Distanční
almanach
2020

sbírka povídek literárně dramatického oboru
ZUŠ Leoše Janáčka
v Havířově

PŘEDMLUVA
Rok 2020 je v mnoha ohledech opravdu zvláštní a současnou populací nepoznaný. Pro většinu lidí
na světě se bude navždy spojovat s pandemií. Pro mnoho žáků a učitelů bude synonymem nedobrovolného
distančního vyučování.
Žáci literárně dramatického oddělení se postavili k omezujícím podmínkám této výuky kreativně
a přizpůsobili své tvůrčí potřeby a schopnosti novým podmínkám. Když se (kromě společných
videokonferencí) nemohou scházet ve škole a společně vytvářet příběhy, které zároveň mohou spolu
předvádět, aktivně spolupracovat a komunikovat (což je krédo LDO), obrátili se k více k literárním aktivitám,
které osobní kontakty s ostatními nutně nepotřebují.
Předkládáme čtenářům výsledky naší práce v období od 18. března do 18. května 2020. Většina textů
je inspirována zadáním: jak prožíváme současnou situaci. Několik textů má daleko větší přesah
a několik textů je prostě kvalitní literatura bez ohledu na zadání. „Distanční almanach“ je sestaven z textů
žáků všech ročníků, od nejmladších po nejstarší. Texty nejmladších žáků nejsou nijak upravovány. Texty,
které přesahují kvalitu běžných literárních cvičení jsou zařazeny ve druhé polovině sbírky. Však posuďte sami.
Josef Bičiště
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Kryštof Klhůfek

Karanténa

Od té doby, kdy přišla karanténa jsme všichni doma. Máme ze školy hodně úkolů, které nám
zaberou hodně času. Někdy na zahradě opékáme buřty. Aby jsme se nenudili hrajeme si z legem a
když si nehrajeme z legem díváme se na filmy. Hraju doma na housle a učím se nové skladby.
Karanténa je nuda už se těším do školy.
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Václav Mazuch

Výlet
Vždy jsem rád, když můžu navštívit prarodiče. Vždy je u nich zábava a nějaké to
dobrodružství.
Naposledy, když jsem u nich byl, jeli jsme do Mikulčic na Slovanské hradiště. Když jsme
vylezli z auta hned jsme věděli, kam půjdeme. Šli jsme k soše Cyrila a Metoděje. Cyril seděl a četl si
knihu, zatím co Metoděj stál a držel kříž. Já a můj brácha jsme byli donuceni se tak taky postavit. Já
byl Cyril, ale místo knihy jsem držel mobil.
Pak jsme se vydali do nedalekého lesíka, kde rostlo spousta medvědího česneku. Když se
medvědi po zimním spánku vzbudí, jedí tento česnek. Já jsem jeden ochutnal a nechutnal mi. Prostě
nejsem medvěd.
Když jsme vyšli z lesa, zahlédli jsme novou lávku přes řeku Moravu. Přes ní jsme přešli a
házeli kameny do řeky (to byl můj nápad). Po chvilce jsme vylezli na tu lávku a pokusili se jí
rozhoupat. To se nám nepovedlo. Pak jsme se vrátili k autu.
Výlet mě dosti zabavil a vyčerpal. Těším se až zase navštívím prarodiče.
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Klhůfek Matěj

DADA
Posledních pár dnů byla pruda,
v podstatě jen samá nuda.
Učitelé posílají úkoly,
raději bych šel zpět do školy.
Po týdnu jen doma sezení,
jsme všichni k smrti ukrutně znuzení.
Od rána k večeru píšu jen úkoly,
bez smyslu života srdíčko zabolí.
Už nevím, co napsat, nic se tu neděje.
Přesto mi hluboko zůstává naděje.
Snad brzy ukončí tu noční můru,
neb přísahám že zapálím domácí školu.
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Viktorie Vojteková

COVID-19, Zabiják nebo přítel?
Strach, panika a úzkost to vše jsou reakce a příznaky nejnovějšího koronaviru. Já to ale
pociťuji jinak. Zatím se stoprocentně neví odkud či z čeho se vzal ale existuje mnoho
konspiračních teorií. Například že to bylo plánováno Kanadskou národní mikrobiologickou
laboratoří jako prostředek napadení Číny, problém ale nastal, když se to v Číně vymklo
kontrole a vir se rozšířil do všech kontinentů.
Další teorie pojednává o tom, že za tím stoji "Ilumináti" či mimozemšťané, kteří si nás chtějí
podmanit a virus jim pomůže dostat se k mladší a lépe ovlivnitelnější generaci, která je vůči
Covidu odolnější než lidé starší.
Čemu ale věřím já? Od malička mám vzpomínky, kdy jsme si s mou babičkou povídaly
o různých důležitých a seriózních věcech, např. o politice, komunizmu, životě v socialismu
a podobným tématům. Jednou babička rozvedla myšlenku, s kterou jsem souhlasila: na světě
je nás mnoho, Země je přelidněna, všeho máme nadbytek, ale stále chceme víc. Máme auto,
chceme novější. Máme dostatek oblečení, chceme nové, protože je modernější. Nedokážeme
si již sami ušít, upravit a přešít to starší.
Řekla: jednou se musí stát něco, co nás přiměje znovu si vážit toho co máme, ať už lidí,
rodiny, přátel nebo majetku a pokud by, nedej bože, pustila Čína nebo Amerika jakoukoli
bombu
do světa, většina z nás by to nezvládla (a to při nejlepším).
Přesně s těmito názory se ztotožňuji. Muselo se stát něco, abychom si všichni začali vážit
našich blízkých a možností které máme. Je pravda že "lidé musí umírat takhle to chodí" se
řekne lehce, dokud to nepotká naše blízké nebo nás samotné.
Konec konců vše zlé je pro něco dobré a to doslovně, jelikož NASA již potvrdila, že kvůli
omezení volného pohybu je v Číně vzduch čistší a v Benátkách voda průhlednější.
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Jak to tady dneska je?
Václav Meliš
Každé ráno se probudím
Nudím se nebo nenudím?
Co mám dnes vlastně dělat, sakra?
Ptá se má, nevím která, čakra
Nemůžeme chodit do školy
musíme však dělat úkoly.
Angličtina, němčina a Zeměpis,
řešíme denně tento AZ kvíz.
Každé ráno chodím ven
abych byl trochu zabaven.
Vláda nám dala tenhle ortel
na šití roušek máme fortel
Nemůžeme chodit do obchodu
a nemáme takovou pohodu
Ještě že máme doma telku,
Nahrazuje nám učitelku.
A tak to tady dneska je
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Viktorie Vojteková

Co je to pravda?
(zamyšlení nad otázkami co je pravda a co lež, jak funguje manipulace, jak důležité je kritické
myšlení)

Pravda je tvrzení nebo argument, který je skutečný a někým potvrzen. Opakem pravdy je lež.
Lež také nazývána jako Hoax - řetězové šíření poplašné nebo dezinformační zprávy, jejímž
primárním znakem je důraz na další šíření a agresivní útok na obavy nebo emoce čtenáře.
Mohou vzniknout z nepodložených informací, které se někde zaslechly. (Maruška povídala Janě a ta
to řekla Pavlíkovi, který to říkal v hospodě.) Informace se z pravdivých mění na lživé, aby čtenáře
zaujali, i když to jsou pouhé hoaxy.
Např.:
Novinář:

Pane Marečku, mohl byste nám dnes poskytnout rozhovor?

Pan Mareček: Jistě, jen se ptejte.
Novinář:

Dobrá. Začneme například tím, odkud pocházíte a kde máte nyní trvalé útočiště?
(haha novinář se směje).

Pan Mareček: Já pocházím z Ostravy ale kvůli hokeji a problémům s dojížděním jsem se musel
přestěhovat do Prahy.
Článek:

MLADÝ HOKEJISTA, JAN MAREČEK (20), SE MUSEL ODSTĚHOVAT AŽ DO
PRAHY KVŮLI PROBLÉMŮM. Celý článek si přectěte zde
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Matěj Klhůfek

Volba
Koho zachráníte: sedmnáctiletou těhotnou studentku, kterou opustil přítel, čtyřicetiletého
dělníka, který má rodinu, šestatřicetiletého neurochirurga, který je gay, pětašedesátiletého vědce,
který málem se svým týmem objevil lék na rakovinu, pětapadesátiletého kněze, anebo devítiletou
romskou holčičku, která hraje skvěle na housle?
Pacientka dorazí k psychologovy kvůli svým problémům se závislostí na telefonu
a rozpovídá se o tom, že pokaždé příchozí zprávě prostě musí vzít mobil do ruky a potom
na něm tráví i hodiny a nemůže se od něj odtrhnout. Doktor jí radí vyjít si se zbývajícími přáteli ven
a mobil nechat doma.
Po několika hodinách (a dalších pacientech) přijde mladý kluk, který má problémy
se šikanou. On sám ubližoval ostatním, aby získal pozornost údajných kamarádů. Mírně vyčerpaný
doktor mu řekne, ať se těch údajných kamarádů zbaví a najde si skutečné, kteří ho budou mít rádi
takového jaký je. Pacient poděkuje a odejde.
Je pozdě večer a už by měl přijít jen jeden Pacient. Pacient pomalu otevírá dveře očima hbitě
prohlédne místnost, pomalu vstoupí a usedne na židli. Celý se třese. Začne vyprávět
o tom, jak spatřil mimozemšťany, že ho chtěli unést a že unikl jisté smrti. Se strachem se ptá
doktora, jestli mu věří. Doktor mu odpoví, že mu samozřejmě věří, a že ho odkáže na svého kolegu.
Je pozdě večer, doktor se snaží usnout, ale stále v hlavě slyší všechny ty pacienty a stále
stejnou otázku. Z ničeho nic všechno ztichne. Doktor se zhroutí.
Koho zachráníte, studentku, dělníka, neurochirurga, vědce, kněze, nebo holčičku?

Běžně není žádná odpověď správná, ale pro tento příběh jsem si jednoho vybral a tím je
kněz. Naslouchá ostatním, ale jeho nikdo nevyslechne, problémy ostatních staví před ty své a tím
pomáhá. A proto je to můj hrdina, hrdina všedního dne.
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Matěj Klhůfek

V zajetí
Na moři jsme 123 dnů, je pozdě večer a zbytky posádky už spí až na pár mužů, mezi
nimiž jsem také já. Tupě jsme hleděli do moře a přemýšleli, že bychom možná měli to
pátrání po spáse vzdát. Jsme už přes čtyři měsíce na vodě, nemáme jídlo, pití a pomalu
ztrácíme
i rozum. Od té doby, co jsme přišli o kapitána a o navigátora, prožíváme každý den jen nudu
a čekáme na něco, co nejspíše už nikdy nepřijde. Mnoho z nás se pokoušelo zjistit kurz dle
větru, zapomínajíce na všechny, co už to marně zkoušely.

Den 149, na lodi jsem zbyl pouze já, zbytek posádky to nevydržel
a hromadně to vzdal.
Den 155, jsem naprosto vyprahlý, předevčírem mi došla voda a ryby už mi
přestaly brát.
Den 160, na obzoru jsem spatřil ostrov, vypadá opuštěně. Bohužel, jsem tak
slabý, že nejsem schopen napnout plachtu.
Den 161, na únikovém člunu se mi povedlo doplout na pevninu a najít zdroj
pitné vody a banánovníky. Pomalu si začínám stavět přístřeší a vytvářet hranici, abych
kouřem přivolal pomoc.
Den 168, obydlí i hranici jsem dostavěl. Problém je, že ji nemám čím zapálit.
Vydám se zpátky na loď, posbírat, co na ní zbylo.
Den 170, na lodi se mi povedlo ukořistit střelný prach, soudek rumu, pár lan
a křesadlo. Po zapálení hranice se, ale nic nestalo, hořela zhruba dva dny, ale nikdo
si mě nevšiml. (ani já jsem si nikoho nevšiml) Začínám se obávat, že opět přicházím
o rozum. Pomalu začínám vidět zvláštní obrazce.
Den 180, sledují mě, jsou všude kolem a nevím co dělat, není se kam ukrýt,
pokaždé mě najdou. Vím, co musím udělat, musím je zranit, oni o mě nic neví
a já toho využiju.
Den 185, udělal jsem to, co jsem musel, shořel mi dům, ukázalo se, že jim oheň
ubližuje.
Den 204, nemůžu nic dělat, všechno muselo shořet, už není nic, všechno jsem
spálil.
Den 210, vrátili se, jdou po mě a chtějí mě sežrat, ale takovou radost jim
neudělám, ne to já rozhodnu, jak umřu.
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Laura Starcková

BÍLÉ PLÁTNO
Místností se rozezněl dětský pláč. Malíř usedl před bílé plátno. Malé děvčátko svýma zelenýma
očima, pokukovalo po všech těch neznámých tvářích. Maminka si své dítě přivinula k sobě
a usmála se na něj. A malíř začal malovat.
Malé děvčátko všichni zahrnovali láskou, radostí, hračkami a dobrým mlíčkem. Malíř byl šťastný.
Na plátně se objevilo veliké, zářící slunce.
Děvčátko si nazulo své puntíkované bačkůrky a obrátilo své oči na maminku. Ta se povzbudivě
usmála a s pravou rukou na srdci dojatě popostrčila malou dívenku ke dveřím školky. Děvčátko se
naposledy ohlédlo a rozběhlo se za ostatními dětmi. Malíř byl zmatený. Na plátně se nyní rozléval
světle modrý mrak.
Děvčátko sedělo u stolu, před sebou chleba s játrovou pomazánkou. Nenávidělo jí. Tak rádo by ji
vrátilo, avšak nabubřelá učitelka ho nenechala. Bylo to poprvé co děvčátko někdo do něčeho opravdu
nutil. Malíř byl bezmocný. Na plátně se objevila tmavě zelená tráva.
Holčička poprvé usedla do školní lavice. Se zářivým úsměvem a novou kamarádkou vedle sebe,
zkoumavě hledělo na písmenka seřazené za sebou na tabuli. Malíř byl zaujatý. Malé červené
tulipánky se nyní vyjímali v zelené trávě.
Dívka seděla s růžovými tvářičkami a hlavou skloněnou. Ten chlapec, který se jí tak moc líbil, jí
nyní podával valentýnku. Koukla se mu do očí a lehce se usmála. Malíř se neuvěřitelně styděl.
Růžové gerbery se vyklubaly mezi stébly trávy.
A bylo to tady! Slečna třímala v ruce svůj červený diplom! S písknutím a za hlasitého tleskání,
vyhodila do vzduchu svou promoční čepici! Malíř byl na sebe hrdý. Opravdu hrdý. Fialový motýlci
poletovali mezi hromadou květů.
Mladá dáma, stála před obrovskou budovou. Její první pohovor měl nastat za pár minut. Nedokázala
ani popsat, jak moc se jí třepala kolena a srdce jako by jí chtělo z hrudi vyskočit. Malíř byl šíleně
nervózní. Tyrkysové kapky smáčeli květinovou louku.
Maminka držela v náručí svého novorozeného chlapečka. Jemně s ním pohupovala
a poslouchala jeho klidný dech. Tak moc v něm viděla svého manžela. A věděla že i on jednou
věnuje svou valentýnku milované osobě, tak jako to udělal před lety jeho tatínek. Malíř byl vděčný.
Na plátně roztáhla svá křídla bílá holubice.
Ve staré posteli ležela stará babička. Okolo sebe měla svá vnoučata. Za pravou ruku jí drží syn a
levou dlaň svíral v dlaních její manžel. Všichni měli na tváři zachmuřený výraz, jen babička se
usmívala. Moc dobře totiž věděla, jak se obraz povedl. Naposledy přejela pohledem své blízké a pak
zavřela vrásčitá víčka. Malíř se zvedl ze své židle. Přehodil přes plátno černý ubrus, uklonil se,
zhasnul
a s tichým zavřením dveří opustil svůj ateliér.
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Matěj Klhůfek

Zásahová jednotka
Velitel: „Tak jo, chlapi, na tuto chvíli jste čekali celý život. V bance je padesát
sedm lidí a z toho dvanáct útočníků. Oddíl Alfa má za úkol obklíčit budovu, oddíl Beta
musí zneškodnit všechny útočníky. Tak a už konečně přišel jejich popis, všichni jsou
oděni
do obleků, výška přibližně 175 centimetrů, poznávací znamení je, že všichni mají bílou
roušku a ruční zbraně ráže 9 mm. Jdeme na to!“
Oddíl Beta vyrazí zabarikádované dveře banky a svými kulomety namíří do
davu: „ruce vzhůru“ vykřikne jeden policista, v tu chvíli útočníci odhodí zbraně a
všichni v bance, útočníci i přepadení mají ruce vzhůru. Policista si uvědomí svou
chybu, ale už je pozdě. Všichni vypadají stejně. Snaží se napravit, co zkazil a zařval:
„Přepadení, ruce dolů!“ Samozřejmě v celé bance nemá nikdo ruce vzhůru. „Lupiči
ruce vzhůru!“ (to je samozřejmě ani nenapadne, naopak) Jeden z útočníku se
rozhodne odpoutat pozornost policistů a hodí nenápadně na okno nůž, který má
v rukávu. Všichni se tam podívají a útočníci se úspěšně ztratí v davu.
Důstojník oddílu Beta, oznámí veliteli, že útočníci se ztratili v davu a že obleky
a bílé roušky tu má většina lidí. Jednotka nemá jinou možnost než vzít všechny na
stanici k výslechu. Ale je tu jeden problém. Dodržet bezpečnou vzdálenost minimálně
dva metry. Nemají žádný způsob, jak je tam dopravit. Velitel se rozhodne, že není dost
placený na to, aby něco takového řešil, a tak je stejně všechny pošle jedním
policejním antonem.
Dodávka dorazila na stanici a hned se na forenzním oddělení začnou
identifikovat otisky prsů ze zbraní. Mezi tím, v záchytné cele, kde všechny drží,
napadne
jednoho
z útočníků začít kašlat. Všichni v místnosti se od něj začnou vzdalovat, jak nejvíce to
jde, přičemž ostatní rovnou volají sanitku. Útočníka okamžitě pár strážníků přemístí
do výslechové místnosti, aby nemohl ostatní nakazit.
Nakonec musí být všichni společně, policajti, zaměstnanci banky, klienti banky
i zločinci umístěni do karantény na stanici.
Jak to nakonec všechno dopadne? Odhalí nevinní zločince? Každý podezřívá
každého, zločinci se snaží uniknout trestu, všichni chtějí ztrestat viníky. A kdo jsou
viníci? A kdo je vlastně nevinný? Máme 14 dní na zjednání „spravedlnosti“.
Pokračování příště…
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Matěj Klhůfek

Zásahová jednotka 2
Na stanici panuje chaos, spravedlnosti se stále nedostává a viníci se úspěšně skrývají mezi
nevinnými. Otisky na zbraních nejsou, neboť všichni, jak lupiči, tak nevinní, měli rukavice.
V hlavní místnosti stanice se strhne šarvátka mezi dvěma osobami, jeden tvrdí, že ten druhý
je viník a ten se snaží bránit. Policista je odtrhne a na ruce jednoho z nich si všimne tetování.
Připadá mu, že už ho někde viděl a po chvíli uvažování mu docvakne kde. Toto tetování měl jeden z
pachatelů, když dali ruce vzhůru. Okamžitě ho dotáhne do jedné z cel a začne ho vyslýchat. Na
otázky, typu: kdo jsou ostatní pachatelé, odmítá útočník odpovědět. Policisté mu nabízejí zmírnění
trestu, pokud bude spolupracovat, že jinak si to odskáče i za své spolupachatele. „Stejně tvé
kumpány dostaneme, a pak běda ti!“
Odhalený lupič je pod velkým tlakem. Bojí se policajtů, ale ještě více má vítr ze svých kolegů.
Ví, že kdyby je naprášil, tak se o něho rovněž postarají.
V záchvatu paniky se rozhodne k zoufalé akci. Rozmáchne se, udeří policistu a z opasku mu
sebere zbraň. Nenamíří ji však na překvapené policajty, místo toho ji obrátí proti sobě, přiloží si ji
ke spánku a řekne: “Nesnažte se mě zastavit, pokud umřu, tak se nikdy nedozvíte, kdo z nich to
je.“ Pomalu kráčí z cely a policisté se mu vyhýbají. Podaří se mu dostat do středu hlavní místnosti,
kde namíří zbraň do stropu, kde visí obrovský těžký lustr a zmáčkne spoušť. Začne naprostá panika
a lidi se snaží spasit své životy za každou cenu, přičemž začnou utíkat požárním schodištěm ven
z budovy. Areál budovy se podaří obklíčit, ale už je bohužel pozdě.
Všem lupičům se podařilo dostat se ven, ukradli anton a ujeli. Zločinci jsou opět na svobodě
a spravedlnosti se (prozatím?) nedostálo.
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Laura Starcková

LOUPEŽ
Bylo brzké ráno, když šerif Konrský vkročil do divnické večerky. Měl zde řešit loupež. Někdo včera
odpoledne s pistolí v ruce požadoval pěknou sumu peněz. Vystrašená prodavačka mu je samozřejmě dala.
Šerif otevřel dveře večerky a prodavačka už ho tahala dovnitř za rukáv policejní uniformy. „Ještě že
jste tady šerife! Doteď jsem se z toho hrůzného zážitku nevzpamatovala.“ utírala si kapesníčkem čelo
prodavačka. „Dostal jsem od kolegy informaci, co se stalo, teď se musím ale zeptat vás, jak ten zloděj
vypadal? Všimla jste si něčeho neobvyklého?“ řekl šerif. „Inu pane šerife, to se vám bude těžko řešit. Teď,
když mají všichni roušky, ho budete hledat s potíží. Ale povím vám, jak ten hulvát vypadal. Měl krátké hnědé
vlasy, docela vysoký a celý v černém! Jen bílá rouška měla jinou barvu. Byla bílá s malými růžovými
hrošíky.“ dokončila svůj popis žena.
„Jé, vy už jste tady, pane šerif! No to je dobře, zrovna si jdu nakoupit, včera jsem to kvůli tomu
hroznému muži nestihla, jak jsem byla rozrušená. Ale vkus na vůni měl dobrý, to musím uznat,“ zdravila
šerifa starší dáma, která zrovna vcházela do večerky. „Dobrý den paní Skřehlíková. Vkus
na vůni říkáte?“ divil se šerif. „Ó ano! Já a můj nos to poznáme. Voněl jako levandulový prací prášek. Vlastně
mi připomněl mého zesnulého manžela.“ odpověděla paní Skřehlíková. „Váš muž byl zloděj?“ zeptal se
zděšeně šerif. „Ne, to ne! Ale když jsme se potkali, taky si všechno nechával prát v prádelně
u Svorky. Používají tam přesně tenhle práci prášek,“ zasmála se paní Skřehlíková. „To je úžasná stopa!
Děkuji! “ usmál se šerif a opustil večerku.
Už stál před dveřmi prádelny u Svorky. Vešel dovnitř a sundal si klobouk. „Dobrý den pane Svorko!“
pozdravil staříka za pokladnou. „Dobrý den šerife! Zase se vám ušpinila uniforma
od čokolády?“ zeptal se šerifa pan Svorka. „Ne pane Svorko, dnes jsem tu pracovně. Nenechával si
u vás vyprat někdo v poslední době bílou roušku s růžovými hrošíky?“ „Ale víte že ano? Už několikrát.
Tu už si s ostatním prádlem donesl, ale přinesl s sebou tentokrát i moc pěknou červenou bundu.
Ta se ale ještě pere. Přijde si pro ni asi za hodinu.“ usmál se stařík. „Výborně,“ zaradoval se šerif. „Proč pane
šerife?“ otázal se stařík. „To uvidíme. Mohu tady na něj počkat?“ zeptal se šerif a stařík udiveně odpověděl,
„samozřejmě.“
Přesně za hodinu se otevřeli dveře prádelny a dovnitř vešel docela vysoký muž s hnědými vlasy.
„Brej, jdu si pro bundu. Červenou.“ O šerifa nezavadil pohledem. A šerif věděl že to je jeho šance. Přišel
k němu zezadu. „Zatýkám vás za loupež v divnické večerce!“ zakřičel šerif a rychle mu nasadil pouta. „Jak
jste mě našli? Proboha, jak jste mě našli!? “ zmítal se zloděj. Toho si šerif ale nevšímal a už ho v želízkách
vedl k autu. Nechávaje zmateného pana Svorku za sebou.
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Sofie Bradáčová:

MOJE PRIMA SÉGRA
11. března 2020
Učitelka češtiny vstoupila do třídy. Zřejmě neměla dobrou náladu.
„Beztak zas bude písemka,“ sykla mi moje kámoška Nella.
„Třído,“ prohlásila češtinářka. „Právě nám bylo oznámeno, že z důvodu šíření pandemie koronaviru se od
zítřka uzavírají školy.“
Asi si dovedete představit, co následovalo poté. Křik, jásot, další a další salvy smíchu a všeobecného veselí.
Naše škola má dost tlusté zdi, ale i přes ně jsme slyšeli podobné reakce ostatních tříd.
„Klid!“ vyštěkla češtinářka. „Uklidněte se, protože není jediný důvod se radovat!“
Jak, není důvod se radovat? Vždyť budeme mít prázdniny! Chápete to?! Prázdniny!
Hm, jako by mi češtinářka četla myšlenky. „To nebudou prázdniny,“ ujistila nás. „Budeme vám zadávat úkoly
online!“
No dobře, ale žádné vstávání v šest ráno nebo večerka v devět!
„A nezapomeňte, prosím, kvůli čemu se školy uzavírají,“ dodala.
No dobře, co se děje, je strašné, ale… zavírají se školy!
„A taky že se školy uzavírají až od zítřka, takže si dnes napíšeme slohovku na známky!“
Cože?! Zbláznila se nebo co?! Vždyť žádný test psát nemáme! Nemáme nic nahlášené! To přece nemůže…
„Napíšete mi charakteristiku vaší sestry nebo bratra,“ prohlásila.
Dělá si legraci?
„No nekoukejte na mě a ty, Vitásku, rozdej sešity! Potřebujeme nasbírat známky!“
„Já jsem v háji,“ pošeptala mi Nella a já s ní souhlasila. Od Vitáska jsem si sešit brala se stejným výrazem, jako
by mi nabízel ropuchu.
„No, pište, datum, téma hodiny – ať to stihneme, budou za to známky!“ popoháněla nás češtinářka.
„Vždyť jo,“ zavrčela jsem a otráveně jsem na prázdnou stránku sešitu napsala:
Charakteristika mojí sestry
Mám sestru, Veroniku. Má ráda angličtinu a nesnáší matiku.
Ne, zarazila jsem se. Není to naopak? A nemá náhodou ráda dějepis? Nebo… že by přírodopis? Hm, tak to
přeskočím, rozhodla jsem se a druhou větu škrtla.
Chodí do gymnastiky.
Ne, počkat, zarazila jsem se. Chodí Verča do gymnastiky nebo na volejbal? Nebo že by hrála fotbal? Hm, tak
nic, zaúpěla jsem. Tak budu psát o něčem jiném….
Její oblíbená kniha Dívka ve vlaku.
Neee… a není to Harry Potter? Nebo ten… Malý princ? Ach jo…
Její nejlepší kamarádka je…
Není to ta… Alice? Ne, počkat. Jak se sakra jmenuje ta holka, ke které chodí skoro každý víkend?!
V tu chvíli zazvonilo. „Odevzdejte mi sešity!“ nařídila nám češtinářka. No, ještě že se zítra nejde do školy. To
bude koule, zaúpěla jsem. Zas týden neuvidím mobil.
Zbytek dne nikdo nemluvil o ničem jiném než o uzavírání škol. Jenže já byla pěkně naštvaná. Zas si budu
muset vyslechnout maminčinu přednášku, jak „nechápe, že na svoje známky tak kašlu“.
A zřejmě si tu samou přednášku budu muset vyslechnout i od češtinářky.
„Zuzko, mohla bys ke mně do kabinetu, prosím tě?“ požádala mě. „Potřebuju si s tebou o něčem promluvit.“
„Nemusíš na mě čekat,“ řekla jsem Nelle a vydala se za češtinářkou.
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„Zuzko, můžeš mi to vysvětlit?“ zeptala se mě a ukázala mi můj prázdný sešit.
„Já… si to opravím,“ vykoktala jsem. Proč to tolik hrotí? Náhodou, to je moje první koule za tenhle školní rok!
„Ale mě vůbec nejde o tu známku, Zuzano,“ řekla.
„Tak o co?“ zeptala jsem se zmateně.
Učitelka se na mě podívala. „Zuzanko, když jsem vám zadávala úkol, šlo mi o to, abyste se zamysleli nad tím,
co pro vás sourozenec znamená, co vám dává, co dáváte vy jemu – a tím ani zdaleka nemyslím jen materiální
věci. Chtěla jsem, abyste si uvědomili, jak vás váš sourozenec obohacuje.“
Zrudla jsem. Pravda je, že jsem s Verčou poslední dobou trávila málo času, ale…
„Nijak tě nesoudím,“ řekla. „Ale zkus se nad tím zamyslet, hm? Tento úkol měl být především pro tebe,
Zuzko. Aby sis uvědomila, jaký dar a požehnání je mít sourozence. Ne vždy, ale… však víš, co tím myslím.“
Najednou se podívala na hodiny. „No, už tě tam nebudu déle mučit, můžeš jít. Ale přemýšlej o tom, co jsem
ti řekla, Zuzko.“
„Líp to nešlo,“ řekla jsem mamce, když jsem jí ukazovala červenou pětku v sešitě.
„Hůř taky ne,“ odvětila suše mamka. „Já vážně nevím, co ti k tomu mám říct, Zuzko. Nejsi schopná napsat pár
věc
o své sestře? To máš z toho, že pořád koukáš do toho mobilu. Chatuješ tam úplně s cizími lidmi a s vlastní
sestrou nepromluvíš ani slovo!“
A je to tu, pomyslela jsem si v duchu. Věděla jsem přesně, co bude následovat. Ale vnitřně jsem věděla, že
má pravdu. Ano, denně si píšu s úplně cizími lidmi. Ale kdy jsem naposledy mluvila se ségrou?
„Myslím, že ti prospěje, když ti na dva týdny mobil zabavíme!“
„Na dva týdny?!“ zděsila jsem se.
Velká chyba. „Zuzano!“ vyštěkla mamka. „Přineseš domů pětku z prověrky a tváříš se, jako by se nic nedělo.
A to nemluvím ani o tom, že jsi včera, místo toho, aby ses učila, byla celé odpoledne na mobilu!“
„Ten test nebyl nahlášený dopředu,“ zamumlala jsem.
„Zuzano, už toho mám vážně dost! Koleduješ si o to, že ti ten mobil zabavím na tři týdny!“ vyhrožovala.
„Takže se laskavě vzpamatuj a běda ti, jestli ještě jednou přineseš domů pětku a budeš se tvářit, jako bys
neměla sebemenší starost na světě!“
Vycítila jsem, že bude nejlepší se vzdálit. „No, emh, tak já… se jdu učit.“
„To bys měla,“ odpověděla přísně mamka.
Vyšla jsem po schodech a zaklepala na dveře pokoje Verči. „Ségra, mám problém.“
21. 4. 2020
CHARAKTERISTIKA MÉ SESTRY
K něčemu se přiznám. Jsem vážně příšerná sestra. Poslední dobou jsem s Verčou netrávila příliš času.
Přitom jako malé jsme spolu trávily každou volnou chvíli a já si nepřipouštěla, že by mi to chybělo. To
všechno mi dochází až teď, kdy se svou rodinou trávím celý den, každou volnou chvíli. Teprve nyní mi
dochází, jak málo toho vím o své sestře.
Netušila jsem, že miluje plavání a nesnáší tenis. Neměla jsem ani ponětí, že ségra miluje horkou
čokoládu,
ale nenávidí bonbóny. Že čte všechny knihy od Boženy Němcové. Nebo že nemá ráda vanilkovou zmrzlinu.
Že má ráda vánoční cukroví, ale ne perníčky. Nedošlo mi, kolik mi toho tenhle člověk mohl dát.
Nejsem na to pyšná, ale jsem ráda, že jsem na to přišla. Nyní jsem ráda, že Verču mám a za nic na světě
bych ji nevyměnila. Verča je totiž ta nejlepší sestra na světě.
Zuzana Konečná, 7. A.
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