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Milí priatelia, 

 

 kniha s názvom „Najväčšia hodnota môjho života” je druhou knihou kampane 

Červené stužky. Vznikla z príspevkov literárnej súťaže III. ročníka kampane, do ktorej boli 

pozvaní žiaci všetkych typov stredných škôl. Teší nás, že téma vyvolala pozitívnu odozvu v 

mladých ľuďoch (210 príspevkov zo SŠ a 20 príspevkov zo ZŠ). Aj vďaka tomu má kniha má 

viac dielov: I.diel - próza, II. diel - poézia, III. diel - príspevky ZŠ a IV. diel - Drogám. 

Bola uvedená téma v súlade s filozofiou kampane? Sme presvedčení, že áno! Ak 

mladý človek bude mať hodnoty, akými sú rodina, skutoční priatelia a pravá láska, na prvom 

mieste vo svojom živote, nájde aj svoj zmysel života a túžbu prežiť život naplno. Teší nás, že 

práve rodina, skutoční priatelia a pravá láska sa najviac objavovali v zaslaných príspevkoch. 

Teší nás aj záujem mladých ľudí písať o hodnotách života a vážime si hlavne tie práce, ktoré 

boli osobnou výpoveďou. Vyberáme z jednej zo zaslaných prác: “Na túto tému sa mi dobre 

písalo. Hneď som vedela, o čom mám písať. Nebolo by zlé, keby sa ľudia k tejto téme 

vyjadrovali častejšie. Podľa mňa jej nikto nevenuje veľa pozornosti a často sa na ňu zabúda.” 

Príspevky neprešli jazykovou ani literárnou korektúrou. Sú vložené do knihy v takej podobe, 

v akej  boli zaslané.  

Knihu by sme chceli venovať všetkým mladým ľuďom. Vám, ktorí ste otvorili svoje 

vnútro a predstavili nám svoje prežívanie. Ďakujeme. Knihu chceme tiež venovať 

absolventovi Gymnázia sv. Františka v Žiline Michalovi, ktorí leží po ťažkou úraze v FNsP v 

Žiline. Je nám drahý a aj týmto spôsobom ho chceme sprevádzať v jeho utrpení. 

 

PhDr. Anna Poláčková a PhDr. Marta Višňovská 

za kampaň Červené stužky 

 
 
Žilina 1.december 2009 
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Kampaň Červené stužky ďakuje  

autorom uvedených  zaujímavých príspevkov:  
 

 

 

 

Ahoj, Droga!  

 

 

Prosím Ťa , nenúkaj sa ľuďom, aby Ťa ochutnali. Skús sa ochutnať aj sama. 

Kvôli Tebe ročne zomrú stovky ľudí a Ty sa na tom smeješ...! 

                                                                             Dovidenia .                  Jakub Koša z Dubového 

 

 

 

 

Droga! 

 

Ako sa máte? Ja sa mám dobre. 

Počula som na Vás kopu sťažností. A vôbec , prečo ste taká zlá ? Ja Vás nechápem. 

Ak chcete, tak Vám navrhujem protidrogové liečenie. 

Dúfam,  že môj nápad prijmete. Tak dovidenia. 

                                                                                           Ema Petrovičová 
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Droga! 

 

   Zatiaľ som sa s Tebou nestretla, ale dosť som o Tebe počula a čítala. 

Pre niekoho si nevyhnutná, potrebuje ťa pre svoj každodenný život. Každý začína 

s Tebou celkom nevinne. Chce Ťa len raz skúsiť a Ty ho stiahneš na samé dno. 

Keď si Ťa vezme, všetko je ako vo sne, ale trvá to len chvíľu. Hoci si povie, ešte 

raz a dosť- skončím, nedá sa. Je to, ako keď nestihne vystúpiť z vlaku. Pre Teba stratí 

všetko – rodinu, kamarátov, lásku... 

  Droga, Ty nepriznáš nikomu, aká si zákerná, ako dokážeš ničiť ľudské zdravie a šťastie. 

Si obyčajný klamár a zlodej. Ľudia sú pre Teba schopní kradnúť, ba i zabíjať. 

Takúto ťa nechceme a nepotrebujeme. 

Pre mnohých, ktorí sa z Tvojej siete vymotali, si desivou spomienkou a chcú na Teba 

úplne zabudnúť. Bolo by najlepšie, keby Ťa nebol nikdy nikto spoznal ! 

                    

 V Malom Čepčíne  27.10.2009                                         Mirka Moncmanová, II.G 

 

 

 

 

 

 

 

Zlá Droga!                                                                      Blážovce 3.11.2009 

 

 

Čau, ešte Ťa celkom nepoznám, ale niečo o Tebe viem. Ten, kto Ťa vymyslel, ten Drogoš 

či ako sa volal, bol zlý. 

A aj tak, načo sa rozčuľujem, aj tak to nebudeš čítať, ale aj tak si zlá a sprostí ľudia, čo Ťa berú ! 

 

P.S.: Nezabudni zmiznúť.                                                     Lukáš Hubka 
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Ahoj , Droga! 

 

Nenávidím Ťa , lebo si zlá a ľudia kvôli Tebe zomierajú. Bola by som rada, keby si neexistovala 

a ľudia by boli lepší ! 

SI HROZNÁ !!!                                                            

                                                                                   Petra Uličná 

 

 

 

Ahoj , Droga! 

 

Vôbec Ťa nemám rada. Si zlá a kazíš ľuďom životy. Keby si neexistovala, život by bol krajší ! 

Myslíš si, že všetko vyriešiš, ale nie je to pravda. 

Skoré zmiznutie zo sveta Ti praje         

                                                                                      Laura Adamková 

 

 

 

DROGA ! 

 

 

Aj keď Ťa máme možnosť spoznať, nechcem Ťa stretávať, rozprávať sa s Tebou, ani sa bližšie 

zoznamovať. 

Dobre viem, čo by si mi mohla spôsobiť, nič dobré by ma nečakalo. Poznám aj lepších kamarátov, 

dlhodobejších, nielen na krátky čas. A nie takých zákerných ! 

Či si silnejšia, či slabšia, nechcem sa s Tebou začať kamarátiť, nemohli by sme kamarátstvo 

 neskôr ľahko ukončiť. 

Píšem Ti prvý a posledný raz list, nechcem mať s Tebou nič spoločné. Priateľstvom s Tebou by som 

trpel nielen ja, ale aj celá moja rodina. Nie si u nás vítaná ! Spôsobila si mi  množstvo problémov 

a zdravotných ťažkostí. 

Keby sme sa spolu spriatelili, veľmi ťažko by sme sa už lúčili. 

 

                                                                                                          Dominik Dobák 
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Ahoj, Droga! 

 

Ja viem, že si malá, ale  veľmi škodíš ľuďom. Prečo to robíš ? Viem, že sa rada pozeráš na utrpenie 

ľudí. Viem, že si o sebe myslíš, že nikomu neublížiš, že sa dáš len ochutnať a bude všetko v poriadku. 

Ale vieš, že keď Ťa človek ochutná, nevie s Tebou prestať ? 

Vieš, že človek Ťa bude vyhľadávať a bude skúšať všetky cestičky, aby sa k Tebe dostal ? 

Vieš, že človek obetuje všetko zo svojho domova a majetku, len aby Ťa mal ? 

Vieš, že často opustí svojich blízkych a bezhlavo ide za Tebou ? 

Vieš, že človek musí často dopadnúť až na dno, aby pochopil, že nie si pre neho najdôležitejšia ? 

Vieš, že veľa ľudí ani na dne nepochopí, že nie si pre nich najdôležitejšia ? 

Vieš, že veľa ľudí pre Teba stratí aj  svoj život ? 

 Ty zlá, malá potvorka, prosím Ťa  nepokúšaj už toľko ľudstvo! 

Prosím Ťa , schovaj sa do tej malej diery, odkiaľ si vyliezla a zostaň tam navždy zabudnutá ! 

 

                                                                                                      Kristína Lichnerová 

 

Ahoj, Droga ! 

 

 

Rozhodla som sa, že Ti napíšem tento list. 

Chcem sa o Tebe veľa dozvedieť. Je veľmi dôležité vedieť o Tebe a netváriť sa , že neexistuješ. 

Si veľmi nebezpečná ! 

Nechcem Ťa nikdy stretnúť! 

Viem, že existuješ už mnoho rokov. Nachádzaš sa všade – v školách, parkoch, na uliciach. 

Musíme sa naučiť proti Tebe bojovať. Nesmieme Ti dovoliť, aby si nás ovládla. 

Veľa ľudí po Tebe siaha zo zvedavosti. Znamená to pre nich „ochutnanie zakázaného“. 

Iní Ťa používajú ako „liek“ na svoje trápenie, zmiernenie bolestí, úzkosti, hnevu, depresie. 

Aj keď trápenie nastáva práve až potom. 

Ľudia sú na Tebe závislí. Sú vlastne chorí. Nevedia si život bez Teba predstaviť. Musia sa liečiť. 

Mnohí sa závislosti na Tebe už nedokážu zbaviť. 

Baví Ťa ľuďom robiť zle ? Prečo si taká zákerná ?  

Pevne verím, že Ti nikdy nepodľahnem! Veď viem , aká si nebezpečná ! 

 

                                                                                             Tvoja nepriateľka Erika Lettrichová 
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Ahoj, zlá Droga ! 

 

Počula som o Tebe len tie najhoršie veci. Ani vo sne by ma nenapadlo, aby som sa s Tebou 

skamarátila. A keď  mám byť úprimná, nechcela by som sa s Tebou ani len stretnúť. 

Doteraz mi nie je jasné, prečo Ťa niektorí ľudia vyhľadávajú, keď si taká škodlivá. Asi preto, 

že sú zúfalí alebo nešťastní ? Ale robia veľkú chybu !Oni si totiž vôbec neuvedomujú, ako veľmi im 

ubližuješ. A to nielen im, ale aj ich blízkym. 

Zvyčajne Ťa skúšajú v podobe jednej cigarety. Potom druhá, tretia a skúšajú Tvoju inú podobu – 

tabletky, ihly ... .Potom už bez Teba nemôžu existovať a robia všetko pre to, aby Ťa mohli získať.   

Mnohí začnú klamať a kradnúť, len aby mali na Teba peniaze. 

Ale tu už začína závislosť. Nevedia bez Teba žiť a nemajú silu s Tebou skoncovať.  

Väčšinou zomrú ... 

A za to všetko môžeš Ty ! Preto Ťa tak nenávidím a nikdy sa s Tebou nechcem  stretnúť ! 

                                                                                                                           Katarína Erteľová 


