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Jazykovou a literární soutěž Čeština je i můj jazyk uspořádalo Zastoupení 
Evropské komise v České republice a META o.s. – Sdružení pro příležitosti 
mladých migrantů od 26. září do 26. listopadu 2010. Pod záštitou ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR Mgr. Josefa Dobeše se soutěžilo o lákavé 
ceny – výherce literární kategorie Heorhi Savitski si například odnesl notebook. 

 
 

                                                  
 
 

*** 
 

Cílem literární kategorie této soutěže s podtitulem Mluvíme spolu bylo 
zamyslet se nad tím, co musejí nerodilí mluvčí překonávat a co nového musejí 

zvládat a nad rolí češtiny jako jazyka, kterým spolu různí lidé komunikují a 
pomocí kterého se dorozumívají. 

 

*** 

Do soutěže Čeština je i můj jazyk se přihlásilo více než 517 žáků základních a 

středních škol z celé ČR. Do literární kategorie této soutěže, jejíž výherce a 

finalisty vám zde představíme, poslalo své příspěvky 223 žáků základních a 

středních škol. Osmnáct z těchto prací postoupilo do užšího výběru, který 

hodnotila porota ve složení Petra Hůlová (spisovatelka), Feng-yün Song 

(hudebnice a básnířka) a Erik Lukavský (překladatel a nakladatel). 

                  

*** 

www.meta-os.cz 

www.inkluzivniskola.cz   



1. místo: Heorhi Savitski, 13 let 

Základní škola Jindřicha Matiegky, Mělník, vyučující Mg.r. Marcela 

Antonínová 



 

Přepis textu:  

Jelikož jsme se přestěhovali do České republiky, tak jsme se já a moje rodina začali učit Český jazyk, 

abychom se mohli lépe dorozumět. S češtinou jsem se poprvé setkal v uprchlickém táboře ve školce, 

kterou jsem navštěvoval, a potom ve škole.  

Zpočátku jsem tomu moc nerozuměl, ale jelikož čeština byla podobná mému mateřskému jazyku, tak 

jsem si některé významy slov mohl odvodit. Ale některá slova měla jiný význam než v mém rodném 

jazyce, například pozor znamenalo ostuda, což bylo docela legrační. Na začátku školní docházky mě 

vše připadalo poměrně lehké, protože jsem se musel zapamatovat jenom různá pravidla a slova, 

například vyjmenovaná slova a pády. Předmět český jazyk se ve škole dělí na tři předměty (mluvnice, 

sloh, literatura), podle mě je nejlehčí literatura, protože tam jen čteme a povídáme si o různých 

knížkách. Třeba kdo je napsal, nějakou ukázku z knížky si přečteme, kdy ji spisovatel napsal. Čtení je 

jeden z mých koníčků, jelikož z knížek se dá dozvědět hodně různých zajímavých věcí. Ž od páté třídy 

to začalo být těžké a dokonce, což jsem nečekal, i v literatuře.  

Ale stejně nejtěžší bylo napsat „dost dobrý“ sloh, aspoň na polovinu A4. Obyčejně jsem v tom neměl 

analytické chyby, ale spíš jsem nevěděl, co o daném tématu jsem měl víc napsat. V mluvnici mi dělalo 

největší problém se naučit výslovnost, hlavně ř-ž. Ale na český jazyk máme moc dobrou učitelku, tak 

že mi to už jde všechno o troch víc. Abych to shrnul: český jazyk je docela těžký, hlavně výslovnost a 

zapamatovat si všechny výjimky ještě těžší.  

Na druhou stranu pro Slovany je to jeden z dobrých jazyků, které se dají naučit docela lehce. Já 

osobně jsem rád, že žiji v České republice, protože mě se tento jazyk líbí. Až doteď jsem psal 

především o sobě. Ale moje rodina je dost široká a s češtinou ve škole se potýká několik jejích členů. 

Nejprve do naší školy přišla moje starší sestra. Její paní učitelka na český jazyk jí věnovala velkou 

pozornost, ale po pár dnech zjistila, že sestra je v českém jazyce lepší než její spolužáci, rodilí Češi. 

Sestra se lehce dostala na gymnázium a zde patří opět mezi nejlepší žáky. O rok výše než já chodí můj 

bratr. Je tichý a skromný a možná to je příčinou toho, že čeština není jeho oblíbený předmět. Ale 

snaží se. Moje mladší sestra se letos přejít z prvního na druhý stupeň. Ani ona češtinu moc „nemusí“. 

Jenže naše rodina je zvyklá držet pospolu a tak sestře moc a moc pomáháme. Tak to má být. Zato můj 

mladší bráška je moc dobrý. Nejenže v češtině dosahuje moc pěkných výsledků, ale hodně rád 

přispívá do školního časopisu 220V. Letos mu v časopise vychází povídka na pokračování. Já tedy také 

přispívám, ale spíše proto, že chci udělat radost své paní učitelce, když nás o příspěvek žádá. Doma 

na školní docházku čekají další sourozenci. Co oni a čeština se teprve ukáže. 

Já, Žora Savitski 

 

 

 

 

 



2. místo: Klára Řezáčová, 9 let 

ZŠ Bakalovo nábřeží 8,Brno, vyučující Mgr. Marta Moštková 

Ukázka originálního textu: 

 

 

  



Přepis textu: 

Příběh Elizabet Saundersové 

 

Do Česka jsem přijela koncem července s rodiči a devítiletým bráškou Timem, protože sem poslala 

firma tátu na rok řídit novou pobočku než se hodně rozjede. Bylo mi dvanáct. Přijela jsem z Anglie 

a nebylo vůbec lehké někomu rozujmět a naučit se česky. Bylo to jako kdybyste přistáli na nějaké 

planetě kde žijí ufoni. 

Za pár dní nás pozvali sousedi na návštěvu, aby nás trochu poznali. Mluvili na nás česky a pak to 

vždycky přeložili do angličtiny. Měli dceru stejně straou jako jsem byla já. Jmenovala se Alžběta. Měla 

jsem velké štěstí, protože uměla trochu anglicky. Jak jsme se dobře poznali, tak jsme si šli hrát nahoru 

do pokoje na rodinku. Při té hře jsem se naučila pár slov týkajících se rodiny. 

Druhý den jsem ji pozvala já. Hráli jsme si na školu, protože za tři týdny měla začínat. Byla to velká 

legrace si hrát a zároveň se učit, protože než jsem se něco naučila tak jsem to pletla a občas z toho 

vznikli takové nesmysli že jsme se museli smát. Bylo to třeba místo dobrý den dzden, místo promiňte 

pronte, místo promiň sorry,…. 

Celé tři týdny jsme si tak hráli. Když jsme šli první den do školi tak jsme se divila že nemají uniformy. 

Naštěstí mě ve škole posadila paní učitelka vedle Bětky a rekla že kdybych nevěděla ať se jí zeptám. 

Moc jsem toho neznala ale ty hlavní slovíčka jsem trochu uměla. Po škole jsme se šla učit další 

slovíčka do výuky. Každý den se to zlepšovalo, ale pořád jsem se měla co učit. Když přišly podzimní 

prázdniny, tak jsme šli hned první den pouštět draka. Byla to legrace.  

Druhý den mě vzala Bětka na Zámek Lednice, kam jela s rodiči a malým osmiletým bratrancem Janem 

na výlet. V autě mi Bětka řekla, že Jan k nim přijel včera večer a bude tu přes prázdniny. Když jsme 

tam přijeli tak jsme se domluvili že prvně půjde na prohlídku a pak půjdeme do parku k minaretu a 

dáme si tam jídlo. 

Prohlídku mi překládali rodiče Bětky. Říkali nám tam příběh o kostlivci na třínohém koni: V době, kdy 

se park zahalí do tmy, tak ten zvláštním stavbám přibývá ještě jedna zvláštnost – strašidla budící 

hrůzu a děs. Přesně o půlnoci se tu totiž zjevuje přízrak černého rytíře. Vraník na kterém jede má jen 

tři nohy.  

Díky tomu mě napadlo že když se blíží halogen takk že bych mohla pozvat Bětku a Jana a udělat 

haloween party na oplátku za ten výlet na Lednici. Na Haloween jsem připravila: lovení jablek pusou, 

piňátu, pojídání pusou koblihy ze šňůrky a strašidelnou místnost. Až jsme všechno prošli tak si šli kluci 

hrát do pokoje. Nás napadlo že je budeme strašit. Byla to legrace. 

Jsem tu už pět měsíců a už občas něco rozumím, ale stejně říkám nejčastěji „Sorry nerozumím!“ Jsem 

moc ráda že jsem poznala Bětku. Díky ní jsme se toho hodně naučila a líbí se mi tu. Už mi tu lidi moc 

nepřipomínají ufony. Moc se těším na to co z Bětkou ještě zažiju, nejvíc se asi těším na vánoce. Mají 

tu úplně jiný zvyky. Bětka mi slíbyla házení papučí a slupkou. Já jí za to pozvu na Vánoční anglický 

puding s mincí. Už se nemůžu dočkat, bude to sranda. 

Bella Sanndersová 

 



3. místo: Sarah Abdeslamová, 12 let 
Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, vyučující: Mgr. Zdeněk Zákutný 

 

CHCI MLUVIT S TEBOU… 

     Jmenuji se Sarah a je mi šestnáct let. Moje maminka je Češka, narodila se v Praze a můj tatínek 

v Kábulu. Kábul je hlavním městem Afgánistánu.  

Máma poznala tátu tady v Čechách, když zde on studoval a prožili spolu krásnou lásku. Plánovali 

společnou budoucnost v Čechách, vzali se a nedlouho předtím, než jsem se měla narodit, se však 

stalo něco, co, jak máma říká, převrátilo její život naruby.  

     Otec mého otce, můj dědeček, zemřel. Vzhledem k tomu, že otec byl nejstarším synem v rodině, 

bylo samozřejmostí, že převezme úlohu otce a dohlédne na to, aby rodina fungovala, jak má.  

Tatínek v té době již nestudoval a jeho odjezdu nic nebránilo. Nic, kromě mé maminky. Byla jsem, jak 

se říká, už „na cestě“ a maminka se bála obou z možných variant – zůstat sama v Čechách s dítětem a 

nebo odjet s tatínkem do jeho vlasti.  

Nakonec však podlehla prosbám otce, dala na naléhání jeho rodiny, spoléhala na to, že je to jen 

dočasné řešení, než se rodinné život po smrti dědečka zase vrátí do normálu.  

     Ten dočasný stav trval patnáct let. Maminka se sice snažila, seč mohla, ale slyšela jsem ji potají 

mockrát plakat, na to, abych uvěřila, že je opravdu šťastná. Je to krásná a společenská žena a její 

životní a návyky se příjezdem do otcovy země musely radikálně změnit.  

Žila pod velkým vlivem jeho rodiny, a přestože mi vštěpovala od útlého dětství i své zásady, hlavní 

slovo měl vždy otec a babička.  

Měla jsem dost prazvláštní pocity. Nevěděla jsem, který z těch světů je mi bližší. Ten, ve kterém jsem 

vyrůstala a věci kolem mě mi přišly tak přirozené, že mě ani nenapadlo nad nimi přemýšlet, brala 

jsem jako dané, kdyby nebylo toho světa, o kterém mi vyprávěla maminka a který byl pro mě jen 

snem fantazie a představ, kterých jsem se někdy i bála, protože jsem nevěřila, že bych si dokázala 

poradit mít tolik volnosti a odpovědnosti.  

Maminka se snažila mluvit se mnou česky a číst mi české pohádky, ale mnoho jsme jich doma neměli, 

knihy se nějak záhadně ztratily při jednom z mnohých stěhování a zpaměti maminka znala jen 

pohádky pro mrňousky. Ty jsem znala zpaměti už i já, ale přiznávám, že jsem si je v duchu přehrávala 

v angličtině, protože česky se mnou maminka mluvila,jen když nebyl nikdo jiný kromě nás doma. 

Hlavně babička to nerada viděla, jednou křičela na tátu, že si nepřeje, aby máma na mě mluvila 

jazykem, kterým ona nerozumí. Bála se nejspíš, že mě máma „kazí“ Babičku mám moc ráda, ale 

někdy nevím, co si mám o ní myslet.  

     Rozbroje mezi mými rodiči se stupňovaly a celá situace se nakonec vyvinula tak, že se maminka 

rozhodla rozvést. Nikdy si na život v cizí zemi nezvykla a podle mě nikdy tátovi neodpustila, že jí slíbil, 

že se brzy po mém narození vrátí zpět do České republiky, a ten slib nikdy nesplnil. Tatínek se 

samozřejmě rozvodu bránil, ovšem stalo se, co nikdo nečekal. Můj otec tragicky zemřel při dopravní 

nehodě a poté už maminku nemohlo nic na světě zastavit, aby se vrátila zpátky do Čech.  



     Moc jsem se těšila i bála zároveň. Netušila jsem, jak si zvyknu na úplně jiný styl života, a  v hlavě mi 

vířila spousta otázek. 

„Zvládnu školu?“ 

„Přijmou mě ostatní mezi sebe?“ 

„Co si počnu, až se mi začne stýskat po mém dosavadním domově, po babičce?“ 

Kamarádek v Kábulu jsem mnoho neměla, pro dívky není snadné se setkávat o samotě a sdělovat si 

nějaké tajnosti se v přítomnosti neustálého dohledu také nedá. 

     Prvním krokem do nového života byl nákup zbrusu nového oblečení, který se odehrál hned druhý 

den po příletu do Prahy. Maminka mě vzala s sebou na nákupy a já, přestože pro mě nákupní 

centrum není nic nového, cítila jsem se jinak, opravdu jinak. Pak jsem pochopila proč…  

Maminka mi přišla šťastná, opravdu šťastná, plná euforie a tváře jí plály radostným vzrušením. Bylo 

nám spolu úžasně. Pokud je tohle ten nový život, tak ten si dám s největším potěšením líbit.  

Byla jsem nadšená z nového oblečení a z uvolněné atmosféry, které zde panovala. Děvčata se vesele 

bavila s kluky, někteří se spolu dokonce líbali a vodili za ruce.  

Věděla jsem, že je to v Evropě běžné, ale měla jsem strach i pomyslet, že bych tak mohla žít i já. 

Styděla jsem se sama před sebou.  

     První den v nové škole byl těžký. Opravdu těžký. Ostatní po mně pokukovali a já jsem nevěděla, 

jestli se mi podaří najít zde spřízněnou duši. Děvčata se tvářila nedůvěřivě a kluci zvědavě. Cítila jsem, 

jak mě polévá pot a červenám se.  

Ztěží jsem ze sebe vykoktala pár frází, protože jsem si dávala opravdu záležet, abych neudělala chybu. 

Zvládnuty je mám dokonale, což o to, ovšem můj přízvuk neomylně napovídá, že nejsem Češka jako 

všichni ostatní ve třídě.  

Přiznávám, je mi občas těžko. Čeština mi zatím moc nejde a občas dochází ke komickým situacím. 

Neznám dokonale všechna úskalí tohoto krásného, ale opravdu obtížného jazyka a tak někdy plácnu 

opravdovou perlu. Naštěstí jsem pochopila, že když se spolužáci smějí, není to proto, že by mě 

považovali za hloupou, ale proto, že je má jinakost pobavila.  

  A navíc – vynikám oproti nim v angličtině, což mi dodává sebevědomí, které mi leckdy chybí, když se 

cítím neohrabaně v některých situacích – nedokážu se vyjádřit a nebo nevím, jak se chovat „správně“, 

abych nebyla „za divnou“.  

Abych nezapomněla – je zde ještě jeden důvod, proč si myslím, vlastně nemyslím, věřím, že se má 

čeština bude lepšit tryskovým tempem… 

Marek, kluk ze třídy, který je opravdu „k sežrání“ (legrační přirovnání, zprvu jsem  opravdu nemohla 

pochopit, proč bych měla chtít někoho, kdo se mi líbí, „sežrat“), mi nabídl lekce češtiny při 

společných procházkách.  

A to nemohu odmítnout. Čerstvý vzduch je přece tak zdravý ….. 

 

 



4. místo a čestné ocenění METY: 

Tereza Kropáčková, 16 let 

Gymnázium Školní 995,Trhové Sviny, vyučující: Iva Kumstová 

 

 

  



5. místo: Kristýna Klejdusová, 16 let 

Gymnázium a střední odborná škola pedagogická, Znojmo,  

vyučující: Mgr. Jana Holubová 

Cizinka 

 
Zmatená ze střípků, co posbírala z tramvaje, 

polapená do vlastní pasti. 
A venku obrázky, z těch střípků skládá je, 

daleko od milované vlasti. 
 

V krabičce špinavých zdí cizího města, 
jak balerína tančí v piškotech, 

řeči té nerozumí, neví kudy vede cesta, 
tak přemýšlí o minulých životech. 

 
Jejich svět je tady a ten její tam, 

kráčí životem nejistě po ledu, 
mezi světy propast, kterou sešít má, 
led zatím ji udržel, tak kráčí kupředu. 

 
Skrz ty oprýskané domy a závěje sněhu, 

v koloběhu života se zaťatou pěstí, 
prochází jak dítě, co zažilo něhu, 
hledá a touží poznat své štěstí. 

 
Matné stíny mlhy rozeznává snáz, 

špínu z ulic jarní déšť odplavil, 
v cizím městě dál ubíhá čas, 

pryč je prokletí, kdy se s ní nikdo nebavil. 

 

 

 



5.místo: Martina Zajacová, 17 let 

Gymnázium s pol. jaz. vyuč. Český Těšín, vyučující: Mgr. Tatiana Kotula 

 

20. září 1989 

Frantiśku, 

Twuj dopis sem přečétla asi stokrát. Nemužu se dočekát Twojého přijézdu. I gdyž wím, že tě uwídim 

za necély mjesíc, každý den je mi po Tobě smutno. Pořad sédim na okně, patřim na kapky dešče, a 

wzpominam na ty nádhérne dny, které sme spolu stráwili. Stále slišim, jak mi spíwaš. Zaspíwaš mi 

ješče něgdy? Mám pocit, že po nawrátu z Hawirzowa se na swět diwam jinak, žiwot pro mě má nowý 

smýsl a tím smýslem si Ty. Nigdy sem nepotkála takowego člowěka, jak ty. A nigdy sem se při žádnem 

jinem člowěku necitíla tak, jak cítim se při tobě. Moc tě miluju, doufám, že na nas taky wspominaš a 

že mi přijédeš zdrawy a stejne zabawny. Myslím, že se rodičom budeš libit. Néboj se toho, že ti 

přatéle řikáli o polakach, že was czechy nemame rádi. Každy je na tébe moc zwědáwy. Maminka 

wždycky čte se mnou twoje dopisy, powida, že jsi romantyčny. Tatínek je zabawny, děla si z nas žerty, 

ale bude na tebe hodny. Hláwně se ti budou libit moji bratrowe. Oni sou ti sami blazni, jako si ty. 

Tebe ale mam rada wic. Sousedi se tomu smjejou, „Iza se nam zakoukala do Pepika!“ powiedali. 

(Tady tak mluwi na káždeho czecha.) Bonin se ti bude libit. Ukážu ti tady wšechno, můžéme jet na 

kólech na pole, na louki, do lésa a k moři. Wim, že ještě nigdy si moře newiděl. Chtielabym ti je 

ukazat jako prwni. Už nepotrafim usnout, stale o Tobě myslim a předstawuji si, jak tu budeš. U tébe 

je wšechno v pořádku? Nemůžu se dočekat, promiń za chyby, umim jen to, co mně si naučil.  

PS: Na oběd ti zrobíme pierogi, o kterých jsem ti opowídala! A ty máš tatinkowi zase přiwiezt knedliki.  

Miluji Tě! 

Navždy twoja Izabela 

 

22. června 1992 

Drahá Táňo, 

Nejprve sem ti chtěla poslat pohlednici, ale nic se mi tam nevlézlo. Navic sem dopis už dlouho 

nepsála. Tak pohlédnici přikládám do obálky. Praha je překrásne město! Zítra zkusíme stihnout orloj, 

půjdéme na hrad a na hřbitov, kde se chci podívát na hrob Karla Čapka. Jediná knížka, kterou sem 

čétla česky byla právě od něho. Máte úplně jiné hlavní město, než je Warszawa. Předstáv si, řekla 

sem jednomu prodavači sadrových obrázků, že Praha je nádherná stolice. On se na mně urazil a 

potom mi František řékl, že u vás stolice znaméná výkal. V Polsku to znamená hlavní město. Myslím, 

že kdyby mi to manžel neřekl, tak tady, v Praze chválím stolici úplně každému. František se mi pořád 

směje. Nejraději bych v Praze bydléla, kdyby to tady nebylo tak dráhe. Tady je cizínců moc a každý se 

na nás usmívá. Nikomu tady nevádí, že je někdo z jiného státu. Někteří číšnici dokonce mluvili polsky! 

Bohužel budu muset za týden jet do Těšína, na hranici pro razítko do pásu. Na ty papíry si počkám 

totíž ještě sedm měsícu, do té doby v Česku prostě neexistuju a musím kážde dva týdny dávat do 



pasu razítko, jako turistka. Za chvílku nebudu mít v pásu místo. Zátim na to nebudu myslet a 

prohlidnu si Prahu. Jsem tak ráda, že sem si nášla nějakou kamarádku, ktére můžu psát dopis. Jinak 

bych v tom městě byla skoro sáma. Některym prostě vádi, že jsem polka. Byla sem v obchodním 

centrum v Havířově koupit topéni, když prodaváčka uslyšéla, že jsem polka, hned nadávala i když sem 

vůbec nevěděla proč. Odešla sem s pláčem. Odpolédne tam František šel se mnou, vynadal te 

prodaváčce a donutil ji, aby se mi omluvila. Ale k čemu mi to je, když se tády na poláka tolik lidi 

podívá křívě. Chci se někomu omluvit za výslovnost, hned slýšim, že kdybych chtěla, tak rozumim, a 

že mám se naučit mluvit, jestli tady hodlám žít. Chci si koupit boty, dostánu vynadano, že jsem polka. 

Chci si schovat nákup u pokládny, dostanu vynadano, že jsem polka. Chci si koupit lístek na vlák, 

dostanu vynadano, že jsem polka. Soused sláví Vánoce, při tom ani nevěděl, kdo to je Ježíš, a klepe na 

hlavu, že du do kostela, že my polacy všichni sme takovi. Já vím, že z časem se všému naučim, a pak 

nikdo nepozna, že néjsem češka. Zatím se tak daleko od maminky cítím strášně sáma a bezmocná. 

Díky bohu, že se najde pár lidí, jako jsi ty a tvůj manžel. Až se z Prahy vratíme, určitě přijeďte zase 

k nám na kávu. Pozdrav manžéla ode mně i Františka! 

Iza 

 

3. března 1993 

Vážená paní Zajacová, 

Děkuji za milý pozdrav a gratuluji k narozeni dcery. Omlouvám se, že odepisuji až teď, byl jsem 

v Brně. Chci Vás o něco požádat. K dopisu jsem přiložil text, který bych potřeboval do příštího měsíce 

přeložit do polštiny. Je to žádost o zapůjčení kompletní sbírky klobouků z krakovského muzea do 

Havířova na výstavu, o níž jsem Vám vyprávěl, doufám, že přes to, že jste na mateřské dovolené se 

dostavíte alespoň na vernisáž. Bohužel ale neumím polsky a nikoho jiného, kromě Vás, neznám. 

Uvědomuji si, že teď budete mít spoustu starostí s novým přírůstkem do rodiny, ale moc Vás prosím, 

aby jste si na mě udělala čas a text přeložila. Nemusíte jej posílat, jen zavolejte a já pro něj někoho 

pošlu. Ještě jednou moc děkuji.  

S pozdravem 

Jiří Ševčík. 

5. června 1998 

Milá babičko a dědečku, 

Už se nemůžu dočkat léta, v notýsku odpočítávám dny do mého odjezdu. Už se moc těším na vás, na 

zahrádku, na můj pokojíček a na strejdu Tomáše. Už jsem si chtěla zabalit kufr, ale maminka mi to 

nechce dovolit, protože když budu zlobit, nikam nepojedu. Tak musím být hodná. V srpnu pojedu za 

druhou babičkou do Polska, k moři. Doufám, že vám to nevadí. Slíbila jsem, že se naučím padesát slov 

polsky. Umím zatím jenom třicet. Až přijedu, tak vás je naučím. Už se musím jít koupat. Posílám tisíc 

pusinek. 

Martínka ( s maminčinou pomocí. ) 



 

6. místo: Tereza Zyklová, 16 let 

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína v Hradci Králové,vyučující českého 
jazyka: Eva Hošková 

 

Saša 

 

Kdybyste se mě zeptali čím, nebo kým bych chtěla jednou být, dala bych vám jasnou 

odpověď.  

  Už od prváku je mým snem mít útulný rodinný dům, velikou zahradu, konírnu se 

dvěma kobylkami - jejíž návrh jsem za pomoci svých chabých znalostí počítačové grafiky a 

programu od Ikey (k tvorbě virtuálních kuchyní) sama detailně zpracovala již před pár měsíci, 

milujícího manžela a dvě zdravé děti. Abych nebyla příliš skromná, přidala bych také dva psy, 

Volvo C30 a práci, která mne, lenocha s velkým L, bude bavit, nebude mne stát příliš 

fyzických sil a ocení ji i někdo jiný, než jen já sama.  

Má odpověď, zjednodušeně, by tedy zněla: „Jednou bych se chtěla stát Michalem 

Vieweghem…“ 

Jenže jak všichni dobře ví, cesta za jakýmkoliv cílem je často rozbitá. Plná klacků od 

těch, kteří vám nepřejí, a děr, z nichž se pak jen těžko dostáváte zpět, nahoru, k paprskům 

naděje a sebedůvěry. Co je vám platné, nadávat na silničáře…? Jednou jste dole, tak nejde 

jinak, než začít makat a šplhat zpátky. 

�  

 „Další jednička ze slohu? Není ti to už trapný? Co se takhle někdy přiblížit k nám, 

obyčejnejm smrtelníkům?“ kroutila očima kamarádka, držící v ruce svou práci z poloviny 

začerveněnou profesorčiným perem.  

  V duchu se mi chtělo říct, že ona, na rozdíl ode mě, dostává jedničky z matematiky, 

chemie, španělštiny a de facto z většiny ostatních předmětů… ale mlčela jsem a jen se 

spokojeně usmívala. Můj plán - získat stipendium z češtiny - zatím podivuhodně vycházel.  

Za krátkou historii stipendií na naší škole bych byla jistě první sextánkou, která by 

stipendium za reprezentaci školy v literárních soutěžích dostala. Bómbá… Jenže aby k tomu 



vůbec došlo, musím mít jedničku z českého jazyka. A to, přiznejme si, není nic lehkého. 

Alespoň pro mě ne. Roztodivná jména děl, autorů i odborné názvy teoretické češtiny jsou mi 

vždy velikým hlavolamem a tak se holt občas stane, že i z češtiny, z mého jazyka, se mi na 

internetovém „známkovacím kontě“ objeví nějaká ta nepotěšující známka. 

�  

Rozezvučel se zvonek oznamující konec hodiny a já se snažila co nejrychleji přemístit 

do učebny, kde se měla zanedlouho odehrát bitva mezi mnou a exponenciálními rovnicemi. 

Ale ne, jako vždy, když to nejméně potřebujete, je třeba dělat zároveň i deset dalších věcí. A 

tak se i stalo, že mě paní učitelka v průběhu mých příprav odchytila a trvala na tom, abych 

s ní šla do kabinetu. Svěsila jsem jen pokorně hlavu a následovala ji (s myšlenkami, zda mi 

tahle poslušnost kvůli stipendiu vůbec stojí za další pětku z matiky). 

V „učitelském koutku“ bylo dnes narváno. Pár spolužáků se snažilo zprovoznit 

tiskárnu, spolu s přivolaným školníkem, který sice technice vůbec nerozumí, ale oproti 

klukům má pravomoc použít k „opravě“ násilí. Kousek opodál seděla magistra Čápová a 

vedle ní holka, kterou jsem na škole nikdy neviděla, což ale není vůbec neobvyklé, protože v 

celém gymnáziu nás je cirka sedm set. Dál mi nepřišlo nijak důležité ji studovat; neměla ani 

velký knírek, ani přehnaný make-up, ani nechutně vyzývavé oblečení, takže k tomu nebyl na 

první pohled důvod. 

„Tohle je Saša, chtěla by od pololetí začít chodit k nám, takže musí složit vyrovná-

vací zkoušky. Připojila by se k vaší třídě a tak jsem myslela, že když potřebuje pomoct 

s češtinou, mohl by se toho ujmout někdo od vás,“ seznámila mě profesorka s „problémem“ a 

spiklenecky na mě mrkla. Dobře, já to vyřídím, chtělo se mi říct, ale v duchu jsem věděla, že 

by to stejně padlo na mě.      V zájmu stipendia, v zájmu stipendia, v zájmu stipendia… 

“Domluvte se, kdy se sejdete. Saša bude mít možná problém s dojížděním, viď, ale vy to 

nějak zvládnete, že jo… nó… ujala bych se jí sama - v konzultačních hodinách, ale ty teď 

jaksi nemám, musím opravovat zkoušky maturit…“ snažila se ospravedlnit.  

  To je dobrý, jsem smířená se svým osudem… 

  V tom začala tiskárna zuřivě hučet a pískat, doslova žrala papíry a část z nich bezhlavě 

chrlila na všechny strany. Zatímco chlapci opraváři v čele se školníkem uskočili, profesorka 

se k „rebelce“ směle vrhla a snažila se ze zdi vytrhnout její kabel. Ovšem ačkoli vytahala již 

polovinu všech kabelů v místnosti, tiskárna se ne a ne zastavit. Já i Saša jsme se tedy zvedly a 

tiše opustily kabinet. Chtěla jsem začít s jednoduchou konverzací, abych na ní hned 



nevychrlila: „Kdy a kde?!“ Očividně byla ze všeho ještě více v šoku, než já.  

  „Tak já jsem Terka, ahoj,“ podala jsem jí ruku. Stiskla mi ji, jak by řekl táta, jako leklá 

ryba a nepřestávajíce koukat do země mi také řekla čau. Aha, koukám, že tu panuje vysoký 

sebevědomí… „Odkud jsi, Sašo?“ „Z Hořic,“ odpověděla. A teprve tehdy jsem si všimla, že 

slovo Hořice vyslovuje spíše jako Hožice a došlo mi, že asi místní rodačkou nebude. „Tak to 

je bezva,“ usmála jsem se, mile a přátelsky, samozřejmě, „to bych taky brala, mít pod okny 

trubičky…“ 

Domluvily jsme se na druhý den odpoledne, překvapivě bez problému s dopravou. 

„Tak co? S čím začneme?“ zeptala jsem se, zoufale hledíc do učebnic a materiálů 

ochotně poskytnutých profesorkou. 

 „Ja ne vím,“ velmi stručně mi odpověděla. 

  „Aha…“ kývla jsem. No tohle, pomoc! Co s ní mám dělat?  „Předpokládám, že psát 

česky umíš, že?“ Též kývla. „Tak to je dobrý začátek,“ pokusila jsem se znovu zavtipkovat, 

ale zjevně z toho byl cítit jen další chabý, zoufalý pokus o udržení mé paniky na uzdě. 

  „A jak dlouho tu bydlíš?“ zeptala jsem se. Počítá se konverzace do výuky, ne? Prósím!  

  „V České republisé bydlíme dfa roký,“ řekla nesměle.  

  Jak dlouho se já učím anglicky? Devět let? A jsem ráda, když dobře stvořím 

předminulý čas…? Ona umí skloňovat! „Páni, mluvíš fakt skvěle!“ usmála jsem se a ona též. 

Bylo mi jasné, že i když to nebude nic lehkého, dokážu jí naučit vše, no dobrá, možná většinu 

z toho, co má umět na přezkoušení. Ostatně, měly jsme na to dost času a ona musí mít na 

jazyky talent, když mluví tak, jak mluví… 

Začaly jsme literaturou. Upřímně, já ji nesnáším, ale Sašu nepochybně bavila. 

Torquato Tasso, Balbín a Schiller ve snech strašili leda mě. Ji nechávali klidně spát a navíc jí 

k tomu recitovali Ódu na radost. Přes všechny mé noční můry jsem ale i já konečně začala 

dostávat jedničky z testů, ne jen ze slohových prací. Navíc jsme se se Sašou skvěle bavily, 

poznala jsem její rodiče a zjistila okolnosti jejich úprku z Ruska, odkud celá rodina pochází.            

 Jak jinak. Nehodící se škrtněte; prostě „spravedlnost“…   Začala jsem díky tomu přemýšlet 

nad tím, zda by mi jednou, až budu mít svůj „Vieweghovský život“, nemohl někdo začít šla-

pat na paty jako jim, ale uklidnila jsem se, že já se politice ve svém psaní zdaleka vyhnu… 

Párkrát jsme spolu zkusily napsat i sloh. Jak se ukázalo, Saša měla bujnou fantazii 

jako málo kdo a tak umělecký styl zvládla skvěle. Pravda, trochu jsme se zarazily u fejetonu, 

ale to jen proto, že nejsem dobrá učitelka a nepodařilo se mi vše dobře vysvětlit. A pravopis, 



to věčné téma, jsme jakoby zázrakem zvládly také dobře. 

  Vše vypadalo prostě skvěle, Sašiny výsledky a dokonce i, tadá, její sebevědomí. Když 

jsme se spolu bavily, neměla už potřebu ukrývat své pohledy kamsi pod lino podlahy. Ba co 

víc, mohla se bavit s kýmkoli a všechny hned okouzlila. Byla jsem z ní tak nadšená...!  

V den, kdy byla Saša pozvaná před komisi, jsem jí bohužel mohla poslat jen zprávu. 

Bylo před testem z biologie a tak, ačkoli mě to moc mrzelo, jsem jí nemohla přijít povzbudit. 

Jenže v duchu jsem věděla, že ona to vše zvládne. Od doby, co jsme se poznaly, za sebou 

měla veliký kus práce a jediné, na co jsem teď myslela, nebyly mořské houby, či mé 

stipendium, ale den, kdy Sašu konečně pozná i zbytek mojí třídy… 

 

 

7. místo: Eliška Lulková, 14 let, 

ZŠ a MŠ Školní 5 , Děčín VI, vyučující: Mgr.O.Jarošová  

 

Deník Lenka – Petra – Jenny 

 

5.ledna 2005 z pohledu Lenky 
Je Pondělí a jako obvykle máme češtinu. Naše třídní učitelka 
přichází do hodiny s úsměvem-má nejspíš dobrou náladu. Očekávám 
slíbený diktát, ale místo toho nám sdělí:,,Zítra mezi nás zavítá 
nová spolužačka.´´ Ve třídě je rozruch. Kluci se tváří nadšeně, za 
to holky takovou radost nemají. Pak nás paní učitelka zklidní a 
následuje krátký diktát.  
 
5. ledna 2005 z pohledu Petry 
,,Jak já nesnáším Pondělí,´´ povzdechnu si když usedám do své 
lavice. První hodinu máme češtinu. Učitelka přichází. Líně se 
postavím na pozdrav. Když si můžu konečně sednout, spustí učitelka 
co si o tom, že zítra přijde nová spolužačka. Vytahuju blok a radši 
si kreslím. Každopádně jsem na tu holku zvědavá.  
 
5.ledna 2005 z pohledu Jenny 
Krásně jsem se vyspala, ale myšlenka na zítřejší nástup do nové 
školy mi ráno trošku kazí. Perou se ve mně dva pocity. Z jedné 
strany se těším, ráda poznávám nové lidi, ale na druhou stranu mám 
strach, jak mě ve třídě přijmou. Když neumím ani slovo česky. Po 
zbytek dne si dodávám odvahu.  



 
6.ledna 2005 z pohledu Lenky  
A je tu Úterý. Od rána přemýšlím, jak bude spolužačka vypadat a jaká 
asi bude. Se zvoněním do třídy vchází třídní učitelka a za ní drobná 
blondýnka.Učitelka pokyne rukou se slovy:,,Posaďte se.´´ Prohlížím 
si tu dívku, která se nejistě usmívá před tabulí. Myslím si, že 
nejsem jediná. Po chvíli se dozvím dívčino jméno-Jenny. Zaskočí mě, 
že je z Anglie. Nedovedu si představit, že bych byla v její 
situaci. 
 
6.ledna 2005 z pohledu Petry 
Nová spolužačka. To je téma, které se u nás ve třídě od rána řeší. 
Zvoníí!. Přichází třídní a za ní nějaká malá blondýna.,, Tak to je 
ona,´´ probleskne mi hlavou. Blok už mám připravený na lavici. 
Kreslím si a učitelku už nevnímám.  
 
6.ledna 2005 z pohledu Jenny 
Tak a je to tady!. Stojím před kabinetem mojí nové třídní učitelky. 
Zaklepu. Otevře mi milá paní. A hned na pozdrav řekne:,, Hello 
Jenny.´´ Poví mi, že mimo češtiny učí také angličtinu. 
Jsem ráda, že umí anglicky. Zvoníí!. Učitelka si ještě vezme pár 
svých věcí a pak už jdeme po schodech do druhého patra. Vejdeme do 
třídy. Začínám být hodně nervózní z toho, jak na mě všichni koukají. 
Učitelka mě nejspíš představí, protože ve větě zaslechnu své jméno. 
Pak se mě zeptá jestli chci o sobě něco říci. Povím o sobě pár vět a 
ona je pak třídě přeloží. Po té mě posadí do první lavice vedle 
dívky s černými vlasy. 
 
7.ledna 2005 z pohledu Lenky¨ 
S Jenny jsem se včera spřátelila, učitelka jí posadila vedle mě. Je 
hrozně milá. Na angličtinu chodím sice jen dva rok, ale vždycky se 
nějak domluvíme. Třída se rozdělila na dva tábory. Jeden Jenny 
pomáhá například s nalezením různých učeben a druhý si jí vůbec 
nevšímá. 
 
7.ledna 2005 z pohledu Petry 
Musím se smát, když vidím své spolužačky, jak Jenny podlézají. 
Přijde mi to až trapné. Ale je mi té holky líto. Přestěhovat se do 
jiné země a jít tam do školy bez znalosti nějakého slova. No uvidíme 
jak to bude zvládat. 
 
 
7.ledna 2005 z pohledu Jenny 
Z nové školy jsem nadšená. Hned první den jsem si našla kamarádku. 
Jmenuje se Lenka. Škola pro mě bude asi hodně těžká, ale učitelé i 
někteří spolužáci jsou ochotní mi pomoct.  
 
 
Leden-Březen z pohledu Lenky 
Jenny udělala velké pokroky. Naučila se rychle spoustu slov i vět. 
Všude chodí se slovníkem. Ale zkuste jí vysvětlit význam některých 
slov nebo vět. Vždyť to znáte. Každopádně si myslím, že se jí ve 
třídě líbí.  



 
Leden- Březen z pohledu Petry  
Ta Jenny už mi pěkne leze krkem. Má spoustu výhod, nemusí psát úkoly 
ani písemky. Mám jí už dost, pořád je středem pozornosti. 
 
Leden-Březen z pohledu Jenny 
Ve škole je toho moc. Tolik nových věcí. K tomu k nám chodí každý 
den paní, která mě učí česky. Čeština mi přijde jako nejtěžší jazyk 
na světě. Samé háčky a čárky. Vůbec to nejde pak vyslovit. Ale 
snažím se. Hodně mi také pomáhá Lenka. Jsem jí ohromně vděčná. 

 

 

 

8. místo: Nela Křupalová, 17 let, 

Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, Lány 2, 664 91 Ivančice, vyučující:   

PhDr. Milena Špiříková 

 

Zase další ráno 

Zase další ráno. Slunce právě vychází a jeho paprsky postupně dopadají 

na plechové střechy tržnice. Nakonec je osvětlen celý prostor a objevuje se 

výhled na obrovskou plochu. Jeden stánek vedle druhého. Mezi nimi úzké 

uličky. Celý dojem doplňují poházené odpadky na zemi pokryté jinovatkou.  

Sem tam se mihne stín a pak je opět klid. Ale za malou chvíli se stíny 

začínají množit a spolu s nimi se rozléhá i hluk. Celé plechové prostranství 

ožívá.  

Znenadání je tu spousta lidí. Rozbalují na dřevěné desky svých krámků 

spoustu oblečení, hodinek, cetek, jídla snad všeho druhu a další 

vyhledávané zboží.  

Jakmile se časné ráno změnilo na brzké dopoledne, začali sem přicházet 

zájemci o koupi někdy i bezvýznamných a nepotřebných věcí. Hluk v tuto 

dobu ještě více zesiluje, jak se obchodníci snaží přilákat kolemjdoucí právě 

k jejich krámku a vybízejí je k ochutnávkám rozličných pokrmů asijské a 

východoevropské kuchyně.  

 

V tom si někdo razí cestu neprostupným davem, který se začal 

shromažďovat právě u stánků s exotickým kořením. Vzduch je tu cítit po 



koriandru, jenž se mísí se zázvorem a citrónovou trávou a vše podtrhuje 

malebná a uklidňující hudba linoucí se z reproduktorů.  

Nebylo těžké nevšimnout si rušitele té tajemné atmosféry. Běžel velmi 

rychle, až na něm bylo poznat, že vlastně před někým nebo něčím utíká. 

Když se prodral zhruba do půli davu, objevil se za ním mladý vietnamský 

hoch. Pronásledoval ho už dobrých pět minut. Měl štěstí, že tuto tržnici zná 

tak dobře, jinak by neměl šanci tohoto zlodějíčka najít a pokud bude mít 

štěstí tak i chytit. 

Naštěstí dav zareagoval a nenechal rušitele jít dál. Mladý Vietnamec ho 

dostihl a dožadoval se navrácení svých hodinek, které mu ukradl z pultu. 

Rušitel se ihned ohradil: „Co si to dovoluješ? Kdo si myslíš, že seš? Takhle 

mě neprávem obviňovat, že kradu! Ty hodinky jsem si koupil! Ne u tebe, 

takovýho špinavýho lháře!“ „Ale ja nelhat! Ty mi ukrást hodinky! Já tě vidět! 

Zrovna když ty odcházet, vzít mi je!“  

Někteří z přihlížejících jen tak přešlapovali na místě, jiní si šuškali něco 

mezi sebou. Nikdo ovšem na probíhající situaci nic neřekl.  

Až po chvíli, kdy se už ti dva navzájem osočovali a vypadalo to, že mladý 

Vietnamec se bude muset podřídit, vystoupil z davu jeden muž. Stoupl si 

vedle hocha a řekl: „Podívejte, všichni, jak tu jsme, jsme Vás viděli, jak 

utíkáte a razíte si cestu davem. Mě jste třeba odhodil na roh jednoho stánku, 

támhle.“ A ukázal na místo, kde se to mělo stát. Pak pokračoval: „Ten hoch 

by se za Vámi určitě nehnal jen tak, bezdůvodně. Takže buďte tak laskav a 

vraťte mu ty hodinky.“ 

Muž okamžik váhal jestli má na to něco říct ale pak sáhl do kapsy, 

vytáhl zlaté hodinky a hodil je k nohám chlapce. Otočil se, a ještě vykřikl: 

„Stejně to je šunt! Za chvíli by přestaly jít a co pak s nima?! Radši si koupím 

hodinky v ňákým normálním obchodě! Pche!“ A s tím odešel pryč. 

Mladý chlapec chtěl tomu pánovi, co se ho zastal poděkovat, ale než se 

vzpamatoval, byl pryč. Všichni se vrátili ke svým původním rolím a nikdo si 

ho již nevšímal. Sebral tedy hodinky ze země a šel zpátky odkud přiběhl. 

 

„Nazdar! Poďte koupit maso! Dobré, levné! Je to Bio!“, vykřikoval 

zkušený Shang, aby přilákal zákazníky. Nabízel rozličné druhy masa. Králičí, 

kuřecí i vepřové.  

Mrtví králíci a kuřata se pohupovali v mírném větru na šňůře pověšené 

nad prodejním pultem. Na něm bylo vyskládáno ostatní maso, vedle něho 

měl Shang položené velké prkénko na porcování, na němž ležel dlouhý a 

ostrý nůž schopný přeříznout cokoliv. Celé jeho řeznictví bylo chráněno 

stříškou, která se dala různě sklápět podle počasí. 

Zákazníci k němu chodili rádi. Byl na ně milý, dával jim dobré rady 

ohledně správného výběru masa a nikdy je nezklamal kvalitou.  



Shang byl velmi rád, že je tak oblíbený a má tím pádem zajištěný stálý 

příjem. Mohl zajistit svou rodinu a umožnit dětem chodit do školy. Sice 

bydlení nedosahovalo nijak velké kvality, ale pro ně to stačilo.  

Shang věděl, že takovéto tržnice nejsou dobrým způsobem, jak 

vydělávat, ale nic jiného mu nezbývalo. Když přijel do Čech, nikdo ho nechtěl 

zaměstnat, protože neuměl česky a teď, když se dorozumí, ho nechtějí proto, 

že je Asijec.  

 

Blíží se poledne. Lidí neubývá, spíše naopak. Obchodníci nemají čas na 

odpočinek. Když neprodávají, snaží se sníst aspoň sousto vydatné polévky, 

která by je trošku zahřála a zasytila jejich hladové žaludky. 

Poledne se pomalu přehouplo v odpoledne a ti, co neměli doposud štěstí, 

jsou z blížícího se večera nervózní a čím dál zoufalejší. Vidina, že by dnes 

nevydělali skoro nic, je jako zlý sen. Uchylují se k různým řešením. 

 

Starší prodejce odchytil jednoho kolemjdoucího a hned na něj spustil: 

„Nepotšebuješ něco? Mám všechno! Kalhoty, tričko, bundu! Všechno!“ „Ale 

tak kalhoty by se mě hodily“, odpověděl muž.  

„A jaká kolor? Barva spící zmije?“ 

 „Spící zmije?“ „Ano, ano“, přitakal obchodník. 

 „A je to bavlna?“ „Ano, ano.“ „Není v tom nylon?“ „Ne, ne. Neni.“  

„Takže jsou nylonový ty kalhoty?“, zeptal se muž.  

„Ano, ano.“ „Vlna v tom není?“ „Ne.“  

„Takže můžu se spolehnout, že jsou vlněný?“ „Ano, ano, vlněny.“  

„No tak je teda přines“, svolil muž.  

Obchodník se otočil a vytáhl z hromady kalhot modré džíny a podal je 

muži. Muž se na ně udiveně podíval a zeptal se: „To je barva spící zmije?“ 

„Ano, ano“, odpověděl s úsměvem prodejce. 

 

Odpoledne utíkalo velmi rychle. Lidé cestou z práce se zde zastavovali, 

aby nakoupili nezbytné věci a poté pospíchali domů za svými dětmi a 

milovanými protějšky.  

Celá tržnice s přibývajícím časem přicházela o zlatavý nádech, který jí 

dodávalo světlo odrážené od měděných střech. Slunce začalo zacházet za 

obzor. Celý prostor najednou prostoupil chlad a přibývala temná zákoutí.  

Obchodníci se jakoby na neslyšný povel pustili zaráz do zavírání stánků. 

Všude byl slyšet akorát lomoz. 

 

Shang hodil malý zbytek masa na zem. Odvázal si zástěru zašpiněnou od 

krve a pustil se do čištění nože. V tom přiběhl vyhublý pes a vrhl se po 

odhozeném masu. Když si všiml, že ho Shang pozoruje, opětoval mu pohled a 



pak rychle popadl maso do zubů a odpelášil pryč. Shang se otočil a dál se 

věnoval své práci. 

 

Ještě než slunce zapadlo úplně, celá tržnice utichla. Krámky byly 

zavřené, uličky prázdné a jen sem tam proběhl potulný pes nebo krysa. 

 Pak ale prostranství zahalila tma. Stánky zmizely.  

Noc je dlouhá avšak klidná. Pak ale nastane zase další ráno. 

 
………….. 

 

 

8. místo: Veronika Kováříková, 16 let, 

Gymnázium Smetanova 168, Moravský Krumlov, vyučující:  Phdr. Jana 

Ráblová 

 

Pinn Pinn. Pinn! Pinn? Pinn?? 

„Budete mít ve třídě Thajku“, řekl kamarád, který odjížděl na výměnný pobyt  
do Německa. „Kecáš!“, abych pravdu řekla, nevěřila jsem mu ani za mák. Když on jede  
do Německa, tak by k nám měla přijet dívka z Německa, jestli vůbec nějaká. „Uvidíš“,řekl  
mi a mně to nedalo spát. Když jsem druhý den přišla do školy, zavolala si mě paní ředitelka  
do ředitelny a měla na mě prosbu. Chtěla, abych provedla anglicky exkurzi po škole dívce 
z Thajska, nějaké Phusanise Pansailom (Pinn), která má u nás na škole strávit rok.  
„Tak přece!“ zaradovala jsem se v duchu. 

Den, kdy jsem Pinn poprvé potkala, si pamatuji, jako by to bylo včera. Když jsem  
ji poprvé spatřila, řekla jsem si: „Té dívce je skutečně šestnáct?“ Ona je tak neskutečně 
malinká. Ano, všichni v Thajsku jsou malého vzrůstu, ale nikdo ne tolik, jako Pinn. A mimo 
to jsou tam zvyklí chodit příšerně pomalu. Rychlá chůze je pro její krátké nohy téměř fyzicky 
nemožná. A ať si říká kdo chce co chce, podle mě je to nejkrásnější dívka v Thajsku…ba ne, 
v Asii. 

Zezačátku jsme spolu mluvily pouze anglicky. Když však začala mluvit  
anglicko-česky, to teprve nastala ta pravá legrace. Jelikož Pinn nerozeznala při výslovnosti 
rozdíl mezi Ž, Š a Č, brzy jsme si zvykli na to, že navštívila babišku a dědeška, zapomněla 
penešenku, chtěla půjčit tučku, prosím. Nejen čeština je však těžký jazyk. Thajština se nám 
jevila být ještě těžší. Pinn nechápala naše skloňování podstatných jmen a snažila se nás 
přesvědčit o tom, že v Thajsku mají něco podobného. Se změnou intonace ve slově se mění 
také jeho význam. Například: tim, tim., tim!, tim?, tim?? nebo Pinn, Pinn., Pinn!, Pinn?, 
Pinn??. Nikdy jsem nepoznala moc veliký rozdíl mezi jednotlivými slovy. Pinn se jmenuje 
Pinn., ale všichni jí říkali Pinn! (slovo Pinn vyslovené s vykřičníkem má úplně jiný význam) , 
na co si musela zvyknout. Mě konec konců říkala místo Veru Věro, kamarádovi Čendovi 
říkala Česnek a kamarádovi Kubovi říkala Kuboto (což je mimochodem v Thajsku něco 
podobného jako u nás Zetor). 



V květnu naše škola pořádala zájezd na týden do Anglie. Všichni jsme se s nadšením 
přihlásili a Pinn se rozhodla, že vezme s sebou její kamarádku Kawpoon, která byla v České 
republice také na výměnném pobytu. Těšili jsme se snad půl roku a pak najednou přišel den 
před odjezdem do zámoří. Byl to také den, kdy přijela k nám, do Moravského Krumlova, 
Kawpoon. 

Kawpoon jsme viděli vždy pouze na fotkách. Ale nejen na nich se usmívala. Usmívala 
se vlastně pořád, když dnes někdo  řekne její jméno, vybaví se mi jako první její široký 
přívětivý úsměv. „Čááááu, ahoooj!“ volala na nás, když vystupovala z autobusu. „Já jsem 
Kawpoon.“ „Kawpoon!“ opakovali jsme předstíraje, že umíme správně vyslovovat thajsky. 
K našemu zklamání, při každém našem pokusu vyslovit její jméno jen kroutila hlavou  
a říkala: „Čpatně, je to Kawpoon!!“ Nakonec jsme došli k závěru, že bude lepší,  
když jí budeme říkat Toi, což je její druhá přezdívka, kterou však nemá ráda. Asi to bylo  
pro ni přijatelnější, než kdybychom komolili první přezdívku. Její skutečné jméno jsme  
se vyslovit nikdy nenaučili a ani si jeho znění nepamatuji. Thajsky se však píše ธนาพร. 

Jelikož náš pobyt v Anglii měl trvat devět dní (vlastně sedm, dva dny trvala dlouhá, 
však vůbec ne nudná cesta tam a zpět), měli všichni nabalená obrovská zavazadla. Kufry, 
batohy s věcmi do autobusu, tašky do školy, tašky na výlety, všechny plné věcí. Prostě  
jen zbytečné krámy, krámy, krámy. Poznali jsme, že v Thajsku jsou zřejmě zvyklí cestovat 
jen tak nalehko. Pinn měla malinký kufr a Kawpoon dokonce jen batoh a malinkou tašku  
přes rameno, jejíž celý obsah tvořily dárky pro „host family“. Podle nás s sebou obě děvčata 
měla nepochopitelně málo věcí, jim se naopak zdálo, že my jich máme nepochopitelně moc. 
Jak se ukázalo po návratu domů, většinu věcí jsme ani nepoužili. A to potvrdilo opět to, 
 že Pinn nám občas nerozumí, ale stejně má vždycky pravdu. 

Už dávno jsme si mysleli, že komunikaci s osobou thajské (podle nás čínské) 
národnosti bravurně ovládáme, Kawpoon nás přesvědčila o opaku. Zatímco s Pinn jsme  
se dorozuměli pomocí jednoduchého slovíčka „mega“, Kawpoon nám na vše řekla: „Jojojo.“ 
A my jsme pak nevěděli, co tím vlastně myslí. I její přízvuk byl jakýsi jiný. Zdálo se,  
jako by více šišlala. Nebo příčinou tohoto dojmu byl její úsměv, který jí z tváře nikdy 
nevymizel,  a tento dojem byl naprosto mylný, kdo ví… Pokud jsme ale udržovali konverzaci 
v češtině, navzdory všem přízvukům a nedorozuměním jsme všichni vždy pochopili,  
o co vlastně běží. Problém však nastal, když se holky začaly bavit thajsky. V takových 
případech jsme byli všichni v koncích, neboť jsme si byli na sto procent jisti,  
že nás pomlouvají. Když jsem se zeptala, co si povídají, Pinn mi odpověděla: „Kawpoon žiká, 
že šeš moc hezka.“ Po tom, co si skutečně povídají, jsem se radši nepídila. Každopádně vše 
poukazovalo na to, že náš výlet bude stát za to. 

 
Vyrazili jsme jednoho slunečného květnového sobotního odpoledne, nepamatuji  

si už přesně, kdy to bylo. Co se týče poznatků z cesty, nemohu vám nic říct. Jeli jsme 
patrovým autobusem, ale pouze já a mí tři kamarádi jsme seděli s učiteli dole. Nakonec se tato 
místa ukázala jako ta nejlepší, protože ve vrchním patře byl neuvěřitelný hluk, jeden student 
překřikoval druhého. Dole jsme byli hluční pouze my čtyři. Občas mi bylo našich dolních 
spolusedících líto. Při hromadném zpěvu mi bylo líto naopak nás. Pinn s Kawpoon (nebo Toi, 
jak chcete) seděli nahoře, proto se přesuneme rovnou na jižní pobřeží Velké Británie do 
městečka Hastings and St. Leonards.  

 
Město to bylo nádherné. Koho by nenadchly typické anglické cihlové domky 

s barevnými dveřmi, postupně se do moře svažující dlouhé oblázkové pláže, mírně rybinou 



páchnoucí, však do nekonečna modře se třpytící oceán, na který když se zahledíte, nepoznáte, 
kde voda končí a obloha začíná. Kdyby nás každé ráno ve čtyři hodiny nevzbudil nějaký 
racek, bylo by městečko dokonalé. Zde jsme chodili do anglické školy, kterou navštěvovali 
studenti ze všech možných zemí světa. Tolik světových jazyků se setkalo pod jednou 
střechou. Pinn a Kawpoon, nejen že s námi musely mluvit česky, ve škole musely mluvit 
anglicky. Nedovedu si představit, jaký zmatek musely mít v hlavě. V naší mezinárodní třídě 
byli studenti z Brazílie, Sicílie, Mexika, Číny, Korey, Švýcarska, my z České Republiky  
a naše kamarádky z Thajska. Zde jsme mohli pozorovat, jak lidé z různých částí světa 
vypadají, jak se oblékají, jak mluví. Mimo přestávky nám bylo zakázáno hovořit rodným 
jazykem, a proto jsme se všichni snažili používat angličtinu, jak jen to bylo v našich silách. 
Netušili byste, jak legrační přízvuky mohou lidé mít. Dříve jsem slyšela, že všem na světě  
jde rozumět, když mluví anglicky, jen rodilému Angličanovi ne.  Zde jsem se přesvědčila  
o opaku. Lak legrační bylo poslouchat tak podivně obměněné anglické výrazy. Být Angličan, 
smála bych se, jsem však přesvědčena o tom, že náš český přízvuk byl ze všech nejhorší.  

 
Každý den po škole jsme jeli na výlet do okolí. Na Hastings byl nejkrásnější výhled  

ze zříceniny zdejšího hradu, jehož historie je svázána s Vilémem Dobyvatelem. Kawpoon 
vypadala nějak jinak. „Kawpoon, ty nosíš brýle?!“ „Jenóm ná hezká budova, višš?“ „Vim“ 
odpověděla jsem, i když jsem nevěděla. Zřejmě je nosí jen občas jako já, nevím jen, že bych  
si s nimi někdy prohlížela budovy. Pinn seděla na lavičce a koukala na moře. „Pinn, kde máš 
Kawpoon?“ ptal se jí kdosi, načež mu odpověděla: „Mě nézajimá!“ „Jejda, ony se pohádaly!“ 
hrklo ve mně. Nemůžou si přece takhle zkazit výlet. „Pinn, co se stalo? Vy jste se pohádaly? 
Co je?“ ptaly se kamarádky. Pinn očividně nechápala. „Mě nezajimá tato budová.“ „Ahaaa…“ 
všichni pochopili, neboť Kawpoon byla z těchto věcí nadšená. Taková mírná nedorozumění 
byla celý rok na denním pořádku, a jelikož jsme v Anglii museli mluvit všichni, i my cizím 
jazykem, stávala se nám neustále, jak při domluvě mezi sebou, tak při domluvě s místními 
obyvateli. 

 
Tento pobyt v nádherné zemi s krásnou přírodou, architekturou, lidmi a vším kolem 

nás byl tím nejúžasnějším výletem v mém životě. Už proto, že to byl jedem z posledních 
týdnů strávených s Pinn. Chladné a deštivé počasí u nás vystřídala modrá, sluncem prosvícená 
obloha. Byl to týden bezstarostný, plný radosti a zážitků. Všechno bylo tak, jak to má být. Vše 
jako by do sebe zapadalo, jako by všechny starosti byly na chvíli pryč. Bez Pinn a Kawpoon  
by byl jiný. A nebyl by tak krásný. 

 
Přemýšlím jen, co nám z celého toho roku zůstane. Všichni říkali, že Pinn bude umět 

česky, my thajsky a všichni si procvičíme angličtinu… Ano, angličtinu jsme si procvičili  
a zlepšili jsme se všichni až neuvěřitelně. Pinn umí česky, ale když češtinu nebude používat, 
postupně slovíčka zapomene a už se v Česku nedomluví. A my jsme si zapamatovali thajsky 
pouze jediné slovní spojení „kamkhoon ty tood“, o jehož významu se pro jeho vulgaritu 
nemohu ani zmínit.  

 
Tento rok nám nedal jen jazykové zkušenosti, neboť cizí slova z hlavy často vymizí,  

ale dal nám nejkrásnější vzpomínky z celého studia na víceletém gymnáziu. Protože Pinn 



dělala naši třídu takovou jaká byla, měla všechny ráda a všichni měli rádi ji. Stmelila třídu, 
jako to před ní nedokázal nikdo jiný. Když jsme si povídali, nešlo pouze o komunikaci 
s někým, kdo hovoří cizím jazykem, ale o nahlédnutí do úplně jiné kultury, náboženství,  
do úplně jiného světa. 

 
Věřím tomu, že se spolu ještě někdy setkáme. Obě si přejeme poznat Spojené Státy 

Americké, jet někam studovat angličtinu, poznat nové lidi a jejich zvyky. Třeba se jednou 
někde potkáme. Svět je malý a plný možností, kterých by všichni měli využívat, co nejvíce  
to jde. Protože právě to, že Pinn se chtěla učit češtinu, dalo mně a mnoha dalším úžasnou 
kamarádku. Nikdy nevíte, co vás potká. Třeba budete mít takové štěstí jako my, kvinta. 

 
Je až neuvěřitelné, jak když víte, že někdo blízký odjede už navždy, a víte kolik málo 

času je vám vyměřeno, si všeho více vážíte. Každou společnou chvíli dokážete milionkrát 
více ocenit. Za celý školní rok 2009/2010, za všechny okamžiky ve škole i mimo ni patří Pinn  
obrovský dík. Lidé přicházejí a odcházejí, to je život, ale proč to musí být vždy  
tak smutné? 

 
  Pamatuji si na její hlas, písmo, oblečení, ale když se nepodívám na fotografii,  

na její obličej si za nic na světě nemůžu vzpomenout. Ale nespočet okamžiků v mé paměti 
zůstává navždy. A i když vzpomínky blednou, někde v hloubi zůstávají vyryté navždy,  
jako ten den, kdy Pinn odjížděla a loučila se se mnou se slovy: „Mega my, mega kvinta,  
mega miluju tě…“ Na takové chvíle se nezapomíná. 

 

 
 
Pinn (Hastings and St. Leonards, England) 
 



zleva Kawpoon, Pinn a my ostatní             
(Brighton, England) 

 
Pinn (Seven Sisters, England) 
 
 
 
 
 
 

8. místo: Nguyen Thuy Linh, 17 let,  

Gymnázium, Studentská 1205,Ostrov, vyučující: Jana Matoušková 

 
Žila byla, milá dítka, jednou? kdysi? malá dívka. Vlasy měla černé jako uhel, rty 
rudé jako maliny. Ale nebyla to Sněhurka. Lidé si ji pletli s klukem, protože 
měla na tu dobu moderní sestřih à la kastrol. Jinak byla jako ostatní děti. Ráno 
se těšila do školky, kde měla spoustu kamarádů.Odpoledne strávila s mladším 
bráškou a  babičkou. Českou babičkou. Takhle monotónně uplynulo několik let. 
Pak přišla školní léta. Teprve tam si uvědomila, že je jiná, než ostatní. Ani 
nevěděla, že pro ně existuje tolik přezdívek. 
Rákosník.Čong.Větev.Vietkiš.Ťaman. 
Děti mají několik vlastností. Jsou nevinné, bezelstné a roztomilé, ale dokáží být 
i kruté a škodolibé, a kdo říká, že ne, lže. Nevěděla, proč ji nemají rády. Ano, 
byla trošku jiná, ale to třeba i jiná děvčata, jedna měla vlasy hnědé, druhá černé 
jako ona, některá koukala očima modrýma, některá hnědýma. Jako ona. Pravda, 



její pleť měla trošku zlatavější odstín, ale když se opálila dohněda, byla jako 
ostatní děti, které strávily půl dne na koupališti. A tak začala uvažovat, proč se 
s ní nikdo nebaví. Vždycky, když pro ni přišla maminka, přešla do jazyka, 
kterým mluvila jenom ona a její rodina. Ale ostatní si z ní dělali druhý den 
legraci, napodobovali ji. „Ting ťang ťong.,“ pitvořili se. Ona přeci takhle 
nemluvila. Vypadala trošku jinak než oni, ale většinu času mluvila jako oni, 
nechápala, že ji nemají rádi jenom proto, že dokáže mluvit i jinak. Přestala se 
s nimi bavit. Většinu času strávila sama. S knížkami. Češtinou mluvila i se svým 
bratrem, češtinou byla obklopena, knihy napsané v češtině se staly jejími 
novými kamarády. Časem se naučila i to zabijácké ř a s maminkou mluvila 
napůl česky, napůl vietnamsky. Z knížek se naučila i některé zábavné palidromy 
a jazykolamy, které si často přeříkávála. I na ulicích, kde se na ní dívali, jakoby 
měla všechny ty nadávky napsané na čele. Někteří je i řekli nahlas. 
„Ting ťang ťong!“ 
Kobyla má malý bok.Nádech. 
„Táhněte zpátky do pralesa!“ 
Pan Kaplan v kapli plaka . Přidala do kroku. 
„Čong!“ 
Rozběhla se. Tři sta třicet stříbrných stříkaček stříkalo přes..... 

Ráda píšu v er-formě. Popisuji jimi věci neosobněji, z dáli. Z dětství mám 
vzpomínky různé. Někdy se mi zdá, že od té doby uplynula celá věčnost. 
Naučila jsem se splynout s okolím, moc neprovokovat, nevyčnívat, naučila jsem 
se vaše zvyklosti i jazyk, jak jsem dovedla nejlépe. S rostoucím věkem si ale 
nenechávám všechno líbit. Baví mne pozorovat reakce lidí, co si myslí, že jim 
nerozumím a vesele přede mnou trousí urážlivé poznámky. Kolik jen podob 
mají překvapené obličeje. 

 
  V mládí jsme měli zakázáno doma mluvit česky – prý tak mluvíme celý 
den, doma musíme mluvit mateřským jazykem. I dodnes, když jí mluvíme 
s bratrem, lidé z naší komunity nevypadají zrovna nadšeně, občas přihodí i 
nesouhlasné mlasknutí či podmračený pohled. Jenomže čeština je pro nás 
rychlejší a navíc má další výhody – můžeme tak mluvit, když nechceme, aby 
nám rozuměli. Žádný jazyk neovládám natolik dobře, abych jím vyjádřila přesně 
to, co chci a potřebuji, a ani (ke své vlastní hanbě) můj mateřský jazyk není tím,  
kterým přemýšlím a píši své myšlenky. Pro naší generaci je čeština 
samozřejmostí a myslím, že už i naši rodiče svým způsobem rezignovali, jsou 
zvyklí, že máme vietnamskou mluvu prošpikovanou slůvky nejen českými, ale i 
anglickými či německými, což doteď mnohé mé spolužáky značně udivuje. 
Nedělá mi problémy přecházet mezi jazyky. Kleju česky a anglicky, počítám 
výhradně veitnamsky. 
 Miluji poznávání jiných kultur a jejích řečí. Čeština jí není, vždyť jsem se 



tu narodila a doprovází mě dennodenně. Ale fascinuje mě řečová komunikace 
mezi lidmi, její rozmanitost. Často poslouchám jiné jazyky a pak je porovnávám 
s češtinou. Podle mě by měl člověk ovládat alespoň jeden cizí jazyk, 
koneckonců, kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem a cizí chléb chutná lépe nežli 
vlastní koláče, ale proti gustu žádný dišputát, že.  
Co se mi nelíbí? Nelíbí se mi, že si někteří Češi myslí, že Česká republika je 
pupkem světa a že jim do budoucna bohatě vystačí čeština, což mi připadá 
poněkud slepé a hloupé. A když už umím jenom jeden jazyk, pak se postarám, 
abych ho uměl dokonale, někdy mi připadá, že spisovnou češtinu bráním a lpím 
na ní mnohem více, nežli leckteří rodilí Češi, které to tak trochu rozčarovává, ale 
vždyť je to jazyk tak složitý, že každý musí mít alespoň malé nutkání se jeho 
vytříbené formě trochu přiblížit. Přeci jen se budeme muset v budoucnosti při  
různých situacích prezentovat a nemůžu si dovolit „rozjet“ na svého nadřízeného 
mluvu, kterou bych ho vyděsila a sama sebe zahanbila. 
  Co mne fascinuje? Fascinuje mě, jak si někteří umí s češtinou vyhrát, 
tvořit sáhodlouhá souvětí, používat květnaté a složité výrazy, ale ke konci se 
třeba dozvím, že nic podstatného neřekli a jen vše „okecávali“ kolem. I když, 
zdá se mi, tu nejsou (proč troškařit, řekněme všude ) politici příliš oblíbení, 
musím před jejich výřečností a uměním, kterým ovládají češtinu, smeknout. 
Líbí se mi její bohatá slovní zásoba, rozmanitost i strohost, , ale někdy se 
dětinsky vztekám, když čtu a nerozumím nějakému staršímu výrazu. Ráda ale 
vyzobávám jazykové lahůdky a zvláště archaismy. Vývoj, jímž čeština prošla, je 
hodný pozastavení, líbí se mi její propojenost s ostatními jazyky a myslím, že i 
na takové výrazy, jako jsou například nosočistoplena, můžete být hrdí. Je zábava 
učit své spolužáky slovíčka z mé mateřštiny a sledovat jejich stupňující se 
frustrovanost, protože vietnamština je více tónově ohebnější a zpěvná. Na 
oplátku mě učí jiná slova, řekněme poněkud hrubšího rázu, kterými občas 
překvapím i otrlého a pravidelného návštěvníka různých knajp.  

Člověk se učí každým okamžikem. I když mám oči otevřené a pozorně 
všemu naslouchám, je pravda, že si občas přeji, abych česky nerozuměla. Ale nu 
což, člověk je jednou nahoře, podruhé dole. I tak se každé ráno budím 
s očekáváním, co nastávající den přinese. Nezajímá mě,  jak moc proti tomu jste,  
nezajímá mě, jakou nevoli tím třeba i vyvolám, ale můžu s klidným svědomím 
prohlásit, že čeština je i můj jazyk.      
   

 

 

 

 



8. místo: Kateřina Hledíková, 8 let, 

ZUŠ Bojkovice, vyučující:   Bc. Roman Švehlík 

 



; 

 

9. místo: Adéla Holcová,11 let 

ZŠ Straškov - Vodochody 167, okr. Litoměřice, vyučující: Mgr. Jiřina 
Vaisharová 

               
 
Zora a Laura 
 
Ahojky já jsem Adéla. Tenhle příběh jsem si vymyslela a doufám, že se vám bude 
líbit. 
 
Byla jedna holka, jmenovala se Zora. Bydlela v Africe v malé vesničce. Žila si 
pěkně, se svou milující rodinou. Měla dvě sestry, Lajlu a Sarah a čtyři 
bráchy, Amira, Ahmeda, Salima a Kalina. Její matka je hlídala jako oko v 
hlavě, protože poblíž vesničky byl nepřátelský kmen Samajaků. 
 
  Jednoho krásného dne zrovna když maminka vařila oběd, který voněl přes celou 
vesnici, Amir a Ahmed si koupili noví fotbaloví míč a chtěli si zahrát fotbal, 
Salim pomáhal s úkolem Kalinovi, tatínek v novinách četl o zlodějovi který 
ukradl půl milionu a zholky se rozmýšleli co si zítra vezmou do školy a ozvala 
se obrovská rána. 
 
Všichni vyběhli ven, aby se podívali co se stalo a zjistili, že nepřátelský 
kmen Samajaků na ně zaútočil. Maminka hledala děti všudu, ale pak jí unesli a 
prodali do zajetí. Zora s Lajlou a Sarah se schovali do pokojíčku. 
Doufali, že je nikdo nenajde. Sarah se rozbrečela a Zoru napadlo, že by mohli 
nějak utéct malým okýnkem v kuchyni. Šli chodbou, ale museli opatrně. 
Přišli do kuchyně a Zora vyskočila na velký jídlelní stůl a vzala Sarah. 
Protože Sarah bylo teprve šest, vzpomněla si na svého malého oslíka od 
tatínka, utekla holkám až do pokoje a oni běželi za ní. V pokoji čekal jeden z 
nepřátelského kmene a Sarah unesl a taky prodal Pro holky si přišli po chvíli 
taky. Každou prodali do jiné země. Lajlu do Japonska a Zoru do Čechz. 
Zora měla velké štěstí, protože jí odkoupila paní, která moc měla ráda děti, 
ale žádné sama neměla. Ostatní už takové štěstí neměli. Buť je prodali do 
otroctví a, nebo do rodin které je bili. Zora se brzy s paní seznámila víc. 
Jmenuje se Zita a je jí 33 let. Zora šla druhý den hned do školy. Nerozuměla 
tam ani slovu a nikdo se s ní nebavil. Seděla vedle holky, která se jmenovala 
Laura. Paní učitelka na přírodovědu zrovna říkala, že si ve dvojicích mají 
udělat referáty o Africe. Laura a Zora byly spolu. Po škole Laura přišla k 
Zoře a chtěla dělat ten referát. Obě si jen tak sedli a koukali na sebe, 
protože si nerozuměli. Po chvilce Laura vytáhla z baťohu velkou čtvrtku a 
začala tam psát, že v Africe je teplo a jsou tam zvířata a Zora se na to tak 
divně dívala. Laura nevěděla, jak jí to má vysvětlit a pak jí napadlo, že si 
na počítači najde překlídač a slovíčko po slovíčku jí bude překládat. Zora to 
pochopila a napsala tam, že je taky z Afriky a že o ní spoustu ví. Zora jí to 
všechno psala Laura zapisovala na velkou čtvrtku. 
Laura jí ukázala na obrázek na stěně. Zora nepochopila Laura jí tím chtěla 
říct, jestli má nějaký africký obrázek. Pak ukázala na další a další Zora jí 
pochopila a ze šuplíku vytáhla africký pohled. Spolu to tam nalepili a ve 
škole to měli nejkrásnější. Byli to velké kamarádky ale nerozuměli si. Laura 
učila Zoru slovíčko po slovíčku, jako se učí Angličtina. Zora dávala velký 



pozor, ale moc toho neuměla, a protože jí to nešlo, museli zkusit jinou 
metodu. Psali si vzkazy a kreslili obrázky. Zasmáli se u toho a pak se přidali 
i ostatní děti. Dělali to mezi sebou i Češi, protože je to bavilo. 
Všichni zjistili, že je to zábava. A všichni se najednou se Zorou bavili a pak 
přišli prázdniny a holky se rozdělili. Zora nechtěla být sama a tak jela na 
tábor. Naučila ostatní, jak se domlouvat a vedoucí určili den, kdy se nesmí 
mluvit, ale jenom psát a kreslit. Děti to taky bavilo a tahle hra se stala 
oblíbenou. Zora se naučila o prázdniny trochu Češtiny. Plynuly prázdniny a 
Zora se učila Česky. Přišla do školy a už si moc nepsali a nekreslili, protože 
Zora se už dorozuměla. Lauře to bylo líto, protože si užili opravdu švandu. 
Jednoho dne když Zora vyráběla Lauře dárek k narozeninám, přišel Zoře dopis. 
Stálo tam: "Milá Zoro, pustili mě ze zajetí a tvoje sourozence taky. Přiletím 
si pro tebe za dva týdny. Jsem moc ráda, že nás pustili, takže budeme spolu. S 
pozdravem maminka." Zora byla v šoku. 
Druhý den ve škole to musela říct Lauře. Laura se rozbrečela a nevěřila tomu. 
Na jednu stranu byla Zora ráda, protože může být s rodinou, ale na tu druhou 
stranu jí to bylo líto, protože se musela rozloučit s Laurou. V ten den co si 
pro ní maminka přiletěla, měla zrovna Laura narozeniny. Laura s ní jela k 
letišti. Zora jí dala dátrek. Byla to africká sukně. Laura Zoře na památku 
dala album s fotkami s nimi a s celou třídou. Obě holky se s brekem rozloučili 
a Zora nastoupila do letadla. Laura si stoupla pod okýnko a mávala. Zora 
chvíli štrachala v tažce, a pak vytáhla papírek s obrázkem, na kterém bylo 
napsánoKÁMOŠKY AŽ NA VĚKY. Lauře ukápla poslední slza a letadlo odletělo. Zora 
na Lauru vzpomíná i teť a plánuje si, že za ní pojede. Zore už je 32 a má dvě 
děti. Každý večer jim vyprávěla příběh o ni a o Lauře.   
 
 
 

10. místo: Truong Luong Manh (Tonda), 18 let, 

Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, vyučující:   Mgr. Irena Klementová 

Osnova: 

1. Salát jazyků 
2. Velký třesk aneb jak to všechno začalo 

3. Svět ve slovech 
4. Jaký učitel, takový žák 

 

Jedna slabika, jedno slovo, jedna věta, jeden svět 

Nikdy předtím jsem si neuvědomil, kolik jazyků ve svém každodenním životě použiji. Ráno 

zazvoní budík a já ještě ospalý kráčím do školy, hlavu mám plnou latinských názvů chemických prvků, 

kostí v těle, zvířat, rostlin, hub. Občas jsem z toho tak zmatený, že při otázce, jak se mi dneska vede, 

koukám jako datel v jeteli (oblíbená hláška mojí paní učitelky na literaturu) a přemýšlím, jak se asi 

latinsky řekne DOST ZMATENĚ. Není nic krásnějšího než zvuk zvonění, signalizující konec učení, všeho 

stresu a zkoušení. Zapnout hlasitou hudbu s anglickým textem, koukat na film s německým 



dabingem, zavolat babičce do Vietnamu, rozluštit maďarský návod na užívání lednice, uvařit italské 

špageti (sice nemají špageti nic společného s jazykem, ale chtěl jsem to nějak elegantně zakončit). 

Jednu řeč jsem tu však ještě nezmínil. Řeč, kterou znám nejdůvěrněji… Řeč, která mě spojuje s lidmi 

v mém okolí… Řeč, kterou utěšuji plačící oči… Řeč, kterou nesmírně miluji. Mojí řečí je čeština. 

Bylo mi pět, když jsme se sem přistěhovali. Bylo to pro mě naprosto nové prostředí, rodiče na 

mě vždycky mluvili vietnamsky a já neuměl ani jedno jediné slovo česky. Jazyková bariéra tu byla a 

stála přede mnou jako velká pevná zeď, kterou jsem nemohl jen tak obejít, přešplhat nebo podkopat. 

Musel jsem ji rozbít. Asi není nutné zmiňovat, že  mi to netrvalo týden nebo dva, trvalo mi to roky, a 

dokonce i teď občas cítím, jak zakopávám o zbylé úlomky. Mojí první zkušeností a také mojí první 

vzpomínkou z mého „dobrodružného“ dětství, bylo zpívání ve školce. Dobře si pamatuji, jak jsme 

všichni seděli u klavíru, kde hrála paní učitelka a zpívali. Já jsem vlastně nezpíval, jen jsem hýbal rty, 

aby to vypadalo, že umím zpívat stejně jako všichni ostatní spolužáci, protože jsem neuměl text 

(hlavně jsem textu vůbec nerozuměl). Bylo mi to trapné a zároveň i líto. Dnes se tomu už jenom 

v duchu směji. 

Poupě kropené potem jednoho dne vykvete v krásnou růži. Čím více jsem češtinu začal 

používat, tím více mi přirostla k srdci, tím více se stávala neodmyslitelnou součástí mého duševního 

života. Možná nechápete, co jsem tím chtěl říci. Zkuste na chvíli zavřít oči a představit si, že sedíte na 

lavičce uprostřed podzimního parku, pod mohutným dubem stále ještě ošaceného do červeno-

žlutého kožichu. Posloucháte, jak si vítr lehce hraje s čerstvě napadaným listím, cítíte vůni něčeho 

sladkého, co vás láká zakousnout se do vzduchu, který vás objímá ve své teplé náruči – krásný pocit, 

viďte? Krásné je ho cítit a krásnější je umět ho popsat a sdílet. Rozhodně byste mě nedokázali 

přesvědčit o tom, že existuje jazyk, který by toto dokázal vylíčit pestřeji přírodu než čeština. Zkuste to 

anglicky, německy, italsky klidně i čínsky. Stejného efektu nedocílíte, i kdybyste se postavili na hlavu 

nebo začali bláznivě házet věcmi denní potřeby. *úsměv* 

Protože doma v rodině mluvíme řečí, která česky zrovna moc nezní, je pochopitelné, že na 

rozvoji mého jazykového citu měla a  má největší podíl škola. Odjakživa jsem se těšil na všechny 

vyučovací hodiny s mojí češtinářkou. Ne, že bych měl z tohoto předmětu nějak skvostné známky, a 

nebo že bych byl nějaký blázen to pravidel pravopisu českého či větné skladby, to opravdu ne. Jenom 

si náramně užívám, když začne vyprávět o svých příhodách, nebo když začne vychvalovat ptáčka 

zpívajícího za oknem. Jásám jako malé dítě, zaslechne-li moje ucho některou z jejích slovních obratů, 

originálních přirovnání nebo nesmírně zábavných hlášek (pro ilustraci „koukáte jako kuře na pekáči, 

civíte jako sova s nudlí“). Dokáže rozesmát celou třídu nebo také zaujmout snad každého člověka 

svými názory na svět. Také bych chtěl někdy umět tak skvěle sdílet svoje pocity a mínění. Také bych 

chtěl umět lidi zaujmout… 

  



 

 

10. místo: Kareem Abdallah, 15 let 

ZŠ Husova ul. 142/44, Liberec 6, vyučující : A.Muráňová 

           

               Můj druhý jazyk 
Osnova: 

1)moje seznámení s českým jazykem. 

2)můj vztah k českému jazyku. 

3)srovnání českého jazyka s ostatními jazyky. 

4)jak mě přijali ostatní lidé.  

5)význam češtiny pro můj život. 

 

Ahoj,první české slovo,které jsem řekl asi ve tří letech. 

Jako nerodilí mluvčí českého jazyka,je pro mě jakýmsi těžkým problémem se 

v tomto jazyce vůbec koordinovat.Různá 

pravidla (gramatická,apod.) 

 

„ a teď si procvičíme vyjmenovaná slova “. řekla má učitelka,po mém prvním 

vstupu do nové třídy. 

„Cože prosím?“ byla má reakce.Vůbec jsem nevěděl o co šlo,dokonce mi i ten 

název přišel divný.. 

 



Český jazyk,mi přijde jako nejtěžší jazyk,který znám.(hned po arabštině).Až 

ted,se začínám po dvou letech v tom vyznávat,i přestože jsem češtinu 

používal,dělalo mi velký problém psaní spisovné češtiny.Řadu věcích jsem 

nedokázal napsat,ale když jsem je viděl,dokázal jsem je přečíst.Věřim,že 

komunikace a čtení jsou jednoduší než psaní textů. 

 

Český jazyk byl pro mě velký nezvyk,velmi se liší od ostatních jazyků které 

umím,například od arabštiny je jiný ve všech směrech,jak abecedou,tak 

mluveným slovem,i protože patří do jiné jazykové skupiny než čeština.Také se 

liší od anglického jazyka,že není tak citově zabarvený a nemá tolik slovních 

výrazů. Když jsem přijel do české republiky,bylo to těžké se srovnat s tímto 

jazykem.. 

 

Představte si,kdyby jste se přestěhovali do uplně jiné země,a museli by jste se 

naučit všechna pravidla dané řeči.Za jak dlouho si myslíte,že by jste se tu novou 

řeč naučili tak,aby jste mohli psát diktáty,slohová cvičení a aby jste se mohli 

dostat na dobrou střední školu? Já na to měl pouhé dva roky ! 

                                

Když jsme se sem nastěhovali a já začal chodit do školy,měl jsem obavy,jakým 

způsobem mě příjme kolektiv,jak zvládnu učení a jestli tu vůbec budu šťastný… 

 

Po nástupu do nové třídy,mě velmi dobře přijali jak spolužáci,tak učitelé,hodně 

mě podporovali a pomáhali mi.Díky nim,jsem se cítil jako doma,bavilo mě i do 

té školy chodit. 

Tím jsem si vybudoval kladný vztah k českému jazyku a baví mě i dodnes. 

 

Jsem rád že jsme se sem přistěhovali včas,a já se mohl připravit na střední 

školu,Husova škola mi dala dobrý základ češtiny a chtěl bych pokračovat i na 

vysokou školu.Věříte mi, že to dokážu ? 



 

 

10. místo: Karolína Chalupová, 15 let 

Gymnázium Jaroslava Seiferta, Praha, vyučující: Aleš Marek 

 

(poznámka k textu: gramatické chyby jsou úmyslné) 

Mluvíme spolu 

 

Luis je z dálky zcela normální kluk. Má hnědé vlasy trochu moc do čela, sportovní postavu, dobré 

pohyby, mohl by tančit, to se mi u mužů líbí. Otočil se a jde sem. Vidím mu do tváře. Co Aleš? 

Smutný. 

Už hledáme tak dlouho. Anežka by chtěla dokonalýho syna, a já jí ho nemůže dát. Je nám 

pětačtyřicet, nejvyšší čas na převýchovu puberťáka, černýho, říká si Aleš pro sebe, samozřejmě. 

Zatímco jsem si ho prohlížela, ptá se mě na jméno, proč on mě, asi chce pryč. Má divný přízvuk, taky 

nechápu, že jsem si nevšimla, jak je tmavý. Dálka klame. „Jsem Anežka“ odpovídám, „a tohle můj 

manžel Aleš“. Podáme si ruku. Ptám se, kolik mu je a na jeho zájmy a na takový ty věci, když toho 

druhého neznáte. On odpovídá, nevím konkrétně co. Snaží se mluvit spisovně, používá nevhodný 

slova, pohledem dobrý, když mluví divný.  

Vím, že nad tím přemejšlíš, já poslouchal, co říkal. Je mu sedumnáct, je vodněkať z Ameriky, Jižní, rád 

hraje fotbal, kreslí, čte, to zní dobře. Říkám pohledem, berem, ona odpovídá, že jo. Ten kluk to 

pochopil, vypadá rozpačitě, ale i šťastně. 

Sepisujeme nějaký papíry, držím ji za ruku, „děláme dobře“ říkám, teď nahlas, usměje se. Něco 

podepíšeme, kluk nás obejme, jmenuje se Luis, už jsem si vzpomněl, prý za měsíc budeme bydlet 

spolu, slyším z dálky. 

Je to rok, co se nastěhoval, v jeho pokoji má fotbalový dresy z doby, kdy tam žil. Pak měl v devíti tu 

nehodu letadla, umřeli mu rodiče a příbuzní v Česku se o něj odmítli starat, prej kvůli penězům. Říkal, 

že se s tím vyrovnal, vždycky hodně kreslil a s rodičema si moc nerozuměl. Že to srovnává, nechápu, 

ale je fajn.  

Už se holí, vlasy z čela pryč. Trochu jsem ho předělala, mám ho tak raději. Hraje fotbal s nějakými 

dalšími Brazilci, nevím, jak se znají. Je spokojený, tráví s nimi dost času, jak nad tím přemýšlím. Tančit 

odmítl. 



 ...Rozhodl se, domů dneska nepůjde a  na kurz češtiny se taky může vysrat. Rodiče měl jenom jedny, a 

i když mu je tahle přetvářka nevrátí, aspoň si může dělat, co chce. Ne jak v tom vězení, „prej doma“. 

Už umí i ř, to jim musí stačit... 

 

 

11. místo: Kristýna Němcová, 14 let 

Základní škola Lipůvka, Šebrov, vyučující: Martina Černá 

 



12. místo: Anh Leová, 5. třída 

ZŠ Anežky České 702/12,Ústí nad Labem, vyučující: Mgr. Jindra Šteflová 

 

 

 

 


