
Dni nádeje 2018 – 24. ročník protidrogového festivalu 

 Už po 24-krát sa na pár dní pohľad verejnosti zameral na problematiku protidrogového programu, 
ktorý sa snaží formou besied, prednášok, predstavení a mnohých ďalších podujatí priblížiť 
problematiku drogovej závislosti. Aktivity organizuje Nadácia Lúč v Žiline. 

 Celý festival vrcholí Oscarom nádeje, na ktorom sa odovzdávajú ceny úspešným účastníkom rôznych 
aktivít programu, medzi ktoré spadá štafeta, beh, plávanie, výtvarná a taktiež literárna súťaž. Z našej 
školy nás naprieč ročníkmi reprezentovalo 5 žiakov -  4 vo výtvarnej časti a 1 v literárnej.  

Celý gala program moderoval Šoko Tabaček, ktorý do celého programu vnášal vtip a humor. V 
celkovom vyhodnotení za stredné školy sa na prvom mieste umiestnila literárna práca „Môj zlatý 
odchod“ od našej žiačky Ley Stehelovej z triedy II.CG. 

K tomuto úspechu Lei blahoželáme a želáme jej ešte veľa tvorivých síl, fantázie a chuti do činorodej 
práce. 

Ponúkame záber z vyhodnocovacieho podujatia v Mestskom divadle v Žiline, zároveň pripájame 
i originál víťaznej práce. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Môj zlatý odchod 

Vstávam, beriem, vpichujem látku do žíl... 

Vstávam, beriem, venujem svojmu telu ďalšiu dávku... 

Nežijem, prežívam. 

Nemilujem, vynucujem. 

Nenávidím. Nežijem. 

Studený vzduch na pokožke, do úst sa derie sucho, zdá sa mi, že hlasy zo včerajšej noci ešte stále 
tancujú v mojej hlave. Avšak nepočujem ich už tak zreteľne. Nechápem to, čo mi hovoria. Alebo im 
iba nerozumiem. Sú pre mňa ako hlasy vzdialené kilometre. Rozumiem, čo vravia, volajú ma! Lákajú , 
chcem k ním ísť, nedá sa však. Nedokážem to! Neviem sa pohnúť, strácam dych. Strácam seba. Moja 
duša akoby už dávno uletela niekam inam. A mne nechala iba prázdne torzo bez ducha. Steny. Steny 
okolo mňa sa približujú. Zvierajú ma v pevnom objatí. Nechcú má pustiť. Strop kričí, trasie sa. Otriasa, 
borí steny.  Chce ma zabiť! Chcú sa ma zbaviť, nechcú ma už viac vidieť. Nenávidia ma, lebo sa na 
mňa musia pozerať čo deň to noc ako nemí sluhovia. Už cítim, cítim tiaž stropu, ktorý mi padá na 
hruď, zviera ma, tlačí, vtláča do podlahy podo mnou.  Chcem otvoriť oči, nemôžem. Cítim, ako 
padám. Viečka mám kruto stisnuté k sebe. Snažím sa, no nespolupracujú. Nakoniec sa však podvolia.  

Otváram oči. Malá izbietka v šere blížiacej sa noci. Hlava mi treští ako po zásahu neviditeľným 
balvanom, ktorý mi drví lebku na jemný prášok. Sadám si. Celý svet sa krúti ako kolotoč, na ktorom sa 
vozia deti. Smejú sa, radujú! Neviem, čo na tom vidia, mne je iba zle. Nemám chuť sa smiať alebo 
tešiť. Moju myseľ však zaplavujú iné myšlienky. 



 Niekoľko dní, možno týždňov, mohlo by to byť aj pár mesiacov či rok. Pamätám si na niečo. Môj 
známy. Rozprával sa so mnou. Hovoril mi o niečom zlatom. Možno zlatej. Áno, zlatej. Zlatej dávke, tak 
to bolo. Jeho známy si ju dal.  To si pamätám . No rozhovor potom už nie. Iba že na to treba omnoho 
viac materiálu. Ale musí to byť skvelé! Predsa len, čo je zlaté, je úžasné.  

 Už dávno pred nami poznali ľudia hodnotu zlata. Musí to byť dokonalý stav. Ten najdokonalejší z 
dokonalých. Hľadám na stole vec, ktorú potrebujem. Už automaticky beriem klasické zaužívané 
množstvo. Ale moja ruka nezastavuje. Chcem viac, viac a viac. Chcem pocítiť zlato, ako ma celého 
objíma a privádza do extázy.  Užívam množstvo, ktoré si myslím, že je dostatočné. Je to päť alebo 
možno aj desaťkrát viac ako normálne. Účinky prichádzajú ihneď, silnejšie, aké som kedy cítil. Avšak 
vidím aj niečo iné ako to, čo vždy. Vidím svoju rodinu. Útržky môjho života. Života, ktorý som zavrhol. 
Vidím seba ako malého. Ako sa len tak hrám na lúke s rodičmi. Vidím moju mamu. Usmieva sa. Tento 
úsmev som nevidel tak dlho, dlhé roky som ho nevidel. 

 Niečo ma pichne v hrudi. Obraz sa mení. Som starší, končím školu, všetci mi gratulujú. Mám plány, 
chcem začať žiť, objavovať a poznávať. Obrazy, čo prichádzajú potom, avšak nie sú to, čo som si želal. 
Vidím moju mamu v slzách. Seba, ako na ňu vrieskam, že nič nechápe. Že mňa nechápe. Vidím, ako 
trpí, keď ma nachádza doma v inom stave. Ako len ležím. Vidím jej slzy, ktoré jej tečú po tvári, aj keď 
som ich predtým vždy ignoroval. 

 

 

Vypracovala: K. Mihová 


