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 1. místo Patrik Battya     

Kašna 

Když odbila půlnoc, všichni jsme se sešli na hlavním náměstí. To bylo po dlouhé době, 

kdy jsme si na sebe našli čas. Bylo nám totiž dobře, protože jsme mezi sebou neválčili, nestříleli 

jsme po sobě, nepřipravovali atentáty. Mír nám spadl do klína, zadarmo. A tak jsme se odnaučili 

vnímat ho jako něco mimořádného a krásného, nutného pro dobrý život.  

Tahle noc byla zvláštní, byla jiná. I když jsme se nevídali každý den, přesto jsme všichni 

pracovali na jednom díle uprostřed našeho města. Byla to stará kašna, která nás opět spojila 

do kruhu. Cítili jsme, že nás proměnila společná cesta. Dívali jsme se na sebe v hluboké noci a 

hvězdy osvěcovaly naše tváře. Byl to sen, nebo to bylo skutečné? Té kašny si nikdo z našinců 

předtím vůbec nevšiml, musel přijít někdo z venku, aby objevil ten poklad, který přežíval 

uprostřed nás všech. Mnoho let jsme chodívali kolem té zvláštní monstrance a dělali, že ji 

nevidíme, že je pro nás mrtvá. Ale pak jsme se probudili, neboť přišel člověk, který sice nemluvil 

našim jazykem, ale byl schopen úžasu, na který jsme zapomněli. My jsme pro naše naplněné dny 

ztratili dar vidění. Smířili jsme se s neurčitostí a sny jsme zahrabali hluboko do země. Ta kašna 

snad ani není z tohoto světa. Ne, to už není pravda, je naše. Ten cizinec, který nám tenkrát 

otevřel oči, stal se naším bratrem. A pak jsme slavnostně pustili kohoutek, aby se kašna mohla 

znovu narodit. Když se z hlav začala linout vodní melodie, někdo začal zpívat Ódu na radost. 

Zakázali jsme si fotit naši výjimečnou chvíli.  Byla, je a zůstane jen v našich srdcích. Už to mu 

všemu dokonale rozumíme, jsme spolu.  
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 2. místo Nikola Puškárová 

 

Přijmi odpovědnost  
 

Domnívám se, že myšlenka této práce má vyšší cíl než pouhé sepsání pár řádků. Toto 
téma nám dává veliký prostor zamyslet se celkově nad společností a také nad sebou samým. 
Každý z nás se přeci spolupodílí na podobě země, ve které žijeme. A stejně tak jsou za ní všichni 
občané zodpovědní, za její základy položené pro budoucí generaci. Všichni totiž přispíváme 
určitým kouskem a tak tedy budoucnost Evropy vidím v nás, v lidech. Budoucí Evropa se musí více 
zajímat o své okolí, dbát o společnost a pečovat o své sociální vazby. 

Stejně tak, jak se jeden člověk ve společnosti podílí svým každodenním jednáním, svými 
činy a slovy, je i svým dílem spoluzodpovědný. Možná se to někomu může zdát jako hloupost, 
jak by přeci slova mohli něco změnit? Já tomu věřím, síla slov je důležitá. Slovy se dá podle mě 
bojovat, ale zpravidla se musíme řídit morálními zásadami. 

Všechny naše znalosti nám mohou napomoci nahlédnout snad do lepší budoucnosti. 
Máme-li nadhled a určitý odstup, nebudeme tak příliš snadno podléhat médiím a jeho tlaku. 
Názor na dané téma, či situaci si musíme tedy vyhodnotit sami naším racionálním úsudkem. 
Chybami z minulosti se učíme a tím se můžeme vyhnout jejich opakování do budoucna. 

Musím se přiznat, že v době, kdy jsme měli vstoupit do EU, jsem byla velmi 
„euroskeptická“. Nakonec jsem ráda, že Česko je jejím členem. Odstranilo to mnohé zábrany 
v cestování do zahraničí. Dále na mnohé projekty čerpáme z fondů právě evropských dotací. 
Studenti v rámci EU můžou absolvovat různé studijní stáže. Zkrátka život se nám zlepšil. 
Podívejme se všichni kolem sebe, co všechno nás obklopuje. Jaké máme štěstí, že máme krásné 
bydlení, čerstvé potraviny, dostatek oblečení, vzdělání je přístupné pro všechny lidi. Nic 
takového bychom neměli, pokud bychom zrovna nepatřili do této země a hlavně do EU… 


