Mých 8 let na gymnáziu

Petra Bůbelová

Před gymnáziem
Škola
Základní škola ve Velkém Šenově nebyla nijak moc náročná. Naše podprůměrná třída
postupovala v učení velice pomalu. K písemným pracím, obzvláště v matematice, jsem
dostávala ještě navíc omalovánky, abych se nenudila. Už toto byl důkaz toho, že se tam na
nějaké přísné podmínky moc nedbalo. Ale přeci jen jsem tuto školu měla ráda. Nejlepší
kamarádky, dětství, kluci, kteří byli schopni se o nás holky prát.. Co víc si přát?

Učitelky
První tři roky jsme měli učitelku, na kterou snad nezapomenu, paní Nozarová! Byla
kvalifikovaná jako nejhorší na škole. Chodila k našim lavicím, točila si prstem vedle spánku a
dělala u toho bzzz. Myslím, že to udělala i na mě. Sice nevím, co jsem dělala, ale tak moc
"bzzz" jsem asi nebyla, když jsem se dostala na gympl. (A nebo jsem pořád, i to je možné.) :D
Na poslední dva roky k nám na školu přišla ta nejhodnější učitelka, paní... . Byla strašně
hodná a dělala pro nás snad všechno. Zábavné hry, kterých jsme měli plné hodiny. Naučila
nás ringo, naší poté nejoblíbenější hru. Ke každému vysvědčení nám dávala pamětní listy, kde
psala o nás a o tom, jak nás vnímá. Do teď si pamatuji, že mi tam napsala, že jsem jak spící
princezna s úsměvem ala Mona Lisa, protože jsem většinu času nedávala pozor, jak jsem to
vše pochopila rychleji. (Bylo to myšleno pozitivně!) Každopádně ji chápu, jediná chvíle, kdy
jsem byla aktivní bylo o přestávce, kdy jsme skákali přes švihadlo a po asi 140 skocích vždy
začínala už hodina, tak na nás koukala a počítala s námi, jaký dám zase rekord. :D Na konci
páté třídy nám udělala nádhernou rozlučku v přírodě. Stanovali jsme na nějaké louce, kde
bylo i hřiště. Soutěžili jsme i s rodiči, kteří nás hlídali. Samozřejmě by se to celé neobešlo bez
večerní bojovky!

Aktivity
A samozřejmě jsem jako správná školačka chodila do školní družiny. Tak moc mě to tam
bavilo, že jsem odtamtud nechtěla a byla tam až do čtvrté třídy. Pamatuji si, že jsem byla
skvělá snad ve všech sportech! Kruh jsem v pase udržela nejdéle. Bavilo mě to, kroužit a
kroužit a kroužit a nemohl mi spadnout, měla jsem nad nim moc. Kroužil ke kotníkům a zpět,
na rukách, na jedné noze, na krku, byla to sranda. Nejoblíbenější pro mě však byla guma a
chůdy. Gumu jsme skákali pořád, byla to legrace. A na chůdách jsem dokázala chodit po
celém to našem prostoru, měla jsem ráda, jak se zlepšuji.
Samozřejmě mimo družinu jsem chodila do taneční školy Step by Step v Mikulášovicích, do
klavírní školy také tam a do taneční školy scénického tance do Varnsdorfu. To je ale trošku
odbočující kapitola, tak ji nechám na jindy.

Co mě tedy přimělo na gympl ?
Na gympl jsem byla poslaná učitelkou, která mi tvrdila, že když zůstanu na naší základní
škole, zakrní mi mozek. Byla jsem velice nervózní a vystrašená. Ani dneska (r. 2017) nemám
ráda změny, tak to pro mě bylo docela těžký. Odcházela jsem do cizího prostředí v cizím
městě s cizími lidmi. Co mi opravdu pomohlo byla veliká podpora rodičů a kamarádky z
tancování, které byly sice starší, ale na gymnázium chodily.

Přijímací řízení
Tak toto je kapitola sama o sobě. Přijímací řízení na dva gymply. Ty jo, vezmou mě někam?
Mám nějakou šanci? Ostatní jsou přeci z lepších škol! Tak to byli myšlenky, honící se mi
hlavou. Spousty lidí, rodičů a učitelů, kteří byli ve třídách. Spousty dětí, které chtěli na
gympl. Spousta nových tváří, které na mě koukali, ale já je nevnímala, protože jsem byla pod
stresem. Tak tuto kapitolu si vybavuji jen matně, ale vím, že první přijímací řízení, které jsem
dělala, bylo na Rumburské gymnázium. Vyděsilo mě, kvůli psychotestům. Hodně úloh, málo
času, tak to jsem nedávala. Také to bylo tak, že jsem matematiku a český jazyk měla skvělý,
dostala bych se do prvních deseti. Jen kvůli psychotestům jsem byla až pod čarou. Na
Varnsdorfský gympl byla jen ta matika a čeština. Moc dobré! Byla jsem jako pátá od shora!
Do teď se tomu divím.
Tak a takhle začalo moje dobrodružství s názvem Biskupské gymnázium Varnsdorf.

Prima
2009 - 2010
Tak jsem se dostala do primy, super. Tolik lidí. Každý tu má nějakého kamaráda. Také bych
chtěla někoho znát! Je, tamhle ta holka vypadá jako minulá spolužačka. Třeba to nebude tak
zlé, jen jsem tu malinko osamělá.
Prima byl zajímavý rok mého života, jak jsem nahoře nastínila, nikoho jsem ve třídě neznala.
Byla jsem holka z daleka a poprvé jsem si sedla k Aničce Švecové.

Vidíš to? Měla jsem blonďaté vlasy! To byla doba mých experimentů na vlasech. Vystřídala
jsem toho hodně, ale nakonec.. no musím uznat, že jsem se poučila.

První cesta do školy autobusem
Myslím si, že bych tím mohla začít. Většinou je to jen jedna nudná cesta, která se pak opakuje
den co den, celých osm let. U mě by to však bylo docela špatné, kdyby se opakovala. Autobus
byl super, jela jsem s bráchou ráno. Řekl mi, co a jak, třeba kdy mám vystupovat. Když jsem
vylezla z autobusu, ujistil se, že znám cestu. Také jsem si myslela, že ji znám, než jsem
zahnula do špatné uličky. Dnes to tam znám, tak můžu přesně říci, co jsem udělala. Šla jsem o
ulici níž, kolem parku, kolem celé školy, volala jsem mamce a poté jsem zjistila, že jsem
konečně dorazila ke škole, kterou jsem zezadu nepoznala. Takových obav z toho, abych
nedorazila pozdě! Takhle jsem se ztratila ještě jednou, když nám řekli, že máme jít zadním
vchodem. Nevěděla jsem, kde je zadní vchod! Naštěstí to nevěděla ještě druhá holčina, Gabča
z Rybniště. Obě jsme se po namáhavém hledání setkaly u hlavních dveří. :D

Aklimatiza ní pobyt
No co k tomu. Spousta lidí, které jsem neznala. Spousta strachu. Dokonce nějaké to
seznámení, třeba s Eliškou. Nemohla jsem si ani za nic zapamatovat všechna ta jména!
Učitelky si pro nás
připravily výlety a
soutěže a zábavný
program. Pamatuji
si na střelbu s
během, Skákání
přes švihadlo,
celkové naše
představení se třídě
něčím, co děláme
rádi (ano, klavír
kombinovaný
tancem).

Já, vytrénovaná ze
základky jsem
vyhrála celkově. Ale
tak, abych se
nevytahovala, taky
jsem tam urvala
baterii od umyvadla.
To byl poprask! Do
dneška mi je to
připomínáno.
(Poznámka: všichni
přežili!)

Každý náš pokoj byl jeden
tým. Měli jsme krásný tým,
tedy až na to, že Gabča
praskla plaňku u postele,
když na ní skákala. A naše
jméno? No MUŠLE přeci!

Halloweenská párty
Starší ročníky si pro nás připravil Halloweenskou noc, prostě přespávačka ve škole. Nejprve
jsme byli ve třídě a sbírali tu správnou halloweenskou náladu. Kreslili se dýně, dlabali se
dýně, výtvarně jsme se projevovali, prostě fajn den! Všechno to navíc bylo v halloweenských
kostýmech. Po našem krásném tvoření jsme se přesunuli do učebny chemie, kde začala ta
pravá halloweenská část. Pustili nám horor s názvem Černá díra. Docela se mi líbil, hlavní
postava byl Johnny Depp, můj tenkrát nejoblíbenější herec. Takže strach vystřídalo spíš to, že
jsem pozorovala Johnnyho. Po dokoukání jsme se přesunuli do tělocvičny, kde pro nás byli
připravené soutěže od vyššího ročníku. Klasika. Židličková, nošení balónku na lžíci a soutěž o
nejlepší kostým. Mmm.. šla jsem za upíra.

Ten kostým jsme vyráběli s
mamčou a dokupovali co
nejvíc doplňků. Trvalo to
dlouho, ale byla jsem strašně
ráda.
Po vyhlášení nejhezčího
kostýmu, mimochodem
obdržela jsem druhé místo,
jsme se vydali na bojovku.
Bojovka pro nás byla
připravena přes celou školu. Z
tělocvičny až do posledního
patra, do třídy v levém křídle.
Zalepené schodiště průhlednou
lepící páskou, tma a kečup na
lidské ruce. Bylo to fajn.

Dramatický kroužek
Taková zajímavá příležitost byla, přidat se do dramatického kroužku. Od malinka mě
přitahovalo hraní. Herečka v divadle, v televizi, to je jedno. Dokonce i moje zubařka mi řekla,
že jsem pěkná herečka. :D
Přednášení před
lidmi mi nikdy
nedělalo velký
problém. Na
základní škole jsem
vyhrála recitační i
pěveckou soutěž.
No a "hrát" různé
nálady mi také šlo,
zvláště, jednalo-li
se o předvádění
nemoc. Jediné, co
bych tomu vytkla
bylo učení se textů
nazpaměť.
Byla to super etapa mého
života, opravdu. Spousta
lidí, se kterými jsem se
mohla bavit, spousta
příležitostí a akcí na
kterých jsme byli, spousta
zážitků ze "soustředění"
při kterých jsme
přespávali ve škole.
Škoda jen, že rozhodování
mezi tancem a
dramatickým kroužkem se
přiklonilo k tanci.

Rampušajda
Tak k této události žádné fotky nemám. Vlastně, poprvé jsem tento název uviděla v dopise od
spolužáka.. Ondry Petra. Zval mě na rampušajdu. Celá mimo jsem šla za kamarádkou a ptala
se, co je to rampušajda. Se smíchem mi vysvětlila, že to jsou čarodějnice. Pálení čarodějnic a
oni tomu dají takový název! To mi nešlo na rozum. Ondru jsem asi zaujala na halloweenské
párty, když jsem v korzetu dlabala dýni a on se zastavil, otevřel pusu a asi minutu na mě zíral.
Holky mě nabádali, abych napsala, že půjdu. Prý to bude sranda, že mají na čarodějnice pouť.
No, odepsala jsem tedy, že půjdu. Přijela jsem autem, hezké oblečení, lesk na rtech.. Ondra
mě chtěl vzít snad na všechny atrakce. Ach ta dětské láska. Na labutích mi řekl jestli s ním
budu chodit a já jsem v té zmatené náladě neudělala nic jiného, než že jsem řekla, že budu.
Měla jsem co dělat, abych mu poté utekla někam, kde by mě neviděl, protože jsem se ho
nemohla zbavit ani na moment. Vztah to tedy moc dlouhý nebyl, protože hned jak jsem
dorazila domu, napsala jsem smsku, že to asi není dobrý nápad a rozešla jsem se s ním. Byla
jsem dost zlá, když na to teď retrospektivně koukám, ale jako malá jsem neměla dost odvahy
už poprvé říci ne..

Velikonoce
Dokonce i velikonoce se u nás "pořádali". Akorát na ty si moc nepamatuji, jediné co vím, tak
že ten samý den
jsme měli
generálku s
dramaťákem, kde
jsem musela být v
černém, tak jsem
šla za černého
zajíčka. Chudák
můj plyšák kvůli
tomu přišel o uši,
ale hned večer
jsme mu je přišili
zpátky.

Sport
Když jsme poprvé šli do tělocvičny, šli
jsme do té menší. Zděsila jsem se,
připadala jsem si trošku jako kdybych měla
klaustrofobii. Ale nemyslím to zle, šlo jen
o zvyk. Po přesunutí do tě "velké" jsem
zjistila, že je stejně velká, jako ta naše
malá v Šenově. To bylo šílený, když si
vezmu že naše VELKÁ v Šenově byla 2x
menší než MALÁ v Mikulášovicích, kde
jsme tančili.takže, sečteno a podtrženo,
malá tělocvična na gymplu byla asi 5x
menší, než jsem byla zvyklá. Ale na
velikosti přece nezáleží, ne? :D
Do primi jsem si ještě převzala ze
základky jednu schopnost. A to hraní
vybíjené. Takže, fotka z našeho turnaje.
Bohužel, nepamatuji si, jak jsme skončili,
ale držíme diplom!

Pocity z předmětů
Tak tady si pamatuji jedinou věc, první hodinu angličtiny. Všichni přišli do třídy a povídali si
anglicky. Jelikož jsme se na základní škole naučili jen pár vět a asi 20 slovíček, tak jsem na ně
koukala, jako by přiletěli z Marsu. S angličtinou mám problém do teď! :D

Sekunda
2010 - 2011

Třída
Seděla jsem se Luckou Škachovou, to byla sranda. Teda až na Marka Slánskýho, který seděl
před námi a pořád nám kradl věci ze stolu. Tehdy jsem se koukala na slovenskou
PARTIČKU, takový zábavný pořad. Šlo o improvizaci a takovéhle hry jsme si přemítli pro
sebe. Takže když nás o hodinách něco nebavilo, naše improvizovaná partička to jistila.
Obě jsme rády kreslili a chodili na
kroužek kreslení a tak jsme si
vymysleli, že nakreslíme celý
upíří film. Takové krásné upíry
jsme vymysleli, měli svá vlastní
křídla. Bylo to jako Van Hellsing,
akorát náš film by měl název John
Bloodyclaw. Zabralo nám to
hodně času, dokonce jsme ten film
chtěli natočit! Tak ráda na to
vzpomínám. Používali jsme
akvarelové pastelky, moc mi to s
nimi nešlo.
No a protože tou dobou jsem chodila na
tancování, tak po obědě, vždy v úterý,
jsme spolu šli až k umělecké škole.
Lucka to měla po cestě domu. Blbly
jsme a fotili se, k tomu vám také ukážu
fotku, když jsme takhle jednou čekali
před ZUŠ, skákali ze schodů a nějaká
paní nám vynadala, že si něco uděláme.
Eliška mi však začla Lucku přebírat.
Nejprve mě měla za úplného nepřítele,
ale nakonec se z nás stali skvělé
kámošky.

Výtvarný kroužek
Moje oblíbená učitelka na biologii a výtvarnou výchovu, paní
Novodárská, pro nás otevřela kroužek výtvarky. Měla jsem
strašně ráda malování. Vyráběli jsem různé věci, dělali výzdobu,
prostě klasický výtvarný kroužek. Na něm jsem se poprvé
seznámila s o rok starší Luckou Dubcovou. Moje pozdější BFF.

Seminárky
No z toho slova má každý hrůzu. Dělali jsme seminární práce na
biologii a i když by to nikdo neřekl (ani já ne), bavilo mě to.
Téma bylo čistě na nás a byl to skvělý způsob, jak se dozvědět o
věcech co nás zajímají něco víc. Jeden rok jsem dokonce dělala
seminární práci tak, že jsem ji pojala trochu jako herbář. Našla jsem několik druhů rostlinek,
usušila je a nalepila do mé vypracované práce. No jo, vždy originál.

Lyžák
Nikdy nebudu dobrá na běžkách! Díky lyžáku jsem potkala další skvělou kámošku, Anetu
Kindermannovou. Byla o tři roky starší a z její třídy tam byl ještě jeden klučina, Tomáš
Hubáček. Byli jsme na pokoji s Anet jestě se dvěma holčinama, Aničkou Švecovou a
nepamatuji si, kdo byl ten poslední. Co se lyžáku týče, mám ráda lyžování a lyžovat jsem
uměla, takže na sjezdovce to bylo opravdu fajn. No když jsme si zkoušeli jezdit na běžkách,
byla jsem tam snad největší dřevo!
Učitelé pro nás připravili spoustu zábavných aktivit, počínaje hrami a končíce soutěžemi,
například o nejlepší účes. Den předtím nás vzali do města, abychom mohli nakoupit vše, co
potřebujeme. no a taky nějaký dobroty, že jo! Pamatuji si, jak jsme s Anet dělali Tomášovi
účes. Nagelovali jsme mu po celé hlavě bodliny, nastříkali je na zlato a u hlavy na červeno.
Vypadalo to luxusně. Až na to, že si kvůli tomu zničil triko, roztrhl si ho, protože ho chtěl co
nejopatrněji přetáhnout přes hlavu. Byli s ním potíže no.
Třeba když ten stejný večer vypil 10 energeťáků a lítal jak naspeedovaná veverka. Nebo když
(to bylo asi 2 večery před tím) se pokusil něco zkusit s Anet. Zamkli se u nás v pokoji no.. a já
jsem jim to omylem přerušila, nečekala jsem, že tam budou. Nakonec mi Anet poděkovala.

Maraton her
Tento rok se také odstartovala velice významná etapa mého života, na kterou nejsem moc
pyšná. Nazvala bych ji jako herní maraton.
Odstartovalo se to asi tím, že jsem začala chodit do
školní jídelny. Chodila a seděla jsem tam s Eliškou
Doktorovou a Lucou Škachovou. Byly to moje
spolužačky. S Luckou jsem v té době seděla i ve třídě
(jak jsem zmiňovala), ale důležitější je, že jsem se
více spřátelila s Eliškou. Po dlouhé etapě, kdy jsme
se neměli rády (do teď si pamatuji, že jednou řekla,
že potkat mě je jako potkat hovno), jsme se nakonec
spřátelili. Volala jsem s ní stále na skypu a
přemluvila mě, abych s ní hrála Metin 2 (počítačová
hra no). Seznámila mě se spoustou lidí na skypu.
Volali jsme v obrovských skupinách a byla to sranda.
Poté Lucka Dubcová zjistila, že něco hraju a že si
vlastně rozumíme. Přemluvila mě k jiné počítačové
hře, minecraftu (ty kostičky). Tím přišla další spousta
lidí, se kterými jsem se seznámila. A toto byl můj
svět. Svět her a vzdálených přátel. Do tohoto světa
jsem spadla a ostatní neřešila.
Další roky mi utíkaly strašně jednolitě, zvláště tercie,
kterou jsem celou nějak zaspala u počítače (2011 –
2012). Našla jsem si přítele, který bydlel na opačné
straně čech, v Písku. Byli jsme spolu třičtvrtě roku,
než přišel rozchod (Učil se cukrářem, proto fotka
srdíčka ze sladké polevy).

Potom jsem přišla o kamarády,
s nikým se nechtěla bavit, nic
nechtěla dělat. Půl roku jsem strávila
sama se sebou. Nakonec jsem se
však vrátila zpět a začala se zase
normálně bavit.

Kvarta
2012 – 2013

Goja
Tento rok jsem začala chodit na výtvarný kroužek
nazvaný jako Goja. Malovali a kreslili jsme na
malířské čtvrtky velikosti A2. Později se tento
kroužek přesunul do vili poblíž školy. Vydržela
jsem tam akorát dva roky, poté jsem se začala
moc podceňovat a myslet si, že stejně nikdy
dobrá v tom co dělám, nebudu.

Nový směr
Ten rok jsem si také našla nového kluka, Dominika. To
se moc nelíbilo Lucce Dubcové. No co se dá dělat,
chtěla mě mít jen pro sebe a já začala trávit čas
s Dominikem. Začala jsem chodit do baru vedle
panoramky, kde pracovala přítelkyně bráchy (Šárka).
Hráli jsme tam kulečník a dávali si mojito. To jsem měla
ráda, když jsme se takto vždy domluvili. Já, Eliška,
Dominik a Míra (stejný rok, jen z Rumburského gymnázia). Poznala jsem ho, když jsem po
dlouhé době potkala Sašu Marešovou a šli jsme společně na bowling do Rumburka. Hrál
lolko, a tak jsme se spřátelili. Konečně jsem si začala život aspoň trochu užívat. Bowling,
pizza, bar a mojito.

Kvinta
2013 – 2014

Vřazování kvintánů
Každý se svojí scénkou, kterou jsme
si připravili na aklimatizačním
pobytu. Měli jsme prý krásné
vřazení.

Saši narozky
Zde bych vystihla asi nejdůležitější věc, která zde byla. Sice jsem se hádala permanentně
s Dominikem, a přestávali jsme chodit ven, ale pozitivní bylo, že jsem poznala pár lidí
z Rumburského gymplu. Díky Mírovi, se kterým jsem hrála lolko. Seznámil mě se svými
spolužáky, abychom hráli společně. Ten rok slavila Saša narozeniny (tady, ona je slaví každý
rok). Řekla, že pár lidí z jejich třídy znám a jestli tedy nechci přijít na oslavu také. Byla jsem
ráda, však předtím jsem ji dlouho neviděla. Na oslavě jsem osobně znala pouze ji, Míru a
myslím, že i Peťulu. Poprvé jsem tam však osobně potkala Vencu (jeden z těch hráčů lolka).
Za ten večer jsem se motala mezi Mírou, Sašou a nakonec i Vencou. Ta oslava byla po hádce
s Dominikem, kdy jsem u něj dokonce usnula. Úplně jsem na ni zapomněla, ale Saša mi
naštěstí zavolala a mamča mě k ní přivezla. Tak abych se vrátila zpět. Ten večer jsem si
užívala. Spousta lidí, kteří mě ani tak dobře neznali a já mohla blbnout. Bavila jsem se, hráli
jsme twister, potom flašku. Ano, flašku. Díky tomu jsem vyhrála sázku uzavřenou s Vencou a
on musel obíhat barák jen v trenkách. Hezké první setkání, no ne? Potom tvrdil, že mám větší
sílu než polovina kluků od nich ze třídy. Když už večer končil a někteří spali, jiní si povídali a
další pili, zavolala jsem k sobě Vencu. Nevěděl proč, ale přišel. Začala jsem se o něm hřát.
Nejdřív jen tak a potom jsem ho objala pod tričkem. Nevím proč, nějakým způsobem se mi
líbil.Pamatuji si, že jsem byla ráda, že ho takhle držím. Měla jsem ruce na jeho srdci a
vnímala, jak bije. V hlavě jsem si přitom říkala, že u Dominika bych myslela maximálně na
to, jak je zničené kouřením. Ráno poté jsme tam zůstali pouze ve čtyřech.. Já, Venca, Saša a
Peťula. Hráli jsme aktivity. Strašně mě to bavilo, a kdybych nemusela jet domu, klidně bych
tam zůstala.

Přítel
S Vencou mi přišli do hlavy myšlenky, že bych
mohla začít trochu aktivně žít. Poprvé mě vytáhl
na kolo. Nemohla jsem vyjet ani Partizán. Měla
jsem opravdu špatnou fyzičku. Ale přesto jsem
chtěla jet z Varnsdorfu domu na kole. Vyzvedl mě
u Německa. Přijeli jsme až do Rumburka a poté se
vydali k nám. Jeli jsme přes les, když začala
bouřka. Šílený déšť, blesky, a my jsme se schovali
pod stromy. Byla zima a tak jsme se navzájem objali. Stáli jsme tak a hřáli se navzájem. Ani
jeden z nás nechtěl nic řešit, stačilo nám, že tak jsme jeden pro druhého. No nakonec mi moje
vyděšené mamka zavolala a auty nás odvezly domů.
To léto jsme podnikli spoustu výletů. Začalo mě bavit ježdění po rozhlednách a památkách a
sbírání pamětních mincí. Byli jsme prostě zamilovaní.

Sexta
2014 - 2015
Tenhle rok byl opravdu zlomový, úplně mi změnil život. Uvědomila jsem si, a to také právě
díky Vencovi, že škola je docela důležitá, zvláště, když už jsem ve druháku. Počítačové hry
jsem bohužel stále hrála, ale omezila jsem je a do svého života začlenila sport. Začala jsem se
učit a vnímat svět kolem sebe. Dříve jsem všechno opisovala z taháků, neučila se, jen jsem
proplouvala a podváděla kde se dalo. Takže chalenge číslo jedna.. naučit se učit. Ani bych
nevěřila, jak zatraceně těžkej úkol to bude. Donutit se učit mozek, který se předtím akorát
flákal. Pololetní vysvědčení teda vypadalo hrozně měla jsem dokonce čtyřku. No a hádejte z
čeho ? Z chemie, celkem ironie co ? Moje další zastávka po gymplu je totiž vysoká škola
přírodních věd, konkrétně právě chemie. No do konce školního roku jsem to vytáhla a tuším,
že jsem měla šest trojek, což bylo docela dobré, protože jsem to měla i rok předtím. Za ten
celý rok jsem tahák nepoužila a seděla jsem v lavici sama, takže, za to bych si upřímně
poklepala na rameno i teď.

Taneční
Do tanečních jsem chodila do Rumburka společně s Vencou
jako partnerem. Všichni z naší třídy chodily do Varnsdorfu,
takže jsem se se spolužáky nepotkala. Ale za to tam byl kluk,
který byl z našeho gymplu, ale o rok starší, Kuba Maryška.
Díky tomu jsem se s ním začla více bavit, učil mě kravmagu,
lolko a na kytaru. Také jsem poznala dalších pár zajímavých
lidí, hlavně z rumburského gymplu.
Já s Vencou jsme byli skvělý taneční pár. Já jsem byla
vyatncovaná z tanečních a Venca se rychle chytnul.
Vyhrávali jsme vkoro všechny soutěže. Bavilo mě to.

První severní stopa
Minulý rok jsem byla na oslavě Sašiných narozenin (Marešová). Letos to byla oslava prý "jen
pro třídu" (Kecala, minulý rok to bylo také jen pro třídu, ale mě tam pozvala, protože jsem
díky lolku polovinu její třídy, teda aspoň kluků, znala). Nelíbilo se jí, že jsem se tam defacto
dala dohromady s Vencou, který se jí líbil. Každopádně, abych neodbočovala, letos jsem se
rozhodla jít svou první severní stopu! Ten den, kdy jsme tam šli, Já s Vencou, naše mamky a
brátránci se sestřenkou, jsem si řekla, že chci od toho roku chodit každý rok. zatím to plním!

Posilovna
Když už jsem byla u toho cvičení, musela jsem přeci začít pořádně! Chodili jsme tam s
Vencou, bylo to moc fajn, dokud mi to doktor kvůli zádům nezakázal. Potom Venca přestal a
já se k tomu sama neměla. Pokaždé jsme šli před tanečníma, kdy jsme měli čas. Pamatuju si,
jak jsme cvičili nohy a pak jsem celé ty hodiny stála na podpatcích. :D

Estetická výchova
První rok co jsme měli estetickou výchovu. Ještě jsme byli
spojeni s mladším ročníkem. Měli jsme celý rok na to,
uskutečnit nějaký výtvarný projekt, který bude mít hlubší
myšlenku. Hned napoprvé mě napadlo, že bych mohla
někoho „maskovat“. Vymyslela jsem si projekt, kdy jsem
maskovala Vencu do různých podob, různá zranění, nebo
stáří. Tyto fotky jsem poté umístila na malířskou čtvrtku
do nakreslených přesýpacích hodin. Moje myšlenka byla
taková, že vnější krása je pomíjivá, ale krása duše zůstává.
Pamatuji, jak jsem směla Vencu vždy přivést do školy a
maskovat ho tam. Byl to pro nás čas navíc, který jsme
spolu mohli trávit.

gymplfest
Abych nezapoměla, řada přišla na nás! poprvé jsme to byli my, naše třída, která měla tu čest
připravovat gymplfest. Ukázali jsme, že jsme dost zodpovědní a organizovaní, takže i další
roky jsme ji připravovali my.

Zbytek
Tento rok byl opravdu náročný a nasměroval mě správným směrem. Můj život dostal jiskru.
Přesto se některé věci hodně zkazili. Kuba Maryška, který mě chtěl a nějakým zvláštním
způsobem přitahoval, i když jsem měla Vencu. Starání se o svůj vzhled, chtěla jsem být
hubená a vysportovaná. Vencův pobyt v Německu, kde se málem vyspal s jinou holkou. Vše
prostě nebylo tak růžové. Prázdniny strávené brigádou ve stapu s Vencou, který na mě byl tou
dobou opravdu ošklivej. A konečně rozchod. Nebyli jsme spolu asi 2 měsíce, než jsme se k
sobě vrátili, ale to bylo až v další třídě.

Septima
2015 - 2016
Takže, do tohoto roku nastupuji jako singl! Ve třídách to vypadalo tak, že mi nezáleželo na
tom, kde budu sedět, nebo s kým. Prostě se všichni hrnuli do tříd a já stála opodál. Konkrétně
když jsme měli mít první hodinu v zeměpisné učebně. Stála jsem naproti, opřená o topení a v
rukách učebnice. Koukala jsem do země a oči jsem zvedla jen ve chvíli, kdy kolem nás prošli
lidi z VOŠ. To byl důvod, kvůli kterému si mě všiml právě jeden ze studentů vošky, Kuba
Pícha. Na facebooku mi přišla zpráva od někoho jménem Jack White. Vůbec jsem nevěděla o
co jde, když mi psal, že jsem z gymplu a že by chtěl jít ven. Nechtěla jsem, ale šla jsem.. Asi
to byl částečně i ten důvod, že jsem byla po rozchodu. S Kubou jsme trávili docela dost času.
Byl fajn, ale věděla jsem, že s ním být prostě nechci, i když jsem udělala pár blbostí. Chybami
se člověk učí a tohle bylo opravdu velké ponaučení. Nakonec jsem přeci jen skončila s
Vencou.

Anorexie vs. bulimie
Když jsem však dělala ty chyby, docela jsem si to vyčítala. V těch chvílích začly moje
psychické problémy. Prošla jsem si anorexií a z té mě naštěstí vytrhla bulimie. Psychyatr mi
nepomohl. Nějaké prášky? Děkuji, nechci! A tak jsem to zkusila u výživové poradkyně.
Skvělá paní, lepší než tisíce psychiatrů. Pomohla mi z té bulimie, začala jsem znovu aktivně
cvičit a k tomu zdravě jíst. Dala jsem svému životu úplně jiný rozměr. Milovala jsem to,
všechno, co jsem dělala.

Maxík
Ten rok se mi také narodil
synovec, Maxík. Bylo to
zvláštní, můj brácha má opravdu
syna.

Šplh
I když jsem si prošla těmi mými
psychickými problémy, a že jsem přišla o tolik svalstva, že se moje vnitřní svaly snažili o
chránění páteře několikahodinovou křečí, zvládla jsem se postavit z5 na vlastní nohy. A
začala mít hodně ráda špl. Nejrychlejší šplhoun třídy. A také závodník reprezentující naši
školu. tuším, že 4,80 byl můj čas na závodech v Rumburku. Venci sestra Káťa mě také učila
poledance. Milovala jsem to.

Poslední zvonění - vřazení
No a jak asi všichni tušíme, tradiční rituál. Už si ani nemapatuji, co všechno jsme dělali.
Myslím že jsme museli sníst rozmočené gumové medvídky s ledem, vytáhnout jablko z vody
pusou a potom si namočit obličej v mouce. Dali nám do vlasů pěnu a nakonec nám narvali
pusu marsmallouwnama a museli jsme říct, že budeme zodpovědní oktaváni. Měli to skvěle
vymyšlené. Nikdy bych nevěřila, že se na takovouhle věc budu těšit!

Ročníková práce
Už nikdy si asi nevyberu jako učitele, který mi má pomoct s ročníkovou prací někoho, kdo má
dva doktoráty. Nejenže téma nebylo čistě na mě (téma fotosyntéza), ale také si myslel, že
snad všechno budu znát. Moji práci mi prostě nevedl. Však i pokusy jsem musela provádět
doma. Nic nešlo tak, jak mělo. Ale nakonec jsem svou práci zvládla.

Oktáva
2016 - 2017
No a tento rok nás poslali do nové třídy, jak velkorysé! Ale musím říct, že se mi tam líbí,
zvykli jsme si. Jsme v učebně chemie. Aspoň máme nějaký pohyb, když vycházíme ty dvě
patra a stále se stěhujeme do jiných tříd.

Poledance
Konečně jsem s tím začala, začala jsem dojíždět každý
pátek do Liberce, abych se učila poledance. Strašně mě to
bavilo! Byla jsem tak ráda, že tam můžu jezdit, než jsme se
třídou začli řešit ples. Pak bylo mého poledancu konec.

Balance
Začala jsem chodit do fitka, vlastně to bylo o prázdninách,
kdy jsem ke svátku dostala permici na dvanáct vstupů na
fitbox. První hodinu jsem vážně myslela, že umřu, ale
strašně jsem si to
oblíbila. A co víc,
oblíbila jsem si i
našeho trenéra,
kterého jsem prý
"přitahovala". No
jo, to je hezké,
když se mnou nechtěl jít ani ven, aby mi "něco
neprovedl". Více jsem se spřátelila s dvojčatama z
naší třídy, Anetkou a Sabčou Güntherovými.
Chodila jsem s nimi na jumping a vyzkoušeli jsme i
K2hiking a Sabče se zalíbil i fitbox, na který jsem ji
vzala. Bohužel, tato etapa po vánocích skončila.
Začala jsem cvičit doma, Jenda (ten trenér) přestal
učit fitbox, (ale i tak jsem ho potkávala na plesech,
kde pracoval jako security), a ještě k tomu učení na
maturity, prostě nebyl čas.
Ze začátku školního roku jsem opravdu vše dělala pečlivě, vše jsem stíhala, přátele šli sice
stranou, ale moje pozornost směřovala ke škole a ke sportu. Do doby, než mi napsal poprvé
Jenda. Do doby, než byli vánoce.

Maturitní ples
Ten jsme řešili opravdu
dlouho. Hlavně téma,
které se stihlo 3x
změnit. Nakonec se
vybralo téma Indie.
Naše choreografka byla
skvělá. Jediná
komplikace byla ta, že
když už jsme měli vše
zařízené a vymyšlený
tanec a vše, tak nám
spolužačka řekla, že na
plese nebude. Vlastně, počkat, ona se nám to ani neobtěžovala říct! Všichni jsme Romanu
Troppovou nenáviděli. 10x jsme se ji ptali, jestli tam bude a desetkrát odkývala že ano.
Nakonec nám choreografka tanec předělala. Byl krásný. Celý ples se povedl moc dobře. A nic
jsem nepila. Jediné co, tak mě štvalo, že na všech plesech byl jako security Jenda. Pořád jsem
ho musela hlídat pohledem. No a Vencovi se
povedlo zase mě rozbrečet, což mi
připomíná, že jsem měla dokonalý make-up
(nerozpil se). Přes celou střední školu jsem se
nemalovala a když mě namalovala paní
Hrabáková na ples a já se otočila do zrcadla,
bylo to něco neuvěřitelného. Šaty na ples mi
byli malinko velké (to jak jsem cvičila). Ale i
tak jsem to v nich zvládla a cítila se dobře,
líbili se mi. Nikdo takové neměl. Mrzelo mě
akorát to, že jsem měla špatně vylitou
skleničku, ale na to se dá zapomenout.
Škoda, že jsme odjížděli tak brzy! Ještě jsem
si na plese nechala celou tašku.

Volala jsem kamarádce, Saše
Marešové, ta ji nenašla, tak jsem
zkusila napsat Jendovi. Zase on. Našel
můj mobil, tak jsem si ho druhý den
jela vyzvednout k němu domu. Zjistila
jsem, že nosí brýle. Fakt mu slušely, ale
nejhezčí byli jeho dokonale modré oči.

Stužkovák
Stužkovák byl skvělý.
Učitele v kostýmech
byli super a bavili se
stejně, jako my.
Nejlepší byla naše
paní učitelka třídí,
Kamila Málková.
Dokonce měla lepší
kostým než my
všichni maturanti
dohromady. Byl to
skvělý večer. Když
jsme si šli pro naši
vyslouženou stužku,
museli jsme odpovědět
na otázku, kterou jsme
si vylosovali. Chvílemi jsme si říkali, že jsme hlupáci, ale všechny otázky jsme zodpověděli správně!

Psychika zaútočila znovu
Psychika se mi zase trochu strhla. Vrátila jsem se do etapy, kdy jsem zvracela a přejídala se.
Všechno je to špatně a já jen čekám, až se to znovu srovná.

Poslední zvonění
Dostali jsme se až k tomu dni,
kdy nám naposledy zazvonil
školní zvonek na našem
gymnáziu. Teď už zvládnout
jen maturitu. Poslední zkouška
před rozcestím. Uteklo to
příliž rychle a určitě každý má
obavy, ale teď si můžeme užít
poslední chvilky zde.

A třída?
Zjišťuji čím dál tím víc, jak mi bude naše třída chybět. V posledním roce jsme spoustu věcí
museli řešit a zvládli jsme to, jako jeden celek. Myslím, že každý je teď natěšený, až odejde
pryč, ale věřím, že si na naši třídu každý vzpomene.

