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Splynutím spermie a vajíčka dvou daných jedinců (muže a ženy) vznikne zygota, ze 

které se následně vytvoří embryo. Embryo roste po dobu devíti měsíců u matky v děloze. 
Během této doby matka chodí na různé testy, tedy měla by, a na těch testech se zjišťuje, 
jestli náhodou dítě není nějak poškozeno, popřípadě jestli není postižené, tj. zda kupříkladu 
netrpí Dawnovým syndromem. Nezjistí se však všechno a až při konečné fázi těhotenství, 
tedy když matka porodí, je vše objasněno. Spousta dětí se narodí zdravých, spousta 
nemocných a mnoho s nějakou vrozenou vadou. Jedním z oněch dětí (s tou vadou) je i Horác 
- je totiž slepý. 

Horác je mladý, neobvykle chytrý sedmnáctiletý chlapec. Má hnědé delší rovné vlasy, 
šedé oči, na kterých nosí černé brýle, středně velký nos, na němž se vyskytuje několik 
drobných pih, a malou pusu s plnými růžovými rty. Je střední postavy, sto osmdesát tři 
centimetrů vysoký a po ruce má vždy svou „milovanou“ bílou slepeckou hůl. 

Chlapec je klidný, umírněný flegmatik, a přesto, že se to někdy nezdá, je vcelku 
trpělivý. Jeho inteligenční kvocient zastává hodnotu sto třicet sedm bodů, což přesahuje 
hranici geniality. Vůči ostatním lidem je milý a hodně naslouchá, někdy však úplně 
nevyhodnotí slovník a řekne něco, co se v dané chvíli prostě nehodí, a někdy to může být až 
hrubé. Co se ale jeho mluvy týče, snaží se mluvit spisovně a vulgární výrazy nepoužívá. Jeho 
rodiče mu vždy říkali, že jistě zná spousta sprostých slov, ale že není vhodné je použít a že 
místo nich by měl použít nějakou věc (ne však osobu), kterou nemá rád. Příklad: „Ty jsi ale 
jahoda!“  

Jednoho sychravého zimního odpoledne přijela do speciální školy pro nadané žáky 
s oddělením pro slepé jedna žena. Byla to reportérka a také spisovatelka, která měla 
v úmyslu obeznámit se s životem slepého génia a napsat o tom publikaci.  

Právě, když vycházela z kanceláře ředitelky, zaposlouchala se a uslyšela jí dobře 
známý Turecký pochod od Wolfganga Amadea Mozarta. Šla a šla, až konečně uviděla 
chlapce, pekelně soustředěného na hru. Opřela se o zeď a nechala chlapce dohrát. Když 
skončil, zatleskala mu. Chlapec sebou trhl, neslyšel totiž žádné kroky. 

„Dobrý den,“ pozdravila reportérka. „Dobrý,“ odpověděl chlapec. „Jmenuji se Lucie 
Kaprová, jsem spisovatelka a chtěla bych napsat knihu o tom, jaké je to být slepý a při tom 
geniální. Zaujala mě tvá hra, moc pěkně hraješ.“ „Děkuji,“odpověděl chlapec. „Jmenuji se 
Horác.“ „Mohla bych s tebou udělat interview?“ „Ale zajisté, pokud vám ale nebude vadit, 
když při tom budu hrát na klavír. Budu hrát něco pomalejšího.“  

Když jsem sem přišla, představil ses mi jako Horác, jaké máš příjmení? 

Celým jménem se jmenuji Horác Antonín František Bernštajn. Používám ale jen Horác, 
jelikož se mi žádné další jméno nelíbí. 

Jak dlouho navštěvuješ tuto školu? 
Sedm let. Předtím jsem chodil pět let do školy pro slepce, ale byl jsem mnohem 

chytřejší a mnohem rychlejší než všichni ostatní a mě už to tam nebavilo, a tak si moji rodiče 
řekli, že mi udělají IQ test. Dopadl jsem celkem dobře, mám IQ 137. 

Jsi spokojený, myslím se vzděláním, kterého se ti dostává? Čím bys chtěl být, až 
dostuduješ? 

Ano. Za tu dobu, co sem chodím, jsem si zvykl na vše a na všechny. Mnoho předmětů 
máme v angličtině, a některé dokonce i v latině. S učiteli jsem spokojený, dělají to, co mají, a 
dělají to dobře, akorát co se týče literatury, mohlo by to být lepší, protože pořád něco čteme 
a kolikrát mě to dílo ani nebaví. Já vlastně ještě ani nevím, čím bych chtěl být. Hrozně moc 



mě baví hudba a její teorie i hra na klavír. Také mě zajímá biologie a chemie, ale nemyslím si, 
že by to byla moje budoucí profese. 

Když už mluvíme o literatuře, čteš rád? Co je tvůj oblíbený žánr a kolik času 
přibližně věnuješ četbě? 
No, čtu rád, nejsem zaostalý, ale musím se přiznat, moc času tomu nevěnuji. Denně si 

čtu před spaním zhruba hodinu, poté okamžitě usnu. Mám moc rád detektivky a thrillery. Ale 
ve čtení jsme trochu omezení, jelikož neexistuje takový výběr knih v Braillově písmu. Existují 
ovšem audioknihy, za což jsem moc rád. Ale mnohem raději je čtu, než poslouchám, abych 
pravdu řekl. 

A co hudba? Řekl jsi mi, že tě moc baví. 
Miluji hudbu. Na rozdíl od čtení dokážu hudbu vnímat celé hodiny. Mám, řekl bych, 

takový zvláštní hudební vkus, protože mě baví jak metal a hard rock, tak klasická hudba. 
Poslouchám ji podle nálady: když mám špatnou náladu nebo když jsem unavený, pustím si 
Mozarta, Chopina anebo Vivaldiho. Když jsem veselý, pustím si pořádně nahlas AC/DC. 

A malování? 
Nó, to je u mě trochu horší. Mám spolužáky, kteří malují rádi, a i když to nevidí, jsou 

na sebe pyšní a učitel na výtvarné umění, který říká vše, co si myslí, nahlas, je chválí. Já 
malovat neumím, ale nemohu umět vše, že? 

Máš ještě nějaké další koníčky? 
Mám ještě jeden. Když mi bylo deset let, můj otec přišel s tím, že bychom mohli sbírat 

mince. Je to moc zajímavé a já mám mince rád. Vždy si je řádně osahám. Já sice tolik 
necestuji, protože chodím do školy, ale když máme prázdniny, otec si vždy vezme dovolenou 
a vezme mě na nějaký fantastický výlet do zahraničí, kde mimo jiné získáme i nové mince. 
Sám také hodně cestuje, jezdí často na služební cesty a poté mi nově získané mince pošle 
poštou. 

Jak jsem zaslechla, hodně předmětů máte v angličtině a i latině. Zajímáš se ještě o 
nějaký jiný cizí jazyk? 

Popravdě ano. Učím se španělsky. Teď se vám představím: ¡Hola! Me llamo Horac y 
tiene diez y siete años. Me gusta mucho la Música. Visito la escuela para gente ciegas y 
geniales. (Ahoj! Jmenuji se Horác a je mi sedmnáct let. Mám moc rád hudbu a navštěvuji 
školu pro slepé a geniální lidi.) 

Mohla bych se zeptat na rodinu? Máš sourozence? Co dělají rodiče? 
Zajisté. Moje maminka se jmenuje Olga a pracuje v nemocnici. Její specializace je 

hematologie a do práce to nemá daleko, jelikož nemocnice je zhruba kilometr od našeho 
domu. Otec se jmenuje Karel a ten je byznysman. Je majitelem firmy Agrospol, a. s., která 
kupuje ropu, následně ji zpracuje a daný výsledek poté prodá dál. Nemám žádné sourozence 
a je mi to i trochu líto, ale zajímalo by mě, jaký by mezi námi byl rozdíl, jestli bychom byli 
stejně chytří nebo on by byl chytřejší nebo naopak. Moji rodiče se pokoušeli o mě několikrát, 
jak mi bylo řečeno, jsem až třetí pokus v pořadí. Zkoušeli to potom ještě několikrát, abych 
měl sourozence, ale to už mamince nevyšlo a pak jí to doktoři ani nedoporučovali. 

No a teď by mě zajímalo, jak to máš s dívkami? 
Úplně normálně. Většina lidí si myslí, že když je člověk slepý, že to je nějaká překážka. 

Já zastávám názor, že láska si najde cestu vždy, akorát někdy je to těžší. Já, řeknu to naplno, 
jsem zamilovaný do jedné dívky, která není slepá jako já, ale je hluchá. Má však speciální 
přístroj na uchu, a tak trochu slyší. Jmenuje se Kateřina. Ona není hluchá od narození, stalo 
se jí to při bouračce. Vždy se vzájemně doplňujeme a to je naprosto fantastické. Studuje také 



na této škole.  Někdy spolu vyjdeme třeba na procházku nebo do galerie. Ona mi vždy 
popisuje obrazy s takovou pečlivostí.  

Teď bych ti položila poslední otázku. Co roční období, jak na tebe například působí 
zima? 

Zima. Já nemám rád zimu, protože je chladno a člověka někdy nezahřeje ani třetí vrstva. Víte, 
oblékat se pořád a poté se zase svlékat, to nikoho nebaví. Normální lidé mají zimu spojenou 
s různými aktivitami, které ovšem já dělat nemohu. Je to fáze roku, kdy sedím doma, 
popřípadě ve škole a poslouchám hudbu. Je pravda, že v tuto roční dobu jsou Vánoce, které 
mám moc rád, ale to je jediné. Se svým stavem jsem jakž takž spokojený a smířený, ale ne 
v zimě. V zimě si přeji, abych viděl, abych mohl provozovat stejné sporty a sdílet se všemi 
ono veselí. 
 Horác vstal od piana a otočil se na paní spisovatelku. Přiblížil se k ní a podal jí ruku. 
„Děkuji, že jste si vybrala zrovna mě.“ „To já děkuji, Horáci,“ řekla a protáhla se. „Podala 
byste mi prosím moji hůl? Půjdu vás doprovodit.“ „To nemusíš, já trefím sama.“ „To je dobré, 
znám to tady jako svou hůl a navíc je mi vaše společnost příjemná.“ „Snad se ještě někdy 
setkáme,“ zvolal Horác a zavřel za ní dveře. 
 
 
 

 
 
 


