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Breaking News 
 Kryštof tu pusu v hodinách prostě 

nezavře. 

 Valča po dlouhé době taky promlu-

vila za třídu. 

 Bea zase napsala něco silného. Ale 

mohla by taky někdy něco udělat. 

 Tom strká nohy tam, kam nemá. 

 Lenka to měla v poslední době těžký, 

ale zvládá to. 

 Nata dostane čokoládovou medaili 

za řečnictví. 

 Kačka je třeštidlo. 

 Pája se furt culí nebo cuká, ale nic 

koudného z ní nevyleze. 

 Maruška chce být první. Je přece na 

Bé. 

 Matěj je členem triumvirátu. 

 Dan je členem triumvirátu. 

 Zdenál je silák. 

 Pepa je členem triumvirátu. 

 Jiří už k nám do třídy nechodí. Ať se 

ti daří, Jiří. 

 Bára už k nám do třídy nechodí. Ať 

se ti daří, Báro, a děkuju za všechno 

pěkné, co jsi pro naší třídu udělala. 

 Klára má novou školní povinnost. 

 Kristýna k nám přišla a hned se 

nestačila divit (asi). 

 Roman je nějaký nad věcí. 

 Saša jede. Teda už zařadil zpátečku, 

naštěstí. 

 

 Ani jsem netušila, že by se mohlo 

někdy něco takového stát (to nikdo). O 

přestávce si vzal pan učitel žákovskou od 

pár lidí ze třídy, některým i volal domů. 

Když jsem si přečetla, co v ní bylo napsá-

no, hledala jsem příčinu. Víte, ani za boha 

by mě nenapadlo to, co to ve skutečnosti 

bylo. Telefony, okey tohle beru, nemám 

problém přiznat, že jsem nedělala práci, 

kterou jsem měla, ale šikana mojí spolu-

žačky? (hele, prostě jste udělali nějaké 

hnusné věci a neprošlo to) 

 Báro, nezlob se na mě, ale asi nás 

vůbec neznáš, protože tohle ti snad nemůže 

uvěřit nikdo, kdybys tohle zkoušela na jiné 

školy a třídy, nebyl by asi problém, my ale 

jako třída vynikáme dobrým kolektivem a 

spoluprací, tohle bylo celkem mimo. Víš, 

nevím, co si tímhle chtěla dokázat, ale to-

hle si už u nás nespravíš, naštěstí to doká-

žeme sami.  

 Jeden den přišel pan učitel s paní 

zástupkyní do třídy a řekli nám spoustu 

věcí k nám, a k šikaně, v tu chvíli jsem 

necítila vinu a myslím si, že ani jeden 

z nás. Zklamal mě pan učitel (vzájemné), 

nehorázně jsem byla zklamaná z toho, že 

prostě se nás na to ani nezeptal, nepřišel, 

prostě ji uvěřil. Všechno se rozpadlo… 

nedokážu k ní popsat nenávist, vadila mi ta 

nespravedlivost, nevím, jak mohla dokázat 

pokazit tolik věcí, dobrou atmosféru, vztah 

mezi učitelem a námi, a důvěru.  

 Rozhodli jsme se bojovat, sepsali 

jsem na papír spoustu věcí, které od Báry 

k nám nebyli fér, a odevzdali to panu učite-

li, řekl nám, že je to prostě fajn, že se 

takhle zvládneme dohodnout na něčem, 

řekl, že, ty telefony vyřešíme, a Báru nějak 

taky. Netušila jsem, že po tom všem, co 

jsme mu řekli a obhájili se, že na třídních 

schůzkách řekl to samé, i přes to, že jsme 

mu řekli, že tohle se nestalo, nevím, čím 

vás oslepila, ale je fakt „dobrá“. (naopak, 

třídní schůzky byly z naší strany v rámci 

možností objektivní, i to co jste mi říkali, 

jsem do nich zahrnul). Cítila jsem se ve 

škole špatně, mezi učiteli mi taky nebylo 

nejlépe, když jsem poslouchala různé 

narážky na šikanou a doma to samé, ne-

bylo to příjemné. Dokonce se jí málem 

podařilo vyštvat 2 spolužáky ze školy, i 

přesto, že všichni jsme spolu 11 let a 

holka, která se objeví na 2 roky dokáže 

tolik.  

 Nelituju jejího odchodu, naopak 

jsem ráda, že se ukázalo, jaká je, takový 

člověk do naší party nepatří!  

 Po všem, co se stalo, nás čekala 

hodina s panem učitelem (středa 

20.9.2017). Přišel do třídy v černém 

(pohřební outfit) posadil se, a začal. 

Spoustu věcí, co jste řekl, mě zasáhlo, a 

ještě hůř, co jste nám ukázal na videu 

kde vše mažete, SKUPINA, vymazání 

Věštců- na tomhle jsme strávili tolik 

času, vím i vy, ale my také, smazání fo-

tek? - tohle bylo to nejhorší, co byste 

mohl udělat, tolik zážitků, která si nese 

každá fotka, bylo neuvěřitelné vymazat 3 

roky.  

 Že jsme vám vzali 3 roky?.. za 

mě bych to řekla takhle, ano 3 roky, né 

vaše, ale naše, všech, jsou to tři roky 

práce, stálo vás to spoustu úsilí, práce a 
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Vážení čtenáři, 

školní rok začal v devítce dra-

maticky, jak ještě nikdy. Prv-

ní článek Věštce je jedním ze 

způsobů, jak se s takovou 

situací vypořádat. Pokud vám 

budou  věci připadat vytržené 

z kontextu tak vězte, že je to 

především pro nás. I druhý 

článek, ačkoliv ne tak drama-

tický, svědčí o síle a výkyvech 

energie ve třídě. Tenhle Věš-

tec je prostě silný. 

              Pan učitel Schlemmer 

Mnohonásobný symbol naší třídy. 
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zdraví, máte pravdu, však ale není pravda, že za to vše 

jsme se vám odvděčili nadávkami, taky jsme řekli děkuji, 

taky jsme se smáli, taky jsme toho prožili spoust pěkné-

ho, a né jen 3 roky v háji, tohle mě zabolelo, za 3 roky 

toho bylo spoustu pěkného i zlého, ale víte co? Vždy 

jsme to vyřešili, někdy to šlo hůř, někdy líp, ale zvládli 

jsme to společně, vždy to společně zvládneme.  

 Je pravda, že jsme byli i hnusní, ano i nadávky 

na vás padli, ale neříkali jsme to jen tak, prostě jsme byli 

naštvaní. Sama za sebe se omlouvám, bylo to hnusný. 

Když nám ukázal video, jak vše mazal, bylo neuvěřitelné, 

jak některé to fakt zasáhlo, brečeli jsme… (Takže, říká se 

tomu život: vznikne situace, kterou nezaviním. Naopak se 

tři roky snažím takovým situacím předejít. Od začátku 

vím, že jediné, čeho se dosáhne, budou ztráty na všech 

frontách a všechny řešení jsou špatné. Objevují se stále 

nové informace – nejpřesnější výraz jsou ******. Jsem 

ve škole, „musím“ všechno řešit asertivně, korektně, di-

plomaticky, i když to nikam nevede. Brodím se tím hnu-

sem od žáků a rodičů. Hranice překročena – takhle teda 

ne. Třída a vztahy jsou rozložené. Vrátil jsem se kvůli 

svoji třídě. Má cenu něco říkat, vysvětlovat, opravovat a 

být dál za blbce? Nikoliv. Logicky, a vždycky jsem si to 

chtěl zkusit, nastala destrukce – jediné možné dveře buď-

to ke konci nebo novému začátku. Smysl to mělo, stálo to 

za to.)     

 Došlo mi, že o tohle přijít nechci, že je to něco, 

co patří do mého života. Není to jen učitel a učení, stojí 

za tím spoustu jiných věcí… učíme se s vámi ne jen an-

gličtinu a další předměty, ale důvěřovat, řešit problémy. 

Naučili jsme se toho spoustu, někdo si od vás vzal více, 

někdo méně, ale každý aspoň trochu. Hodina pokračovala 

dál tím způsobem, že vše co pro nás pan učitel vyrobil, 

dal si na tom záležet, tak jednoduše vzal a zlomil.. zničil, 

kladivem začal bouchat do Finýho… (všechno to bylo 

skvěle vyrobeno a slepeno, šlo to ztuha)  atmosféra klesla 

definitivně (bod mrazu). Byla to nejhorší hodina. Třída 

vypadá/la hrozně, uvědomili jsme si, že ty věci tam nebyli 

jen tak… že každá věc nám to tam dělala hezčí… bylo to 

smutný. Vím že tohle nebylo protože by jste se zbláznil 

(he, naopak jsem celou dobu přesně věděl, co dělám a 

proč, i když s nejasným výsledkem) a přišel do třídy a 

všechno rozbil a odešel, vím že tohle bylo za účelem, 

abychom si taky uvědomili spoustu věcí, hodně jsme toho 

i přehlíželi, vím, že vám muselo být hrozně, ale taky vím 

že to tak nenecháme.:) 

  Líbí se mi, že jsme prostě takoví, vždycky nás 

něco spojí a začneme přemýšlet a konat. Začali jsme ho-

dinou, kdy jsme se omluvili, kdy jsme všechno vysvětlili, 

jak jsme to brali my, jak to vidíte vy (prostě takovej roz-

chod a usmiřování, však to znáte. Těžký rozhovory). 

 Všechno začalo být lepší, už to nebylo jen pro-

cházení okolo pana učitele bez toho, aniž bychom se us-

máli, aniž bychom se pozdravili. Nastala jedna zajímavá 

chvíle ve třídě, když jsme si jako tak nějak všechno vyjas-

nili a nastalo ticho, otázkou bylo..“ co teď?“ co budeme 

dělat dál..? Vše je zničeno?  

 No.. Tak samozřejmě jsme tomu dali pár dnů 

pauzu, pan učitel přišel do třídy s papírama, abychom se 

všichni vyjádřili k celé té situaci, protože většinu jsme 

odvyprávěli my s Kačkou, tak aby měli šanci i ostatní a 

na druhý den už jsme jednali. Naštěstí přišel s úsměvem, 

a nálada prostě stoupla, ještě více stoupla, když jsme se 

dozvěděli, že máme fotky a Věštce, díky bohu!♥  že zalo-

žíme zpět skupinu, že prostě začneme od znovu. Všechno 

jsme si uvědomili, aspoň každý trochu. 

  Jsem ráda, že to vždycky zvládneme, společně!  

Třída mě učí, že všechno prostě nemůže jít hladce tak, jak 

si představujeme, a musíme prostě bojovat, vyhráli jsme, 

znovu a lépe, týmová práce. (no, velmi cenná lekce, draze 

zaplacena) Smekám před učitelem, je to s námi náročný. 

     

                                       - Nata 
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 Prázdniny celkem katastrofa, a tak to začalo tím 

že, nás napadlo s Kačkou a panem učitelem, že bychom 

si to mohli jet užít na Rejvíz. Seženeme spolužáky a je-

dem. 15.8. jsme se sešli  se Sašou, Kryštofem, Romanem, 

Klárou, Lenkou a Kačkou na autobusáku v Jeseníku a 

hurá na výlet. 

 Vůbec se mi nechtělo, abych řekla pravdu, moje 

závislost na mojich kamarádech z Vápenné je přes čáru, 

ale tak dotlačila jsem se k tomu, změna musí být, že? 

V autobuse jsem si to už začala užívat, do té doby, než 

jsem se dozvěděla o tom, že nebudeme na chatě sami. 

Celkem pozdě, nemyslíte, pane učiteli? (a co jsi čekala, 

když jedem na Rejvíz v létě? Že tam bude pusto a prázd-

no?)  

 Hned co jsme přijeli na Rejvíz, jsme si šli zjistit 

nějaké koupání, abychom mohli jít do vody, teda oni. Já 

jsem měla trošku havárii a zlomila si už na začátku 

prázdnin ruku, takže jsem se na ně jen dívala, byla jsem 

fotografka jak vyšitá. 

 Večer jsme si po dlouhé době zase opekli špe-

káčky a nahodili (strašidelnou) atmosféru u ohně, do té 

doby než po sobě začali všichni řvát kvůli pití (caprisone) 

(tohle bylo tragický, blbý vtip se zvrhl v hysterické ječení 

a ostudu po celé chatě. Poprvé a ne naposled jste se mezi 

lidma chovali tak, že jsem se za vás styděl a nebyla 

s váma žádná domluva). 

 Šli jsme to trošku zlepšit procházkou a historka-

ma o duších. (Taky proběhla debata o životě, kde už ně-

kteří z vás projevili, že dokážete zajímavě přemýšlet o 

životě. Samozřejmě tato příjemná zkušenost musela být 

draze zaplacena, jako vždy s váma). 

 Večer byla nádherná obloha, našli jsme si místo 

uprostřed velké louky a koukali na hvězdy (tohle nikdy 

nezklame). Večer už jsme dělali jenom bordel, bordel a 

bordel (skvělé!), občas se nám prostě nechce jít spát ve 12 

hodin jak panovi učitelovi. Samozřejmě, když nespíme 

ještě ve 2 ráno, tak pan učitel většinou taky ne, většinou 

obchází pokoje, noční zábava. 

 Druhý den ráno jsme museli vstávat asi kolem 

9té, což o prázdninách neexistuje, ale nějak jsme to zvlád-

li. Ráno čekala snídaně u bazénu, koupání jsme trošku 

vylepšili igelitem na sádru a spoustou sáčků, jo naprosto 

všechno dopadlo skvěle, voda se tam nedostala a já mohla 

spokojeně plavat a skákat šipky do bazénu, perfektní.  

 Druhý den byla celkem špatná nálada, občas 

někdo vyšlápne ráno levou nohou a celý den to nemá moc 

lehký (konkrétně jeden člověk, který to od rána ruinoval 

všem ostatním), takže jsme se ještě všichni stačili pohádat 

při ohni, při obědu a při cestě na Mechové jezírko. Oběd 

vařila Lenka s Kryštofem?  Hádám.  No, i kdyby někdo 

jiný, byl skvělej:) (ne, vařil jsem ho já) Ale to čekání mě 

fakt zabíjelo, měla jsem hlááád, tak jsem si dala brusinky, 

chtěla jsem dát i panovi učitelovi, ale očividně nechtěl, 

nechápu, co bylo za problém, skoro všechny jsem je ze 

země zvedla. (prudila jsi a nebyla schopná přestat) 

 Odpoledne někteří odpočívali, někteří králi Kubb 

a ostatní šli asi 400m pro dřevo. Trvalo to asi 2 hodiny a 

na zpátek bych si tipla hodinku, vzali jsme si tablet a bed-

ničku a pustili si písničky a hned byla zábava.  Večer u 

ohně jsme seděli se spolubydlícíma - dva kluci z Prahy a 

jeden pán, který tam měl rodinu. Debata byla ze začátku 

dobrá, pak jsme byli drzí nebo co (drzí a předváděli jste, 

jací jste magoři), nemám ráda Pražáky, promiňte mi. 

 Cesta na Mechové jezírko byla ta nejhorší, co 

jsem kdy zažila, a zpátky to ani nemluvím. Negativní 

nálada, fuj bylo to nepopsatelný, cítila jsem se hnusně, 

Nějak se začali tulit 

Místo určení. Na Rejvíze je vždy co prozkoumávat. 
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fakt hnusně. (Opět jeden člověk, ten stejný od rána) Vů-

bec se mi to u Jezera nelíbilo ani trochu, jezero, nic. Bylo 

mi prostě do pláče. 

 Večer, když jsme došli, to nebylo o nic lepší, 

protože jsme prostě byli na skupinky jak nějací blbci a 

jen se všichni pomlouvali, nebo co se tam vůbec dělo. 

 Ráno jsme třetí den vstali, žádné buzení, bylo 

ticho, bylo to hrozný, prošli jsme kolem sebe všichni a 

ani se nepozdravili, nic. Opravdu jediný, kdo si prostě 

nikdy nenechá zkazit náladu, je náš úžasný Kryštof, díky 

bohu za něho, jinak by bylo mrtvo. 

 Nějak jsme se k ničemu nikdo nevyjadřoval, až 

nakonec přišel pan učitel, že prostě pojedeme domů, že to 

nemá smysl, abychom kolem sebe chodili, nikdo se tam 

necítil dobře (to je snad jasný, že?). Tak samozřejmě zá-

chraranařka Natalice prostě dokopala holky, aby se šli 

omluvit, omluva byla tentokrát na jejich straně, už se to 

prostě nedalo. 

 Tak jsme se sešli všichni v pokoji, a ujasnilo se 

to, všichni se všem omluvili, řekli si všechno do očí, a 

hned nálada stoupla o 1000% více. (není nad to nebýt 

diplomatický, protože to stejně nefunguje. Jak ukázalo i 

září ve škole) 

 Hurá na hrad, cesta byla dlouhá, jednoznačný 

Turisťák. Cesta byla skvělá, všichni se usmívali (katarze), 

já jsem si promluvila s holkama, taky jsem se nasmála, 

když jsme si dali přezdívky Kryštof Ho*no, Kačka- Čína, 

Já- Tý a naše milovaná Klárinka-Pepela. Celou cestu ne-

šlo slyšet nic jiného než naše přezdívky a Tethor Žalůd. 

 Kopec na hrad byl boj. Pot, krev a hlad! Zvládli 

jsme to, samozřejmě že jsme to zvládli, co jsme kdy ne-

zvládli? Nahoře jsme si odpočinuli, popovídali si a napa-

pali se♥, naše klasika. (romantika)  

 Večer jsme si šli zahrát schovku, ale ta byla! 

Mimochodem, vůbec se mi nechtělo hrát a pak se mi ne-

chtělo domů. (Zapomněla jsi napsat, že jsi spadla na svoji 

zlomenou ruku, někde do příkopu mezi stramama, i když 

jsme se mamince zapřísáhli, že se nic nestane) Všichni 

jsme spali jak zabití.  

 Ráno nás čekal úklid, snídaně (výborné vajíčka) 

a návrat domů. Výlet byl skvělej, měla jsem prostě zvlášt-

ní pocity, že si to tam ani neužiju, když už jsem měla tak 

pokažené prázdniny, ale nakonec jsme to zvládli, prostě 

jako vždy se něco přiučíme a hlavně nenecháme věci jen 

tak ležet, ale vyřešíme to, což je super zkušenost, kterou 

ještě hodněkrát využijeme (jako kdybys předvídala bu-

doucnost). 

 Bude to mít pan učitel těžký, jsme starší a starší, 

a s někým se prostě mluvit dá a někdo věci nepobírá tak, 

jak by měl (svatá pravda). Věřím, že to spolu zvládneme 

do konce, jednou jsme začali, tak to taky dokončíme, ta-

kový jsme byli a furt budeme. 

 Děkuji za výlet, moc jsem si to užila!!♥ (Jeden 

z nejzajímavějších výletů – čtyři dny, super zážitky, super 

pruda, a opět, řešení jakési šílené situace). 

             - Nata 

Jeden si nemůže ani v klidu odpočinout na houpačce. 

Tady Saša vypadá nějak rozumně. 
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 V úterý 10:30 jsme odjížděli z Jeseníku na Rej-
víz s panem učitelem, Kačkou, Lenkou, Natkou, Klárou, 

Kryštofem a Sašou na chatu po dobu čtyř dní. Na místo 
jsme přijeli dopoledne, ubytovali jsme se a nikomu se 

nechtělo vybalovat. 
 Ihned po ubytování jsme si řekli, že se najíme a 

domluvíme, jak zbytek dne proběhne. Domluvili jsme se, 
že půjdeme na bazén, trochu se ochladit pár metrů od 
chaty. Voda byla velmi studená, ale všichni šli do vody. 

 Bohužel Natka nemohla kvůli zlomené ruce. Ve 
vodě jsme skákali, dělali hlouposti a potápěli se. Jak 

všichni byli zmrzlí na kost, vrátili jsme se zpět na chatu. 
Chvíli si všichni odpočinuli a šli na procházku do lesa a 

na borůvky. 
 Po návratu všichni pomohli nachystat věci na 

opékaní a opékali jsme až do noci. Jako každou večeři. 
V chatě jsme měli nejlepší debatu o životních zkušenos-
tech a různých tématech. 

 Ve středu jsme si vzali snídani na bazén. Ne 
všem se chtělo do vody tak se ostatní nahřívali na sluníč-
ku. Došli jsme domů se osprchovat. Saša s Kryštofem 

hráli Kubb a tak jsem se k nim přidal. Hráli jsme čtyři 
hodiny v kuse. Mezi tím pan učitel uvařil výborné špage-

ty s kuřecím masem. Po jídle jsme si naplánovali další 
činnosti. 

 Za tmy jsme vyrazili na Mechová jezírka 

s baterkami. Měli to všichni zadarmo, protože byla noc. 
 Cestou tam byli nějaké nepohody a všichni měli 

špatnou náladu. Proto jsme se vrátili brzo na chatu spát. 
 Třetí den byl odpočinkový a z předešlého dne 

špatný. Pan učitel navrhl, že se pojede domů, protože ni-
kdo neměl radost ani chuť se bavit´. Kdyby nebylo Natky, 

tak jsme jeli. Je fakt dobrá, že to zachránila a za tohle ji 
obdivuji.  
 Za malou chvíli se vše vyřešilo a Saša šel uvařit 

dobrý oběd. Naobědvali se všichni a šli jsme na výlet ke 
zřícenině Koberštejn, sedm kilometrů vzdálené. Tam si 

všichni opekli, udělali super fotky, Saša s Kryštofem se 
stali horolezci a lezli na část zříceniny. Jak sluníčko zača-

lo zapadat tak jsme po sobě uklidili a vydali se zpět na 
chatu. 

 Všichni byli unavení a nikomu se už nechtělo nic 
dělat a tak každý odpočíval. Po odpočinku se šla hrát 
schovka, která mě hodně bavila. Po schovce se všichni 

umyli a před spaním jsme si zahráli karty. 
 Poslední den ráno se začalo uklízet a balit. 

V poledne jsme se rozloučili. Pro některé přijeli rodiče a 
ostatní jeli domů s panem učitelem autobusem. Jsem vel-

mi rád, že jsem tam se všemi mohl být, a děkuji panu uči-
teli, že nám pobyt na Rejvízu umožnil a naplánoval. 

          - Roman 
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Fotogalerie z Rejvízu 

  

Osvěžení v hasičské nádrži 

Vyhlídka z Koberštejnu byla luxusní. A ten vzduch! 

Dvouhodinová cesta pro dřevo 
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Fotogalerie z Rejvízu 

Momentky z Rejvízu. 

Pan učitel ve svém 

živlu. Hladová Nata. 

Hledání wifiny 

(nebyla!). Příroda. 
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3 roky 

Tak jde čas. Nebyla to nějaká telenovela z devadesátek? Občas mi všechny 

ty situace a zážitky připadnou jako materiál na dobrej scénář. 

Aktuální foto ze třídy - 11.10.2017, a k tomu již 30. číslo Věštce. 


