejší škole zahrnuli  do výuky.  Ve své skutečné 
podobě totiž jde o hodně náročný tanec vyvolávající  
silný umělecký zážitek.“ 

Tanečnice z Františkových Lázní si nadělily Ježíška v předstihu –  
získaly zlato! 

 V tanečním sálu ZUŠ Járy Cimrmana Františko-
vy Lázně se během tréninku mladé tanečnice předvedly 
některými ze svých úspěšných kreací. Některé  prvky při-
pomínaly  gymnastiku, ale i o tom je výrazový tanec.  
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Další vítězové 
Základní umě-
lecké školy Járy 
Cimrman Fran-
tiškovy Lázně 
jsou ze třídy 
populárního 
zpěvu paní uči-
telky Soni Leš-
kové.  
Adam Valenta 
s Klárkou  
Nesvarbovou 
ve své kategorii 
zvítězili 
v pěvecké sou-
těži Březovský 
lístek a postou-
pili do Prahy, 
do finále soutě-
že, která se 

uskuteční příští rok v únoru. Přesvědčivě zazpívali 
v duetu Letní lásku z Pomády a Budu tu stát od Da-
vida Deyla. 
 Adam k tomuto úspěchu přidal ještě druhý, 
když se v kategorii ve věku 11 – 15 let sólistů stal 
absolutním vítězem a tím zajištěným postupem do 
celorepublikového finále v Praze, které se uskuteční 
v 1. – 2. února 2019 pod názvem Folky Tonk. Adam 
zazpíval Rolling in the deep od Adele. 
 Zatímco Klárka se věnuje kromě zpěvu ještě 
tancování (viz článek o úspěchu jejich taneční skupi-
ny v taneční soutěži), Adam je výborný hráč na trub-
ku (hru na tento nástroj se učí u pana učitele Jana 
Kováře). 
 Další v současnosti velice dobrou začínající 
zpěvačkou ve třídě paní učitelky Soni Leškové je 
Kristína K ůtková. Ve věkové kategorii 15 – 30 let 
v finále soutěže Karlovarský hlas místo, které se ko-
nalo začátkem prosince, obsadila v silné konkurenci 
prvou příčku a zvítězila. 
 Paní učitelka Soňa Lešková, kterou jsme za-
stihli ve třídě s Adamem při výuce, se pochlubila, že 
se jí opravdu v poslední době urodilo takových ta-
lentů jako je Adam, Klárka nebo Kristína víc, ale 
nechtěla všechny jmenovat z obav, aby někoho ne-
vynechala. Učí na Základní umělecké škole Járy Ci-
mrmana ve Františkových Lázních už desátým 
rokem. Některé její žačky už studují na Konzervato-
ři. Je to Alžběta Moravová (v tomto školním roce 
končí 5. ročník Konzervatoře v Praze a bude absol-
vovat) a Natálie Martínková, která studuje na téže 
konzervatoři druhým rokem. Obě zvolily jako obor 

populární zpěv. 
 Také paní učitelka Lešková si posteskla, že 
pěveckých soutěží, kde by se mohly srovnávat vý-
sledky práce různých škol a žáci dostali příležitost 
poměřit v konkurenci druhých, co se naučili a co již 
dokážou také není mnoho. K těm nemnohým urče-
ným dětem a mladistvým patří v našem regionu 
pouze Březovský lístek a Karlovarský skřivánek. 
 Paní učitelka se věnuje v současné době 17 
žákům, práce jí těší, a z výsledků svých odchovan-
ců se vždy raduje spolu s nimi. Sama je maminkou 
dvou dětí, dcerky a syna, obě se věnují také 
„kumštu“. 
 Adam, kterého jsme se také ptali, je – aspoň 
v přítomnosti reportéra – nemluvný. Dozvěděli 
jsme se ale, že si od malička rád zpívá s maminkou 
a že svůj talent patrně zdědil po ní. Dokonce, ale to 
už na něho prozradila paní učitelka, si jeden společ-
ný duet natočili a podarovali rodinu. Na druhé stra-
ně prý skoro vůbec neposlouchá písničky 
v rozhlasu, takže ani nemůže říci, který ze zpěváků 
by byl jeho idolem.  
 Paní učitelka to kvitovala dobře, aspoň zů-
stává Adam svůj, originální. Pokud se totiž začína-
jící zpěvák upne na nějaký vzor, pak chtě nechtě 
začne mít tendence ho napodobovat a jeho osobi-
tost se ztrácí. Adam má krásný jemný a znělý hlas, 
který se hezky poslouchá (a doufá, že se už nijak 
výrazně nezmě-
ní ani až se 
změní v hlas 
mužnější) a že 
si uchová svoji 
originalitu. 
 A 
Adam? Zatím 
rozhodně svoji 
budoucnost se 
zpěvem nespo-
juje. Příští rok 
bude absolvo-
vat (do třídy 
paní učitelky 
Soni Leškové 
začal chodit, 
když byl ve 
třetí třídě 
„základky“), a 
na Konzervatoř 
zatím nepo-
mýšlí. Co ale 
by chtěl v životě jednou dělat, zatím ještě přesně 
neví. Určitě ale, ať už bude čímkoli, hudba a zpěv 
zůstanou u něj na prvním místě mezi zájmy. 

Rostou tu budoucí pěvecké hvězdy? 

Adam s paní učitelkou nacvičují no-
vou píseň.. 



 

 

Beseda s chebským kronikářem 
 
 Základní umělecká škola Járy Cimrmana ve 
Františkových Lázních přivítala v polovině listopadu 
velmi milého hosta. Byl jím Jindřich Turek, kterého do-
provodily pracovnice Městského úřadu v Chebu. Pan 
Turek si sebou přivezl nejen ukázky několika kronik, 
které od roku 1992 píše a  zdobí kresbami ručně, ale ta-
ké ukázky různých typů 
kaligrafického písma. 
 Setkal se s žáky 
z oddělení tvůrčího psaní 
a s mladými výtvarníky 
z oddělení kreslení a kera-
miky. Děti s obdivem a 
velmi opatrně nahlížely 
do kronik. Zdálo se jim 
zvláštní, v době počítačů, 
že ještě někdo může za-
znamenávat události hez-
ky rukou a perem máče-
ným do inkoustu, písmen-
ko po písmenku. A ještě 
stránky dotvářet kresba-
mi, ornamenty a jinými motivy. Výsledek ale je ohro-
mující, a třeba jde o dílo současné, dýchly na ně staro-
dávné časy, kdy takto vznikaly kroniky, většinou při 
klášterech.  
 Můžeme říci, že pan Turek a jeho chebské kroni-
ky jsou ojedinělé i v rámci celé republiky (je už jen má-
lo takových, kteří píší ručně), a tak není divu, že se 
v soutěžích vždy chebská kronika stává bez konkurence 
nejlepší. 
 V závěru besedy pan Turek děti stručně sezná-
mil se základy kaligrafického písma a žáci si mohli po-
tom sami napsat kaligrafickým písmem své jméno do 
připraveného osvědčení. Jedna ze žákyň, Mika, dívka 
vietnamské národnosti, to zvládla rychle a s bravurou. 
Prý ale to není nic zvláštního, jednak ráda kreslí a jed-
nak základy kaligrafie se učí děti na vietnamských ško-
lách už od malička. A ona své první školní roky  prožila 
právě tam. 
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Základní umělecká škola 
Járy Cimrmana  

Františkovy Lázně 
ke 100. výročí  

republiky 
 

 Ke 100. výročí vzniku samostatného stá-
tu Čechů a Slováků připravila naše Základní 
umělecká škola Járy Cimrmana pro františkolá-
zeňskou veřejnost oslavy v podobě komponova-
ného programu, se kterým se učitelé i žáci před-
stavili zaplněnému hledišti Divadla Boženy 
Němcové dne 24. listopadu   Pokud jsme mohli 
vyslechnout  ohlasy diváků, pořad se jim velice 
líbil. Zaujal nápaditým neotřelým provedením i 
výkony všech, kdo se do  ztvárnění programu 
zapojili: hudebníků, divadelníků, tanečníků, vý-
tvarníků. A žáků z oddělení multimediální vý-
chovy. 
 Mezi hosty byl i senátor Miroslav Nenu-
til, který po skončení při rozhovoru s paní  ředi-
telkou  Miroslavou Peškovou řekl na adresu 
shlédnutého, že to bylo jedno z nejlépe provede-
ných představení, která měl v rámci oslav 100. 
výročí republiky jako host v různých městech 
ČR vidět.  Spokojenost vyjádřilo i vedení města 
v čele se starostou Janem Kuchařem, a město 
také posléze oficiálně ústy místostarosty Ing. 
Šnajdaufa požádalo, zda by škola neuvedla  celý 
pořad znovu v divadle, a to 18. prosince. 
 Na tvorbě programu se podíleli jmenovi-
tě paní ředitelka ZUŠ Miroslava Pešková, pan 
zástupce ředitele Bohumil Polívka a  zvláštní 
poděkování si  zaslouží tito páni  a paní učitelé a 
učitelky Dan Černý ( multimediální výchova—
zpracování animovaného filmu a výtvarná tvor-
ba, která byla společná s žáky  výtvarného oddě-
lení), Dagmar Dusová (doprovodný tanec nastu-
dovaný s žáky 1. - 5. ročníku), David Beneš 
(divadelní oddělení, představení žáků 1.—3. 
ročníku ), Soňa Lešková (Komorní pěvecký 
sbor). V programu vystoupil také Kytarový  or-
chestr složený ze žáků ZUŠ F. Lázně, Chodov a 
Kraslice a v neposlední řadě se na konečném 
výsledku podíleli i učitelé a učitelky hudebních 
oborů, kteří nacvičovali s mladými hudebníky 
jednotlivá vystoupení.. a samozřejmě i žáci. 
Každý z nich, každý ve svém oboru se s chutí a 
výborně uvedl, a tím dal své republice, své zemi, 
ve které žije, k jejím 100. narozeninám velice 
pěkný dárek.  
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  Zkusili jsme si  pořádně rozdovádět mozkové zá-
vity, probudit představivost,   zafantazírovat  si, a násled-
ně vymyslet co možná nejbláznivější zdůvodnění výroků. 
„Proč? „No,  přece protože…“  
 Přečtete si, jak si s tím opravdu originálně a vtip-
ně  poradil Láďa. 

 
Protože…  

    

 Každou ponožku nosím jinou, protože … se 
snažím vycvičit pračku, a tak jí za každý splněný úkol 
dávám ponožky místo dobrot. 
 
            Všechny řeky ústí do moře, protože … je jim 
v horách smutno tak, že se všechny domluvily, že při-
plavou na veliký večírek v moři. 
 
       Nebe je modré, protože … se při tvoření světa 
rozlila voda. 
 
      Nejraději bych žil v Africe, protože … chci vidět 
novou epizodu Šmoulů naživo. 
 
      Do školy chodím přes střechy domů, protože … 
zapomínám, že existují chodníky 
 
      Nejraději chodím bosky, protože … si nazouvám  
boty na ruce, aby mi v zimě neupadly.   
 
     Ladislav Sudek 

 

 

Plakát informující o vzpomínkové akci připravenou  Základní 
uměleckou školou a Základní školou Františkovy Lázně, Měst-
ským muzeem a Městským kulturním střediskem a kterou v 
našem městě vyvrcholily oslavy 100. výročí od „narození“ 

Co pro nás znamenají vánoce a co bychom si nejvíce přáli v novém roce 2019 

Přeju si … 
 Ještě před několika lety jsem byla malá holka, 
která měla ráda Vánoce převážně kvůli dárkům. Myslela 
jsem si, že jaký dárek mi daný člověk dal, tak to svědčí o 
tom, jak moc mě má rád. Většina mých přání byla materi-
alistická. Postupně jsem se začala více těšit na reakce 
lidí, kteří dostávají mé dárky, než na samotné dostávání 
dárků. Začala jsme si uvědomovat, že nejdražší dárky se 
nedají koupit. Teď, když se mě někdo zeptá co bych ráda 
k Vánocům, tak se jen pousměji a řeknu „Nic“. Není to 
proto, že lžu ze slušnosti. Je to proto, že mé nejhlubší 
přání spočívá v lásce a v radosti lidí, které miluju. 
 Proto přeju všem lidem, aby byli hlavně zdraví a 
šťastní a aby lidé, které milují, je milovali také. Přeju si, 
aby pokaždé, kdy se zasmáli a či usmáli, tak aby to bylo 
opravdové, aby to nemuseli předstírat. Přeju si, aby ti, 
kteří mají zlomená srdce, se naučili najít lásku v sobě. 
Přeju si, aby bolesti psychické či fyzické u mých blíz-
kých skončily a ono si uvědomili, že nejsou sami. Přeju 
si, aby lidé, kteří trpí nedostatkem životních příjmů  do-
stali to, co potřebují. Přeju si, aby si lidé všímali krásy 

západů a východů slunce. Přeju si, aby si e lidé uvědo-
mili, jak krásně jim při radosti září oči, jako hvězdy na 
nebesích. Přeju si, aby se bolestí zlomení lidé ve tři ho-
diny ráno podívali na měsíc a věděli, že vše jednou bude 
v pořádku.                    Lenka Duongová 

 
Vánoční přání 

 Na Štědrý den nás připravují obchodníci a celé 
okolí pomalu už od listopadu. Reklamami se to jen 
hemží a z vánoční pohody se stává najednou jen shon a 
honička za dárky.  Když už konečně nastane ten krásný 
okamžik, je dvacátého čtvrtého večer a všichni společně 
usednou u rodinného stolu, vánoční shon ustává. Každý 
se raduje a nasává tu dech beroucí atmosféru. Po výteč-
né sváteční večeři se všichni odeberou k zářivě ozdobe-
nému stromu. Na nebi svítí hvězdy a z obýváků jsou 
slyšet vánoční koledy. Přišla k nám radost. 
 Radost a pohoda jsou to nejdůležitější na Váno-
cích a já všem přeji, aby se jim splnil jejich sen, protože 
Vánoce mají kouzlo. Přeji kouzelné Vánoce všem.
                        Kateřina Stárková 
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Jak by se svět vypadal kdyby… 
… lidé neměli cit, neuměli cítit s druhými? 

 
Bez citů bychom přemýšleli logičtěji. City nás ve-

dou k činnostem, které někdy nedávají smysl. Muži často 
obětují svůj život pro ženu a děti. Pokud bychom ignorova-
li naše emoce a zamysleli bychom se nad touto situací po-
řádně, našli bychom pochopitelné řešení. Průměrně, ženy 
dostávají menší plat než muži, a navíc muž je zvyklejší na 
těžké práce, a proto by byl výhodnější jako samoživitel pro 
dítě. Z toho vychází, že v život ohrožujících situacích muži 
by měli mít přednost. Dospělý člověk je moudřejší a má 
větší hodnotu ve společnosti, což znamená, že by měl mít 
přednost před dětmi. Avšak to bude zase jiná záležitost, 
pokud to dítě je inteligentní na rozdíl od neinteligentního 
člověka bez práce a základního vzdělaní. 

 
Například potápí se loď, kde na palubě je malé zce-

la obyčejné dítě, mladá a krásná slečna, velmi vzdělaný 
muž a mentálně postižený člověk. Na záchranném člunu 
zbývala pouze 3 místa. Pokud bychom přemýšleli bezo-
hledně a logicky, obětovali bychom mentálně postiženého 
člověka, protože nemá žádnou hodnotu ve společnosti 
oproti zbylým třem. Avšak, provedli by to tak, jak si myslí-
me? Pokud by ten muž nebyl sobeckým člověkem, oběto-
val by svůj život a zůstal na lodi. Důvod, proč nechal po-
lední volné místo pro duševně nemocného člověka, byl ta-
kový, že sice je postižený, ale to neznamená, že nemá prá-
vo na život. Každý má právo žít nehledě na to, jaký je. Muž 
věděl, že pokud by se postižený dokázal vyléčit, zažil by 
mnoho věcí, který nemohl doposud, a proto nelitoval své 
volby. 

 
Abych odpověděla lépe na otázku - nebyli bychom 

tak zvědaví, byli bychom méně kreativní, měli bychom 
hlubší myšlenky a jiný názor na to, co je výhodné a špatné. 

 
 Často přemýšlíme nad věcmi, které nejsou příliš 
důležité pro nás. „Jsem dobrá osoba? Jsem dosti lidský?“ 
Bez emocí bychom přemýšleli omezeně, protože by nám 
chyběla kreativita, která rozvíjí  myšlení. City nás nutí se 
zamyslet do různých faktorů jako například se vžít do  

situací druhého nebo nebrat optimální názor za ten nej-
důležitější. A proto bychom přemýšleli pomaleji a roz-
hodovali bychom se hůře. Ale na druhou stranu, city 
nám zabraňují se zamýšlet, protože někdy kvůli tomu 
máme špatný pocit z toho, že se snažíme zjistit hlubší 
význam něčeho, a přestaneme s tím. Avšak když bude-
me ignorovat naše pocity, dokážeme se nad tím zamys-
let pořádně. 

 
 Ovšem, emoce jsou důležitou a kritickou sou-
částí našeho života. Vedou nás k tomu zjistit, co máme 
rádi a co nás trápí, a vyjadřují, co zrovna cítíme. Jsou 
jako barvou, kterou používáme k vymalování našeho 
černobílého života, který vedeme – jasná barva smíchu 
a radosti, teplé odstíny spokojenosti, modré tóny de-
presí a tmavé barvy smutku a tajemnosti. Emoce zdo-
konalují náš život. Pokud bychom neznali bolest a 
zklamání, v životě bychom si nikdy neuvědomili, co to 
znamená být skutečně šťastný. Pokud bychom nikdy 
neuspěli a neublížili si, nenašli bychom tu správnou 
cestu k úspěchu. Pokud by emoce a city neexistovaly, 
byli bychom pouze těly s tlukoucím srdcem, protože 
ony jsou tím, co nás dělá lidmi. Život není jen o tom 
dýchat, spát a stravovat se. Život je stezka, kterou by-
chom si měli užívat v každém okamžiku. Je krásný a 
dokonalý, bez ohledu na to, jak se nám zdá.                                                     
                                                                        Mika Le 
 
 

Jak by svět vypadal kdyby… 
… lidé neměli cit 

 
Je to až nemožné, představit si, že lidé přesta-

nou cítit, přijdou o city. City nás dělají lidmi. Když si 
to představím, vůbec se mi má představa nelíbí. Po 
zemi by chodily naprosto prázdné osoby, které mají 
uvnitř sebe mrtvo. Nemračili by se, nesmáli by se, ne-
cítili by lásku, necítili by bolest, necítili by nic. Člověk 
by chodil jeden vedle druhého a ani jeden nikoho nevi-
děl, protože i když se to nezdá, city nám otevírají oči. 
Díky tomu, že nás nějaký člověk něčím zaujme, tak se 
na něj podíváme a to, že nás zaujme, už to je známka 
citu. Ten člověk se nám líbí, nebo se nám naopak nelí-
bí, líbí se nám, co dělá, soucítíme s ním, když vidíme, 
že je na tom ten člověk špatně. 
Bez citů by bylo na téhle zemi prázdně, tak chladno a 
zima. Brzy by i lidstvo přestalo existovat, protože by 
nic nedělali. Všechno, ale úplně všechno je podmíněné 
nějakým citem, city dávají věcem smysl. Vždyť by-
chom byli jako roboti, které lidstvo vyrábí a zdokona-
luje, aby byly na stejné úrovni jako člověk. Nikdo 
z nich si neuvědomuje ale to, že je to naprostá blbost, 
vždyť to je na nás to krásné, to dokonalé, že cítíme. 
Tak se oddělujeme i od zvířat. Takový lev pouze cítí, 
že má hlad a nedělá mu problém skočit po čemkoliv, 
co má nejblíže třeba po antilopě a sníst jí. Jemu v tom 
nic nebrání, nepřemýšlí, že to tu antilopu bude bolet. U 
lidí je to právě jiné, my nedokážeme někoho jen tak 
zabít, každý normální člověk přemýšlí a neměl by sílu 
někoho zabít. Přiznávám že všude jsou výjimky i mezi  

Jablíčka v zimě…. 

Uvažovánky 
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námi, někdo se vždycky najde, komu to nedělá problém. 
Cítit s druhými nás dělá mocnějšími. 

Mám plnou hlavu tanečních, kam teď chodím 
a nedokážu si představit, kdybych já sama s lidmi a oni 
se mnou necítili. Nepřežila bych tam ani jednu hodinu, 
obzvlášť tu poslední. Už když jsme přijížděli ke Svobo-
dě, kde se taneční odehrávaly. Nejdřív byla má kama-
rádka dost vystresovaná. Mně to bylo nejdřív docela 
jedno, brala jsem to s klidem, ale čím jsem s ní byla dé-
le, úplně jsem přetáhla její nervozitu na sebe.  

Byla jsem strašně nervózní a ještě k tomu mi 
pořád nešly kroky tance, který jsme se učili minule. 
Učili jsme se džajv, ale už jsme se měli i otáčet a mně ty 
kroky prostě nešly. Naštěstí jsem se dostala ke klukovi, 
s kterým jsem tančila už první hodinu. On už tančí šest 
let, takže je jasné, že on to umí perfektně. Motala jsem 
se kolem něj jak naprosté dřevo a byla z toho nešťastná, 
jenže jemu se nelíbil můj nešťastný výraz při každém 
nezdařeném kroku. Ten kluk byl ale dokonalý. Neustále 
mě uklidňoval, že je všechno v pořádku a nevadí, že to 
neumím. Chtěl jen, ať se usmívám. Celou dobu se snažil 
mi pomoct, nějak mi to ulehčit, abych nebyla tak vystre-
sovaná. Myslím, že jsem nemohla mít dokonalejšího 
člověka vedle sebe. On se vcítil do mě, chápal to, že to 
neumím a vůbec mu to nevadilo. Byl naprostý gentle-
man. 

Myslím, že o tenhle cit jde. Cit, který je ze 
všech vůbec nejdůležitější a to se do někoho vcítit. Vcí-
tit se do jeho situace, do toho jak se ten člověk cítí a pak 
udělat to, čím mu pomůžeme, někdy stačí jen slova. To 
nás dělá lidmi a bez toho bychom nežili.                                
            Kateřina Stárková 

 

Jak by svět vypadal kdyby… 
lidé by přestali pracovat 

 
Každý z nás by nejradši ležel doma na gauči 

před televizí se sáčkem čipsů nebo s miskou salátu 
v rukou. 

Všude kolem nás pracují lidi. Žijeme v době, ve 
které je mnoho povolání, o kterých ani nevíme, že exis-
tují.  

Každý den chodíme kolem obchodů a díváme se 
jim do výloh. Kdyby nebylo prodavačů nebo brigádní-
ků, jak by naše lednice mohla být naplněná jistými suro-
vinami typu sladkosti, pečivo, mléčné výrobky, apod.?  

Obešli bychom se bez řidičů v autobusech, prů-
vodčích ve vlacích a v dalších jiných městských dopra-
vách? Představte si, že jste se dostali na vaší 
„vysněnou“ školu, jenže bydlíte nejméně tak dvacet ki-
lometrů daleko a neumíte řídit. Byli byste ochotní vstá-
vat brzo, jen abyste stihli školu, na kole nebo při nejhor-
ším pěšky? Co teprve malé děti, na který si jejich rodiče 
bohužel nemůžou udělat čas a dovézt je do školy, kvůli 
jejich práci?  

Škola je základem našeho života. Neříkám, že 
se musíte stát druhým největším géniem na celém světě, 
ale základní obzor bychom mít měli. Osobně také snad 
nikdy nepochopím, kdy konečně v reálnem životě pou-
žiji spoustu věcí, které nás učí ve školách. Uznávám, že 

vzdělanými lidmi budete cítit o něco chytřeji.  
 Jsou také povolání, která by přišla nějaké men-
šině zbytečné. 

Malíři pokojů. K čemu jsou tady takoví lidé? 
Malovat umí každý, ale kteří z nás umí ty stěny vymalo-
vat rovnoměrně? Ne vždycky se nám podaří nanést stej-
nou vrstvu, někde bude hustší a někde zase tenčí. 
 „Kdyby nebylo mého pana chirurga-“ Jsem si 
vědoma, že by se správně neměly odposlouchávat cizí 
konverzace. Myslím si, že největší vděk by měli dostá-
vat vědci. Ať už to je jen chřipka nebo kašel. 
 K čemu nám tu jsou předražený restaurace, ka-
várny, když skoro všichni umí vařit? Příklad, kolik z nás 
tu umí upéct dort? Zítra má váš sourozenec, rodič, pří-
buzný nebo jenom blízký přítel nějakou slavnostní udá-
lost. Nabídli jste se, že si ten dort vezmete do svých ru-
kou. Pozdě večer zjistíte, že štěstí nebylo na vaší straně 
a v plánu akcí se vám objeví, že jste zaneprázdněná, kdy 
jste se rozhodli upéct dort. Jako většina byste zavolali 
do pekárny/ cukrárny a objednali byste si ho. 

Věřme tomu nebo ne, ale každé povolání je ně-
čím zvláštní a užitečný. Kdyby lidé přestali pracovat, 
tak by naše okolí bylo klidnější čímž myslím ráno. Žád-
ná auta, která by troubila kolem osmé hodiny kvůli za-
čátečníkům, kteří zpomalují celý provoz a tím by se vět-
šina ukázala pozdě v práci. Děti, by nemusely chodit do 
školy, tím pádem by rodiče mohli s nimi být více, jeli-
kož si někteří stěžují na to, že doslova nemají čas poznat 
své vlastní děti.  

Po čase by nás vše přestalo bavit a možná i po-
malu lézt na nervy. I přestože nesnesu tu myšlenku, že 
musím chodit do školy skoro každičký den tak přesně 
tak bych nebylo schopna sedět celé dny doma a dívat se 
na bílou zeď. Televize, nebo jiná elektronická zařízení, 
které by nám měli sloužit jako „oddychová chvilka“ by 
také nefungovaly, logicky. Přemýšlet nad plány, které 
bychom mohli podniknout s dětmi, když všichni víme, 
že bez jídla a pití nezvládneme přežít ani do konce prv-
ního týdně, zbytečné.  

Uvědomujete si, že nevýhody převažují nad vý-
hodami?  Přesně takovéto otázky si pokládám před spa-
ním. Proč lidé chodí do práce? Děti do školy? Asi se 
můžeme shodnout na tom, že škola nebo práce je naše 
druhá “oddychová chvilka.“ Jak přísloví praví, bez prá-
ce nejsou koláče, jsem dospěla k názoru, že chodit do 
školy nemusí být zrovna zas hrozné. Proto je lepší pra-
covat, vymýšlet či vynalézat nové věci než sedět doma 
na tom gauči a čekat, aby to udělal někdo jiný za vás.     

                                                     Lily Nguyen
      

Kdyby lidi přestali pracovat, život by se zastavil. 
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  Lepší tiskárna 
 
Nedávno  jsme dostali dárek od sousedů. 

Řekli, že se nám to bude hodit, ale varovali nás,  ať 
to nestrkáme do zásuvky. 

Zjistili jsme že je to tiskárna. Obyčejná stará 
jehličková tiskárna ale hodila se. Fungovala normál-
ně do té doby,  dokud jí někdo z rodičů nestrčil do 
zásuvky.Od té doby se u nás doma ději neobyčejné 
věci…třeba stále se mění pozice obrazů na zdech,  
to se týká taky všelijakých panenek, sklenic a vázi-
ček v policích a různých drobnůstek. Někdy se i 
rozbijou. 

Ale dnes večer to bylo trochu jinak. Šel 
jsem si lehnout a v pokoji bylo otevřené okno i když 
jsem věděl na beton, že jsem ho zavíral. „No nic,“ 
jsem si řekl a lehnul jsem si do postele. 
 „Aaaaa!!! Co, co, co? Jsou tři hodiny ráno! 
Něco mě vzbudilo…  No nic, jdu ještě spát.“ 
 (Skřípavé otevírání dveří) 
 „Co to je? Schovám se pod postel.“ 
 Najednou se dveře rozlítly a dovnitř vešla 
hrbatá věc s šedou kůží a červenýma očima. Chvilku 
se procházela pokojem, a pak odešla do kuchyně a 
já jsem mohl vylézt z postele. 
 Šel jsem za rodiči, jenže ti mě vůbec nevní-
mali, vypadali, že jsou v transu.Ta věc je nějakým 
způsobem omámila. Hrůza. Hned  jsem běžel do 
garáže pro kriketovou pálku, jenže v chodbě mně 
málem objevila  ta strašná věc. Naštěstí jsem se před 
ní včas schoval   do šatníku. Když odešla tak jsem 
měl na chvilku klid. To kvůli tomu, abych rychle  si 
doběhl do garáže, kde jsem měl  uloženou tu pálku. 
 Už jsem ji měl v ruce a hned jsem  se  s ní 
chtěl vrátit do pokoje a zabarikádovat se v něm, jen-
že když jsem šel přes kuchyň, kde  jsme měli tu tis-
kárnu, tak jsem si  všiml, že ta šedá hrbatá věc stojí 
jen u tý tiskárny jako přisátá. Najednou mě napadlo, 
jestli tu věc nedrží při životě právě ta naše tiskárna.  
 Zkusil jsem ji odlákat tak,  že něco hodím 
do vedlejší místnosti, Ona uslyší ránu,  půjde se tam 
podívat a já mezitím zničím tu tiskárnu.  
 Vyšlo mi to přesně, jak jsem chtěl. Odlákal 
jsem ji do  chodby  a já měl čas tak akorát, abych 
přiskočil k té tiskárně a mohl se pořádně rozmách-
nout tou kriketovou pálkou a praštit do ní. Měl jsem 
hrozný vztek, chtěl jsem ji úplně rozmlátit. Rozpřáhl 
jsem se, a … prásk, prásk, prásk…  A křičel jsem: 
„To máš za mojí rodinu…!“ Znovu jsem se pořádně 
rozmáchl  —pálka dopadla— a ona, ta tiskárna, na-
jednou  explodovala. Hrozný záblesk, rána. A  já 
jsem byl tím výbuchem omráčen... 
 Z té černé tmy, která byla kolem mne ráno  
máma probudila. Divila se, proč ležím na zemi  a 
ptala se, co se mi zdálo. Vyprávěl jsem jí tohle 
všechno, co teď povídám vám. 
 „Mami, co se to tady u nás vlastně stalo?“ 
 „M ěl jsi noční můru a zničil jsi úplně tiskár-

Kamarádi na sněhu…. i v životě. 

Pravé přátelství 

         Na světě neexistuje nikdo, kdo by se obešel bez přátel-
ství. Kdyby ano, byl by to bezcitný člověk, který se určitě s 
někým pořád hádá. Lidi by si měli pomáhat, chránit se a 
hlavně se spolu bavit. Za třináct let, kdy žiju na této planetě 
jménem Země, jsem se pohádal mnohokrát, ale vždy jsme se 
nakonec omluvili a dali zase dohromady. Na mé bývalé Zá-
kladní škole ve Františkových Lázních, to bylo trochu horší. 
Někteří se uměli slušně omluvit, ale někteří si našli jiné ka-
marády a začali urážet jiné a nadávat jim. Chovali se jako 
falešní kamarádi, zkráceně. ¨ 
       Vždycky jsem si myslel, že tihle lidé, o kterých teď 
mluvím, si prostě našli lepší kamarády, ale jeden můj pravý 
kamarád mi řekl: ,,Oni ti jen závidí." Vůbec jsem nechápal,  
o čem  mluví. Až asi po dvou letech  jsem tomu začal rozu-
mět.  Nastoupil jsem na novou školu v Chebu a hned jsem 
začat potkávat inteligentnější děti. Měl jsem strach, že si tady 
nikoho za kamaráda nenajdu, protože pak bych nebyl součás-
tí třídy a všichni by mě uráželi. Chtěl jsem najít kamaráda, se 
kterým bych si rozuměl.                                                                                                                                        
 Ze začátku to bylo horší, nikoho jsem tam neznal, ale 
pak jsme si  spolu začínali povídat, poznávali jsme se víc— a 
takhle to postupovalo až do dneška.                                                                                                           
 Stále sice ještě tady nemám nejlepšího kamaráda, ale 
to proto, že mi to připadá blbý. Proč? Protože kdybych totiž 
měl nejlepšího kamaráda, tak někomu jinýmu by se to nelíbi-
lo,  a přestávali bychom postupně spolu komunikovat.                                                                                           
 Mám mnoho dobrých parťáků, kteří mě umí povzbu-
dit ze smutku ze špatné známky, radit mi při testech—a já 
jim samozřejmě také. To mi zatím stačí. 
 Nemám rád ale lidi, kteří  nevědí, kde končí hranice 
srandy. Jsou namyšlení, neumí si vážit jiných, nepomáhají 
jiným—a takhle to můžu vyjmenovávat třeba až do rána.                                                                                                       
 Každý z nás se chová jinak. Ti, kdo myslí pouze na 
sebe, by se ale měli nad sebou zamyslet. Uvědomit si, jací 
jsou, co dělají špatně, přizpůsobit se a změnit se.                                    
     Honza Nguyen                                                         

Hororovky pro dlouhé zimní večery 

Nezapomínej-
te v dlouhé 
mrazivé zimě 
ani na opeře-
né kamarády v 
parcích, v le-
sích i na za-
hrádkách 
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kárnu. Nic z ní nezbylo“ 
 „Počkat! To byla jenom noční můra?  Nic z toho 
se nestalo?“ 
 No tak počkejte. Já přece  vůbec netrpím námě-
síčností? A nebo snad ano?                                       
     Marek Stolarik 
 

       
Příběh lovce a jaguára 

 
 Vylezl jsem na nejvyšší strom, který jsem viděl. 
Chtěl jsem obdivovat ten krásný výhled, o kterém tak 
všichni mluví. Bylo to úchvatné, cítil jsem se jako ve snu. 
Nade mnou poletovali kolibříci. Bylo mi tak příjemně, byl 
klid, nic mě nevyrušovalo, a to do té doby, nežli  jsem 
zahlédl, že ode mě kolibříci s dalšími ptáky odlétají. 
 „Proč jsou tak splašení“, jsem si říkal v duchu. 
Podíval jsem se na zem a zahlédl jsem obrovské skvrnité 
zvíře. Ihned jsem věděl, co je to za tvora. Probudil se ve 
mně vztek. Tohle je ta dravá šelma, která mi sežrala to 
jediné, co jsem měl na tomhle světě, a to byl můj pes. Dů-
vod, proč jsem byl šťastný.  
 Jediné, co jsem chtěl udělat, bylo seskočit ze stro-
mu a zabít ho. Byl v tom ale háček. Všechny své zbraně 
jsem měl dole. Neměl jsem u sebe ani malý kapesní nůž. 
Zmatkoval jsem, a proto jsem se rozhodl vylézt ještě výš. 
Možná jednu věc o mně nevíte. Strašně moc se mi lepí 
smůla na paty.  
 Jak jsem se pohnul, udělal jsem trochu hluk. Jagu-
ár zahlédl, jak se schovávám v koruně stromu. Mohl jsem 
očekávat, že poleze za mnou. Musel jsem najít způsob, jak 
si zachránit svůj holý život. Větve stromů byly tak dlouhé, 
že jsem mohl přelézt na jiný strom. Samozřejmě, že jsem 
to využil. Věděl, že ta hnusná šelma váží 100 krát víc než 
já a ta větev, pokud za mnou poleze, se možná pod ní pro-
lomí. Šplhal jsem rychle, ale opatrně, kdykoliv jsem mohl 
uklouznout, když mám takovou smůlu. Přešel jsem na 
sousední strom, který měl více větví a listí, mohl jsem se 
tam perfektně ukrýt. Z toho všeho jsem byl naprosto vy-
čerpaný a usnul jsem vysoko v koruně stromu.  
 Když jsem otevřel své malinké oči, vůbec jsem 
nepoznal, kde to jsem. Bylo to prostředí, ve kterém jsem 
nikdy nebyl. Cítil jsem, že ležím na něčem velmi měk-
kém. Chtěl jsem se zvednout, ale nešlo, jako kdybych byl 
provazy připevněný k posteli. Netušil jsem vůbec proč. 
Rozhlédl jsem se kolem sebe a viděl jsem známé obličeje, 
ale nevěděl jsem, co jsou ty lidi okolo mne zač. Neviděl 
jsem moc dobře, všechno bylo rozmazané. Všechno bylo 
dočerna. Slyšel jsem, jak ti lidé volají mé jméno, ale ne-
mohl jsem se pořád probudit. Konečně spánek a ta hrozná 
únava ustoupily, já otevřel  oči, byla již venku tma. Pořád 
ale   u mé postele stáli ti samí lidé.  Oznámili mi, že jsem 
byl v bezvědomí tři hodiny a že už si mysleli, že se nepro-
beru, neboť mi jednu dobu bilo srdce, a potom se mi na-
jednou zastavilo. Říkal jsem si v hlavě, že mám asi doo-
pravdy zvláštní metabolismus.  
 Zeptal jsem se jich, proč jsem tady přivázaný 
k posteli.  
 „Když jsme tě sem odnesli, nehorázně jsi kopal 
kolem sebe a neustále jsi dokola a dokola vykřikoval jed-
no jméno. Bylo to jméno nějaké ženy.“ 

          Vůbec jsem si nic nepamatoval. V hlavě jsem 
měl mnoho otázek. Čí jméno to bylo? Proč jsem říkal to 
jméno stále opakoval? Neměl jsem sebemenší tušení.  
 Najednou jako bleskem jsem si uvědomil, že  
dívku toho jména odněkud znám. Před sebou jsem mezi 
těmi všemi lidmi kolem mé postele zahlédl dívku, která 
mi přišla velmi povědomá, jako kdybych už ji někdy 
v životě viděl. Celou dobu jsem na ni zíral a mohl jsem si 
všimnout,  že jí to moc nebylo příjemné. Chtěl jsem se ji 
zeptat, jak se jmenuje, ale přišlo mi to v té chvíli takové 
trapné. Čekal jsem, jestli jí náhodou někdo neosloví jmé-
nem sám. Nemusel jsem čekat moc dlouho. Měla úplně 
obyčejné jméno, ale strašně moc se to k ní hodilo. Jmeno-
vala se Lucy.  
 
 Od té doby, kdy jsem se probral, uběhly dny, týd-
ny a měsíce. Cítil jsem se tu jako doma. Nikdy jsem ani 
na vteřinu nepřemýšlel nad tím, že odsud odejdu. Měl 
jsem totiž jeden velký důvod, proč zůstat a neodejít. Zjis-
til jsem během té doby, že Lucy je má ztracená sestra, o 
které jsem ani nevěděl, že  existuje a že žije tady,  
v bezpečí.  
 V tom bezvědomí, které jsem utrpěl po pádu ze 
stromu, jsem se rozpomenul na dávné dětství, kdy jsem 
měl  mladší sestru, která se jednoho dne ztratila. Nezůsta-
la mi po ní žádná památka. Jak šly roky, tak jsem  na  ni 
úplně zapomněl.  Byl jsem teď  moc rád, že ji vidím a 
jsme znovu spolu. Věřil jsem, že napořád. 
 Po tom všem dobrém se samozřejmě muselo stát 
něco strašlivého. Lucy se rozhodla, že půjdu do pralesa 
pro nějaké bobulky. Uběhla jedna hodina, dvě hodiny, tři 
hodiny a ona nikde. Začal jsem si o ní dělat starost. Když 
už konečně dorazila domů a viděl jsem, jak jí krvácí no-
ha. Co nejrychleji jsem k ní doběhl.  Hned jsem se jí za-
čal vyptávat, kdo jí to proboha udělal. Ihned jsem ji vzal 
na pohotovost. Rána byla hrozná, bylo jasné,  že ji kousla 
nějaká šelma. Vybavila se mi jedna vzpomínka, spíš to 
byla noční můra. V hlavě se mi promítaly chvíle hrůzy, 
kdy mě v džungli honil ten jaguár. Věděl jsem, že se to 
zvíře zase jednoho dne vrátí. Cítil jsem, že se něco zase 
stane. Vzal mi už psa, teď… Jediná věc, která mě teď 
zajímá je, to jestli bude Lucy, má malá milovaná znovu 
nalezená sestřička, v pořádku. Je to poslední osoba, kte-
rou na světě mám. Rodiče mi umřeli před 3 lety. Ani 
jsem nevěděl, že měli nějakou nemoc, natož, že ta jejich 
byla nevyléčitelná. Teď toho lituju, že jsem se o ně nesta-
ral. Kdybych se nevrátil domů, nikdy bych se to nedozvě-
děl.  
 Ach ano, nebydlel jsem doma, cestoval za pozná-
ním kultur jiných dalekých zemí a na svoji rodinu jsem 
neměl kvůli tomu čas. Moc jsme se nevídali a ani jsem 
jim moc často netelefonoval. Vsadím se, že o tom Lucy 
neví. Ještě nenastala vhodná chvíle, abych jí to řekl.  
 Uběhly hodiny a doktoři stále nevycházeli ze 
sálu. Začal jsem se velmi bát a pomalu jsem se smiřoval 
s tím, že jsem svojí sestřičku navždy ztratil. 
 Konečně vyšli doktoři. Nedokázal jsem z jejich 
tváří nic vyčíst. Co mám očekávat? Mám se bát? Oprav-
du jsem ji navždy ztratil?  Neustále se mi tyto otázky 
opakovaly v hlavě, do té doby než jsem nepřišel 
k doktorům. Srdce mi tlouklo neskutečnou rychlostí.  



 

 

10 

D: „Máme pro vás velmi dobrou zprávu, vaše sestra je 
v pořádku. Nemá žádné vážné zranění, nohu jsme ji už zašili. 
Můžete jít za ní do pokoje. Potom se však za mnou zastavte, 
musím vám něco sdělit.“ 
 Ihned se mi objevil šťastný úsměv na tváři a utíkal 
jsem do pokoje. Ležela tam bledá, ale živá. Neváhal jsem a 
šel jsem ji obejmout. Byl jsem moc šťastný, že to přežila. 
Poté jsem musel za doktorem, chtěl se mnou mluvit. Doktor  
mi řekl, že při operaci zjistili, že má velmi slabé srdce—a je 
to zlé.  Nemohl jsem dovolit, aby se to stalo. Udělám vše, 
abych tomu zabránil. Po tom všem jsem se k ní chtěl vrátit. 
Uviděl jsem, jak se k jejímu pokoji řítí několik doktorů . 
Když jsem tam doběhl i já, viděl jsem to, co jsem nechtěl. 
Zaslechl jsem, jak někdo říká: „Čas úmrtí 17:37.“ 
 Cítil  jsem obrovský vztek. Nedalo to vydržet. Stalo 
se to, co jsem nechtěl, čeho jsem se bál. Ztratil jsem posled-
ního člena v rodině, kterého jsem měl. Odešel jsem z nemoc-
nice. Vůbec mě nezajímalo, kam jdu. Šel jsem tam, kam mě 
nohy táhly. Porozhlédl jsem se kolem sebe a uvědomil si, že 
jsem vyšel z města došel k džungli… Posadil jsem se a čekal. 
Slyšel jsem, že se ke mně něco blíží. Jenom jsem se otočil a 
spatřil toho hnusného jaguára. Říkal jsem si:  „Jestli  na mě 
skočí, nebudu se bránit. Nemám žádný důvod, proč žít. Zvíře 
se plížilo směrem ke mně. Nikam jsem ani neutíkal, stál jsem 
na místě a koukal na to něj. Velmi mě udivilo, že se na mě 
rovnou nevrhl. Trvalo to však nějak moc dlouho, než skočil. 
Skočil na  mě a…                                                  Liliana Bui    

 Na sídlišti je o prázdninách pěkná nuda. Ještě 

že mně babička s dědou pozvali k sobě. Představte si. 

Bydlí ve vesnici jménem Hrob a žijí a pracují na hřbi-

tově! Mají bezvadného bernardýna. Akorát od rána do 

večera jedí česnek. Ale já už teď vím proč. Na hřbitově 

totiž  pobývá i jedna hrozně podezřelá rodinka. Pěkně 

mi pije krev. Kdyby bylo po jejich, tak doslova…. 
 
 Takto začíná jedna  knížka pro kluky a holky… Naši 
redaktoři ji neznali, a tak si zahráli na spisovatele a příběh dle 
svého dopsali 
 

 
 Jak jsem (ne) potkal upíry 

 Ono se totiž říká, že opravdu jsou upíři. Upřímně se 
mi to moc nezdá. Nikdy se mi totiž nestalo nic, co by na to 
ukazovalo.       

 Je ale pravda, že se mě jejich syn pokusil už 
několikrát kousnout a vždy, když jsem je viděl odchá-
zet na procházky, bylo to jen večer.  Přes  den jsem 
zahlédl jen jednoho, a to s velkou slunečníkovou 
přilbou. Je to taková ochrana,  kterou si nasadíte na 
hlavu  a slunečník na helmě vás dokonale zakryje. 
Proto jsou všichni tak hrozně bledý. Ale jinak na nich 
není nic zvláštního.  
 Po další česnekové bagetě s česnečkou, po 
dezertu, což byla česneková rýže, zkrátka po nic moc 
obědě, jsem se rozhodl prohledat jejich dům. Myslel 
jsem si, že budou  ve dne spát, když jako jsou to ti 
upíři. Plán byl jednoduchý.  Otevřu dveře a oni budou 
vzhůru, takže tato záhada bude rychle rozluštěná. Jen-
že nastal problém. Byli doma, ale nebyli vzhůru. Ptá-
te se, jak to vím? Je to snadné. Říkal jsem si, že chodí 
ven vždy jen jeden z rodiny, a ten jeden má vždy tu 
helmu. Ale helma visela na stojanu v předsíni, což 
znamená, že nikdo neodešel. No a protože jsem se 
rozhodl, že to vyřeším, tak jsem prostě musel vejít 
dál. Hned jak jsem vstoupil do jejich domu, zjistil 
jsem, že všechna okna jsou zakrytá. To mi bylo tro-
chu podezřelé, ale jinak v domě nic zvláštního neby-
lo. Když jsem ale zkoumal další  místnosti, najednou 
jsem v jedné z nich dostal něco jako facku. Našel 
jsem místnost plnou rakví,  tři z nich byly dokonce 
nádherně vyzdobené. To mě fakt vyděsilo a hned 
jsem vyběhl ven a letěl rovnou domů.  
 Když jsem to vyprávěl babičce a dědovi, řek-
li jen toto: „Ale to nic. Oni se živí tím, že prodávají 
rakve dopředu.“ A ukázali mi časopis, kde bylo na-
psáno „Krančkešovské rakve nyní jen za polovinu 
ceny.“  Já ale pořád nechápal, proč jíme jen česnek a 
proč vždy ve dne vyjde jen jeden a to ještě s helmou 
na hlavě, ostatní až za tmy.  
 S česnekem to bylo tak, že je to hodně popu-
lární v tomto městečku. A s tím vycházením jsem se 
to dozvěděl až o několik let, v době, kdy jsem už vy-
rostl a zeptal se jich na to přímo. Odpověď zněla tak-
to: „Naše rodina totiž trpí na alergii na slunce, a tak 
musíme zůstávat přes den doma.“ V tu dobu jsem 
zjistil že i když jsou někde pomluvy o rodině nebo o 
člověku, tak se musím řídit dvěma pravidly:  
1) neposlouchat pomlouvače  
2) radši se o lidské pomluvy nezajímat a nic ne-

zjišťovat.                                        Láďa Sudek 
 

Co se událo v Hrobě 
 
 Klasický všední víkend, nikam nejedeme a 
nechci se učit. Jelikož mamka věděla, že bych strávil 
většinu času na internetu, tak mě poslala k babičce a 
dědovi, kteří žijí ve vesnici jménem Hrob.  
 Když jsem došel ke dveřím, tak mi sebou 
dala plný pytel sladkostí. Sedl jsem si u babičky na 
pohovku a ochutnával. Potom, aby nebylo takové 
trapné ticho, jsem se zeptal. ,,Babi, kde je vlastně dě-
da? "  
Babička: ,,Nooo, on už šel ráno do práce. a já zůstala 
doma, abych si s tebou povídala. "  
 ,,A kde vůbec pracujete? "  

Báli jste se? Tak teď ještě přidáme něco o upírech... 
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 ,,Na hřbitově u Nováků. "  
 ,,Aha, tak běž  vařit, já si to všechno dojím." Ba-
bička odešla, ale do kuchyně a začala vařit oběd. Poté 
jsem se chtěl zvednout, ale zakopl jsem a vysypal slad-
kosti na zem. Chtěl jsem je sebrat,  a objevil se přede 
mnou pytel. A v něm samý česnek. Zeptal jsem se babič-
ky, proč má v pytli česnek. Babička mi začala vyprávět 
povídku. Pochopil jsem z toho, že dědeček a babička jedí 
každý den česnek proto, aby jim upíři nevysáli krev. A ti 
upíři   to jsou ti Novákové, které zmiňovala. A protože  
upíří nemají rádi česnek, proto ho každý den jí.  
 Já jsem typ člověka, který si chce všechno zkusit. 
Tak jsme vyrazili za dědou do práce. Před tím jsem si 
musel i já dát stroužek česneku. Málem jsem se poblil, 
ale jak říkám jsem typ, co si chce všechno vyzkoušet. 
 Dědeček už v tu dobu končil a odcházel domů, 
protože už bylo pozdě a všichni odešli. Museli jsme jít 
taky, jelikož zítra bylo pondělí a já musel zase  do školy. 
Musel jsem zpátky k rodičům a připravovat se na test. 
 Bylo pondělí. Asi v půlce hodiny někdo klepal na 
dveře. Myslel  jsem, že to bude někdo, kdo přišel ze zá-
choda. Ale byl to nový žák. Na pohled vypadal slušně a 
se svým  vystupováním  mluvením působil docela inteli-
gentní. Jmenoval se Alex Novák.  
 Choval se jako normální kluk, známky měl pěk-
né, jenom psal ošklivě. Zajímalo mě, proč má každý den 
k pití červenou vodu  barvy krve. Nevšiml jsem si toho 
pouze já, ale více kluků. Dohodli jsme se, že to s ním 
vyřešíme  sami. Nakonec se ukázalo, že to, co jsme mys-
leli, že je krev, byla opravdu krev. Domněnka se stala 
pravdou.  
 Všichni se mu vyhýbali a někteří před ním i utí-
kali. Alexovi se to nelíbilo a plánoval přesun na novou 
školu. Další den jsem nemohl přijít do školy z rodinných 
důvodů, ale dozvěděl jsem se, že se celá jejich rodina 
odstěhovala do jiné země, a to do Německa. Tak aspoň 
něco…     Honza Nguyen 
 

        

To nebyla párty, to byl trapas 
                
Milý deníčku včera jsem měl 13 narozeniny které jsem se 
svojí rodinou, kamarády a bratranci slavil doma, jelikož 
máme prostorný byt, tak to bylo přijatelné. Oslava se ko-
nala v sobotu 23.1 a začala ve 13 hodin. Na oslavu přišli 
4 mí dobří kamarádi a dva mí bratranci a jejich rodiče 
nepřišli ha ha ha… Párty mohla začít. 
 Když všichni dorazili, tak mi dali dárky. Dostal  
           

 jsem reprák, tepláky, malinkou plastovou loď (jak rozto-
milé), štípačku dřeva (nevím proč, ale asi proto, že  můj 
kamarád pracuje se dřevem), dál jsem dostal stojan na 
kytaru (ano ano, hraju na kytaru). No, a dál hodiny, pro-
tože už jsem je potřeboval dát do pokoje, abych nemusel 
furt běhat nahoru a dolu a ptát se kolik je hodin. 
 To, co jsme potom udělali na párty, tak na to by 
naši rodiče nebyli pyšní. Po rozdání dárků jsme vzali ner-
fky (pistole s pěnovými šipkami) a začali jsme po sobě 
střílet jak blázni. Já jsem si pochopitelně vzal tu nejlepší 
a šel jsem na lov. Ostatním jsem dal jednoranné neúčinné 
pistole a jelo se.  Chvilku jsme po sobě stříleli, samozřej-
mě já jsem měl nejvíc zásahů. 
       Poté přišlo šampáňo, a nastal problém. Pomalu 
celý obsah lahve se vylil na podlahu a samozřejmě já 
jsem to taky musel utřít. Všichni se mi smáli a já byl na-
štvaný, ale rychle to všechny přešlo. 
 Po tomto jsme zahájili turnaj ve hrách na mé her-
ní konzole. Kupodivu jsem málem prohrál kvůli tomu, že 
můj kamarád od té doby, co má také konzole je lepší a já 
to neočekával a doplatil jsem na to. Ale nakonec jsem to 
vyhrál.Takže pohoda. 
 Poté se stala  věc, která nebyla tak hezká. Hráli 
jsme na vězně a jejich věznitele a já jsem vzal moje air-
softové zbraně, což jsou daleko realističtější.  A tak jsme 
hráli a já jsem byl policista. Zase jsem si vzal moji samo-
zřejmě nejlepší zbraň, 
 Jenže  oni se na mně dohodli, že mi zdrhnou, 
protože jeden propašoval pistoli. Když byl nástup v rohu 
místnosti, tak jí vzal  a vystřelil po mně. Naštěstí jsem se 
vyhnul a já ho skropil samopalem. Ostatní zatím  měli 
čas zdrhnout. Začal jsem je nahánět a když jsem je našel, 
tak jsem … noooo, tak jsem trochu rozbil dveře. Nic váž-
ného. Jenom taková malá prasklina. Teda, malá. To je 
dost slabý slovo.  Po té, kdy  jsme si uvědomili, že máme 
problém, tak jsme vzali plakáty a přelepili jsme jimi ty 
dveře. . 
 Hned potom jsme opět popadli zbraně a začali 
jsme po sobě střílet. Po asi půl hodině střelby jsme si řek-
li, že si zahrajeme na schovávanou. Já jsem pikal, ostatní 
se šli schovat. 
 Zařval jsem po odpočítání UŽ JDU a vyrazil 
jsem.  Všude  bylo zhasnuto, ale jelikož jsem měl v kapse 
mobil, tak mi to moc nevadilo. 
 Všude, kam jsem přišel, jsem začal  rozsvěcovat, 
ale  nikde jsem nikoho nenašel a airsoftové pistole také 
zmizely, stejně  i moje speciální pistole. Zbývala jediná 
místnost do které jsem se ještě nepodíval. Každopádně to 
jsem si uvědomil pozdě. Když jsem otevřel všechny ty 
dveře, tak jsem byl pokropen pořádnou dávkou z mých 
zbraní. Upadl jsem na zem úplně omlácenej od těch kuli-
ček.  Jeden kámoš mi podal ruku ,aby mi pomohl vstát. 
Když jsem byl zpátky na nohách, tak jsem v jeho levé 
ruce jak drží tu moji speciální pistoli. Naštval jsem se  a 
odešel jsem! Po mně pak odešli všichni, já se vrátil a za-
čal uklízet. 
 Když jsem všechno uklidil, umyl jsem se,  převlí-
kl, zabouchl dveře a šel se dívat na film a prohlížet si  
facebook. 
 Tak tohle  teda byla moje párty, a v kostce veliký 
trapas.      Marek Stolarik 
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Seděla jsem v pohodlném modře čalouněném sedadle 
na palubě letadla, které mělo namířeno směr Los Angeles. Po-
řádně jsem se do sedadla zabořila a koutkem očka se podívala 
okýnkem ven. Seděla jsem hned u okénka a pozorovala jsem 
chlapíky v oranžových vestách, jak skládají zavazadla do pod-
palubí. Měli velká břicha a vypadali legračně. 

Stále jsme stáli na letišti v Moskvě a čekali, než se 
všichni dostaví do letadla a usadí se na svá místa. Chtěla jsem 
si zkrátit chvíli tím, že jsem si vytáhla z kabelky svůj mobil, 
který jsem vypnula. Zaklapla jsem ho a vrátila ho do kapsičky 
v kabelce. Místo toho jsem si vytáhla přehrávač na hudbu a 
zapojila do něj sluchátka, které jsem si dala na uši. Pustila 
jsem si svou oblíbenou písničku a zavrtěla se na sedačce. Byla 
trochu nepohodlná, ale nemohla jsem toho žádat tolik po eko-
nomické třídě. Kabelku jsem si položila na sedadlo vedle sebe 
a dívala se stále ven a pozorovala tu spoustu lidí, kteří pobíhali 
okolo letadla a připomínali mi tím mravence. 

„Dobrý den.“ vyrušil mě mužský hlas. Strhla jsem slu-
chátka a otočila se na muže, který stál u mě. Můj pohled se 
střetl s vysokým mužem s hnědými vlasy a s upraveným str-
ništěm. „Pardon, ale rád bych si sedl.“ mrkl na mou kabelku, 
která mu zabírala místo. 

„Ježiš, moc se omlouvám.“ vzala jsem kabelku a polo-
žila si jí pod nohy. Muž se usmál a sedl si vedle mě. 

„Hned si myslím, že tenhle let uteče rychleji.“ řekl 
anglicky, když dosedal, ale já mu plně rozuměla. Anglicky 
jsem uměla stejně dobře jako rusky. On ovšem pocházel 
z Ameriky, prozrazovala to jeho snědá pokožka a přízvuk. 
„Proč myslíte?“ zeptala jsem se s úsměvem. Jeho narážku 
jsem nějak nepochopila. Zastrčila jsem pár pramínků vlasů na 
jedné straně za ucho. 

„I kdybych si to přál, ale let s někým tak krásným ji-
nak než rychle utéct nemůže,“ usmál se na mě zářivým úsmě-
vem a ukázal mi tím plnou řadu bílých zubů. Nadzvedla jsem 
obočí. Nebyla jsem si jistá, jestli to myslel vážně. Nezná mě, 
ale už mi skládá komplimenty? A byl to vůbec kompliment? 
Nebyla jsem na tohle chování zvyklá a zvykat jsem si ani ne-
chtěla. 
„Děkuji, ale nejspíš by bylo lepší, kdybychom si každý všíma-
li  svého.“ pousmála jsem se a decentně mu ukázala svůj 
prostor. Tyhle typy chlapů mě opravdu vytáčely do běla. Ne-
snášela jsem muže, který začne holku hned balit, mrkat na ni a 
skládat jí komplimenty. Neměla jsem ráda tyhle frajírky. 
V jediné, co jsem na této cestě nedoufala bylo, aby si vedle mě 
sedl nějaký sprostý slizák. Chtěla jsem na své cestě potkat ně-
koho dokonalého. Někoho okouzlujícího a šarmantního, do 
kterého bych se hned na první pohled zamilovala a celá mu 
propadla. 

Román Kateřiny Stárkové 

Ruská krev 
První svůj román dopsala Kačka  Stárková na sklonku 
roku 2017, kdy ho vlastním nákladem a pro rodinu a 
přátele vydala její rodina. Od té doby napsala Kačka již 
další dva. Z toho posledního z názvem Ruská krev při-
nášíme na ukázku první kapitolu . A hodláme pokračo-
vání  románu otiskovat v každém vydání  Prostoru... 

„Cesta trvá třináct hodin. Určitě na mě změ-
níte názor.“ mrkl na mě a udělal si také pohodlí. Ze 
svého  
batohu si vytáhl tlustou knihu. Její název mi nic ne-
říkal, ale poznala jsem podle titulní strany, že to bu-
de něco o budoucnosti. 

„O tom silně pochybuju.“ protočila jsem 
očima a rozhodla jsem se ho dál neřešit. Chtěla jsem 
si zachovat chladnou a čistou hlavu. 

„Vy jste Ruska, že?“ zeptal se. 
„Nepovídejte,“ vylítlo to ze mě s takovou 

ironií v hlase, že jsem se i sama sobě divila. Ale ne-
chala jsem to tak, chtěla jsem, aby poznal, že mě 
jeho přítomnost irituje. 

„Jde to poznat z vašeho přízvuku, ale přesto 
mluvíte anglicky perfektně. Jak to?“ položil další 
otázku a zabodl do mě své čokoládově hnědé oči. 
Chtěla jsem se ho zeptat, proč se pořád na něco mu-
sí ptát, ale raději jsem pokračovala v odmítání. 

„Promiňte, ale já se nezpovídám hned něko-
mu na potkání. Navíc vás ani neznám,“ sjela jsem 
ho pohledem. Na sobě měl pohodlné džíny s černým 
volným tričkem. Vypadal docela hezky, jeho opále-
né sportovní tělo bylo vážně nádherné, ale muselo 
mu táhnout už ke třiceti. 

„Dobře. Jsem Mike,“ představil se a natáhl 
ke mně ruku. Pohlédla jsem na ni a svou nechávala 
stále ležet svěšenou vedle sebe. 

„A kdo říkal, že se chci seznamovat?“ Tro-
chu na mě vyvalil oči překvapením, ale ve vteřině 
nahodil zpátky pobavený obličej. Stáhl ruku a pro-
hrábl si s úsměvem vlasy. Z profilu mu to dost slu-
šelo. 

„Je mi dvacet pět, a kolik je tobě?“ nenechal 
se odradit a znovu do mě zabodl své hluboké oči. 
Nehádala bych mu tak málo let, s tím strništěm jsem 
ho odhadovala na staršího. Taky jsem se zarazila 
nad tím, že mi najednou tyká, ale musela jsem 
uznat, že jsem se začínala bavit. Tenhle muž neměl 
nikdy dost. On snad postrádal pud sebezáchovy. Už 
jsem se nadechovala, ale přerušil mě příjemný hlas 
letušky linoucí se z reproduktoru nad mou hlavou. 

„Vážení cestující. Vítáme vás na palubě. 
Kapitánem letadla je Dmitry Korikov. Za pár minut 
budeme vzlétat. Prosím, abyste se urychleně usadili 
na svá sedadla a připoutali se. Během vzletu seďte 
bezpečně na svých místech. Let bude trvat přibližně 
třináct hodin.“ Musela jsem si povzdychnout. Budu 
sedět třináct hodin v nepohodlné sedačce a do toho 
mě bude otravovat Američan. Mou jedinou záchra-
nou bude vyskočit z letadla nad Atlantickým oceá-
nem. 

„Cesta trvá třináct hodin. Určitě na mě změ-
níte názor,“ mrkl na mě a udělal si také pohodlí. Ze 
svého Všimla jsem si, že mě Mike, nebo jak se jme-
noval, pořád pozoruje. Čekal na odpověď. Znovu  
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jsem si povzdychla a protočila oči. Čekala jsem, že mě už 
nechá být, ale byl jak posedlý.  
 „Natasha Tarasov. Ještě nevím, jestli mě těší,“ 
natáhla jsem k němu ruku a on ji s radostí přijal. „A je mi 
sedmnáct,“ dodala jsem a vytrhla svou ruku z jeho sevře-
ní. Už tam byla na mě moc dlouho. 

„Tak to ti bude ještě zábava. Budeš takhle naču-
řená celý let nebo mě vezmeš konečně na milost a bude 
s tebou sranda?“ zeptal se. Najednou obrátil. Změnil 
kompletně svou taktiku a to mě znervóznilo. Z jeho hlasu 
jsem neslyšela jediné podráždění. Musel mít silné nervy, 
ale než jsem stačila odpovědět, letadlo se rozjelo. Vyjeli 
jsme na startovací rampu a než jsem se nadála, letadlo 
nabralo obrovskou rychlost. 

„To je čistě na tobě. Jestli se budeš pořád na něco 
ptát a být tak otravný, tak se s příjemným letem rozluč,“ 
řekla jsem a zaryla své nehty do sedačky. Celé letadlo se 
chvělo. Ten muž vedle mě se rozesmál. Přišlo mu vtipné, 
jak trpím. Nevěřícně jsem vykulila oči, ale na něj jsem se 
nepodívala. Měla jsem, co dělat se sebou. 

Po chvilce už jsme se vznášeli nad krásnou 
Moskvou. Opadla ze mě všechna nervozita ze startu a já 
nasměrovala svůj pohled z okénka na obrovské město 
pode mnou. Teprve svítalo, paprsky se proplétaly ulice-
mi. Byl to nádherný pohled a já ho mohla pozorovat 
z míst, kde lítají ptáci. Věděla jsem, že tenhle pohled mi 
zůstane v hlavě už napořád. 

Najednou se ve mně něco zlomilo. Došlo mi, že 
jsem právě odstartovala svůj nový život. Až v tu chvíli, 
kdy jsme byli plně odpoutáni od země a vznášeli se vzdu-
chem, nebylo cesty zpět, a já si uvědomila, jak se mi bu-
de po domově stýskat. Před odletem jsem si byla jistá. 
Byla jsem pevně rozhodnutá svou rodnou zemi opustit. 
Ale teď, na malou chvilku, jsem nějak nevěděla. Nebyla 
jsem si jistá. 

I když jsem Rusko opustila hlavně kvůli rodině, 
věděla jsem, že se mi bude po ní stýskat. Můj otec vlast-
nil obrovský podnik, ve kterém se točila spousta peněz. 
Měl své poskoky, kteří nás sledovali na každém kroku. 
Byla jsem poslední dítě ze tří sourozenců. Mí sourozenci 
měli vždy volnost, za to já musela poslouchat rozkazy 
jejich a své matky. Nebylo možné dostat se ven bez toho, 
aby mi na paty šlapali tátovi lidi. Kamkoliv jsem přišla, 
znali mé sourozence a podle nich mě srovnávali. 

Nechtěla jsem už žít v jejich stínu. Chtěla jsem 
žít sama o samotě. Chtěla jsem svobodu. Chtěla jsem, 
aby si mě někdo vážil, protože u nás doma bylo plno. I 
když mě rodiče milovali, já prostě chtěla žít jinak. 

Už jsem to dál nemohla vydržet. Se svou rodinou 
jsem toho chtěla mít společného co nejmíň. Stesk jsem 
hodila za hlavu. Bylo mi sedmnáct a život jsem měla celý 
před sebou. Od teď jsem to byla jen a pouze já. Záleželo 
jen na mě a na tom, kam povede má cesta. Žila jsem svůj 
sen, svůj nový život. 

„Jedeš do Ameriky jen na výlet? A kde máš rodi-
nu?“ vytrhl mě z dlouhých myšlenek Mike. Otočila jsem 
se na něj a pousmála se. Nechtěla jsem, aby mě viděl 
v tak těžké chvíli. Nikdy jsem nechtěla, aby mě kdokoliv 
viděl ve slabé chvíli. Táta mě už od malinka učil, že nej-
horší, co můžeš udělat, je ukázat svou slabinu. 

 „Ne. Stěhuju se do Ameriky.“ zakroutila jsem  

hlavou. „Sama.“ dodala jsem. 
Cože? Kolik že ti je? Sedmnáct? Co tam chceš 

sama dělat?“ spustil na mě sprchu otázek, že jsem je ani 
nestačila všechny pobrat. 

„To už je má věc,“ zkřížila jsem ruce na hrudi a 
opřela se do sedadla. Vážně jsem nechápala, o co mu po-
řád jde. 

„Ou. Promiň. Vlastně slečna je tajemná,“ zakroutil 
nade mnou s úsměvem hlavou. Konečně mezi námi za-
vládlo ticho a já si vychutnávala chvíli klidu. 
Po nějaké době se u nás zastavila letuška v krásně padnou-
cím tmavém kostýmku s červeným šátkem kolem krku 
s vozíkem, na kterém měla vyskládané pití. Měla tam 
všechno, od teplých nápojů až po studené. Vzala jsem si 
kelímek Coly. Napila jsem se a po jazyku se mi rozlilo 
miliony jemných bublinek a sladká chuť, chutnala skvěle. 
Těšila jsem se do Ameriky, kde bude Cola na každém kro-
ku. Představovala jsem si, jak sluníčko pálí na mou pokož-
ku, jak mi bude nohy omývat azurové moře. Bála jsem se 
zároveň, že se mi bude stýskat po sněhu, kterého v Rusku 
bylo víc než dost a já přeci jen sníh milovala. 
 Trochu jsem se s Mikem zapovídala. Nechala jsem 
si vyprávět o té velké Americe bez hranic. Mike mě i tro-
chu poučil, co na mě může číhat a jak nějaké situace 
zvládnout. Nohy jsem si zvedla k sobě na sedačku a opřela 
jsem si hlavu o okénko. Pořád jsem byla ale čelem otočená 
na Mika, který mi vyprávěl, jak to vypadá u něj v práci. 
 O sobě mi toho řekl opravdu hodně, ale já mu o 
sobě skoro nic. Tak se mi to líbilo. Měl pravdu. Ráda jsem 
byla tajemná. Začaly mi těžknout víčka a brzo jsem pro-
padla do říše snů… 
 

-2- 
„Natasho, vstávej. Podávají oběd.“ probouzel mě 

jemně někdo. Odstrčila jsem otráveně ruku, kterou se 
mnou třásl. Pak mi ale došlo, že neležím doma ve své po-
steli a ten, kdo mě budí, nebude můj bratr, protože mluvil 
anglicky. Cítila jsem se dost rozlámaně. Otevřela jsem oči 
a hned spatřila pár čokoládových očí, které mě se smíchem 
pozorují. Ten kluk snad nikdy neměl špatnou náladu. 

Narovnala jsem se a cítila, že každičký sval v těle 
mám úplně ztuhlý. Každý kousek těla mě bolel. Všimla 
jsem si, že mám přes sebe přehozenou lehkou deku. Podí-
vala jsem se na Mika s otázkou v očích. On na mě jen 
mrknul a koutek úst mu cukal nahoru. Přebíral od letušky 
dvě krabičky a plastový příbor. 

„Díky.“ špitla jsem a vzala si od něj jednu krabič-
ku. Otevřela jsem ji a do nosu mě udeřila vůně těstovin 
s kuřecím masem. Už jsem měla docela hlad, a tak jsem se 
do nich s chutí pustila a poslouchala zase žvatlání Mika. 
Už mě to moc nebavilo, ale nechtěla jsem k němu být až 
tak zlá, tak jsem ho nechala mluvit. 

Když nám jídlo zase odnesli, sundala jsem si ze 
sebe deku a zvedla se na nohy. Měla jsem je celé ztuhlé a 
já se už opravdu potřebovala projít. 

„Chci se jít projít.“ rozhodla jsem se. Mike se na 
mě nechápavě podíval. „Zvedej,“ pobídla jsem ho a ukáza-
la, ať vstává a dovolí mi projít. Potřebovala jsem se pro-
táhnout a odskočit si na malou. Z toho sezení mě bolel za-
dek. Neměla jsem ani zdání, jak nepříjemné bude tak dlou-
ho letět letadlem. Ale nelitovala jsem. 
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Vyšla jsem do úzké uličky dlážděné tmavě modrým 
kobercem. Po stranách byly odrazky, které svítily ve tmě. Ze 
všeho nejdřív jsem si to namířila na záchod. Minula jsem se 
s několika lidmi. Cestou jsem se koukala po lidech sedících na 
místech. Někteří si povídali, jiní hlasitě nebo tiše podřimovali, 
ale mě nejvíc zaujala paní, která vedle sebe v sedačce utěšovala 
malé miminko. Měla můj obdiv. Já bych si nikdy netroufla letět 
s čerstvě narozeným miminkem třináct hodin. U záchodů jsem 
se potkala s další ženou. Mohlo být jí málo přes dvacet a už mě-
la velké kulaté bříško, ve kterém jí rostlo děťátko. 

Vlezla jsem místo ní na záchod. U zrcadla nad umyva-
dlem jsem se zastavila. Koukala se na mě blondýnka 
s utahaným výrazem. Umyla jsem si ruce a opláchla si i obličej 
ledovou vodou. Potřebovala jsem se trochu probrat. Usušila 
jsem se papírovými ubrousky u umyvadla. Už jsem se nemohla 
dočkat, až přistaneme. Odemkla jsem kabinku a prohrábla si 
vlasy. Nedávala jsem vůbec pozor před sebe, veškerou pozor-
nost jsem měla na svých vlasech, kterým jsem se snažila dát 
nějaký řád, a najednou jsem do někoho vrazila. 

„Omlouvám se,“ omluvil se mi rusky vysoký muž 
s hnědými vlasy pečlivě učesanými na jednu stranu. Na sobě 
měl perfektně padnoucí oblek s pár odznáčky. Podívala jsem se 
do jeho světlých očí. 

„Ne. To já se omlouvám,“ stále jsem si ho prohlížela. 
Tvář mu zdobily vystouplé lícní kosti. Měl tak ostré rysy a čistě 
bílou pokožku. Srdce mi bušilo a cítila jsem, jak mi červenají 
tváře. Ještě se mi nestalo, abych se takhle ztrapnila a tak dlouho 
koukala na muže. Sálal z něj respekt. Byla jsem z něj mimo. 
Vypadal krásně, mohl to být klidně model, ale zároveň v něm 
bylo cosi nebezpečného. Něčím se mi to ale současně neskuteč-
ně líbilo, a zajímal mě. 

„Kde sedíte?“ zeptal se najednou. 
„Na sedačce 22,“ pousmála se a zastrčila si pár nepo-

sedných pramínků na jedné straně za ucho. Pokynul rukou, že 
mě tam doprovodí. Přikývla jsem a šla úzkou uličkou před ním. 
Všimla jsem si těch pohledů od ostatních cestující, jak směřují 
na mě a na vysokého muže za mnou. Byl opravdu vysoký. Mu-
sel mít tak dva metry. Ohlédla jsem se s úsměvem na něj. Byl 
tak nádherný. Sálala z něj mužnost a něco tak úžasného, že mi 
to bralo dech. 

„Jak se jmenujete?“ zeptal se. 
„Natasha Tarasov,“ otočila jsem se na něj znovu, ale to 

už jsme stáli u mého místa. Mike tam nebyl. Jemně jsem se po-
rozhlédla a při tom natáhla k oslňujícímu muži ruku. „Znovu se 
uvidíme,“ pousmál se, obrátil mou ruku a políbil mě na její 
hřbet. Ochromeně jsem přikývla a on odkráčel dlouhými kroky 
pryč. Vypadalo to, že někam pospíchá. Sedla jsem si a v mžiku 
se u mě objevil Mike. 

„Tak ty si spíš na kapitány, tak to je mi jasný, že ne-
mám šanci.“ zasmál se. Hodila jsem na něj nechápavý pohled. 
Vůbec jsem nechápala, co to zase mele za blbosti.   

„To byl kapitán?“ zeptala jsem se překvapeně už znovu 
v angličtině. Mike mi se smíchem přikývl. Sama pro sebe jsem 
se pousmála a koukla se z okénka ven. Skousla jsem si ret a 
aniž bych si to uvědomila, přemýšlela jsem nad pilotem letadla, 
který je nejspíš kapitánem. 

Mike se začetl do své knihy a já pozorovala mraky. To-
hle byl můj první dlouhý let. S rodinou jsem jezdívala na dovo-
lené, ale nikdy jsem neletěla tolik hodin. Uběhla nějaká doba a 
do mě drknul Mike. Nevnímala jsem, protože jsem měla na 
uších sluchátka. Poslouchala jsem své oblíbené kapely.  

S povzdechnutím jsem si sundala sluchát-
ka. Očekávala jsem, že Mike do mě bude zase 
něco hustit, ale místo toho ukázal prstem nahoru. 

Z reproduktoru nad mou hlavou a vlastně 
celým letadlem se linul opět příjemný hlas letuš-
ky. Tentokrát to byla ale Ruska. 

„Natasha Tarasov, se prosím dostaví do 
pilotní kabiny,“ opakovala a pak to zopakovala 
ještě anglicky. Nechápavě jsem se podívala na 
Mika, který mě sledoval s tím svým přiblblým 
úsměvem. 

„Na co čekáš? Tak jdi za ním, ne?“ pře-
stal se smát. Vyšvihl se na nohy a uvolnil mi 
prostor. 

„Já? Není to nějaká blbost? Třeba se pře-
řekli.“ zamračila jsem se. Přišlo mi to tak nemož-
né. 

„Ježiši. Balí tě sám kapitán, tak ho ne-
nech čekat.“ zasmál se. Chytl mé ruce a prudce 
s nimi zatáhl, že jsem najednou stála na nohou 
taky. Byl tak neodbytný. 

„Jsi debil. Je to blbost,“ zakroutila jsem 
hlavou a zamířila do pilotní kabiny. Moc cestují-
cích mi nevěnovalo pozornost, což mi vyhovova-
lo. Došla jsem až k letuškám, které se na mě culi-
ly. Usmála jsem se na ně taky a jedna z nich se 
mě ujala. 

 „Dobrý den. Račte,“ usmála se na mě 
americká letuška a otevřela mi dveře. Otevřel se 
mi malý prostor, z kterého jsem byla naprosto 
unešená. Všude blikala nějaká světýlka a odsud 
byl nádherný výhled. Mraky pod námi vypadaly 
jako rozlité mléko.  

„Ahoj,“ zvedl se muž z pravé sedačky. 
Byl to on a já z něho přišla o hlas. Nakonec jsem 
ze sebe dostala roztřeseným hlasem pozdrav. 

„Tohle je kapitán letadla Dmitry Korikov. 
Mé jméno je Vladimir Ivanov,“ představil se. 
Pozdravila jsem kapitána a v duchu se musela 
smát. Vladimir nebyl tak starý, aby mohl být ka-
pitánem. Pustil mě do svého křesla, abych si vy-
zkoušela, jak se tam sedí. Křeslo bylo milionkrát 
pohodlnější než sedadla na palubě. Mezitím mi 
donesl kávu se slovy, že ta jeho je lepší, než ta, 
kterou dávají letušky na palubě. Nedokázala jsem 
se přestat usmívat. 

„A neruším vás tady?“ usrkla jsem si ká-
vy, která byla opravdu výborná. Lepší jsem snad 
nikdy nepila. Byla jsem v téhle místnosti a spo-
lečnosti trochu nejistá. Nechtěla jsem v žádném 
případě překážet a celá tahle situaci mi připadala 
až neskutečná. Byla tak krásná, že se mi jí nechtě-
lo věřit. 

„(Ne. Vladimir má teď na chvíli pauzu.)“ 
ujistil mě postarší muž v levém křesle. Přikývla 
jsem mu. Nechtěla jsem na něj moc mluvit. Řídil 
letadlo a já ho nechtěla vyrušovat. 

„(A ty tedy nejsi kapitán, že ne?)“ potře-
bovala jsem se ujistit a podívala se zpátky na Vla-
dimira. Vladimir s úsměvem zakroutil hlavou. 

„(Ne. Teprve se na něj učím.)“ odpověděl  
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mi. Zapovídali jsme se. Nakláněl se nade mnou, uka-
zoval mi a vysvětloval tlačítka. Měla jsem přímo u 
nosu jeho omamnou osobitou vůni. Povídalo se mi 
s ním víc než dobře. Došlo mi, že on je nejspíš ten po-
slední člověk, se kterým budu mluvit plynule rusky. 

„Vlastně už mám za sebou teď rok praxe,“ za-
myslel se. 

„Takže ti je?“ chtěla jsem toho o něm vědět, 
co nejvíc. Zajímal mě. Zajímala mě každá maličkost 
na něm. 

„Dvacet dva,“ pousmál se na mě. Měl nádher-
ný úsměv, z kterého jsem roztála. Kolena jsme měla ve 
vteřině jako z rosolu a byla ráda, že sedím. 

„No, mě je sedmnáct a teď budu bydlet v Los 
Angeles,“ řekla jsem a trochu se tím pochlubila. Díva-
la jsem se mu do jeho bouřkově modrých očí. Najed-
nou si kapitán odkašlal. Podívala jsem se na hodinky, 
byla jsem tam už skoro hodinu. V hlavě jsme si začala 
nadávat za to, že ho zdržuji. Vladimir následoval můj 
pohled na hodiny a já věděla, že pohádka končí. 

„Ve tvojí blízkosti se cítím opravdu dobře, ale 
budeme muset končit,“ omluvil se mi a v očích mu 
bylo jasně vidět, že je mu to líto. Naprosto jsem to chá-
pala, rychle jsem se začala zvedat, abych ho nezdržela 
ještě déle. 

„Chápu to. Moc se mi to tady s tebou líbilo,“ 
když jsem si uvědomila, co jsem řekla, jaký dvojsmysl 
mi vylítl z úst, celá jsem zčervenala. Kousla jsem se do 
rtu, abych nevypustila další hlouposti a urychleně vy-
lítla z pilotní kabiny. Takový trapas se mohl stát jen 
mě. Nemohla jsem už tomu dát lepší tečku. Rozloučila 
jsem se s ním a pádila ke svému místu. Cestou jsem 
narazila zase na letušky, které měly na tvářích stejný 
výraz jako před tím. 

Vrátila jsem se k Mikovi, který byl začtený do 
knihy. Když viděl, jak k němu letím, automaticky si 
rychle stoupl. Zapadla jsem do svého sedadla a vy-
dechla. Nevěděla jsem, jestli to, co jsem řekla, byla 
blbost. Opravdu se mi líbilo být v jeho přítomnosti. 
Ale vyznělo to úplně jinak, než jsem chtěla. 

„Tak co u kapitána?“ zběsile házel obočím 
s pobaveným výrazem. Choval se jako malé dítě. 

„Dobře. Nic zvláštního,“ přešla jsem do ang-
ličtiny a pokrčila jsem rameny, ale po tváři se mi rozlil 
úsměv při vzpomínce na Vladimira. 

„Cože?“ zeptal se. Podívala jsem se na něj ne-
chápavě a pak mi došlo, že jsem mu odpověděla rusky. 

„Na to, že si byl v Rusku na dovolené, tak toho 
rozumíš prdlačku.“ ohrnula jsem trochu nos. Mike 
vedle mě protočil očima. Ani jsem nevěděla, proč jsem 
na něj byla tak ošklivá, prostě mě to bavilo. „Cože?“ 
zeptal se. Podívala jsem se na něj nechápavě a pak mi 
došlo, že jsem mu odpověděla rusky. 

„Na to, že si byl v Rusku na dovolené, tak toho 
rozumíš prdlačku.“ ohrnula jsem trochu nos. Mike 
vedle mě protočil očima. Ani jsem nevěděla, proč jsem 
na něj byla tak ošklivá, prostě mě to bavilo. 

„Nic zvláštního se nedělo. Jo a není to kapitán, 
je to pouze pilot.“ odpověděla jsem mu, protože ten 
jeho napučený obličej mě deptal, ještě víc. Prohrábla 
jsem si vlasy. Už mi vadilo, jak jsem je měla všude, 

tak jsem si je svázala do lehkého drdůlku. Mike mne při-
tom pozoroval, a to mi bylo dost nepříjemné. Hodila jsem 
na něj vražedný pohled, aby toho hned nechal. 

Opřela jsem se pohodlně do sedačky a musela 
jsem si v duchu říct, že Vladimir má o hodně pohodlnější 
sedění. Vytáhla jsem si z kabelky taky knížku, kterou jsem 
měla už z domova rozečtenou. Mike se na mě překvapeně 
díval, nečekal, že vytáhnu zrovna knihu, ale já ho plně ig-
norovala. 

„To je v ruštině?“ zeptal se mě po nějaké době. 
Nahlas jsem si povzdechla a pohlédla otráveně na něj. Při-
kývla jsem a pak se vrátila zpátky ke knížce. Zrovna to 
začínalo být napínavé. 

„Promiňte? Natasha Tarasov?“ vyrušila letuška, 
ale tentokrát stála přímo u nás. Byla to přesně ta, která mě 
odvedla až do kabiny k Vladimirovi. Zvedla jsem hlavu a 
zavřela knihu. Děsila jsem se, co se děje. 

„Tohle vám posílá,“ řekla mi milým hlasem a ne-
musela to dál ani doplňovat. Věděla jsem, o kom mluví. 
Zpoza zad vytáhla malou podlouhlou bílou nízkou krabič-
ku obvázanou velkou červenou mašlí. Překvapeně jsem jí 
sledovala a převzala si dárek z jejích rukou. 

Přemýšlela jsem, co se v krabičce může ukrývat. 
Na prstýnek byla velká. Pak jsem se zarazila, proč mě na-
padl zrovna prstýnek, když se uvnitř mohlo ukrývat coko-
liv, jen ne prstýnek. Samotnou mne to zarazilo. Mike po-
zoroval každý můj pohyb s napjatým  zájmem. Rozvázala 
jsem opatrně hedvábnou mašli a otevřela víko. Ucítila 
jsem sladkou vůni čokolády a spatřila plno pralinek. 

Byla jsem překvapená. Vůbec jsem nevěděla, jak 
mám reagovat. Chtěla jsem skákat a křičet radostí a záro-
veň jsem chtěla brečet, protože po tomhle už ho nikdy 
z hlavy nedostanu a kéž by jen z hlavy. Nečekala jsem, že 
mi bude takhle něco posílat. Spousta lidí kolem mě se na 
mě otočila a byla zvědavá, co to mám. 

„Vy řiďte mu, že moc děkuji.“ probrala jsem se a 
podívala se na letušku. Letuška odběhla pryč. Nedokázala 
jsem odolat, a tak jsem jednu pralinku ochutnala. Chutnala 
tak dokonale. Jemná chuť čokolády se mi rozplývala na 
jazyku. Zavřela jsem oči a vychutnávala si pralinku, která 
měla uvnitř karamel. 

Nabídla jsem Mikovi. Chvilku váhal, ale nakonec 
jednu ochutnal. Snědla jsem jich jen pár , a pak jsem kra-
bičku zpátky zavřela a schovala si jí do kabelky. Opřela 
jsem si hlavu o okénko a propadla znovu do říše snů, ale 
tentokrát se všechny sny točily jen okolo Vladimira... 

Pokračování v příštím vydání Prostoru 
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          O vánocích 
 O vánocích mám nejraději to, že v průběhu svátků 
vidím celou rodinu. Také mám nejraději atmosféru, která 
nastane při večeři, kdy je všude tma a jediné, co svítí, je stro-
mek. Jedinou věcí, kterou nemám o těchto svátcích rád, jsou 
přeplněné obchody a že se staly hodně materialistickými. 
 Nevadí mi, když dostanu 3 dárky a jen jeden z toho 
je něco, co jsem si přál. Ale když je někde ve světě  někdo, 
kdo dostane víc jak dvacet dárků, tak to už mi přijde moc. 
Ale i tak mám vánoce rád.  
 K vánocům i k novému roku bych přál určitě zdraví a 
štěstí. Mým rodičům k tomu hlavně dobré zdraví mentální 
(psychické) při mojí výchově.                       Ladislav Sudek 
 

 Co si přeju doopravdy 
 Ke konci každého namáhavého roku jsou Vánoce. 
Studenti jezdí domů za rodinou, rodiče jsou doma s dětmi a 
žáci mají prázdniny. Pro většinu lidí to znamená  chvíle mezi 
svými blízkými. Děti se spíše těší na dárky od Ježíška. Ma-
minky doma provádějí velký  úklid, dekorování vánočního 
stromku a někdy i oken. Vánoce jsou období, kdy asi utrácí-
me nejvíc peněz, abychom koupili dárky. 
 Lidi se mě ptají, co bych chtěla k Vánocům. Obvykle 
řeknu nějakou blbost, co mě v tom momentu napadne, proto-
že existuje hodně věcí, které bych si přála. Ale to, co bych 
chtěla k Vánocům doopravdy, je něco, co opravdu potřebuji. 
Odpočinek a klid. Po Vánocích se ihned nahrne ve škole ha-
baděj testů, protože se budou uzavírat známky za pololetí a já 
se budu muset učit. Do 5. ledna musím odevzdat výpočet 
příkladů Matematické olympiády a zopakovat si texty na Ge-
ologickou olympiádu. Mezitím budu chodit zřejmě na doučo-
vání k Erikovi (vietnamský doučující). Je celkem škoda, že 
vánoční prázdniny jsou tak krátké. Než si dokážu pořádně 
odpočinout, už musím znovu do školy.       Mika Le 

 
Vánoce 

Nikdy jsme Vánoce nijak zajímavě neslavili. Že by 
celá naše rodina stála před stromečkem a zpívali bychom si 
vánoční koledy? Už to jsou ty nějaké tři roky, co v obývacím 
pokoji není vánoční stromeček. 

Nejíme kapry. Většinou, když se sejde naše skoro 
celá rodina a máme tzv. menší „hostinu“, tak rodičové dělají 
závitky. Proč? Vietnamské speciální porce, které se jí pouze 
na speciálnější dny nemusí zrovna vypadat lahodně. Jelikož 
z naší rodiny nikdo není cestovatel, který by ochutnával  jídla 
ze všech koutů světa, tak většinou nám nezbývá nic jiného, 
než si jen dát závitky. 

Přibližně před dvěma roky mě mamka společně 
s tetou opravdu překvapily. Nikdy bych si nedokázala před-
stavit, že ve vietnamské rodině, by se vietnamský rodič, opa-
kuji, vietnamský rodič dobrovolně učil vařit české pokrmy. 
Všichni víme, že bramborový salát s kuřecím řízkem je úžas-
ný. Konečně se mohu přidat do konverzace, když se mí přáte-
lé hádají, od které z jejich matek či pramatek je lepší řízek. 
Jelikož jsem nikdy nemohla porovnat, jak chutná „domácí 
řízek“ v porovnání s těmi ve tvaru dinosaura, který mi mimo-
chodem chutnají. Teď neříkám, že od mé maminky nejsou 

dobré, ale ty dinosauří jsou prostě lepší. 
Nevlastním ani jeden „vánoční obleček.“ Ze-

lenou obecně nenosím a především pořád rostu, takže 
v žádném případě by mi mamka nic zeleného nekou-
pila. Bílou a červenou mám v oblečení ale dostatečně, 
teda hned po černé. Červená se nosí pro štěstí, říká 
moje mamka. To je také důvod, proč je nosím jen na 
opravdu důležité dny. Bílou se snažím také nosit mé-
ně. Nejsem opravdu taková ta pravá, zručná a opatrná 
holka. Skáču do všeho po hlavě, doslova a opravdu 
mě začíná štvát to všechno prát ručně. Plus navíc to 
bude vypadat ošklivě, jako každá věc, kterou perete a 
nosíte často. Tím mám na mysli, že se to zničí mno-
hem rychleji. 

Dárky dostávám jen a pouze od spolužáků. 
Od příbuzných jsou peníze považované za dárek. 
Proč ne, že ano? Nemusí řešit, jestli se vám to bude 
líbit. Peníze se líbí všem.  

 Potvrzuji, že v mladším věku než je dvanáct, 
bychom my děti neměly dostávat peníze. Ony by to 
vzaly do školy, aby se pochlubily, že patří mezi ty 
první, který mohou držet bankovku v celé školce. A 
co potom teprve, když ji ztratí. Proto jsem dostávala 
oblečení. Nelíbilo se mi a nenosila jsem to tak často. 
Možná jednou či dvakrát za půl rok, a hlavně, když 
jsme jezdili k těm příbuzným, od kterých jsem to do-
stala. 

Vánoce jsou jediné dny, kdy můžeme trávit 
čas se svými blízkými. V  tyto dny bychom měli brát 
na ně ohledy a nezapomínat na ně.          Lily Nguyen 

 
  
 Co si vlastně mám přát…?  
  
 Co si přát? No, nevím co. Za  tento rok se mi 
sice přihodilo dost špatných ale taky skvělých věcí..                                                                        
 Stalo se to loni, kdy Vánoce byly u nás 
nudné. Žádný Štědrý večer jsme neměli, ale za to 
jsme zhlédli ohňostroj...  Vzpomínám, že  na 
Silvestra jsem byl doma a psal si s kamarády. Ve 
skupině bylo patnáct lidí aktivních. Všichni jsme 
čekali na příchod nového roku s telefonem, dokonce 
jsme i odpočítávali. Bohužel se naše přátelská parta 
rozpadla.                                                                                                                    
 Vánoční stromek nám nechybí, protože horší 
by bylo potom v únoru luxovat jehličí. Ani na tyto 
Vánoce, které jsou, stromeček nemáme.  
 Docela mi štvalo, že nenapadlo více sněhu. 
Take bych chtěl po dlouhé době ochutnat trdelníky a 
zabruslit si . V novém roce doufám, že budu mít lepší 
známky a protože mě bude čekat i lyžák, tak si to 
aspoň poprvé na lyžích vyzkouším.. Jinak můj styl 
života se doufám nezmění.                                                                                                    
 Dárky jsem si od svých jedenácti letech moc 
neužil. Dostával jsem nekvalitní oblečení  a školní 
potřeby.  Později jsem měl rád dárky, které se hodily 
do školy. Teď mi je jedno, jaké věci jako dárky 
dostanu, protože mám všechno, co potřebuju,  a stačí 
mi to.  
 Myslím si, že ty pravé Vánoce, zažiju za 
hodně dlouhou dobu.               Honza Nguyen                                      

 

Co pro nás znamenají vánoce a co  
bychom si nejvíce přáli v roce 2019 


