


Tato mini knížečka je ohlédnutím zpět a výstupem z projektu Mých osm let
na gymnáziu, který probíhal ve školním roce 2016/17 pod vedením pana
učitele Holečka.

„Psaní vzpomínek je jako korespondence s neznámými adresáty.“

Miroslav Horníček
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Z VESNICE DO MĚSTA

Do školky jsem začala chodit zhruba ve čtyřech letech. Oba rodiče
tenkrát pracovali z domova, takže jsem do školky chodívala nepravidelně,
podle toho, co bylo daný den k obědu. Škola i školka jsou „u nás v Rybništi“ v
jedné budově, takže jsem už od předškolních let měla ke škole velmi blízko.

V šesti letech jsem byla na svůj věk velice drobná a do školy jsem
nastoupila až o rok později - i tak jsem byla nejmenší ze třídy. Rybnišťská
školička se skládala ze dvou tříd, družiny a tělocvičny. Protože dětí i místa k
učení bylo poskrovnu, byly v jedné třídě učeny dva ročníky zároveň. Ku
příkladu v mém ročníku bylo dětí pět.

V rybnišťské škole se tedy vyučovalo od první do čtvrté třídy, přičemž
vyučování probíhalo formou střídání samostatné práce a práce s učitelkou.
Paní učitelka se každé „skupince” věnovala zhruba dvacet minut, zatímco ta
druhá pracovala bez její asistence. Tento způsob výuky mi velice svědčil,
jelikož jsem byla velmi živé, zvídavé a upovídané dítě, takže má pozornost
byla plně zaměstnána, a to jak plněním svého úkolu, tak odposloucháváním
toho, co vykládala paní učitelka žákům druhé třídy. Každý den jsem proto se
širokým úsměvem vyprávěla doma rodičům, co jsem se dozvěděla a co se
učila „ta druhá“ třída.

Další zvláštností v Rybništi bylo to, že ve škole nezvonilo. Důvodem
bylo to, že by drnčení školního zvonku rušilo předškoláčky při odpoledním
spánku, protože prostory školky byly odděleny pouze chodbou. Tudíž
přestávky byly zahajovány i ukončovány pokyny paní učitelky, která s námi
po celou dobu přestávky přebývala ve třídě.

Během své docházky do prvních čtyř tříd jsem se zapojovala do
mimoškolních aktivit, které škola nabízela - sboreček (zpívání), výtvarná
činnost, modelářský kroužek, hra na flétnu a míčové hry (které mi nikdy
nešly). V průběhu školního roku se na rybnišťské škole konalo mnoho akcí a
soutěží, kterých se většina dětí s nadšením účastnily - Zlatý slavík, recitační
soutěž, rodinná soutěž, Vánoční jarmark, Drakiáda, čtenářský maraton,
Mikulášská besídka, projektové dny, Masopust, Velikonoční tvoření,
Sportovní den,…

Ve třetí třídě jsem docházela na hodiny klavíru a hudební nauky v ZUŠ
ve Varnsdorfu. Zdárně jsem dokončila první rok a složila zkoušky. Musím se
přiznat, že jsem rezignovala na basový klíč a odmítala jsem hrát cokoli, kde
se v notovém zápisu objevil. Dál jsem se na klavír učila doma pod vedením
tatínka.
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To, že nás bylo málo a že se paní učitelky osobně znaly s rodiči všech
dětí, přispívalo k uvolněné a přátelské atmosféře. Uznávám, že na sedm let
mého života ve školce a škole v mém rodném Rybništi vzpomínám s láskou a
nostalgií.

Můj první školní den (1. 9. 2004)
Od rodičů jsem dostala kornout plný sladkostí, ve škole jsem dostala kornout
č. 2. Svůj kornout se sladkostmi jsem dala (tehdy čtyřleté) Ivance, aby jí
nebylo líto, že nic nedostala

1. 9. 2005 (2. třída)
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Den otevřených dveří (2. třída)
Přes chodbu se ze školky za mnou přišla podívat Ivanka, protože ji školní
povinnosti čekaly co nevidět.
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Zlatý slavík (červen 2005 - 1. třída)
Diplom za 1. místo v pěvecké soutěži. Pamatuji si, že jsem měla velkou trému
a třásl se mi hlas. Zpívala jsem písničku “V lese, jó v lese, na
jehličí…,“ hudební doprovod mi můj tatínek nahrál z kláves na audiokazetu a
tento podomácku vzniklý playback mi paní ředitelka pustila z kazeťáku. Jako
jediná jsem tak zpívala s doprovodem a mé zprvu rozpačité vystoupení mělo
velký úspěch.
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Recitační soutěž (březen 2005 - 1. třída)
Diplom za 1. místo v recitační soutěži. Recitovala jsem text jedné dětské
písničky o ovečce, která se ztratila, a o pastýři, který se ji vydal hledat.



9

Zlatý slavík (červen 200 - 4. třída)
Diplom za 1. místo v pěvecké soutěži. Zpívala jsem písničku “Cesta ke štěstí” z
filmové pohádky Ať přiletí čáp, královno!, z lidových písniček jsem si vybrala
“Pod dubem, za dubem,” na klavír mě doprovázela paní učitelka Dašová.
Moje sestra Ivanka (toho času ve druhé třídě) obsadila druhé místo.
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Po úspěšném absolvování prvních čtyř roků povinné školní docházky
(se samými jedničkami) bylo třeba rozhodnout, kam budou mé kroky
směřovat dál.

Volba padla na Biskupské gymnázium Varnsdorf. Pátou třídu jsem
odchodila na “Seifertce” - Základní škole Seifertově, hned vedle budovy
gymnázia. Tento “přestupný rok” byl pro mě v mnoha ohledech náročný a
chvíli trvalo, než jsem si na všechno nové zvykla. Začala jsem dojíždět
autobusem, přišla jsem do velké třídy plné cizích dětí, paní učitelka na
přestávku odcházela pryč, zvonilo, výuka probíhala jinak. Na druhou stranu
jsem se osamostatnila a našla si nové kamarády. Společně s Ivčou jsem
strávila dva a půl měsíce (říjen - prosinec) v dětské léčebně respiračních
onemocnění ve Cvikově - důvodem byly neustále se opakující angíny a
bronchitida.

První pololetí jsem docházela na výtvarný kroužek k paní učitelce
Špačkové a v druhém pololetí na pohybové hry. Poprvé jsem se tu setkala s
kruhy, bradly, kozou a jiným náčiním, protože v rybnišťské tělocvičně jsme
nic takového neměli. Důvodem byla malá velikost tělocvičny. Ke své
ohromné radosti jsem se naučila skákat přes kozu, na což jsem byla patřičně
pyšná. Mimo to bylo potvrzeno, že týmové míčové hry nikdy nebyly a zřejmě
ani nebudou mou silnou stránkou. Dostala jsem svůj první mobil, protože
jsem dojížděla. Jednou jsem v autobusu usnula a jela jsem až do Chřibské.
Když mě řidič probudil, rozbrečela jsem se a úpěnlivě ho prosila, aby mě
odvezl zpátky do Rybniště. Za několik minut jsem byla v rodné vísce a tato
dobrodružná příhoda byla u konce.

Být s třiadvaceti dětmi v jedné třídě byl pro mě veliký nezvyk. I přesto,
že jsem přišla z malé vesnické školy, nebyla jsem v porovnání s ostatními
žáky pozadu. Pamatuji se, že jsem se zhoršila v matematice, ale na
vysvědčení jsem to “vytáhla” na samé jedničky. V páté třídě jsem zahořela
ještě větší láskou ke knihám a jedním dechem přečetla celé Letopisy Narnie i
Školáka Káju Maříka. Kvůli dojíždění jsem trávila několik hodin týdně ve
školní družině, kde jsem měla možnost se více „otrkat“ a blíž poznat své
nové spolužáky. Někteří z nich potom pokračovali stejným směrem jako já –
na Biskupské gymnázium Varnsdorf.
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PŘIJÍMAČKY NA GYMNÁZIUM

To, že půjdu na gympl, se rozhodlo už během docházky do čtvrté
třídy. Byla jsem tehdy jediná, kdo z naší malé vesnické školy odcházel do
většího města a ještě k tomu jsem chtěla jít na gymnázium. Během druhého
pololetí v páté třídě jsem se společně se svými novými spolužáky začala
připravovat na přijímačky na varnsdorfské gymnázium. Z češtiny jsem strach
neměla, vždycky mě bavilo číst i psát slohy. Horší to bylo s matematikou.
Duben roku 2009 se přibližoval a s ním se blížil i den přijímacích zkoušek a
hladina nervozity značně stoupala.

Když onen slavný den nastal, byla jsem ve stresu (jako podpora se
mnou jela maminka), zároveň jsem se těšila a byla zvědavá. Z gymnázia jsem
znala jen učebnu biologie - pod vedením pana učitele Holečka jsme tu ještě v
páté třídě několikrát „mikroskopovali.“ A v této (mně známé) učebně
probíhala část přijímacích zkoušek. Po odevzdání obou testů jsem měla
smíšené pocity. Přijímačky jsme s maminkou oslavily zmrzlinou. Podala jsem
si jen jednu přihlášku a tak nějak jsem počítala s tím, že mě vezmou. A vzali.
Nevím už, kolikátá jsem byla. Z prospěchu jsem dostala plný počet bodů,
čeština dopadla velmi dobře, ale matematika se mi moc nepovedla. Naštěstí
se to vyvážilo a byla ze mě budoucí primánka.



12

O letních prázdninách mezi pátou třídou a primou jsem byla v Krkonoších na čtrnáctidenním
stanovém táboře organizovaných Církví bratrskou (společně s Ivčou a kamarádkou
Štěpánkou). Na tento tábor jsme ve stejné sestavě jely dohromady třikrát. Vždycky jsme si
celých čtrnáct dnů užily, a ačkoli jsme s sebou neměly mobily a celý tábor byl několik
kilometrů vzdálený od civilizace, ani chvilku jsme se nenudily. Moc ráda na to vzpomínám.
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PRIMA

První školní den. První den na gymplu. Byla jsem nervózní, zvědavá a
plná očekávání. Tatínek mě vezl autem a byl mi oporou. Vzpomínám si, že
byl teplý slunečný den, a já jsem se tak trochu těšila a tak trochu bála. Přišli
jsme mezi posledními, volných míst bylo málo. Přisedla jsem si do první
lavice k Elišce, kterou jsem znala z páté třídy. Za námi seděla Iveta s Mírou,
který - jak by řekl klasik - „pusu nezavřel.“ Přišel pan ředitel Čunát, pan
zástupce Jakoubek, pan místostarosta města Varnsdorf – přivítali nás na
gymnáziu a popřáli nám mnoho úspěchů. A poté nám byla slavnostmě
představena naše třídní učitelka Kamila Málková (přezdívaná Kami nebo
Kamča). Po uvítacích ceremoniích jsme byli brzy propuštěni domů.

Na začátku září se uskutečnil třídenní aklimatizační pobyt, který se z
velké části odehrával ve Starých Křečanech. Byli jsme ubytováni v turistické
chatě SEMPRA. První večer našeho pobytu se každý představil a prezentoval
své koníčky, zájmy atd. Já s Eliškou jsme vyprávěly vtipy, Majda s Honzou
předvedli několik „judo chvatů“, Iveta zatancovala tanec z filmu Hannah
Montana (snažila se nás ho naučit – neúspěšně), Jindra hrál na kytaru, Adam
na flétnu, Péťa nás všechny ohromila hrou na klávesy a následně téměř
akrobatickým vystoupením. Co se dalšího programu týče, bylo podniknuto
několik výletů (k pramenům řeky Mandavy, na Vlčí horu nebo na Šluknovský
zámek), pořádalo se mnoho soutěží (jež prověřovaly naši fyzickou zdatnost či
vědomosti), proběhlo množství seznamovacích her (při kterých jsme se
upřímně nasmáli), došlo k několika málo incidentům (utržené umyvadlo,
prasklý rošt u postele) a dokonce došlo i na koupání ve venkovním bazénu.
Se vzpomínáním na aklimatizák se mi pojí i vzpomínky na deštivý den, kdy
celá třída vyrazila na celodenní výlet směrem ke Šluknovskému zámku, a já
zůstala na chatě sama. Důvodem byly bolestivé bradavice na chodidlech,
kvůli kterým jsem nemohla pořádně došlápnout a “celodeňáku” jsem se
nemohla zúčastnit.

Po zážitky nabitém aklimatizáku jsme se vrátili zpátky do lavic mezi
školní povinnosti a začali si zvykat na to, že bez učení to jen tak nepůjde. Ku
příkladu v matematice jsme probírali řeckou abecedu, načež se hned další
hodinu psala písemka a já (to si pamatuju tak dobře, jako by to bylo včera)
dostala za čtyři.

Ve třídě soupeřilo několik silných osobností o vedoucí pozice a
kolektiv se rozčlenil na několik skupinek. I přes toto rozdělení, jsme spolu v
rámci možností vycházeli.
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Naše třídní učitelka hojně užívala slovíčka „eventuelně.“ Pro mě to
bylo slovo tajemné a neznámé, a proto jsem se musela zeptat doma rodičů,
„co to vlastně to eventuelně znamená.“

Podzim uplynul ve znamení prvního projektového dne, oslavy
Haloweenu a přípravy na Vánoce. Po vánočních prázdninách nás čekal náš
první klasifikační týden, který i přes všechny obavy dopadl velmi dobře. V
březnu jsme byli se třídou bobovat, což bylo jakožto zpestření výuky vítáno.
Na jaře jsme společně (a v maskách) oslavili Velikonoce a přišli se na nás
podívat klienti DOZP Brtníky. Někteří z nás se v rámci zájezdu podívali do
Anglie, všichni jsme se připravovali na vystoupení na Akademii a v červnu se
celá škola zapojila do akce “Varnsdorf tančí Jacksona”, jež byla pořádána ve
spolupráci se STARS VARNSDORF.

Letní prázdniny se přiblížily, úspěšně jsme překonali další klasifikační
týden a za odměnu jsme vyrazili na třídní výlet do sportovního areálu v
Jiřetíně pod Jedlovou. A potom přišlo vysvědčení. Na slavnostním předávání
v kostele jsem chyběla, prázdniny mi začaly o trochu dřív - jeli jsme za
příbuznými na Ukrajinu. Vysvědčení se samými jedničkami jsem dostala až
po návratu zpátky do Česka. Prvních deset měsíců na gymnáziu bylo za
mnou.

1. září 2009
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s Eliškou

no comment
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Chata Sempra (Nové Křečany) - místo našeho aklimatizáku

aklimatizák - seznamovací večer
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Aklimatizák - výlet na Vlčí horu

aklimatizák - společné foto
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SEKUNDA

Po prázdninách plných zážitků jsme se vrátili do lavic, nyní už jako
sekundáni. Velkou změnou v mém životě bylo to, že jsem si nechala
propíchnout uši a nosila jsem nejrůznější náušnice. Opět jsem seděla s
Eliškou, tuším, že někde vpředu.

Přibyla nám spolužačka – Romča Troppová. Zpočátku byla tichá,
uzavřená a všechny nás udivila svými znalostmi a schopností naučit se určitý
text doslova.

Došlo k několika změnám v obsazení vyučujících - na zeměpis jsme
dostali paní učitelku Svobodovou (čekala nás Afrika) a na češtinu novou paní
učitelku Makalovou (později přezdívaná Makačka). Konkrétně paní učitelka
Makalová ve mně podnítila lásku ke čtení. Moc ráda vzpomínám na její
hodiny – dovedla být přísná i laskavá a dokázala o knihách mluvit tak, že
jsem měla sto chutí hned ten den téměř běžet do knihovny a danou knížku si
půjčit. Co se rozvrhu týká, prodloužilo se nám vyučování, přibyla nám chemie
a druhý cizí jazyk - němčina (pro většinu) a francouzština. Zpočátku pro nás
bylo velice obtížné soustředit se na nový jazyk, mnohdy se nám slovíčka
pletla s angličtinou. Vznikala mnohá úsměvná slovní spojení (vzpomeňme
Mírovu “Meinenriegel” - müsli tyčinka). Při zkoušení o hodině chemie jednou
Fanda tvrdil, že nepolární vazba nemůže vzniknout v zimě. Společně s
několika děvčaty jsem chodila na výtvarný kroužek, který vedla paní učitelka
Novodárská. Pod jejím vedením jsme vyráběly, zdobily školu a také jsme
vymalovaly hernu Mateřského centra Jonáš.

Před Vánocemi byl uspořádán první (a velice úspěšný) vánoční
Jarmark. Prodávala jsem svíčky ze včelího vosku. Leden přinesl kromě
klasifikačního týdne i lyžák, kterého se část naší třídy účastnila. V únoru 2010
jsem se se třemi spolužačkami a žáky primy zapojila do několikadenního
projektu o životě za druhé světové války v Terezíně.

V květnu jsem se spolu se svými třemi spolužačkami zúčastnila
sportovně-vědomostní soutěže 13 klíčů města Varnsdorf pořádané skauty
města. Na školní výlet se naše třída (pod dozorem paní učitelky Novodárské
a naší třídní učitelky) vydala do liberecké zoologické zahrady, kde si pro nás
vždy aktivní Míra připravil hned několik pracovních listů a tajenek. Fakt, že
budu muset celou zoo několikrát obejít, abych získala potřebné informace,
byl pro mě zdrcující, protože jsem ten den neměla pohodlné boty. Během
zpáteční cesty vlakem z Liberce jsme v polích uviděli divoké prase, což nás na
chvíli probralo z unaveného otupění.
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Jakmile jsem měla trochu volného času, věnovala jsem se čtení –
během studia sekundy jsem přečetla většinu z deseti dílů fantasy knih
Hraničářův učeň od Johna Flanagana. Způsob, jakým psal, mi byl (a je) blízký
a upřímně řečeno, nemohla jsem se od jeho knížek odtrhnout.

Před koncem školního roku byl pořádán první sportovní projektový
den ve sportovním areálu v Jiřetíně pod Jedlovou. Vysvědčení bylo předáno v
kostele a poslední letní prázdniny pod stanem mohly začít.

projektové vyučování v Terezíně
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TERCIE

Třetí rok na gymnáziu jsem se už cítila jako “starý mazák” a pomalu
jsem se začala orientovat ve spleti chodeb našeho gymnázia. Hlavním
důvodem, že jsem se cítila jako zkušená studentka, bylo to, že jsem v primě
měla svou mladší sestru Ivu. Třídní učitelkou nové primy byla paní učitelka
Makalová.

Řady studentstva posílil Zbynďa – náš nový spolužák. Mou spolusedící
byla tento rok Lucka. Moc ráda vzpomínám na půlené hodiny matematiky a
literatury, kdy jsme byli rozděleni na dvě menší skupinky, což mi připomínalo
rybnišťskou školu. Nadále jsem navštěvovala odpolední tvoření s paní
Novodárskou. V průběhu podzimu jsme se pod vedením paní učitelky
Makalové účastnili literární a výtvarné soutěže Lužičtí Srbové - známí i
neznámí.

V říjnu jsem jela na první „velkou akci“ – Sjezd mládeže Apoštolské
církve, která se konala v Havířově. Byl to skvěle strávený čas, poznala jsem
spoustu nových lidí a celkově si to užila.

Před Vánocemi se konal znovu vánoční Jarmark, jelikož ohlasy na
Jarmark předešlý byly více než pozitivní. Tentokráte jsem se připravovala
více než měsíc dopředu, protože jsem vyráběla stojánky na tužky a přívěšky z
keramiky. Během první hodiny jsem měla vyprodáno. Atmosféra byla úžasná,
lidí i jídla plno, vánoční nálada prostupovala celou školou od šaten až po
věžičku.

V církvi jsem začla pomáhat s programy pro děti a asistovala jsem v
besídce. V únoru jsem byla na konferenci pro pracovníky s dětmi a začala se
„besídkaření“ věnovat naplno. Zároveň jsem začala docházet na přípravy ke
křtu.

Ve třídě se událo několik situací, na které bych nejraději zapomněla a
které na dlouhou dobu negativně ovlivnily fungování a soudržnost kolektivu
a zároveň docházelo k psychické šikaně jedné z mých kamarádek. Byla jsem z
toho smutná a snažila se obě strany usmířit. Bohužel trvalo dlouhé měsíce,
než se celá situace uklidnila.

Z mlhavého oparu zapomnění vyvstává rozsáhlá rekonstrukce mého a
Ivči pokoje, (která probíhala od února do června) a také matná vzpomínka na
nabídku jet do Prahy na výstavu The Human Body - výstavu složenou ze
skutečných lidských těl, načež jsem před celou třídou srdnatě pravila, že na
to nemám žaludek. Další vzpomínkou je to, že jsme u nás ve třídě měli na
několik dní čtyři studenty z budyšínského gymnázia, kteří tu byli na
výměnném pobytu. Na začátku června se pořádala další výprava do Anglie, k
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níž se připojilo i několik mých spolužáků. Část třídy jela po zkouškovém
týdnu na výlet k Máchovu jezeru, odkud si přivezli mnoho vtipných historek.
Živě si pamatuji Ondrovo líčení jedné příhody, kdy slyšeli velice intenzivní
chrápání z chatky jedné nejmenované paní učitelky, nebo se po příkazu k
převlečení do plavek směli smočit jen po kolena.

Předávání vysvědčení se neobešlo bez slz, protože nás opouštěla
Aneta Ondráčková - byla přijatá na německé gymnázium. Co se známek týká,
samé jedničky na vysvědčení jsem už neobhájila, přesto jsem byla spokojená.
Třetí rok na gymnáziu byl u konce.

O prázdninách jsem už nejela do Podkrkonoší na tábor, ale na
Moravu na týdenní křesťanský festival – Kristfest.

Kristfest 2012
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KVARTA

Opět jsem měla o něco prodloužené letní prázdniny, tentokrát ale od
konce. Vypravili jsme se navštívit naše ukrajinské příbuzenstvo a já poprvé
zažila sklizeň na vinohradu. Před odjezdem na Ukrajinu, kde jsme pobyli něco
přes dva týdny, se v mém životě událo něco moc důležitého - křest vodou.

Čtvrý rok na gymnáziu jsem seděla s Petrou. Přestala jsem chodit na
tvoření k paní Novodárské a začala chodit na výtvarný seminář Goya k panu
učiteli Hedvíkovi. Seminář toho času probíhal na chodbách gymnázia, což
přispívalo k nevšední atmosféře. Zpočátku jsem se ostýchala a porovnávala
své výtvory s kresbami starších studentů, ale po krátké době jsem se
“rozkreslila” a zbavila se ostychu.

V hodinách biologie jsme tento rok probírali kameny a horniny –
pana Zelinku to velice bavilo, zbytek třídy ne. V tomto případě jsem zůstala
vůči jeho nadšení při výkladu imunní.

Na projektovou výuku ve Kvartě si pamatuji docela zřetelně. Byla
jsem na třídenním projektu paní učitelky Novodárské Co se nosilo za
socialismu. Bylo to nesmírně zajímavé, probíraly jsme všechno možné, od
běžného oblečení přes módní trendy, materiály, vybavení domácností,
drogerii, kosmetiku i osobní vzpomínky paní učitelky. Poslední projektový
den jsme uspořádaly módní přehlídku v dobových oblečcích, což sklidilo
velký úspěch.

Po vánočním Jarmarku, kde jsem prodávala opět výrobky z keramiky,
mě čekaly jedny z nejradostnějších Vánoc v mém dosavadním životě.
Vzpomínám si, jak jsme na Štědrý večer už rozbalili všechny dárky a tatínek (s
tajemným úsměvem pod plnovousem) prohlásil, že pro nás mají s maminkou
ještě jeden dárek. „Miminko!”, vykřikla jsem a začla se smát, protože mi to
přišlo jako super vtip. K mému úžasu se na mě taťka udiveně podíval a otázal
se mě: „Jak to víš?”

V tu chvíli se se mnou zatočil celý svět a já jsem je začala prosit, aby si
ze mě přestali dělat srandu, protože o takových věcech se nežertuje. Načež
rodiče mě i Ivanku ubezpečovali, že se o “blbou srandu” nejedná a že
maminka skutečně čeká miminko. Jako důkaz předložila maminka
těhotenskou průkazku. Rodné číslo sedělo, takže jsem uvěřila, přičemž jsem
se rozplakala štěstím.

Při zkoušce z češtiny na klasifikačním týdnu u paní učitelky Makalové
jsem se prořekla, že je maminka těhotná, a zbytek zkoušky jsme “prokecaly”
o dětech, miminkách, rodičovství atd.
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V únoru byly vyhlášeny týdenní chřipkové prázdniny, které
navazovaly na prázdniny jarní, což pro nás znamenalo příjemných čtrnáct dní
volna. Během oněch chřipkových prázdnin jsem ulehla s chřipkou.

Na začátku března jsem měla možnost navštívit Kutnou Horu, což byl
nezapomenutelný zážitek. Zbytek školního roku uplynul v očekávání narození
„našeho kluka.“ V červnu mě téměř obden zastavovaly učitelky a zasypávaly
mě otázkami typu: „Tak co maminka?, Už se to blíží, co?!, Těšíte se? No jó,
maminka bude mít takový dvě šikovný chůvy!…“ Při výběru jména padla
volba na Ondřeje.

O letních prázdninách (přesněji 19. 7. 2013) se narodil Ondrášek – byl
malinký, roztomiloučký a vypadal přesně jako já, když jsem byla malá. Opět
jsem jela na Kristfest, tentokrát jsem už jako dobrovolník pomáhala s
organizací.

8.9.2012 - křest vodou
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a už nás bylo pět...

čajovna na Kristfestu

Gábi (výtvarný workshop - Kristfest 2013)
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z úkolníčku kvartánky...
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KVINTA

Druhý stupeň gymnázia. Všichni říkali, že to bude velká změna. A byla.
Nejen v novém obsazení některých učitelů (matematika - paní Krejčová,
německý jazyk – paní Svobodová), ale i v náročnosti učiva. I přesto, že jsem
očekávala určité zvýšení nároků na nás, byla jsem první dva měsíce
roztěkaná. Zároveň jsem se zhoršila v matematice, což jsem těžce nesla.

Několik spolužáků nás na konci kvarty opustilo, a tak do třídního
kolektivu přibyly Sandra s Luckou, aby byl úbytek studentstva vyrovnán.

Doma bylo také všechno jinak - Ondrášek rostl jako z vody a dělal
nám všem radost. Pamatuji si, že jsem několikrát během dne zapomněla na
to, že máme doma miminko, a až přede dveřmi, když jsem ho zaslechla
kňourat, jsem si na něj vzpomněla.

V září se naše třída vydala na „aklimatizák“ do Hrádku nad Nisou –
útočištěm nám byl kemp Kristýna. Počasí po celé tři dny bylo chladné, pršelo
a většina mých spolužáků (včetně mě) si domů odvezla kromě spousty
zážitků i pořádnou rýmu. V rámci stmelování jsme podnikli výlet do civilizace
(za účelem obstarání potravy) a na hrad Grabštejn, hráli hry (kvůli deštivému
počasí byly možnosti omezené) a strašným způsobem jsme se pohádali kvůli
programu na blížící se vřazování kvintánů. Po dlouhém dohadování plném
emocí jsme se shodli na tom, že část třídy bude hrát scénky ze školního
prostředí a zbytek zarecituje krátké pásmo vlastních básniček. Tímto
kompromisem byl onen velký spor vyřešen.

Vřazování naší třídy na druhý stupeň varnsdorfského gymnázia
proběhlo v pátek 4. října 2013. Všichni jsme byli ve slavnostní náladě a těšili
jsme se, že odpoledne z nás už budou oficiálně kvintáni – studenti vyššího
stupně. Celá ceremonie proběhla bez větších problémů a představení sklidilo
velký potlesk. Slib za studenty přednesli Patrik s Adélou, za učitele to byla
naše třídní a paní učitelka Makalová. Byla jsem mírně dojatá z toho, že už
jsme „v půlce,“ zároveň jsem se těšila na všechno, co „střední škola“ přinese.

Na konci října se opět konal Sjezd mládeže Apoštolské církve v Kolíně.
Během podzimu jsem mimo jiné přečetla Epos o Gilgamešovi, zúčastnila se
maratonu v Ping-pongu, pracovala na projektu o odsunu Němců z českého
pohraničí, viděla představení Manon Lescaut divadla Anfas a připravovala se
na vánoční Jarmark. Tentokrát jsem se pokusila o výrobu domácích mýdel a
mé pokusy dopadly velmi dobře – dokonce tak dobře, že jsem měla během
hodiny vyprodáno a mohla jsem si užívat vánoční atmosféru plnými doušky.

Po Vánocích nastal čas odevzdávání úkolů, doplňování známek a já
jsem usoudila, že matematika s fyzikou nejsou mou silnou stránkou. Po



27

lednovém klasifikačním týdnu se mi většina událostí ztrácí v mlhavém oparu
zapomnění. Výjimkou jsou Velikonoce strávené na chatě v Hlinsku, kde jsme
měli skvělý čas s přáteli z Brna. V květnu jsme navštívili Litoměřické
biskupství.

Školní rok pro mě skončil už v červnu – jeli jsme s rodinou na Ukrajinu.
Cesta byla poněkud náročnější, protože jedenáctiměsíční Ondrášek nebyl v
těsné sedačce příliš spokojený. V sestavě taťka, Ivča a já jsme se vydali k
hranicím bývalého Československa, které procházejí i přes nejvyšší horu
Ukrajiny – Hoverlu (2061 m. n. m.). A tuto horu jsme úspěšně zdolali. Byl to
hodně silný zážitek.

Na předávání vysvědčení jsem už byla zpátky v Česku. Pátý rok na
gymnáziu byl u konce.

aklimatizák - Trojzemí (Hrádek nad Nisou)



28

vřazování kvintánů - studentský slib

vřazování kvintánů - společné foto
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vřazování kvintánů - s Péťou
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SEXTA

Druhý rok na vyšším stupni, šestým rokem na gymnáziu. Po
prázdninách jsme se sešli opět v jiné sestavě – chyběl Mára, Kuba a Zbynďa,
přibyla Marťa. První „akcí,“ které se naše třída účastnila, byla sbírka pro
projekt Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu. Byla jsem ve dvojici se
Šárkou a vybírali jsme v okolí autobusového nádraží.

Co se změn rozvrhu týká, byla naše skupina na konverzaci z angličtiny
přidělena paní učitelce Sojkové a hodiny biologie převzal do své režie pan
učitel Vohník. V těchto hodinách biologie byl naprostý klid a kvůli
pravidelnému a přísnému zkoušení také strach. Alespoň u většiny třídy to tak
bylo. Poté, co jsme se prokousali buněčnou biologií a fotosyntézou, jsme se
dostali k živočichům, což už bylo veselejší.

Dál jsem chodila na výtvarný seminář Goya k panu Hedvíkovi –
místem našeho působení už nebyly chodby gymnázia, ale vila vedle školního
hřiště. S naší „výtvarnou skupinkou“ jsme se v říjnu vydali, kde jsme navštívili
Veletržní palác. Byla to moje první návštěva „opravdické galerie“ a byla jsem
naprosto uchvácená – viděla jsem Muchovu Slovanskou epopej a stálou
expozici francouzského umění z 19. 20. století – stála jsem tak blizoučko od
obrazů Gauguina, van Gogha, Delacroixe, Picassa nebo Renoira.

O podzimních prázdninách jsem s Ivankou a dalšími známými jela na
Sjezd mládeže Apoštolské církve – tentokrát do Českého Těšína. Celá akce od
osmihodinové cesty vlakem, shánění jídla, bloudění městem až po samotný
program byla skvělá. V listopadu se v polském Niedamirówě pořádal
workshop „Akční umění“ jako součást mezinárodního projektu LANTERNA
FUTURI. Zprvu jsem dost váhala, jestli mám jet, ale nakonec jsem se rozhodla,
že pojedu. A nemusela jsem litovat. Setkala jsem se tam se spoustou
zajímavých, kreativních, éterických vegetariánů i „normálních“ lidí, zažila
jsem mnoho nevšedních situací, procvičila si němčinu i angličtinu a měla
možnost „být divná“ aniž by mě někdo odsuzoval. Vyzkoušeli jsme si
improvizaci, body-painting, pantomimu, výrobu masek i loutek, využití
různých materiálů, tanec i práci ve skupině. Moc jsme si to užili.

Prosinec s sebou přinesl sníh, první vánoční vystoupení nedělní
besídky (kde jsem jako záskok zpívala), vyrábění mýdel na Jarmark a Věneček
v tanečních, na kterém jsem se byla pokochat tanečními kreacemi mých
spolužáků. Následoval zkouškový týden, konference v Pardubicích s Týnkou,
hodně jsem četla (Pianista, Paní Bovaryová, Jana Eyerová, Romeo, Julie a
tma). Na hodinách estetické výchovy měla naše skupina odevzdat na konci
dubna výtvarný projekt. Dlouho jsem přemýšlela, jakou myšlenku ztvárnit a

http://www.rozhlas.cz/svetluska/portal/
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jakou techniku zvolit. Nakonec jsem se rozhodla pro malovanou plastiku –
labyrint. Námětem mi byl Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Společně
s Luckou jsem se na začátku března pustila do realizace celého projektu. Bylo
to časově dost náročné, ale celou plastiku jsme stihly odevzdat
s dvoutýdenním předstihem.

Velikonoce, přestože vycházely na duben, byly plné sněhu. To
nepříjemně překvapilo naše známé z Prahy, s nimiž jsme strávili čtyři dny na
velikonoční chatě. Během dubna jsem opět navštívila Veletržní palác (Oskar
Kokoschka) a Centrum současného umění DOX – Art Brut.

Čtyři dny u nás doma přebývala na výměnném pobytu Freddy
z Německa. Modlila jsem se, aby "ta holka, co k nám má přijet bydlet" nebyla
nějaká vyznavačka metalu - nejlépe Rammsteinů - celá probodaná piercingy,
s trávou po kapsách, co si se mnou nebude chtít povídat. Naštěstí a díky
Bohu, byla Freddy v pohodě. Trochu mi zatrnulo, když jsme seděly venku u
rybníka a ona najednou popadla mojí ruku a začala mi po ní malovat hennou.
"Za čtrnáct dní to máš dole," řekla a pokračovala v malování… Komunikace v
němčině probíhala bez větších problémů (v nouzi jsme si vypomohly
angličtinou) a celý společný čas byl super.

Společně s maminkou jsme si podaly přihlášky do autoškoly a začaly
zkušební jízdy. Byly chvíle, kdy jsem si myslela, že se v životě nenaučím řídit.
Ale postupně se strach vytrácel a já si byla s každou jízdou jistější. S Týnkou
jsme založily společný blog, kam jsme přispívaly téměř rok. Na jaře 2015
jsem poprvé navštívila Jesus Haus v německém Herrnhutu. S taťkou jsme si
udělali výlet do Karlových Varů a Jáchymova. Na začátku června Ondrášek
řekl „hakoj“ – traktor. Ve škole jsem zápasila s fejetonem a matematikou
(logaritmy), přišel konec školního roku a klasifikační týden. Odměnou za
úspěšně uzavřené známky byl koncert kapely Hillsong Young&Free
v Drážďanech.

Celý školní rok byl zakončen tradičně předáváním vysvědčení
v kostele a následně Gymplfestem, kde jsem povinně „dobrovolničila“ jako
popelář.

Letní prázdniny 2015 byly nabité – týden v Krkonoších na English
Campu, necelý týden na Ukrajině, oslava mých osmnáctých narozenin o
půlnoci na polské benzínce, Kristfest (opět jako dobrovolník) a tři týdny
v Herrnhutu. Pracovala jsem zde jako dobrovolník (připravovala a uklízela
jsem pokoje pro hosty) a byla součástí celého organizačního týmu. Musela
jsem se domluvit nejen anglicky, ale i německy, nakupovat v německých
obchodech a neztratit se. Poprvé v životě jsem slavila šabat, setkala se s Indy,
slyšela hebrejštinu na živo, ... Byla to velmi obohacující zkušenost.
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Paráda v Niedamirówě

Akční umění - LANTERNA FUTURI
workshop pod vedením Alexeje a Melissy
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LANTERNA FUTURI - listopad 2014
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Labyrint - projekt na estetickou výchovu

”reklama” na můj stánek na Jarmark
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Ondrášek - květen 2015

květen 2015
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Ondrášek (rok a devět měsíců - květen 2015)

S týnou (Kristfest 2015)
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SEPTIMA

S myšlenkou, že příští rok bude naším posledním rokem na gymnáziu,
jsme započali septimu. Hned na začátku září nám přibyl nový spolužák Lukáš,
který do školy chodil velmi sporadicky nebo raději vůbec. Na češtinu nás po
paní učitelce Makalové (která odešla na mateřskou dovolenou) převzala paní
učitelka Pondělíčková. Dál jsem pokračovala v autoškole, protože pan
instruktor byl ve Varnsdorfu cca jednou za dva týdny. Opět jsem chodila na
vilu na Goyu – v polovině září se pod záštitou Severočeské galerie výtvarného
umění v Litoměřicích konala vernisáž výstavy našeho výtvarného semináře v
bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii.

Velkou kapitolou předposledního roku na gymnáziu byly ročníkové
práce. V mém případě psaní ročníkové práce probíhalo o letních prázdninách
mezi septimou a oktávou. Ale to předbíhám. Už v září jsem si chtěla vybrat
téma, ale nevěděla jsem, jaké přesně. Chtěla jsem, aby to bylo něco spojené
s uměním a s lidmi. Oslovila jsem paní Bočkovou, zda by „do toho se mnou
šla.“ Souhlasila a společně jsme se dobraly k tématu Arteterapie – léčba
psychiky a osobnosti pomocí umělecké činnosti. Po několika schůzkách jsem
už měla představu, jak by mohla moje ročníková práce vypadat.

Na začátku listopadu naší rodinou otřásla zpráva o vážné nemoci naší
maminky. Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Maminka musela okamžitě
nastoupit do nemocnice ÚHKT v Praze a ze mě se během víkendu stala
„náhradní máma“ – Ondráškovi nebylo ani dva a půl roku. Musela jsem
rychle dospět a přehodnotit priority. Bylo to náročné období, hlavně
psychicky. Ve škole mi vyšli vstříc – chodila jsem do školy na první tři hodiny,
poté jsem jela domů, kde jsem se starala o Oňu a o domácnost. Díky
přátelům, příbuzným a hlavně díky Bohu jsme tuto situaci zvládli. Na začátku
května se nám po dlouhých měsících v nemocnici maminka vrátila domů do
domácího ošetřování.

Událostí, která významně ovlivnila můj život, bylo, že jsem si konečně
(téměř po roce a půl) dodělala řidičský průkaz a začala za taťkovy asistence
řídit.

Moje studium bylo ovlivněno „speciálním režimem,“ který byl v mém
případě zaveden. Po individuální domluvě jsem si dopisovala zameškané
testy a odevzdávala úkoly. Na ročníkovou práci nezbyl čas ani energie. A
protože na konci školního roku moje ročníková práce odevzdaná nebyla,
neprospěla jsem. Podmínkou toho, že postoupím do oktávy, bylo odevzdání
ročníkové práce na začátku září 2016.
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O prázdninách jsem se snažila napsat onu ročníkovou práci a v září
jsem zdárně ukončila sedmý rok studia na gymnáziu a započala oktávu – rok
osmý.

leden 2016
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duben 2016 - poslední zvonění

se Šárkou
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OKTÁVA

Poslední rok. Sentimentální myšlenky se nabízely už v září, ale kolem
mě bylo tolik práce, požadavků a povinností, že jsem na ně ani nepomyslela.
Na začátku října jsem dostala vysvědčení a byla ze mě oficiálně oktavánka.
Podzim pokročil, s Ivčou jsme se snažily chodit pravidelně na Goyu, učení
přibývalo, začala se řešit otázka mé budoucnosti… Moc jsem nad tím do té
chvíle nepřemýšlela. A tak jsem začala hledat, pročítat weby jednotlivých
univerzit, udělala jsem si test osobnosti. Moje volba nakonec padla na
Univerzitu Hradec Králové (Pedagogická fakulta – dvouobor: Český jazyk a
literatura se zaměřením na vzdělávání a Výtvarná tvorba se zaměřením na
vzdělávání) a Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (také
Pedagogická fakulta, také dvouobor- kombinace Českého jazyka a literatury
a Výtvarné výchovy).

Ve škole jsme měli co dělat, abychom vše stíhali. Někteří moji
spolužáci si zapsali tolik seminářů, že téměř každý den trávili ve škole devět
hodin. Učivo nebylo snadné, většina třídy (včetně mě) zápasila
s matematikou (posloupnosti, statistika, komplexní čísla, …).

V listopadu se konal Stužkovák v Halloweenském duchu, masek, lidí i
zábavy bylo plno. V ten večer jsem si nad zázvorovou limonádou uvědomila,
že společně strávený čas se blíží ke konci a že se za půl roku rozejdeme.

Po Stužkováku byly odstartovány přípravy na náš maturitní ples.
Holky šílely kvůli šatům, kluci nic neřešili. Třída se rozdělila na několik
skupinek, které se mezi sebou hádaly – nejhorší bylo shodnout se na tématu
plesu. Někomu na plese záleželo tak, jako by to byl nejdůležitější okamžik
našich životů, někoho ples nechával naprosto chladným. Já jsem byla někde
uprostřed – těšila jsem se, ale ani jsem to nějak extra nehrotila. Po několika
zkouškách u švadleny jsem měla upravené šaty a tím pro mne přípravy hasly.

Prosinec přinesl hodně sněhu, četla jsem Pýchu a předsudek, začala
jsem kreslit zátiší, vyráběly jsme s Luckou a Andrejkou slony (jako dekoraci
na ples), chystala jsem mýdla na Jarmark a … poslala přihlášky na výše
zmíněné univerzity. Přes vánoční prázdniny jsem stihla onemocnět i se
uzdravit, ale hlavně jsem oficiálně začala malovat studijní kompozice a zátiší.

A pak byl konec roku 2016 a přišel rok nový. 2017. Rok, kdy bych
měla odmaturovat, opustit gymnázium, oslavit dvacetiny a vyrazit do světa…
Leden byl náročný, uspěchaný a hektický. Zkouškový týden, dny otevřených
dveří, rozhodování, nestíhání ve škole, blížící se ples, výstava v Praze.
Vzpomínám si, že jsem se upínala k týdenním jarním prázdninám a vyhlížela
je s nadějí, že během onoho týdne doženu vše, co nestíhám. Ovšem jarním
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prázdninám předcházel náš maturitní ples. I přese všechny hádky, nervy a
menší i větší komplikace jsme si náš ples užili. Když jsem tančila s tatínkem
náš „rodičovský tanec,“ kapela hrála Perfect day od Loua Reeda, a já byla
strašně dojatá. Byl to krásný večer, na který jen tak nezapomenu.

Po jarních prázdninách jsme se znovu vrátili do školy, opět zápasili
s matematikou, teď už ale s vědomím, že „ bude stačit, když prolezu.“ Také
jsme se snažili vyrovnat se s myšlenkami, že se nebezpečně rychlým tempem
blíží maturita a my jsme se ještě nezačali doopravdy učit.

Přišlo jaro a sentimentální myšlenky jsou tu. Přistihla jsem se, že
hladím zeď na chodbě „našeho gymnázia,“ a přemýšlím o všem, co mě na
této škole potkalo. Byly tu chvíle dobré i horší, setkala jsem se s různými
lidmi, názory, životními postoji, množstvím informací, …

Čas, který je mi vyměřen k přebývání na této škole, se krátí. Ještě
nevím, kterou cestou půjdu a jak bude vypadat můj život, ale vím, kdo jsem a
kam jdu. Na formování mé osobnosti mělo podstatný vliv i osm let na
Gymnáziu Varnsdorf, ať si to připouštím, nebo ne. A za to jsem vděčná.
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Stužkovák - listopad 2016
(se Šárkou jsme šly za medúzáky Ernieho a Bernieho z pohádky

Příběh žraloka)

Stužkovák - listopad 2016
(zleva: Šárka, Sany, já, Péťa, Míra)
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maturiťák - 3.2.2017 - společná fotka (před předtančením)

maturiťák - 3.2.2017 - se Šárkou
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maturiťák - 3.2.2017 - s Mírou

maturiťák
zleva: Sabča, Eliška, já, Lucka, Šárka
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tanec s tatínkem
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já, Léňa, přibližně měsíc před maturitou
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