
Strašně mě mrzí, že jsem nepoznala, že se něco 
děje, Matěji. Měla jsem toho moc a vůbec mě 

nenapadlo, že by se k tobě parta mohla takhle 
zachovat. Moc se ti omlouvám! Přála bych si to vzít 
zpátky. Prosím, slib mi, že už si takhle vážnou věc 

nikdy nenecháš pro sebe. Spolu to zvládneme, 
ale musím o tom vědět.

Styděl jsem se, protože to 
byla i moje vina. Neměl 
jsem se nechat ukecat 

a natočit.

No, mně to přišlo trochu divný,
že se nesměješ jako dřív, ale

říkala jsem si, že se něco stalo
třeba doma a tak jsem se na to

nechtěla vyptávat, víš co…
Ty jo, mě vůbec nenapadlo, že to

pro tebe jako nebyla sranda!
Dušan má nejlepší nápady, takže

mě fakt překvapilo, že ses taky
nebavil...

Já jsem ti hrozně chtěla pomoct, ale 
nejdřív jsem si nebyla jistá, jestli 

chceš. A pak jsem se taky trochu bála 
Dušana. Mrzí mě, že jsem nic
neudělala. Neměla jsem jen 

přihlížet…

 Matěji, je mi moc líto, co se ti stalo. 
Ač bych to moc chtěla, nemohu vidět ve 

třídě všechno. Vůbec jsem netušila, že tě 
k videu ostatní přemluvili. Vím, že je to 
těžké, ale přála bych ti, abys už vždycky 

našel sílu říct „ne“.

Jako, jestli se ti něco
nelíbilo, měl ses ozvat…

Nejhorší bylo, že jsem na to 
zůstal úplně sám…

Bál jsem se podívat na telefon, jestli mi zase 
nepřišla nějaká zpráva. Nemohl jsem před tím 

nikam utýct.

Na internetu to mohl vidět
každej! Rodiče, babička, vy 
všichni... a taky úplně cizí 

lidi! Bylo mi trapně.

Nevěděl jsem, jak si říct 
o pomoc…

Vůbec jsem nevěděl, co mám dělat. 
Nechtěl jsem v partě kazit srandu, 

ve škole bonzovat, přidělávat mamce 
starosti. Nevěděl jsem, na koho

se obrátit.

Přál jsem si, aby už
to skončilo.

Natáčení a vyvěšování zesměšňujících videí na internetu, urážlivé SMS nebo komentáře na Facebooku, Instagramu a dalších sociálních sítích, to všechno je KYBERŠIKANA.
 
Pokud se s něčím takovým setkáš, nezůstávej na to sám! Svěř se někomu, komu věříš – popros o pomoc maminku, kamaráda, paní učitelku anebo navštiv třeba stránku 
Nenech to být (www.nntb.cz), případně zavolej na Linku bezpečí (telefon: 116 111). Není to tvoje vina! Nech si pomoci.

Více informací najdeš na stránce Dělej, sdílej! (www.jihoceskedivadlo.cz).

#delejsdilej


