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Začalo to již v mém 
dětství. Ne, že bych byl 
nějak výrazně zpomale-
ný, ale přece jen moje 
účelová umíněnost při-
váděla maminku i tatín-
ka k zoufalství. Dlouho 
jsem se například bránil 
dovednosti zavázat si 
tkaničku u bot. Z mého 
obouvání se tak stal 

proces vyžadující velkou trpělivost. Suché 
zipy u nás tehdy ještě nebyly a tak v mém 
botníku převládala obuv se zipy a přezkami. 
No, a když už se tu a tam objevila nějaká ta 
tkanička, motivoval jsem své spolužáky sva-
činou, aby mi ji zavázali. Mohl bych ještě 
pokračovat nekonečnými šťouráním se v jíd-
le, které se tatínek marně snažil přerušit vě-
tou: „Nekoukej kde co lítá a jez“, nebo svý-
mi výkony v tělocviku, kdy během mého 
šplhu na tyč secvičili ostatní spolužáci ta-
neční vystoupení na vánoční besídku. 
Samostatnou kapitolou bylo mé myšlení. 
Tady to ale bylo trošku jinak. Nepřemýšlel 
jsem o moc pomaleji než mojí spolužáci, ale 
spíše jsem se „zaseknul“ tam, kde to lidé 
v mém okolí nečekali. Unikaly mi tak další 
souvislosti a já se v očích ostatních stával 
tím pomalým a nechápajícím troubou. 
Vzpomínám si na bezradnost paní učitelky 
ze střední obchodní školy, která nás učila 
chemii. Probírali jsme tehdy proces kvašení. 
Vše mi bylo jasné, až najednou zaznělo to 
zvláštní slovo „přiboudlina“. V tom okamži-
ku, se v mé mysli proces kvašení zastavil. 
Bez větších obtíží jsem vnímal a zase zapo-
mínal na existenci aminokyselin, leucinů, 
isoamylalkoholu, isobutylalkoholu, propyl-
alkoholu a spousty dalších, ale v „přiboudli-
ně“ jsem se začal „šťourat“ jak v nedojede-
ném obědě. V hlavě mi sice znělo ono tatín-
kovo: „Nekoukej, kde co lítá a jez“, ale 
ne šlo to. V mém školním sešitě nebyly po-
známky k procesu kvašení nikdy dokončeny, 
a na moje opakované otázky, proč se směsi 
vyšších alkoholů, s tak vědeckými názvy ří-

ká zrovna „přiboudlina“, jsem od paní uči-
telky nikdy nedostal odpověď. Tehdy jsem jí 
to nedokázal odpustit a „přiboudlina“ se sta-
la její přezdívkou. S odstupem let ale tato 
bílá místa v mé mysli vnímám jako „milo-
srdný zpomalovač“, který mi dává více času 
přemýšlet a zvažovat své úsudky a rozhod-
nutí. Jsem pomalejší, ale o to více vidím ži-
vot kolem sebe jasněji. 

Pan Vičar byl už pár let v důchodu, ale 
pořád dělal svoji práci školníka odpovědně, 
důsledně a s nasazením, které by mu mohl 
závidět i leckterý mladší člověk. Každé ráno 
jsme se před školou pozdravili, trošku si po-
stěžovali na rozjívenou, ukřičenou a divnou 
mládež, probrali problémy ve škole a občas 
zabrousili i do politiky. Byl to náš ranní ritu-
ál, který sice trval vždy jen pár minut, ale 
o to více byl pro nás oba důležitý. Stal se 
součástí našich ranních odchodů za povin-
nostmi. Já jsem pokračoval k přechodu pro 
chodce, abych se pokusil „umravnit“ spě-
chající řidiče i děti, a pan školník se na 
svých krátkých, ale hbitých nohách rozběh-
nul otevřít školu. Z dálky mi vždy tak trochu 
připomínal dobrosrdečného a spěchajícího 
jezevčíka. 

Dny, týdny a měsíce ubíhaly s železnou 
pravidelností. Lidé žili své životy, řešili své 
problémy, prožívali své lásky, nesli svá trá-
pení a spěchali... Zdálo se mi, že vše kolem 
se dělo nějak rychleji, hektičtěji a zmatečně. 
Děti už do školy nechodily, ale běžely. 
Řidiči před přechodem nezpomalovali, ale 
brzdili za zvuku kvílejících pneumatik. 
A náš krátký ranní rituál s panem školníkem 
mi také připadal kratší a kratší. Pan Vičar, 
ale i lidé kolem mě se s časem přetahovali 
o každou minutu a možná ani nevnímali, že 
ty promarněné „okamžiky pomalosti“ jim 
ubíraly to nejcennější. Braly jim to, co je 
s jejich životy nejvíce spojuje. Brali jim 
možnost více a lépe vidět, slyšet a vnímat to 
co právě zažívají, prožívají, dělají a cítí. 

Stál jsem na přechodu a snažil se být dů-
razný a nekompromisní. Střídavě jsem zasta-
voval řidiče v autech a školáky čekající na 
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Nejvíc času promarníme 
tím, že přemýšlíme,  
jak získat čas.

John Steinbeck 

Na slovíčko,
přátelé…

➜ …dokončení na 4. straně

kraji chodníku. V těch okamžicích 
jsem měl v rukou jejich čas. Dával 
jsem jim šanci se nadechnout, roz-
hlédnout, zaposlouchat a zamyslet se 
nad tím, čeho je dobré si všimnout. 
Byly to jen vteřiny, ale dávaly šanci 
pokračovat pomaleji. Dávaly šanci 
uvědomit si, že to rozmazané kolem 
nich, které bez zájmu míjí, je něco, 
co už znovu nezažijí. Že neuvidí ne-
bo neuslyší něco zajímavého, hezké-
ho či důležitého. Že okamžik „slepé-

Motto k zamyšlení
Není	pravda,	že	máme	málo	času,	 
pravdou	ale	je,	že	ho	hodně	promarníme.			— Lucius Annaeus Seneca

Dnes životem jdu pomaleji…
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Moderní technologie a zejména mo-
bilní telefony nás odnaučily vnímat a pa-
matovat si čísla, na která voláme. Přitom 
základní porozumění systému telefonních 
čísel nám může ušetřit nemalé peníze. 
Denně volají stovky a možná tisíce lidí na 
neznámá čísla, aby se pobavily, zasoutě-
žily si nebo objednaly nějaký produkt. 
Jen málo z nich si uvědomí, že takové 
volání může stát více jak samotný pro-
dukt nebo služba. 

Standardní telefonní číslo
Standardní telefonní číslo má 12 čís-

lic. První tři čísla tvoří tzv. národní před-
volbu (v případě České republiky je to 
420). Další tři čísla informují, jestli volá-
me na pevnou linku nebo do mobilní sítě. 
Přístupovými kódy do mobilních sítí jsou 
trojčíslí 601 až 608, dále 702 až 705 a ta-
ké 772, 773 a 777. Existují i varianty 
čtyřčíslí 7900 až 7999. Při volání do sítě, 
která přenáší hlas po internetu, je přístu-
pový kód 910. Všechny tyto kombinace 
se tedy mohou objevit za národní před-
volbou u běžných telefonních čísel do 
mobilní sítě za podmínek, které stanovuje 
váš operátor. Zbývajících 6 nebo 5 číslic 
již odlišuje jednotlivé účastníky.

Na začátku je 8…
Zpozornět bychom měli v okamžiku, 

kdy se na začátku volaného čísla objeví 
číslice 8. Pokud je tento přístupový kód 
ve tvaru čísla 800, voláme na BEZ PLAT-
NOU linku, a náklady nese volaný účast-
ník. Pokud ovšem telefonní číslo na vola-
nou službu začíná číslicemi 81, 82, 83 
a 84, je cena za volání nastavena dle cení-
ku poskytovatele služby, tedy operátora. 
Jde o hovor placený a jeho cenu si u své-
ho operátora ověřte ještě před tím, než na 
takové číslo zavoláte.

Začínají - 900, 906, 909…
Po osmičce je na řadě číslice 9. Ta by 

vás měla uvést do stavu bdělosti až poho-
tovosti. Telefonní číslo začínající číslicemi 
900, 906 a 909 je číslo s tzv. vyjádřenou 
cenou. Tato cena je vyjádřena dvěma čís-
licemi, které následují po zadání uvede-
ných trojčíslí. Jsou to tedy číslice na 4. a 5. 
pozici devítimístného telefonního čísla. 

V praxi to může vypadat třeba takto: vola-
né číslo je 900 59 05 80, každá minuta vo-
lání (i započatá) tedy stojí 59 Kč. 

Začínají - 905…
Při volání na číslo začínající 905 ná-

sledující dvě číslice vyjadřují základ pro 
výpočet jednorázové ceny za volání. 
Tento základ se násobí deseti, výsledkem 
je jednorázová cena za volání. Příklad: 
volání na číslo 905 552 369. Deseti ná-
sobek čísla 55 je 550 Kč, což je cena, kte-
rou za hovor zaplatíte, ať trvá jakkoli 
dlouho.

Začínají - 908…
U čísla 908 je to obdobné, jen s tím 

rozdílem, že dvě číslice navazující na toto 
trojčíslí sice také vyjadřují jednorázovou 
cenu za volání, ale nenásobí se. Pokud by 
tedy číslo bylo ve formátu 908 552 369, 
byla by jeho jednorázová cena za volání 
55 Kč. Obvykle se jedná pouze o hlaso-
vání, tj. krátké spojení v délce cca do 20 
vteřin.

Začínají - 976…
Zvláštní kapitolou jsou telefonní čísla 

začínající trojčíslím 976. Ta jsou určena 
pro přístup k veřejné datové síti a k síti 
internetu. Obdobně jako ta předcházející 
obsahují na 4. a 5. pozici vyjádřenou cenu 
za každou minutu volání, tedy v případě 
čísla 976 552 369 je cena za volání 55 Kč 
za 1 minutu.

Zkrácená čísla pro SMS…
Zkrácena čísla pro posílání SMS 

zpráv do různých soutěží, hlasování a po-
dobně nejsou regulovaná Českým teleko-
munikačním úřadem, ale operátoři přijali 
kodex, aby i zde formát čísla jednoduše 
upozorňoval na výši ceny. Pokud chcete 
zjistit, kolik za svou zprávu zaplatíte, 
slouží k tomu poslední dvě nebo tři čísli-
ce podle délky zprávy: 

U sedmimístného čísla jsou to po-
slední dvě číslice (např. 9004430 = 
30 Kč)

U osmimístného čísla určují cenu za 
zprávu poslední tři číslice (například 
90044300 = 300 Kč)

Pozor na předvolbu…
Při volání na číslo, které má 12 číslic 

a nezačíná národní předvolbou 420, mů-
žete očekávat být cena vyšší, protože 
voláte do zahraničí.

Nejčastější problémy  
při využívání  
telefonních čísel 90X: 
• Účelové prodlužování doby telefo-

nátu ze strany poskytovatele služby 
v rozporu s příslušnými ustanovení-
mi Kodexu ATX.

• Několikanásobné požadavky na 
volání dalších čísel 90X (vyžadova-
ných jakoby ke schválení nebankov-
ní půjčky, termínu jejího vyplacení).

• Neposkytnutí služby obsahu a její 
účtování spotřebiteli (účtování pou-
ze volání na obecnou informační 
hlásku apod.).

• Neinformování spotřebitele, že volá-
ní na číslo 90X je pouze loterií 
(hrou).

• Prozvánění spotřebitelů z telefonní-
ho čísla 90X (900 803 333 – zmeš-
kané volání – podvod typu Wangiri). 

• Aktivní rozesílání SMS zpráv s in
formací o již schválené půjčce nebo 
zařízené (zabezpečené) práci s poža-
davkem na volání čísla 90X avšak 
bez informace o ceně za volání.

• Poskytování služby obsahu na nepří-
slušném telefonním čísle 90X.

• Neinformování o ceně za volání na 
číslo 90X v inzerci na službu a/nebo 
při telefonickém rozhovoru s provo-
zovatelem služby (mobilní číslo, čís-
lo 90X). 

V inzerci na službu poskytování ne-
bankovních půjček nebo nabídek práce 
bylo v některých případech uváděno pou-
ze kontaktní mobilní telefonní číslo. Při 
volání na takovéto číslo se účastník (spo-
třebitel) dovolal:
• Do hlasové schránky, ve které byla 

nahrána hláska s obecnými informa-
cemi k nabízené službě, zejména 
však o nezbytnosti uskutečnit volání 
na nové telefonní číslo s přístupo-
vým kódem služby 900. Cena za 
volání na číslo 900 však byla zamas-
kovaná tím, že byla volajícímu sdě-

Telefonní čísla – co bychom o nich měli vědět
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Vybíráte z účtu a bankomat vám pení-
ze nedá. Anebo vydá jinou částku. Výpis 
však mluví jasně – peníze byly zaúčtová-
ny. V takovém případě můžete transakci 
reklamovat, ale ne vždy se nápravy do-
můžete.

U běžného úkonu, jako je vybírání pe-
něz, se snadno může stát, že mu nevěnu-
jeme plnou pozornost. Na obrazovce si 
navolíte částku, kterou chcete vybrat, 
a bankomat vám ji vydá. Někdy ale ne. 
Třeba když na účtu nemáte dostatek fi-
nancí, nebo vybíráte např. 200 Kč, ale 
bankomat má k dispozici jen bankovky 
od 500 Kč výše. Pokud ale bankomat in-
formuje, že vám peníze vydal,  ačkoli vy 
své peníze nevidíte nebo částka nesedí, 
máte problém. Pokud se podobná situace 
stala i vám, přinášíme informace o tom, 
jak se zachovat a jak postupovat.

Nevydání hotovosti
Může se stát, že bankomat vám celou 

částku nevydá, protože zjistí, že jedna 
z bankovek je například roztržená a auto-
maticky pak propadne „bokem“. Vy tedy 
dostanete pouze část hotovosti. O tom 
pak bankomat vede záznamy. Nebo pros-
tě udělá chybu a nevyplatí nic. Běžně se 
v takové situaci zapíše nevydaná transak-
ce do „žurnálu“. Následně by vám měla 
být hotovost vrácena. Problém nastává 
v situaci, kdy na vašem účtu peníze zmizí 
a vše vypadá, že jste je obdrželi, ačkoli to 
není pravda. Transakci máte právo rekla-
movat. Je ale potřeba vědět, kam se obrá-
tit. A to vždy na vydavatele dané karty.

Vybíráte nebo vkládáte  
u své banky

Taková situace je nejjednodušší na ře-
šení. Jdete vybrat či vložit peníze skrze 
bankomat vaší banky, ale transakce nedo-
padne podle očekávání. Například dosta-
nete méně peněz, než kolik jste vybírali. 
V takovém případě se obrátíte na svou 

banku. Banka s vámi pravděpodobně se-
píše reklamaci a vyrozumí vás, k jakému 
řešení dospěla.

Vybíráte  
z cizího bankomatu

Vybírali jste peníze z cizího bankoma-
tu a dostali jste méně peněz, než kolik jste 
očekávali. V takové situaci se neobracejte 
na banku, které daný bankomat patří. 
Není to totiž vaše banka a platební karta, 
s níž jste transakci provedli, byla vydaná 
jinou bankou. A vy musíte nesouhlasnou 
transakci řešit s vydavatelem karty – tedy 
s vaší bankou. Z jakého bankomatu jste 
vybírali není podstatné.

A co když máte kartu 
zahraniční banky?

O něco složitější to pro vás bude, když 
se vám stejná situace stane s platební kar-
tou, která ale nebyla vydaná v České re-
publice. Například máte účet na Sloven-
sku a s touto platební kartou jste si v ČR 
chtěli vybrat eura. Ovšem bankomat ne-
vydal správnou částku. Opět pro vás není 
důležité, kdo bankomat vlastní nebo jaké 
bance podléhá, ale obracíte se na banku, 
jejíž platební kartu jste použili.

Co se děje  
s vaší reklamací

Už tedy víte, že je potřeba se vždy ob-
racet na vydavatele karty, a nikoli na 
správu bankomatu nebo banku, která da-
ný bankomat spravuje. Ve chvíli, kdy 
ban ka, která platební kartu vydala, zaevi-
duje váš požadavek a začne jej řešit, na-
stává proces, který může trvat i měsíc. 
Vydavatel karty si totiž vyžádá informace 
od té banky, jejíž transakci reklamujete. 
Od provozovatele bankomatu bude chtít 
záznamy, ze kterých by bylo patrné, jak 
celá situace proběhla. Případně, pokud se 
jedná o tutéž banku, začne rovnou prově-

řovat záznamy. Zažádá u firmy, která 
bankomat servisuje, o revizi. V daném 
bankomatu, kde došlo k chybné transakci, 
udělá inventuru a zhodnotí nastalý stav 
s tím, co tvrdíte vy. Pokud v bankomatu 
přebývají 2000 Kč a vy je postrádáte, 
banka vám je vydá. Problém nastává ve 
chvíli, kdy vy sice tvrdíte, že jste vybírali 
5000 Kč a bankomat vám vydal 3000 Kč, 
ale bankomat tvrdí něco jiného. Bude-li 
v jeho záznamech, že 5000 Kč vydal 
a i hotovost a inventura tomu bude odpo-
vídat, je pro vás situace o něco složitější.

Když vám nikdo neuvěří 
V tuto chvíli pro vás není nemožné se 

ke svým penězům dostat, ale situaci máte 
výrazně ztíženou. Důkazní břemeno je 
totiž na vás. Pokud nemáte jak dokázat, 
že máte pravdu, pak máte bohužel smůlu. 
Podobné situace se mohou stávat.

Poctivý nálezce
To, že často bankomaty vykazují rov-

novážný stav, ačkoli vy jste své peníze 
nedostali, může mít více příčin. Svou roli 
hraje i poctivost osoby, která daný banko-
mat servisuje. Pokud po zjištění stavu vě-
cí zabaví vaše přebývající 2000 Kč a na-
hlásí, že bankomat má vyrovnaný zůsta-
tek, jste sice v právu vy, ale nikdy se to 
nedozvíte. Bance bude nahlášen vyrovna-
ný stav a ta vás vyrozumí o tom, že rekla-
maci zamítá.

Pokud jsou všechny články řetězu, 
přes který se záležitost řeší, poctivé, máte 
slušnou šanci se k nevydaným penězům 
dostat. Průměrně takové řešení situace 
zabere přibližně měsíc. Stačí však, aby 
jen jedna osoba zapojená do řešení nebyla 
poctivá a zatoužila po cizích penězích, 
jelikož nejsou zaevidované a vy svou ne-
vydanou hotovost nikdy neuvidíte.

n

Bankomaty – co bychom o nich měli vědět

lena až na samotném konci infor-
mační hlásky, a to obvykle až po 
sdělení slova „Na shledanou“, po 
kterém následovalo ještě relativně 
dlouhé cca 2 sekundové ticho.

• Na osobu, která sdělila volajícímu, 
aby uskutečnil volání na nové tele-

fonní číslo řady 900, avšak cena za 
1 minutu volání na takovéto číslo 
nebyla volajícímu zpravidla sdělena.

• Účastník mohl být také aktivně kon-
taktován poskytovatelem nebankov-
ních půjček nebo nabídek práce 
s tím že, má provést jiné volání, a to 

na číslo řady 900. Cena za volání na 
takovéto číslo však účastníkovi 
nebývá zpravidla sdělena.

n



ho míjení“ už nikdy nebudou moci vzít 
zpět. 

Ten den jsem se ráno chvíli zdržel na 
služebně. Vyšel jsem pár minut po sedmé 
a zamířil ke škole. Vše bylo jako každý 
den. Stejná místa, stejní lidé. Pana školní-
ka už jsem na našem místě sice nezastihl, 
ale věděl jsem, že zítra si svých pár minut 
vynahradíme. Něco ale bylo přece jen ji-
né. Rozhlížel jsem se kolem, ale nic 
zvláštního nebylo vidět. Nebylo nic vidět, 
ale ani slyšet. A to bylo to jiné. Nebylo 
slyšet ruch z blízké, frekventované ulice. 
Nebylo slyšet „můj přechod“. Prodral 
jsem se hloučkem dětí a dospělých, kteří 
stáli na kraji chodníku. Silné terénní auto 

stálo svojí přední polovinou na přechodu. 
Řidič za volantem se upřeně díval na pa-
lubní desku a křečovitě se držel volantu. 
Nic neříkal, jen lehce pokyvoval hlavou. 
Zpod auta byly vidět jen nohy oblečené 
ve vybledlých montérkách a obuté v hně-
dých sešlapaných polobotkách. Poznal 
jsem je okamžitě. Viděl jsem je už mno-
hokrát. Patřily mému „dobrosrdečnému 
a spěchajícímu jezevčíkovi“. Pan školník 
Vičar už nikam nespěchal. Ten den dětem 
školu otevřel pan ředitel a další dny zase 
někdo jiný. Věci se děly i bez něj. Život 
šel dál. 

Dny, týdny a měsíce ubíhaly s želez-
nou pravidelností. Lidé žili své životy, 
řešili své problémy, prožívali své lásky, 

nesli svá trápení a… zase spěchali. Zase 
chtěli všechno rychle a hned. Byli nedo-
čkaví a netrpěliví. Zase ztratili víru v sílu 
okamžiku a uvěřili nemilosrdné lži – že 
to, co nemají, je čas. 

Dnes životem jdu pomaleji, ne pro 
svůj věk či bolest v kolenou. Jdu pomale-
ji, abych lépe porozuměl tomu, co cítím, 
co opravdu od života chci a po čem sku-
tečně toužím. Jdu pomaleji, abych lépe 
slyšel a viděl život kolem sebe. Abych 
měl čas se zastavit, rozhlédnout, nadech-
nout nebo zamyslet. Jdu pomaleji, abych 
měl čas se vrátit, když zjistím, že jdu 
špatným směrem.

n
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Na kdy plánujeme  
Klubová diskuzní
odpoledne…
od 16:oo do 20:oo hodin

Zápis do 13. ročníku Základního pro-
gramu proběhne dne 14. 5. 2018 od 
8.00 h. Maximální počet studentů je limi-
tován kapacitou sálu v našem novém 
areá lu Riviéra, který má kapacitu 100 
míst. 

Polovina přihlášek (50 míst) bude 
k dispozici formou elektronické registra-
ce prostřednictvím našich webových strá-
nek www.mpb.cz. Zbývající část studij-
ních míst bude obsazena tradiční formou 
osobního přihlášení (50 míst). To proběh-
ne v budově „Zámečku“ v areálu Riviéra 
na ulici Bauerova 7.

Chcete se přihlásit  
do našeho  
vzdělávacího programu?

Ještě než se přihlásíte, zvažte prosím 
své reálné možnosti. Zejména, máte-li 
opravdu zájem, čas a chuť věnovat se ná-
ročnému studiu. Zda máte odpovídající 
dopravní spojení a zda se vám naše stu-
dium nekříží s jinými aktivitami.

• • • • •
Omezení pro absolventy, 
kteří by chtě li studium opakovat:

Prosíme, aby se pro akademický rok 
2018/2019 NEHLÁSILI ti absolventi, 
kteří ukončili pokročilý program SE-
NIOR AKADEMIE v posledních třech 
letech (2018; 2017; 2016).

Přihlášení elektronicky
Elektronické formuláře přihlášek bu-

dou pro vyplnění zpřístupněny prostřed-
nictvím odkazu na webových stránkách 
www.mpb.cz dne 14. 5. 2018 v 8:00. Pro 
platnou registraci je rozhodující přijetí 
přihlášky a její automatické potvrzení.

 

Přihlášení osobně
Osobní přihlašování bude rovněž za-

hájeno dne 14. 5. 2018 v 8:00 h. Pro plat-
nou registraci bude rozhodující evidenční 
lístek pořadí, v jakém se zájemci o stu-
dium dostaví na recepci Areálu Riviéra. 
Hlavní brána areálu se otevírá v 5:30 ho-
din, a zájemci, kteří se dostaví před os-
mou hodinou, mohou na registraci a vypl-
nění přihlášky vyčkat v přednáškovém 
sále budovy. Čekajícím bude k dispozici 
automat na kávu i toalety.       n

Zápis do 13. ročníku 
SENIOR AKADEMIE 
– 2018/2019  

Dnes životem jdu pomaleji,
ne pro svůj věk, či bolest v kolenou,
jenom se déle dívám, jak se věci dějí,
jak se má slova míjí s ozvěnou.   

Dnes častěji na chvíli zůstanu stát,
abych se zeptal těch, co se vracejí,
zda potkali někoho, kdo je měl rád,
zda na své cestě, i já mám naději.

Dnes více se dívám kolem,
a nevadí, že utíká mi čas.
Učím se, raduji i pláču bolem,
padám a zvedám se, zas a zas.

Dnes lidem naslouchám pozorněji,
nechávám jejich slova uzrát v duši,
jak víno na patře je převaluji,
a poslouchám, jak srdce buší.

Dnes dříve a raději večer usínám,
vzpomínky nechávám vstoupit do svých snů,
a nad ránem, když oči otvírám,
jsem vděčný za další z mých dnů.

Dnes méně své dny počítám,
spíše je hýčkám a vážím,
někdy to bolí, až slzy polykám,
a tak jdu pomalu, ale pořád se snažím.

Dnes životem 
jdu pomaleji

ŘÍJEN

2018
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2018

DUBEN

2018




