
Studentské          
novinyČerven 2021

S V Ě T
Mondo Welt World Monde Mundo
Úvodní okénko s Ondrou

Milí čtenáři noVinci,
je to tady - poslední číslo našich 

novin v tomto školním roce. Stejně jako 
červnové vydání minulý rok i tohle číslo 
věnujeme hlavně našim maturantkám a 
maturantům.

Nejdříve bych ale chtěl poděkovat. Zapr-
vé vám - čtenářům. Za podporu, kterou 
nám dáváte najevo různými způsoby a 
která nás posouvá dál. Je vás více, než 
jsme kdy čekali. Druhé poděkování posí-
lám do vlastních řad - do redakce. Lidič-
ky, díky. Díky, že přispíváte všemi mož-
nými (i nemožnými) způsoby do tohoto 
projektu. Myslím, že je to opravdu dobrý 
počin a mnozí z vás mu obětujete opravdu 
velké množství času a energie.

Teď by se mi hodil nějaký oslí můstek k 
nejstarším studentům našeho gymnázia, 
ale protože mi hlavou žádný neproletěl, 
přejdu rovnou k věci. Následujících ně-
kolik řádků bude patřit vám - maturant-
kám a maturantům. Jonáši, Majdo, Kubo, 
Filipe, Tino, Leo, Matěji, Mari, Michale a 
Radime, některé z vás jsem měl možnost 
poznat lépe než jiné. Ale co už teď vím, 
je, že za sebou necháte ticho. Ticho, které 
nejspíš rychle zaplníme, ale které už ni-
kdy nebude jako dřív. Nicméně přesto, že 
se loučíte, (a teď si vypůjčím slova Míly) 
střípky každého z vás zůstanou v mozai-
kách školních zdí.

Maturantky a maturanti, upřímně vám 
přeji hodně štěstí. Věřím, že se neztratíte. 
A i kdyby, určitě se zase znova najdete. 

A vám - čtenáři - přeji příjem-
né čtení dalších řádků a krásné 
léto!

Od Míly
Kdo tu s námi roky žil
a do da Vinci život vlil?
ten, který do všeho jde po hlavě, ať naše dny patří zábavě!
ta, co je skromná, k sobě i druhým tvrdá, pro zdravou planetu cesty hledá  
ten, kdo má rád pokusy a našel vlastní přísadu, jež přemáhá únavu 
ten, kdo v názorech je neměnný, ať je zde a nebo vzdálený  
ta, která přírodu ráda má, je odhodlaná a samostatná víc, než se zdá    
ten, jehož svéráz, humor, ironie i nejistotu skryje
ten, v jehož duši hloubavost a rozvaha od rána do noci se rozmáhá    
ta, která žije všechno nebo nic, mnohdy dohlédne věcí rub i líc
ta, jež na ostatní myslí a ráda se stará, i když únavou sama padá  
ten, kdo vytrvalost pěstuje a přes počáteční váhání vždy k cíli zdárně dopluje  
Sice se loučíte,
ale střípky každého z vás zůstanou v mozaikách školních zdí.
Přeji vám otevřenou mysl, odvážné plány a hodně sil!

Ondra, g3
šéfredaktor

Pro Tinu, Leu, Majdu, Mari, Michala, 
Kubu, Matěje, Jonáše, Radima a Filipa

Od Alice
Moji milí čtvrťáci, 
moc mě těšilo být u toho, jak rostete a objevujete své talenty. Vím, že to někdy byla 
dřina a hustý les. Ale jste na konci své da Vinci cesty, a tak vám přeju hodně štěstí a 
jen malé hustníky u nadcházející maturity, ale hlavně v tom velkém světě za da Vinci 
zahradou. Ve škole po vás zůstane kousek vašeho já, který jste tady obtiskli, a vaše 
praštěné nápady, úsměvy, červená deka na kruháči, písnička, zvuk klavíru….



Od Helči
Moji milí z G4,
život je jako jízda na sinusoidě. Přeji vám, abyste se v minimech zdržovali co nej-
kratší dobu, abyste se od nich rychle odrazili a zamířili vzhůru po rostoucí křivce. 
Užívejte si radostná maxima i s vědomím, že existují a vyniknou právě díky existenci 
minim.
Na hodiny s vámi nezapomenu, byla to posloupnost akcí a někdy velmi zajímavých 
reakcí. Nemohla to pokazit ani pozornost, která po obědě někdy exponenciálně 
klesala. Tak jako jste zdolali leckdy adrenalinové výzvy třeba na adapťáku, dobře jste 
zdolali i mnou předkládané výzvy ve formě např. goniometrických rovnic a funkcí. 
Zvládli jste to, můžete být na sebe hrdí tak, jako jsem já na vás.
Věřím, že matematické terminologii ještě stále rozumíte a pochopili jste, co jsem vám 
chtěla říct. Pokud ne, tak jinak, bez matiky: Mám vás ráda a přeju vám, ať si užijete 
svou životní cestu se všemi zatáčkami, výmoly i krásnými výhledy.

Od Denči
Milá G4,

taky vám přijde, že čas tak strašně letí? 

Připadá mi, jako by to bylo včera, co jsem poprvé přišla do da Vinci a šla se podívat do G1 na hodinu chemie. Mám z toho sice jen 
matné vzpomínky na Matějovu (ne)připravenou prezentaci a spěchající Alici, ale vybavuju si docela přesně příjemnou atmosfé-
ru, která tam byla. A první myšlenky, které se mi honily hlavou - že vás je maličko, že jste zvláštní, ale o to víc legrační to bude. 
Těšila jsem se na to, co společně zažijeme. 

Ale nikdy by mě nenapadlo...

… jak se zapotím při našich prvních společných hodinách, kdy jste seděli ve dvou řadách, vpředu aktivní holky a vzadu sedící 
kluci, koukající do počítače a ověřující na internetu každé mé slovo 
… že od vás tolikrát uslyším “takhle se to na da Vinci dělá” a budete mě a mé hranice zkoušet při každé příležitosti
… že si po vaší zpětné vazbě udělám fakt poctivou přípravu, vezmu vás ven a Matěj mi tam usne 
… že si s vámi tolikrát zahraju Dixit, tolikrát mě při něm rozesmějete až k slzám, konečně mě naučíte, jak se celá ta hra počítá, že 
Radim použije recitaci Faunova odpoledne jako nápovědu
… kolik čokolád vám donesu, že se s vámi vsadím o snídani, že vás budu muset uplácet koláčem
… že se díky vám budu věnovat celý trimestr Čapkovi 
… že půjdu bosa proti proudu potoka a vy se mi jenom budete smát, že budeme oheň rozdělávat sucháčem, opékat hermelíny a 
okusovat marshmallow ze dvou klacíků 
… jaký úspěch sklidí randící lavička na Petříně a zmrzka v Angelatu 
… kolik káv si společně dáme v Čekárně a jak se Vyšehrad stane navždy legendarním místem
… jak upřímně mi budete psát, ať se na online hodiny ani nepřipojuju, protože tam nikdo z vás nepřijde
… že dokážete zbořit večerní rituál tak, že nikdo z nás nedokáže udržet vážnou tvář
… že s vámi zažiju underground
… že mi řeknete, že na češtinu chodíte, protože vás baví a chcete mít přehled, ne kvůli maturitě
… jak moc práce, stresu, ale taky smíchu a krásných chvil s vámi zažiju při plánování a přípravách Ztracené G4
… že na češtinu budete chodit i ve chvílích, kdy už dávno nebudete muset, že si budu myslet, že je to naše poslední hodina dva 
měsíce, ale vy vždycky znovu a znovu přijdete
… jak moc na vás budu pyšná

Jsem nesmírně vděčná za to, že s každým z vás jsem zažila okamžik, během kterého jsem si řekla, že se v životě neztratíte. A že 
vždycky budete víc než jenom ta první třída, kterou jsem na da Vinci učila. 

Tak asi prostě dík za všechny naše společné hodiny, za všechny ty zážitky, protože některé z nich jsou rozhodně na celý život. 
Díky za všechna vyvedení z mé komfortní zóny. Díky za to, že jste se mnou měli trpělivost a mohla jsem díky vám zjistit, jak chci 
učit. Díky za to ohromné množství zpětné vazby, co jsem od vás dostala. Díky za ty chvíle, kdy jsme si jenom povídali a prostě 
byli. Díky za vaši otevřenost a důvěru.
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Od Jany N.
Milá G4,
přeju vám hodně štěstí a radosti, spousty 
všedních i nevšedních zážitků a setkává-
ní; a také sílu a odhodlání čelit výzvám, 
které vás čekají. Doufám, že vám do-
vednosti a zkušenosti, které si z da Vinci 
odnášíte, budou dobrým průvodcem.
Ať se vám daří.
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Tajemství z minulosti
část třetí

pokračování z předchozího čísla

Když jsem došla k mikrofonu a vzala ho 
paní Bennetové z ruky, bylo to jako ve 
zpomaleném filmu. Hlas se mi klepal a 
já měla pocit, že můj život skončil, když 
jsem začala mluvit. Vzadu jsem zahlédla 
strážníka Mikea, který ke mně poslal chá-
pavý pohled. 
„Bylo to dvanáctého května k večeru, 
když jsem si šla jako každý večer zabě-
hat,“ můj hlas se rozezněl velkými pro-
story naší tělocvičny. „Ztratila jsem se, 
a tak se můj každodenní okruh zdelšil, a 
já se tak domů vracela později než ob-
vykle. Vracela jsem se lesem, kde jsem 
narazila na její tělo. To já jsem ji našla.“                                                                                                                         
Plakala jsem, ale můj hlas byl pevný. 
Říkala jsem to už tolikrát policii, ka-
ždý to chtěl slyšet. Byla to básnička.                                                                                                                    
Ztichla jsem. A se mnou ztichla celá tělo-
cvična. Měla bych ještě něco říct? Třeba 
jak moc mě to mrzí? Nebo, že já Chloe 
nezabila? Měla bych..? Ticho se táhlo do-
nekonečna, dokud jsem neuslyšela klapot 
bot profesora Whitea, který mířil přímo 
ke mně.                                                  
Ruce měl stisknuté v pěst a já jsem pocíti-
la strach, když ke mně mířil.

Stoupnul si vedle mě a ač jsem ze všech 
sil chtěla odejít, nemohla jsem. Nohy 
jako by byly přikované k hladkému po-
vrchu školní tělocvičny. Všechny po-
hledy byly upřené na nás. Co se v nich 
zrcadlilo? Lítost? Strach? Překvapení?                                                       
Profesor otevřel dlaň, ve které držel zmu-
chlaný papír. Rozložil ho.
Zbledla jsem při pohledu na písmo, 
které mi bylo tak důvěrně známé.                                
Profesor White se přiblížil k mikrofonu a 
jeho nakřáplý hlas se nesl prostorem, stej-
ně, jako se před chvílí nesl ten můj.

„Sloh na téma ‚Čeho se obávám v bu-
doucnu‘ napsala slečna Daisy Collinso-
vá.“
Profesor si odkašlal a poté začal předčítat 
moje slova, napsané minulý týden na ho-
dině angličtiny. Nevím, co mě ponouklo k 
tomu slova napsat.

Ale nejspíš to jednoduše bylo jeho kabá-
tem, kterým se bez starosti pyšnil každý 
den. Pravděpodobně jsem mu tu esej ne-

měla připomínat. Obvinění bez důkazů. 
Může z toho vůbec vzniknout něco dob-
rého?                                                                                                                
Nemohla jsem si pomoct.
To ten profesorův tmavě modrý kabát.

„Bojím se, že nezapomenu, že nezapo-
menu, jak vrah utíkal od oběti Chloe Be-
nnetové. Protože mě tíží vina. Byla tma 
a já nemohla odtrhnout pohled od Chloe, 
zjevně znásilněné a kamenem zbité. Ba-
terku svého mobilu jsem měla skloněnou 
k zemi a byla tma, takže jediné, co jsem 
viděla, profesore White, byl váš modrý 
kabát, kterým se pyšníte každý den. Vím, 
že jste to byl vy, ale policie to nechápe. 
Víte, kolik lidí nosí tmavé kabáty, slečno 
Collinsová? Opakují stále dokola. Ano, 
vím, ale také vím, profesore White, že to 
vy jste znásilnil a zabil Chloe. Doufám, 
že vás vina brzy donutí k přiznání. Proto-
že jak chcete žít, když máte na svědomí 
smrt někoho tak nevinného? Jak chcete 
žít s pocitem, že jste skutečně zabil Chloe 
Bennetovou?” Profesor tam stál a vypa-
dal daleko starší, než byl. Z očí mu tek-
ly slzy a celý se třásl, když se přiznával.                                                                                                                                      
„A je to vina, která mě donutí tohle udě-
lat, před vámi všemi. Je to vina, která mě 
nenechá spát. Je to vina, která se se mnou 
táhne už rok. Zabil jsem Chloe.“ 
                                                   
Poslední větu už profesor tiše zachrap-
těl, ale i tak jsme ho všichni slyšeli dost 
jasně. Věta se prudce zaryla do všech 
přítomných. Viděla jsem šok v jejich tvá-

řích. Viděla jsem zoufalství a ztracenost 
ve tváři profesora. Jak tam vedle mě stál, 
jako hromádka neštěstí, a přede všemi se 
na vzpomínkové akci Chloe Bennetové 
přiznával k její vraždě.

Stála jsem tam. Nemohla jsem se po-
hnout. Spatřila jsem úlevu v profesorově 
tváři, když ho policie zatýkala. Viděla 
jsem uplakané rodiče Chloe, kteří se je-
den druhého drželi a přes slzy mi vysílali 
děkovné pohledy. 
Padla jsem na kolena a plakala štěstím i 
smutkem. Plakala jsem ještě dlouho poté, 
co mě Jason ochranitelsky  držel ,a co mi 
Mia vyčítala, že jsem jí nic neřekla. 
A pocítila jsem konečnou úlevu, když bylo 
tajemství z mé minulosti konečně venku. 
V neposlední řadě už tu nebyla Stála jsem 
tam. Nemohla jsem se pohnout. Spatřila 
jsem úlevu v profesorově tváři, když ho 
policie zatýkala. Viděla jsem uplakané ro-
diče Chloe, kteří se jeden druhého drželi 
a přes slzy mi vysílali děkovné pohledy. 
Padla jsem na kolena a plakala štěstím i 
smutkem. Plakala jsem ještě dlouho poté, 
co mě Jason ochranitelsky  držel ,a co mi 
Mia vyčítala, že jsem jí nic neřekla.

A pocítila jsem konečnou úlevu, když 
bylo tajemství z mé minulosti konečně 
venku. V neposlední řadě už tu nebyla 
žádná noční můra, která by mě tížila.

Eliška,  g2



zásah mohl být. Když v roce 2015 Charlie 
Hebdo, což je redakce v Paříži, ne úplně 
šťastným způsobem znázornila proroka 
Mohameda, a několik dní nato tam vletěl 
ISIS a vystřílel celou redakci, lidé si na 
podporu redakce a celé Francie dávali na 
Facebooku do profilovek barvy francouz-
ské vlajky. Můj kamarád si tam dal tak 
trošku z recese kurdskou vlajku a říkal, 
že se tady bavíme o útocích ve Francii, 
ale podívejte se, co se děje každý den v 
různých jiných částech světa a nikoho to 
nezajímá. Tím mi otevřel oči. Tehdy jsem 
poprvé přišel na ten Kurdistán, kterému 
jsem se potom věnoval v bakalářské i di-
plomové práci. A proč? Protože to moc 
lidí nedělá a přijde mi, že je to neprobáda-
ná oblast. Zároveň tam je lehký adrenalin, 
protože to není stabilní oblast jako třeba 
Střední Evropa nebo USA a také ve mně 
asi zarezonovaly i moje předchozí cesty 
do Palestiny nebo Izraele. Nějak mi při-
šlo, že to je to moje téma.

Co můžeš udělat pro to, aby se situace 
na Blízkém východě zlepšila, a co pro to 
děláš?
Můžu o tom informovat - třeba skr-
ze média. Mediální prostor obecně ve 
Střední Evropě na ten region moc za-
měřený není. Dost často jsou ty zprávy 
přehlceny jinými informacemi a na Blíz-
ký východ a okolí pak nezbývá prostor.
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Filip Sommer: Někdy chci všeho nechat, 
sbalit si batoh a prostě odjet

ty hodiny nabalovaly, potom z toho byl 
třetinový úvazek a teď jsem tady. Přijde 
mi strašně skvělý pracovat s lidmi, předá-
vat nějaké know-how a informace o světě. 
Přinášet zážitky z terénu spíš než teorii. 

Na da Vinci trávíš úterky a středy. Co dě-
láš ve zbytku týdne?
Hodně se snažím vzdělávat, posouvat svo-
je znalosti o Blízkém východě - snažím se 
tomu porozumět. Blízký východ je kom-
plikovaný sám o sobě, zároveň ten pro-
ces zapamatování si informací musí projít 
několika opakováními, aby si to člověk 
uchytil. Občas si volám se svými kurd-
skými kamarády, se kterými řešíme aktu-
ální situaci. Dny, kdy nejsem v da Vinci, 
také trávím studiem informací ne jenom 
těch praktických, ale i teoretických, které 
se mi budou hodit na Ph.D., na disertační 
práci, různé články a tyhle srandy. (Směje 
se.) Baví mě to. Jenom s velkou volností, 
kterou mám, a kdy nemám deadliny, při-
chází velká zodpovědnost, kdy ten time 
management fakt musím pilovat.

Tvůj zájem o Kurdistán, Izrael a třeba 
Palestinu je těžko přehlédnutelný. Proč 
Blízký východ?
Ono to vzniklo vlastně všechno docela 
náhodou, i když já si myslím, že to ná-
hoda nebyla. Myslím si - a teď to bude 
znít znít trochu ezo - že tam nějaký vyšší

Tématem tohoto čísla je svět. A kdo 
jiný by nám o něm řekl více než 

Filip Sommer - učitel geografie a člo-
věk mnoha zájmů? S Filipem jsme se 
potkali venku. (kde jinde?) Já jsem se 
ptal a on odpovídal.

Kdo je Filip Sommer?
Zajímavá otázka. V první řadě bych řekl, 
že jsem věčný student. Teďka studuji 
Ph.D. z Regionální a politické geografie 
na Přírodovědecké fakultě UK. Zároveň 
se snažím porozumět určitým věcem, 
které se týkají regionální politiky Blízké-
ho východu. Cítím v tom zodpovědnost, 
vzhledem k tomu, že jsem analytikem 
Asociace pro mezinárodní otázky. Také 
jsem učitel, nebo se o to aspoň snažím. 
Dává mi smysl předávat dál moje znalosti 
o světě a rozvíjet kritické myšlení - něja-
ký rozumný mindset, jak na svět pohlížet. 
Částečně jsem zapojen ve skautu, takže 
si myslím, že je můj život formovaný i 
skautskou aktivitou. Co miluji, je umění 
a také hudba, i když na ni poslední dobou 
už nemám tolik času. Baví mě nahrávat 
různé písničky a také si hrát se zvukem. 

Tak vidím svoje já, ostatní mě samo-
zřejmě mohou vidět jinak - to je ta slepá 
skvrna. Jinak se snažím být otevřený a 
empatický. Poslední dobou se také učím 
trpělivosti, a to jak sám k sobě, tak vůči 
ostatním.

Jsi skaut, co pro tebe znamená?
Pro mě je to asi o utvrzení nějakých hod-
not, které zastávám, mít vztah ke světu 
jako takovému - zanechat jej o něco lepší, 
než jsme k němu přišli - a to v jakémko-
liv ohledu. Ať už to znamená vychovávat 
kluky - jak malá vlčata, tak starší skauty, 
nebo se učit být v přírodě a v souladu s ní, 
což je potom do nějaké míry propojitelné 
s cestováním. Být skautem pro mě zna-
mená i určitou formu zodpovědnosti.

Mluvil jsi o učitelství, jak ses k němu do-
stal?
Myslím, že to byl rok 2019, kdy mě 
oslovila Denisa Raichlová, jestli nechci 
odučit několik hodin zeměpisu na před-
chozí škole, kde učila i ona. Řekl jsem, 
že to zkusím. Tak to začalo. Postupně se 

Filip Sommer, plánující road trip do VietnamuFilip Sommer, plánující road trip do Vietnamu
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Přijde mi důležité o tom mluvit, dívat se 
na to lidskýma očima. Dává mi smysl tře-
ba to, co jsme dělali s Davidem Venclí-
kem. (Filip se odkazuje na přednášku Di-
vokým Kurdistánem, která proběhla na da 
Vinci koncem března.) Trochu představit 
ten region, říct, že to není jednolitá sfé-
ra sektářských bojů a válek o ropu, ale že 
tam jsou také pohostinní a příjemní lidé. 
Že je to poměrně vyspělá část světa s vy-
spělou kulturou, ve které řeší stejné nebo 
podobné věci jako my tady.

Podle Zuzky Polákové (Filip komentuje: 
„A jéje.”) jsi asi největší odborník na 
Kurdistán v Česku. Jak moc Zuzka pře-
hání?
(Filip se směje.) Myslím si, že nejsem ten 
největší, ale patřím mezi těch pět lidí, kte-
ří se tomu regionu nejvíce věnují. Právě 
proto, že to moc lidí nedělá, tak to není 
tak těžké. (Směje se.) Snažím se tomu 
rozumět a v té oblasti se vzdělávat. Jsem 
v kontaktu s dalšími lidmi, kteří se tomu 
věnují, a s několika z nich o tom i disku-
tujeme.

Když už se bavíme o cestování, kam všu-
de bys chtěl jet?
Chtěl bych nějaký delší čas strávit na 
Blízkém východě - třeba rok, dva. Z míst, 
kde jsem byl, mě také zaujala oblast La-
dak v severní Indii v Himálaji, kde jsem 
si říkal, že kdybych byl digitální nomád, 
přestěhoval bych se tam. S výhledem na 
Himálaj na jednu stranu a na Karákóram 
na druhou. Na víkend bych se rád podí-
val znova do New Yorku. Dát si kafe a 
donut s výhledem na Brooklyn Bridge 
a Manhattan na druhé straně East River. 
Teď plánuji jet do Švédska a na zimu 
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večeře - to by mi přišlo super. Také bych 
chtěl skočit s padákem, podívat se do Sý-
rie a někdy si udělat řidičák na motorku a 
projet s ní Vietnam.

Hraješ na kytaru, piano (Filip komentu-
je: „Učím se.”), prý krásně zpíváš. Na co 
jsem v oblasti hudby zapomněl?
Snažím se ještě občas učit na bicí a přijde 
mi, že v posledních letech začínám mít ta-
kovou one man show na svatbách mých 
kamarádů, kde jim hraji na obřadu, když 
jdou k oltáři nebo potom na svatební ve-
selce. Také mám rád hraní si se zvukem 
v různých programech, což právě děláme 
hodně s tátou. Je to takový jeden náš spo-
jující prvek.

V co věříš?
Věřím v pozitivní hodnoty, ať už to je sou-
žití s přírodou nebo to jsou dobré vztahy. 
Věřím v něco vyššího, ale nijak to nede-
finuji. Také věřím v sám sebe a v pokoru.

Co tě motivuje vstát ráno z postele, co tě 
žene kupředu? Co ti dává drive?
Z psychologického pohledu si myslím, že 
mám vysoký CQ (curiosity quotient), díky 
kterému mám neustále potřebu se záso-
bovat novými informacemi a rozvíjet se. 
To potom dohromady s IQ a EQ má vliv  
na rozvoj člověka a na to, jak může být

úspěšný. Z druhého pohledu si říkám, že 
žiješ jenom jednou a každý den se počí-
tá jako prostor pro strašně moc nových 
možností, zkušeností a posunutí se. Asi 
ten život tady nechci jenom tak probýt, 
ale aktivně ho utvářet.

Díky, Filipe, za rozhovor.
Já díky.

sbalíš si batoh a prostě odjedeš. To jsem 
udělal asi jenom jednou, procestoval jsem 
Evropu a bylo to skvělý. Chtěl bych určitě 
učit, protože to mi dává smysl. Chtěl bych 
dost času trávit se svými kamarády na růz-
ných akcích, protože vím, že je to důleži-
tý. Chtěl bych vzít tátu do USA a trochu 
ho vyvenčit z té jeho vesnické bubliny a 
z toho jeho konzervativního vidění světa. 
A za nějakou dobu, až budu mít rodinu, 
chtěl bych mít velké rodinné snídaně nebo

bych chtěl jet do Vietnamu nebo do Kari-
biku. Hrozně mě to láká a baví mě trávit 
Vánoce jinde než v Česku.

Co máš na bucket listu? Co bys chtěl v 
životě zažít, dělat, dokázat...?
Chtěl bych ještě nějakou dobu cesto-
vat. Zničehonic odjet a podívat se na 
život tady zase s nějakým odstupem a 
nadhledem. Chci zažít tu volnost, že 
si jednou řekneš, že všechno zahodíš, 
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pokračování z předchozího čísla

,Ne. Za pokus to nestálo.

Hned v pátek jsem se dozvěděl, že barista 
nedorazí. Spletl si velikosti kávy. Kro-
mě něj nepřijede ani ta cukrářka. Neví se 
proč. Henry mi ale řekl, že poslední dva 
dny ji už v cukrárně neviděl.

On nebyl vždy na ulici. Henry. Bydlíval 
v bytě. Nebyl to ani nijak malý byt. Jed-
noho dne se ale jeho soused rozhodl, že si 
postěžuje na hluk, který prý Henry dělá. 
Při té příležitosti si vymyslel i pár dalších 
věcí. A když už byl u toho, tak mu prý 
vadilo, že je Henry majitelem toho bytu. 
Majetek mu tedy byl zabaven a když se 
o tom dozvěděli v práci, tak ho okamžitě 
vyhodili. Od té doby už práci nikdy ne-
měl. Ani na ty nejméně důstojné brigády 
ho nevezmou, jelikož risk, který se s tím 
pojí, je moc velký.

Ráno mě probudil zvuk bušení na dve-
ře. V půlce schodů mi došlo, kdo by to 
mohl být. Jakmile jsem dveře otevřel, 
moje očekávání se naplnila. ,,Je tu někde 
pan Gordon?” zeptal se jeden z dozorců. 
Okamžitě jsem věděl, kdo za tím stál. 
Ten, kdo tady ani neměl být. Ten člověk z 
konce fronty v kavárně. Bylo mi jasné, že 
něco takového udělá.

Po chvilce už byli všichni vzhůru. V před-
síni stálo šest lidí, včetně mě, a proti nám 
dva dozorci. ,,Tak který z vás je Gordon?” 
Čekal jsem, že na něj ukáže. Ten podivín. 
Proč by taky ne, když on zavolal dozor. V 
místnosti ale bylo ticho. Nikdo nic neří-
kal. ,,Proč mlčí?” říkal jsem si. ,,Řekněte 
mi, který z vás je Gordon, nebo vás od-
vezu všechny!” zakřičel jeden z dozorců. 
Stále žádná odpověď. Oba dva se tedy za-
čali přibližovat, aby nás postupně všech-
ny spoutali.

Bylo mi jasné, že je konec. Neměl jsem v 
sobě ale vztek. Nikdo z nás nezradil ostat-
ní. Musel to být někdo z venku. Zmýlil 
jsem se. My už nic nezměníme, ale ales-
poň vím, že jsem nebyl jediný.

Od dveří se ozvalo další zabušení. Ne-
mohl jsem k ním jít. Jeden z dozorců 
tedy otevřel. ,,Je tu někde muž jménem 
Henry?” řekl první z dvou dozorců. Za-
stavil k dalšímu dozorci. ,,Zdá se, že se 

vyskytla komunikační chyba,” řekl po 
chvilce jeden. ,,Myslím, že ne. My jsme 
přijeli pro Gordona. Musela tedy proběh-
nout dvě nezávislá nahlášení,” odpověděl 
další. Všichni jsme se na sebe podívali. 
Tentokrát ovšem panovala poněkud jiná 
atmosféra.

To už ale před domem zastavovalo třetí 
auto. Vyřítili se z něj další dva dozorci, 
kteří se ovšem rychle zastavili, když skrze 
otevřené dveře viděli, že nejsou zdaleka 
první.

Neuběhlo dlouho a stálo v domě dvanáct 
dozorců proti naší šestičlenné skupině. 
Začali vybírat občanské průkazy. Trvalo 
jen chvíli, než jsme byli všichni rozmístě-
ní v autech. Zanedlouho určitě pojedeme. 
Najednou se otevřely dveře. ,,Moc se vám 
omlouváme, muselo dojít k nějakému ne-
dorozumění. Na vás si nikdo nestěžoval. 
Můžete jít a ještě jednou se vám hlubo-
ce omlouváme,” řekl mi dozorce. Vylezl 
jsem tedy z auta. Zůstal jsem tam jenom 
stát. Všichni odjeli a já tu stále jsem. 
Cože? Jak to, že mě nikdo nenahlásil? To 
nedává smysl. Co mám teď dělat?

Vrátil jsem se dovnitř. Stále jsem zpraco-
vával, co se právě stalo. Sedl jsem si na 
gauč a pustil si televizi. Po chvíli sledo-
vání jsem ji ale znovu vypl. Nemělo cenu 
tady zůstávat o nic déle. Vrátím se zpátky.

Sedl jsem si do auta. Ještě chvíli jsem jen 
přemýšlel, než jsem vyrazil. Proč to uděla-
li? Každý z nich. Možná se báli, že to udě-
lá někdo jiný. To si řekli všichni, takže to 
nakonec udělal každý. Jen kvůli tomu, že 
si mysleli, že se to chystá udělat ten druhý. 
Možná ale ne. Možná už není možné niko-
mu věřit. Je tak jednoduché se kohokoliv 
zbavit. Proč toho nevyužívat. Nic jako dr-
žení pospolu nebo spoleh už asi neexistuje.

Mám prostě začít znovu pracovat? Jako 
kdyby se nic nestalo? Co mám teď dělat? 
I když vlastně. Něco mě napadlo. Já nikdy 
nikoho nenahlásil. Má to nějaká pravidla? 
Asi si budu muset zajít na nejbližší úřad.

Vzal jsem si bundu a vyšel ven. Všechno 
na mě působilo strašně divně. Možná to 
znáte. Když se ve vašem životě stane ně-
jaká obrovská změna. Vy to pořád řešíte a 
je to pro vás středem všeho. Potom vyjde-
te ven mezi lidi a nikdo se na vás ani ne-
podívá. Nikdo totiž nic netuší. Jak by taky 
měli. Pro vás je to něco zásadního, ale pro 
kolemjdoucího se absolutně nic nezměni-
lo. Divný pocit. Tak ten jsem měl.

Cestou jsem se ještě zastavil v obchodě, 
abych si koupil tabulku čokolády. Celou 
jsem ji ale nesnědl. Je to na mě moc syté.

Po vstupu do budovy úřadu jsem chví-
li bloudil, dokud jsem nenašel oddělení, 
které jsem potřeboval. Byla tam fronta. 
Asi deset lidí. Chvíli jsem čekal, ale pak 
na mě přišla řada. Nevím, jestli to vyjde. 
Nevím, jestli to vůbec dává smysl. Říkali 
ale, že cokoliv někomu vadí, bude odstra-
něno.

,,Dobrý den, rád bych vyjád-
řil svou nespokojenost s reži-
mem.”

Hortenzie
 
Orchidej svou krásu skryla,
lotos na vodě uvadal,
tulipán nemiloval,
krásenka zneklidněla.
 
Nechť nám kosatec nezhyne,
v našem nitru i navenek,
a naše chryzantéma nestydne,
stejně tak náš záhonek.
 
Pesticidy ničíme brouky i nás,
brouky, co jedí naše květy,
však co poupě opravdu zachrání,
je konev plná moudré věty.
 
Konev rosou poskvrněna,
rosou štěstí naplněna,
včetně rosy smutku,
ale pomohlo to zármutku.
 
…
 
Voda 
 
Ona krása znenadání chřadla
Plná vana ba i umyvadla 
Tak seděla neklidně ve vodě
A přemýšlela o své svobodě
 
Myšlenky ji zavedly do místa
Kde skončí nejen sám pesimista
Kde také nalezneme všechno zlé
Zlé představy, staré známé - ty své
 
Nedostačuji postavě její
Nemohu být posedlá nadějí
Sny vždycky skončí a vyjde slunce
A pořád mám nešikovné ruce
 
Nemohu se totiž vrátit zpátky
Když ponořím se příliš do Svratky
A tak nehybně po vodě pluji
Nikomu nic už fakt neslibuji

Sára A.,  9. třída
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