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1. KAPITOLA 
 
Jak jsem se stala ředitelkou 
 
Původně jsem do smrti chtěla učit v Samotiškách. Podle mých tajných představ a snů mi tam na 
sklonku mého dlouhého života měli vděční vesničané postavit pomník. Ačkoliv, teď si 
uvědomuji, že pomníky se stavějí až po smrti, ne na sklonku. Každopádně jsem to se svou 
milou Evou - ředitelkou hodlala doklepat až do důchodu. Nic mi nechybělo, byla jsem šťastná a 
spokojená a netoužila jsem po kariéře. 
 
Pak jsem se dozvěděla, že se osamostatňuje sousední školička. A že budou potřebovat 
ředitele. Mě! Napadlo mě vzápětí. S lítostí musím konstatovat, že jenom mě. Nikomu z mých 
příbuzných a přátel vůbec nepřišlo na mysl, že právě já bych se mohla ucházet o tak vysoký 
post. 
 
Napřed jsem nad tím dumala jen pro sebe. Mám na to? A chci to vůbec? Jaká jsou pro a jaká 
jsou proti? Myla jsem schody a s definitivní platností si uvědomila, že to nechci. Že tu nynější 
pohodu za ředitelování a vyšší plat nevyměním. Že mi to za to nestojí. 
 
O týden později jsem myla schody zase. Opět se mi hlavou honily argumenty, proč jo a proč ne, 
a když jsem domyla, uvědomila jsem si s definitivní platností, že to chci. Že to chci zkusit. Že si 
chci dokázat, že jsem fakt tak dobrá, jak si celý život namlouvám. 
 
Můj muž lhostejně přikývl a zpozorněl, až když jsem naznačila, že v případě úspěchu u 
konkurzu strávím prázdniny ve své škole a že se bez jeho pomoci asi neobejdu. Se mnou 
nepočítej, odtušil. Zato mojí mámě se představa dcery ředitelky docela zamlouvala  - ber to, 
budeš mít míň hodin a víc peněz, řekla zkušeně. 
 
Moje Eva ředitelka nebyla vůbec nadšená. Společně jsme si poplakaly a pak začaly přemýšlet, 
co teď. 
 
Čekala jsem na vypsání konkurzu. Začala jsem být pekelně nervózní a promýšlela chytré a 
vtipné odpovědi na otázky konkurzní komise. V noci jsem se budila a nemohla jsem usnout. 
Přestalo mi chutnat. Po ránu mi bývalo na zvracení. Zhubla jsem pár kilo. Otěhotněla jsem svojí 
školou, která ještě zdaleka nebyla moje. Jen někdy byla moje snová konkurzní komise 
spokojená, většinou mě vyhodili a jednou mi dokonce sebrali i řidičák! Pak jsem se dozvěděla, 
že konkurz do prázdnin nebude a že tam chtějí dát mladého učitele. 
 
A máš to. 
 
Jenže, to už jsem v tom byla až po uši. To už jsem svoji novou školu viděla zvenku i zevnitř a 
napřed jsem se zděsila a pak jsem se do ní zamilovala. Moje škola byla totiž poněkud 
obstarožní dáma, která vypadala nanejvýš zbědovaně. Padající omítka, podivné keře a kopřivy 
až do výše oken, uvnitř staré skříně na nejnemožnějších místech a do toho několik odpudivých 
závěsů, které visely, zcela nepochopitelně, tu a tam. Staré lavice a židle, sborovna s děsivým 
válečkem na zdi a obrovským bojlerem v rohu u stropu. Děti s rukama za zády. Ale veselé a 
milé. 
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Kdo může být lepší než já? věřila jsem si. Nějaký mladý učitel, co ten může vědět o málotřídce, 
dodávala jsem si odvahy. A rozvinula své sítě. Spojila jsem se s Klubem rodičů, kteří iniciovali 
osamostatnění školy a představila se coby horký uchazeč na ředitele. Oznámila jsem svůj 
zájem svým šéfům na Školském úřadě. V noci jsem se budila a nemohla jsem usnout. A pak mi 
řekli, že mi ji teda dávají, ať si přijdu pro dekret a konkurz že bude později. Den jsem byla 
šťastná a šla to oslavit se svým mužem do hospody. 
 
Ještě před prázdninami jsem se spojila s městským úřadem a dostala 100 tisíc na nejnutnější 
výdaje. Navázala jsem kontakty s místními řemeslníky a ukecala je na všechno, co mě nebo 
někoho jiného napadlo. Začátkem prázdnin jsem zorganizovala velkou brigádu a vyházela 
stoletý bordel z půdy a ze sklepa. Začalo se to rýsovat. 
 
Po návratu ze čtrnáctidenní rodinné dovolené jsem propadla panice. To nemůžu stihnout! Vždyť 
už je konec července a vypadá to skoro stejně! Ale pak se to pohnulo. Malíř natřel, nalakoval a 
vymaloval. Stavební firma zazdila a vybouchala a instalovala a odmontovala. A taky udělala 
pěknej chodník. Dovezli mi nábytek. Nábytek z papíru. Kupodivu, vypadá bezvadně a drží! 
Přivezli a nalepili koberce. Do tělocvičny kryty na okna a světla. Každá místnost se měnila k 
nepoznání. Chyběla tomu koncovka. 
 
Poslední srpnový týden. Propadala jsem zoufalství. Kamarádka, aranžérka Eliška, lepila 
obrázky na desky a čekala na stolaře, který otálel s dřevěným zázrakem, jenž nám měl zkrášlit 
vchod do šatny a na půdu. Mistr ochořel. Až zítra. Pozítří. Můj muž už nebyl můj muž. Mé děti 
mě tak t poznaly a má matka chtěla umřít. Já byla ve své nové škole z roku 1928 a ona hlídala 
moje čtyři děti a dennodenně vařila. A volala, kdy už přijdu a dávala sluchátko do prostoru, 
abych slyšela, co se doma děje. Děly se hrozný věci. Moje děti si šly tvrdě po krku a mojí 
mámě, učitelce v důchodu, docházely síly. 
 
Sobota, 2. září. Stolař vzkázal, že přijde ráno v sedm a že potřebuje chlapa k ruce. Můj 
sedmnáctiletý syn byl ochoten. Za stovku. Kolem osmé volal, že stolař dosud nedorazil. Já ho 
zabiju, říkala jsem si, když jsem na babetě uháněla ke své škole. Přišel hodinu po mně. Ranní 
cigaretka, kafíčko, pohoda. Já byla na mrtvici. Za pár hodin byl hotov a mohla nastoupit 
aranžérka Eliška se svým uměním. Skončily jsme pozdě večer a Elišce právě ujel autobus. 
 
Já to asi stihnu, říkala jsem si. Ale byla jsem příliš unavená na to, abych mohla být i šťastná. 
 
V neděli jsem sepsala slavnostní zahajovací řeč a zajela si do své školy vychutnat tu 
skutečnost, že se nám to podařilo. Byla to úplně jiná škola. Alespoň zevnitř. Ale prokoukla i 
zvenku. Ten příšerný vlnitý plech už byl v kůlně, ke vchodu do školy vedl chodník a tráva byla 
posečená. Uvnitř byly veselé obrázky a kytky a spousta místa. Staré skříně a další veteš 
zmizela a bývalá tmavost a ponurost byla ta tam. 
 
V pondělí jsem porodila. Bylo to stejné jako čtyřikrát předtím. Nebo aspoň hodně podobné. Po 
krásném uvítání dětí a rodičů a dojemném proslovu (zaslzela jsem já a moje máma, čestný 
host, kterému jsem veřejně poděkovala, a pak ještě pár citlivějších maminek), když jsem 
vyprovodila několik návštěv včetně ředitele Školského úřadu, se kolem poledne dostavil pocit 
naprostého uvolnění, pohody a štěstí. Jako když právě po dlouhých bolestech vyplknete 
miminko. 
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V úterý jsem propadla beznaději. Co já si jen počnu? Kam se všemi těmi papíry? Na co se mě 
ptají, co po mně chtějí, co mám v které kolonce vyplnit? Proč mi chodí pořád tolik pošty? A kam 
ji mám zapsat? A jak se to dělá? A jak se vyplňuje ten příšerný peněžní deník? Chvíli jsem 
předstírala, že papíry nejsou. Strkala jsem je do šuplíku a pak je zase hodiny hledala a třídila. 
Tohle musím vyplnit a odeslat hned, tohle ještě chvíli počká. Snad. 
 
Koncem prvního školního týdne jsem večer úpěnlivě telefonovala své kamarádce  - ředitelce 
Evě SOS! Pomoz mi, já tomu vůbec nerozumím! Přijeď, řekla kamarádka, já ti to vysvětlím. 
Trochu se mi ulevilo a něco jsem s Evinou pomocí i pochopila. A pak přišly další papíry a další 
pošta. 
 
Ten první týden jsem toho moc nenaučila. Chtěla jsem se hlavně poznat se svými žáčky. Ať 
vím, jak se jmenují, kde bydlí, co je baví a zajímá. Hodně jsme si povídali a zpívali a obešli jsme 
jejich domy i zahrady. Snad každý má hospodářství. Spoustu slepic a králíků, hus a kačen, sem 
tam kozu nebo prase. Jen kilometr od Samotišek a úplně jiná vesnice. A jiné děti. Tyhlety děti 
se nešťourají v nose, jako ty naše samotišské, zato přeukrutně a zcela nezakrytě zívají. A mluví 
jeden přes druhého a skáčou si do řeči a věší se na mě. Nevědí to, co znali moji žáci. Nemyslím 
tím učivo, ale běžné věci, jako jsou řeky a hory a třeba světadíly. Zdá se mi, že se ve světě 
orientují o hodně míň, než samotišské děti. Jako kdyby byly více venkovské. Méně světa znalé. 
Je to typem vesnice nebo učitelkou, která je měla dřív? 
 
Mluvím a oni mě neposlouchají. Zmlknu a oni kecají dál. Vykřikují a překřikují se. Když je 
vyvolám, automaticky vstávají do pozoru i z koberce. Říkám jim, seďte, nemusíte vstávat. Jsou 
jiní než ti, na které jsem byla zvyklá. Ale už mi začínají být všichni blízcí a milí a myslím, že je to 
vzájemné. Tu a tam zvýším hlas, aby mě vůbec slyšeli. Zaraženě se na mě dívají a zkoumají, 
jestli to myslím vážně. Co blbnu. Olinka špatně mluví. Jindřich huhňá a ostatní si od něho 
odsedávají. Lucka vypadá na dyslektika. Pavel a Petr budou asi nejchytřejší. 
 
Budu je mít ráda. Všechny. 
 
2. KAPITOLA 
 
První dojmy 
 
Je to horší, než jsem si myslela. Je to horší, než jsem si vůbec dokázala představit. Melu z 
posledního, cuká mi oko a nutně potřebuju prázdniny. Aspoň jeden den. Aspoň jeden den být 
bez školy a bez vlastní rodiny. 
 
Už se v noci nebudím hrůzou, že se mému pátému dítěti něco strašného stane. Že třeba moje 
nová školička vyhoří. Že ji vykradou nebo že se stane něco některému žáčkovi. Zvykla jsem si 
na to, že je to teď všechno na mně, a dokážu to unést. Umím už vypsat příkaz k úhradě, vím, 
jak zapsat došlou poštu a dochází mi, co můžu a co nemůžu a taky co musím a co nesmím. 
Učím se obejít debilní nařízení a využít skulinky. 
 
Začínám chápat, proč má kamarádka Jana, ředitelka řeznovické málotřídky, navrhuje snížený 
úvazek ředitelům málotřídních škol. Nestíhám a mám pocit, že nic nedělám tak dobře, jak bych 
měla. Moje bývalá pohoda a můj klid jsou tytam. Vždycky, když už si myslím, že to nejhorší je 
za mnou, dojde další velká tlustá obálka, s kterou si nevím rady. Ještě že mám Evu. 
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Jako ředitelka za moc nestojím a jako učitelka  - ani nemluvím! Celé září jsem se snažila 
navyknout své žáky alespoň základním pravidlům  - umět vyslechnout ty druhé a neskákat si do 
řeči. Celé září na mě mluvilo současně nejmíň pět dětí od rána až do odpoledne. Tahaly mě za 
svetr. Ukazovaly mi všechny svoje hračky. Dávaly mi bonbóny uprostřed matematiky. A přitom 
se stavěly při každé odpovědi do pozoru. I z koberce. Nevstávej, seď, říkala jsem. Ale tři roky 
tradiční výuky se nedají jen tak vymazat. Ruce za zády, žádné hraní, odpovědi v pozoru a celou 
větou. K tomu ovšem krásné písmo, pěkné čtení a dobré zvládnutí pouček. 
 
Na druhé straně  - neumějí spolupracovat a pomáhat jeden druhému. Neznají pojem "můžeš, 
ale nemusíš". Jsou zvyklí na zákazy a příkazy. Na zvýšený hlas a nějaký ten pohlavek. Nevědí 
nic o slovnících a encyklopediích. Znají perfektně abecedu, ale k ničemu jim to není. Neumějí to 
použít. 
 
Celé září jsem si říkala  - to nedokážeš, na to nemáš. Tyhlety vydrezurované děti se už asi 
nezmění. Pořád ti budou mávat rukama před obličejem a volat  "paní učitelko"  a vykřikovat a 
rvát se o nejlepší dojem. Většina se horlivě hlásí, a když je vyvolám, nevědí. Dřív se přihlásí, 
než si to promyslí. Chtějí být první za každou cenu a na úkor ostatních. Chtějí být ze všech 
nejlepší. 
 
První říjnový čtvrtek jsem si vzala do školy zvoneček. Třeba zareagují alespoň na tento zvuk. 
Třeba přestanou mluvit a třeba mě budou chvíli poslouchat, aniž bych musela zvýšit hlas. Řekla 
jsem jim, jak moc jsem unavená a taky zklamaná sama sebou i jimi. Že je to jiné, než jsem si 
představovala, a že je mi to líto. 
 
V pátek ráno jsem přišla do jiné třídy. Ty dětské obličeje byly stejné  - a přitom se chovali úplně 
jinak. Sedli jsme si na koberec do kruhu a zazpívali písničku. Nehádali se, která to bude. Tak 
jsme si povídali. Mluvil jen jeden a ti ostatní ho trpělivě poslouchali. Nemávali mi rukama před 
obličejem a netahali mě za triko. O přestávce jsem si v klidu vypila kávu. V hodinách dávali 
pozor na zadání, při práci si pomáhali a já si chvílemi připadala jako ve své bývalé škole. Co se 
s vámi stalo, kdo vás začaroval, ptala jsem se při loučení. Nikdo, smáli se. Tak jak to, že jste 
úplně jiní než včera? Chtěli jsme vám udělat radost, nechtěli jsme vás už trápit, řekli. 
 
Od té doby, a je to už týden, mám dojem, že se přece jenom něco mění. Začínají se podobat 
samotišským dětem. Přestávají se vymlouvat jeden na druhého, přestávají žalovat. Nezakrývají 
si sešit před těmi druhými a začínají si radit. Rozdělování na pracovní skupinky je teď daleko 
rychlejší a bez většího dohadování. Už dokážou dobrovolně ustoupit. Jindřich si začal víc věřit. 
Pavel je o poznání skromnější. Petra, která se ještě před dvěma týdny prosazovala za každou 
cenu, se začíná krotit. Docela ji chápu, asi jsem bývala taky taková. 
 
Minulý týden jsem byli na Indiánské výpravě. Celá škola  - 42 dětí  - se rozdělila do 5 věkově 
vyrovnaných skupin - v každé byl náčelník, jeho ženy a jejich děti. I když soutěže nemám moc 
ráda, připravila jsem na toto dopoledne 10 úkolů, které byly bodované. Děti byly nadšené, nikdy 
nic podobného nezažily. Běhali jsme po lese, chodili se zavřenýma očima, kreslili plánek 
okolních obcí, sbírali šišky, odhadovali vzdálenosti. Ti starší se starali o své mladší spolužáky a 
noví prvňáčci si možná právě v tento den našli kamarády. Nakonec se vítězové učili vítězit bez 
pošklebování těm druhým a ti poslední se zase učili umění unést porážku. 
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S dětma dobrý, říkám si. Také moje kolegyně jsou prima. Horší je to s rodiči. To mě teď trápí ze 
všeho nejvíc. Přestože jsem jim už v září na třídní schůzce vysvětlovala, že učení na koberci 
není žádné válení, ale intenzivní proces, při kterém mám s dětmi úžasný kontakt a zpětnou 
vazbu, nevěří mi. Myslí si, že si s dětmi jen hraju a nic je nenaučím. Byli zvyklí na každodenní 
domácí úkoly a nyní jsou tu a tam podle potřeby. Za zapomínání dostávaly děti tresty - něco 
opsat nebo vypočítat, v žákovské knížce bývaly poznámky. A taky pětky. Já už se dnes obejdu 
bez trestů, poznámek i těch pětek. A rodiče, kteří nepoznali nic jiného, než vojenský dril se 
zákazy a příkazy, si myslí, že takováto škola za moc nestojí a nic nenaučí. Že ta pohoda, kterou 
děti mají, je na úkor toho, co umějí. 
 
Dejte mi šanci, dejte mi čas, uvidíte, říkám jim, ale koukají na mě s pochybami. Říkám jim, že 
mám svoje vyučovací metody ověřené a že si moji bývalí žáci vedou dobře a bez potíží i na 
druhém stupni nebo na víceletých gymnáziích. Nemají problémy s přechodem na druhý stupeň, 
umějí nejmíň tolik, co ostatní děti vyučované tradičním způsobem. 
 
Můžu jen doufat, že mi rodiče časem uvěří. 
 
Mám teď možnost srovnávat. Moje bývalá ředitelka Eva, která učila samotišské prvňáčky a 
druháčky, je mimořádně schopná učitelka. Moje droždínská předchůdkyně také. Obě dvě jsou 
dětmi milovány a rodiči uznávány. Proč jsou přitom takové rozdíly v tom, co jejich žáci umějí a 
jak se chovají? Ten rozdíl není v tom, že jedni píší nebo čtou lépe než ti druzí. Vyjde to 
nastejno.  
Také násobilku nebo vyjmenovaná slova zvládají podobně. 
 
Podstatný rozdíl je však ve schopnosti nakládat s tím, co umějí. Samotišské děti jsou daleko 
tvořivější, umějí si se vším poradit a umějí si pomáhat. Vědí, kam v knihovně sáhnout. Jsou 
ohleduplnější jeden ke druhému, umějí si naslouchat, dokážou být sebekritičtější. 
 
Jestliže jsem někdy pochybovala o správnosti cesty, po které jsem se před několika lety vydala, 
už nepochybuji. 
Chceme-li, aby děti dobře obstály v dnešním světě, nemůžeme je učit zastaralými metodami. 
Chceme-li, aby se lidi k sobě chovali slušně a laskavě, musíme jim už na škole vytvářet 
prostředí, kde se nevyhrává na úkor druhých, ale kde se spolupracuje. Chceme-li, aby se děti 
dobře orientovaly a dokázaly nalézt řešení, nemůžeme stavět na pamětném učení, ale na 
tvořivosti. Chceme-li, aby z našich dětí vyrostli svobodní, ale i zodpovědní lidé, musíme je to učit 
už od malička. Už prvňáček má vědět, že má povinnosti, ale také své práva. 
 
Já už to dnes vím a ví to i spousta mých kolegů. Není nás však pořád ještě málo? 
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3. KAPITOLA  
 
Návštěvy ve škole a porada ředitelů 
 
Konečně jsem se dočkala podzimních prázdnin. Jenže místo abych si trošku vydáchla, moje 
vlastní děti se prohánějí barákem, ječí a řvou a mlátí dveřmi a moje prosby a moje výhrůžky 
mají účinnost asi tak minutu. 
 
Právě jsem se kamarádila s peněžním deníkem. Jakž takž jsem pochopila, co do které kolonky 
psát, co sčítat a co odčítat. V konečném výpočtu mi chybí jeden tisíc. Maličkost. A ne a ne ho 
najít, prevíta. Tak zase zítra. To bude neděle  - žehlení, vaření a večerní zašívání. Možná si 
zahraju na hodnou mámu a vezmu děti do ZOO. Ať ze mě mají aspoň něco. Mirek - opět u 
svých pacientů  - si tam operuje a já se tady dřu. Z pohledu našich dětí  - tatínek zachraňuje 
lidské životy a vydělává penízky a maminka se o nás stará a taky si chodí do školy. 
 
Poslední dva týdny mi daly zabrat. Naši školu navštívilo asi třicet studentů rekreologie a pak 
ještě hromada kolegů. Jsem sice zvyklá, že jednou, dvakrát za rok ukazuju budoucím učitelům, 
jak jinak se dá učit, ale tentokrát jsem váhala, zdali na telefonickou prosbu dr. Vážanského 
přikývnout. Zatím není co ukazovat  - tvrdila jsem  - navíc se ve středu děti vracejí unavené z 
plavání a nic moc už pak neuděláme. Nevadí - říkal. 
 
Tu hodinu jsem si připravovala pěkně dlouho. Chtěla jsem, aby to nebyla jenom matematika, ale 
aby tam bylo i něco z dramatické výchovy a taky z vlastivědy, přírodovědy a prvouky. Na 
začátek povídání a písnička, na konec veselá soutěž. A kontakt se studenty, ať si hrají a ať se 
učí s námi. V mé hlavě a na papíře to vypadalo skvěle. Docela jsem se těšila. V poslední době 
jsem měla dojem, že si děti zvykly na jiný způsob práce a že se k sobě chovají lépe než 
předtím. Věřila jsem, že nám to klapne. 
 
Přijeli společně. Z autobusu vystupovali studenti i děti a ve škole nastal mírný zmatek. Děti do 
třídy, studenti prosím vynést z tělocvičny lavečky, ať si máte na co sednout. Můj skvělý scénář 
dostal první vážnou trhlinu v okamžiku, kdy jsem požádala své žáky, aby posunuli koberec, aby 
bylo kam dát ty lavky. Pár výtečníků bylo vmžiku pod kobercem a nosili ho sem a tam. Já na to 
vyjeveně zírala a poprvé zvýšila hlas. Ti pod kobercem mě nemohli slyšet. Pár jich spadlo a celí 
červení vylézali ven. 
 
Konečně jsme všichni seděli. Studenti na třech lavečkách, já s dětma v kruhu na koberci. Tak 
jaké bylo plavání, zeptala jsem se přátelsky jako každou středu. Blbý, protože se Culek neutopil, 
řekla Veronika. Culek jí dal herdu do zad. Dalších pět dětí začalo cosi pokřikovat a vzájemně se 
obviňovat. Mluvili jeden přes druhého a já si připadala jak někdy začátkem září. 
 
Zazvonila jsem zvonečkem a děti postupně ztichly. Chcete si zazpívat? Naštěstí chtěly. Dali 
jsme si Bednu vod whisky a Holubí dům a já začala doufat, že teď už to bude lepší. 
 
Měla jsem to tak hezky promyšlené. Teď podají moje děti studentům ruce a pěkně je u nás 
přivítají. Jako vždycky v Samotiškách. Jenže teď jsme byli v Droždíně. Tyhlety děti si už 
mockrát  podávaly ruce se mnou a mezi sebou, věděly přesně, jak se to má správně dělat. Ale 
teď právě to nehodlaly použít. Semkly se do chumlu a dělaly, že se stydí. To bude ostuda, 
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blesklo mi v hlavě. No, když to nejde takhle, zkusíme to obráceně, zaimprovizovala jsem 
okamžitě a poprosila studenty, ať tedy podají ruku oni nám. Ti se naštěstí nezdráhali a mohli 
jsme přikročit k matematice. 
 
Rozhodila jsem lístečky a volali jsme Prší!!! A pak lezli a hledali a skoro nic nenašli. Šlo jim to 
ještě hůř než jindy. Pak hledali spoje a násobky studenti a taky nic moc. A teď se děti rozdělte 
na 4 skupinky. Běžná, snad každodenní záležitost, která už probíhá rychle a v klidu. Nikoliv 
dnes. S ním nebudu, ty běž jinam  - hádali se mezi sebou. Začala jsem se potit. 
 
Honem od Prší ke slovní úloze. Jak dlouho poletí vlaštovka z Olomouce do Prahy a zpět? A jak 
dlouho by to trvalo koňovi a jak dlouho kosatce? Skvělé zadání, žejo? Podle bezvadné knížky 
Rozum do kapsy měli zjistit rychlost zvířat za hodinu (všechna 70), podle vlastivědné mapy 
vzdálenost Olomouc  - Praha a pak už jen počítat. Pokyny měli na lístečcích, které museli 
napřed najít pomocí světových stran  - tři kroky na západ a pět na jih a hledej! Tušila jsem, že 
na to sami asi nepřijdou, a proto mohli požádat studenty o pomoc. Studenti ochotně radili 
jednotlivým skupinám a ve třídě byl čilý pracovní ruch. Studenti se snažili a psali jeden vzoreček 
za druhým. Pár pilnějších žáčků hledělo na papír a snažilo se pochopit, o co tu jde. Zbytek se 
bavil. Mezi sebou a se studenty. Předčasně vyspělá čtvrťačka Veronika začala laškovat 
s ochmýřeným mladíkem. Culek kopal do Petry. Pavel předváděl karate. Já se křečovitě 
usmívala na doktora Vážanského a na svoji kolegyni, kterou jsem pozvala, aby se přišla 
podívat, jak skvěle učím. 
 
Konečně to spočítali. Dokonce se zdálo, že jak studenti tak i moji žáci, byť pouze někteří, dokáží 
vysvětlit postup práce a zdůvodnit výsledek. Zacinkala jsem zvonečkem a bylo mi do breku. 
Spravili jsme to písničkou o Indiánech a o chcíplém kanárkovi. Bylo mi hůř než tomu ptákovi. 
 
Konečně si moji žáčkové sbalili věci a s úsměvem vypochodovali ze třídy. Zrozpačitělá kolegyně 
je převzala a už ve dveřích dávalado lajny. Zůstala jsem s doktorem a se studenty ve třídě.  
 
Řekla jsem jim na rovinu, že to dopadlo úplně jinak, než jak jsem doufala, a že za to můžu já. Že 
jsem neodhadla možnosti dětí, že jsem toho po nich chtěla moc. To, co by zvládli moji bývalí 
žáci hravě a bez problémů, je ještě příliš náročné pro droždínské děti. Navíc měly právě dnes 
chuť se před diváky předvádět spíš v tom horším než v tom lepším. Jako by ty dva společné 
měsíce ani nebyly. Neměla jsem toho chtít tolik. Neměla jsem je nutit do skupinové práce, které 
se teprve učí, měla jsem asi zvolit jednodušší úkol. Co já vím? 
 
Studenti byli na rozdíl ode mě v pohodě. Snad se jim to i líbilo. Hodinu jsme si pak povídali o 
škole a o učení, o tom, co a proč dělám. Konečně mi začalo být líp. Ti studenti byli totiž skvělí. 
O všechno se zajímali a ptali se na všechno možné. Nechala jsem se unést a řekla jim i to, co 
se hned tak neříká. Že věřím v to dobré v každém z nás. Že se snažím řídit pravidlem, že když 
já se budu k ostatním chovat slušně, budou takoví i oni ke mně. Že trvalé chválení a 
povzbuzování dětí je tou nejlepší motivací. A že je daleko lehčí uplatnit to u školních dětí než u 
těch vlastních, zvláště pak, procházejí-li pubertou. Zasmáli se a já si uvědomila, že mají k mým 
synům blíž než ke mně. Ale i tak se mi na chvíli zazdálo, že vědí, o čem mluvím. 
 
Nevím přesně, co z nich jednou bude. Ale jako učitele bych je brala! 
 
O týden později je v naší maličké tělocvičně osm stolů a čtyřicet židlí. Víc jich přece nepřijde!  
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Na stoly ubrusy a na ubrusy zákusky a limonády. Později se zaskvíme pomazánkami, které 
jsme včera večer připravily. Ta moje je z rybiček a jmenuje se Hanča. Miluščina křenová je 
Milča a také paní školnice přispěla aromatickou Věrčou z Nivy. Ať si každý vybere, co má rád. 
 
V jednu přijíždí Jana z řeznovické málotřídky. Je hlavním hostem dnešního dne a zvláště pro 
začátečníky našeho Klubu přátel alternativního školství se možná stane mezníkem v jejich 
zaběhané práci. Je tu i Petr Novák z Opatovic se svým hudebním vyučováním. Přijel na kole a 
s batohem, ve kterém má své knížečky V lese a U vody a taky magnetofonové kazety 
s písničkami. Horlivě si vše objednáváme a já bleskově organizuju předvánoční výlet do 
opatovické školičky. Petr nic nenamítá a podle zájmu se zdá, že pojedou všichni. Už je jich víc 
než čtyřicet a nosíme další židle. 
 
Po Janě a po Petrovi následuje burza nápadů. Hrajeme si a smějeme se. A cpeme se chleby 
s pomazánkou a ochutnáváme lahodné bílé z jižní Moravy. Miloš vytahuje ze svého pionýrského 
a posléze skautského zásobníku jednu hru za druhou. Eva přispívá otázkami z televizního Risku 
a já si říkám  - panebože, dyť já nic nevím, dyť já sem úplně blbá! O půl osmé večer uklízíme to 
nejnutnější a jdeme střízlivět do svých domovů. Zítra jsou podzimní prázdniny! 
 
Zítra jsou prázdniny a mně to nedá a jedu na babetě do školy. Umyju skleničky a spočítám 
peníze. Je to tentokrát fifty fifty, nemusím doplácet. V čerstvé poště je další záhadná obálka. 
Velká, bílá, s razítkem města Olomouce a s větami, kterým ještě nerozumím. Eva bude vědět. 
 
V neděli k večeru jsem tak utahaná z vlastní početné rodiny, že se začínám těšit do školy. 
 
Děti mi mávají už z dálky a ještě než stačím sesednout z babety, slyším, že má Ivanka nové 
morčátko a na křižovatce že byla bouračka. Petra mi ukazuje plyšového psa a David se strká 
s Michalem. 
 
Dopoledne je za námi a já spěchám na schůzi ředitelů. Na babetě domů, pak autobusem, 
tramvají a ještě kus pěšky. Známé tváře, ta nejmilejší - Evina  - naproti mně. A už nám 
sekretářka předává papíry, které se budeme za chvíli učit vyplňovat. Jde o zařazování  
do sítě škol a je to španělská vesnice nejen pro mě. Do kterého řádku napsat název obce a do 
kterého ulici, pokud má škola jinou poštu  - toť zapeklitá věc. Také razítko nesmí být jen tak 
ledajaké. Dole pěkně zakulacené. A jak je to s tím lvem jsem už zapomněla. Začínám vypínat. 
Mluví jazykem, kterému nerozumím. Už nejsem učitelka, ale úředník. Po dvou hodinách mám  
usezený zadek a vygumovaný mozek. 
 
Papírování je konečně za náma, teď snad něco veselejšího? Naši šéfové se vracejí k otázce 
učebních plánů. Před dvěma týdny jsme si totiž dovolili na schůzce učitelů a ředitelů 
málotřídních škol vyslovit jisté rozpaky nad tím, že se po letech opět vracíme k něčemu, co už tu 
kdysi dávno bylo. Letos po nás opět chtějí plány učiva jednotlivých předmětů a pěkně na papíře. 
 
Napřed jsem tomu nechtěla věřit. Já si je dělala někdy dávno, snad před patnácti lety. Stejně 
jsem je tehdy od někoho opsala a pokud vím, vůbec jsem je nepotřebovala. Dalších deset let na 
málotřídce jsem se tu a tam koukla do osnov a do metodiky, spočítala si, kdy mám asi co učit, 
abych to do prázdnin stihla a taky jsem to vždycky stihla. Jako ostatně všichni ostatní. Nejsem 
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ten typ, co má vždy všechno nalajnované  a co se drží metodických příruček. Ráda improvizuju 
a ty nejlepší nápady mě napadají během hodiny. Potřebuju čistou tabuli, na kterou se dá napsat 
to, co je teď právě důležité. Předem připravená tabule mě brzdí v rozletu. Jsem prostě ten typ. 
 
Moje kolegyně je naopak bez metodiky nesvá a nejistá. Pečlivě se připravuje a její tabule je 
krásně popsaná a pomalovaná. Je prostě taková. A teď mi říkají, že je mojí povinností ředitelky 
kontrolovat tuhletu přepoctivou učitelku, která má rok do důchodu, a že mám při hospitacích 
porovnat to, co je v učebním plánu s tím, co se fakticky učí. Panebože, máme tohle zapotřebí? 
Já, která se od své Milušky mám co učit, a Miluška, která na to, aby dobře učila, vůbec žádnou 
kontrolu nepotřebuje? 
 
>Napadá mě protiargument a říkám ho nahlas : "Opravdu si myslíte, že rozpracování plánů 
učiva povede k vyšší kvalitě učení? Pět let jsme se bez nich obešli a neučili jsme o nic hůř než 
předtím. Není to zbytečné papírování a formalita? Vztahy na školách, zvláště pak málotřídkách, 
by měly být založeny nikoliv na kontrolování, ale na vzájemné důvěře." Jsem směšná, jako 
ostatně vždycky. "Vy jste ředitelé a vaší povinností je kontrolovat své podřízené. Berete za to 
funkční." A dodatek o zákoníku práce a o školském zákonu... 
 
Jsem takhle maličká a říkám si  - drž hubu, jinak tou ředitelkou dlouho nebudeš! V noci se mi 
zdá o inspekci. Takové té nečekané, jako za stara. 
 
Ráno jsem jak zmlácená. Nejradši bych zůstala v posteli. Znáte ten vtip?  - "Pepíčku, vstávej, 
musíš do školy!  - Maminko, mně se tam nechce. Děti se mi smějou a učitelé mě nemají rádi. Já 
nikam nepůjdu, maminko. - Musíš, Pepíčku, dyť seš tam ředitel." 
 
Ve škole říkám Milušce a Věrce, že s těmi plány je to fakt pravda. Svorně si zanadáváme. Další 
den mi Miluška říká, že ji bolí hlava a ani Věrce není do skoku. Po pracovních prázdninách a 
dvou školních měsících jsou unavené stejně jako já. Kromě učení jsme dělaly spoustu jiných 
věcí  - pořádek na půdě, inventarizaci, evidenci nových knih  - a že jich bylo! Dělají, co můžou, a 
já, místo abych jim vytvářela pohodové prostředí, přenáším na ně svoje pochyby a nejistotu. Líp 
jim bylo beze mě. 
 
Znovu se vracím ke své dávné myšlence. Ti nahoře dělají bububu na ty pod sebou. Ti zas na ty 
trochu níž. Ředitel zpéruje své učitele a těm už zbývají jenom ty děti. A tak se všichni tak trochu 
bojíme a obáváme. A zakládáme si na neurózu a žaludeční vředy. Já v tom vlaku nechci jet! 
Nechci mít vředy a nechci, aby je měla Miluška a Věrka. No jo, ale jak to sakra udělat? 
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4. KAPITOLA 
 
Na PAU v Kroměříži 
 
Víkendové setkání PAUáků (= Přátel angažovaného učení) v Kroměříži mě uvedlo do eufórie, 
kterou jsem tak potřebovala. Panebože, to bylo krásný! Kamarádi a známí. Smějeme se na 
sebe a děláme, že si po půl roce pamatujeme, jak se kdo jmenujem. Já jsem Hana - a kdo jsi 
ty? Ta moje mizerná paměť je opravdu unikátní  - možná bych mohla nabídnout svůj mozek po 
svý smrti k vědeckým účelům. 
 
Jsou nás tu asi čtyři stovky. Uvítání v tělocvičně, vtipný a chytrý Ondřej nám posílá buráky-
pauáky, ať je dáme tomu, koho máme rádi. Zbaštím si je sama, vtipkuju a beru si plnou hrst. 
Jsem už taková. 
 
Na předsednický stůl vystupuje František Kassay a za cvrlikání ptáčků nám ukazuje relaxační 
"šéfovskú zostavu". Jeho měkká slovenština, předklony a záklony rozehřívají snad úplně 
všechny. Stojí na stole bos a každou ponožku má jinou. Jednu bílou a tu druhou šedivou. 
Vzpomenu na krátké kalhoty pana prezidenta a musím se smát. Udělal to schválně? To je teda 
fór! A i kdyby ne, stejně je to strašně milý. Václava mám nejradši - a Františka taky.  
 
Tentokrát velká nabídka devadesátiminutových dílen. Napřed jdu k panu vrchnímu Roupci. 
Vypadá tak mile a sympaticky. Vysvětluje nám nové pojetí školní inspekce a mně se 
samozřejmě vůbec nelíbí, že nějakou máme mít. No tak dobře, říkám si po půlhodince, asi se 
bez ní neobejdeme. To, co říká, zní rozumně, přijatelně a lidsky. 
 
Následuje diskuze. A je to tady. Tohle se děje tady a to zase tam. Máme dojem a máme obavy, 
aby se snad rozumná pravidla hry nestala v rukou přehorlivých úředníků zbraní proti učitelům. 
Ústředí se chytá za prošedivělou hlavu. A diví se. Tohle se opravdu děje? Nikde není psáno, 
jakou formou má ředitel kontrolovat své učitele, zdali a jak často má chodit na hospitace a že 
z nich má dělat zápisy. A co plány učiva? To si fakt musíme písemně rozepsat jednotlivé 
předměty týden po týdnu? ptá se roztřesená kolegyně z Čech. A kdo vám to říkal, říká pan 
Roupec. Všichni si vydechneme a mě napadá, že v tomto případě ta ryba nesmrdí od hlavy. 
 
Pak jdu do Knoflíkova. Ta blonďatá učitelka je světová. Předvádí nám na knoflících, jak učit a 
jak procvičovat slovní druhy. Jakou osobu, jaké zvíře a jakou věc může tvůj knoflík 
představovat? A jaký je a čí by mohl být? Kolik jich máš? A co tvůj knoflík dělá? Jsme u sloves 
a jedeme dál až k citoslovcům. Do toho hry, které tradičně pochopím až jako poslední, a 
pantomima a rytmizace.No jo, musím jít do sebe a víc se v té škole snažit, slibuju v duchu sobě 
i svým žáčkům. 
 
Další dílnu má Mirka a Iva z chrudimské školy. Je nás kolem čtyřiceti a přece si s námi poradí a 
zapojí nás všechny. Za okny mrznea poletuje sníh, můj letošní první, a ve třídě je zatím jaro a 
rozkvétají poupata. Čtyři skupiny střelených učitelek předvádějí pantomimou jarní lidové tradice 
a ta slepice, co právě vyseděla velikonoční vajíčko a kokodá o stošest, má určitě AMU. DAMU 
možná taky. Já nekokokodám. Vytrhávám s další skupinou papírový strom s dvanácti větvemi. 
No jasně,že to jsou měsíce v roce. A teď si každý ten strom pojmenujte, položte jméno na větev 
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a řekněte proč. Někdo má Zmrzlinovník a někdo zase Srandovník. A ta nenápadná paní si dává 
Milovníka a já si dnes poprvé vzpomenu na svýho muže. 
 
Večer se dáváme do gala a jdeme do jídelny na večeři a na tanečky. Krásná kolegyně ze 
Slovenska to roztáčí a já šlapu svým ubohým tanečníkům po nablejskaných lakýrkách. Jsem 
mizerná tanečnice  - nerada se poddávám vedení. Na parketě i v životě. Zato umím jiný věci. No 
jo, ale který? 
 
A to už fakt musíme vstávat? Honem vodu! Ještě! U snídaně nejsem zdaleka poslední. Pobledlý 
kolega s červenýma očima zápasí se salámem. Moc mu neleze. Jó, kamaráde, každá sranda 
něco stojí,říkám mu škodolibě. 
 
Poslední dílna. František mi pomůže! František Kassay má tituly před i za. A přitom je tak 
skromnej. To já nemám nic. A přitom... Povídáme si a relaxujeme a učíme se mít rádi sami 
sebe, abychom pak měli rádi i ty druhé. Udělej něco pro sebe, a pak máš na rozdávání i těm 
ostatním, říká František. A já se bojím, abych se neměla ráda až moc. A ještě říká  - Závist, to je 
nedostatek lásky. A já jsem ráda, že nejsem moc závistivá, takže to se mnou možná nebude 
zas tak špatný. 
 
Vidím své nové kamarády z olomouckého soukromého gymplu. Mám tam svý dva syny a občas 
se za ně stydím. Dávná přítelkyně Zdena, kterou jsem předloni přitáhla do PAU, si s sebou 
přivezla další  tři kolegy. Pěkně se nám to rozrůstá, nákaza funguje. Já nakazím angažovaným 
učením tebe, ty zase ty další a až budeme všichni v PAU, tak... 
 
Ze středních škol je jich jen pár. Ti noví z Olomouce jsou Kroměříží nadšeni. Prý nevěřili, že 
něco takovýho vůbec může být. A že jak chvíli uvažovali, že se na to blbý školství vykašlou, tak 
že teda nee. 
 
Jsme na nádraží a čekáme na vlak. Editin kluk hraje na kytaru a Edita nádherně zpívá. Zpívá 
nás víc a ze mě padá únava a je mi strašně dobře. Jede s náma Zuzka Fojtíková z Rodiny a 
školy, další krásná ženská. Všichni mi připadají skvělí a já jsem ze všech nejlepší! (Takhles to 
asi nemyslel, Františku...) 
 
Ten vlak by se klidně mohl jmenovat PAUáK. Nebo aspoň jeden vagón. Povídáme si a Zuzka 
dělá intervjů. A jen tak jemně nabízí své noviny. Kupte si Rodinu a školu! říkám všem 
cestujícím. Šak tam taky přispívám! Jo a prosímvás, kupujte si taky Učitelský listy! Tam 
přispívám taky. Zatím... 
 
5. KAPITOLA 
 
Už jsem tu doma 
 
Začíná se mi to líbit. První čtvrtletí za náma a mně se zdá, že mi to docela jde. Začínám stíhat. 
Už se neděsím každé obálky, už se na ně začínám těšit. Copak tam asi bude? Copak si kdo 
vzpomněl? Kterou důležitou tabulku máme vyplnit? Za něco přece musíme brát ty velký prachy. 
Co my! Ale co ti úředníci, které zajímá každý pšouk?! 
 



 14 

Včera jsem podle pokynů sepsala ručně stručně a výstižně svůj životopis a přidala ho do složky 
k dalším vyplněným lejstrům a taky k výpisu z trestního rejstříku, dosud čistému. Ještě mě 
nedostali! 
 
Konečně jsem v Droždíně tělem i duší, celá celičká. Už nesrovnávám své žáčky s těmi 
bývalými, už jsem celá jejich. 
 
Něco se změnilo. Připadají mi najednou tak milí a chytří. Už vůbec nepoužívám zvoneček. Dnes 
jsem ho zahlídla na zdi a řekla jsem si  - vezmu si ho domů, už ho nebudu potřebovat. Po čtvrt 
roce si už můžu učit po svém a nemusím zvyšovat hlas, ani pozvednout ruku. 
 
To teď byla aféra  - jedna paní ředitelka se neudržela a přetáhla šesťáka ukazovátkem po 
zadku. Nejspíš si to zasloužil. No a paní ředitelka už není ředitelka a není ani učitelka. Na 
hodinu propuštěna. Zákon ten a ten, paragraf ten a ten a Charta dítěte a máš to. Jestli je ta paní 
něco podobnýho jako jiná paní, co mi učila děti, tak to beru, tak tomu tleskám. Konečně ji mohli 
za něco vyhodit! 
 
Jenže  - co když je to učitelka jako každá jiná, co jí jednou za čas povolí nervy? Není to příliš 
krutý trest? Panebože, kdybychom vyhodili každého, kdo kdy plácnul žáka, kdo by nám v tom 
školství zůstal ? 
 
Znala jsem kolegyni, která snad ruku nikdy nepozvedla. Jen se tak podívala, jen tak něco řekla 
a malý žáček se hroutil, aniž si kdokoliv čehokoliv povšimnul. Věděly to jen ty děti a jejich 
vnímavější spolužáci a taky rodiče těch dětí. To se ráno vzbudíte a nechce se vám do školy. 
Jasně, že je to normální, když je nám patnáct nebo čtyřicet. Ale takový druháček se do školy  
normálně těší. Má-li normální učitelku, co ho má ráda. Ta "naše" učitelka měla ráda skoro 
všechny. Jenom dvě, tři děti byly ty problémové, mezi nimi i můj syn. Kdybych to nezažila na 
vlastní kůži, nikdy bych tomu nevěřila. Když si dřív stěžovaly mé kamarádky na učitelky, které si 
na jejich děti "zasedly", chápavě jsem se usmívala, ale myslela jsem si svoje. Známe přece děti! 
A pak jsem já měla dítě, které nechtělo chodit do školy, které se bálo své učitelky a které za 
úplně stejnou práci dostávalo horší známky než jeho spolužáci. S brekem šel do školy a 
s brekem se z ní vracel. Den co den, týden co týden. Trpěl tím můj syn, trpěla jsem já, jeho 
máma, a odnášela to celá rodina. Nebyli jsme sami. Tahleta paní učitelka si vždycky  
v každé třídě vytipovala tři, čtyři oběti a ty pak systematicky deptala. Ranní zvracení, noční 
pomočování, plačtivost - nevěříte? Dětská lékařka doporučila okamžitou změnu školy. 
 
Dali jsme se dohromady  - rodiče postižených dětí. Obrátili jsme se na školský úřad, na školní 
inspekci, na ministerstvo školství. Všechno prý je v nejlepším pořádku. Inspekce nic neodhalila, 
ani odborník z poradny neshledal závady. 
 
Psychické deptání dětí je totiž neodhalitelné a hlavně nedokazatelné. A podle mě je daleko 
horší než nějaký ten pohlavek, čímž nechci říct, že jsem pro pohlavky. Nejsem. Snažím se jim 
vyhnout a ve škole se mi to docela daří. Ale vím taky, že rány na zadku se rychle zahojí, rány na 
duši však mohou zůstat navždy. 
 
S dětma dobrý, říkám si, s rodičema snad taky a kolegyně? Miluška a Věrka jsou světový. 
Vůbec bych to do nich neřekla, že se takhle vybarví. Učitelka Miluška, horká čekatelka na 
důchod, si čte alternativní literaturu, a jak byla asi vždycky laskavá a citlivá, tak je ještě 
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hodnější. Vychovatelka Věrka s krásnejma tečkovanejma očima sic neaprobovaně, leč 
s obrovským nasazením s dětma zpívá a cvičí a blbne a vůbec  - strčí do kapsy leckterou 
studovanou. Už jsem je nakazila angažovaným učením, už se chytlya myslím, že už je to vidět i 
na dětech. Ne že by všichni byli děsně hodní a vnitřně ukáznění a bůhvíjak vzdělaní, ale tak 
nějak se mi zdá, že k sobě máme blíž. 
 
V naší škole je pohoda. A veselo. Aspoň jednou za měsíc vyrazíme všichni do lesa. Teď jsme 
se hnali za pokladem. Dvacet metrů na sever a deset na východ! A hledej! A taky jsme chodili 
sněhem ve stopách toho přede mnou a drželi se za ruce a stavěli sněhuláky a pinkali si 
nafukovacími balónky... Někdy si myslím, že takovéto čtyři hodiny venku dají dětem víc než pár 
týdnů ve školních lavicích. 
 
Až budu chytřejší a moudřejší, navrhnu si projekt na svou školu. Nejspíš nebudu nikdy tak 
chytrá a moudrá a bůhví, jestli ta moje škola bude ještě moje. Ale kdyby jo, chtěla bych, abych 
jednou za dva týdny, nejlíp v pátek, mohla vypadnout se svou třídou někam ven do přírody. A za 
další dva týdny bych šla s nima někam na exkurzi  - do muzea, do továrny, nebo omrknout 
krávy a prasata a podívat se, co se pěstuje na poli a kde kdo pracuje a jak se co dělá. Šli 
bychom do tiskárny a do kovárny a do hvězdárny a všude. 
 
A proč to neděláš už teď, slyším čtenáře, co je jim všechno jasný. No, asi proto,že nestíhám, a 
nejsem tak dobrá, abych si řekla, že nevadí, když nenaučím všechno to, co je v osnovách. 
 
To jsem doufala, že mi letos konečně u čtvrťáků vznikne spousta prostoru, když máme ty 
rozvolněné osnovy. Něco že se naučíme letos a zbytek v pětce. Tak nějak půl na půl. Houby. 
Naprostou většinu musíme stihnout ve čtvrté, zvlášť tu šílenou češtinu a v páté se asi budeme 
chodit klouzat. A proč si to neudělám po svým, ptáte se? No, protože nevím, kam se moji letošní 
čtvrťáci příští rok podějí  - budeme moci u nás zřídit pátou třídu nebo nám odejdou do jiných 
škol? 
 
Odskočila jsem si ve čtvrtek k zubaři. S půlročním zpožděním  - není čas, nejsou lidi. V čekárně 
čekala má známá, taky z menší školičky. Tak jak? ptala jsem se zvesela. Ani se neptej, řekla 
smutně. Takový jako teď to snad nikdy nebylo. A pak mi povídala o tom, jak její ředitelka, které 
by mohla dělat mámu, letos přitvrdila. Chce mít všechno v pořádku, hlavně, aby ji nikdo na 
ničem nenachytal. A tak celý sbor kromě učení plní úkol za úkolem, píší si učební plány všech 
předmětů, bojí se hospitací, protože když se chce, tak se vždycky něco najde, a když jsou 
prázdniny, třeba ty podzimní, tak jsou ve škole a dělají inventarizaci. A na ty vánoční jim 
příčinlivá paní ředitelka taky něco připraví a mezi tím párkrát pohovoří ke sboru o 
osmiapůlhodinové pracovní době... Bože, ta je ale blbá, ulevím si. Kolegyně se ustrašeně 
rozhlídne a zašeptá, jak už se nemůže dočkat důchodu. Znám ji. Je poctivá a pracovitá, dělá víc 
než musí. A má strach. Bojí se své ředitelky. Říká o ní, jak je ambiciózní a jak jí asi dělá dobře,  
že se před ní všichni třesou. 
 
Jdu domů těžší o tři plomby a přemýšlím. Asi jsem taky ambiciózní. Ale moje ambice jsou úplně 
jiné než té mladé ředitelky. Nechci, aby se mně někdo bál  - ani děti, ani rodiče, ani moji 
spolupracovníci. Moje ambice jsou daleko větší. Chtěla bych, abychom byli všichni v pohodě. 
Abychom pracovali, jak nejlíp dokážem, a přitom aby nám spolu bylo dobře. (A aby mě měli 
všichni rádi!!! Bože, já jsem ale blbá...) 
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6. KAPITOLA 
 
Zimní radovánky 
 
Děti mají zimní prázdniny a my si, kolegyně, rozdělíme služby v družině. Na druhé straně, 
aspoň si uděláme inventarizaci a já si pohraju s peněžním deníkem a vyplním všechny ty 
tabulky a kolonky, nemusím to dělat doma přes víkend. Každý ředitel, toť potencionální zloděj, 
myslí si asi ti, kteří vymysleli pravidla hry. Každá koruna a každý desetník je životně důležitý, nic 
nesmí chybět! Kalkulačka je můj každodenní kamarád. Stačí malé přehmátnutí a jedeme znovu. 
Ale stejně. Když se mě ptají, jak se mám, říkám dnes, že bezvadně. Ještě před měsícem a 
zvláště pak před dvěma jsem jen tak krčila rameny a říkala, že v tom pěkně plavu. Lituješ? ptali 
se. Nelituju. 
 
Ono je to docela fajn, když vám říkají paní ředitelko a když máte svoji ředitelnu a taky svoji židli, 
co si s ní jezdím od stolku ke stolku. Teď jsem tady a telefonuju. A teď se tak trošku odrazím a 
už jsem u psacího stroje. Tu a tam si odřu patu. A mám tu svoje věci. Hrníček od kandidátky 
Hanky a ten druhý od Jany, jak napřed nechtěla už nikdy učit a po třech týdnech s náma zase 
chtěla. A ten zvoneček mi dal Tomáš, co už letos chodí do páté. A tu flétničku mi udělala 
v  keramice Barunka, co z ní jednou bude spisovatelka. A ten pohled s rozřehtaným Afričanem, 
co má dva zuby, mi poslal z JAR kamarád z gymplu, co mě má pořád rád a já jeho taky. A tady 
mám vylepený vtip od Renčín a a tady ten šutr jsem si dotáhla až z Tater. Jsem tady doma. 
 
Nikdy jsem nechápala, proč si Eva, moje bývalá ředitelka, nechává ty drobné dárečky ve škole. 
Přece to tu nenechám! říkala jsem si. A kde taky? Šuplíky a skříňky přeplněné a sborovna je pro 
všechny. Tenkrát jsem byla doma jenom doma. Škola byla fajn, ale byla to práce. A teď mám 
svou ředitelnu a klidně bych si sem vzala i ten originál z obýváku. Že jsem ješitná a směšná? 
Jsem. No a co!?! 
 
Včera jsem si zajela do samotišské školičky zeptat se Evy, jak se vyplňují soupisky na 
dovolenou - další novinka, kterou ještě neumím. Pořád se je co učit. Eva Evička poobjímala a 
poradila a já si šla nakouknout do své třídy, co už není moje. Byla moje jedenáct let. Teď už je 
Blančina. Sakra, ta má ale dobrý nápady! Tady ta stonožka s pádovými otázkami a tady zase 
kytka se slovními druhy. Inspiruj u se a Eva volá  - já vím, že tam roníš slzy! A já se zarazím a je 
mi skoro trapně, že neroním. Už jsem tu jen na návštěvě. 
 
To je jako tenkrát, když jsme se stěhovali z olomouckýho bytu do Samotišek. Prožili jsme v něm 
tolik krásných let. První roky manželství a první dvě děti a naši přátelé. Jaké to pro nás bude, až 
sem přijedeme na návštěvu k sestře, s kterou jsme si prohodili bydlení? Nebude nám to líto? 
Vůbec ne. Teď už jsme doma v Samotiškách a máme tu další děti a další přátele. A jeden 
druhýho. 
 
Bóže, to jsem dneska sentimentální. To ta slivovice. Prý malý kalíšek půl hodiny před jídlem 
udělá tělu dobře. A co takhle jeden velký každou hodinku? Když řádí ta chřipka... 
 
Už jsem psala o tom, jak jsme byli v Opatovicích? To bylo tak. Petr Novák je zpěvák. Je mladší 
než já a složil krásný písničky. Ne o náhrobním kamenu, ale o vyjmenovaných slovech a taky o 
druzích slov. A znáte tu  - Dnes má někdo svátek? Ta je úplně nejhezčí a dá se zpívat 
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dvojhlasně. Péťa taky skládá krásný básničky. Pro děti. Můj syn, co chodí do druhé, si je sám 
od sebe čte a učí zpaměti. Tak moc se mu líbí. 
 
Petr Novák je nejen skladatel a básník, on je také ředitelem opatovické školy kousek od 
Přerova. A že můžem přijet. Tak jsme se domluvili a mělo nás jet přes třicet. Objednala jsem 
autobus a těšila se, co se zase naučím. A pak přišla chřipka, a jelo nás jen dvacet a Miloš. Miloš 
není ženská. Miloš je chlap, co má rád děti. A dělá taky ředitele, ale v Olomouci. A Miloš je kluk, 
co má na rozdávání. To se tak někdo narodí a nemyslí jen na sebe a dá dohromady oddíl kluků 
a holek a jezdí s nimi na tábory a na čundry a učí je písničky a taky mít rád jeden druhýho. Miloš 
mi odchoval mé první dva syny. Bidláci se jim říkalo. Asi proto, že ten nejstarší byl vždycky 
nejmenší. Bidlo. A Miloš je učil hrát a prohrávat a taky se rozdělit s tím druhým a vázat uzly a 
morzeovku. Díky, Miloši! A na zdraví! 
 
Těch dvacet učitelek a Miloš a Petr se sešlo v jedné třídě opatovické školičky. Ty dvě tři hodinky 
uplynuly strašně rychle. Taky jsme si zpívali a taky hráli a povídali a Petr nám říkal o své škole, 
jak učí a bylo to moc podobný tomu mýmu učení. Ono není tak důležitý, jakou výzdobu máme 
na zdech své třídy, ale jak si vyzdobíme to uvnitř nás. 
 
 Miloš a Petr jsou každý úplně jiný. A mají tolik společného. To krásný uvnitř. 
 
A pak jsem úplně zapomněla, že mám nějakou školu. To jsem jela se svým mužem a s našimi 
dětmi na týdenní dovolenou na hory a všechny starosti se mi vykouřily z hlavy. Četla jsem si 
knížky, co vůbec nejsou o škole, a já, která umím jen plužit, učila svý malý děti lyžovat. 
 
A pak už bylo po horách a já se jela na babetě podívat na svou školu. Ta jízda v hlubokém 
sněhu byla dosti divoká. Při mínus deseti vám mrzne vše, co nemůžete zakrýt. Můj nos dostává  
červenou barvu alkoholika, v mých očích praskají žilky. Ale ve škole bylo teplo a uklizeně. 
 
Přivítaly jsme se s Miluškou a Věrkou, pověsily nové záclony a domluvily se na zápisu pro 
prvňáčky. Tentokrát to uděláme úplně jinak než vždycky předtím. Jak? Nechte se překvapit! 
 
7. KAPITOLA 
 
Takový normální týden 
 
Pondělní rána jsou ze všech nejhorší. Vstávám jen s největším přemáháním. Ještě vzbudit Janu 
a Mirdu, nachystat jim oblečení a snídani. Letmý pohled do zrcadla - ne, takhle do školy 
nemůžu, honem do vany umýt vlasy. Děti, dělejte! volám na Janičku a Mirka, kteří s trikem 
v  ruce hledí na Snídani s Novou. Rychle! Ještě vyčistit zuby a trochu namalovat, ať se líbím, 
kabelu na nákupy a druhou na oběd pro mámu a ještě kabelku a jdeme. Děti hopkají k brance. 
Já zamykám dům a do garáže psa a z garáže babetu. Pojede? Startuju jak o život. Smeká se mi 
noha a rána do holeně mě definitivně probouzí k životu. Panebože, už je půl osmé, zas tam 
budu poslední! Babeta konečně přichází k rozumu a já po cestě mávám svým rozevlátým 
dětem. 
 
Ty dva kilometry ke škole ve sněhové břečce zanechávají na mých starých kozačkách nánosy 
špíny. Ahoj děti, říkám zvesela jako každý den svým žáčkům, co už na mě čekají před školou. A 
pak nestačím pokyvovat hlavou a divit se všemu, co zažili, a chválit vše, co mi ukazují. Je 
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chvilka po osmé, vcházím do své třídy. Písničky a povídání a pár her a pak to hlavní  - 
novoroční předsevzetí, přání a očekávání. Je teprve 8. ledna, celý rok máme před sebou. 
Čtvrtou hodinu mám okno a pátou zase učím. Na dvě musím k lékaři, tak rychle pro oběd a 
nakoupit a domů a pak autobusem a tramvají a kilometr pěšky. Večer do cvičení - poprvé po půl 
roce. Jsem o pár kilo těžší a půlka šatníku čeká na mé lepší dny. Od června až do Vánoc jsem 
se téměř nehla. Tělocviky neučím a večer bývám natolik znavená, že už nemám sil vyběhnout a 
cvičit. Má ředitelská zadnice nabyla na objemu. Ležím v tělocvičně své bývalé samotišské 
školičky a v rytmu hudby zvedám nohu. Nahoru a dolů. Přes ty špeky v boku to jde ztěžka. Mám 
na sebe vztek a slibuju si, že s tím sakra něco udělám. Dyť jsou za dva týdny plesy! Jak já budu 
vypadat a co si vezmu na sebe? Ty černý s ramínkama a rozparkem až k pasu? Ty nedopnu. 
Ty bílý s bolerkem? V těch se nenadechnu. Musím shodit! 
 
V úterý jde Miluška na pohřeb své švagrové a já si beru její odpoledku. Ve tři jsem nadoraz. Po 
šesti vyučovacích hodinách jen tupě zírám na svý čtyři děti a muže, co mi doma něco povídají, a 
mým největším přáním je být aspoň hodinu svobodná a bezdětná. 
 
Na šest mám schůzi obecního zastupitelstva. Dnes o rozpočtu. Na školu tolik a tolik. Bezva, Eva 
se má, že má školu v Samotiškách a ne v Droždíně. Droždín patří pod Olomouc. Mám daleko 
víc papírování a účtování než ona. Domů se vracím právě na Mash. Směju se každé blbině. 
Poněkud hystericky. 
 
Středa je můj ředitelský den. To učím jen dvě hodiny a až od půl jedenácté, kdy se vracejí moji 
žáci z plavání. Mám čas na poštu a na papíry a na přípravy a taky na všelijaké návštěvy. Už 
přicházejí... 
 
Na čtyři máme schůzku se sousední mateřskou školou. Ředitelka Helenka je bezvadná ženská 
a učitelky Elišky jsou taky fajn. Poslední čtyři měsíce se při stavebních úpravách školky pěkně 
nadřely a teď nám hrdě ukazují, jak krásné to mají. A na stole talíře se salátem a káva a 
zákusek a bílé z jižní Moravy. A řeči o dětech, co přijdou k zápisu a o maškarním plese v únoru 
a dětském dni v červnu. Domlouváme se, co kdo zajistí a zařídí a už jsme zase v práci. Ve 
čtvrtek před osmou zazvoní mladý muž s náušnicí a ohonem. Budoucí učitel a psycholog. Končí 
pajdák a chtěl by se podívat, jak učím. Hned dnes. Beru ho do třídy a děti jsou nadšeny, protože 
ta kového učitele jsme tu ještě neměli. Už žádné stydění jako kdysi. Zdraví se s ním a podávají 
mu ruku a ptají se na všechno možné. Jasně, že se snažím o trochu víc než jindy. Ať mi nikdo 
nevykládá, že učí stejně, když tam někdo je, jako když není. Já tedy ne. Když je, učím líp. Jenže 
takhle nadoraz se nedá učit každý den a každou hodinu. Student Michal je nadšený, nebo to 
aspoň pěkně zahrál. A že by tu trpělivost neměl. A jaká že je to dřina. Je. Ale neznám nic 
hezčího. 
 
Těsně před desátou ho vyprovázím ze školy a tamhle už přicházejí ohlášení návštěvníci 
z bystrovanské mateřské školy. Naši budoucí prvňáčci, co se jdou podívat už dnes, aby se pak 
u zápisu nebáli a nestyděli. Je jich jen osm a jsou bezvadní. Holčičky okatý a ukecaný a ti dva 
kluci v holčičí přesile zakřiknutí a mlčící. Provádím je školou, ukazuju družinu a tělocvičnu a taky 
sborovnu a ředitelnu. A pak už vcházíme do mé třídy a začínáme písničkou o Indiánech a pak 
ještě o kamarádech s tleskáním. Malá Vendulka se rozvaluje na koberci, Alenka zkouší tleskat a 
kluci na prstech počítají Indiány. A teď si zahrajeme na molekuly! Oblíbená hra s mnoha 
variantami. Seskupujeme se po třech a ještě po pěti a krásně nám to vychází. A co dotekovou 
rozcvičku? Volám - nohy a ruce, kolena, záda  - a děti si lehají na koberec tak, aby se dotýkaly 
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jen tou částí těla, kterou právě hlásím. Hrají všichni, malí i velcí. A teď uděláme dvojice  - děti ze 
školy si vezmou kamaráda ze školky. Dotkněte se vzájemně rukama. A lokty. A uchem. A 
nosem. To už se všichni smějeme. Volím lehčí úkoly. Žádné pravá dlaň, levá pata, to by ti malí 
nezvládli. A teď - celé tělo, volám. A všichni se krásně objímají a vůbec nevadí, že ti starší jsou 
skoro o půl metru větší. 
 
Tak ještě do vedlejší třídy podívat se na prvňáčky, co už umějí. A taky zkusit si sednout do 
opravdických školních lavic. A taky si něco namalovat. Hned si všímám špatného držení tužky u 
tří dětí. To se ještě spraví, ale raději co nejdřív. Půlka mých třeťáků a čtvrťáků drží pera tím 
nejhorším způsobem a teď už s tím nic nenadělám. Kupodivu - neshledala jsem přímou 
souvislost mezi špatným držením a krásou písma. Ti nejhorší držiči mají ukázkové písmo. Jak je 
to možné? 
 
Loučím se s budoucími prvňáčky. To už je tolik? Vždyť mám na jednu poradu ředitelů! Rychle 
zadat úkoly na poslední čtvrthodinku - třeťákům do prvouky a čtvrťákům do čtení. A buďte 
hodní, miláčkové, říkám a uháním na babetě domů a autobusem do Olomouce a tramvají na 
Školský úřad. Jsme s Evou, Evičkou poslední, už se začalo. Informace o tom, co nás čeká. Jak 
máme co napsat a vyplnit. Zprávu o hospodaření a zprávu o činnosti školy a papír pro 
vyhodnocení chřipkových prázdnin a dohodu na CO (co to je?), než to bouchne. Máte nějaké 
dotazy? Máme. Zástupkyně šéfa Školského úřadu ví skoro všechno a co neví, na to se zítra 
zeptá v Praze a pak nám dá vědět. Dnes je bezvadná. Dnes to není jen o vyhláškách a 
zákonech, dnes je nám blíž než minule. 
 
Půl třetí. A ještě ke kauze horecké školy, říká. Vrací se k tomu, o čem mluvila na poslední 
poradě. O ředitelce, co ji vyhodili a pak museli zase přijmout. Tentokrát má v ruce nejen zákony 
a Chartu dítěte. Dnes nám čte z dopisů, které přišly na Školský úřad. Jsou úplně o něčem jiném, 
než se psalo v novinách. Bývalí žáci a rodiče píší o tělesných trestech, které tu zdá se nebyly 
ničím výjimečným. Natržené ucho, rozražený ret, rozbitý nos, modřiny. Dopis až z Kanady od 
bývalé žákyně paní ředitelky. A v něm slova strach, krev a bití. Je mi nanic. A nejen mně. Bojím 
se tomu věřit a bojím se tomu nevěřit. Kde je pravda? Někde mezi? 
 
Půl čtvrté. Ve čtyři mám Radu školy na gymplu svých synů. Jsem opět poslední. Domlouváme 
se, kolik nás bude a v jakém složení, volíme předsedu a jasníme si, o čem a k čemu Rada je. 
Můžu za ni já. Už asi před třemi lety jsem o ni usilovala a vnucovala se zřizovateli a řediteli o sto 
šest. Letos, vlastně už vloni, jsme slušně zabodovali, když jsme my rodiče napomohli získání 
dlouhodobého pronájmu městské budovy pro naše gymnázium. Bavíme se o všem možném a 
ze schůze se stává přátelské posezení a pak ještě oslava narozenin. 
 
O půl deváté už moje malý děti spí. Pusinkuju je na zavřený oči a stýská se mi po nich. Dnes 
jsem je viděla jen chvilku ráno. Sociálku na mě. 
 
Je pátek, nešťastný to den, nechoď dceruško, nechoď, jeď! Babeta se rozkašlaně rozjíždí. 
Silnice je suchá, dnes nespadnu. Jen co si sundám čepici, co jsem v ní za debila, už je tu Pavel 
s modrým prstem a tatínkem. Že jdou od doktora, že to nemá zlomený, ale že by neměl psát, 
aby ho to nebolelo. Co se ti stalo? A kdy? Včera, jak jste odešla, říká Pavel. To snad není 
pravda! Omlouvám se tatínkovi a přemítám o velikosti své viny. 
 
Řešíme to na koberci společně. Postupně se dovídám, jak to všechno asi bylo. Ti moji hodní 
holoubkové začali blbnout, jen co jsem vytáhla paty ze školy. A Jindra, co už se dávno zklidnil a 
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až na malé úlety sekal dobrotu, omlátil Pavlovu ruku o lavici. A Iva roztrhla Michalovi sešit. A 
tihle udělali tohle a tamti zase toto. Aspoň že nežalují jeden na druhýho, ale každý sám na sebe. 
Kdo z vás se choval pěkně? ptám se. Nikdo. Všichni cítí alespoň malou vinu a Jindra se vidí 
nejhůř. Panebože, jak mám tohle řešit? 
 
Smutně a taky trochu naštvaně jim říkám, jak mě zklamali, jak jsem jim věřila, jak jsem si 
myslela, že je klidně můžu nechat chvíli bez dozoru. A že s takovou je budu muset hlídat a být o 
přestávce ve třídě. A příští týden žádný písničky a hry, dostávám se do varu. A žádný pouštění 
kazet a chození na dvůr, přidávám. Brzdi, říkám si v duchu. Už tak je to hrozný. Já už si to bez 
zpívání, povídání a hraní vůbec neumím představit! Já to ten týden nevydržím! V pondělí jim 
odpustím. A budeme zase kamarádi. Já nechci být tak zatraceně vážná. Já se strašně ráda 
směju. 
 
8. KAPITOLA 
 
Nenechte se odradit 
 
V ten pátek jsem byla naštvaná a řekla jsem jim, že příští týden žádný zpívání a hraní a nic. Já 
jim ukážu. Bude to jako všude jinde. Myslela jsem na to skoro celou sobotu a neděli. Panebože, 
co budeme dělat? A jak se vlastně jinde učí? A jak se můžem učit bez povídání a zpívání? To 
přece nejde! No jo, ale měla bys být důsledná. Měla bys ten trest dodržet, říkám si a pochybuji 
už úplně o všem. 
 
V pondělí ráno stojím před svou třídou a nemůžu se na ně neusmívat. Napřed jsou nejistí. A pak 
si říkáme, že se nám ten týden před námi vůbec nelíbí. A co se s tím dá dělat? Tak nám dejte 
jiný trest, okamžitě radí Jindra - ten, který to spískal s tím modrým prstem. A nešlo by to ještě 
jinak? zkouším to uhrát bez trestu. My se vám omluvíme, volají. Bezva, už na to přišli, 
miláčkové moji. Krásně se mi omlouvají a já jim teda odpouštím a pak hned na koberec a už mi 
strkaj kytaru a říkají písničky na přání. To se mi to všechno krásně daří, říkám si. Jsem asi fakt 
dobrá. Nejsem. A je to tady. Maminka X mi píše, že "zásadně nesouhlasí" s tím, aby její dcera 
chodila i ve 2. pololetí na výcvik plavání. A proč? ptám se překvapeně Petry, která plave ráda a 
jejíž tatínek na minulé třídní schůzce s dalším výcvikem souhlasil, stejně jako všichni ostatní. 
Petra neví. 
 
Ze školy jdu kolem a zazvoním u nich doma. Rozhovor proběhl asi takto: Já - Dobrý den, paní 
X, chtěla jsem se zeptat, proč nesouhlasíte s dalším plaváním? Maminka - Už toho naplavali 
dost. Já  - Mají za sebou rok výcviku a doporučuje se co nejdéle. A děti i rodiče si to přejí. 
Maminka - To jsem nevěděla. Ale naše Petra už plavat umí. A mohla by ten čas využít lépe, 
třeba na češtinu. Já  - Ale to přece nejde učit místo tělocviku češtinu. Maminka  - A jak to 
všechno stihnete, už teď jste pozadu. Ve vedlejší škole už probírají rod ženský a vy jste teprve u 
rodu středního. Lapám po dechu a zvu maminku na popovídání do školy, že jí zkusím všechno 
vysvětlit. Maminka dodává, že její dcera vlastně nemůže plavat, protože má z té chlorované 
vody ekzém. A že má strach, aby zvládla tu češtinu, aby pak neměla problémy na gymnáziu. A 
že ví, že to mám těžké a že mě chápe, že ty dva ročníky učit naráz je náročné... Je děsně 
chápavá a já jsem děsně slušná. Přijďte prosím zítra do školy, popovídáme si, končím rozhovor 
a jedu domů. Myslím na to odpoledne, myslím na to večer, i v noci se mi o tom zdá. Špatně 
spím a ráno se vzbudím ještě před budíkem. Je středa, moje děti jsou na plavání s paní 
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vychovatelkou a já mám dvouhodinové okno. Probírám se papíry a hledám to, co mi 
v rozhovoru s paní X pomůže. Mám to! 
 
Paní X usedá s úsměvem do nabídnutého křesílka a hned spustí. A mluví a mluví. Tak nějak 
"lidsky". Jak mě chápe. A jak jsem to tu pozvedla, ale... Snažím se ji nepřerušovat a trpělivě 
čekám, až řekne úplně všechno, co chce. A že prý mi nechce dělat problémy, i kdyby mohla. Že 
mi nechce ublížit. Ale říct že mi to musí, protože ostatní mi nic neřeknou. A s tou sexuální 
výchovou na školách že ona taky nesouhlasí. Ale ať si nemyslím, že když chodí do kostela, že 
je nějaká fanatička. Ale hlavně že jí jde o tu češtinu. A jestli jí mohu zaručit, že probereme 
všechno to, co máme. 
 
Samozřejmě, že ano  - konečně se dostávám ke slovu. Ukazuju rozvolněné osnovy a svoje 
učební plány a vysvětluju a vysvětluju. Paní X mě občas přeruší, aby mi poradila, jak na to. Zdá 
se, že na rozdíl ode mě rozumí úplně všemu. Listuje mými papíry, všechno ji zajímá. Nemyslete 
si, že vám tu dělám nějakou inspekci, říká. Křečovitě se usmívám a snažím se neříct nic, čeho 
bych pak mohla litovat. Paní X spěchá domů ke svým dětem. Přeje mi hodně spokojenosti 
v práci a prý se nemám nechat odradit. Dobře, paní X.  Leží mi to v hlavě, ale teď musím myslet 
na zápis budoucích prvňáčků. Už za dva dny! Máme vše promyšlené a nachystané, pilujeme 
poslední drobnosti. Jak to všechno dopadne? 
 
I když jsem prvňáčky nikdy neučila, u zápisu jsem už byla aspoň desetkrát. Vždycky to bylo milé 
a většinou i veselé. Ale šlo spíš o formalitu než o větší událost. Přišli rodiče a přivedli, někdy ba i 
přitáhli, s sebou svého potomka. Ten nám pak buď prozradil nebo neprozradil své jméno a 
bydliště. Mnohé děti okamžitě navázaly lidovou písní o mnoha slokách, jiné odmítly říct cokoliv. 
Pak jsme si zjistily, znají-li barvy a geometrické tvary a nakonec opsaly HANA PERE a 
namalovaly maminku. Nebo aspoň něco. Holčičí maminky vypadaly jako princezny. Klučičí 
maminky byly jak kterékoli zvíře ze ZOO. Můj syn mě předloni vykreslil jako dlouhokrkou žirafu a 
jeho kamarád Tomáš se pustil raději rovnou do auta. Vzpomínám na Bětušku, u které se zápis 
zvrhl v první minutě ve zkoušení paní učitelky - tedy mě. Bombardovala mě otázkami a nedala 
mi šanci. Ta bude děsně chytrá, odhadovala jsem. Nebyla. A vzpomínám na Milušku, ze které 
jsme nedostali ani slovíčko. To bude katastrofa, odhadovala jsem. Nebyla. Miluška měla samé 
jedničky a po maturitě chce jít na vysokou. Pavlinčina zápisová maminka vypadala jak 
hlavonožec. Nebyl by lepší odklad? uvažovaly jsme. Pavlinka šla do školy a i když dodnes 
nemaluje nijak krásně, všechno ostatní jí jde bezvadně. 
 
Když jsem si pak četla, jak probíhá zápis u kamarádky Jany v řeznovické málotřídce, začala 
jsem uvažovat o něčem podobném. Musíme to ovšem přizpůsobit našim podmínkám a 
možnostem a taky daleko většímu počtu dětí. Přijde jich kolem dvaceti. Většina bude 
z Bystrovan, z obce, která je jen kousek od Droždína a kde před 15 lety školu zrušili. Dnešní 
pan starosta velmi usiluje o znovuotevření pěkné a zachovalé školičky a já mu držím palce a 
pomáhám, jak umím. Zatím by byli pod naší školou a v roce 2 000 by už mohli být úplně 
samostatnou dvojtřídkou. Jen musejí letos začít. Mají dvanáct prvňáčků, rekordní stav, který se 
už asi nikdy nebude opakovat. Podle nových pravidel musí být ve spojených ročnících aspoň 13 
žáků. Jestli půjde pár bystrovanských dětí do olomouckých škol jako každoročně, tak nemají 
šanci. Kéž by přišli všichni, přejeme si a vzájemně se povzbuzujeme. Ten letošní zápis jsme 
nazvali Z pohádky do pohádky. Naše prťavá tělocvična se mě ní v Hopsálkov, moje třída ve 
Zpívánky a Miluščina v Povídálkov. A z družiny je Hračičkov, tam se hraje a čeká. Děti mohou 
přijít se svými rodiči buď ve tři, nebo ve čtyři a nebo v pět hodin odpoledne. S každou skupinou 
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projdeme celou školu. V každé třídě máme připravené úkoly a za splnění odměnu. Páteční 
poledne. Chystám si hudební nástroje. A na dveře plakáty, které namalovali moji žáčci. A 
mašličky do sešitku s desaterem pro prvňáčky a pro rodiče, které jsme si opsaly z Učitelských 
listů. A teď rychle na oběd, ať vydržím do večera. 
 
Převlékám se ze školních kalhot s vyboulenými koleny do zápisové sukně. Trošku červeně na 
líčka a ostříhat nehty  - to jsem doma taky nestihla. Jediné nůžky jsou ty obrovské na papír. 
Aspoň něco. Ve tři hodiny přišlo pět dětí. Není to moc, ale nevadí. Začínáme v Hopsálkově, kde 
vychovatelka Věrka připravila prima překážkovou dráhu. Přelez tamto, podlez tady, tref se 
míčem do koše a ještě po špičkách přejdi lavečku. Vojta jde první a za ním ostatní děti. Jenom 
Radunka, co byla při návštěvě školky tak šikovná a upovídaná, se teď křečovitě drží maminky a 
brečí a brečí. Nakonec se nechá přemluvit a leze na bednu. Senzace! Můžeme do mých 
Zpívánek. Sedíme v kruhu na koberci a děti si hned bez vyzvání berou bubínky a cinkátka. 
Zpíváme si písničky a hrajeme do taktu. A kdo nám chce zazpívat úplně sám? Skoro všichni. 
Jen Radunka se opět choulí v mámině náruči. Ale maminku že namaluje. Jako ostatní. 
V Povídálkově se povídá. Kolegyně Miluška si pomáhá maňásky a kreslenými pohádkami a děti 
si berou loutky a povídají pohádku. Už jsou skoro čtyři hodiny, v přízemí školy je rušno. Ten 
zbytek přišel teď a je jich tolik, že se do Hračičkova ani nevejdou. Ještě že tu mám své čtvrťáky 
(uvítací výbor), kteří pomáhají a radí a taky si hrají s mrňaty. Loučíme se s první skupinkou a 
vedeme tu druhou do Hopsálkova. Dětí je třináct, k nim rodiče a pár sourozenců  - stojíme i ve 
dveřích a já na chodbě. Věrka to hravě zvládá a děti taky. Zato u mně dochází k zádrhelu. 
Nástrojů je jen dvanáct, na Kačenku nevyšlo. A ten velký kluk mlátí do bubínku tak, že není 
slyšet nic z mého povídání. Rodiče stojí kolem a čekají, co udělám. Kluk na moji žádost 
přestává bubnovat, ale bubínku se vzdát nechce. Měníme si nástroje, ať se dostane i na Kačku. 
Další holčička má prázdné ruce, ale nevadí. Zpíváme a tleskáme do rytmu a někteří chtějí 
dokonce zpívat sólo. 
 
Děti malují maminky a já s Miluškou máme čas na rodiče. Kontrolujeme vyplněné dotazníky a 
ptáme se na vše důležité. Je levák ? Ne, nepřecvičujte ho na pravou. Špatně vyslovuje? Ano, 
choďte nadále k logopedce. Pozor na špatné držení tužky. Zdá se vám pomalý, nesoustředěný 
a roztěkaný? Uvidíme, jak to bude dál. Za půl roku se může tolik změnit. Děti domalovaly a už 
se řadí vedle sebe a ukazují nám své výtvory. Tentokrát žádný hlavonožec. Všechny mámy mají 
obličej i tělo. Počet prstů na rukou se ovšem liší - téhleté chybí palec a tahleta má místo prstů 
hrábě. Vadí? Nevadí! Miluška se překonává. Pohádku o řepě vypráví tak poutavě, že nikdo ani 
nedutá a ten malý chlapeček poulí oči a šeptem opakuje každé poslední slovo. Je to kouzelné a 
já věřím, že i rodiče si přicházejí na své. Jsou tu sice už skoro hodinu, ale co všechno viděli! 
Další loučení a můžeme si vydechnout. 
 
Je to za náma a máme docela dobrý pocit, že se nám to povedlo. Na pět hodin přišel jenom 
tatínek zapsat svého nemocného synka, takže teď už nikoho nečekáme a můžeme si o všem 
popovídat. Především mám radost z bystrovanských dětí. K těm dvanácti zapsaným prvňáčkům 
možná přibude ještě jedna holčička a máme celou třídu. Snad to školský úřad dovolí!? 
K droždínským osmi prvňáčkům dvanáct druháků a máme vystaráno. 
 
A mělo to všechno vůbec cenu, takhle si komplikovat život s netradičním zápisem? Komu to co 
dalo? Dozvěděly jsme se my učitelky o dětech víc? Asi ano. Viděly jsme, jak se chovají mezi 
svými vrstevníky. Jsou-li spíše skromné či vystrašené, nebo se chtějí prosadit za každou cenu. 
Také rodiče měli možnost sledovat své dítě mezi ostatními, slyšet, jak mluví, maluje a zpívá, jak 
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se pohybuje a hlavně, jak se chová. A viděli i nás, učitelky, při naší práci. Možná právě dnes 
jsme si získaly jejich důvěru a sympatie, snad nám o to lehčeji svěří v září své děti. No a co ty 
děti, pro které jsme to všechno vlastně podnikly? Chtěla jsem, aby to byl pro ně zážitek, 
samozřejmě příjemný. Aby to byla chvíle, na kterou se hned tak nezapomene. Aby se o to víc 
do školy těšily. Prý se to líbilo  - dětem i rodičům. Naše přemýšlení a naše snaha o netradiční 
zápis prvňáčků nebyla zbytečná. Takže AHOJ v září! Snad je nezklameme. 
 
9. KAPITOLA 
 
Plesání s rodiči 
 
Je pátek večer. Skončil zápis prvňáčků. Jsem sama ve škole a čekám na místní podnikatele, 
kteří si u nás ve škole dali sraz. Chtějí uspořádat ples, a co se vydělá, půjde pro školu, stejně 
jako vloni. Prima, berem! A taky pomůžem. V sedm přichází pan Piskoř a chvíli za ním čtyři 
ženské, z toho dvě maminky mých žáků. Domlouváme se, co kdo zařídí a já mezi řečí 
poznávám, že Droždín je vesnice se vším všudy. S pomlouváním a intrikami, asi stejně jako 
jinde. Skoro nikoho tu neznám, tak ani nevím, o kom si povídají, kdo co řekl a co si kdo vlastně 
myslí. Ani mě to moc nezajímá. U nás v Samotiškách jsem po deseti letech tak trochu vnikla do 
místních poměrů a stejně jsem nikdy nevěděla, kdo má větší pravdu. 
 
O půl desáté vyprovázím maminku, jejíhož syna učím. Nedá mi to a povídám jí o paní X, která 
mě navštívila tuto středu a která mě asi moc nemiluje. Ve skrytu duše doufám, že paní Y mě má 
raději. Má? Paní Y říká, jak to mám těžké a jak bude trvat, než rodiče pochopí, o co mi jde. 
Takže nezažili jinou školu než tu starou a teď že mají asi strach, že když nedávám špatné 
známky, že se děti moc nenaučí. Nevím, co si myslí paní Y. V diplomacii a taktice se vyzná 
daleko líp než já. Domů jedu jak spráskaný pes. Oni mě asi fakt nechtějí! Radost z vydařeného 
zápisu je tatam. V čem dělám chybu, co dělám špatně? ptám se sama sebe. A taky, co se 
mnou bude, když mě nepřijmou? 
 
Můj muž už uložil naše malé děti a přestože má svých starostí nad hlavu, povídá si se mnou o 
mé škole a pak řekne  - a nemohla bys ubrat? Chvíli o tom přemýšlím. To přece nejde, říkám 
svému muži. To je, jako kdyby ses naučil nový a lepší operační postup, který tvým pacientům 
prospívá, a pak ti někdo řekl, ať to děláš po staru. Já už nemůžu nikdy učit tak jako před deseti 
lety. 
 
Celou sobotu jsem v depresi. Myslím na paní X a na paní Y a na další rodiče, kteří by mi teď 
možná nejradši poděkovali za vykonanou práci a dali sbohem. A vzali si sem konečně 
"normální" učitelku. Která jejich děti NAUčí!!! Stejně je zvláštní, jak se přeceňují možnosti 
učitele, jak se o někom říká  - ten je výborný, ten mě naučil výborně češtinu nebo matematiku. 
Jako kdyby ve stejné třídě nebyli i tací, kteří měli trojky. Nejsem tak dobrá, abych naučila 
všechny děti bez rozdílu všechny předměty na jedničku. Veronika s Luckou mají jen průměrné 
nadání a ani skvělý učitel z nich génie neudělá. Ale dobrý učitel jim může i s trojkama školu 
zlidštit a zpříjemnit. A tohle já umím. A pak jsou taky nadané děti, které na své jedničky žádné 
zázračné kantory nepotřebují. Mají cit pro jazyk, mají logické myšlení, jsou zvídavé a 
cílevědomé a budou výborné, ať je učí kdokoliv. 
 
To jsem měla předloni v Samotiškách Pavla, který snad půl roku nemohl po operaci nohou 
chodit. Jezdila jsem za ním domů a ani jsem ho nemusela učit, protože to uměl i beze mě. 
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Jenom jsem ho zkontrolovala, zadala další práci a pochválila za to, jak se snaží. Na konci roku 
s námi napsal závěrečné písemky a na vysvědčení měl samé. A pokud vím, drží se i dnes. A co 
moji loňští čtvrťáci? Bude pololetí, musím si zjistit, jak dopadli. Paní X něco naznačovala, co 
když mají problémy? 
 
Poslední zprávy mám o Tomášovi a Terezce. To je taky věc! Oběma jsem dala samé jedničky. 
Terezce s vědomím, že si je těžko udrží, ale teď že si je zaslouží. Terezka je totiž asi velmi 
chytrá a určitě velmi líná. V první a ve druhé třídě jsem ji měla jen z tělocviku a byla jsem 
zoufalá z její naprosté nechuti se jen hnout, natož běžet. Terezka už byla prostě taková. Pak 
jsem ji měla ve třetí a ve čtvrté a při 18 dětech jsem ji k dobrým výsledkům a známkám 
pravidelně dokopala. Snažila jsem se ji donutit, aby se snažila taky. Terezce bylo totiž skoro 
všechno fuk. Zato Tomáš byl chytrý a snaživý k tomu. Špatně nesl i malý neúspěch a dvojka 
z diktátu mu vháněla slzy do očí. Teď jsou spolu ve stejné třídě olomoucké školy. Tomáš je 
nadále výborný a Terezka má dvojky a trojku. Při větším počtu dětí ve třídě a při tolika učitelích 
ji už nikdo asi nenutí vydat ze sebe to nejlepší. Možná není čas na povzbuzení a špatná 
známka je jednodušší než další šance. Jsem tedy dobrá učitelka, když se Tomášovi tak daří, 
nebo jsem špatná učitelka, když to Terezce moc nejde? 
 
A ještě něco. Jak se blíží pololetí, rýsují se mi známky, které napíšu dětem na vysvědčení. 
Budou velmi podobné těm, které dostaly vloni. Jinými metodami a cestami dospěju 
k podobnému výsledku jako moje tradičně učící kolegyně. A která z nás je ta dobrá učitelka a 
která ta horší? Toto škatulkování přece vůbec neplatí! Každý jsme jiný. Ale vykládejte to lidem, 
kteří neslyší. Sobota večer. V Samotiškách je ples. Školní ples! Taky můj, protože jsem tu 
jedenáct let učila a protože tu mám syna a protože si příští pátek povedu k zápisu svoji Janičku. 
Deprese nedeprese, jdu! 
 
Tak rychle do gala a přes půl vesnice do Kapitolky. Kapitolka je hospoda s krepákem u stropu a 
suchými záchodky na dvorku. Kapitolku miluju. Eva Evička mi drží místo a mává na mě. U 
pokladny Věra, jejíhož Martina jsem vloni učila. Tak jaká? ptám se zvesela. Bezvadný, říká 
Věra. Co tu neučíš, začali lidi chodit i na školní plesy, žertuje. Hlasitě se směju tomu 
podařenému vtipu a s chutí bych ji zaškrtila. Panebože, co když mě fakt mají všichni všude plný 
zuby?!? 
 
Sedím vedle Evy a hledím na tanečníky. Spousta z nich jsou mí bývalí žáci. Teď je jim 
sedmnáct, osmnáct a jsou úplně jiní, než tenkrát ve škole. Z Pavlinky vyrostla krásná holka. 
Zbyněk, co tenkrát spadl hned při prvním přeskoku přes švihadlo, je snad rozený taneční mistr. 
Petr se zmítá s cigaretou v ruce a druhá Pavla, co v první třídě bůhví proč brečela na záchodě 
s rohlíkem v ruce, je teď o hlavu větší než já. 
 
Nikdo mě nezdraví, nikdo si mě nevšímá. Povídám si s Evou a vzpomínáme, jak jsme spolu 
kdysi začínaly. Směju se, ale veselo mi není. Můj muž má dnes noční službu a já jsem tu tak 
sama. Pojď tančit, zvou mě do kola mezi sebe. Vrtím hlavou, že ne. Teď je mi mizerně a chci se 
pěkně litovat. Smím prosit? říká Jarek, jehož Míšu jsem měla vloni ve čtvrté. To se přece nedá 
odmítnout! Tančím a hned je mi líp. A co Michal, jak mu to jde ? ptám se s obavami, co uslyším. 
Dobře, říká Jarek, bude mít asi jen tři dvojky. To je bezvadný, zvedá se mi nálada. (Málem jsem 
mu dala trojku z češtiny.) A jak to jde ostatním, nevíš? Prý dobře, říká. A vedle tančí Purovi, 
jejichž Kačka má jen pár dvojek, a Jaškovi, jejichž Lucka taky. A berou mě mezi sebe a smějou 
se na mě a říkají  - dobřes je to naučila. Je mi strašně fajn. Nejlíp za poslední tři dny, co přišla 
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paní X. A Miluška dodává - víš, že naše Martinka, když se dozvěděla, že ji nebudeš učit, 
probrečela kus prázdnin a chtěla jít za tebou do Droždína? Panebože, to se tak dobře 
poslouchá. V Samotiškách dobrý. A jak dlouho to bude trvat v Droždíně?  
 
Je čtvrtek večer. Právě jsem se vrátila z třídních schůzek. Jsem šťastná, jsem šťastná, JSEM 
ŠŤASTNÁ!!! Dopadlo to tak, jak jsem doufala. Paní X mluvila tenkrát asi jenom za sebe. První 
půlhodinka byla taková ta všeobecná informační - kdy bude ples a kdo chce prodávat v bufetu  - 
nikdo. Že pojedeme v květnu na školu v přírodě. Chcete se na něco zeptat? Nikdo. Že přijde 
pracovník poradny posoudit případnou dyslexii a já prosím o jejich souhlas. Dali. 
 
Pak šli prvňáci a druháci do své třídy a já zůstala s rodiči mých třetáků a čtvrťáků. Nebyli 
všichni, pár se jich omluvilo a pár nepřišlo. Už měli nachystané pololetní písemky a taky 
hodnocení a předběžné známky. Napřed mi děti do deníku napsaly, co se jim daří a co ne, jak 
se jim ve škole líbí a pak si navrhly známky na vysvědčení. Já jim potom napsala, jak se to jeví 
mně. Ve většině případů jsme se shodli. Někteří se vidí více kriticky a někteří se zase výrazně 
nadhodnocují  - spíše ti méně nadaní. Teď si rodiče listovali tím vším a já jim povídala, ať se 
nebojí, že bychom něco nestihli nebo nezvládli... 
 
A pak jsem se začala chlubit a vytahovat. Ale tak jako nenápadně. Měla jsem zjištěno, jaké 
známky dostanou moji loňští čtvrťáci ze Samotišek, co přešli na Svatý Kopeček. Ze sedmi dětí 
se nikdo výrazně nepohoršil. Jedna trojka z matematiky, která byla i ode mě na konci čtvrté. 
Všichni ostatní mají jedničky a dvojky. Nádhera. Barunka má samé, kluci z matematiky místo 
mojí jedničky už dvojku. Z dějepisu, zeměpisu a zvláště z přírodovědy spousta jedniček. 
Paráda! 
 
A protože si nemůžu dovolit být zbytečně skromná - když se nepochválím já, nikdo jiný to za mě 
neudělá - seznámila jsem rodiče i s výsledky mezinárodního výzkumu TIMSS, do kterého jsme 
byli vloni vybráni. Moji čtvrťáci a třeťáci napsali testy z matematiky a z přírodovědy a ze 187 škol 
české republiky se samotišské děti umístily na 23. místě. Senzace! Jak jsem předtím psala, že 
vše záleží hlavně na dětech, tak teda jo. Ale na učiteli trochu taky, ne?!? A málotřídky se mezi 
velkými školami vůbec neztratí. Fakt si myslím, že děti z málotřídek jsou o něco samostatnější. 
A ještě si myslím, že jsou i o trochu hodnější. V malé školičce se v dětech podpoří spíš to dobré 
než špatné. 
 
No a pak jsem se rodičů zeptala, s čím jsou nespokojeni, co se jim nelíbí nebo nezdá,  
čemu nerozumějí, jaké mají výhrady. Nikdo nic. "Prosím, řekněte to teď, ne až potom před 
školou", prosila jsem je."Náš Pavel je moc spokojený", řekla jedna maminka. "Naše Pavla vás 
miluje", řekla druhá. Já vím, že mě děti mají rády, stejně jako já je, ale já bych chtěla, abyste mi 
věřili i vy. 
 
A paní X řekla: Já jsem velice spokojená. Až na tu sexuální výchovu. Fajn, já na to, pojďme se 
bavit o sexuální výchově. Paní X se ujala slova a udělala nám kázání o mravnosti a 
nemravnosti. O tom, co a kdy je vhodné dětem říct a co má zůstat nezodpovězeno. A že 
literatura, ve které si děti volně o přestávkách listují ve třídě, vhodná není. Vzala jsem obě knihy 
znovu do ruky a stejně jako na minulé schůzce ukazovala rodičům a dávala k posouzení. Nikdo 
jiný se nepohoršoval. Někdo řekl něco o tom, co mohou vidět děti v televizi a to i odpoledne, 
jiný, co je v časopisech na stáncích. Myslím, že až na paní X jsme se všichni shodli v tom, že 
svět už je takový, ať se nám to líbí nebo ne, a naše děti by měly být informovány a taky 
připraveny na to, co je může potkat. Většina rodičů vítala, že jsem ochotna se s dětmi o těchto 
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věcech bavit a zodpovědět jejich otázky. Paní X byla zjevně sama. Panebože, já se v tomto 
tématu nijak nevyžívám. Já si jen myslím, že v určitém věku by měly děti leccos vědět a měly by 
mít možnost zeptat se na to, co chtějí vědět. A vím, že většina z nich se doma nezeptá. Ve 
škole, při povídání, jsou otevřenější, přirozenější a jejich otázky jsou vlastně vždycky stejné  - po 
vysvětlení, jaký je rozdíl mezi ženou a mužem, jak roste miminko v mámině bříšku a jak se 
narodí - se vždycky někdo zeptá  - a jak se dostane semínko k vajíčku? A máte to. Vloni šli ještě 
dál  - jakou barvu má sperma, zeptali se kluci čtvrťáci. Naštěstí jsem to věděla. 
 
Pak jsem si povídala s těmi, kteří o to stáli. Jak se mi jejich děti jeví, v čem by se mohly zlepšit, 
v čem by jim mohli pomoci. A taky o tom, že nevím, co jim mám dát na vysvědčení z češtiny a 
z  matematiky. Jako již každoročně, většina dětí to má přesně mezi. Jednička nebo dvojka? A 
Jindrovi dvojku nebo už trojku? Nevím. Každoroční trápení je opět tady. Raději přidat nebo být 
přísnější? Ani rodiče nemají stejný názor - ten by spíš přidal a ten by radši zpřísnil. Ježišmarjá, 
jak já to nemám ráda, tohleto známkování a rozhodování. Potřebovala bych deset známek a ne 
jenom pět. A nejlíp bez nich. Napsala bych jim to jen slovně, stejně to tak dělám. Nač známky? 
Každý jsme tak jiný. Tak třeba čeština. Krásně čte, slušně píše, ale chybuje v diktátech. Jiný - 
perfektní pravopis, ale slabé čtení a písmo nic moc. A tak je to se vším. A jakou známku dám 
sobě? A vám? Vlezeme se ještě do jedničky nebo jsme už dvojkaři? 
 
Rodiče odešli, zůstaly dvě maminky. Každá má úplně jinýho kluka. Jeden je mimořádně chytrý a 
nadaný. A maminka má dojem, že je líný a že se málo snaží. No jo, ale on se snažit nemusí. On 
na to prostě má. Ale uvědomila jsem si, že by měl při svých schopnostech dostávat víc práce, 
než ti ostatní. Že by měl pracovat na úrovni svých možností, ne pod nimi. Musím mu připravit 
zajímavé úkoly, které bude chtít řešit navíc. No a pak ten druhý - jediný kluk, který má nerad 
školu a možná ani mě. Je mile upřímný a na nic si nehraje. Vloni měl dvě trojky a pověst flákače 
a násilníka. Děti na něj žalovaly, co komu kdy udělal. Dnes má 54 kila  - to je moje ideální váha, 
které se už nikdy nedočkám, možná na smrtelné posteli. Předvčerem měl jedenáct let. Myslím, 
že vůbec není hloupý. Myslím, že by nemusel mít žádnou trojku. Kdyby už nebyl tak 
znechucený. Hraje svoji roli autsajdra a nechce přejít za námi na ten druhý břeh - kde se 
chceme něco naučit a něco zajímavého dozvědět. Ale pochvala ho těší a myslím, že mu záleží 
na tom, jaké má známky. Nedávno jsem mu dala na vybranou - chceš z té geometrie dvojku, 
nebo se naučíš a zkusíš to na jedničku? Chtěl to zkusit! To je přece strašně moc! S Jindrou si 
ještě užiju. Těším se na to! Jsem doma u počítače, piju pivo z flašky  - to miluju  - a říkám si  - 
seš dobrá, Hančo. Do kdy?  
 
O pár dní později  - nehodím se ani na hnůj! Dnes přišla v polovině první hodiny paní X, aby mi 
před svědky sdělila, že od 2. pololetí dává svoji dceru na církevní školu do Olomouce. Stejně 
jako při prvním rozhovoru střídala dvě polohy - tu laskavou, chápavou a všeobjímající a pak tu 
druhou - podezíravou, útočnou a lstivou. Jednou rukou tě hladí a druhou praští do břicha. 
Možná jsem jí připadala taky taková, co já vím. Řekla mi, jak jsem ji znemožnila na třídní 
schůzce a jak jsem se na ni připravila. Klobouk dolů před vaším hereckým uměním, řekla paní 
X. A že i když zůstala sama, trvá na svém a se sexuální výchovou nesouhlasí. Připadala jsem 
se jak sexuální maniak nebo jak pedofil, co osahává malé děti. Vždyť jsme s žádnou sexuální 
výchovou ani nezačali, říkám paní X. Ale máte tam ty knížky a děti si je volně prohlížejí  - to já 
dobře vím, moje dcera mi všechno řekne. A tak pořád dokola. Pak mi ještě řekla, proč, když 
jsem říkala rodičům na třídní schůzce známky letošních páťáků, proč jsem je nejmenovala, ale 
jenom označila čísly. A že tam jsou ze Samotišek jenom čtyři děti a ne sedm. Paní X mi prostě 
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nevěří ani slovo. Tak jsem vytáhla jmenný seznam svých loňských čtvrťáků a dokázala jí, že jich 
je na Kopečku doopravdy sedm a ty známky že sedí ke jménům i číslům. 
 
Je to nedůstojné se takhle handrkovat a možná bych to vůbec neměla připustit, ale já nevím, jak 
jinak bych takovou situaci měla řešit. Narazila jsem na maminku, která mě nesnáší a která mi 
nevěří. Dojdou-li jí jedny argumenty, hned má po ruce další. Je to nekonečný boj a místo 
spolupráce rodiny a školy je tu málem hádka, kdo s koho. A teď, babo, roď. Teda raď! Je 
zajímavé, že tyhlety problémy mám asi jenom já. Asi je na mě něco, co ty druhé nenechává 
lhostejnými. Moc vyčnívám z řady. Kdybych byla nenápadná a jela pěkně po staru, zavděčila 
bych se nejspíš všem. Takhle každý zpozorní. Většina se asi časem uklidní a přijme mě, ale 
vždycky se najde alespoň jeden, který mě nestráví. Přesto že se s jeho dítětem máme rádi a je 
nám spolu dobře. Kdybych učila v alternativní škole někde ve větším městě, bylo by to jiné. 
Rodiče by si mě mohli vybrat s vědomím, že jim mé metody vyhovují a že mi věří. A ti, kteří lpí 
na tradiční škole nebo na omezeném množství informací pro své děti, by si vybrali jinou školu 
nebo jinou učitelku. Ta inkriminovaná literatura, s kterou paní X nesouhlasí, není žádné porno. 
Je to Encyklopedie pohlavního života pro sedmi až devítileté děti a mám i druhý díl pro děti od 
10 do 13 let. Někteří moji žáci měli již 11 let. Za rok jim bude dvanáct. Co bude za rok?  
 
11. KAPITOLA 
 
Kamarádi a nadřízení 
 
Ahoj, kamaráde Stando! 
 
Bože, já jsem tak šťastná, že Tě mám. Seš můj člověk. Seš, když tě potřebuju. A víš, jak 
pomoct. Díky!!! Je asi strašně důležitý, když má člověk SVOJE LIDI. Kterým může kdykoliv 
zavolat a napsat a nebo u nich doma zazvonit. Když je mu smutno nebo je naštvanej nebo když 
si nevěří a neví, jak dál. A taky když je šťastnej. To já byla teď spíš v tý depresi. Ze školy a 
z paní X, co už nechce, abych učila její dceru, a taky ze svýho muže, co je víc v práci než doma, 
a ze svých dorůstajících synů a vůbec. 
 
A tak jsem Ti, Stando, napsala SOS a Tys mi hned odepsal a poslal, co potřebuju, a potěšil a 
povzbudil. Třeba jak píšeš, že řada našich žáků má doslova a do písmene nemožný rodiče. Jo! 
Mí synové si to myslí taky! A jak píšeš, co všechno by rodiče chtěli. Ty, Stando, to je tak trefný, 
že bych to chtěla použít do svýho Deníku. Můžu? Tak já Tě budu citovat, Stando červenko, 
řediteli z Manětína, jo? Teď:  "Co asi tak od nás rodiče chtějí? Abychom jim vychovávali děti, 
které oni sami dost často nevychovávají právě nejlépe. Abychom jejich děti naučili tomu, co oni 
vlastně neumějí a i kdyby to uměli, těžko by to dokázali nebo stihli naučit. Abychom jejich dětem 
dávali známky a to pokud možno ty nejlepší a pokud možno hodně. Abychom děti ve škole 
nezatěžovali a abychom jim nedávali příliš domácí úlohy. Abychom je ve škole co nejvíce 
zaměstnali a naložili jim co nejvíce domácích úkolů. Abychom jim za každou maličkost nepsali 
poznámky. Abychom jim dávali co nejvíce poznámek, protože oni chtějí vědět, jak se dítě 
chová. Abychom je ze školy uvolnili na libovolně dlouhou dobu bez udání důvodu. Abychom jim 
pořád nedávali samé prázdniny. Abychom zařídili, aby jejich Mařence Pepíček neubližoval a 
abychom zajistili, aby Mařenka Pepíčka neprovokovala. A tak dále a tak podobně. Hlavně je 
ovšem vyděsí, když ve škole s nimi chceme dělat něco, co oni sami (tedy rodiče) v době svého 
pobytu ve škole nezakusili. Je přeci nikdy nikdo neinformoval už na l. stupni o sexu, to musel 
zvládnout pan doktor v posledním ročníku za 45 minut zvlášť pro děvčata a zvlášť pro kluky! Je 
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přeci nikdy nikdo neposadil na koberec a nebavil se s nimi o vztazích mezi lidmi. Zato se učili 
nazpaměť třeba Svatební košili.  
 
 A vždycky jim někdo dával známky, výuka bez známek je přece nesmysl, co to na jejich 
dětičkách zkoušíme, jen jim radši dávejte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... a taky plus a mínus a taky 
jedničku s hvězdičkou, podtrženou a v chlívečku, jen ne proboha něco jiného, než na co jsme 
byli zvyklí my a co tak pěkně fungovalo, to mu radši dejte pár facek, že nemůžete, já vám to 
dovolím, jak to, že můžete jen tohle, no to je ale blbý, to nás soudruh učitel Vomáčka mydlil 
hlava nehlava a jaký jsme dneska borci. A že snad ty rodiče přesvědčíme? Že je přesvědčí 
spokojené děti? Že je přesvědčí naše dobrá práce? Ale kdež! Vy jste tu kvůli učení a né kvůli 
přesvědčování. Tak pěkně učte češtinu, matiku a ostatní předměty a ty blbinky si odpusťte." 
Konec Standy. (Douška pro čtenáře  - že je dobrej?! A víte, holky, že je to navíc děsnej fešák?)  
 
V pondělí ráno po jarních prázdninách všichni usedáme na koberec do velkého kruhu a 
zpíváme si a povídáme si, kde kdo byl, co kdo prožil a jak se kdo měl. Všichni fajn. Jsou s námi 
kandidátky Petra a Monika a už zadávají první úkol. Opouštím třídu a jdu se mrknout, jestli už 
přišla pošta. Pošta nikde, za dveřmi pan inspektor. Jéje, to je ale překvapení, pane inspektore! 
 
A je to tady. A pak už hledám a přehrabuju a snáším papíry kolem toho usměvavého muže, 
který se omlouvá, že se neohlásil dopředu (což měl) a prý ať jsem klidná a že mi sluší ten nový 
účes. To něco na mé hlavě mi při větrné jízdě na babetě udělalo střapeček. Aspoň něco se mu 
líbí! Kde je proboha organizace školního roku? Tady ne a tady taky ne. Konečně! Mám to 
v kupě a pendluju mezi třídou s dětmi a inspektorem v ředitelně. A máte tematické plány učiva? 
Máme, máme. Ale jenom pro Vás, pane inspektore. Já je vůbec nepotřebuju, ale vím, že je po 
mě budete chtít. A jak, paní ředitelko, kontrolujete své pracovníky? Možná to řekl trochu jinak. 
Každopádně chtěl zápisy z hospitací. Máte? Mám, mám, ale jenom pro Vás, pane inspektore. 
Jak mu vysvětlit, že na malé školičce jsme na hospitacích pořád - každý a každému. Vidíme si 
do talíře, slyšíme se, jak mluvíme s dětmi, a víme, jaká která jsme. Já si to nepotřebuju psát. Já 
to vím i bez toho. Vysvětluju a hájím to svoje. Máte pravdu, paní ředitelko, ale... Jsou jiné školy 
a jiní ředitelé a jiní učitelé a není všechno tak růžové jako v Droždíně nebo v Samotiškách... Ale 
já učím v Droždíně! 
 
Přišel před devátou ráno, odcházel před čtvrtou odpoledne. Alespoň čtyři hodiny jsme prokecali. 
Umí mluvit a umí poslouchat. Mohla jsem říct všechno, co si myslím. Nejsme zas tak rozdílní ve 
svých názorech. V lecčem jsme se shodli. Jenže já to vidím z pozice učitelky a on zase z pozice 
inspektora. Všechno v pořádku, budu na vás pět chválu, říká při loučení. Pějte, pějte, pane 
inspektore, to já ráda. Bezva chlap, říkám si. Akorát že by nemusel chtít ty plány učiva. Akorát 
že by nemusel vyžadovat písemné záznamy z hospitací. Nebo musí?  
 
Určitě znáte náš celonárodní alibismus: Radši si to napiš. Kdyby něco. Raději to měj písemně, 
kdyby někdo. Co je psáno, to je dáno. Hlavně ať na tebe nikdo nemůže. Ať seš krytá. A tak se 
všichni schováváme jeden za druhýho a jeden za všechny a nikdo nenese zodpovědnost, pokud 
to má černé na bílém. A může za to ten, kterému chybí doklad, dokument, potvrzení, podpis. 
 
Tak schválně. Co si myslíte o přijímání zářijových dětí do 1. třídy? Brát nebo nebrat? Vyhláška 
ta a ta říká  - "Pokud dítě dovrší šest roků v období od 1. září do 31. prosince, může být přijato 
k plnění školní docházky v případě, že je tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a jeho zákonný 
zástupce o to požádá." Já bych to se svou bezbřehou naivitou chápala tak, že maminka přijde a 
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požádá  - ústně  - a já se poptám ve školce a uvidím při zápisu. Já si fakt myslím, že tělesnou a 
duševní přiměřenou vyspělost můžeme posoudit společně - rodina, školka a škola  - a 
nepotřebujeme k tomu žádné další specialisty. A proč mám mít nějaká lejstra od lékaře a 
z poradny? Proč hnát chytrou a šikovnou holku, co se narodila třeba 1. září, po doktorech a 
odbornících? Nemůžeme to posoudit i bez nich? A neobejdeme se bez papírů? 
 
No ale s Jirkou nevím. Šest mu bude v srpnu a zatím nic moc. Bývá nemocný, šišlá, je 
nesoustředěný. Nebyl by lepší odklad? A kdo to posoudí? Vyhláška ta a ta říká: "O odkladu 
rozhoduje ředitel základní školy na podkladě odborného posouzení lékaře, pedagogicko-
psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra." Já bych to ve své bezbřehé 
naivitě chápala tak, že stačí něco z toho  - buď lékař, nebo poradna, nebo centrum. Jenže 
někdo jiný si to vykládá jinak - musíš mít všechno. A inspekce by ráda lékaře a poradnu. Ať 
jsme krytí. Před kým a před čím? Proč tu pořád cítím strach a z koho? Proč tu není vzájemná 
důvěra a spolupráce a pomoc? Ještě jsem si vzpomněla - to bylo dobrý, jak nám tuhle říkal šéf 
(srdečně zdravím - mám před konkurzem ! ), že ředitel musí mít právní vědomí a znalosti nebo 
tak něco. A že konkurzy, co přijdou, to nebude jen tak takový popovídání jako před pár lety - 
nyčko se ukáže! Co vím a co nevím a jak bychom řešili tohleto a tamhleto. Scvrkla se mi prdelka 
(při mé velikosti bych si mohla odpustit to -ka). Ježíšmarjá, já z toho skoro nic nevím! Já si tím 
sice listuju, já to i čtu a snažím se to pochopit a zapamatovat, ale když ono je to tak blbě 
napsaný! Takže - šéf promluví, ostatní odkývou, a pak se najde jeden opovážlivec, který 
zpochybní to, co tvrdí šéf. Co to pochopil jinak. Vznikne diskuse  - co člověk, to jiný názor. A jak 
mě chce někdo zkoušet z toho, co vím! (Když nevím.) To mi přijde tlustá bílá obálka, kterou sice 
otevřu, ale hned po prvních větách se mi udělá špatně. Jsem blbec, říkám si. Volám Evě. Eva 
není blbec, ale taky neví. Volá dalším kamarádům ředitelům. Někteří jsou blbci a už to vzdali 
jako já, jiní mají názor. Kupodivu jiný než kolega odvedle. Na poradě ředitelů se ptáme. A 
hleďme  - ani naši šéfové z toho nejsou moudří. Zavolají na ministerstvo a pojedou do Prahy a 
poradí se... Kdo mě chce proboha z čeho zkoušet! Já asi nebudu dobrá ředitelka. Já se na to 
nehodím. Jsem příliš důvěřivá. A nechávám si nekrytá záda. A přitom si připadám jako kvočna 
na vejcích. Ta vejce - to jsou moje děti ve škole. Já už nechci žádný jarní prázdniny. Já už chci 
do školy, kuřátka moje. Mně se po vás stýská! 
 
Jak se tak čtu, tak si připadám jak pubertální dívka, co se zmítá ve dvou polohách. Nahoře a 
dole. Nahoře je mi hej. To mě všichni žerou. (Prej všichni  - pár studentíků...) A dole - tam mě 
nikdo nemá rád. Já vím, že v životě je to kdesi mezi. Ale necítí to snad ostatní stejně? Je fakt 
tak velký rozdíl mezi dětmi, dospívajícími a dospěláky? Jsem snad jen já zastydlá ve vývoji? 
Není ta životní houpačka známá nám všem? Jednou jsi dole, jednou nahoře... Tak si pojďme 
pomáhat - dyť od toho jsme ne světě! Pomozte mi, kamarádi! 
 
 A hej, kdo potřebujete pomoct!? 
 
11. KAPITOLA 
 
Nákaza funguje! 
 
Jsou tu jarní prázdniny. Jak se to řekne. A taky jak pro koho. Je spousta sněhu, děti si užijí a 
učitelé vydechnou. Že to snad nepotřebují? četla jsem někde, že se dá obtížnost práce učitele 
srovnat s prací pilota letadla. A poletíte s udřeným, nervózním a vystrašeným pilotem? Já tedy 
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ne - pokud ovšem budu mít možnost to zjistit, což nebudu. Možná až potom na zemi... 
v troskách... ha, ha, ha... 
 
Tak jsem tedy "pověřila" své milé učitelky, ať si o prázdninách pořádně odpočinou. A až se jim 
zachce, ať si připraví hry, až budeme v květnu ve škole v přírodě. 
 
Pendluju mezi barákem, školou a běháním po úřadech a obchodech. V domě vlastní děti, které 
nemá kdo hlídat. Navíc mají pořád hlad. Ve škole zima, protože šetříme palivem. Beru si práci 
domů. 
 
Na školském úřadě porada. Nemusíme vyplňovat ty příšerné tabulky, udělají to za nás. Díky, 
šéfe, ještě že vás máme! (Mám před konkurzem...) A teď k rozpočtu. Na platy tolik a tolik a na 
učebnice a učební pomůcky 250 na žáka. Panebože, to je málo! Vloni bylo dvakrát tolik! To nám 
přece nemůže stačit! A z úřadu do knihkupectví. Mám patnáct stovek  - výtěžek z maškarního 
plesu - a chci koupit naučnou literaturu do školní knihovny. Něco do vlastivědy a něco do 
přírodovědy. Panovníky českých zemí nemáme. Zeptejte se příští týden, mladá paní. Už dlouho 
mi nikdo neřekl slečno. A už asi ani neřekne. 
 
Dnes jsem si opět přivstala. Na osm se ohlásila firma Olterm, co si prý převezme naši kotelnu. 
Tři chlapi usedají do našich křesílek a dva z nich píšou osmičku jako malého sněhuláka. Jedno 
kolečko nahoře a jedno větší dole. Na dva tahy. Panebože, kdo vás učil? A dyť je to jedno. 
 
Zítra nevstávám. Budu spát a spát. No jo, ale Janička má jít do školky! Tak teda vstanu. A pak 
si půjdu ještě lehnout. Vždyť mám přece jarní prázdniny!!! Až bude po nich, tak se zase 
sejdeme v kruhu na koberci a budeme se mít rádi. A bude s náma Petra a Monika - naše nové 
kamarádky. To bylo tak. Už jsem si zvykla, že mi každou chvilku někdo zavolá, že se chce 
podívat, jak učím. Někdo nezavolá a rovnou přijde. Tyhlety holky - Petra a Monika  - jsou naše 
kandidátky. A chytly se hned napoprvé. To bylo vloni, když jsem se tak bezvadně připravila a 
tak moc se snažila a všechno tak krásně vyšlo a pak mi Robert, můj první KK (kluk kandidát), 
řekl  - no jo, ale vy jste vůbec neotevřela knížku. Blbec. Za pár dní se chytl taky a učil jak 
pánbůh. Jeho hudebky byly zážitkem. A taky nám přinesl ukázat chlupatýho pavouka v malým 
akvárku. A taky nám přišel na rozloučenou zazpívat v horňáckém kroji. A taky se učil chválit a 
povzbuzovat. A taky byl s náma na školním výletě, i když měl dávno po praxi. S Robertem jsme 
se měli všichni moc rádi. Více chlapů do našich škol!!! 
 
Ale holky jsou taky fajn. Tak třeba Hanička Vyroubalová  - můj sen, můj vzor. Panebože, jak ta 
to s dětma uměla! Mohli jsme na ní všichni oči nechat. Haničko, pojď učit ke mně! A Jana, jak 
přišla něšťastná a taky znechucená z jedné olomoucké školy. A že učitelkou nebude. Po třech 
týdnech změnila názor. Dělá mi to hrozně dobře. Ti mladí jsou tak vnímaví. A oučenliví. 
 
Petra a Monika se s náma skamarádily hned v pondělí. Udělali jsme s nimi intervijú, něco jsme 
se dozvěděli, pak jsme si zahráli pár kontaktních her a pak už holky pomáhaly těm, kteří to 
potřebovali. Od středy učí samy a jsou obě bezvadné. A hlavně  - vidí ten rozdíl - tradiční učení, 
které tak důvěrně znají ze svých mladých let a ze škol, na kterých byly, a pak to moje a mých 
kamarádů, kteří mě někdy před pár lety angažovaně nakazili (Zpráva z tisku: "Nákaza 
funguje!"). 
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Petra a Monika, moje nové kandidátky, přišly v pondělí ráno. Po pěti vyučovacích hodinách 
odučených tentokrát na 100 procent (mám diváky, tak se překonávám) jsem se notně sedřená 
zeptala - tak jak se vám to líbilo? Přece neřeknou, že nee! Holky řekly, že jo a že vůbec netušily, 
že se takhle taky dá učit. Že to vůbec neznají. A že to chtějí dělat taky tak. A jak jsi na to přišla a 
kde ses naučila tolik her, ptají se. Jezdím na semináře, chodím na školení, čtu  - odpovídám a 
říkám si  - co je učí na vysoké? V pondělí a v úterý učím já, od středy začnou holky. Přes drobný 
dvacetiletý věkový rozdíl jim hned nabízím tykání - jsme si tak přece jenom blíž. Jenom jsem 
nevěděla, jak to udělat s dětmi. Jsou už zvyklé na"ty" se všemi studentskými návštěvníky, 
nejspíš začnou automaticky tykat i svým novým učitelkám, pokud je nenasměruju na vykání. Jak 
si to přejete, ptám se děvčat. Nevědí. Domlouváme se, že tomu necháme volný průběh. 
Představím je jako nové paní učitelky, děti s nimi udělají seznamovací rozhovor a uvidíme. 
Dopadlo to následovně - ahoj a jak se jmenuješ, pojď za mnou, pomůžeš mi s matematikou? 
Jak se zdá, vůbec ničemu to nevadí. Děti nejsou o nic míň slušné a hodné, jsme všichni 
kamarádi. Při minulé návštěvě studenta Petra jsem dala dětem možnost tykat i mně. Můžete si 
to vyzkoušet, chcete-li. Všichni chtěli, ale nikdo to nezkusil. 
 
Petra s Monikou se mnou učily vlastně už od první hodiny. Byly jsme tři na 18 dětí a bylo to tak 
akorát. Zvlášť vydařená byla hodina přírodovědy. Naplánovala jsem si učivo tak, abychom ho 
probírali současně ve třetí i ve čtvrté. A čtvrťáci, kteří už to znali z loňska, budou učit třeťáky. 
Připraví si pokusy a vysvětlí svým mladším spolužákům, jak je to s vodou a se vzduchem. 
Seděli jsme v kruhu na koberci, uprostřed váhy a odměrné válce, teploměry a stopky, svíčky a 
balónky. Aktivnější čtvrťáci se chopili příležitosti a dokázali svým mladším kamarádům, že 
svíčka po přiklopení sklenicí za chvíli zhasne. A proč, ptala jsem se. Společně jsme se dobrali 
k odpovědi. A má vzduch objem, ptala jsem se. Nemá, tvrdili. A co ten nafouknutý balónek? Má, 
okamžitě měnili názor. A má vzduch taky nějakou hmotnost? I ti chytřejší se na mě zkoumavě 
dívali a podle výrazu mé tváře se snažili odhadnout správnou odpověď. Má! Nemá! Dohadovali 
se a překřikovali. Tak to zjistěte, řekla jsem a přistrčila laboratorní váhy, zbrusu nové vyřazené 
od přítele školy. Chvíli jim trvalo, než přišli na to, jak je uvést do chodu. A pak dali na jednu 
misku nafouknutý balónek a na tu druhou splasklý. A bylo nám všem jasno. Všem? Kdepak. 
Olinka to potřebuje vysvětlit. A tak jí kamarádi znovu říkají, jak to doopravdy je a dokazují na 
váze. Nikdo nemá skelný pohled, všichni jsou zaujati. Přicházejí na to sami a budou si to 
pamatovat. A budoucí učitelky pochopily, že daleko víc než sdělit fakt je nechat je na to přijít 
samy. Nevíš? Zjisti si to. Přijď na to sám, pojď, já ti pomůžu. To je ta naše nová škola, to je to 
naše nové učení. 
 
Další dny učí Petra s Monikou a učí bezvadně. Jen tu a tam udělají chybu - místo aby jen 
napověděly, řeknou. Ale už vědí, jak na to. Když je vidím se svými žáky, dochází mi, jak jiní jsou 
po půl roce. Spolupracují, nabízejí těm druhým svoji pomoc, radí si, domlouvají se. A je tu 
pátek, poslední den. První dvě hodiny máme matematiku a pak si spojíme čtení s vlastivědou. 
Starý dobrý Jirásek by se divil. A Komenský jakbysmet. Monika je Libuše, hledí do dáli a věští. 
Petra zastane více rolí včetně koně, který nás dovede k Přemyslu Oráči. To prý budu já. Také 
děti zapojujeme do děje. Opouštíme třídu a vydáváme se hledat Přemysla. Cestou 
překonáváme překážky, klopýtáme sněhem, plníme úkoly a blížíme se k poli. Vybíhám dopředu. 
Kde vzít pluh a voly? A kde železný stůl, ke kterému usedneme? Stojím uprostřed zasněženého 
oraniště a vyrývám patou kozačky obrysy dobytka. Už se blíží poslové. Jdou mě žádat o ruku. 
Libuše prý je pěkná a zachovalá. Beru! Rychle zpátky do školy! A byla svatba. A pak přišlo 
loučení. Přijďte zas, říkají děti Petře a Monice a tisknou jim ruku a objímají se. Dojatá Petra má 
v očích slzy. A já mám nové kamarádky. 
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12. KAPITOLA 
 
Janíkovi 
 
Jsou bezvadní, říkali známí. Jsou senzační, říkal Michal v ekologickém centru. A že jsou 
pozvaní do Olomouce na třídenní seminář o životním prostředí. To mě zajímá, to já potřebuju 
vědět, o tom přece učím! A navíc je to všechno ZADARMO! 
 
Čtvrteční odpoledne. Půlhodinka městským autobusem do Sluňákova - střediska ekologické 
výchovy kousek od Olomouce, mě poněkud zmohla. Je vedro jako v červenci. Po zádech mi 
stékají čůrky potu, což mě ovšem nemůže rozházet. Když se těším, tak se těším! 
 
Jsme všichni? Začínáme! 
 
Dobrý den, vítají nás s prvním hřejivým úsměvem manželé Janíkovi. Věrka, vysoká, hezká a 
blonďatá, ředitelka amerického programu Health Education Program  - Open Society Fund pro 
Českou republiku. Ještě tak umět anglicky, říkám si znechuceně, a lituju, že pořádně umím 
jenom česky. Její manžel Ivan sice není tak vlasatý, zato je to sympaťák na první pohled a má 
vystudovanou psychologii a všecko možný. Mají spolu tři děti, jsou spolu milión let a mají se 
zjevně rádi. To potěší! 
 
A hned že si budeme všichni tykat. Jasně, proč ne, budeme si blíž. Je nás kolem třiceti. Asi 
dvacet studentů 2. ročníku olomoucké pedagogické fakulty, zbytek starší kusy jako jsem já. 
Dnes si budeme povídat o zdravé výživě, zítra o alkoholu, kouření a jiných drogách a taky o 
sexualitě, no a v pátek o AIDS. Slibované životní prostředí bude až někdy jindy. No tohle! Mně 
je nějaká zdravá výživa a spol. ukradená! Kouřím? - Nekouřím! Mám AIDS?  - Nemám! Miluju?  
- Miluju! Piju? - Piju! Dyť já sem úplně normální! No dobře, když už jsem tady, tak to tady ty tři 
dny vydržím. Dyť je to ZADARMO! 
 
Každý dostáváme složku a v ní pár papírů a mezi nimi jmenovku, která čeká na mé jméno. 
Hele, ta krásná slečna vedle je taky Hanča! A na papír si píšeme, co je pro nás v životě 
nejdůležitější, co očekáváme od tohoto semináře a čím bychom chtěli být, kdybychom nebyli 
tím, čím jsme. Já chci být učitelkou! No ale když teda nemůžu, tak že bych byla spisovatelkou? 
Ježíš, to je blbý, tak třeba ještě cestovatelkou. Budu cestovat (kam dám svý čtyři děti a kde na 
to seberu prachy?!) a pak o tom budu psát. (No jo, ale kdo to bude číst?) A je to tady. Ivan nám 
lepí kousek izolepy na prst a my svůj papír na svou hruď a už se procházíme a čteme to těm 
druhým. Jsem zvědavá, co si kdo napsal a taky se trochu stydím za tu spisovatelku. No a co! 
Ten milej kluk v brýlích si napsal, že by chtěl být dítětem! To je paráda! A Věra že ženou 
v domácnosti  - panebože nikdy! 
 
Už se známe, tak zase na místa a povídání o pozitivním myšlení a taky o tom, co všechno je 
zdraví. Ono to není jen to, že mě nic nebolí, ale taky to, že je mi fajn. Pohoda  - fyzická, 
psychická i společenská. Mají pravdu, je to tak. Odborný výklad doplněný obrázky je střídán 
různými aktivitami. Hážeme si střapatou bambulkou a voláme, co máme rádi. A pěkně celou 
větou. Já mám ráda POHODU!!! Krásně nám to ubíhá. A máme tu první dílnu. Dnes o zdravé 
výživě. Dělíme se do šesti skupin a postupně plníme všechny úkoly. S mýma holkama je děsná 
sranda. Drobný dvacetiletý věkový rozdíl jako kdyby ani nebyl. Je nám dvacet a řehtáme se jak 
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zastydlý puberťačky. Tak co to tu máme? Seznam jídel a nápojů a k tomu obsah cukru. 
Vybíráme denní jídelníček pro fiktivní dítě a čajovou lžičkou odměřujeme množství cukru 
z pytlíku na talíř. Jsme štědré. Na snídani koláč a kolu, na svačinku čokoládu, po obědě 
zmrzlinu a tak pěkně až do večera. Hromada cukru na talíři je přímo úděsná. Od teďka 
nesladím, zvedá se mi žaludek. A pojďme dál. Copak je zas tady? Množství tuku v různých 
potravinách, k tomu kelímek s Ramou, talířek a lžička. Dáme si jatýrka? Jedenáct lžiček tuku! 
Panebože ne! Tak radši to kuřátko. U dalšího stolu se dovídáme, jak je to se solí a že si solíme 
daleko víc, než potřebujeme. A tady máme různé kousky jídla z umělé hmoty, co vypadají jako 
doopravdické a domlouváme se na jídelníčku. A pak už malujeme na baličák reklamu na 
zdravou výživu  - tahle slečna je krásně štíhlá a tahle má tři brady a pneumatiky v pase. Já jsem 
něco mezi. Vymýšlíme slogany a smějeme se a smějeme. A teď si umyjte ruce a vytáhněte si 
jednu z obálek. Máte tam recept na zeleninový salát, který nám teď hezky připravíte. Skupinky 
před náma už kuchtily a náš talíř z červené řepy přibude k dalším. A máme tu ochutnávku! Je to 
dobrý, je to vynikající! A jak se dělá tenhle salát ze sóji a tenhle z filé? Vždyť to nic není, to 
svedu taky. Hned zítra! Pozítří 
... 
 
Ježišmarjá, to snad není možný! Ono nám přes noc nasněžilo! Ty tam nahoře, tos poněkud 
přehnal! Dyť už je duben! Vzpamatuj se!!! Věruščin úsměv hřeje jako sluníčko. Je tak milá. A 
hezká. A chytrá. A má nás všechny ráda. Aj mě! Povídáme si o tom, co všechno ovlivňuje 
mladého kluka nebo holku. Rodina a škola, kamarádi a společnost. Ve skupinách pak 
obrázkem, verši nebo slovy znázorňujeme pozitivní a negativní vlivy. Naše skupina má pozitivní 
školu  - prima, to je přece moje parketa! Malujeme na velký plakát tu moji droždínskou školičku 
s červenou střechou a veselými dětmi. Přidáváme jí spoustu stromů a zvířat a taky vodopád 
tekoucí do jezírka. Negativní škola našich kamarádů je pěkně ošklivá. Panelák s mřížemi na 
oknech a s učitelem, co se nikdy nezasměje. Žákovská s pětkami a s poznámkami. BRRR! 
 
Dále máme na programu drogy. Alkohol, cigaretky, marjána, co má kdo rád. Denně dvě piva a 
za dva roky je z tebe alkoholik. Nebezpečí alkoholu, poškození jater a mozku a bůhvíčeho ještě. 
No tak dobře, já uberu! Opět do skupinek, ta naše má předvádět stádia alkoholismu. Radíme 
se, jak na to. Jako nejzkušenější navrhuju kruh, ruce kolem ramen a písničku Vínečko bílé. 
První stádium - rozjařenost. Postupně se náš kruh zvětšuje, naše objetí uvolňuje, klopýtáme a 
zvracíme a nakonec už jen tiše ležíme každý ve svém koutku. Strašnej konec, žejo. Sklízíme 
zasloužený potlesk a nastupuje rodinka s otcem alkoholikem. Peter zo Slovenskej republiky se 
snad v krčme narodil. Hraje to tak přesvědčivě! Ale zas tak velká sranda to není. Po scénkách 
následují rady, jak se o této problematice bavit s žáky. Mají to skvěle promyšlené a já lituju, že 
tu se mnou nejsou mí dospívající synci. Už by si nenalili a nezapálili. Nebo taky jo. K večeru 
trochu sexu. Jsem hezká dívka s pocitem krásného motýla, nebo si připadám ošklivá jako šváb 
a půjdu s prvním, kdo si řekne? Jakou mám sebeúctu? A jak umím říct NE? Už to není jenom o 
sexu a sexualitě, je to o každém z nás. Jací jsme, jak si vážíme sami sebe, za co stojíme? Ve 
skupinkách poznáváme jeden druhýho, tříbíme si názory, napadají nás nové myšlenky a možná 
i měníme postoje. Jeden problém probíráme z mnoha pohledů a úhlů a najednou to není tak 
jednoduché, jak se nám na začátku zdálo. Poslední den je sobota. Nauč se odmítat. Nauč se 
říkat NE. Nezaplítej se do vysvětlování. A stůj si za svým. Ivan nám odsypává hromádku 
barevných lentilek. A přidává lísteček. Na tom mém je napsáno - JEZ! Kamarádka naproti má 
zase NEJEZ! A teď se vzájemně přesvědčujte. Tvrdím jí, jak je štíhlá, ba nechutně hubená, ať si 
dá nějakou tu lentilku, že jí to udělá dobře a určitě jí to bude víc slušet. Nebere si a ne a ne. 
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Říká mi NEJEZ a nemusí mě přesvědčovat, dneska nemám chuť. A teď si obraťte role, říká Ivan 
překvapivě. A tak říkám NEJEZ! a čekám, že mi jednu ubalí. 
 
A teď něco hezčího. Napiš na papír 5 pozitivních vlastností, které máš. Jenom pět? žertuju. Tak 
moc, bědují skromné studentky okolo a okusují v rozpacích tužku. A nyní napiš o svém 
kamarádovi 3 pozitivní vlastnosti, které si myslíš, že má. Dávám se do kopy se svou jmenovkyní 
Hančou. Jaká asi je? Laskavá, charakterní, se smyslem pro humor? A teď si vzájemně přečtěte, 
co jste jeden o druhém napsali. A teď to, co jste napsali sami o sobě. Je to hezký, takhle se 
chválit. Zákonitě čekám, že teď přijde ta druhá půlka  - budeme o sobě a těch druhých psát to 
špatný, ne? Vůbec ne. Upřímná kritika, která tak bolí, se nekoná. To je bezvadný! Nikdo 
neublíží mně a ani já nikoho nenaštvu. Co když ty hry na pravdu a kritizování dětí před celou 
třídou vůbec není to pravý? Co když má větší účinek jen chválení a laskavé slovo? 
 
A máme tu AIDS. Věra a Ivan nám povídají o svém kamarádovi, který je HIV pozitivní. A žije na 
plný pecky a ještě má na rozdávání pro druhý. Do ruky pak dostáváme další a poslední, 
v pořadí pátý sešit. V tomhle si můžeme přečíst informace o AIDS, ale najdeme tam i metodiku 
pro učitele a pracovní listy pro žáky. 
 
Je kolem jedenácté, budeme se loučit. Ale napřed si dáme dáreček. Každý každému. Na záda 
si izolepou lepíme list čistého papíru a píšeme si hezký slovíčka. Co se mi na tobě líbí? Úsměv, 
otevřenost, vrásky kolem očí, smysl pro humor... Miluju Tě, píšu Věrce a Ivanovi. Miluju Tě, píše 
někdo mně a je jedno, jestli kluk nebo holka. Po třech dnech se máme rádi snad každý 
s každým. A nechce se nám do loučení. Tak ještě něco na konec. Do skupinek! Tady máte 
obálku. V ní různý věcičky. Vytvořte z nich něco hezkýho, něco, co byste vzkázali lidem na 
světě. Z obálky vypadávají dva nafukovací balónky, dřívka a stužky, barevné papírky. 
Přemýšlíme, co s tím. A co třeba balón, který ponese koš s vykuleným miminkem? Prima 
nápad, chválí mě kamarádi. A pak foukáme a stříháme a lepíme a pak už jen voláme  - šťastnou 
cestúúú! Naše růžové mimino čučí z balónu a kolem poletují dva papíroví ptáci. Potlésk!!! 
Poslední slova chvály a díků manželům Janíkovým, poslední objetí. Střídáme se ve Věrčině a 
Ivanově náruči. A já už vím, proč byl napřed tento seminář a ten o životním prostředí bude až 
druhý v pořadí. Napřed se musíme podívat sami do sebe a trochu si to uvnitř uklidit. A pak se 
můžem začít rozhlížet kolem. Jdu domů. Jdu uklízet. 
 
13. KAPITOLA 
 
Malá rekapitulace 
 
Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas... 
 
Je prvního máje. Nikam nemusím. Žádný průvod, žádné provolávání AŤ ŽIJE! Za dva měsíce tu 
máme prázdniny. Je to vůbec možný? 
 
To to uteklo! Ředitelkou jsem právě devět měsíců a za pár dní mám konkurz. (Co když ho 
nevyhraju? Ježišmarjá, to by bylo blbý! Tak já ho radši vyhraju.) Udělejme si malou rekapitulaci. 
Jaký to vlastně bylo? Bezvadný. A hrozný. Krásný. A k uzoufání. Houpy nahoru a houpy dolů. 
Tohle umím a tohle ještě ne. A tohle se snad nikdy nenaučím. 
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Ředitelský starosti jsou o dost jiný než ty učitelský. A radosti jakbysmet. Ředitel stále počítá a 
pročítá a listuje a schůzuje a telefonuje a ťuká do stroje a debatuje. A pak to, co konečně 
spočítal, může celé vyhodit, protože se změnila pravidla hry a nic z toho už neplatí. A to, co už 
domluvil, je vlastně úplně jinak, tak si dáme druhý kolo. A třetí. 
 
Zářijové problémy mi dnes připadají směšně malé. Peněžní deník? Hračka! Plány práce, 
organizace školy, přesčasové hodiny  - umím! Ale co všechno ještě neumím! 
 
Spoustu věcí jsem dělala poprvé. Skočila jsem do vody a naučila jsem se plavat. Ale jen tu 
primitivní čubičku, abych se neutopila. Na kraula a motýlka nemám. 
 
Kromě toho všeho ředitel ještě učí. Na malé školičce tři, čtyři hodiny denně. A pokud není flink, 
nutně si musí dělat výčitky, že má na děti míň času, než měl jako učitel. Nebo že by to byl jen 
můj problém? 
 
Ta moje školička z roku 1828 potřebuje novou omítku a nový okna a taky nový lino a tady tohle 
a tamhle toto. A je právě půl deváté, máme češtinu a přijde první firma  - omrknout kapající 
radiátory. O hodinu později mladý muž v montérkách přeměřit tělocvičnu - chci parkety místo 
toho příšernýho PVC. Kolem poledne zvoní sedmdesátiletý dědula, co kontroluje hasicí 
přístroje. A odpoledne ještě fešák v kravatě omrknout ztrouchnivělý plot - ne, to už opravit 
nepůjde. Leda postavit nový. Nový? A kde na něj vzít? Telefon na úřad a kolotoč se rozjíždí a 
na dveře ťuká ubrečený prvňáček, že ztratil tepláky... 
 
Když si tak listuju kalendářem, dochází mi, že to letos nebyla žádná nuda. Ve škole, po škole, 
doma a o sobotách a nedělích, pořád bylo co dělat. Tohle máme za sebou a tohle nás teprve 
čeká. Odpoledne přijdou pro změnu rodiče. Dnes totiž máme Den otevřených dveří. Ono to sice 
móc pěkně zní, akorát že skoro nikdo neví, o čem to je a jak se to vlastně dělá. Improvizuju, 
jako už pokolikátý v tomto školním roce, a teď se děsím, že nám to nevyjde podle mých 
představ a snů. Že to bude propadák. 
 
Napřed občerstvení. Celé dva týdny jsme si povídali, co je zdravé a co moc ne. Děti si přinesly 
z domovů kuchařky a taky něco ovoce a zeleniny. Každá skupinka pak dostala dvacetikorunu 
na dokoupení potřebných přísad a propriet (dobře to zní, ale co to znamená?!), zaběhli do 
obchodu naproti škole a pak se pustili do kuchtění. Kluci krájejí cereálové rohlíky a mažou je 
česnekovou pomazánkou. Navrch hustě posypat pažitkou a pak honem do pusy! Je toho dost, 
ještě zbude i na maminku. Holčičí skupinka míchá další pomazánku záhadného složení a 
podezřelého zbarvení. Tady vzniká vitamínová bomba a tamhle zase obložená mísa z ředkviček 
a salátu. Talíř za talířem putuje na stůl, ještě uklidit a pak už jen čekat do tří, až přijdou naši. 
 
Sedíme v tělocvičně ve velkém kruhu na karimatkách. Přes čtyřicet dětí a já s Miluškou a 
vychovatelka Věrka. Asi patnáct rodičů za námi na lavečkách. První písničku - Dobrý den 
přejem lidem všem  - zkoušíme dvojhlasně. Půlka tělocvičny kouká na mě a ta druhá na Věrku, 
abychom se nepopletli. Dobrý! Všechno nám vychází. Při poslední písničce se držíme kolem 
ramen, houpáme se a zpíváme Bárku  - vesele, vesele, vesele, vesele žít je krásný sén... 
Potlésk !!! 
 
Dělíme se po třídách a já jdu do té svojí. Dáme si od všeho kousek. Něco češtiny a něco 
matematiky. Taky trochu prvouky. Pomozte nám, maminky! Těch pár maminek se k nám na 
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koberec moc nehrne. Ale dají se ukecat a už radí svým dětem, jak složit obrázek a vymýšlejí 
jeho název. Nakonec něco z českých dějin. Skupinky dětí si připravily malé představení. Tihle 
se ptají - Odvoláš ?  - Neodvolám! Zapalují pomyslnou hranici a pak vehementně házejí popel 
do řeky. Poznáváte smutný konec Mistra Jana Husa? A máme tu i školu Jana Amose, vymření 
Přemyslovců a příchod praotce čecha. Celá třída se vleče mezi lavicemi, tu a tam někdo znaven 
padá a zase se zvedá a plouží dál. Konečně! Praotec zastavuje zástup a stoupá na žebřík 
dvoják. Přišlapuje si deku z družiny, přidržuje si klobouk a rozhlíží se do dálky - To je ta země 
zaslíbená... 
 
Je půl páté a máme tu piknik. V tělocvičně jsou stoly a na nich mísy a talíře s občerstvením, 
které připravily děti. 
 
Děti do družiny k videu  - včera jsem půjčila Zachraňte Williho 2, to se jim bude líbit. Rodiče  - 
dobrou chuť. 
 
Rodiče nic. Skoro nikdo si nebere. Nosíme jim kávu a ponoukáme k ochutnávce. Panebože, to 
je trapas. Místo aby se srdečně bavili, jak jsem měla ve scénáři, sedí osamoceně jeden tady a 
druhý támhle a tváří se všelijak. Rychle změnu  - děti, pojďte taky ochutnat. Kosatka ještě 
nezabrala a tak se vrhají na stoly a talíře jsou za chvíli prázdné. Co teď? Ještě není pět, to 
přijde většina rodičů na třídní schůzky, aby se dozvěděli o škole v přírodě a taky o svých 
ratolestech. 
 
Čas se nekonečně vleče. Tělocvična, jindy tak malinká pro dvacet pobíhajících dětí, je pro 
patnáct sedících rodičů strašně velká. Proč si nepovídají, proč se nesmějou? 
 
Konečně pět. Přicházejí další maminky a pár tatínků, tak zase do třídy a můžeme začít. 
 
V sedm přijíždím domů. Tak jak, ptá se můj muž. Já nevím, říkám. Zdá se mi, že to bylo dobrý. 
Alespoň mně a dětem se to líbilo. Ale co rodičům? Když oni nic neříkají. Ani nenadávají, ani 
nechválí. Jak mám poznat, co si myslí? Když se jich zeptám, tak sveřepě mlčí. 
 
V neděli jedeme pěti auty do Třemešku, kde bude za dva týdny naše přírodní učení. Těch pár 
rodičů je docela veselých, povídáme si, kujeme plány, smějeme se a domlouváme se. Odvážím 
se z eptat na Den otevřených dveří. Mně se to moc líbilo, říká jedna maminka. Mně taky, 
přidává se druhá. A proč jste nic neříkali? Když my nejsme zvyklí si povídat. My jsme vždycky 
jenom přišli na třídní schůzky, učitelka nám řekla o dětech a šli jsme domů. 
 
To u nás v Samotiškách byly tak upovídané maminky, že jsem se často horko těžko dostala ke 
slovu, vzpomínám na léta minulá. Fakt je, že jsme se už roky znali, s většinou rodičů jsem si 
tykala. S maminkama chodila do cvičení a s tátama tančila na plesích. A pomáhali jsme na 
vesnických brigádách, připravovali hody, hráli turnaj v softu - no jo. Znali jsme se a byli jsme si 
blíž. Tak dobrý, myslím si. Já budu trpělivá. Já se s váma ještě skamarádím, vážení rodiče. 
 
Za týden jedeme na školu v přírodě. Všechny naše děti a šest dospělých, dohromady padesát. 
Pozvala jsem i všechny rodiče na sobotní výlet a večerní táborák. Přijedou? 
 
Teď možná pár vět o tom, jak se měním. Když už to znám i z tý druhý strany břehu, nebo jsem 
do toho tak trochu nahlídla, nemůžu být tak nekompromisní a kritická jako za mlada. Čím víc a 
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dýl jsem tou ředitelkou, tím víc se smiřuju s tím, že je to takový, jaký to je. A tím míň mám chuť 
s tím něco dělat. 
 
Jsem čím dál tím menší rebel a nevím, jestli je to tím, že moudřím a mám větší nadhled, nebo je 
to tím, že ztrácím soudnost a schopnost vidět to špatný. 
 
Inspekce? No tak dobře, když jsem dopadla tak skvěle... 
 
Školské úřady? No jasně, dyť je potřebujeme! Nevím jak kde, ale v Olomouci se k nám chovají 
slušně, ochotně nám radí a ve všem pomáhají. 
 
Ministerstvo? Co já vím... 
 
Jasně, že je důležitý, koho máme nahoře. Ale pro mýho druháčka Mirečka a budoucí prvňačku 
Janičku je nejdůležitější ten, koho má přímo ve třídě. Paní učitelka a pan učitel. Nakonec nám 
stejně nezbude, než si zanadávat o pár pater výš, ale pak se skromně zamyslet sami nad 
sebou. 
 
Jaký jsem učitel a jaká jsem učitelka? 
 
14. KAPITOLA 
 
V přírodě 
 
V životě by mě nenapadlo podniknout takovou šílenost. Škola v přírodě  - ani za nic! A proč 
taky, když je tady tak hezky. Jsme na vesnici a do lesa jen kousek. A vůbec. A pak, někdy 
v únoru to bylo, přišel zástupce cestovní kanceláře BABY TOUR, jestli bychom neměli zájem. 
Na tom prospektu to vypadalo kouzelně. Svolala jsem kolegyně a zeptala se - máte chuť a 
odvahu? Kupodivu měly. Včetně paní školnice. Tak jo, berem. 
 
Děti byly vyhlídkou týdne bez školy nadšené a také rodiče se nechali přesvědčit a svolili. 
 
čím blíž to bylo, tím větší mě přepadaly chmury. Panebože, co tam budeme dělat? Přece se 
nebudeme normálně učit! A co odpoledne? A co dozory? A co si vzít s sebou? A co když se 
něco stane? A co bude doma? Jak to beze mě ten týden zvládnou? 
 
Mámě to radši neřeknu. Zase by nadávala, že se víc starám o cizí než o vlastní. Kdo mi poradí, 
komu zavolat? 
 
Kamarád Miloš namnožil a poslal. Kamarádka Jana přidala to svoje. Já k tomu něco ze sebe a 
náš dort se už pekl. 
 
Začínalo se to rýsovat a já se přestávala bát. A začala jsem se těšit. Bude to bezvadný!!! 
 
A taky že bylo. Bylo to to nejhezčí za celý rok. A bylo to to nejhezčí za všechna ta léta, co učím. 
 
Bylo nás skoro padesát. Dvě holčičky na poslední chvilku onemocněly, jinak jsme jeli celá  
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škola. Z dospělých já, učitelka Miluška, vychovatelka Věrka, školnice Věra a Alenka a Ivo, 
rodiče našeho druháka. Šest velkých na 42 malých. 
 
V úterý ráno jsme už měli vše v kopě. Autobus přijel snad na minutu přesně. Poslední pusa 
mamince, poslední zamávání - jedém!!! Už se nebojím. Všechno bude fajn! 
 
Už jsme se naobědvali a ubytovali a rozkoukali po okolí. Všude samý lesy. A potoky. Je tu 
nádherně. A teď se rozdělíme do čtyř skupin  - v každé děti od první do čtvrté, kluci i holky. My 
vedoucí se budeme střídat. Jaké si dáte jméno? A co si namalujete na svoji vlajku? A umíte 
vymyslet heslo vašeho družstva? Skupinky se hor livě radí. Obcházím kolem a tiše naslouchám. 
Tak jak se budete jmenovat, ptám se. Papoušci, říkají. A už skládají první rýmy. Vedle máme 
Žraloky a z veršů teče krev. A co kdybyste byli Delfíni? Jsou daleko chytřejší a mírumilovnější. 
Skočí mi na to a vymyslí parádní básničku. Pak tu máme Sluníčka a ještě Indiány. 
 
Sedíme venku v kruhu na lavečkách. Brnkám na kytaru svý tři akordy a zpíváme písničky, který 
umíme všichni. A teď tu novou, naši společnou hymnu. Pan Svěrák ji krásně vymyslel a taky ji 
moc pěkně s dětma zpívá  - Chválím tě země má, tvůj žár i mráz, tvá sláva zelená, dál vábí 
nás... Vlhnou mi oči dojetím. Bože, to je tak hezký! 
 
Už víme, jak se jmenujem, kdo ke komu patří, naše vlajky vlají ve větru a teď se jdem podívat 
do přírody. Dnes nás zajímá hlavně to neživé - země, voda, vzduch... A taky kamínky, ty miluju. 
Každý si najdeme pět nejhezčích a nejzajímavějších. Co s nimi? ptají se zvídálci. Začalo pršet, 
tak honem do klubovny. Každá skupinka si hraje v kruhu. Napřed si své kamínky prohlížíme, 
pak je poslepu zkoušíme najít mezi ostatními, tvoříme z nich obrázky, dáváme si je navzájem. 
Ale ten jeden, nejhezčí, ten si necháme. To bude náš amulet, který nás ochrání před vším 
špatným. Děti to berou smrtelně vážně. Zvláště pak večer, když si zkoušejí jeden po druhém ujít 
ve tmě kousek do lesa za táborem. Je v nich malá dušička a menší holčičky jdou radši ve 
dvojicích. Ale kouzelný kamínek nás nedá, není čeho se bát. A teď rychle umýt a do postele, 
dobrou noc. 
 
Miluška, Věrka, Alenka, Ivo, Věra a já sedíme na terase a šeptem si povídáme o prvním dni. Už 
si všichni tykáme a už se máme rádi. Dnes to bylo moc hezký, a co zítra? 
 
Zítra jsou na programu rostliny. Pozítří zvířata. A pak přijdou lidi a máme celou zeměkouli. 
Nějak tak jsem to před měsícem vymyslela a tenkrát se mi to zdálo docela geniální. Vezeme 
s sebou polystyrenové kolo rozdělené na čtvrtiny. Teď už visí na dřevěné chatce a každé dítě si 
každý den maluje svůj obrázek na to správné místo. Napřed kamínek nebo potok, někdo třeba 
obláček. Potom strom nebo kytku. A dnes psa nebo koně? A mně se líbí lev. A nakonec ještě 
člověka, kterýho mám rád. Mámu, kamaráda, nebo sebe? 
 
Alenka a Ivo jsou k nezaplacení. Oba technici s učitelskou duší. Nikdo je nikdy neučil 
pedagogické desatero a přece vědí, jak děti upoutat a nadchnout. Ty jejich nápady a hry předčí 
ty moje a já jsem celá unešená. Půlka dětí podlézá a přelézá a přeskakuje opičí dráhu a ta 
druhá jde k soutoku dvou potůčků uprostřed lesa. Rostou tu smrky a borovice a taky duby a 
vůbec všechno dohromady, jestli to vůbec jde. Je to tu určitě hezčí než vloni na Maltě. Tam už 
nejedu. Horko a komáři a tolik peněz nás to stálo! 
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Tady v Třemešku je krásné přítmí a příjemný chládek a boj o život. To se naši miláčci právě 
vrhli v gumácích do vody, aby našli co nejvíc zlata. Alenka rozhodila stovku dvacetníků a 
spoustu krásných mušliček od španělskýho moře a na břeh potoků ještě bonbóny. Kdo má 
nejvíc? A teď se hezky rozdělte, ať máte všichni stejně. Nikdo nenamítá. Kouzlo působí. Jsme 
na sebe hodnější než jindy. 
 
Po malé spršce zase sluníčko. Vy budete broučci a vy zase pavouci. A my třeba motýlci a vy 
poslední včelky. Malujte si jednou rukou na druhou své zvířátko a pak si budeme hrát. Hodinka 
dramatické výchovy. Zmalovaná pravička se v podobě křižáka blíží trávou k barevnému 
broučkovi. Krátký zápas, je po všem. A tady poletují motýlci a vypadá to na zásnuby. A tady už 
je svatební noc se vším všudy. Včelka na včelce, sexuální výchova v praxi. Děláte to taky tak? 
 
Ve čtvrtek jedeme na výlet! Velké Losiny nás vítají a my procházíme zámkem. Mladý průvodce 
to chytře zkracuje a kdyby lépe vyslovoval, mohl by klidně učit. Líbilo? Líbilo! 
 
A teď na koupaliště. Termální ovšem. Brrr, to je zima, to musím taky do plavek? Musíš, 
Haničko, i s těma kilama navíc. Moji čtvrťáci si mě měří kritickými pohledy. No tak dobře, já 
shodím, slibuju jim i sobě. A teď si dáme závody. Kdo bude rychlejší než já? A to máte za to, 
kamarádi! Ježišmarjá, jsme všichni? Hemží se to ve vodě všechno dohromady, počítám a 
nemůžu se dopočítat. Každý dospělák hlídá ty svoje a doufá, že mu žádná dušička neuletí. Je to 
dobrý, děti jsou všechny, ale kde má Ondra trenýrky a Jarunka tričko? A čí jsou tyhle slipy? 
Ničí. Ničí? Ničí!!! "Někdo mi vykrad batoh", říká naštvaně Pavel. Po pěti minutách usilovného 
hledání nachází peněženku v kapse svých riflí... Máte všichni všechno? ptáme se už pokolikátý. 
Máme, říkají. A čí jsou tyhle slipy? Ničí... 
 
Můžete ještě? Můžeme, volají zvesela. Ale v muzeu ruční výrobny papíru začínají zívat a 
posedávat a jen mimořádný pedagogický um naší průvodkyně je udržuje v bdělosti. 
 
Jedeme domů! Domů? Kdepak domů, teď jsme doma v Třemešku. Po večeři zázračně okřívají 
a pobíhají po trávníku a po hřišti. My velcí jen malátně velíme Večerka a doufáme, že usnou 
vzápětí. 
 
Je pátek. Dopoledne se učíme. Aspoň kousek češtiny - panebože, má to vůbec cenu, když 
koukají z okna klubovny? A tak radši atlasy rostlin a zvířat a něco z prvouky a přírodovědy. Měli 
bychom jít ven, říkám si, ale když já jsem ve všem pozadu. Napřed celostátní chřipkový 
prázdniny - to jsme byli všichni zdraví. A pak už nebyly a skoro všichni onemocněli. Jeden 
týden, druhý týden, do toho pár exkurzí a Třemešek a co zbylo z tvýho zářijovýho plánu učiva, 
Haničko?! 
 
Na odpoledne připravila Věrka hledání pokladu a vybíhá o chvilku dřív, aby označila cestu. O 
půl hodiny později ji upřímně proklínáme. Zašifrovala to tak, že si s tím nevíme rady a 
nemůžeme se hnout z místa. Do toho slejvák a tak honem pod stromy. Konečně zase sluníčko 
a taky vytoužený balíček s bonbóny. Rychle na svačinku, zas přijdeme pozdě. Večer bude 
diskotéka. Někdy dávno jsem jim to slíbila a sliby se maj plnit. Vycházím v teplácích. Veronika 
jde v mini a na rtech má rtěnku. Ivanka vypadá jak z plakátu a Kristýnčina hubená kolínka jsou 
hluboko pod sukýnkou. Jdu do sebe a převlíkám se do riflí. Dlouhé večerní jsem zapomněla 
doma. 
 
Ten sál je celý náš. Pouštím Beatles. Znají! A Mercuryho? Jó! 
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Pojďte tančit, svoláváme je do kola. Nechají se ukecat. Ale ne všichni. Prvňačka Markétka 
začala natahovat. A Lucka že nepude. Zkoušíme to jinak. Dávám tam polky a valčíky a Miluška 
s Věrkou předvádějí základní taneční kroky. Na mazurku už máme taneční páry. Kluk drží 
holku, Miluška Věrku, Ivoš Alenku. 
 
Jen pár dětí zůstalo na židlích. Ostatní tančí a zjevně se jim to líbí. A pak nastal zázrak. Bylo to 
jen chvilku, chviličku. Ale stalo se to. To když i ta ubrečená Markétka a uražená Lucka začaly 
tančit a neseděl vůbec nikdo. Tak ještě poslední písničku na dobrou noc. Dobroúúú! 
 
A je tu sobota. Návštěvní den. Kolem jedné přijedou rodiče. A nebo taky ne. Ale do tý doby toho 
musíme ještě tolik stihnout! Alenka s Ivošem vymysleli další bezvadnou hru. Každá skupinka si 
vyrobí z klacíků a špagátu malý vor a ten pak popluje potokem. Ale pozor, bez doteku rukou!  
Čtyři vory už jsou na světě a kapitáni družstev stojí na lávce nad potokem. Teď! Vory plují 
vodou, kapitáni je popohánějí klacky a ostatní povzbuzují z břehů. Kdepak z břehů. Tihle už 
naskákali do vody a nabírají si do gumáků. Čtvrťák Jindra je jasně v čele. Je ze všech největší, 
ale taky nejusilovnější. Teď přišla jeho životní chvíle. Ve škole žádná sláva, ale teď je hvězda a 
já mu to hrozně přeju. Utíkám podél břehu za ním a prodírám se houštím a kopřivami. Strašně 
mě to láká vběhnout za ním do vody. Ale nemám gumáky a botasek je mi líto. Jistím to zboku a 
pokřikuju a povzbuzuju. Jsme daleko vpředu. Jindra, jeho pomocník Petra a já. Ty ostatní 
slyšíme jen zdálky. Au! Další kopřiva mě vrací do reality života. Pohled na hodinky  - panebože, 
za chvilku je oběd! A pak rodiče! Konéc, volám. Tleskáme Jindrovi, hrdinovi dne. Zaslouží si to. 
 
Dobrý dén, přejem lidem všém, vítáme dvojhlasně rodiče, kteří za námi přijeli. Není jich tak 
málo. Deset aut a ještě jedno naše, snad se všichni vlezeme. Jedeme totiž na túru. Autobusy 
došly, a tak musíme tím, co je k mání. Tady trabant, tady zase škodovka a tady něco pěknýho 
s metalýzou. Ale co?! Do každýho auta ze pět dětí, nadechnout a můžém! 
Panebožedejaťtodobředopadne, modlím se cestou a strkám zelené Veronice sáček. Proč ten 
můj chlap tak blbě kroutí tím volantem? Že je tam zatáčka za zatáčkou? No a co? Chudák 
Veronika potřebuje další sáček a kolona aut před námi se ztrácí v nedohlednu. Doprava nebo 
doleva? 
 
Pánbůh mě vyslyšel. Už jsme všichni na tom správným místě a můžeme se vydat pěšky na 
skaliska zvaná Bradlo. Stopadesátikilový tatínek se ptá - a bude tam pivo? Jasně, že bude, 
slibuju. Nahoře je bufet s točeným! Chudák, naletěl mi na ten povedený žert a šlape a šlape. 
 
Je krásně. Maminky s podpatkama se boří do bláta, tátové funí a děti pobíhají. Tak takhle nějak 
jsem si to představovala. Že budeme spolu. Začínají se sdružovat a povídat si. Nikdo nenadává. 
Ještě kousek a jsme na Bradle. Posedáváme na skalách a koukáme do všech světových stran. 
A kde je to pivo, dožaduje se zpocený tatínek své vidiny. Ale odpouští mi a za pár hodin mi u 
táboráku nabídne z flašky. 
 
Už jsme zase všichni zpátky v Třemešku. Co takhle něco dramatické výchovy? Bude se jim 
chtít? Uděláme skupinky. Děti do těch svých a tady maminky a tady zase tatínci. Tatínci došli. 
Bratří se v místním bufetu a odmítají poskakovat, jak ta střelená učitelka pískne. Neva, aspoň 
vy, pane řidiči, co nemůžete pít, a vy, hodný tatínku, a vy taky. A máme tu Vánoce. Budeme si 
dávat dárky. Každý si obkreslí na papír svoji ruku, podepíše se a budeme si dokola posílat své 
papírky a malovat si, co komu dáme. Skoro všichni pochopili. Jen moje malá holčička Janička, 



 41 

kterou jsem už pět dní neviděla a vůbec se mi po ní nestačilo zastesknout, se ještě neumí 
podepsat. Obrysy dlaní se plní dárečky. Auta a panenky, kytky a srdíčka. Maminky si nadělují 
chaty a svalnaté muže a ti tři tatínci prachy a láhve s čím asi? 
 
Zbytek otců se doloudal z baru. Poslední hra, moje oblíbená. Každý si nalepte na záda čistý list 
papíru a do ruky fiksku. A teď se vzájemně chvalte a pište jeden druhýmu to pěkný. Jenom to 
pěkný! Už jim to došlo a začali psát. Je to srandovní pohled vidět skupinku dětí a dospělých 
jeden za druhým, jak usilovně píší na záda toho před sebou. Jen naše Janička neví, jak má co 
napsat, a tak jenom drží. A pak jí čtu, že má krásný oči a milý úsměv a že je moc šikovná 
holčička. Jasně že je! Dyť je moje! 
 
Po večeři jdeme společně do lesa na dřevo. Maminky v šatičkách vlečou klacky a větve, tatínci 
se opět někam vypařili pařit. Ale u táboráku jsme už zase pospolu a můžeme začít. Kapitáni 
družstev slavnostně zapalují oheň ze čtyř světových stran. Pochodně vzplanuly, hranice hoří. 
Zpíváme všechny naše písničky a rodičové se přidávají. Jo, to je to z mýho snu. Takhle jsem si 
to představovala a ono se to fakt stalo. Po hodince mi docházejí hlasivky i síly. Nastává malá 
besídka. Kdo se chce ukázat, může! Všichni. Chtějí všichni. Každý se hlásí a chce něco říct 
nebo zazpívat nebo předvést. Skupinka němčinářů a skupinka angličtinářů. A holky, co krásně 
zpívaj. A prvňáček s básničkou. A kluci se scénkou. No jo, to jsem si mohla myslet. My na ně 
s holubicí míru a oni se samopaly! To něco klučičího se dere ven a já nemám sílu to zadržet. I 
ten mírný chlapeček se nechal strhnout staršími kamarády s imaginárními kulomety a zasažen 
padá kousek od ohně. Naštěstí přicházejí Hrobaři s populární melodií a teď už si běžte opéct 
kabanos. Pojďte si cvaknout, paní ředitelko, zvou mě rodiče do chumlu. Tak abych neurazila, 
přikládám ke rtům jen symbolicky. Přeci nebudu míchat becherovku s vodkou! 
 
Střízlivé maminky nahánějí své polovičky do aut, čeká je hodinka noční jízdy a nás zase Bobřík 
odvahy. Ale tentokrát to bude doopravdy! Kdo se nebojí a půjde první? Můj syn se srdnatě hlásí 
a já jsem na něho pyšná. Vyráží s fikskou v ruce a jde k tomu světýlku v dálce. Pak se podepíše 
na papír na stromě, vrátí se a předá tužku dalšímu. Jeden za druhým mizejí ve tmě lesa. Kdo se 
moc bojí, jde s kamarádem. Kdo jen trochu, tak to překoná. Blíží se bouřka. V dálce se blýská a 
já tvrdím svým čtvrťákům, že to tak mám domluvený s tím nahoře. Aby to fakt stálo za to. 
Pochybovačně kroutí hlavama a utíkají se schovat před prvními kapkami. 
 
Poslední noc. Děti už spí a my velcí sedíme na terase. Chválíme se navzájem a říkáme si, jak 
to bylo hezký a příště zas. Pusinku Mirkovi, tomu mýmu, co tak blbě kroutí volantem. Jdem spát 
každý jinam. On k našim dětem a já k těm svým, s kterýma jsem v Třemešku. Ono je strašně 
hezký vidět svoje žáky ležící spící. Jak se večer ukládají a jak jsou ráno celí rozespalí. Jak maj 
holky krásně uklizeno a jak si kluci nepoznaj vlastní ponožky. 
 
Nedělní ráno. úklid a balení. Nic pěknýho ani povznášejícího. Ten nejsmutnější den. Já ještě 
nechci domů! Mně se tu strašně líbilo! 
 
Panebože, kluci, čí jsou ty hadry? Moje né, moje taky né! Ničí. A tohleto mýdlo a tenhleten 
ručník? Ničí. Matky nás zabijou. Cpeme to ničí do igelitky a doufáme, že se obejdeme bez 
větších ztrát. Poslední slova, poslední písnička. Předávám diplomy a dostává každý. Za 
kamarádství, za pomoc mladším, za statečnost, za veselé dovádění... 
 
Autobusem domů. Je vedro a dusno. Máme žízeň a není co pít. Vydržte, za chvilku jsme doma! 
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Jsme doma. Bylo to, nebo nebylo? A jak se vám to líbilo? Moc. A pojedete příště? Jó! 
 
Těch pět dnů v nás zůstane napořád. Vždycky je budu vidět. V pyžamech i trenýrkách, jak 
hledají zlatý poklad v potoce a jak vylívají vodu z gumáků. A budu slyšet to jejich Hani a Věruš, 
když využili možnosti oslovovat nás křestními jmény. A budu cítit to pouto, které nás všechny na 
pár dnů spojilo. A budu doufat, že to malé semínko lásky k lidem vzklíčí. 
 
15. KAPITOLA 
 
Jak jsem byla nejlepší 
 
Konkurz? Jo! Už zítra! Zítra v tuto dobu bych to mohla mít na pár let jistý. Nebo taky ne. 
 
Když si vzpomenu na svý loňský strachování, musím se smát. Třeba jak mi ve snu vzali i 
řidičák, tak moc jsem byla pitomá. Ten roční odklad mi pomohl. Už se nebojím. Už se jen tak 
lehce obávám. Na co se mě zeptají? Jen ať po mně proboha nechtějí zákony a vyhlášky a 
takový koniny. No jo, já vím, že je to taky důležitý a že to mám vědět, ale kdo si to má všechno 
pamatovat?! Paragraf ten a ten, číslo to a to... mně se to všechno plete. Ale zato vím, kde to 
najdu a kde si to přečtu. A hlavně vím, komu pak zavolat, aby mi to řekl česky. 
 
 A jak byste paní ředitelko zhodnotila uplynulý rok, zeptá se mě komise. Tak schválně, co já na 
to? Stálo to za... ne, to nemůžu, a taky to není pravda. Bylo to bezvadný - bylo, ale jen někdy. 
Většinou to stálo za... Bóže, to sou blbý fóry, to tam nikdo neocení. Tak vážně. Vážená 
konkurzní komise, bylo to takové těžké zahřívací kolo. A teď už čekám celá nažhavená na 
startovní čáře. Tak už to odstřelte! Jedů!!! 
 
Šak ony tě ty blbinky, Vaverková, přejdou. Počkej zejtra! 
 
A mám to v kabeli. Byla jsem nejlepší!!! Faktem ovšem je, že se nikdo jiný nepřihlásil... 
 
Ale jinak  - žádná sláva. Nebyla jsem zas taková hvězda, jakou jsem chtěla být. Půlku z toho, co 
jsem měla říct, jsem neřekla. Vždycky se to nějak zvrtlo. 
 
A jak byste, paní ředitelko, zhodnotila uplynulý rok? zeptal se mě předseda konkurzní komise, 
šéf školského úřadu. Bylo to těžký a bylo to krásný - čím těžší to bylo, tím pak bylo krásnější, 
když se to podařilo - plkala jsem. A ještě jsem dodala na vysvětlenou, že to chci vyhrát a že se 
budu jenom chválit. Jako v Americe. Nikdo se tomu podařenému vtipu nezasmál. Suchaři. A pak 
jsem řečnila o tom, co všechno jsem dokázala, a když jsem byla asi tak v půlce, řekl šéf, že to 
nemá být monolog, ale řízený rozhovor, a na příštích deset minut se ujal slova a povídal a 
povídal. 
 
Následovaly další dotazy, většinou jsem věděla. Ten pán vedle mě se furt ošíval a koukal na 
hodinky. Kam spěcháš, když mi jde o tolik? Kolegyně z málotřídky se s vstřícným úsměvem 
zeptala na ty moderní metody. To umím, to mám přeci v malíčku! Než jsem se dostala od 
koberce k tomu podstatnému, vzal si šéf slovo a řekl  - víte, paní ředitelko, že máte i hodně 
kritiků? Zvláště z oblasti speciálního školství. Říkají, že ty vaše objevné metody tu jsou už 
dávno. No jasně, šéfe, dyť já taky netvrdím, že jsem na ně přišla já! Já se o nich jen dozvěděla 
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na seminářích a v knížkách a dávám to dál! Kritiku přijímám. Ale tuhletu? Jo, že jsem příliš 
sebevědomá? Jsem. Ale co když tím jen zakrývám svou nejistotu? Ježišmarjá, není to blbost? 
Asi je. Tak honem dál ke konkurzu. 
 
A je to tady. Jako ředitelka školy musíte mít i právní povědomí (nebo tak nějak, říkal šéf), tak 
nám řekněte, jaké znáte ty nejdůležitější zákony. Horečně listuju ve své bídné paměti. Včera 
jsem si to opakovala ještě v posteli. Zákon číslo 138  - ale o čem to sakra je? O soustavě 
základních a středních škol, ne? A ještě 139 o státní správě a samosprávě ve školství. 
Zmatkuju a rovnou přiznávám, že tohle je moje Achilova pata. Chtějí ještě jmenovat Zákoník 
práce, konečně mi to dochází. A dodávám, že hlavně vím, v čem hledat a pak komu brnknout. 
Jé, oni se usmáli! To nejhorší mám za sebou. Teď ještě povídání o návaznosti na 2. stupni, o 
výuce jazyků, o mimoškolní činnosti. A máte vy vůbec nějakou chybu? ptá se mě ten nervózní 
pán po pravici. Nemám, směju se. Sama. Moc mě teda nežerou. Po hodince na chodbu, budou 
se radit. 
 
Čekám pět minut, deset... Panebože, proč jim to tak dlouho trvá? Že bych byla tak hrozná? 
žertuju s dalšími čekateli na konkurz. Tak pojďte, paní ředitelko, zve mě sekretářka opět do 
jámy lvové. Je to dobrý, ještě pořád jsem ředitelka, halasím mezi dveřmi. Podávají mi ruku a 
gratulují. Šampaňský nebude? neodpustím si vtípek na rozloučenou. Jsou všichni tak unavení. 
A já se tak snažila... 
 
Dost často se k tomu vracím. Jak to tenkrát vlastně všechno bylo? Co kdo řekl? A co si kdo 
myslel? Už je to pryč, už jsem s tím smířená, ale před dvěma týdny mi bylo všelijak. Z eufórie 
jsem plynule přešla k depresi a měla jsem se za vola. Bože, to byl trapas, zdálo se mi dva dny 
po. Ze zoufalství jsem pak zvedla telefon. Ta hodná duše na druhý straně, která u toho tenkrát 
byla, mi řekla, že se nemám proč trápit a že jsem byla výborná. 
 
No jasně, dyť sem to hned řikala!... 
 
Můj muž je můj muž už dvacet let. Ale ještě pořád ho udivuju. A sebe taky. Teď jsem hvězda. 
Nazítří přestávám žertovat. Třetí den mluvit. Čtvrtý chodím kanálama. 
 
Pak si zavolám a jsem zase hvězda... Znáte to taky? Jestli ne, přihlaste se do nějakýho 
konkurzu. A pak mi klidně brnkněte. Já už teď chápu úplně všechno. 
 
16. KAPITOLA 
 
Zahradní slavnost 
 
Blížil se konec školního roku. Pro mnohé z nás to byl zcela mimořádný rok. Tolik jsme toho 
spolu prožili, tolik se naučili a tolik toho viděli. Vzpomínáte na Mikulášskou? A na ten veselý 
zápis budoucí ch prvňáčků? A jak jsme rodičům ukazovali naše učení? A na všechny ty 
studenty, kteří se na nás přišli podívat? A na naše výpravy do okolí? 
 
A co bylo ze všeho nejlepší? Škola v přírodě!!! Přeci to teď neskončíme jen rozdáním 
vysvědčení a potřásáním ruky! 
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A tak jsme koumali a přemýšleli, navrhovali a zavrhovali, až nám z toho vykvetla Zahradní 
slavnost. To bylo tak. 
 
Maminky napekly koláče, rolády a jiné cukroví. Děti připravily chlebíčky a jednohubky a 
zeleninové a ovocné saláty. Učitelky si rozdělily další úkoly, která co zajistí  - pozvánky, hudbu, 
výzdobu školy a zahrady... Pár maminek a otců přispělo svým dílem a teď už jen společná 
modlitba tam nahoru, ať je hezky. 
 
A bylo. Miluju tyhlety malé zázraky. Celý týden je škaredě. Drkotáme zubama a nosíme 
deštníky. V pátek dopoledne poslední sprška a ejhle, vysvitlo sluníčko! Tak honem na zahradu, 
ať to stihnem! 
 
Jsou čtyři odpoledne. Fouká, ale neprší. Krepáková výzdoba vlaje u branky, lampióny se 
houpají a pokladna ve tvaru naší školy se pomalu zaplňuje dobrovolným vstupným příchozích. 
 
Jen víc, my už si s tím poradíme! 
 
Nastupují nejmenší a recitují první básničku. Po nich se představují další třídy a nakonec ještě 
budoucí prvňáčci, kteří přišli za kočičky. Poděkování učitelkám a představení těch nových, které 
přibudou v září.  
 
Oficiální část je za námi, nyní si připravte peněženky, následuje jarmark. 
 
Děti stojí za svými stánky a nabízejí dobroty. Tenhle kousek za pět. Za pět? diví se zákazníci a 
odcházejí vedle ke konkurenci. Tak za tři, volají kluci a jdou s cenou ještě níž, aby prodali. Jó, 
tržní hospodářství v životě, nejen na papíře. Rodiče a ostatní návštěvníci procházejí naší školní 
zahradou, jejich tácky s občerstvením se plní a peněženky chudnou. Maminky s úsměvem u 
svých ratolestí nakupují to, co ještě včera strkaly doma do trouby. Ale vědí, že je to pro školu a 
že možná už v září přibyde do třídní knihovny další krásná knížka. Tátové se zatím vypařili a 
posedávají u piva v místní hasičce, kterou nám na dnešek půjčili, abychom nedováděli na půdě 
školy, protože to se přece nesmí! 
 
Ale až začnou soutěže a hry, alespoň pár z nich přijde mezi nás. Tatínek Ivo omotává svou 
dceru papírem a utahuje motouzem, vypadá to děsivě - ty dětské balíky připravené k odeslání. 
Fešácký dědeček hledá poslepu svého vnuka a plete si ho se sousedovic Aničkou. A teď si děti 
udělejte papírové vlaštovky, schválně, kdo hodí nejdál. Zapojuju se do soutěže a na chvíli se 
ujímám vedení, než mě přehodí velký kluk, který je tu dnes na návštěvě. Diskžokej Jára 
s červeným šátkem kolem čela pouští jednu písničku za druhou a už se začíná tančit. Napřed ti 
nejodvážnější - moje třeťačky a čtvrťačky. Príma, holky, jdeme na to! Přidávají se další děti a 
taky první maminky. Otcové vykukují z hasičské zbrojnice. Až se posílí a trochu se setmí, 
zajdou si skočit na zahradní parket z trávy a písku. 
 
Je krásná teplá noc. Odbilo jedenáct. Na naší zahradě svítí lampiony a barevnýma světýlkama 
se míhají postavičky. Malé a velké. Děti se svými rodiči. Koukám se na šťastnou Ivanku, tančící 
se svým tátou. Už s nimi nežije a tahle chvilka je tak vzácná. Jára se činí a já mám strach, co na 
to sousedi. Někteří rodiče už umluvili své děti a odvádějí je domů. A tamhle je to naopak. 
Tatínek že nepůjde, tady se mu líbí! 
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Cpu své vlastní a protestující děti do auta a blaženě se usmívám. Jo! Dokázala jsem to! 
Připadám si jak mistr světa. Dnes mi pár rodičů řeklo, že jsou rádi, že mě maj. A jak je to fajn, 
když maj děti takovou školu. A vůbec. Už ani nevím, jak se kdo jmenuje. Tykám si snad se 
všemi a trochu se mi to plete. 
 
Ahoj, děti, a ahoj, rodiče! Zítra nám začínají prázdniny!  
 
17. KAPITOLA 
 
Epilog ANEB taková malá popravička 
 
Začalo to nenápadně. Prohlídka školy, promluva paní ředitelky, na stole obložený talíř a 
zákusky. Sjelo se nás v říjnu něco přes třicet  - učitelé a ředitelé málotřídních škol. Oslovila mě 
jedna neznámá, čerstvá ředitelka, jestli by mě mohla navštívit a podívat se na školu. A jak jí 
pomohly moje deníkové zápisky v Učitelských listech. Okopíroval jí je náš společný známý - 
takyředitel, co se mě teď ptal, jak to všechno můžu stihnout. Těžko, smála jsem se. 
 
Pak vešli šéfové. Je fajn, že mezi nás chodí. Můžeme se na všechno zeptat a dozvíme se. Rádi 
nám poradí a taky mají zpětnou vazbu, co se děje v podhradí. Akorát že někdy, ještě než 
přijdou, si někteří z nás i postěžují. Na ty nahoře a na jejich blbý nápady. A pak, když přijdou 
šéfové, tak jsme všichni potichu. Většinou. 
 
Teď jsme mluvili o integrovaných dětech a o tom, jak je vykázat a jak požádat o prachy navíc. A 
někdo ani nežádá, řekla šéfová. Pochopila jsem, že je lepší nežádat. No jo, jenže z čeho pak 
zaplatím práci v reedukačním kroužku? To má dělat Irenka zadarmo i tohle? 
 
A pak jsem to snad byla já, kdo se zmínil o nedávném televizním pořadu Netopýr. Byl o školství 
a většina hostů byli moji známí nebo kamarádi. Až na pana Krátkýho. S tím si teda netykám a 
nejspíš ani nebudu. S tím si asi tyká ministr, když mu dělá náměstka. Krátký Pilipovi. 
 
Ten pořad jsem tak potřebovala. Už dlouho jsem nikde nebyla a ve své osamocenosti a 
zaměstnanosti jsem už málem klesala na mysli. Učit a myslet alternativně či angažovaně je moc 
krásný, jenže to chce spoustu času a energie a taky kamarády po ruce a telefonu. Když jste 
sami, tak se po čase stejně jako já, ptáte sami sebe  - a po staru to nejde? Jasně že jde, 
Haničko, ale važ si pak sama sebe, když víš, že to umíš líp. 
 
A teď se pan Přidal tak krásně naivně ptal mých televizních kamarádů Ondřeje a Jitky, proč jsou 
schválený jen dva projekty a proč učitel nemůže hodnotit jen slovy, když to umí, když chce a 
rodiče s tím souhlasí. A já znovu po roce slyšela ty naše argumenty a věděla jsem, proč to 
musím dělat právě takhle a ne jako kamarádi pana Krátkýho. A myslela jsem si, že takhle jasně 
to snad cítí každý, kdo se na tu televizi teď dívá. Chyba lávky! 
 
Paní šéfová se mě tak hezky mile a jemně zeptala - a co vám vlastně chybí, o co vám jde? A já 
začala povídat o tom, že ti tvořivější učitelé, mezi něž asi patřím, potřebují více prostoru a 
volnější ruce. A v čem konkrétně  - ptali se mě. 
 
A já mluvila o tom, že projekt Národní školy, ještě neschválený, mi umožní to, co Základní 
nedává. Jenže tady jsem se dostala do úzkých, protože jsem to po prázdninách a hektickém 
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školním začátku maličko pozapomněla, v čem všem se co a jak liší. Každopádně jsem věděla, 
že by neměly být jen dva "státní či ministerské" projekty, ale i ty další, které vytvářeli ti nejlepší 
z nás a marně čekají na schválení. Zmínila jsem se o projektovém vyučování Jitky Kašové a 
svém plánu jezdit na celodenní vlastivědné vycházky. 
 
Ale to už se začali chytat i ostatní v sále a hravě mě umlčeli."To už dělám dávno", volal plešatý 
kolega."A co pořád chcete, proč pořád někam jezdíte a nejste radši doma", řekla ta hezká a 
sympatická paní ředitelka u protějšího stolu. Někteří mlčeli a jiní se přidávali - "my to tak jako vy 
taky děláme, jenom o tom pořád nemluvíme a nepíšeme", pronesla starší kolegyně. Právě ta, 
jejíž učitelka mi vyprávěla o kasárenských poměrech na škole a že už nechce učit. "Jeden 
projekt by mi úplně stačil", řekla moje sousedka po pravici, jinak príma ženská a dobrá učitelka. 
Ano, přikyvovali horlivě další. Proč to tak komplikovat a mít tolik různých učebnic - kdo se pak 
v tom má vyznat, že? 
 
A víte, jak to pak vypadá třeba ve škole při fakultní nemocnici? řekli šéfové. A co s dětmi, které 
se přestěhují, dodali. A tak všichni volali po jednotným školství, co tak dobře známe a co nás 
nenutí zbytečně přemýšlet a vymýšlet. 
 
Ještě jsem to zkusila a přihlásila se a začala asi takhle - mně vyhovuje něco jiného než vám... 
Paní šéfová mě přerušila - "Paní ředitelko, já jsem si napřed myslela, že špatně slyším, ale vy 
jste to teď znovu zopakovala - co V Á M vyhovuje. A co ty děti !?!" A pan šéf si přihodil - "On se 
pořád někdo potřebuje zviditelňovat za každou cenu. Ať už toho nechá." 
 
Byla jsem jak spráskaný pes. Seděla jsem ztuhle na židli a křečovitě jsem se usmívala a chtělo 
se mi brečet a křičet a pod stolem jsem cupovala ubrousek na malý kousky. Nikdo se mě 
nezastal. Nikdo. Ani kamarádka, která nejlíp ze všech ví, jak a proč to dělám. Ani kolegyně ze 
školy, která by to mohla vědět taky. Ani ta mladá učitelka a učitel, kteří mě ještě před hodinkou 
chválili. 
 
Byla jsem sama. 
 
Styděla jsem se, že nemám po ruce pádnější argumenty. Že jsem si nevzpomněla na to hlavní a 
důležité, že jsem nenašla ta správná slova, kterýma bych přesvědčila ostatní. 
 
Ale stejně  - tihle učitelé mě nechtěli poslouchat. Ti si teď jenom společně zdůvodnili to, že je 
dobré a správné učit po staru  - jako Komenský, jak dodala jedna veselá kolegyně před 
důchodem. Ona že učí jako on. O tři sta let později... Nevím, jak učil Komenský, ale tak trochu 
vím, jak se učí dnes. Jako za Marie Terezie, chtěla jsem zabodovat jako kamarádi v Netopýru. 
To jsem si dala. Alespoň se zasmáli. Mně. 
 
A ten Klub Netopýr? Účastníci jsou odtrženi od praxe, mínili šéfové. Zato pan Krátký, ten má 
argumenty! 
 
Ano! volali v podhradí. Já jim to nevyčítám. Ani těm, kteří se kritikou mé osoby zavděčili šéfům, 
ani těm, kteří mlčeli. Já vím, co to je se bát. A taky vím, že jsem před pár lety byla jako oni. To 
jsem ještě nikam nejezdila, nic nečetla a učila jako oni dnes. Dobře a po staru. Oni nejspíš 
vůbec nevědí, o čem to mluvím a pro co horuju. Horší je, že nemají potřebu se to dozvědět. 
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Už dávno hovořili o něčem jiném než o mé směšné maličkosti. Chtěla jsem utéct a seděla jsem 
tam. Jedla jsem zákusek a nevěděla, jak chutná. 
 
Těsně před koncem se přihlásil o slovo jeden nenápadný kolega, co skoro nikdy nic neříká. 
Kouká se spíš dolů a nemá potřebu se zviditelňovat jako já. A svým tichým hlasem s pohledem 
na ubrus před sebou řekl asi toto. "Učitelé, kteří hledají jiné cesty a věnují tomu svůj čas a 
energii, by měli být spíš oceněni než zatracováni". A dodal ještě, že byl na několika akcích, 
které pořádám v Klubu přátel alternativního školství, a že to bylo v mnohém inspirativní. 
Panebože, děkuju ti, kolego. 
 
Pak jsem mlčky vezla své blízké do Olomouce a přemýšlela o sobě. A o tom, co je pravdy na 
tom, co mi dnes nalili na hlavu. To mi jde fakt jen o sebe? A ne o děti? To se fakt chci jen za 
každou cenu zviditelnit? A to to opravdu dělají všichni ostatní stejně jako já? Jak to, že jsou 
potom naši návštěvníci tak překvapení a říkají, že takové učení ještě neviděli? A ty šéfovské 
argumenty  - když se někdo přestěhuje - za těch 15 let, co učím, se v průběhu roku přestěhoval 
jen málokdo - vlastně si na nikoho nevzpomínám. Asi tři nebo čtyři žáci byli na pár týdnů 
v nemocnici v "oční škole". Toť vše. To přeci není důvod pro jednotný školství! A to, že mi jde 
víc o sebe než o ty děti - ach bože  - věty "mně vyhovuje" nebo "já potřebuju" přeci pramení 
z poznání toho, co je nejlepší pro děti! A tím i pro mě. Ne obráceně!!! Ale mluvte k těm, kteří 
neslyší. 
 
A pak jsem přišla mezi svoje lidi. Na olomoucké fakultě právě začínala konference 
k alternativnímu školství. A mysleli jako já a mluvili podobně jako já, jenom nacházeli ta správná 
slova a ty správné argumenty, které mně tolik chyběly. 
 
A pak jsem jela na kroměřížské PAU. A byl tam ředitel, co měl odvahu napsat a zveřejnit kritický 
článek na práci ministerstva a pan náměstek mu za to pěkně vyčinil a taky mu naznačil, že tím 
ředitelem nemusí být napořád. A byl tam bývalý ústřední pan inspektor, co už není ústřední. A 
byli tam ředitelé školských úřadů a ředitelé škol a inspektoři a taky paní poslankyně a byla tam 
spousta učitelů. A profesoři a docenti vysokých škol. Litovala jsem, že tam nejsou i moji šéfové. 
Třeba by se pak míň báli svých šéfů. I když, třeba se nebojí. Třeba si doopravdy myslí to, co ti 
nahoře. Tak fajn, ale to si to musíme myslet i my dole? 
 
Ačkoliv, já už nejsem dole, jak mi nedávno naznačila šéfová, když jsem použila v jednom 
příspěvku slovo"vrchnost". Jó, když jsem byla učitelkou, to se mi to kritizovalo. Co mi tak už 
můžou udělat! 
 
A pak jsem povýšila a stala jsem se šéfem a chvilku na to vyhodili ředitele, co byl prý málo 
loajální, a zem se zachvěla. Co?!? Už se zase vyhazuje a vyhrožuje? A pak někdo řek, že 
neodboráři jsou horšími učiteli než ti v odborech - taková konina! A pak jeden napsal, že 
sexuální výchova do škol nepatří a vůbec  - do škol že patří vzdělávání a vychovávání je prý 
záležitost rodiny. Panebože - dyť to přeci nejde oddělit jedno od druhýho, pane náměstku! 
 
A já mám teď pocit, že těch šest nebo sedm let jako kdyby nebylo. Že se vlastně zas tak moc 
nezměnilo a že můžeme začít zase od začátku. Akorát že máme strach. Už se zase bojíme. A 
nemůžeme čekat na revoluci a nemůžeme ani čekat na volby a doufat, že to pohne s ministry a 
náměstky. Můžeme mlčet. Kdo mlčí, souhlasí. A nebo můžeme mluvit a psát a  - riskovat. Že 
přijdeme o místo, že budeme směšní, že zůstaneme nepochopeni a sami. 
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Jasně že se bojím. Že mě vyhodí  - důvod se vždycky najde. Že se budu muset rozloučit se 
svou školičkou, svým pátým dítětem, který mám tak ráda a který se teď staví na vlastní nožičky. 
Panebože, co bych dělala? Dyť já nic jinýho neumím! Dyť já chci učit! 
 
Uklidni se, Haničko, učit tě přeci nechají. Akorát, že už nebudeš tou šéfovou. No a co!?! 
 
No jo  - a to pak budu muset poslouchat bůhví koho? Nějakou bůhvíjakou ředitelku 
s předpotopníma názorama? A třeba mě ani nenechá učit tak, jak chci a... 
 
Vyber si, holka. Vždyť tě nikdo nenutí. 
 
Tak dobře. I když se ještě pořád trochu bojím, potichu nebudu. Vždyť by to pak bylo stejný jako 
dřív. Vzdělaný jedinci s odporem ke škole. A to "vzdělaní" do uvozovek, prosím. Čím se to 
chceme chlubit - že jsme druzí či šestí v přírodovědě a matematice? Jo, to máme fakt radost, 
akorát že ty naše děti školu moc nerady. 
 
Když já bych chtěla kamarádit se všema. S šéfama a s kolegama a abysme si všichni rozuměli 
a měli se rádi... 
 
Nebuď blbá, Haničko, to přeci nejde, zavděčit se úplně všem! 
 
Blíží se už zase Vánoce a Nový rok a  - ve školství přituhuje. Odkudsi fouká studený vítr a tak 
nám nezbývá, než se k sobě přitulit a vzájemně se zahřívat. A dodávat si odvahy. 
 
Já už se nenechám zahnat do kouta. A nebudu zticha. A budu se zviditelňovat. Když se o nás 
nikdo nedoví, tak nás taky nikdo nepodpoří. 
 
Tak hezký a veselý, kamarádi! 
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