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Ráda bych vás přivítala 
u pvrního čísla časopisu The 
Blue v novém školním roce! 
Redakce nově posílená 
o první ročníky již od září, 
celá natěšená, připravovala 
vydání časopisu, který právě 
držíte v rukou!

Nejspíš jste si již všimli 
nového vzhledu. Vděčím za 
něj Betty Šilhové a Matějovi 
Steinerovi. Na konci minulé-
ho roku jsme se totiž shod-
li, že bychom rádi grafiku 
vylepšili. Udělali časopis 
pro čtenáře atraktivnějším. 
Avšak cílili jsme především 
na pohodlnost čtení textů, 
třeba abychom se neztráceli 
mezi řádky. Doufám tedy, že 
teď pro vás vzhled a struktura 
časopisu budou přehlednější 
a dočtete číslo až do konce. 
Články jsou, myslím si, moc 
povedené a rozhodně si 
zaslouží být přečteny! Chtě-
la bych tímto poděkovat za 

výborně odvedenou práci 
celé redakci. Snad se i vám 
články budou líbit.

Práce s časopisem není čistě 
záležitostí mediální komu-
nikace. Byla bych opravdu 
ráda, kdyby se nám podařilo 
redakci rozšířit o přispěvate-
le i z jiných oborů. Časopis 
přeci může být přínosný pro 
nás pro všechny a dát prostor 
nejrůznějším talentům. Záro-
veň nás zajímají vaše názory 
a velice si jich ceníme. I to, 
co se vám nelíbí a co my 
můžeme změnit tak, abyste 
ze čtení měli větší požitek, 
nám můžete sdělit. Pokud 
byste se s námi o svůj názor 
chtěli podělit, nebo byste se 
k nám rádi přidali a chtěli 
psát články, fotit doprovodné 
fotky, nebo se snad starat 
o vzhled časopisu, napište 
nám na e-mail 
casopistheblue@gmail.com. 

Eliška Kudrnová

PŘIDEJTE SE DO TÝMU

milé čtenářky, milí čtenáři

Na závěr bych vám chtěla 
skrze výšew přiložený QR 
kód nabídnout možnost využít 
znovuobnovené rubriky psy-
chologické poradny, kde máte 
prostor pro anonymní dotazy. 
V příštích číslech pan Zigo 
vybrané dotazy zodpoví. 
Teď už vás ale nechci zdržo-
vat od článků a přeji příjemné 
čtení!

Psychologická poradna:
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Začátkem září jsme se vydali 
do Žihle. Naším jediným úko-
lem bylo seznámit se s novými 
spolužáky a zapadnout do 
kolektivu. Většině z nás běhaly 
hlavou ty samé otázky. Budeme 
spolu všichni vycházet? Na-
jdeme si tu nové kamarády? 
Během pár dní jsme si začali 
uvědomovat, že se takhle 
cítíme všichni. Každý se trochu 
bál. Čím více jsme se poznáva-
li, tím rychleji nám došlo, 
že všechno bude nakonec 
dobré.

Po příjezdu jsme dostali čas na 
to, abychom se ubytovali 
a trochu se mezi sebou začali 
seznamovat. Odpoledne nás 
čekal náš první program spo-
lečně s třídními učiteli. Napsali 
jsme také dopis svému budou-
címu já, pan ředitel přednesl 

proslov a navečer se uskutečni-
la uvítací party. Nechybělo ani 
karaoke. Třetí den se studenti 
zúčastnili soutěže „Žihle hledá 
talent“. Všechna vystoupení 
byla velmi povedená. Opekli 
(tedy spíše spálili) jsme si buřty 
a zpívali u táboráku. Občas 
nás zastihl i déšť, nebylo to 
ale vůbec na škodu, protože 
jsme tak trávili čas společně na 
pokojích a lépe se poznávali. 

Poslední večer byla závěrečná 
party, kterou jsme si užili asi 
nejvíce. Poznali jsme se i se 
studenty jiných oborů. V pátek 
jsme odjížděli domů s novými 
zážitky a kamarády. Teď však 
bloudíme školou, zvykáme si 
na nové prostředí a učitele. 
Věřím, že na následující čtyři 
roky budeme v budoucnu rádi 
vzpomínat.

Každoroční adaptační kurz v Žihli
Antonie Stoklásková

Foto: Anna Šubrtová
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Zázrak na blátě

Foto: Andrej Kadeřávek

Josef Rákosník

SPORTOVNÍ UTKÁNÍ A ÚSPĚCHY NAŠICH STUDENTŮ

Příběh, který připomíná jamajské 
bobisty. Tak by se dala popsat re-
prezentace naší školy na volejbalo-
vém turnaji středních škol chlapců, 
který se konal 14. září na pražském 
Meteoru.

Tým složený z pěti amatérů a dvou 
beach volejbalistů před turnajem ab-
solvoval dva hodinové tréninky, a to 
jen z důvodu, aby si hráči vysvětlili, 
jak se hraje šestkový volejbal. 
„Náš tým byl před turnajem pova-
žován za úplného outsidera, ovšem 
tento fakt akorát našim klukům přidá-
val na sebevědomí, protože věděli, 
že nemají co ztratit, ale naopak 
mohou jen překvapit,“ říká Jakub 

Petrák, učitel tělocviku a 
trenér volejbalového týmu 
SEUP. 

Zprvu to vypadalo, že se 
turnaj vůbec neuskuteční, 
protože když naši kluci 
dorazili na místo, na kurtech 
už bylo několik kaluží a déšť 
zesiloval. Přesto byl turnaj 
kvůli nedostatku náhradních 
termínů zahájen. Naši hráči 
se tak museli poprat 
i s další nepříjemnou okol-
ností. „S nahrávkou jsem 
měl problém už za sucha, 
natož když mi úplně mokrý 
a špinavý míč prokluzoval 
mezi prsty,“ říká Tomáš 
Poláček, který odehrál celé 
druhé utkání proti Gymná-
ziu U Libeňského zámku.  

Ovšem ukázalo se, že po-
časí bylo nakonec pro náš 
tým výhodou. Týmy našich 
soupeřů, které byly sestave-
ny pouze z profesionálních 
volejbalistů, totiž nebyly 
zvyklé hrát v tak silném deš-
ti. Zatímco ostatní týmy se 
trápily, naši kluci si počasí 
užívali a na kurtech, které 
připomínaly spíše kluziště, 
dokázali soupeře pořád-
ně potrápit a zapsat si tak 
jednu výhru a jednu remízu. 
Tyto cenné skalpy posunuly 
naše hráče do semifinále. 
Ale co pro naše kluky bylo 
tou největší odměnou? To, 
že hráči, kteří si z našich 
kluků před zápasem uta-
hovali, potom se svěšenou 
hlavou odcházeli z kurtů. 

Foto: Andrej Kadeřávek
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V září se nám opět rozjely 
sportovní soutěže mezi středními 
školami (POPRASK) pod záštitou 
primátora hl. města Prahy. Vel-
kou událostí pro naši školu bylo 
vyhlášení předešlého ročníku 
na Staroměstské radnici koncem 
měsíce, kdy jsme přebírali po-
hár, diplom a plaketu za 1. místo 
ve školním roce 2021/2022. 
POPRASKu se loni zúčastnilo 
5 100 studentů v patnácti 
různých soutěžích. Kategorii 
dívek jsme ovládli a sesadili 
sportovní gymnázium Arabská 
po dlouhých letech dominance. 
Zároveň je to historický úspěch 
školy, tak doufejme, že ne po-
slední.

Hned začátkem září jsme se 
zúčastnili středoškolského pře-
boru atletiky (SAP), kde jsme 
se umístili v kategorii dívek na 
obstojném 11. místě z patnácti 
škol a v kategorii chlapců na 
12. místě ze šestnácti družstev. 
Rozhodně je to úspěch, protože 
v předešlých letech jsme to jistili 
vždy z posledních příček. Navíc 
se každý bod v tabulce celkové-
ho hodnocení počítá. Za zmínku 

stojí výborné výkony našich 
studentek Evy Novotné a Julie 
Kmentové. Evča ovládla vrh koulí 
a Julča si připsala druhé dělené 
místo ve skoku dalekém.

Dále jsme se zúčastnili volejbalo-
vého turnaje v obou kategoriích. 
Soutěž ve volejbale chlapců se 
však z důvodu deštivého počasí 
sehrála nadvakrát. Chlapci měli 
velice slušně našlápnuto, bohu-
žel v semifinále neměli moc šan-
cí a prohráli s velikým rozdílem, 
a tak zbýval souboj o 3. místo. 
Ten bohužel našim chlapcům
i přes nadějný start nevyšel, 
a tak jsme z letošního okresního 
kola brali 4. místo a do finále 
Prahy tak nepostoupili.

Co se týče turnaje děvčat, tam 
byla očekávání mnohem větší 
vzhledem k dlouhodobým 
výsledkům naší školy 
v POPRASKu. Jenže ani tady se 
nám moc nedařilo. První zápas 
jsme smolně a těsně prohráli 
se SPŠS J. Gočára, kdy naše 
děvčata dala dost bodů soupeř-
kám zadarmo kvůli zkaženým 
podáním. Po rozehřátí jsme 

remizovali s družstvem gymnázia 
Omská a jako jediní jsme s nimi 
ten den měli i po remíze lepší 
skóre. Bohužel Omská pak 
s velkým rozdílem porazila SPŠS 
J. Gočára a my tak šli automatic-
ky do bojů o 5.-6. místo, které 
jsme vyhráli. Celkové 5. místo 
a nepostup do finále Prahy je 
rozhodně velkým zklamáním 
všech zúčastněných, protože 
kvalita a složení týmu byla na 
poměrně dost dobré úrovni. Ale 
i takový je sport.

V současné době nás čeká první 
okresní kolo v házené.

Ale i takový je 
sport

Foto: Matěj Steiner, Tomáš Poláček

Jakub Petrák

Foto: Eliška Kudrnová, Alžběta Šilhová
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Foto: Natálie Marešová

S plecháčkem vstříc náhodě
Kristýna Míková

Odmalička nás učili, že náhoda 
je blbec. Někdy vás shodí dolů, 
ale jindy vám zlepší den.

S kamarádkou jsme měly na-
plánovaný celodenní výlet do 
Prahy, plány se nám ale pře-
kazily, v kavárně nám přinesli 
studenou kávu, trdelník byl 
všude předražený… Znáte to, 
turistické pasti. 

Zklamané jsme na cestě do 
metra procházely Malostran-
ským náměstím, vtom jsme však 
zabloudily do roztomile vypa-
dajícího krámku se suvenýry 
Smaltum. Všude byly vystave-
né ručně malované plechové 
hrnečky, náhrdelníky, náušnice, 
misky pro mazlíčky a spousta 
dalších doplňků. Když jsme si 
v rohu obchůdku všimly dveří 
lákajících do dílny, neodolaly 
jsme. 

Rozhodly jsme si vlastnoručně 
namalovat plecháčky. Obklope-
né smaltovými barvami, všeli-
jakými štětci a nástroji jsme se 
pustily do malování. 

Smalt je křemičitá tavenina, 
která po krátkém zahřátí na 
vysokou teplotu vytvoří na kovu 
lesklý a celistvý povrch. Nejčas-
těji se kolem nás smalt objevuje 

na cedulích označujících ulice 
wa čísla domů. Vypálený před-
mět je netoxický, tudíž z něj 
můžete pít i jíst. Barvy na daný 
předmět můžete po vypečení 
vrstvit, vyrývat do něj, plnit celé 
plochy či tečkovat malé oblasti.

V klidném prostředí nás zahří-
vala pec, ve které se předměty 
vypalovaly, a v zástěrách s praž-
ským vzorem jsme celý večer 
prodrbaly u zdobení našeho 
nádobí. A bylo nám fajn. 
Obchod a dílnu Smaltum může-
te navštívit v ulici Karmelitská na 
Malé Straně.
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Je jasné, že spousta z nás by si 
raději koupila oblečení úplně nové 
a dostupné ze známých obchodů, 
na které narážíme na každém rohu. 
Jsme tak přece zvyklí a děláme to 
všichni. Velkým distributorem těch-
to obchodů a značek je však Čína. 
Produkují něco, čemu se ve světě 
říká „fast fashion“. Je to široce do-
stupná, levná a rychlá móda, avšak

v dnešní době taky velký enviro-
mentální problém. Deset procent 
odpadu na Zemi tvoří odpad  
textilní a zároveň každý šestý člověk 
pracuje právě v textilním průmyslu, 
a to většinou za velmi špatných 
podmínek a za nevelkou finanč-
ní odměnu. Oblečení se dá sice 
recyklovat, ale jeho vyprodukované 
množství je stále vyšší a vyšší. 

Jak tomuto problému zamezit? Ne-
půjde to jistě jen tak, avšak může 
nás to přivést na myšlenku, zda 
chceme tento průmysl za každou 
cenu podpořit, zda si danou věc 
v obchodě opravdu chceme koupit 
a jestli je pro nás nezbytná.

Skvělou alternativou, jak dát 
oblečení druhou šanci, jsou se-
cond handy, tzv. oblečení z druhé 
ruky. Jsou to především obchody 
s nošeným oblečením. Dříve byly 
využívány hlavně pro charitativní 
účely, ale v dnešní době tomu tak 
zdaleka není. Dokonce existují v 
internetové podobě.

I v sekáčích se dá najít spoustu 
skvělých, neobyčejných a originál-
ních kousků. Tak se nebojte průzku-
mu a do nějakého vyrazte.

Fast fashion a second 
handy

Jana Hradcová

Foto: Karolína Šrámová

Foto: Karolína Šrámová
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Běhání za politiky a hledání odstře-
lovačů. I to nám přinesl 1. červenec. 
Pokud jste se alespoň chvíli dívali na 
zprávy, museli jste zaznamenat, že 
právě toho dne bylo zahájeno předsed-
nictví České republiky v Radě Evrop-
ské unie. Stalo se tak v mém rodném 
městě, kde zrovna probíhal festival 
Smetanova Litomyšl. A jelikož jsem tam 
měla brigádu, stal se z nás společně 
se všemi kolegy organizační tým celé 
akce.

Protože se akce konala v průbě-
hu operního festivalu, museli jsme 
tomu hodně přizpůsobit program. 
Příprava toho jediného dne nám 
dala dost zabrat. Naším úkolem bylo 
vytvořit speciální akreditační kartič-
ky na krk, bez kterých by nikoho až 
do večerního koncertu nepustili do 
areálu zámku. Museli jsme je mít my, 
catering, zaměstnanci zámeckého 
návrší i účinkující večerního koncertu. 
Z pohledu bezpečnosti se příprava 
akce určitě nepodceňovala. Byly to ma-
ličkosti – čím blíže prvnímu červenci, 
tím častěji proletěl nad areálem zámku 
nějaký dron nebo něco podobného. 
Jednou, někdy hodně brzy ráno, do-
konce přiletěl policejní vrtulník, který 
dobrých deset minut obletoval zámek.

Abych dále nezdržovala s přípravami, 
samotný 1. červenec byl vzrušující a 
dost stresující zároveň. Od rána stá-
lo za to dívat se z okna. Už v sedm 
hodin najela k zámku Policie ČR, aby 
mohla začít hlídat areál. Nedlouho po 
policistech přijeli také zaměstnanci 
Úřadu vlády. Společně s nimi dorazila 
i četná ochranka, tedy desítky mužů 
v oblecích a se slunečními brýlemi, 

skoro jako by tu byl sraz agentů CIA.

Rozhodně jsme se ten den nenudili. 
V kanceláři jsme měli konstantně za-
pnutou televizi a sledovali jsme, jak Ur-
sula von der Leyen společně s komisí 
přilétá do Pardubic. Tam je vyzvednul 
autobus a zamířil rovnou do Litomyšle, 
což je přibližně hodina cesty. Mezi 
telefonáty jsme se taky čas od času 
sešli u okna a snažili se aspoň jedním 
očkem zachytit odstřelovače, kteří se 
usídlili ve věži našeho Piaristického 
kostela v nejvyšším poschodí zámku. 
I když se tu a tam pohnuli, většinou 
nebyli vidět vůbec. Ale byli tam!

První začala najíždět vláda. Do té 
doby svítilo slunce, ale zrovna, když 
se blížilo auto premiéra Fialy, začalo 
pršet. Všichni jsme se dali do pohybu 
– honem sehnat co nejvíc deštníků. 
Zaměstnanci úřadu vlády pobíhali sem 
a tam. Naštěstí měli zásobu deštníků 
s logem akce, o které je mimochodem 
od té doby obrovský zájem. Z deště 
jsme byli docela zklamaní, ale dělalo 
nám radost, že se dav čekající na hosty 
nenechal průtrží mračen vyhnat.

Zákulisí zahájení předsednictví EU
Eva Piknová

Zdroj: httpsczech-presidency.consilium.europa.eucs
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Přijíždělo jedno auto po dru-
hém, vždycky doprovázeno 
obdivem přítomné veřejnosti 
a písknutím jednoho z asi pěti 
protiunijních demonstrantů. 
Vůz pokaždé zastavil před brá-
nou do francouzské zahrady u 
zámku, z něj vystoupil ministr 
nebo ministryně a uličkou mezi 
novináři došli k našemu sta-
rostovi Danielu Brýdlovi, který 
je podáním ruky přivítal. Pak 
s deštníky nad hlavami zamí-
řili do evropského školicího 
centra, kde mělo později začít 
jednání s komisí a následně i 
společný oběd.

Když už dorazili všichni mi-
nistři, bylo jasné, na koho se 
čeká. Všichni jsme se vyklá-
něli z okna, abychom toho 
viděli co nejvíce. Déšť pořád 
nepolevoval. V dálce už byl 
slyšet konvoj policejních BMW 
motorek, takže jsme věděli, 
že už nás nebudou napínat 
dlouho. Auto Ursuly von der 
Leyen přijelo před zahradu 
stejně jako ta předchozí. Hned 
za ní běželi dva lidé z Úřadu 
vlády s deštníkem. Ursula von 
der Leyen ale deštěm nebyla 
nijak zaskočená. Vystoupila 
s úsměvem a přívětivým „good 

morning“ všechny pozdravila. 
Šla stejnou cestou jako všich-
ni před ní, ale kromě našeho 
starosty ji přivítal i premiér Petr 
Fiala a pod deštníkem jí předal 
kytici. Z toho vznikla ikonic-
ká fotka, která obletěla jejich 
sociální sítě. Bez toho deště by 
to nakonec nebylo ono. A bez 
nás v pozadí, jak se vykláníme 
z okna, už vůbec ne. Pokud 
se podíváte zblízka, rozhodně 
hlouček v okně uvidíte. 

Poté, co Ursula von der Leyen 
doslova přeskákala přes kaluže 
a ztratila se z dohledu, nám 

divadlo na chvíli skončilo. Za-
čalo jejich jednání a následně 
oběd.

Další v harmonogramu byla 
„family photo“, z čehož se pak 
mezi námi stal oblíbený inside 
joke. Vysvitlo slunce, takže tu 
byla šance, že se vyfotí venku. 
To zní jako jednoduché zadá-
ní, ale musela to být perfektní 
fotka. To znamená, že zaměst-
nanci Úřadu vlády si od nás 
půjčili vysavač a doslova začali 

vysávat trávu pod válem. Na 
ten pak všude lepili papírky se 
jmény, aby všichni stáli, kde 
mají. To jim komplikoval vítr, 
celé chystání fotky jim zabralo 
asi půl hodiny. Vtipné je, že 
dodnes žádná jejich společná 
fotka před litomyšlským zám-
kem neexistuje. Než skončila 
tiskovka, slunce se zase zatáhlo 
a „family photo“ museli vyfotit 
vevnitř. Holt to vysávání trávy, 
boj s větrem a papíry přišlo 
nazmar. 

Den vyvrcholil večerním 
Koncertem pro Evropu, kde 
Ursula von der Leyen a Petr 
Fiala měli úvodní slovo. Dal 
by se i najít záznam, vysílal se 
totiž živě do televize. Zazněla 
hymna Evropské unie a pak 
taky Smetana a Dvořák. Jsem 
ráda, že jsem u takové akce 
mohla být a že se po letech od 
setkání sedmi prezidentů zase 
trocha politického života vrátila 
do Litomyšle.

Zdroj: httpsczech-presidency.consilium.europa.eucs
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Kytara, klávesnice 
a neotřelý humor

Ilustrace: Anežka Kučerová

Terezie Vaňková
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Zatímco jsme s příchodem září 
odhodili kraťasy a vyměnili je
za mikiny a džíny, letní fesťáky 
pod širým nebem vystřídaly kon-
certy v halách.

Možná jste už zanevřeli na naši 
českou hudební scénu, ráda 
bych se s vámi však podělila 
o důvod, proč byste před ní ne-
měli tak úplně zavírat pomyslná 
vrátka.

„Největší hala v republice, 
nedávno tu Justin Bieber stál, ale 
teď tu stojí ajťák, co umí sotva 
tři akordy a vlasy nechal někde 
opodál,“ přivítal těmito verši slo-
ženými čistě pro tuto příležitost 
vyprodanou O2 arénu hudebník 
Pokáč.

Dvaatřicetiletý textař mnoha 
slavnějších zpěváků, než je on 
sám, nominovaný v nejznáměj-
ších hudebních anketách svůj 
největší koncert původně uvedl 
ve skromné rovině, kdy na pódiu 
s kulisami běžného pokoje 
zahrál písně pouze na kytaru či 
ukulele. Přesně tak totiž začínala 
jeho kariéra – v jednom malém 
pokojíku, s kytarou a hudebními 
videi na YouTube. V roce 2009 
měl svoje první živé vystoupení, 

na němž byl předskokanem. 
O šest let později vydal svůj 
debutový singl Vymlácený entry, 
následovalo debutové album 
Vlasy, další deska s názvem 
Úplně levej 
a jako poslední se představila 
Antarktida, jejíž křest proběhl 
právě v O2 aréně.

Na stage si písničkář postupně 
zval známé osobnosti i blízké 
přátele, s nimiž v minulosti navá-
zal spolupráce, jako je například 
Voxel, Jakub Děkan, Petra Göbe-
lová nebo Pavel Callta, se kterým 
společně poprvé naživo zahráli 
Písničku. Vystoupila také Lucie 
Bílá s písní Dobrý kafe.

V červnu roku 2021 vyzval 
Pokáč fanoušky 
k #pokacovocoverchallenge, kdy 
si s ním autor nejlepšího coveru 
na jeho píseň může zazpívat v 
O2 aréně. Nejlépe se této úlohy 
zhostil dětský pěvecký soubor 
Carmen s písní Co z tebe bude. 
Píseň Úplně levej v jejich podá-
ní spolu se smyčcovým Unique 
Quartetem dokázala rozsvítit 
celou O2 arénu. 

Hlavním hřebem večera se stalo 
vystoupení všech účinkujících 

najednou, včetně internetového 
producenta Kazmy a interpretace 
songu Cizí zeď, který byl sou-
částí projektu 1/10 od OneMan-
Show FOUNDATION. Doplnil se 
tak poslední díl skládačky této 
podívané.

Suma sumárum, pokud nejste 
nároční posluchači, občas si 
sem tam broukáte ve sprše 
a nevadí vám jednoduchý, ale 
zároveň chytrý humor, dejte 
Pokáčovi šanci. Protože ať už 
máte jakkoliv špatnou náladu, 
tyto veselé melodie vám nejed-
nou vykouzlí úsměv na tváři a na 
hodně dlouhou dobu je
nedostanete z hlavy. To vám 
mohu zaručit.

Foto: www.klapper.cz

Foto: www.klapper.cz
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- Ernest Hemingway

A podobně je to i se střední 
školou, kterou všichni završuje-
me maturitní zkouškou, avšak to, 
jak to dopadne, není jen na nás 
a naší fantazii.

Když jsem byla ještě na základní 
škole, tato skutečnost mě nijak 
zvláště netrápila, ale jakmile 
jsem přešla na střední školu, sta-
la se vcelku často zmiňovaným 
tématem. Dokonce i pro nás 
prváky. Přesto by naše hlavní 
starost měla být prolézt prvním 
ročníkem, nebo ne? 

Co si budeme namlouvat, ani to 
není ten nejlehčí úkol. Dokon-
čení jakékoli kapitoly, ať už je 
to uzavření prvního ročníku, či 
maturity, je z největší části naše 
práce, přesto to ale nepůjde 
bez pomoci a podpory našich 
učitelů. Ti jsou stejně jako my 

jedineční s různými povahami, 
hodnotami a cíli, které musíme 
respektovat. Cíle učitelů však 
mohou být rozdílné svou pova-
hou. Někteří si ve dne 
v noci přejí perfektně nás naučit 
k maturitě a některým zas bude 
stačit, pokud budeme dávat při 
jejich hodinách pozor, dobře se 
učit či se o dané téma zajímat. 
I když věřím, že úmysly učitelů, 
co se nás budou k maturitě 
snažit horlivě připravit, jsou 
dobré, doufám, že je nebudou 
dávat najevo dřív, něž maturita 
opravdu přijde. 

Pro nás prváky je teď sice zby-
tečné strachovat se ohledně 
maturity, ale co se bude dít, 
až skutečně nastane? Určitě to 
nejsem jen já, kdo – i když je 
teprve na začátku cesty – si živě 
představuje její konec. Rozdíl 

je, že tenhle si vysnívám podle 
svých občas dost nereálných 
představ. A tak i přesto, že je 
mi dokola opakováno, že ma-
turita je daleko a pro skutečný 
život není zcela zásadní, mám 
strach, neboť já jsem ke stejné-
mu závěru ještě nedošla. A když 
se zamyslím nad tím, jak rychle 
utekly ty první chvíle na střední, 
co když se zasním znovu, ale 
tentokrát už se budu třást před 
skutečnou komisí a snažit se 
vzpomenout si, z čeho že to 
vlastně vůbec maturuji? I když 
se této chvíle a jejího průběhu 
děsím, budu se pro teď snažit 
soustředit se na současnost, 
abych v budoucnu nelitovala, že 
téma maturita bylo v mé hlavě 
nepodstatně dlouho a úplně 
zbytečně. A doufám, že to stejné 
udělají i ostatní prváci.

„Při psaní románu je nejtěžší část jeho 
ukončení.“

Karolína Vávrová

Foto: Robyn Majerová
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