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Vzpomínka na učitelku a kardinální trapas  

 

Vzpomínka na nejoblíbenější učitelku  

Ve svém vzpomínání se vrátím o pár let zpět na dobu mého středoškolského studia, kdy jsem 

poznala jednu paní učitelku, která svoji práci vykonávala ze srdce a stala se mým velkým 

vzorem. Vyučovala nás shodou okolností český jazyk, jazykové praktikum a pár vyvolených 

navštěvovalo i kroužek rétoriku, který paní učitelka také vedla. Dovolte, abych vám představila 

paní D.   

I díky ní mi krása českého jazyka přirostla k srdci. Milovala jsem především hodiny literatury, 

stala se vášnivou čtenářkou všeho, co se mi dostalo pod ruce. Chtěla jsem se stát paní učitelkou, 

jaká byla i paní D. Ovšem osud mě zavál jinam… Dodnes se domnívám, že být kantorkou, je 

to nejkrásnější poslání pod sluncem. Ovšem já mám trošku větší ambice. Chtěla bych se stát 

dětskou spisovatelkou a přinášet dětem ve svých příbězích a pohádkách radost… 

Ale zpět k paní D. Tak si říkám, že to bylo asi osudové setkání. Paní učitelka je člověk, který 

mě tenkrát velmi ovlivnil. Pozitivně ovlivnil. Ve svých hodinách nás dokázala „vtáhnout“ do 

děje každé probírané látky. Měla srdce na správném místě a uměla naslouchat, nebrat věci jako 

samozřejmost, ale zamyslet se nad „tím“, proč „to“ tak je či proč se „to“ děje. Její hodiny jsem 

milovala a těšila se do školy. Odjakživa jsem měla školní prostředí ráda, cítila jsem se tam 

fajn…  

Samozřejmě, že je to hodně o lidech. Měli jsme i učitelky, které nic nenaučili, a tak je to i všude 

v životě. Narazíte na lidi, kteří vás pozitivně ovlivní, nebo vás něčemu mohou naučit. I zlé 

zkušenosti nás ovlivní. Myslím si a věřím, že existuje něco jako osud či osudové setkání, chcete-

li. Ovšem také se domnívám, že osud se dá alespoň trochu pozměnit, ovlivnit vlastní pílí, vlastní 

touhou či vlastním snem.  

A rovněž věřím, že vše má svůj čas. S paní učitelkou jsme všichni zažili hezká školní léta. 

Dokonce jsem měla pocit, že se nám přihodily podobné „věci“. Zažily jsme podobné situace. 

Jak jsem již konstatovala, naučila nás toho hodně nejen v českém jazyce, ale dala nám řadu rad 

do života.  

Děkuji, že jste mi dovolili na paní učitelku zavzpomínat. Přeji především všem studentům, aby 

jim i ty jejich vyučující přirostli k srdci, naučili je více než stojí v knihách, pozitivně je ovlivnili 

a zanechali v nich krásné vzpomínky. Vzpomínky na svá krásná školní léta. Život je krásně 

úžasný. Tak běžte a žijte. 

 

 

 



Kardinální trapas  

Může to znít na první pohled zvláštně, ale školní prostředí mi vždy bylo blízké a do školy jsem 

chodívala ráda. Je to už pár let, co jsem ze školy pryč, zažila jsem mnoho šťastných chvilek, 

ale pohrávám si s myšlenkou, že bych si na „stará kolena“ dodělala vysokou školu 

pedagogického zaměření. Uvidíme, kam mne osud zavane, ale nyní se vrátíme v mém 

vyprávění o pár let dříve, kdy jsem ještě navštěvovala nejmenovanou střední školu.  

Ten den jsme po škole s děvčaty oslavovaly svátek naší milé spolužačky. Sedly jsme si do 

kavárny a naobjednaly jsme si, jak se sluší a patří. Když už měla naše spolužačka svátek, tak 

jsme si řekly, že to oslavíme stylově i jednou skleničkou alkoholu. Podotýkám, že nám všem 

bylo již osmnáct let. A znáte to, jak člověk není zvyklý pít alkohol, stačí mu málo, aby byl 

veselý. Alespoň já to tak měla. Nyní alkohol nepiju vůbec, snad by se dalo říci výjimečně, abych 

neurazila při nějakých jedinečných situacích. Byla jsme vlastně všechna děvčata v dobrém 

rozpoložení a měly jsme jít ještě na jednu historickou přednášku tady v Přerově. A tak po 

úspěšné „oslavě“ jsme dorazily na místo určení s tím, že se polovině děvčat chtělo na dámy. 

Tam se mi stal opravdu trapas nad trapas. Když už jsme v děvčaty byly na odchodu, přišla paní, 

která mi odněkud byla velice povědomá a já tomu nasadila korunu. Povídám jí: „Jééé, my se 

odněkud známe?“ „Samozřejmě, ze školy,“ odvětila tato dáma ve středním věku. A trapas byl 

na světě. Pak jsem si ihned vzpomněla, že tato skvělá paní učitelka nás suplovala německý 

jazyk za naši nemocnou kantorku. To jsem to tedy opravdu vymňoukla. Děvčata z toho měla 

obří záchvat smíchu a my celkově nestárnoucí vzpomínku na středoškolskou oslavu svátku naší 

milé spolužačky.  

 


