
Beseda KompasOne s Romanem Povalou 

Zkušenosti a příběhy, ze kterých mrazí, osudy lidí, kteří již nežijí, dech beroucí fotografie a obrázky, 

které nepotřebují komentář, naprostá upřímnost, hluboké myšlenky, silný zážitek – to vše v jediné 

přednášce.  Beseda KompasOne na téma protidrogové prevence s Romanem Povalou se uskutečnila  

v úterý 25. 2. 2014 v kinosále SŠIEŘ. Zúčastnily se jí třídy U1A, U1B, ZI2A a ZI2B. Naprosto výjimečná 

prezentace Romana Povaly, člověka, který byl v minulosti závislý na drogách a nyní pomáhá drogově 

závislým nalézt motiv přestat a začít nový život. 

Dne 25.2 2014 třídám druhých ročníků zařídili učitelé besedu o drogách a závislosti na nich, která byla 

plná zábavy, ponaučení a prevence do budoucna. Touto besedou nás provázel Roman Povala.  

           Já jsem tuto besedu měla už na základní škole v deváté třídě a vůbec nelituju, že jsem na ní byla 

dnes znova. Nestydím se přiznat, že mi určité věci vehnaly slzy do očí, i když jsem je slyšela po druhé. 

Díky této přednášce jsem měla možnost si opět uvědomit, jaké jsou mé priority. Čerstvě jsem 

přestala kouřit, kvůli osobě na které mi záleží, ale i kvůli sobě. Roman mi připomněl, že je život krásný 

i bez toho a upevnil mou jistotu, že opět nezačnu.  Celkem mě překvapilo chování některých mých 

spolužáků. Na to, jaké je jejich chovají v realitě, jim z tohoto povídání skleslo. I oni si nejspíš 

uvědomili pár věcí, nad kterými nejspíš nikdy nepřemýšleli.     

 Romana obdivuju. Je to silná osoba a po jeho zkušenostech ví, o čem mluví. Líbí se mi, jak se 

snaží pomáhat ostatním a dávat „nové šance“ cizím lidem. Je to od něho nejen hrdinské, ale i velmi 

náročné a časově omezující, což se velmi cení. Lidí jako on by mělo být více. Hned by bylo na světě  

o něco lépe.  

 Z této besedy jsme si všichni odnesli mnoho a většinu z nás to určitě donutilo přemýšlet. Moc 

děkuji mojí třídní učitelce J. Josefíkové, že tuto besedu zařídila. Bylo to přínosem pro nás všechny. 

„Základem charakteru je síla vůle.“ 

Kristýna Bublíková, ZI2B 

 



 

 

 


