
OCHUTNÁVKA  ze  „slohovek“ našich deváťáků. A co nabízíme?  

Dvě úvahy a jeden strašidelný, přímo hororový příběh… 

 

 

Poruchy učení 

Často přemýšlím o poruchách učení.Patří mezi ně ADHD, dysgrafie, dysortografie, 

dyslexie a mnoho dalších. Ale můžeme za to my (jako osoby) nebo všelijaké 

okolnosti? Někteří (je jich málo) získali poruchu dědičně, ale zbytek tím, že matka 

v těhotenství spadla, utrpěla zranění, pila, kouřila anebo jako moje maminka, brala 

léky pro udržení těhotenství a má obrácený RH faktor. 

To vše může způsobit poruchu. My už bohužel čas nevrátíme. Jediné, co můžeme, 

je s touto pomyslnou koulí na noze bojovat. A jde v tomto boji o rodinné zázemí 

nebo jen o to, že se nám prostě nechce? Já sama to moc dobře neposoudím. Moje 

zázemí je velmi dobré. Jsem od malička vedena k tomuto boji, abych nemusela v 

brzké době hodit ručník do ringu. Nemůžu říct, jestli v horším stadiu poruchy s tím 

lze ještě něco dělat, ale každý z nás by měl mít alespoň minimální snahu to změnit, 

i když nemá třeba ideální zázemí nebo i v té chvíli, kdy se mu nechce. Snažit se 

nevymlouvat se na ten cár papíru z poradny, protože ten list tu nebude vždycky 

s námi, a čím dřív to pochopíme, tím líp pro nás. 

A i když to vidím od života jako velkou křivdu, smířila jsem se s tím. Podívat se 

realitě do očí by měl každý z nás a ne jen my lidé s poruchou, ale i ti, kteří ji nemají 

a neváží si toho, že „mají s hůry dáno“. Klidně by mohli vystudovat, ale neudělají 

to, protože se jim prostě nechce. Zato my, když už jednou nasedneme do rozjetého 

studijního vlaku, už si nemůžeme dovolit vystoupit, a vlastně ani nechceme. 

Lidí (typů) je na světě spousta: 

* Lidé, kteří se nám snaží jakkoliv pomoct, poradit, podpořit – díky za ně. 

* Pak i lidé, kteří nezačali nebo přestali bojovat. 

* Taky i ti, kteří mají s hůry dáno, ale nevyužijí tuhle luxusní možnost. 

* Někteří bojují s poruchami a jsou rádi za každou pomoc. 

* Ale i ti, kteří nás označují za de…y a neměli v nás naději nebo nás při nejlepším 

ignorovali či házeli do jednoho pytle – doufám v boží mlýny... 

                                                                        autorka textu chce zůstat v anonymitě 



VÝKŘIK DO TMY 

Ten večer, tehdy 12.12.2012, jsem seděl s kamarády u piva v hospodě a nadával 

jako obvykle na politiku a šéfy snad jako každý Čech. Byl to večer jako každý jiný, 

jenže tentokrát mi zavolal asi o půl desáté soused, že v mém domě slyší nějaký 

rámus. Ať jdu okamžitě domů a zkontroluji to, neboť on musí neprodleně do 

nemocnice, protože mu umírá otec.  

Rychle jsem tedy zaplatil a spěchal domů. Opilý jsem moc nebyl, měl jsem dnes 

pouze dvě piva. Chtěl jsem jít zkratkou, jenže ta byla uzavřená. Musel jsem tedy 

projít ulicí, kterou zdejší teenageři nazývají ´“temná,, . Nikdy jsem nad tím moc 

neuvažoval proč asi, protože tudy téměř nechodím. Ale pak jsem to pochopil... byla 

to ulice, kde nebylo žádné osvětlení, lemovaná vysokými zdi, tudíž sem 

nepronikalo žádné světlo. I když si o sobě myslím, že jsem celkem odvážný, ten 

prostor mi naháněl husí kůži. Celé tělo se mi vnitřně chvělo a neustále jsem měl 

pocit, že mě někdo sleduje. Ulice byla dlouhá. Najednou jsem si všiml, že přede 

mnou někdo jde a drží v ruce lucernu. Nevěděl jsem, kdo to je, jen jsem podle 

siluety se dalo odhadnout, že je to žena. Měla dlouhé, jakoby středověké šaty. 

Zrychlil jsem krok a chtěl ji dohnat, abych nešel sám. Sníh mi křupal pod botami, 

vzdálenost se zmenšovala. Dívka se otočila, měla tvář plnou děsu a v očích slzy 

jako hrachy. Zastavil jsem. ,,Mohu jít s Vámi? Sám se tu bojím,“ zeptal jsem se jí 

opatrně. Neodpověděla. Jen se otočila, krátce se ještě ohlédla a šla dál. A vtom 

jsem si uvědomil, že neslyším její kroky, i když jsem tak tři metry od ní. ,, Jak se 

jmenuješ?“ zeptal jsem se roztřeseným zvýšeným hlasem. Dívčina se opět 

zastavila, pohlédla na mě přes rameno a nelidským hlasem zašeptala: ,,Jsem.. 

smrt!“ a začala se dětinsky hihňat, až mi z toho tuhla krev v žilách. Je snad z 

blázince? Není zdrogovaná? Nemám zavolat záchranku nebo někoho? Vtom sebou 

zničehonic žuchla na zem a nevydala ani hlásku. Rozběhl jsem se k ní a chtěl 

zkontrolovat tep. Nenahmatal jsem ho! Dívka se na mě dívala ledovým, prázdným 

pohledem a vydechla: ,,Nesahej na mě! Jsem smrt! Chápeš?! Jdi pryč!!‘‘ a 

rozplakala se. Přepadla mě panika a rychle jsem utekl. Najednou jsem otevřel oči a 

probudil se doma v posteli. Strachy celý zpocený. Oddechl jsem si. Bylo 

12.12.2012. Den jako každý jiný.  

Večer jsem strávil v hospodě. Nikdo samozřejmě nevolal. Hodil jsem tedy starosti 

za hlavu a pil a pil. Asi v jedenáct jsem šel domů. Zkratka však byla uzavřená. 

Udivilo mě to, ale vzal jsem to statečně a šel tedy ‘‘temnou,, ulicí. Po chvíli chůze 

přede mnou zasvítilo světlo. Lekl jsem se. Rychle jsem chtěl vytáhnout mobil a 

posvítit si. Jenže mobil nikde! Polilo mě horko. Statečně jsem ale šel dál a rozhodl 

se dívky si nevšímat. Jenže to nebyla dívka! Ze zatáčky se vyřítila motorka a řítila 

se přímo proti mně. Uskočit nebylo kam. Ulice byla příliš úzká. Před očima se mi 

promítl snad celý můj nudný život. Zmohl jsem se jen na výkřik.  



Po srážce přišel motorkář zkontrolovat těžce raněného. Byl to soused, který spěchal 

do nemocnice. Doma na nočním stolku svítila na mobilu zpráva: POJĎ DOMŮ. JE 

U TEBE DOMA NĚJAKÝ RÁMUS. JÁ MUSÍM OKMŽITĚ ODJET. PEPA… 

Autorka si přeje zůstat v anonymitě 

 

 

 

 

Myšlenky 

Jsou dobří lidé a jsou špatní lidé.. No a jak je rozeznáme? Co když se dobrým 

lidem dějí špatné věci, a naopak špatným lidem ty dobré? Jak zamezit tomu, 

abychom se neunáhlili a bezhlavě důvěřovali cizímu člověku. Jestlipak je na nás, 

tyto lidi soudit. Mohou za to, že jsou takoví,  jací jsou? Jistě. Mluví za ně jejich 

činy. Ale jaké domněnky je k těmto činům dovedly? Zda mají či nemají důvody ke 

svému chování. Kde hledat původ? V rodině, kde člověk vyrůstal? Nebo v genech? 

Zda už se člověk tak narodil? Samozřejmě. Jsou to jen dohady a úvahy. Ale jak se 

dá odůvodnit chování průměrného mladého člověka a jeho špatné chování v 

průběhu dospívání? Rodina ani geny ho nezměnily. No ne? Změna chování nastala 

až po určité době. Proč se tedy tak razantně změnil? A co teorie o „hierarchii 

společnosti“? Co když vám řeknu, že právě společnost okolo něj, kamarádi, 

spolužáci, učitelé, ho změnila? Když člověk nemá silnou vůli, snaží se zapadnout. 

Chovat se tak, aby se ostatním zalíbil. Snad jestli ho přijmou jako sobě rovného. 

Ale proč dovolí, aby ho okolnosti změnily. Stojí mu to za to? Aby začal novou 

etapu svého chabého života. Dostal novou roli. Říká si, že začne znovu. Bude 

lepším člověkem. Nové priority. Nové zájmy. Změny k přístupu věci. V pohledu na 

svět. Říká si, že už nebude jako dřív. Jistě, jak hloupě si nalhává a s růžovými 

brýlemi si maluje nový život. Říká se, že život je změna. Tak proč se podle toho 

neřídit. Ale dokáže se člověk úplně od základů změnit? Rozpustit na prach všechny 

předešlé zvyky? Kontakty s přáteli, kteří nebyli dost dobří? Dost „cool“? Nejspíš 

ne. A i tak neví jistě, zda se mění k lepšímu či horšímu. Někteří lidé si ani 

neuvědomují, že se mění. To se bohužel dovídají až posléze. Od koho? Od svých 

přátel. Rodiny. Až když těm všem, na kom vám záleželo, jste ublížili. A to 

nenávratně. Jsou to okamžiky, ty vyryté vzpomínky, kterých už se nezbavíme. 

Nelze je vymazat. Ale přesto, jsou to jen hloupé přetvářky. Jen masky. Hrajeme si 

na něco, co nejsme. A nikdy nebudeme. Přesto jsme pouhými loutkami. Kulisami 

na jevišti jménem Svět, v hlavní roli Život. Ale ano, člověk se může změnit. Nejen 

v zajetí společnosti, ale také v případě nějaké velké události. Akce, jež otřese 

základy vašeho života. Přehodnotí vaše názory a představy o smyslu života, o 



nenasytných lidech, o životě, ba i o smrti. Ano. Třeba o klinické smrti, kdy 

zamřete, ale přesto se po určité době vaše srdce probudí zpět k životu. Jak to? 

Elektrošoky? Z vědeckého pohledu ano. Ale z pohledu člověka? Co když to byl váš 

osud? Ještě nenastal ten správný čas. Máte tady strašit ještě pár let. Lidé, co si tohle 

prožili, už nikdy nebyli stejní. Tvrdí, že smrtí to nekončí, ale začíná. Ale zpět k 

tématu. 

Člověka může změnit převážně nějaká životní událost. Smrt blízké osoby. Ztráta 

zaměstnaneckého poměru, kdy se z čista jasna objevíte na špinavé ulici s 

prázdnými kapsami. Jistě. Uvědomíte si, co znamená život. Co znamená žít. 

Přežívat ode dne ke dni. Také si nejspíš uvědomíte, že pro Svět vůbec nic 

neznamenáte. Když nemáte přátele, o které se můžete opřít, nejste nikdo. Jste jen 

jeden člověk z necelých 7 miliard. Ano. Všichni jsme nahraditelní. Tahle 

zanedbatelná myšlenka člověka změní. Ale žijete pro sebe a pro svou rodinu a 

přátele. To je důležité. Jenže problém vězí v tom, že se neměníme jen v souvislosti 

s životními tragédiemi. Ne. To by bylo moc snadné. Může nás změnit náhlý příjem 

peněz. Nějaké zdědíme. Najdeme výhodný byznys. Člověk se vyhrabe z chudých 

poměrů až na vysokou životní úroveň. Ano, peníze nás mění. Získáváme pocit, že 

můžeme všechno. Dostaneme se do nějakého konfliktu, problému, jak to vyřešit? 

No, máme dostatek peněz, tak proč někoho nepodplatit? Peníze nám zaplavily 

mysl, jako nějaká choroba. Je to jedna z nejhorších vlastností člověka. Peníze. 

Chtíč. Hlad má velké oči, říká se. Začínáme pomalu. Maličkostmi. Ale postupem 

času to nabírá na síle. Chceme víc a víc. Nejspíš si to ani neuvědomujeme. Jenže 

váží si pak člověk něčeho? Když si může koupit vše, nač si vzpomene? Nejspíš ne. 

Přestane si vážit i života. Když on si kupuje blbosti a jiní lidé umírají hlady.  

Ale co znamená samotný život? Pro někoho je to rodina, vzdělání, kariéra. Ale taky 

sex, drogy, alkohol, lži pomluvy. No a k pomluvám patří žárlivost. Proč? Proč lidé 

pomlouvají? Protože žárlí a závidí. Žárlí na druhé. Chtějí být jako oni. Touží být 

stejní. Nosit stejné oblečení. Účes. Být jako celebrity. Ale kdo by chtěl být stejný 

jako nějaká jiná osoba? Kdo by chtěl být kopií? Přece niko. Dělat věci po svém.    

A ne slepě poslouchat někoho jiného. Být výjimečný. Svůj. Originál. Až se 

odebereme z tohoto světa, protože smrtí to jen začíná, měl by si nás někdo 

pamatovat. Naše činy. Naši víru nebo myšlenky. Měli bychom své děti učit být 

dobrými lidmi. Učit je, že dobrá rodina je základ života, pokračování rodu. 

Předávat zkušenosti. Předat jim, že je důležité odpouštět, milovat, vážit si druhých i 

s jejich chybami, protože na rovinu -  nikdo není dokonalý. Ale taky jim pomoct při 

zjištění, že na planetě žijí jak dobří tak i zlí a chamtiví lidé. Lidé, co žijí jen pro 

peníze, alkohol a utrpení, které sami způsobují ostatním. Bohužel i tito lidé dál 

předávají svou zkaženost a odpor. Ale je to na nich. Na dětech, jež nesou břímě 

nové generace. Zda budou jako jejich rodiče, nebo budou přesným opakem. A jak 

využijí své zkušenosti, které získali v mládí. V té brzké době, kdy museli velmi 

rychle dospět, aby se sami o sebe postarali. Protože nic není zadarmo. Tudíž ani 

naše planeta, příroda. My ji nevlastníme, nepatří nám. V naší době jsme pouhými 

parazity, kteří ničí. Ale před cca 100 lety tomu tak nebylo. Žili jsme s planetou v 



symbióze. Příroda nám poskytovala své bohatství a my na oplátku dbali na její 

zdraví. Podle vědců tady žijeme už 2 miliony let. A tak se ptám, jak je možné, že 

jsme ji za pár desetiletí úplně zničili? My ji zdevastovali válkami, těžbou ropy jako 

pohonnou hmotou. Špatným vlivem na ovzduší z některých elektráren, co vypouští 

škodlivé emise. Astronauti, kteří vypustili do vesmíru odpadky. A gravitace je drží 

v nekonečném cyklu. Jsou jako miniaturní planetky obíhající nás, jako i my 

kroužíme kolem Slunce. A kdo to dopustil? Kdo to byl? My. My a naše potřeba si 

ulehčit život. Lidský chtíč. Někdo by si pomyslel, že už jsme si to uvědomili a něco 

s tím dělali. Jenže pravda je taková, že o těch dříve zmiňovaných problémech ví asi 

polovina populace a 1/3 z ní s tím něco dělá. Chce aby pro naše děti a děti jejich 

dětí ze Světa aspoň něco zbylo. No a ten zbytek? Zbytek je natolik líný a 

jednoznačně zdegenerovaný, aby s tím něco dělal. Jim záleží jen na sobě a době, ve 

které žijí. Na televizích, telefonech, internetu a počítačových hrách.  

Dámy a pánové, to jsou ti špatní, deprimovaní a dlouhým věkem poznamenaní lidé, 

na kterých se podepsal zub času. A jednoznačně sobeckost, lenost, žárlivost, hněv, 

chtíč, zloba, to jsou nejhorší vlastnosti člověka. A svědomí? Mají tihle povrchní 

lidé svědomí? A co to znamená lidskost? Znamená to milovat? Odpouštět? 

Obětovat se pro dobro druhých? To jsme se z dějin lidstva nic nenaučili? Máme 

vyspělou technologii a létáme do kosmu, naše sonda už opustila mléčnou dráhu a 

lékaři jsou schopni téměř zázraků. Například dokáží zachránit postižené a 

znetvořené děti neschopné pohybu, i když z toho života plného bolesti nic nemají a 

jsou odkázáni na druhé. Dokáží provést operaci mozku, srdce a očí. Ano, dokáží 

spoustu dalších užitečných věcí. To ano. Ale už lidí nezajímá, že ničí planetu a 

půlka lidí trpí nedostatkem jídla a pitné vody. Žijí ze dne na den. Nemají kde 

bydlet. Nemají co na sebe. A proč? Nemají práci? Proto nemají peníze na obživu? 

Ale vláda a politici si kupují zbytečně předražená auta, kterými stejně nejezdí. 

Vlastní několik luxusních vil, které neobývají. Nemají pořádné rodiny, protože se 

na bohaté muže lepí krásné ženy jen proto, aby si je vzali a měli s nimi děti a pak se 

rozvedly a požadovaly alimenty. Co z těch dětí bez rodičů vyroste? Když si je 

rodiče kupují drahými věcmi. Mají tolik peněz, že už neví co s nimi? Ale váží si 

pak něčeho, když si mohou koupit, nač si vzpomenou? Váží si samotného života? 

Ale vědí, co je to život? Šetřit si peníze, abyste vyžili na celý měsíc? Ne, oni takové 

starosti nikdy neměli. A takoví lidé nám vládnou. Jdou nám příkladem, máme v 

nich hledat vzor. Mít respekt. A přitom nám v jednom kuse lžou. Nechtějí, 

abychom věděli o mimozemské civilizaci. Tlučou nám do hlavy, že jsme v tomto 

obrovském, neustále se rozpínajícím vesmíru sami. Chtějí nás ovládat. Pozorovat, 

jestli jsme hodné a poslušné ovečky a jdeme společně se stádem. Hlídají nás. 

Nedají nám možnost prosazovat své názory a představy. Nedají nám na to čas, 

chtějí, abychom šli z práce do práce a na nic se neptali. Schválně zvyšují ceny jídla, 

daně, abychom více pracovali a uživili se a oni si přitom napakovali kapsy penězi. 

Ale není snad naší tzv. povinností zpochybňovat slova těchto chamtivých a lstivých 

lidí? Byli byste ochotní se změnit k lepšímu? Nebýt líní a začít dělat něco málo pro 

naši planetu? Pomůžete i tím, že budete třídit odpad. Když si to uvědomí větší část 



lidí, bude to mít nějaký účinek. Nebuďte ti zabednění, zlí lidé zahledění jen do 

sebe. Máte na víc. 

Adéla Brázdová 

 

 


