24.dubna 2013 jsme navštívili televizi ZAK. Navštívili jsme ji v rámci exkurze, kterou naše škola
vyhrála v soutěži o nejhezčí reportáž.
Když jsme vešli dovnitř, byla jsem překvapená. Vždy jsem si představovala, že v televizi bývá chaos,
zmatek a stres. Realita však byla úplně jiná než mé očekávání. Byl zde naprostý klid a každý se plně
soustředil na svou práci, někteří zaměstnanci měli dokonce sluchátka na uších.
O to horší bylo, když tam vešlo dvacet upovídaných dětí v rozmezí od 8 do 11 let.
Naštěstí nás Viktor Nový, bývalý žák naší školy a současný zaměstnanec TV ZAK, zavedl do natáčecího
studia, kde děti mohly povídat, jako o život a klást své případné dotazy, kterých nebylo málo.
Pan.Nový nám ukázal televizní kamery, čtecí zařízení, které děti obzvláště zaujalo, a mnoho dalších
věcí, bez kterých by se natáčení neobešlo.
Následně si každý z nás vyzkoušel, jaké to je stát před kamerou. Pan Nový nám dokonce spustil i čtecí
zařízení, aby to bylo se vším všudy!
Po hodině povídání si o vysílání, různých televizních akcích, zábavných historkách apod. následovaly
naše rozhovory s Viktorem Novým. Ochotně nám odpověděl na všechny naše otázky. Jeden
z rozhovorů, který měly v režii žákyně ze sedmých tříd , se dokonce natáčel a odehrával v prostorách
televizní rubriky „Studio Z“. Ačkoliv byly holky nervózní, nedaly to znát a rozhovor se jim velmi
povedl. Jsou z nich hotoví profíci!
Po skončení exkurze pan Nový nám všem rozdal balónky, které měly umalých dětí velký úspěch.
Poté pan ředitel s panem Novým zavzpomínali na staré dobré časy na „Jednadvacítce“.
Celá exkurze na nás všechny moc zapůsobila a co se týče mě, celé ty tři hodiny strávené v ZAKU mě
velice inspirovaly…

Kristýna Žaludová, 8.A

Nyní Vám přinášíme rozhovor s bývalým žákem naší školy Viktorem Novým.

Jakou funkci v současné době zastáváte?
Manažer marketingu.
Slyšeli jsme, že jste kdysi býval žákem naší školy, lákalo Vás toto povolání už tehdy?
Lákalo mě dělat něco, kde jsou lidé. Lákalo mě dělat něco, co není každý den stejné. V tu chvíli jsem
určitě nechtěl do zpráv. Když byl někde film, nebo když jsem viděl cokoliv, co se natáčelo, tak jsem
měl takový vnitřní pocit, že to je to, co by mě bavilo.
Ale ve srovnání třeba s mou spolužačkou ze třídy s Kristýnou Leichtovou (herečka), tak ta už od
malička věděla, že chce být herečkou, hrála už jako malá. Já jsem v tu chvíli ještě televizí nevěnoval a
dlouho poté také ne. Takže to byl opravdu jen takový vnitřní pocit.
Co všechno obnáší Vaše práce?
Zajišťuji marketing pro televizi ZAK, pro Jihočeskou televizi, asociaci krajských televizí, Czech regio
TV, což je naše agentura, a nějaké další společnosti.
Má další práce obnáší to, že se starám o komunikaci ve firmě, starám se o komunikaci firmy směrem
ven, občas se starám o reportáže, o nějakou produkci, konzultace vysílání, starám se o politické
kampaně ,politické zakázky. A mnoho dalších, dalších věcí.
Těch rolí je opravdu hodně. A v současnosti je trend, že se málokdy setkáte s tím, že jeden člověk,
v takto malé firmě dělá jen jednu věc.
Jak dlouho pracujete pro televizi ZAK?
Asi pět a půl roku.
Je to hodně časově náročná práce?
Neuvěřitelně. Když to srovnám, tak jsem prakticky obětoval veškeré kamarády, veškerý svůj volný
čas, veškeré koníčky. Všechno co jsem měl, jsem v prvních třech letech, plus době, kdy jsem dělal
v TV Prima, obětoval. Dnes už je to trošičku lepší , ale prakticky i tak dělám standartně kolem 12‐14h
denně.

Máte nějaký cíl, kterého byste chtěl ve své kariéře dosáhnout?
Nevím, jestli v kariéře, já nejsem kariérista. Já si chci vydělávat peníze prací, která mě baví. A abych
měl čas na věci ,které mě baví mimo práci. Takže mě je prakticky jedno, co budu dělat, mě baví
spousta věcí, samozřejmě by se našly věci, které bych dělat nechtěl, ale mně stačí vydělávat dostatek
peněz na to, abych mohl žít, jak chci, to je můj cíl. Jestli to bude tady, nebo v nějaké jiné firmě je mi
celkem jedno.
Jak vzpomínáte na naši školu?
Krásně . Vzpomínám prakticky několikrát do měsíce. Vždy říkám , jak je úžasné , že se ve 3. třídě
dělají přijímačky. Ani nevím, jestli to ještě funguje.
Nefunguje…
Aha, já jsem tam v tu dobu ještě byl a musím říct, byť to možná bude znít ošklivě, že to děti skvěle
profiltrovalo. Já když vezmu svojí ZŠ, SŠ a VŠ, tak z mé základky,
je 90% lidí úspěšných na manažerských pozicích, nebo na významných postech. Když vezmu SŠ a VŠ,
tak tam už skoro nikdo nic nedělá , nejsou tam takové úspěchy. Takže na „Jednadvacítku“
vzpomínám strašně rád, protože ty děti tam byly prostě jiné. Nikdy jsme nezažili nějakou šikanu,
nikdy jsme neřešili nějaké ty blbosti, co se dělají jinde. My jsme se zajímali o hudbu, o kapely, o
herectví, a to bylo smyslem všech našich tříd…
To rádi slyšíme… Děkujeme za rozhovor.
Prosím .
Daniel Speierl, 9.B

ŠD Lachtani – Projekt Pěstuj prostor
Konference
19. března jsme já a dalších 9 dětí z družiny Lachtani byli po čtyřměsíční vyčerpávající
a usilovné práci na našem projektu Předškolí vysláni jej prezentovat před odbornou
porotu, ostatní týmy, organizátory a publikum. O projektu Pěstuj prostor jsem již psala
v jiném díle časopisu, mluvila o něm ve školním rozhlase a mohli jste se o něm dozvědět i
jinde, ale i tak bych vám ráda v rychlosti přiblížila, o co v tomto projektu jde.
Projekt byl vytvořen s cílem vychovat z žáků aktivní občany, kteří by se starali nejen o problémy ve
svém životním prostředí ,ale i o problémy dalších lidí, a aby se naučili obhajovat i prosazovat své
názory. Další cílem j e zlepšování veřejného prostoru v Plzni a propojování školské sféry se sférou
běžných dospělých občanů, dále dát dětem možnost navrhnout změny ve svém okolí - u školy,
v blízkosti bydliště , ve městě, kde to mají rádi nebo naopak rádi nemají. Může se jednat o změny
fyzické (vybudování, případně úprava parku) nebo změny ve způsobu využití (kulturní akce).
V tomto projektu by si děti měly na vlastní kůži vyzkoušet, jak je v moderní době těžké zorganizovat
nějakou pořádnou akci, ať už projekt jako je tento ,nebo cokoliv jiného. Tento ročník byl odstartován
v říjnu 2012 a skončil právě 19. 3. na závěrečné konferenci. Projekt je především pro 2. stupeň ZŠ.,
gymnázia a SŠ v Plzni, účastnily se skupiny žáků (třída, parlament, družina…). Během realizace
projektu žáci definovali problém ve svém okolí a navrhli postup řešení.. Žáci ale nemuseli řešit jen
existující problémy, mohli i vytvořit něco, co dle nich městu chybí. Tak to také udělala družina
Lachtani, která si vybrali předškolí 21. ZŠ a vytvořila kompletní plán na jeho změnu. Předškolí se
také jmenoval celý jejich projekt.
Více o projektu se můžete dozvědět na adrese www.sd-lachtani.blog.cz !

Tenhle článek bych ale ráda věnovala svým pocitům z konference, která byla závěr celého
programu, a kde byl také vybrán vítěz soutěže.
Abych nějak začala, hned ráno jsem přišla na smluvené místo do školy, kde jsme si ještě jednou
vyzkoušeli celé naše vystoupení, které zahrnovalo scénku (ZVÍŘÁTKA VS PUBERŤÁCI) a
stručné představení projektu ztvárněného zábavnou formou. Před devátou hodinou jsme se
s vychovatelkou Kačkou vypravily do Domu hudby, kde se celý mumraj měl konat. Přenesli jsme
všechny kulisy a především dort, který nám upekla naše vychovatelka Zuzka( vypadal jako naše
budoucí předškolí) dovnitř. Na dopoledne jsme měli připravený program na téma tréma, šikana,
agrese, asertivita a komunikace. Hodinu a půl jsme seděli na zemi, což bylo dost nepříjemné.Pak
byl pro nás přichystán lehký oběd, na který byla fronta větší, než bývá u nás v jídelně.
V jednu hodinu začala prezentace projektů. Slíbili nám generálku, ale nakonec se vůbec žádná
nekonala. Bylo 6 týmů, každý za jednu školu. Jenže projektů bylo celkem 9, protože v některých
školách bylo více soutěžních týmů a z každé školy mohl na konferenci přijít pouze jeden tým se
svým projektem, bohužel. Na řadu jsme přišli jako druzí. Já měla hroznou trému a myslím, že
ostatní také. Problém byl, že k dispozici jsme měli pouze jeden mikrofon a na scénku by jich bylo
třeba víc. Ukázalo se ale, že Lachtani mají silné hlasivky a „umluvili“ to i bez mikrofonů. Při
stručném představení našeho projektu byla hlavním mluvčím moje sestra Áňa Matějková, já byla
takový uvaděč, vypravěč u scénky a na mne byly směřované otázky. Lukáš Trykar nám dělal
komika, který rozesmával publikum , docela to fungovalo.

Měli jsme jedinou prezentaci, která byla provedena takovouhle uvolněnou formou. Někteří
dokonce tvrdili, že jsme měli prezentaci nejlepší. Projekty byly rozmanité. Lochotínská Růžovka
chtěla třeba vylepšit rozpraskanou plochu před nákupním centrem Luna, Masarykovo gymnázium
chtělo otevřít klášterní zahradu pro veřejnost, dalším nápadem byla třeba úprava parku u
zoologické zahrady nebo oprava plzeňského nádraží.
Po všech prezentacích nastala chvilka napětí, když porota rozhodovala o vítězi soutěže. Když se
vrátila , ohodnotila každý projekt a týmy dostaly odměny. Když měli vyhlásit vítěze, říkala jsem
si: ,,Ať to jsme my, ať to jsme my!!!“ Možná by to bylo i logické, protože porota podotkla, že my
jsme měli projekt nejlépe připravený a hodnocení jsme měly nejlepší také. Jeden z porotců začal
mluvit, a když už se schylovalo k ortelu, poslední věta zněla: ,,Ačkoliv jsem původně měl jiného
favorita, vyhrává tým č. 6 neboli Masarykovo gymnázium.“ Uvědomila jsem si, že vítězové
nejsme my, ale někdo jiný. Masarykovo gymnázium mělo projekt Klášterní zahrada. Chtěli otevřít
zarostlý prostor pro veřejnost. Neměli ale vůbec naplánované, kdo jim to zařídí a kolik by projekt
stál, což my jsme měli. Nakonec jsme si řekli, že vyhrála hlavně ta myšlenka. U nás byl hlavní
problém obyčejnost, odpadky, nesouměrnost, nudnost… U nich otevřít nepoužitelný uzavřený
prostor veřejnosti. V tom to asi celé bylo. Když bylo po všem, zůstali jsme v místnosti jako
poslední. Ptali jsme se poroty, kdo byl ten jejich původní favorit. No kdo asi? MY! Takže my
máme krásné druhé místo! Náš projekt se zatím realizovat nebude, protože nemáme žádné peníze.
Ovšem – kdo říká, že peníze se nedají sehnat? Je tu přece spoustu fondů, sbírek, můžeme
uspořádat bazar a podobné věci.
Já si myslím, že náš projekt zrealizujeme, i když to nebude zítra. Ale vím, že za tu námahu to
stálo. A nám se to vážně povedlo!
Lucie Matějková,7.A

Sbírka na zrealizování projektu PŘEDŠKOLÍ
15. 4. se v naší škole konaly třídní aktivy. My, žáci družiny Lachtani, kteří jsme se zúčastnili
soutěže PĚSTUJ PROSTOR, jsme toho využili a uspořádali během aktivu první finanční
sbírku na zrealizování našeho projektu PŘEDŠKOLÍ, který jsme pro tuto soutěž vymysleli a
se kterým jsme se umístili jako druzí.
O tomto projektu jste se již mohli dočíst v jiných číslech školního časopisu, mohli jste o něm
slyšet ve školním rozhlase nebo si o něm něco přečíst na našich webových stránkách
www.sd-lachtani.blog.cz.
V pondělí odpoledne, když se konaly aktivy, jsme ve vestibulu školy měli malý stánek, kde
vaši rodiče mohli přispět na náš projekt výměnou za nějaký náš výrobek. Byly to zejména
kolekce náramků a náušnic, také magnety „hajánky“ (polštářky plněné senem), bužírky a
další…
Vybrali jsme 5 750 Kč!
My Lachtani moc děkujeme všem, kteří nám přispěli!
21. 5. bude ve školní tělocvičně vystoupení různých zájmových kroužků ze školy. V té
příležitosti uspořádáme druhou právě takovou sbírku. Můžete se těšit na další naše krásné
výrobky.
Ještě jednou děkujeme za vaši pomoc.
Zdraví vás ŠD Lachtani!

Mobilní telefon – dobrý sluha, či zlý pán?
Mobilní telefony jsou dnes „naprosto nepostradatelnou“ částí lidstva. Avšak jsme se dříve bez
telefonů obešli. V dětství jsme většina z nás měla hodinky a když jsme chtěli jít ven, v určitý
čas jsme se doma museli „hlásit“. Naše první telefony byly černo-bílé, bez úžasných
schopností telefonů dnešních a přesto – stačily všem. Domnívám se, že v současné době jsme
zhýčkáni moderní technikou a funkcemi, které náš moderní telefon hravě zvládá. Původní
telefony byly nevzhledné, velké, těžké a nepraktické a ovládaly pouze základní funkce jako
volání a psaní SMS zpráv. A dnes? Telefony jsou mnohdy dotykové, pokud si trošku
připlatíme můžeme si tento „dotykáč“ vysunout, po vysunutí najdeme klávesnici, která nám
usnadní chatování s přáteli i nepřáteli. Kvalitní fotku pořídíme jen pouhým ťuknutím na
displej. Na internet se dostaneme lehkým dotykem. SMS zprávu nemusíme ani psát, stačí jen
nadiktovat. Miliony aplikací o tom, jaké je počasí, co bude večer v televizi nebo kde je ta
největší párty tohoto týdne si můžeme „stáhnout“ , pokud máme „chytrý telefon“. Zkrátka si
myslím, že se naše pocity a schopnost vyjadřovat se „smrskly“ do zkratek SMS, ve kterých
třeba „nwm“ znamená nevím; „cs“ je pozdrav, který má asi znamenat „čus“.., nevím, dodnes
jsem na to nepřišel; „tvl“ znamená dnes velmi oblíbenou frázi „ty vole“; „omg“ čímž chceme
vyjádřit „Och můj bože“; „wtf“ pro nás znamená „Co to sakra...“ ; „lol“ který vyjadřuje
opravdu velký záchvat smíchu; či „gn“ ,čímž si přejeme dobrou noc. Důležitá poznámka –
pravopis nehraje roli, interpunkce je nějaký „cizí latinský slovo“ a diakritika se dnes už
nenosí. Tímhle nechci říct, že jsem ani jednu z těchto zkratek nikdy nenapsal a všechny
zprávy píši spisovně, to vážně ne, jen konstatuji skutečnost, které jsme my všichni součástí.
Kdyby se mě teď někdo zeptal, jestli odložím svůj „smart phone“ a místo toho si vezmu
telefon černobílý, který mi po tomhle zkritizování musí stačit, řekl bych, že ne. Proč s sebou
nosit foťák, notebook s internetem, hudební přehrávač, čtečku elektronických knih nebo herní
konzoli, když vezmu do kapsy jen tu malou krabičku a mám přístup ke všemu.
Takže abych to shrnul...
Mobilní telefon je dobrý sluha, ale zlý pán.

Daniel Speierl, 9.B

.

Brzy oslavíme Mezinárodní den dětí, kdy budeme dostávat od
našich nejbližších dary a dárky. Není špatné uvědomit si, co pro nás
znamenají naši blízcí a co v nich máme.
Máma a táta ‐ můj svět
(Vítězná práce stejnojmenné literární soutěže centra Basic)

Na svět jsem přišla jednoho krásného květnového večera roku 2000. Přivítali mě oba moji rodiče,
doma na mě čekala starší sestra. Zatím co my jsme si s maminkou na sebe zvykaly v porodnici, táta
doma chystal vše potřebné. A také prý mě řádně zapil.
Po mém příchodu domů nastal pro všechny pořádný kolotoč, všechno se točilo jen kolem mě.
Máma byla tou, která se mnou byla ve dne v noci, starala se o mě, chránila mě. Táta chodil do práce,
vydělával peníze, aby nám nic nechybělo. Po večerech si se mnou hrál, četl mi nebo vyprávěl
pohádky.
Měsíce ubíhaly a já jsem vyzkoušela chození do školky, kam jsem se zase tak úplně netěšila. Máma mi
později vyprávěla, jaké obavy v té době měla, věděla, jak se nám oběma bude stýskat po dlouhých
dnech strávených spolu.
Uplynulo pár let a čekala mě první třída. Ten první den jsem to tam moc nevnímala, ale pamatuju si,
jak tam se mnou opět byli oba. Každý den se starali o to, aby mi nic nechybělo, abych zvládla učení.
Při přípravách na další dny, když mi to nešlo úplně hladce, máma se mnou ztrácela nervy dříve, pak
ale nastoupil táta, který má klidnější povahu a trpělivě mi vše vysvětlil. Občas se stalo, že jsem na
něco zapomněla, to pak jel třeba v noci do obchodu.
Ale není to vždy jen o povinnostech. Není víkend, kdy bychom spolu někam nevyrazili. Někdy jen tak
na procházku, jindy někam dál autem. Chtějí, abych toho zažila co nejvíce. Nejraději vzpomínám na
dovolené na lyžích a u moře. Ani v letadle se tolik nebojím, když tam ti dva se mnou jsou.
Vybavuje se mi hodně úsměvných chvil. Když jsem byla menší a rodiče unavení, často jsem se
rozhodla, že jim budu číst. Brzy pochopili, že to není jen tak. Museli dávat velký pozor, protože jsem
se opakovaně ptala, co jsem právě přečetla a pokud to nevěděli, strašně jsem se vztekala. Máma si
třeba bláhově myslela, že při mém čtení bude spát, ale já jsem jí každou chvíli dávala kontrolní
otázky. Moc se smějeme i tomu, když jednou v kině unavený táta při pohádce usnul a my s mámou
jsme z toho ještě dostaly záchvat smíchu.
Také nás se sestrou napadlo, že si pořídíme psa. Táta s tím moc nesouhlasil a taky že nakonec došlo
na jeho obavy ‐ venčí nejčastěji on.
Život přináší i smutnější chvíle, ale i to zvládáme. Třeba když jsem nemocná, máma vidí hned všechno
katastroficky. Táta je ten, kdo nás uklidňuje a dává všemu ten správný směr.
Moji rodiče jsou oba lékaři, ale ani při tomto náročném povolání mi nikdy nedali najevo, že by na
mě neměli čas. Nejsou to velká gesta, ale maličkosti, která mi den za dnem připomínají, jaké jsem
měla štěstí, že jsem se narodila právě svým rodičům.
Eliška Průšová, 7.A

Projektový den 2013
Každý rok se v naší 21. základní škole v Plzni koná projektový den – tentokrát znělo
zadání Zdravý životní styl.
7. 5. 2013 připravili učitelé pro nás žáky zábavnou formu výuky. V žádné třídě neběžel
stejný program, avšak si myslím, že všechny tato akce zaujala tak jako mě.
Ve třídě 8.B se pod vedením paní učitelky B. Machové a paní učitelky D. Patejdlové
uskutečnilo v rámci šesti vyučovacích hodin získávání nových informací o nutričních
hodnotách zdravých potravin prostřednictvím internetu. Zhlédli jsme také velmi
zajímavý dokument o muži, který při třicetidenním stravování pouze v McDonald
přibral 11 kg a jeho zdravotní stav se kriticky zhoršil. Domnívám se, že díky tomuto
filmu alespoň na nějakou dobu klesne návštěvnost naší třídy v fastfoodových
řetězcích.:) Také jsme si ukázali různé manipulační taktiky, které vůči nám,
spotřebitelům, fastfoody zkouší. Snad budeme vůči jejich reklamě trochu více odolní.
Dále následovala praktická část, kdy část z nás ve školní kuchyňce vařila zdravé
dobroty a následně jsme je samozřejmě všichni konzumovali.
Druhá skupina připravovala bulletin věnovaný propagaci zdravého stravování.
Celá třída pilně a s chutí pracovala a ani menší problémy s počítači nikoho nezastavily.
Všichni se už nyní těšíme na příští rok a na další zajímavé téma, které si pro nás naši
učitelé znovu vymyslí.
No zkrátka‐ bylo to úžasné!

Kateřina Teřlová, 8.B,21.ZŠ Plzeň
Foto: Martin Pejzl,Adam Honsa,8.B

Manipulují s námi!

Záhadný slovníček? Už ne!
Co to jsou vlastně kalorie, tuky, glutamáty, aminokyseliny, sacharidy a další ochucovadla?
Proč a čím nám škodí? Proč nám třeba takový kečup chutná? Proč?
Kalorie

– jednotka, která dodává energii.

Glutaman sodný – pro zvýšení intenzity chuti pokrmu.
Aminokyseliny – zpomalují růst buněk a šíření plísní.
Sacharidy

– sladká dochucovadla označováno jako „…
cukry…“

z toho

Studie – za 30dní při konzumaci jídel jen z McDonald proběhly u zdravého třicetiletého
muže tyto změny:
Váha se zvýšila o 11 kg
Nebezpečné zvýšení cholesterolu
triglyceridů
bolestivosti hlavy a neklidu
Snížení sexuální potence

My dáváme přednost zdraví!

BUDDETO!
Chtěla bych vás seznámit se souborem vzniklém ve školním roce 2008/2009 ve třídě nejstarších
žáků LDO SZUŠ Trnka v Plzni.
V prvním roce své existence měl šest členů (počáteční písmena jejich jmen dala souboru název,
Bára‐B,Učitel‐U, Dan‐D, Daniel‐D, Eva‐E, Tomáš‐T, Ondra‐O). Soubor v roce 2009 nastudoval vlastní
dramatizaci románu Terryho Pratchetta Klobouk s oblohou. Pod názvem Zlojroj ji uvedl i na celostátní
přehlídce dětského divadla. V dalším roce jsme již malinko,, rozrostlejší „ uvedli inscenaci Legenda o
Krabatovi. O rok později nás bylo 14. Byli jsme dobrá parta, ale bylo nás moc.
Minulý rok už jsme se museli rozdělit na dvě skupiny : Mladší zinscenovala Dívčí válku zasazenou
do moderní doby, Starší sehrála vyprávění o spoustě lásky a kečupu nazvané Romeo a Julie)
Se staršími žáky LDO SZUŠ Trnka se zabýváme vyprávěním staré romské pohádky O Marčušce a
Jančuškovi plné kulinářství a lásky. Letos jsme se sešli v jiném složení. Tito úžasní lidé (Kateřina
Sučková, Ondřej Sosna, Nikola Marková, Stanislav Tynkl, Barbora Sosnová, Martin Überall a Zuzana
Mikolášková) se zasloužili o dva postupy do celostátních přehlídek studentských divadel.
2013 ‐ SZUŠ, O Marčušce a Jančuškovi, vedoucí Michal Ston. Diplom za inscenaci. Účast na KP LDO
ZUŠ, Kdyně(premiéra) ‐ přímý postup do národního kola. Účast na KP Na hraně, Plasy ‐ doporučení
k postupu na Mladou scénu. Účast na CP Mladá scéna, Ústí nad Orlicí.
Přehled divadel (Plzeň)

17.5.2013 Náměstí republiky, 28.5.2013 Jabloň, 4.6.2013 Jižní předměstí

Jsem ráda, že jsem se dostala do tak úžasné party lidí.
Všechny Vás srdečně zveme na představení!

Zuzana Mikolášková, 7.B

SEN
Kdysi se mi zdál sen. Byl to krásný sen, a i když se mi zdál už dávno, pamatuji si ho, jako by
to bylo včera.
Nevím, kde se sen odehrál. Když se mi zdál, nevěděla jsem nic, nevěděla, kdo jsem, jako
bych se právě narodila. Vím jen, že jsem byla tím nejšťastnějším člověkem.
Šla jsem po louce. Dlouhé, nekonečné louce. Zlatavé pampelišky mi sahaly až po kolena a
šimraly na holé kůži. Dotýkala jsem se jejich květů a cítila ten proud energie kolem sebe.
Zcela jsem se otevřela všemu kolem. Byla jsem součástí tohohle světa. Slunce svítilo do mé
tváře, a tak jsem na chvíli zavřela oči a soustředila se jen na dech. Byla jsem plná energie.
Cítila jsem se skvěle, jako znovuzrozená.
Roztáhla jsem ruce a volně spadla na záda do měkké trávy. Až poté jsem otevřela oči. Nebe
bylo krásně modré, bez mráčků. Ve vzduchu se vznášela příjemná vůně pampelišek. Přetočila
jsem se na bok a pokrčila kolena. Dívala jsem se na květy pampelišek nade mnou. Natáhla
jsem ruku a chtěla jeden květ utrhnout. Třeba bych si ho mohla vplést do vlasů. Najednou mi
ale došlo, že pokud utrhnu květ, naruším přirozený běh přírody. Zničím jeden život. Život
květiny. Došlo mi, že každá část tohohle světa je důležitá. A když ji zničím, zničím i část
sebe.
Vstala jsem a vydala se po louce dál. Najednou jsem na jedné z pampelišek uviděla malou,
barevnou, pohybující se skvrnku. Bylo to zvláštní, protože kromě větru, který čechral
pampelišky, se nikde nic nehýbalo. Zadívala jsem se pozorněji a zjistila jsem, že je to motýl!
Nastavila jsem tedy ruku a on mi na ní přistál. Položila jsem si ho na rameno. Byl krásně
modrozelený a zářil jako diamant. Jeho křídla se třepotaly a leskly se ve sluneční záři.
Když jsem od té krásné podívané konečně odvrátila oči, uviděla jsem v dálce před sebou další
zvíře. Běželo přímo ke mně. Bylo velké, černé a i na dálku působilo majestátně. Za chvíli
jsem už rozpoznala, že je to kůň. Nádherný vraník s dlouhou, lesklou hřívou. Byl to
neskutečně nádherný pohled. Hřebec doklusal až ke mně a já ho pohladila po krku. Měl
krásně hebkou srst. Přitiskla jsem hlavu k jeho nozdrám a poslouchala jeho dech. Stál klidně a
já slyšela tep jeho srdce. Cítila jsem jeho život. Věděla jsem, že je můj a že patříme k sobě.
Najednou se kolem začaly dít zvláštní věci. Zářivé květy pampelišek se změnily v šedivé,
ochmýřené paličky a jejich semínka začala poletovat kolem nás. Jako babí léto, taková
nádhera. Nastavila jsem ruku a několik jsem jich pochytala, ale hned jsem je zase pustila. Vítr
je roznášel dál a dál. A já už jsem věděla, že tohle je konec mého snu.
Když jsem se probudila, musela jsem plakat. Ale plakala jsem štěstím…

Lucie Matějková,7.A

