
Moje soukromí 

 

Nekoukat,neš ťourat !  

 

Je soukromí důležité? Jak pro koho...Pro čtrnáctiletou Magdu bylo.Ve třídě 
nepatřila mezi ty oblíbené,kamarádů moc neměla a ještě navíc měla pokoj se 
svým stejně starým bratrem Michalem.Svěřovala se svému deníčku.Psala tam 
všechny své pocity a zážitky a nejdůležitější pro ni bylo,aby se jí v 
jejím ,,soukromí" nikdo nevrtal. Proto deník pečlivě schovávala na místa,kam 
bratr nechodil. Když si jednou večer zase sedla na postel a vytáhla deník,bratr 
který seděl u počítače ji nenápadně pozoroval.Magda psala a kontrolovala,jestli 
jí někdo nekouká přes rameno. ,,Co to tam pořád vypisuješ?" zeptal se po chvíli 
Michal. Magda zabouchla deník a schovala ho pod polštář. ,,Co tě to zajímá?!" 
řekla a lehla si na polštář.  

Druhý den ráno,když Magda odešla do koupelny,si Michal vzpomněl na 
deník. Neváhal a deník sebral a schoval do tašky. Když Magda přišla do 
pokoje,bratr byl už pryč. Sice jí bylo divné,že bratr šel do školy tak brzo,ale 
aspoň měla čas na dopsání deníku. Sáhla tedy pod polšář,ale deník 
nenahmatala. Shodila polštář,pak i peřinu..prohledala celý pokoj,ale po deníku 
ani stopy. V tom jí došlo proč bratr tak spěchal,sebrala tašku a běžela do školy. 

To už ale Michal seděl v lavici a společně s celou třídou si její deník 
pročítali. Když Magdu uviděli všichni dostali záchvat smíchu a pokřikovali věty z 
deníku.Magda se rozbrečela a běžela domů.Ve vyučování si potom spolužáci 
nenápadně posílali vytrhané stránky z deníku.Mezi nimi však byla i Magdina 
jediná kamarádka Lucka.Už se na to nemohla dívat,tak o přestávce posbírala to 
co z deníku zbylo a po vyučování to donesla Magdě domů. 

Ta se mezitím svěřila mámě a ta Michala přísně potrestala.Magda byla ráda 
za lucku a snažila se dát nějak dohromady.Po výkladu paní učitelky,která se to 
také dozvěděla,si skoro všichni ve třídě uvědomili co provedli a už se o tom 
nikdy nebavili. Magda se jim radši vyhýbala a deník už si nikdy nepsala protože 
nechtěla už podruhé příjít o své ,,soukromí". 

 

 


