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Beseda spolužáků na téma TOXIKOMANIE 

 
Naše moderátorka (Karolína Pichertová) pokládala otázky naší alkoholičce (Hana 

Mačková). Byly pokládány otázky jako „Proč začala pít? Zkoušela někdy přestat? Kdy začala 
pít?“ Hanka se snažila vžít do role opravdové alkoholičky  a odpovídat podle svého nejlepšího 
svědomí.  

Dalším  byl závislý na pervitinu  (Jaroslav Hartman).  Otázky byly často obdobné  jako 
u Hanky, jen s rozdílem, že byly směřovány na pervitin. Další otázky, které padly „Jak se 
k tomu dostal? Jak získává peníze na drogy? Jestli prodává drogy? Jestli má holku a jestli je 
také závislá?“ 

Třetí byl závislý na marihuaně (Václav Vích). Na Vaška bylo kladeno nejvíce otázek. 
Také byl nejvíce výřečným. Vašek musel odpovědět na otázky jako: „Kdo ho k tomu dostal? 
Jak získává peníze na drogu? Kde bydlí? Jestli by se chtěl vrátit do společnosti? Jestli se stýká 
s rodiči? Jaké má vzdělání?“ 

Jedním z  účastníků byla i náboženská fanatička (Anička Kraumannová). Snažila se 
svést na osvícenou cestu všechny tři závislé. Některé přímo vítala, ale u Járy zapochybovala, 
jestli ho může králoství nebeské přijmout. 

Dalším hostem byla také psychiatrička (Kateřina Křivánková), která vyjadřovala svůj 
názor ke všem hostům. 

Doktorka (Kristýna Dolečková)  v diskuzi byla spíše pasivní. 
Měli jsme tam i jeden vyrušovací živel (Andrej Suslov), kterému se povedlo v jeden 

moment rozesmát všechny diváky. 
Aktivními diváky se staly Míša Hrdinová, Dominika Drahovzalová a Petra Dvořáková, 

které dávaly diskuzi život a pokládaly zajímavé otázky. Problémy se svou rolí měl Petr 
Gaertner, který nedokázal po celou dobu diskuze hrát spícího účastníka, pro něj to byla 
nejhorší role, jakou kdy v diskuzi dostal.  

Fotografem byl Ondřej Popelka. 
 
     Článek pro vás sepsal Patrik Šťastný 
 
 
Poznámka učitelova:  Původně jsem chtěl pustit film o závislostech, ale protože jsem 

zapomněl vyzvednout klíče od stolu, napadla mě tahle beseda,  která mi udělala velikou 
radost. Byla mou nejlepší hodinou od začátku školního roku a děkuji všem za krásný zážitek.  


