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„The entrance of your word brings light.“ 
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I I   Ú V O D N Í  S L O V O   

I I .  1   Ř e d i t e l  

V roce 2018 škola oslaví 215 let své exitence. Když jsem se rozhodl po vzoru 

svých předchůdců a předchůdkyně napsat úvodní slovo, tak jsem si položil 

základní otázku: „Jak ohodnotit nebo popsat život školy, která je více než 

50 krát starší než já?“ Upřímně musím napsat, nenašel jsem tu správnou 

odpověď. Necítím se ani dost starý, ani dost zkušený na hodnocení 

tak významné školy, jakou je bezesporu tato stará vážená dáma, která se 

narodila za posledního císaře Svaté ríše římské Františka II.  

Život školy nebyl nikdy jednoduchý, škola několikrát zanikla, aby se 

pak znovu jako bájný fénix zrodila z popela a obohacovala život 

města a okolního regionu způsobem, který zůstal do dnešních dnů 

nedoceněn. Absolventi gymnázia byli významní lékaři, profesoři, 

rektoři univerzit, vědcí, církevní představitelé, učitelé nebo prostě jen lidé, kteří prožili své životy 

v Kadani a okolí. Právě tyto osobnosti minulé i současné musí naplňovat každého ředitele úctou a pocitem 

zodpovědnosti za osud školy a její dobré jméno.  

V druhé polovině první dekády 21. století je škola moderní vzdělávací instituci s vybavením překračující běžné 

vybavení střední školy v České republice. V duchu své historie a významu gymnázií v České republice 

rozvíjíme poznání mladých lidí a vychováváme tolerantní osobnosti s citem pro mravnosti a morálku. 

Gymnázium v Kadani je přední střední školou, která propojuje vysokou kvalitu vzdělávání a odbornost 

v mezinárodním i českém měřítku. Profesoři a profesorky na gymnáziu často nejsou jen vynikající 

pedagogové, ale i uznávání odborníci ve svých oborech. Naším cílem však není být jen vynikající 

pedagogickou institucí, ale dáváme důraz na kladný vztah ke svým kořenům a kosmopolitní různorodosti. 

Současnost před nás klade otázky a zároveň výzvy ohledně zaměření českého školství. Mimo tyto výzvy 

v podobě hlubší specializace spojené s otevíráním oborů přijímáme, ale nezapomínáme na náš nejdůležitější 

úkol vychovávat budoucí osobnosti, které budou vytvářet společnost okolo nás. Škola podporuje 

interakci mezi přírodovědnými a humanitními obory, používání moderních metod a přístrojů, 

interdisciplinární spolupráci, i mezigenerační dialog umožňující mladým lidem čerpat životní zkušenost od 

starších. 

Děkuji Vám všem, že nám pomáháte s vytvářením Gymnázia v Kadani a věřím, že škola bude i nadále známá 

svou kvalitou a rodinnou atmosférou. 

Tomáš Oršulák 

ředitel a absolvent školy 
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I I .  2   S t a r o s t a  

Gymnázium v Kadani slaví v letošním roce již úctyhodných 215 let. Od svého založení v roce 1803 gymnázium 

významně přispívalo k vytváření kadaňských městských a regionálních elit, zdejší absolventi mířili na důležité 

středoevropské univerzity v Praze, Vídni, Innsbrucku, Mnichově, Lipsku či Berlíně. 

Kronika uvádí 21 členů městského zastupitelstva, kteří nejen svým souhlasem, ale 

i vydanými finančními a věcnými příspěvky umožnili zřízení gymnázia. V průběhu své existence gymnázium 

několikrát měnilo své sídlo, až nakonec v roce 1978 zakotvilo a zůstalo do dnešních dnů v ulici 5. května. 

Město Kadaň si velmi dobře uvědomuje význam jakékoliv vzdělávací instituce na svém území. Gymnázium je 

tradičním nositelem vzdělanosti a poznávání v našem královském městě, proto vždy mělo 

a i do budoucna bude mít naší podporu. 

Přeji kadaňskému gymnáziu nejméně dalších dvě stě úspěšných let existence. Všem stávajícím i bývalým 

pedagogům bych chtěl poděkovat za jejich obětavou a nedocenitelnou práci na poli vzdělávání. Absolventům 

gymnázia přeji, aby na svá studentská léta vzpomínali jen v dobrém a rádi se do našeho města vraceli. 

PaedDr. Jiří Kulhánek 

starosta města Kadaně 
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I I I   H I S T O R I E  Š K O L S T V Í  V  K A D A N I   

Jedním z nejstarších a nejdůležitějších 

intelektuálních ohnisek severozápadních 

Čech je město Kadaň, historické centrum 

Kadaňska ležící na samotném rozhraní 

Ústeckého a Karlovarského kraje. Naše studie 

představuje pouhou sondu do bouřlivých 

a často i dobrodružných dějin vyššího 

vzdělávání v někdejším královském městě 

Kadani od poloviny 13. do 20. století. 

Společně můžeme sledovat proměny 

kadaňského vzdělávacího systému, na jehož 

počátku stojí městská latinská škola, ve 

středověku a raném novověku hojně 

navštěvovaná studenty nejen z Kadaně, ale 

též z okolních krajů, a dokonce sousedních 

zemí, jejíž absolventi se významně 

zapsali do politických, náboženských 

a kulturních dějin českého státu a střední 

Evropy. Záměrem pojednání je přispět 

k obnovení historické paměti a posílení 

instituční identity zdejších středních škol, 

především pak kadaňského gymnázia, které 

je hlavním dědicem staletých vzdělávacích 

tradic a intelektuálním lídrem středního 

školství v Kadani i na celém českém 

severozápadě. 
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I I I .  1   P o č á t k y  l a t i n s k é  š k o l y  v  K a d a n i  

V 80. letech 12. století se knížecí trhové městečko 

Kadaň stalo majetkem rytířského řádu johanitů 

a někdy ve 30. až 40. letech 13. století 

byla rozrůstající se aglomerace povýšena 

na svobodné královské město. Komtur zdejší 

johanitské komendy u hlavního kostela Panny 

Marie (dnes Povýšení sv. Kříže) byl zároveň 

městským farářem. V severovýchodním cípu 

městského centra pak vyrostla další významná 

církevní instituce, minoritský klášter sv. Michaela. 

A právě v těchto souřadnicích se patrně již 

v polovině 13. století začala rodit zdejší městská 

latinská škola, která chlapce připravovala ke 

kněžské dráze nebo k dalšímu univerzitnímu 

studiu. Žáci („scholares“) se pod vedením faráře 

a školmistra učili latině a triviu, totiž gramatice, 

logice a rétorice. Městská latinská 

škola sídlila poblíž chrámu Panny Marie 

na hlavním náměstí, podle tradice to bylo v budově tzv. Staré školy (čp. 83). Za dohledu kantora žáci zároveň 

fungovali jako chrámový sbor a zajišťovali tak zdejší liturgický zpěv. Kadaňská škola byla hlavním vzdělávacím 

ústavem kadaňského děkanátu, poprvé doloženého v roce 1298, který zahrnoval celé dnešní Kadaňsko 

a Chomutovsko a z něhož se rekrutoval kněžský dorost pro farnosti od Krušných hor přes Poohří až po 

Doupovské vrchy. 

Jakýmsi protipólem městské latinské školy bylo 

místní řádové studium u minoritského 

kostela sv. Michaela, odkud vzdělaní 

bratři mířili především na generální studium 

při klášteře sv. Jakuba na Starém Městě 

pražském. K předním kadaňským minoritským 

intelektuálům patřil například bratr Mikuláš 

Chrzyen, který měl ovšem časté spory s farním 

klérem, navíc jej oslovovaly ideje valdenství, 

křesťanského nonkonformního hnutí, 

stíhaného tehdy jako hereze. V roce 1337 

stanul tento řeholník v pražském 

dominikánském klášteře sv. Klimenta před 

inkvizitorem Havlem z Hradce, o jeho dalším 

osudu však nevíme nic. Snad byl uvězněn, 

možná upálen.  

 Obr. 1 Otisk kadaňského pečetního typáře z doby kolem 
r. 1280 

Obr. 2 Panorama královského města Kadaně v polovině 14. století 
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K nejslavnějším okamžikům 

z nejstarších dějin kadaňské školy 

můžeme počítat panovnické návštěvy 

českých králů Václava II. (1287, 1295 

a 1297) a Karla IV. (1367 a 1374), 

který byl rovněž římským císařem, 

neboť žáci měli povinnost asistovat 

svým zpěvem při slavnostních 

bohoslužbách. K výrazným 

podporovatelům intelektuálního 

kvasu v Kadani patřili zdejší johanitští 

komtuři a městští faráři, 

zejména Seifried (†1356) 

a Johannes (1364 až 1374). 

Z úspěšných absolventů školy jsou 

v pramenech uváděni například 

Frenczlinus z Kadaně, od roku 1360 

oltářník u sv. Kateřiny v Týnském chrámu v Praze, nebo Mikuláš z Kadaně, královský hodinář Václava IV. 

a v roce 1410 spolutvůrce pražského Staroměstského orloje. 

Ve druhé polovině 14. století směřovala řada kadaňských žáků na různé středoevropské univerzity, 

zejména do Prahy, Vídně a Erfurtu. Velká kariéra čekala na Mikuláše z Kadaně (jméno Mikuláš tehdy náleželo 

k velmi oblíbeným), který byl od roku 1373 studentem samostatné právnické univerzity v Praze, jež se v roce 

1372 oddělila od pražského vysokého učení. Zároveň v letech 1373 až 1378 působil jako prokurátor 

arcibiskupské konzistoře. Od roku 1376 patřil už k duchovnímu stavu, v letech 1383 až 1391 vlastnil dům 

na Novém Městě pražském, ovšem znovu se připomíná teprve roku 1427 jako advokát arcibiskupské 

konzistoře. Na právnické univerzitě v Praze studoval též od roku 1386 Chřen Petrův z Mašťova a od roku 1397 

zde byl zapsán i Mikuláš Janův z Kadaně. Bakalářem svobodných umění se v roce 1374 stal na tamější 

artistické (filosofické) fakultě Mikuláš z Mašťova, který je k roku 1382 doložen jako student právnické 

univerzity a v roce 1406 jako farář v Turči v Doupovských horách, náležející ke kadaňskému děkanátu. Titul 

bakaláře svobodných umění získal roku 1401 také Martin z Čachovic, zaniklé farní vsi u Kadaně. 

V letech 1390 až 1393 byl arcijáhnem žateckým, sídlícím v Praze a dohlížejícím na klérus i školství kadaňského 

děkanátu, vzdělaný právník Jan z Pomuku, pozdější sv. Jan Nepomucký. Jakousi alternativou k oficiálnímu 

vzdělávání v Kadani byl okruh kolem měšťana Petera Ungara, rektora tajné valdenské komunity, který byl 

ovšem roku 1394 vyslýchán inkvizicí a nakonec upálen. 

Obr. 3 Budova tzv. Staré školy (čp. 83) za kostelem Povýšení sv. Kříže na 
Starém Městě v Kadani
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O finanční zajištění školy se kromě rytířského řádu johanitů a kadaňských měšťanů staral i sám král. 

Zcela zásadní je v tomto ohledu listina českého krále Václava IV., vydaná 12. června 1410 v Praze. Jejím 

prostřednictvím panovník povoluje purkmistrovi a konšelům, aby zakoupili úrok 20 kop grošů na některém 

svobodném statku v okolí města a ten použili k hmotnému vydržování kaplana a žáků městské školy („pro 

usibus capellani et scolarium“), kteří měli pravidelně zpívat při ranní mši u farního kostela Panny Marie 

v Kadani. Zdá se tedy, že zdejší latinská městská škola byla teď patřičně zajištěna a nic nebránilo jejímu 

dalšímu rozkvětu. 

Obr. 4 vlevo - Gotický arkýř pražského Karolina, srdce pražské středověké univerzity, uprostřed - Pamětní deska 
Mikuláše z Kadaně, odhalená r. 2010 na kadaňské radniční věži, vpravo - Staroměstský orloj v Praze, jehož 

spolutvůrcem byl r. 1410 hodinář Mikuláš z Kadaně 
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V roce 1409 došlo na pražské univerzitě k církevně – politické krizi, 

završené tzv. Dekretem kutnohorským. Od té doby 

směřovala většina absolventů kadaňské městské školy 

na univerzitu do Vídně a nově i do Lipska, Prahu považovanou 

za centrum hereze, kadaňští žáci pomíjeli. Po roce 1400 

měla škola patrně i svou vlastní knihovnu, kterou zároveň 

užívali i bratři ze sousední johanitské komendy. Absolvent 

kadaňské školy Matyáš z Chomutova studoval od roku 1412 ve 

Vídni a odtud se vrátil do Kadaně jako člen johanitského řádu. 

Přivezl s sebou tehdy i několik knih, jež se staly součástí kadaňské 

školní knihovny. V té bylo možné studovat spisy teologické 

i medicínské, číst latinské básně nebo biblické komentáře. 

Na počátku 15. století tak byla městská latinská 

škola v Kadani etablovanou vzdělávací institucí, která 

mohla směle konkurovat sousedním městským školám v Chebu, 

Žatci a Mostě. 

  

I I I .  2   K a d a ň s k é  š k o l s t v í  n a  p ř e l o m u  

s t ř e d o v ě k u  a  n o v o v ě k u  

Po celé 15. století byla městská latinská škola v Kadani důležitým 

rezervoárem středoevropských intelektuálů. Vzdělával se zde 

například i Peter Georg Nigri (†1484), kadaňský rodák, pozdější 

student na univerzitách ve španělské Salamance, francouzském 

Montpellier, italské Bologni, ale též v německém Lipsku 

a Ingolstadtu, významný dominikánský teolog a hebraista, rektor 

řádového generálního studia v uherském Budíně. Z roku 1462 

pochází zmínka o jmenování Johanna Heseltragera novým 

školmistrem čili rektorem kadaňské městské školy, a sice na návrh 

purkmistra a městské rady.  

Kadaňští měšťané též zřizovali různé nadace ve prospěch školy. 

V roce 1465 tak vznikl podpůrný fond pro chudé žáky, kteří by 

zbožně navštěvovali nemocné. Měšťan Karel z Března založil roku 

1470 obdobnou nadaci, přičemž stipendia byla vázána na povinné 

působení žáků v kostelním sboru a jejich zpěv na bohoslužbách, 

při pohřbech nebo před radnicí. Rektorem městské latinské školy 

tehdy většinou býval absolvent některé z okolních katolických 

univerzit, například v 70. letech 15. století vykonával tento náročný úřad bakalář Jodocus Czartner. 

Obr. 5 Iniciála „P“ v listě sv. Jeronýma, který 
je součástí rukopisu Matyáše z Chomutova, 

dovezeného po r. 1412 do knihovny 
johanitské komendy v Kadani 

Obr. 6 Výuka v městské škole na dřevořezu z 
15. století 
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Veronika Roubínová 

4. A 2017/2018 

Téma: Dobrodružství v klášteře 

Duše kláštera 

Je to už pár let, co jsem začala pracovat jako průvodkyně pro Kulturní zařízení v Kadani. Nejprve jsem 

pomáhala v galerii, později prodávala vstupenky na baště. Koncem léta jsem už provázela skupinky 

nadšených turistů na ochoz naší typicky bílé radniční věže. Moc mě to bavilo a dalšího roku jsem se 

dočkala „povýšení na klášter“. 

Ten se mezi námi průvodci považoval a stále považuje za nejtěžší z objektů. Oprávněně jsem se tedy 

bála, co mě bude čekat. Když přišla první várka textů k naučení, zůstala jsem s pusou dokořán. Email 

od nejvyššího z šéfů hlásal: „Prozatím bude stačit, když se naučíte tohle.“ V příloze jsem ale našla 40 

stránek. To se přeci nedá zvládnout? Pár dní na to přišel zbytek výkladů a já měla sto chutí to vzdát. 

Nakonec jsem se ale vrhla do studování. „V západní části severní boční lodě klášterního kostela se 

nachází řada zpovědnic z konce 17. století,“ četla jsem na jednom z vytisknutých papírů. V té době 

jsem ale ještě ani netušila, kde je klášterní kostel, natož abych věděla, co je západní část jeho boční 

lodi. Byla jsem bezradná. 

Týden nato jsem šla do kláštera na zácvik. Prováděl mě nejzkušenější z „šéfů průvodců“ a já jen zírala. 

Strávili jsme uvnitř přes tři hodiny a já měla pocit, že ať ukážu na jakoukoliv šmouhu na zdi, tak k ní 

dostanu půlhodinový příběh, jak a proč se tam vzala. První moje služba následovala zanedlouho poté. 

Text se mi pořád ještě trochu motal, ale bylo to mnohem lepší, než jsem očekávala. Největším 

problémem byla orientace. Klášter se pro mě stal bludištěm bez vytouženého cíle. Hned ráno jsem 

místo do kanceláře vtrhla do knihovny a cestu zpět ke kase hledala deset minut.  

Když jsem se konečně vrátila, čekal tam na mě právě pan šéf. Podal mi klíče a řekl: „Odemkněte prosím 

kostel, já jdu nahoru rozsvítit.“ S úsměvem jsem vzala obrovský svazek a vydala se zpět do útrob 

kláštera. Dveře od kostela jsem našla kupodivu rychle, ale pasující klíč jako by zmizel. Konečně se 

mi podařilo odemknout. Opatrně jsem otevřela masivní dveře, zevnitř se vyvalil ledový vzduch a mně 

naskočila husí kůže. Bojácně jsem nakoukla dovnitř, abych se ujistila, že tam nikdo není, 

a upalovala zpět.  

První návštěvníci dorazili hned na desátou. Starší a zkušenější kolega prohlásil, ať si je rovnou vezmu, 

že on nejspíš bude muset do banky pro docházející drobné. Navenek jsem se snažila být seriózní, ale 

uvnitř se mi nervozitou stahoval žaludek. Co když to pokazím? Řeknu něco špatně? Nebo se nedej bože 

ztratíme? Nakonec jsem ale sebrala všechny zbytky své odvahy, pozvala dva mile vypadající páry 

dovnitř a začala s výkladem. Samotnou mě překvapilo, kolik jsem toho ze zácviku pochytila. Dokonce 

jsem zvládla odpovídat i na všetečné dotazy. Šlo to zkrátka jako po másle.  

Na závěr prohlídky jsem se s návštěvníky rozloučila a s pocitem hrdosti a zadostiučinění se vracela ke 

kase. Dlouho mi to ale nezůstalo. U kasy totiž nikdo nebyl a od zamčených dveří ven jsem klíče ještě 

nedostala. Co teď? Přeci tady nemůžeme zůstat? Vzala jsem do ruky mobil a vytočila šéfovo číslo. 

Telefon vyzváněl a vyzváněl, ale nic se neozývalo. Už to vypadalo, že budeme muset čekat na záchranu, 

když v tom mi to došlo. „Kostel má ještě postranní vchod! Jsou tam dveře, které byly prostříleny 
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císařským vojskem při nahánění francouzské armády roku 1742,“ pamatovala jsem si z jednoho 

z mnoha studijních materiálů. „Pojďte, něco mě napadlo!“ prohlásila jsem a vydala se kupodivu 

i správným směrem.  

Ony dveře jsme nalezli jednoduše, s klíči to bylo složitější. Zkoušela jsem jeden po druhém a pořád nic. 

Už jsem přestávala věřit, když v tu chvíli, „cvak!“ zámek povolil. Dveře se otevřely a … za nimi byly další. 

Netrvalo však dlouho a poradila jsem si i s nimi. Návštěvníci byli nadšeni. Ptali se, jak dlouho už tu 

pracuji, a když jsem jim řekla, že je to můj první den, zůstali na mě chvíli s údivem koukat. Pak se ale 

rozesmáli, že takový zážitek už dlouho neměli a spokojeně se se mnou rozloučili.  

Chvíli jsem se za nimi dívala a poté se zamkla zpět do kláštera. Sama jsem uvnitř ještě nikdy nebyla! 

Tep se mi zrychlil a vydala jsem se zpět ke kase. Z okolních stěn na mě zírali světci a znovu 

mi naskočila husí kůže. „Jsi tu sama, buď v klidu,“ chlácholila jsem se a přidala do kroku. U kasy stále 

ještě nikdo nebyl, a tak jsem si sedla na židli a vytáhla svačinu. Když jsem dojídala jablko, uslyšela jsem 

divné zvuky. „Už jsi paranoidní,“ říkala jsem si potichu. Šumění však nepřestávalo a mně to nedalo 

a šla jsem za ním. Dech se mi zrychlil, srdce jsem měla z úzkosti až v krku, ale ten zvuk mě mámil blíž 

a blíž. Ozýval se z prvního patra, tak jsem pomalu kráčela nahoru po schodech. Jejich nepříjemné vrzání 

akorát doplňovalo děsivou atmosféru tamějších prostor. 

Nahoře nikde nikdo, tak jsem pokračovala dál. Když jsem však vešla do další chodby. Vyjekla jsem 

strachy a opustila zbytek jablka, které se odkutálelo pryč. Na druhé straně stál muž. Byl malý, zvláštně 

oblečený a probodával mě pohledem. Krve by se ve mně v tu chvíli nedořezal. Chtěla jsem utéct!… ale 

došlo mi, že stejně nemám kam. Jak jsem se tak na něj dívala, říkala jsem si, že ho odněkud znám. Nebyl 

to totiž nikdo jiný než … pan šéf. Spadl mi obrovský kámen ze srdce a vydala jsem se mu naproti. 

Prohlásil, že vzal jednu paní na prohlídku expozic v horním patře a sháněl se po mých návštěvnících. 

Když jsem mu popsala naše patálie, tak mě s úsměvem pochválil a já se v tu chvíli cítila znovu 

povýšena.  

Zbytek dne proběhl v klidu, neboť kvůli špatnému počasí moc lidí nedorazilo. Večer jsem šla opět 

zamknout kostel, ale než jsem to udělala, vešla jsem dovnitř a prohlédla si nádherně zrestaurované 

fresky světců. Už na mě nezírali ani mě neprobodávali pohledy, ba naopak vypadali, jakoby hrdě 

avšak s úctou chránili všechno kolem. Mile jsem se na ně usmála a v ten moment se mi zdálo, že 

mi úsměv vracejí. A nejen úsměv, bylo v tom něco hlubšího slovy nepopsatelného. To něco mě 

natolik uchvátilo, že jsem dodnes schopná si vybavit, jak ten den přes vitráže prosvítalo zapadající 

sluníčko. Hrálo si s barvami, až vše vypadalo jako pouhý sen. Ještě mnohokrát poté se nám během 

služby stalo, že se samy zavřely či otevřely dveře, zhaslo světlo nebo rozkřičel alarm. Návštěvníkům 

jsme vždy tvrdili, že je v klášteře duch naštvaného mnicha, který tu v noci straší a přes den tropí 

neplechy. Ať už to tak je nebo ne, klášter svou duši určitě má, ale jen my průvodci, takřka srostlí 

s klášterem, víme to, co pouhý návštěvník nemůže pochopit. 
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Tomáš Čech 

Sekunda 2017/2018 

Téma: Přidej se k nám – jsme prima team 

Fotbal, to je hra 

Od čtyř let hraji fotbal, na začátku to pro mě byla pouze povinnost, kterou jsem plnil, protože si to můj 

tatínek trenér přál. Pamatuji si, jak jsem jako malé dítě chodil na tréninky ubrečený, s nudlí u nosu, 

protože se mi na hřiště vůbec nechtělo. 

 Brzy jsem ale přišel na to, že fotbal není jen o dřině a potu, že je to sport založený na souhře, 

kamarádství, porozumění a spolupráci hráčů. A to byl důvod, který mi přinášel potěšení. První výhra, 

na které jsem se podílel, mi přinesla nadšení z pocitu vítězství a společné radosti v kabině. Nejhezčí byl 

pro mě zážitek, kdy jsem měl příležitost zahrát si za dorost na celé hřiště, mladší hrají na půlku  

Ráno mě tatínek vzbudil se slovy:“ Čechíno, vstávej, chceš si zahrát za dorost?“ Nejdříve jsem si myslel, 

že jde o vtip, ale poté mi došlo, že asi ne. Rychle jsem si zabalil, v kabině jsem se převlékl a šel se 

rozcvičit. Jednalo se o zápas proti Ústí nad Labem. Utkání bylo napínavé, nejdříve jsme prohrávali, ale 

poté se zápas otočil a my jsme během několika minut dali tři góly. Nakonec zápas skončil výsledkem 

3:2. My jsme vyhráli a slavili jsme v kabině. Všichni jsme měli velkou radost, 

rozebírali zápas a vraceli se k důležitým okamžikům utkání. Už za mladší žáky jsem vždy hrál v obraně, 

ale v tomto zápase jsem hrál pravého záložníka. Gól jsem sice nedal, ale na dva jsem nahrál. Po 

výborném výkonu na hřišti si mě kluci o sedm let starší zvolili svým kapitánem. To byla pro mě velká 

pocta. 

Fotbal mi zaplňuje skoro celý volný čas, protože trénuji jak za mladší žáky, tak i za starší. Je to sport, 

kde jsem se opravdu našel. Zažívám zde pocity, které bych sám u počítače nikdy nezažil. Během doby 

co hraji fotbal, jsem zažil spoustu krásných a vzrušujících okamžiků. Nejme jenom hráči, jsme 

i kamarádi, kteří společně prožívají jak vítězství tak i prohry. Když se nad tím tak zamyslím, je důležité 

někam patřit a společně vše sdílet. Nepředpokládám, že budu hrát fotbal profesionálně za Real Madrid, 

ale vím, mě fotbal bude provázet celý život. 

Nikdo by neměl zůstat sám a kdo neví co s volným časem a má trochu sportovní talent, měl by se přidat 

k nám.  

  

 SPORTU ZDAR A FOTBALU ZVLÁŠŤ 
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Veronika Roubínová 

4. A 2017/2018 

Hudba spojuje, umožňuje porozumění i beze slov 

Úžasná katastrofa 

Byla zima, pomalu se blížily Vánoce a k místnímu kulturnímu domu spěchaly davy. Ženy i dívky 

v pestrobarevných šatech, muži v oblecích a mladíci v bílých rukavičkách, ti všichni nadšeně přicházeli, 

odkládali kabáty v šatně a usedali na svá místa. Na zakončení tanečních kurzů nechyběli ani oni dva, 

oba natěšení a zároveň nervózní.  

Hned po příchodu se všichni účastníci tanečních shromáždili kolem svého lektora. Ona se svým 

tanečníkem, on se svou tanečnicí na druhé straně hloučku. Podle domluvy měla následovat 

zkouška polonézy, ale žádná velká akce se neobejde bez pohromy. „Kapela nepřijede,“ oznámil 

postarší taneční mistr. Následovalo sice ujištění, že přijede kapela náhradní, ale ani ta to bohužel 

nestihla na začátek plesu. Celý harmonogram byl tedy posunut a pozměněn. Organizace večera se 

zhroutila a kromě soutěže se musely taneční páry dělit o parket i se všemi ostatními, na dárkovou 

volenku se úplně zapomnělo. Pesimisté by akci prohlásili za katastrofu. Pro ně dva však byl tento večer 

něčím víc.  

Ona seděla u stolu s rodiči a víc než se svým tanečním partnerem tancovala se spolužákem ze školy. 

On se snažil ukrýt v davu. Kolem něj se hemžily skupinky lidí, ale jeho si nikdo nevšímal, a tak ji potajmu 

sledoval. Ona šla na parket s každým, kdo ji požádal o tanec. Doufala, že třeba přijde i on, ale 

nevěřila tomu. Měl možnost s ní tancovat kteroukoliv předešlou hodinu kurzu a nikdy nepřišel. 

O přestávce vždy zůstávala s kamarády na sále a povídali o všem, co je v danou chvíli napadlo, smáli se 

vtipům a užívali si každou chvilku. On vždy někam zmizel, objevil se až těsně před začátkem další části, 

nebo zatvrzele seděl na svém místě a uhýbal jejím pohledům. Když už se jejich pohledy setkaly, bylo to 

jen na chvilku, než oba úlekem či nervozitou ucukli.  

Mám pro ni jít? To kdybych věděl. Nebude to trapné? To víš, že bude. Stojí to za to? Asi jo. Ale co když 

nebude chtít? To je dost možné, proč by taky chtěla. Nikdy pro mě během tanečních nepřišla, i když 

měla možnost. 

Přijde? Nejspíš ne. Mám ho o tanec požádat já? To by byl trapas. Ale co když už nikdy nebude možnost?  

Mysleli na to samé, akorát si oba tak málo věřili. Ona čekala a čekala a on se vždy, když už vstával, 

zarazil a řekl si: „Další tanec.“ Odvahu sebral až v druhé polovině večera, kdy se sálem rozezněly tóny 

valčíku. Raz, dva, tři, dva, dva, tři. Přidal do kroku, aby ho někdo jiný nepředběhl. „Smím prosit?“ 

Otočila se na něj s úsměvem, který mu dodal tak potřebnou odvahu, vstala a podala mu ruku. Odvedl 

ji na parket, záměrně až na druhý konec, aby unikli pohledům směřujícím od stolu. To nejtěžší měl 

za sebou, jednu ruku jí položil na lopatku, ona tu svou na jeho rameno a začali tančit. Raz, dva, tři, dva, 

dva, tři. Její původní obava, o čem se budou spolu během tance bavit, byla úplně zbytečná. Oba se 

zaposlouchali do hudby. Vedla je parketem, a přestože spolu tančili poprvé, byli jako jeden, 

nešlapali si na nohy, vyhýbali se všem ostatním a beze slova se točili v rytmu valčíku, až je z té 

rychlosti rozbolely nohy. Náhle nepotřebovali slova na to, aby věděli, že myslí na to stejné. 

Ani jednomu z nich se doposud netančilo tak lehce.  
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Když dozněly poslední tóny, už to mezi nimi bylo jiné. Zeptal se, jestli ji má odvést, nebo zůstanou 

na parketu. „Ještě jeden tanec.“ Jediné, co v tu chvíli chtěla, bylo zaposlouchat se do další melodie 

a nikdy nepřestat tančit. Další skladba byla pomalá, tak se pohupovali z nohy na nohu 

a slova přišla sama. A nejen to, konečně si uvědomili, že i přes všechnu tu nervozitu to za to stálo a že 

ani jeden nechtějí, aby to byl jejich poslední tanec. Ať už to bylo hudbou nebo tancem samotným, stalo 

se mezi nimi něco, na co už nikdy nezapomněli.  
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