
Klíč ke štěstí 
 

Klíč ke štěstí? Nad tím se musím chvíli zamyslet…  Myslím ... Myslím… Myslím, že 
každý z nás má jiný klíč ke štěstí, například pro mne je klíč ke štěstí opravdové kamarádství. 
A když myslím opravdové, tak opravdu, opravdu vážné. Takového kamaráda mít je pro mne 
více než klíč ke štěstí. Můžu mu říct všechno, nemáme mezi sebou žádné tajnosti, chodíme 
spolu ven, společně navštěvujeme kroužky a jezdíme na koních. Co víc si přát, když nám na 
koňském hřbetě vítr pročesává vlasy a … 

„Julie! Julie! Prober se! Co se s tebou dneska děje? Soustřeď se ... Jasné? Znovu! 
Přejeď na levou stranu a prodlouženým klusem ke K a pak lehkým cvalem k M. Pak se otoč a 
znovu klusem ... Pracovním!“ křikla na mě trenérka. Lekla jsem se a probrala jsem se ze 
snění. Nebylo mi dobře a náladu na cvičení drezúry jsem taky neměla. Pobídla jsem Sygy ke 
klusu. Projely jsme mezi K a M a pak jsme se znovu klusem, tentokrát již pracovním, dostaly 
k trenérce. „No tak, co se to s tebou děje? Řekla jsem LEHKÝM CVALEM k M a ty jsi 
klusala. Dneska končíš, odkrokuj Sygy a odveď ji do boxu. O krmení se nestarej, nakrmí jí 
Max. A tohle se už opakovat nebude, jasné?“ „Ano…“ řekla jsem tichým hlasem. Sygy jsem 
pohladila po upoceném krku a odkrokovala jsem ji. Stačila jsem ji ještě vyhřebelcovat a 
vyčistit jí kopyta, pak jsem uháněla domů. Byl krásný letní podvečer, slunce již bylo skoro za 
obzorem a vzduch se nad silnicí třepotal vedrem. Přešla jsem silnici a čekala na autobus. 
V jedné ruce jezdeckou čapku, v druhé mikinu. Byla jsem unavená, ale hlavně mě pořád 
trápila jedna věc: nedávno jsem se pohádala se svou nejlepší kamarádkou. A to mě opravdu 
velice mrzí. Proč nejsem schopná se jí omluvit? Já jsem se přeci začala hádat! Já jsem to 
všechno začala. Hodila jsem mikinu na chodník a sedla si na ni. Rukou jsem prohrabovala 
písek, co mi ležel vedle bot. Koukala jsem do slunce a poslouchala ptačí zpěv, užívala si tepla 
a léta. Přijel autobus.  

„Ahoj Juli, jak bylo u koní?“ zeptala se maminka, když jsem přišla do kuchyně. „Jo, 
fajn,“ odpověděla jsem a snažila jsem se, aby to znělo co nejmíň příjemně. „Co se zase stalo?“ 
„Nic. Nevolala Dana?“ „Ne, nevolala. Já myslela, že jste se pohádaly!?“ „Hm…Tak zatím, 
jdu si napsat úkoly. Přijdu až na večeři,“ řekla jsem utrápeným hlasem. Vyšla jsem z kuchyně 
a vyběhla po schodech do pokoje. Zavřela jsem dveře a sedla si na postel. Můj kocour Macek 
mi ležel na polštáři. Pohladila jsem ho a začala jsem plakat. Slzy jsem utírala do jeho 
hebkého, kocouřího kožíšku. Macek se ale v zápětí ohnal a sekl mě drápy do tváře. Hlasitě 
zasyčel a seskočil z postele. Celá v šoku jsem ho vzala a vyhodila z pokoje, znovu jsem 
zavřela dveře a sedla si do křesla. Vzala jsem telefon a vymačkala Danino číslo. Do očí mi 
vyhrkly slzy. Číslo jsem smazala a telefon hodila na postel. Sáhla jsem do tašky pro učení a se 
slzami v očích začala psát úkoly.  

Druhý den ve škole bylo hotové peklo. Nic se mi nevedlo. Z matematiky dvě čtyřky 
a z chemie dokonce pětka. Den na nic. Po škole jsem běžela domů co nejrychleji, abych se 
stihla před hodinou parkuru vysprchovat. Doma jsem hodila tašku do kouta a běžela do 
koupelny, osprchovala jsem se, vzala jsem si rajtky, čapku, vestu a rychle jsem utíkala na 
autobus. Stihla jsem ho a dokonce jsem se nezapotila! Vystoupila jsem z autobusu a šla lesem 
k brance do jízdárny. Vešla jsem a rychle zaběhla do stájí. Sygy zaržála na pozdrav. Pohladila 
jsem ji a dala jsem jí mrkev, vykydala jsem box a vyhřebelcovala ji. Ještě před hodinou 
parkuru jsem uviděla Danu, jak vede Amadea, svého anglického plnokrevníka. Otočila jsem 
se na Sygy, ta pokojně přežvykovala jablko. Přivázala jsem ji k boxu a běžela jsem za Danou. 
Když jsem vyběhla ze stájí, jen jsem ji zahlédla, jak cválá s Amadeem po louce. „Maxi!! 
křikla jsem, „Dana nejde skákat?“ Max se zamračil a opřel vidle o plot, pak se podrbal na 
hlavě: „Jo, měla by jít. Teď šla protáhnout Amadea na louku. Chtěla se prý provětrat!“ 
Zasmál se a znovu se pustil do rozhazování sena.  



Vrátila jsem se k Sygy. Osedlala jsem ji a nasadila uzdu. Vyvedla jsem ji a došly jsme 
do jízdárny. Všechny oxery a kavalety už byly na svém místě, trenérka si něco zapisovala do 
sešitu. Znovu na mne padl smutek. Pohladila jsem Sygy po čele a pročísla jí hřívu. Přivázala 
jsem ji k plotu a vyhoupla se do sedla. Čekala jsem a ani nevěděla na co. Měla jsem Sygy už 
dávno rozklusat i rozcválat, ale koukala jsem na ostatní. Vtom přijela Dana. Sesedla a odvedla 
Amadea do jízdárny. „Dano! Potřebuji s tebou mluvit a …“ Dana se otočila a usmála se. Její 
hnědé vlasy vykukovaly z čapky. „… A… a potřebuji se ti omluvit!“ Dana sesedla a přivázala 
Amadea k plotu jízdárny, hned vedle Sygy. Vzala mě za ruku a táhla mě do stájí. Zastavila se 
před sedlovnou. „Dano,…“ oči se mi zalily slzami, „moc se ti omlouvám, nevím, co to do mě 
vjelo, chovala jsem se jako úplná hlupačka. Moc se ti omlouvám. Vážně moc!“ řekla jsem a 
utřela si slzy do rukávu. Dana se usmála: „Vždyť já se na tebe nezlobím: Vůbec. A navíc jsi 
měla pravdu. Je hloupost hádat se kvůli fotkám a vzhledu.“ Objala mě. Začaly jsme se smát a 
běžely jsme k jízdárně. Ostatní už skákali, a jelikož naši koně nebyli tolik připravení, 
rozhodly jsme se, že pojedeme na vyjížďku. „Ještě jednou se ti moc omlouvám. A je fajn, že 
jsme zase kamarádky,“ řekla jsem. Pohladila jsem Sygy po krku. Dana se usmála. „Nechtěla 
bys jet o prázdninách k našim na Moravu? Já se tam sama nudím.“ „Jo!“  „A Amadea a Sygy 
můžeme vzít s sebou. Babička má ve stodole čtyři boxy.“  

Celé odpoledne jsme se projížděly po polích a loukách, k večeru jsme zajely do lesa. 
Celou tu dobu jsme si povídaly a byly jsme obě šťastné, že můžeme být spolu. Pak se Dana 
zastavila. Chytla mě za ruku. Do ní mi vtiskla řetízek. Byla to malá podkůvka, rozdělená na 
dvě části. „Druhou půlku mám já!“ řekla Dana. Na podkově stál i nápis, přečetla jsem si ho:  
Kamarádství je ten pravý klíč ke štěstí! 
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