
2. V KŮŽI OZNAMOVATELE - MODELOVÉ PŘÍBĚHY



Je konec května. Blíží se závěrečný test z němčiny a Lada je čím dál nešťastnější. Známky doteď 
neměla nic moc, doma je tajila. Pro rodiče i trojka na vysvědčení je katastrofa a Ladě pak zakážou 
jet na skautský tábor, kde dělá vedoucí a moc ji to baví. Obrátí se nakonec na Honzu, jestli by jí 
správné odpovědi nemohl v průběhu testu posílat na telefon. Honza je překvapený. “Zrovna ty, 
Lado? To bych teda nečekal. Tak hele klidně, když se potom se mnou vyspíš.” Lada to nebere 
úplně vážně: Asi mi Honza chce pomoci a dělá jen hloupý vtipy. Není si jistá, ale test už je druhý 
den. Zasměje se a přikývne. Na podvod se nepřijde a skautský tábor je zachráněný. Honza čeká 
na Ladu po týdnu před školou. “Tak co, Lado, teď tvoje část dohody.” Lada se stáhne: “Počkej, já 
myslela, že to byl joke.” Honza je naštvaný. “No tak to teda nebyl, Lado.” Uplyne další týden a Hon-
za potká Ladu v parku. Chytí ji surově za ruku. “Hele,  co teda? Pojď ke mně, rodiče tam dneska 
nejsou.” Lada se mu vytrhne: “Co na mě šaháš? Nech mě na pokoji.” Honza už se neovládá: “Taky 
to můžu říct, že jsi to ode mě celé opsala.” Honza teď čeká na Ladu pravidelně. Ta se mu vyhýbá, 
utíká před ním, ale má strach. Nejradši by se někomu svěřila, jenže by se současně prozradilo její 
opisování. Co když jí Honza ublíží? 

Petra je dcerou ředitele školy a hvězda třídy. Všichni se obdivují tomu, jak je rázná, inteligentní 
i krásná. Psaní úkolů z Matematiky jí ale nebaví. To Kamila skoro nikdo nemá rád, nebo si tak 
aspoň přijde. O přestávkách jen sedí na místě a něco si čmárá do sešitu. Petra se mu ale moc líbí. 
Dokonce se jí to pokusí jednou po škole říct. Dopadne to šíleně: “Z toho nic nebude, Kamile. Ale 
můžeš za mě psát úkoly.” Kamil zamumlal, že to teda nebude. Jenže Petra se nedá: “Jinak řeknu 
tátovi, že jsi mě sexuálně obtěžoval. Můžeš začít ASAP. Třeba už s tím dnešním.” Kamil má z toho 
strach. Třeba se fakt choval nevhodně: Petra? Jak ho to mohlo napadnout! A co z toho bude, když 
se to dozví ředitel. Další den skutečně přinese Petře napsaný úkol. “Díky, tak zas příště”, reaguje 
Petra. Po čase se s dohodou pochlubí Honzovi, který ji docela přitahuje. “Ten ubožák Kamil za mě 
píše úkoly. Jinak by si to od táty pěkně slíznul.” “A co ti provedl?” Zajímá se Honza. “Prej se do mě 
zamiloval. To má za to, jak na mě čumí.” Honzovi se chování Petry vůbec nelíbí. Nejdřív ji žádá, aby 
s tím přestala, že to je pro Kamila fakt ponižující. Petra si ale říct nedá. Co dál? Za kým jít? Nako-
nec to ještě od ředitele odnese on sám. Vždyť všichni vědí, že na svou “Petrušku” nedá dopustit. 
Problémy kvůli ní měli dokonce i někteří učitelé, když se jí něco nelíbilo.   

Klára chodí do školy ráda a skvěle se učí. Teď je ve třetím ročníku na gymnáziu a už pomalu 
přemýšlí, kam by šla na vysokou školu. Jediný předmět, který skutečně nesnáší, je Čeština. A to 
se jí přitom nový profesor Otravný na začátku docela zamlouval. Teda až do chvíle, kdy jí během 
zkoušení nepokrytě koukal do výstřihu a řekl jí, že jí dá “dvě jedničky”. Třída se smála. A nebyla to 
poslední poznámka od Otravného. Profesor na ni navíc neustále zíral, když ještě sedávala v první 
lavici. Klára se přestala na Češtinu připravovat a vždycky před hodinou si bere i v přetopené třídě 
mikinu. Sedá si teď dozadu, co nejdál od “toho trapáka”, jak o něm mluví před kamarádkami. Ty 
ji ale často jen odbývají s tím, že je na něj zasedlá. Jenom Žaneta má pro ni pochopení. Ale Kláru 
mrzí, že ani ona se v hodině nikdy nahlas neozve, aby ji podpořila. Klára každou hodinu doufá, že 
se to tentokrát obejde bez komentářů na její adresu. Jenže ne: “Kláro, přestaňte řešit vztahy se 
spolužáky a věnujte se radši vztahům větných členů.” A příště: “Tak mi povězte něco o Dyku. Kláro, 
to není, na co myslíte. Přečetla jste si doufám něco od Viktora Dyka?” Kláře dělá čím dál větší 
obtíže se na hodiny jakkoliv připravovat, nebo při nich dávat pozor a myslet na něco jiného, než 
na všechny ty komentáře. Teď jí hrozí propadnutí a profesor Otravný si ji zavolal po konci vyučo-
vání do kabinetu. Žaneta slíbila, že na ni počká před dveřmi. Klára vyběhla ven s pláčem. “Tak co, 
co se děje, co ti řekl?” Ptá se Žaneta a snaží se Kláru utěšit. “Prý mám za ním jít příští týden domů, 
že mě tam leccos doučí. Že to zůstane jen mezi námi. A že je to pro mě poslední možnost, jestli 
nechci na “komisionálky”. Klára se bojí doma cokoliv říct. Přeci se rodiče nesmějí dozvědět, že jí, 
která měla vždycky vyznamenání, teď hrozí propadnutí. Žaneta už má o ni ale opravdu strach. 
Co když Kláře ten trapák Otravný něco udělá? Chová se skutečně perverzně. Kam se má teď ale 
narychlo obrátit? A nebude se na ni nakonec ještě Klára zlobit? Vždyť to zatím vypadá, že se Klára 
přese všechno odhodlává k Otravnému nakonec jít… 

Sex za t(r)est

Úkoly pro hvězdu

Neboj, nějak to uděláme



Od té doby, co začala válka na Ukrajině, se hodiny Občanské výchovy s profesorkou Pravdivou 
začínají zvrhávat v její přednášky na téma “pravda leží vždycky někdy uprostřed”, jak s oblibou 
vždycky dodává. “Putin ví, co dělá. Když se celá Evropa a USA spikla proti Rusku, zbyla mu jen ta 
speciální operace.” Nebo “Prosím vás, ty masové hroby, nevěřte všemu, co se pouští v televizi. 
Tyhle obrázky se dají krásně zinscenovat.” Marek je na Pravdivou naštvaný. Pokoušel se spolu 
s dalšími nejdřív Pravdivou upozorňovat, že by se radši věnovali přípravě k maturitním zkouškám. 
Několikrát se s ní i pohádal, na což doplatil jen horšími známkami. Teď dostal ale nápad - co 
kdyby se ji pokusil nahrát? Mohli by pak společně s nahrávkou jít za ředitelem. Jenže podobné 
nahrávání pedagogů je v rozporu se školním řádem. Co když na to ještě sám doplatí? Marek ná-
pad probírá s několika dalšími lidmi ze třídy, kterým věří. Zatím se nemůžou dohodnout. Justýně 
se nápad líbí a klidně by do toho šla: “Třeba dostanem na občanku někoho lepšího.” Ale Petr 
je zásadně proti: “Hele, jednak to je s tou válkou fakt složitější a máme svobodu projevu. A taky 
mi přijde fakt nefér kohokoli nahrávat a neříct mu to. Jestli něco, tak to nahrávání mi přijde jako 
konspirace.” Marek ukazuje ještě různé články a videa, které si k tématu našel. “Jaká konspirace? 
Podívejte se, z tohohle je úplně jasné, že nám Pravdivá lže. Navíc se jí o tyhle vložky v hodinách 
nikdo neprosil. Musíme přeci něco udělat…”   

Kdo tady konspiruje?


