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ROZHODOVÁNÍ 

Když jsem se měla začít rozhodovat kam na střední školu, můj favorit bylo 

Gymnázium Varnsdorf. Měla jsem tam dost přátel, leží ve městě kde 

bydlím a akce, které gymnázium pořádalo, se mi také moc líbily. Například 

Gymplfest. Moc ráda jsem tam chodila se spolužáky a koukala, jakou 

skupinu gymnázium letos vybralo.  

Když měla Kvarta odpolední vyučování, se zájmem jsem se na ně chodila 

koukat, abych věděla, jak hodiny probíhají a co mě popřípadě čeká. Byla to 

chemie a latina. Na hodinách chemie jsem se seznámila i s třídní učitelkou 

Ing. Kamilou Málkovou. Nečekala jsem, že hodina chemie může být 

zábavná i naučná. Žáci jednotlivě chodili k tabuli a psali vzorce, pokud 

nevěděli, paní učitelka jim to řádně vysvětlovala. Pro mě, jako ne moc 

dobrého člověka v chemii, to dost pomohlo a v mé dosavadní škole jsem 

měla díky těmto hodinám našprtanou látku dopředu. Předmětu s názvem 

latina jsem se dost bála, jelikož jsem neuměla ani jedno slovo. Když jsem 

ale při hodnách zjistila, že se některá slova používají i  v českém jazyce, 

oddechla jsem si. Navíc pan učitel Solloch jednotlivá slova i vysvětloval, 

pokud to byly nějaká, která jsme ještě neznali ani v češtině. Rád učil spíše 

slovíčka a obraty, které se dennodenně používají a můžou nám pomoci 

v budoucnu. 

Jako záložní plán jsem měla gymnázium v Rumburku, kde jsem byla i na 

přijímacích zkouškách, ale už z budovy a z lidí, které jsem potkávala na 

chodbách, vyzařoval chlad a nesympatie (což je jen můj názor a první 

dojem). Navíc když jsem vstoupila do budovy, kde jsem ještě před tím 

nikdy nebyla, trochu jsem se zarazila. Na chodbě u hlavního vchodu byla 

vitrína s vycpanými zvířaty (ne že bychom je zde na gymnáziu taky neměli 

ale tyto vitríny bylo to první co jste spatřili), velké schodiště a vysoké 

dřevěné dveře, které oddělovaly jednotlivé chodby a křídla. 

Na přijímací zkoušky jsme šli do prvního patra. Po přivítání a vysvětlení 

jak bude následující hodina vypadat nás rozsadili do lavic po jednom. 

Přijímací zkoušky mi nepřišly nijak těžké, což mě zaskočilo, jelikož jsem si 

myslela, že na takovou školu bude mnohem těžší se dostat. I když mi u 

jednotlivých úloh přišlo, že je odpověď více než jasná, stále jsem cítila 

v sobě trochu nejistoty a pokory. Co když se vlastně nedostanu ani sem? 

Nastal čas, kdy školy posílají dopis o informacích, jestli jste přijatí či ne. 

Dopis z gymnázia ve Varnsdorfu jsem s nadšením otevřela jako první, ale 

moje nadšení rychle skončilo, jelikož mě z kapacitních důvodů nepřijali. 
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Druhý dopis z gymnázia v Rumburku otevřela mamka, jelikož tam chodila 

a má tu školu radši. S úsměvem na tváři mi oznámila, že do Rumburku 

přijatá jsem. Byla nadšená, ale můj smutek, z toho, že jsem nebyla přijatá 

na mé oblíbenější gymnáziu, se proměnil v paniku. V Rumburku jsem totiž 

absolutně nikoho neznala. Vůbec jsem nevěděla co budu dělat ve třídě plné 

cizích lidí. Čím více jsem nad tím přemýšlela, tím více jsem byla 

uklidněná. Byla to přeci možnost poznat nové přátelé. Ale pokaždé když 

jsem na to myslela, najednou z toho malého pozitiva se to obrátilo a já si 

vzpomněla na to, že to není gymnázium ve Varnsdorfu.  

NÁSTUP NA STŘEDNÍ 

V srpnu byla informační schůzka na gymnáziu, kam jsem měla „s nechutí“ 

v září nastoupit. Budoucí spolužáci se mi jevili stejně chladně jako budova, 

kde jsme se zrovna nacházeli. Nejspíš to byl ale tím, že jsem ani jednoho 

z nich neznala. Na schůzce, jsem se dozvěděla, že jdu do třídy s názvem 1. 

C .  Do třídy, která je zaměřená na matematiku. 1.září jsem šla hrdě do 

školy s rozhodnutím, že to zvládnu a že jsem samostatná a nikoho vlastně 

v té škole nepotřebuji. Ale nastal první problém – s kým si sednu. Jedna 

holka, která působila docela sympaticky se mě zeptala, jestli si může ke 

mně přisednout, odpověděla jsem s úsměvem ano, jelikož se zdála stejně 

vyděšená jako já. Ihned druhý den se jelo na seznamovací kurz. Byla jsem 

otrávená. Nenechali nás, nováčky, se ani pořádně rozkoukat a už pojedeme 

na 3denní kurz. Ráno jsme měli sraz na vlakovém nádraží v Rumburku. 

Tam jsme čekali asi půl hodiny, než dorazili ostatní. Měla jsem alespoň 

možnost si více prohlédnout mé nové spolužáky. Ihned se v nádražní hale 

utvořily skupinky. Já, která nikoho neznala, jsem stála s dalšími 4 lidmi u 

učitele. Přiznám se, že mi bylo trochu trapně. Všichni jsme mlčeli, koukali 

po sobě a poslouchali jak se ostatní lidé v skupinkách bezvadně baví. Po 

tom, co dorazil i poslední člověk, jsme mohli vyrazit. Cesta byla 

PŘÍŠERNÁ. Jeli jsme vlakem do nějaké vesničky a odtamtud jsme šli 

hodinu pěšky v dešti s našimi zavazadly. Všichni se začali rozčilovat, proč 

si tedy učitelé nezjistili předpověď počasí a my se teď musíme trmácet 

promoklí až na kost do naší cílové chalupy. Někteří chtěli i vyhlásit stávku, 

e nikam nepokračují v dešti. I když jsem nic neříkala a prostě jsem šla, 

měla jsem stejný názor jako oni. Opravdu to bylo nepříemné a mohl by 

někdo onemocnět. Když se rozřazovalo, kdo kam půjde do pokoje, zbyla 

jsem jen já a moje spolusedící, bohužel jsme se museli rozdělit a doplnit 
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zbývající místa ve dvou pokojích, tudíž jediného člověka, kterého jsem 

znala mi sebrali, super. Byla jsem v pokoji s dvěma holkami. Renčou a 

Péťou. I když byly docela tiché a musela jsem se trochu více snažit, abych 

je rozpovídala, nevadily mi. Nakonec jsem byla ráda za své spolubydlící. 

Celé 3 dny jsem prospala a moc jsem se ani nezapojovala do skupinových 

her. Stále jsem vysela na mobilu, psala si s přítelem smsky a těšila se 

domů. Poslední den, se mě jedna holka zeptala, jestli náhodou nejsem nějak 

nemocná, otázka mě zaskočila a odpověděla jsem že ne. Zajímalo mě ale 

proč se ptá, odpověděla, že  jí přišlo dost divné, že jsem skoro celý kurz 

prospala a vůbec jsem se nezapojovala. Přiznám se, že jsem se cítila dost 

trapně. 

Když jsme šli zpáteční cestou na vlak seznámila jsem se s Terezou. Byla to 

vysoká holka s rudými vlasy a postavou, za kterou se kde kdo otáčel. Padli 

jsme si celkem do oka. Když jsme čekali na vlak, zeptala se, jestli s ní 

nechci sedět v lavici, jelikož doposud moje spolusedící se seznámila s jinou 

holkou, s kterou se domluvila, že spolu budou sedět. Řekla jsem, že ráda. 

Začal nový týden a ten prvotní pocit ze školy a z lidí v ní trochu odpadl. 

Ale stále něco ve mně mi říkalo, že se tam moc dobře necítím, jako 

kdybych okolo sebe měla bublinu, která nechtěla prasknout a pořád mě 

před tou školou chránila. Postupem času jsem měla lepší a lepší pocit. 

Našla jsem si kamarády, ale pocit z té školy byl stejný. Učitelé mi přišli 

nesympatičtí a dávali stále najevo „já jsem učitel, ty jsi žák“. Neznali vás, 

znali jen vaše jméno, které mají napsané v učitelském sešitě. Sice to byl 

profesionální přístup, ale podle mého názoru je lepší, když se učitel a žák, 

mají o čem povídat a nemusí to být primárně škola. 

PŘESTUP 

Po prvním pololetí přišel dopis se zpáteční adresou Gymnázia Varnsdorf. 

Se zájmem jsem otevřela obálku a čekala co, v ní bude napsáno. „Z důvodu 

uvolnění míst ve třídě…“ a bylo to tu. Sice pozdě, ale přijali mě. Probírala 

jsem pro a proti jak se svými rodiči tak se svým přítelem, který na 

gymnáziu chodil. Po nedlouhém rozhodování jsem vyslovila verdikt. 

Přestoupím. Byla jsem nadšená, ale zároveň jsem cítila lítost skrz mé nové 

spolužáky, se kterými jsem si rozuměla. Udělala jsem ale  svoje první 

„dospělácké“ rozhodnutí, půjdu do Varnsdorfu. V mé dosavadní třídě byli 

spolužáci zklamaní, že odcházím, ale já se těšila na nové lidi a kamarádky, 

které na gymnázium ve Varnsdorfu chodí. Se strachem jsem to šla oznámit 
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i paní ředitelce. Píšu se strachem, jelikož pokaždé, když šla po chodbě, 

všichni mlčeli a začali se chovat úplně jinam. Měli z ní respekt. Byla jsem 

jí předat nějaké dokumenty a chtěla jsem ihned utéct. Při loučení a se mě 

zeptala, proč vlastně přestupuji. To jsem přesně nechtěla. Bylo mi trapně a 

uvnitř sebe jsem křičela strachem. Nesměle jsem jí vysvětlila, že jsem do 

Varnsdorfu vždy chtěla, ale nepřijali mě. Také jsem jí řekla, že mě toho 

spoustu gymnázium v Rumburku naučil a budu na něj ráda vzpomínat. 

Podle mě, s neupřímným úsměvem mi na závěr popřála hodně štěstí a 

úspěchu v nové škole, ale vůbec jí nic nevyčítám. Pro každého ředitele 

školy, a nejen školy, je nejspíše těžké pustit nějakého žáka nebo 

pracovníka. Asi si poté říkají, proč odešel, jestli něco udělali špatně, jestli 

odejdou i další a jestli by se dalo něco udělat jinak. Když byl poslední den 

na Rumburském gymnázium, pustili mi spolužáci natočené video od nich, 

kde drželi cedule s mými kladnými vlastnostmi. Neudržela jsem se a slzy 

mi stékaly po tváři. Netušila jsem totiž, že jsem jim až na tolik přirostla 

k srdci. Bylo to opravdu milé. Holky, se kterými jsem si nejvíce rozuměla, 

mě šly doprovodit k autu, kde čekala mamka. Pomohli mi s učením, které 

jsem ještě ve škole měla a s dárky od nich. Objaly jsme se se slzami 

v očích, já pak nastoupila do auta a s mamkou jsem odjela domů. Při cestě 

se mě ještě mamka ptala, jestli to tak opravdu chci, jelikož jí to bylo líto. 

První den na nové škole byl pohodový. Učili jsme se jen dvě hodiny a pak 

jsme šli do divadla. Kvinta byla pro mě samé učení a dohánění známek, 

stejně se mi nepodařilo vše doplnit a na vysvědčení jsem měla dvakrát 

NEKLASIFIKOVÁNO z německého jazyka a informační a výpočetní 

techniky. V srpnu jsem šla na dozkoušení a doplnění známek abych mohla 

postoupit do dalšího ročníku. I když to bylo jen doplnění nějakých restů, 

byli doma na mě pyšní, že i když byly prázdniny, učila jsem se. Sexta a 

septima co si vzpomínám, byly docela dobré ročníky až na některé 

předměty, ve kterých jsem, jak se říká, plavala. Což byl hlavně Německý 

jazyk a trochu i matematika. Ale nějakým záhadným způsobem jsem došla 

až do dnešní oktávy.  

PROJEKTOVÉ DNY 

SEXTA 

V sextě jsem také zažila jeden z nejlepších projektových výuk s názvem 

ŽIVÁ KNIHOVNA. S paní učitelkou Filipovou (dnes Dlaskovou) a s paní 

učitelkou Jirchářovou jsme probírali skupiny, které se odlišují od zbytku 
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společnosti. Jelikož jsem přišla pozdě k výběru jednotlivých skupin zbyly 

na mě podle mě jen nezáživné skupiny, o kterých je toho všude spoustu 

napsáno. Chtěla jsem něco neobvyklého, o čem se moc nemluví, nebo si 

lidé myslí, že by se ani nemělo mluvit. Tak jsem si vybrala vězně.  

První den jsme si představovali jednotlivé skupiny, které jsme si vybrali. 

Ostatní žáci měli skupiny jako je například feministky, transsexuály, 

homosexuály, těžká práce policistů, handicapované a další. Upřímně jsem 

si svojí prezentaci moc dobře nepřipravila. Spíše jsem v ten den ráno si 

vypsala na papír jednotlivé body, co jim asi povím, ale nejspíše to paní 

učitelky zaujalo jelikož vymyslely geniální exkurzi.  

 

Další projektový den nám paní učitelky oznámily, že 11.září pojedeme do 

Stráže pod Ralskem podívat se do věznice. Řekla jsem si, že jsem vděčná 

za to, jak jsem zapojila mozek a vybrala si svoje téma, které mělo za 

následek tuto exkurzi.  

Cesta byla docela zapeklitá, museli jsme pořád přestupovat s vlaku do 

autobusu, z autobusu do autobusu atd. Bylo to docela dobrodružství. 

Nakonec jsme byli na místě. Nejdříve nás seznámili s pravidly. Nesmí se 

mluvit s vězni, nesmí se jich dotýkat, musí se odevzdat mobil, jídlo, pití, 

foťák, jiné předměty, které by mohli vězni nějakým způsobem použít, 

nesmíme se odchýlit od skupiny atd. Prohlídka trvala asi tři hodiny. První 

část se konala v kancelářích, kde jsme si s bachařem a vedoucím panem 

Kozačkou, povídali o zajímavostech, historii a chodu věznice. Měli tam i 

model jak celá věznice vypadá. Pro mě bylo největší zajímavostí, že ještě 

ani jeden z vězňů neuprchl. Zatím jen „odešli“. To znamená, že utekl 

z místa pracoviště, kam vězni každý den jezdili hromadně autobusy spolu 

s bachaři. Celkem lidí, kterým se to podařilo bylo 9. Dále jsme pokračovali 

v soudní síni, kde každý pátek probíhaly soudy. Zajímavé bylo, že tyto 

soudy byly veřejné. Také jsme viděli jsme samotku, oddělení s nízkou 

ostrahou, kapli, jídelnu, nádvoří a místo, kde se přijímají nový vězni. Na 

samotce to bylo docela strašidelné. Po jednom nás zavřeli do cel, asi na 

minutu. Zaskočilo mě, že tam nebyla matrace, poté nám řekli, že jí odnáší, 

aby vězeň přes den nemohl spát, to by pro něj prý nebyl žádný trest. Další 

navštívenou „místností“ byla cela, samotka, kam zavírali vězně, kteří měli 

nějaké psychické problémy. Na zdech byly molitanové matrace i zem byla 

udělaná jako jedna matrace. Bylo nám řečeno, že je to kvůli tomu aby si 

tito vězni neublížili. Překvapilo mě, že na jedné z upravených zdí bylo krví 
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napsáno „Smrt je …“, asi vězeň neměl dostatek krve nebo ho bachaři 

zadrželi, aby se sebepoškozoval a následně svou krví psal po místnosti. 

Ptala jsem se pro to tam nechali a neutřeli to, odpověď byla opravdu 

zajímavá. „No přeci aby ti ostatní vězni co sem jdou, měli strach.“ Poté co 

jsme ukončili prohlídku téhle matracové místnosti, zůstali jsme na chodbě 

na samotce, když v tom bachaři přivedli vězně, který vyvolal rvačku. Měl 

přes dva metry, oholenou hlavu, bradku a vypadal dost robustně. O hlavu 

převyšoval ostatní bachaře. Tím, že tam bylo dost oddělených místností 

mřížemi a museli se otevírat postupně, nedostali jsme se s ním do kontaktu. 

Až na oční kontakt. Stáli jsme na chodbě a automaticky jsme se všichni 

koukli na onoho vězně, který se upřeně koukal na mě. Koukali jsme si do 

očí a mě během toho běhal mráz po zádech. Bylo to dost strašidelné ale i 

fascinující. Aby ho mohli dát do cely, museli nás z chodby odvést. Zavřeli 

nás do další samotky, kde byla udělaná postel jen z prken a na každém rohu 

vyrobené postele byla pouta. Pokud by vězeň byl agresivní, šel by do této 

místnosti, pokud by se neuklidnil byl by přivázán na dřevěnou postel, 

kdyby nepomohlo ani to, dostal by prý injekci na uklidnění.  

Dále jsme navštívili oddělení se sníženou ostrahou. Mysleli jsme si, že na 

tomto oddělení jsou jen lehké přestupky, podvody a jiné. Omyl. Byli tam i 

vězni, kteří jsou odsouzeni za vraždu a znásilnění. To paní učitelky dost 

vystrašilo. Vězni tam měli malou kuchyňku, kde si mohli i vařit, 

společenskou místnost kde měli televizi a už i vánoční stromeček. Viděli 

jsme jednu z místností, kde spalo a 8 vězňů, spali na palandách. Jeden muž 

byl vybrán, aby nám ukázal jeho skřínku. Mají přísná pravidla, 

v jednotlivých přihrádkách to musí být srovnané podle pokynů (například 

v první poličce musí být oblečení a tak to musí mít všichni, v druhé zase 

hygiena, ve třetí jídlo…). 

Na konci tohoto oddělení měli kapli. Tam jsme si několik minut povídali 

s knězem, který tam slouží.  

Po opuštění této budovy jsme navštívili jídelnu. Dozvěděli jsme se, že zde 

vaří vězni a to i bachařům. Dle mého názoru, pokud se neměli tyto dva 

oddíly moc v lásce, jídlo nejspíše nebylo moc chutné. Jídelna vlastně byla 

samostatná budova. Když jsme vyšli ven, mnoho vězňů dělalo nevhodně 

kreace za okny, bouchali na ně, abychom si jich všimli a také dost 

pokřikovali. Bylo to poněkud nepříjemné, ale kdo by se jim divil, když jsou 

několik let nebo měsíců zavření a vidí jen muže. Na konci prohlídky, okolo 

12 hodiny jsme museli projít přes nádvoří k budově, přes kterou se odchází 
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ven. Stala se ale menší komplikace. Jelikož to byla doba oběda, většina 

vězňů už byla venku a čekala až se jídelna otevře. Museli jsme tedy přes 

ně. Zatímco nás bylo asi 10 a měli jsme jako ochranku jen pana Kozačku, 

který šel jako první, a dalšího bachaře, který šel jako poslední, ono jich 

bylo asi 100. Měli jsme jen dva lidi, kteří nás mohli ochránit! Samozřejmě, 

že ihned jak jsme vystoupili z budovy, na nás začali pokřikovat zvrhlé 

poznámky. Všichni ze skupinky koukali do země, nechtěli navázat oční 

kontakt. Mě to ale nedalo a podívala jsem se do oken jedné z budov. 

V každém okně byli dva muži, kteří vypadali, jako kdybyste je vystřihli 

z americké kriminálky. Byli to typičtí členové nějakého gangu (podle mě). 

Oholená hlava, tetování po rukou, bílé tílko (i když bylo 11. prosince) a 

děsivý výraz. Poté jsem si vzpomněla na chlápka, kterého jsme potkali na 

samotce. Řekla jsem s, že ten tam asi také patřil. Po odchodu z věznice, 

jsme byli všichni zaraženi. Šlo vidět, že to pro nás byl opravdu silný 

zážitek.  

Další den přijeli 3 lidé, kteří jsou v projektu Živá knihovna. Tento projekt 

je totiž celorepublikový. Přijel bývalý bezdomovec, muž s dluhy a 

homosexuální prostitut, který je HIV pozitivní  a živí  se také tím, že 

provádí po Praze. Nečekejte ale žádnou prohlídku památek s výkladem 

jejich historie. Tento muž ukazuje odvrácenou stránku Prahy. Zavede vás 

do podsvětí a názorně uvidíte jak žije nižší vrstva obyvatelstva, která se 

živý prostitucí, prodejem drog a také vám řekne pár známých jmen, které 

tuto oblast Prahy několikrát navštívili. 

Poslední projektový den, jsme měli udělat prezentace na představení 

ostatním třídám a shrnutí, jak se nám projekt líbil, co nám dal a co nám 

vzal.  

SEPTIMA 

Protože se mi natolik líbil projekt s těmito učitelkami, zapsala jsem se 

k nim i v Septimě. Projekt se jmenoval „V pohybu“. Měl nás naučit se 

uvolnit a hlavně se vyjadřovat i jiným způsobem, než jen mluvou, a to 

pohybem našeho těla, ať už hereckými scénkami či tancem, atd. Dost mě 

překvapilo jak tento „úkol“ uchopily některé skupinky. Líbilo se mi, že se 

neostýchaly, což byste podle mě od nich očekávaly. Bohužel tam byli i tací, 

kteří si mysleli, že se v tomto projektu nebude nic moc dělat a pak to šlo 

vidět v jejich závěrečných pracích. První den jsme představovali nějaký 

kontinent či určitou zemi a pověděli jsme jakým pohybem se tam zabývají 
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Jejich národní tance jsme měli ukázat i ve videonahrávkách.  

 

Další „projekťák“ nám na 

pomoc přijela i Vendula 

Burger. S ní se šlo uvolnit ještě 

více, jelikož je v této branži 

profík a ví co má s námi přesně 

dělat a co každý z nás 

potřebuje ještě více procvičit. 

Poradila nám, co naše scénky 

postrádají a co ona by osobně 

změnila. Bylo to neuvěřitelně 

zábavné a podívali jsme se, jak 

vlastně cvičí někteří herci před svými vystoupením.  

Závěrečný den jsme vytvořili rozvrh kdy jaké představení se bude konat a 

předvedli ho ostatním žákům a učitelům školy. Musím říci, že tento projekt 

mi dal o něco více sebevědomí, a že vystupovat před lidmi není až tak 

strašné. 

POSLEDNÍ ROK NA GYMNÁZIU 

Začátek posledního ročníku začal slibně, snažila jsem se učit každý den a 

pečlivě vybírat vysokou školu, kam bych poté měla jít. To byl ale pro mě 

velký oříšek. Byla jsem dost zoufalá, jelikož se mi žádná škola nelíbila a ty 

co mě zaujaly, byly spíše jen pro lidi, kteří mají na vysvědčení samé 

jedničky, každý den jen sedí doma a učí se. S těžkým srdcem jsem musela 

odpustit od mého snu a začít myslet racionálně na jakou školu opravdu 

mám, jaký obor mě uživí a zároveň ho nebudu dělat s nechutí v tváři a s tím 

v ruku v ruce souvisí i výběr předmětů, ze kterých bych měla maturovat. 

Jednoznačně vedla biologie, která mě bavila až po příchodu na tuto školu 

(děkuji panu Holečkovi a panu Vohníkovi, za poučné hodiny chemie a 

zpestření zajímavými poznámkami a událostmi v jejich životě). Druhý 

předmět už bylo trochu těžší vybrat, ale nakonec jsem vybrala předmět 

základy společenských věd (tímto bych také chtěla poděkovat panu 

Hedvíkovi, za ujasnění hodnot v životě).  
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Jako mrknutím oka se blížilo pololetí a s tím i poslání přihlášek na vysoké 

školy. Mé rozhodnutí padlo na pár škol v Praze, ale uvidíme, kde se 

nakonec usídlím a co vlastně budu v říjnu tohoto roku dělat. 

Tento ročník, je pro mě zkouška dospělosti. V oktávě se naučíte být 

samostatní a rozhodovat o své budoucnosti, což opravdu není jednoduché. 

Přeji hodně štěstí všem budoucím oktavánům. 
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