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Josef Blažek

1. Co děláte rád ve svém volném čase?
Ve svém volném čase rád fotografuji, a to převážně 
přírodu, dál rád pracuji na zahrádce a na chatě. 
V oblibě mám taky procházky do přírody nebo 
výlety na kole.

2. Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha?
Rád čtu cestopisy – například od Miloslava Stingla 
či Jiřího Kolbaby. Dále detektivky, knihy 
o fotografii a odbornou literaturu.

3. Jaký hudební žánr je Vám nejbližší?
Nejbližší je mi country a všechny pro mě 
poslouchatelné písničky z 60. – 80. let.

4. Jaký je Váš nejoblíbenější film? 
Mám rád veselohry, nerad v kině nebo u televize 
„pracuji, až mě bolí celý člověk“. Rád se také 
podívám na filmy pro pamětníky ze zlatého fondu 
kinematografie.

5. Učíte matematiku. Co Vás přimělo jít 
studovat učitelství a proč jste si vybral tento 
předmět?
Už na střední škole mě bavila práce s dětmi – tehdy 
s pionýry. Matematiku jsem měl rád pro její 
logickou výstavbu a přesnost. Matematika mi byla 
bližší než třeba dějepis. To zákonitě vyústilo ke 
studiu učitelství, oborů matematiky a deskriptivní 
geometrie na Přírodovědecké fakultě Univerzity 
Palackého v Olomouci.

6. Kdybyste teď mohl změnit své dřívější 
rozhodnutí stát se učitelem, udělal byste to?
Učení mě stále baví, takže bych neměnil.

7. Jak dlouho učíte na SGO? Učil jste 
i někde jinde? Pokud ano, srovnejte prosím 
stručně dvě různé školy.
Na SGO učím od roku 2000, ale na jeho předchůdci, 
tedy na Vojenském gymnáziu Jana Žižky 
z Trocnova, jsem učil od roku 1966, hned od 
ukončení studia. Po zrušení vojenských škol v roce 
1995 jsem přešel na soukromou podnikatelskou 
školu a v roce 2000 jsem se vrátil na SGO. V letech 
2001–2007 jsem zastával funkci zástupce ředitele 
školy, a to až do přestěhování školy do současných 
prostor a v tomtéž roce jsem odešel do důchodu. 
 Chcete-li srovnání, nabízí se pouze to 
s Vojenským gymnáziem. Srovnání se soukromou 
školou by nebylo úplně korektní. Základní rozdíl 
mezi  SGO a VGJŽ je v tom, že na vojenském 
gymnáziu jsem za celých 29 let neučil ani jednu 
dívku a celková situace byla přizpůsobena 
vojenskému životu. Co se týče žáků, velké rozdíly 
nevidím. Snad jen v tom, že dnešní studenti mají 
mnohem více možností jak po stránce materiálního 
vybavení, jako jsou počítače nebo tablety, tak mají 
i více možností zapojit se do různých aktivit. 
Zároveň jsou však drzejší, což mě trochu mrzí. 

Barbora Křížová

a jeho „free time”
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Jak vycvičit Psychoanylýza

pod psa

 Děti a domácí mazlíček. Zdánlivě dokonalá 
dvojice má pár trhlin a nutno podotknout, že 
zásadních. Potomek prosí, škemrá, žadoní 
a přemlouvá, že štěně prostě musí mít a že se o ně 
bude starat. Když si domů tedy pořídíte chlupaté 
klubíčko, údajně to nejhodnější, stejně na vás 
zbydou veškeré povinnosti. A tak vás při dalším 
uklízení bílého prádla roztahaného po zablácené 
zahradě napadne, že pořízení draka by bylo 
jednodušší. Ovšem hloupě znějící návrh je skvělou 
alternativou pro nejlepšího přítele. Tady jsou 
důkazy:

1) Drak nemá srst, je tedy vhodný pro alergiky. Jako 
plaz se svléká z kůže, kterou lze použít jako 
dekoraci.
2) Drak, respektive dračice snáší vejce. Bez samčího 
partnera vznikne pouze tzv. plané vejce, kterým 
nakrmíte celou rodinu.
3) Nepotřebujete mu dělat místečko na spaní. Drak 
si jej svými mohutnými křídly udělá sám.
4) Oblíbený dětský slovní obrat „proletět se venku“ 
bude pravdivý. Doporučujeme ale draku pořídit 
postroj, aby dítě neletělo jenom jednou.
5) Zatopí vám pod kotlem. Ovšem volání hasičů se 
pro vás asi stane otravným stereotypem.
6) Nic vám neroztahá. Možná ale roztaví.

Bohužel, draci zatím žijí jen v pohádkách, a tak vám 
nezbývá nic jiného, než prádlo opět vyprat a štěně 
vychovat. Tak hodně štěstí a pevné nervy!
   Monika Grigarcziková

 Poslední dobou si všímám, kolik různých 
testů osobnosti má v současné době člověk možnost 
na sobě provést. Jsou všude kolem, na internetu, 
v časopisech... Fungují jednoduše, vyplníte krátký 
dotazník a hned víte, jestli jste sangvinik anebo 
melancholik, jaký je váš názor na poloprázdnou 
(poloplnou?) sklenici či jestli se z vás náhodou 
v nejbližší době nestane sériový vrah. Jenom čekám, 
až psychologové tyto testy vymyslí i pro zvířata.

 Až se tak stane, hned ho vyzkouším na  
Caddym, našem psovi. A jsem opravdu zvědavý na 
výsledky, protože zatím nám o svých vlastnostech 
dává dost smíšené signály. Podle pošťačky je to 
jasný cholerik. Aspoň to tvrdila, když nám ze 
vzdálenosti deseti metrů házela na dvůr došlé balíky. 
Blíž se k vrčícímu a štěkajícímu padesátikilovému 
netvorovi za plotem přiblížit nechtěla. 

 Můj synovec má jiný názor. „Kedoušek“ je 
podle něj hodný a kamarádský. Ještě aby si to 
nemyslel, když si spolu už odmala hrají, běhají po 
zahradě, lezou po sobě a přes sebe a nikdy si vlas ani 
chlup nezkřivili. 

 Ani co se týče odvahy, to s naším psem není 
jednoznačné. V garáži sice velmi zblízka sleduje 
taťkovu práci s rozbrušovačkou a ani nemrkne, když 
mu u čumáku lítají rozžhavené jiskry, ale pak jenom 
koutkem oka zahlédne sousedovu kočku a zbaběle 
uteče, nehledě na svou asi desetinásobnou váhovou 
převahu. 

      Nakonec se nemůžu 
zbavit dojmu, že mu 
bude diagnostikována 
silná schizofrenie, jinak 
si totiž tyto jeho přeměny 
z Jekylla v Hyda vysvětlit 
neumím. 
   Jan Jedlička
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prázdniny

Blízko

Člověk nemusí ujet pět set kilometrů, aby si užil 
prázdniny - i Opava a její blízké okolí se pyšní 
zajímavými místy.

Zámek v Hradci nad Moravicí

Návštěvnická sezóna státního zámku Hradec nad 
Moravicí byla zahájena 4. dubna. Zámek byl 
vyhlášen nejpohádkovějším v celém Česku. Na konci 
p rázdn in  j eho  návš těvn íky  čeká  t rad ičn í 
Hradozámecká noc. V Bílé věži můžete navštívit 
plánované výstavy.

U vodníka Slámy

Nechejte se překvapit krásou zdejší krajiny. Objevte 
nové místo pro váš odpočinek. Mlýn U vodníka 
Slámy je místo jako stvořené pro vaše děti, na které se 
těší čtyřnozí obyvatelé mlýna. Můžete zde také 
navštívit originální muzeum a naučnou stezku 
vodníka Slámy.

Vančurův Háj ve Slezsku

Přijměte pozvání na výlet do malé obce, která se 
r o z k l á d á  n a  p r a v é m  b ř e h u  ř e k y  O p a v y 
v Moravskoslezském kraji. Obec s 3 tisíci obyvatel se 
může pyšnit tím, že je rodištěm českého spisovatele 
Vladislava Vančury. V Háji ve Slezsku působil také 
otec Petra Bezruče, Antonín Vašek. 

Technické unikáty v Moravskoslezském kraji

Přemýšleli jste někdy o návštěvě míst, kde kdysi 
probíhala těžba nebo řemeslné činnosti? Jak jsou tato 
místa využita v dnešní době? Moravskoslezský kraj 
zve milovníky technických památek k návštěvě míst 
s atmosférou stále žijící minulosti.

Dolní oblast Vítkovice

Dolní Vítkovice jsou světově unikátní areál v centru 
Ostravy. Dnes je tento ryze industriální komplex 
proměněn na kulturní a vzdělávací centrum, kam 
denně míří stovky návštěvníků z řad ostravských 
obyvatel i turistů ze všech koutů světa.

S ušima, za ušima

Štramberské uši jsou cukrářskou specialitou a nás 
zajímalo, zda má pes Filípek uši větší než tato 
proslavená pochoutka. Její původ vysvětluje legenda 
odkazující na 13. století a tatarské tažení Evropou. Na 
město Štramberk se dá shlédnout ze Štramberské 
trúby, součásti hradu stejného jména jako město, jež 
v zapadajícím slunci září jako jeho název.

Petra Magerová
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Eleanor & Park
Občas přijde kniha, která vás jednoduše odzbrojí, 
ať už stylem nebo tím, jak se vás nečekaně dotkne. 
Eleanor a Park je kombinací obojího.

 Šestnáctiletou Eleanor čeká první den v nové 
škole, v novém městě. Nikoho nezná, přesto se však 
nesnaží s někým seznámit a stejně tak nikdo nechodí 
za ní. Ne jen proto, že je tlustá nebo rusovlasá, ale taky 
proto, že je dost nepříjemná! První cesta autobusem, 
která má všechno zahájit, není zrovna nejlepším 
začátkem. Nebo ano?

 Všichni v autobuse se znají snad už od 
narození, každý má své místo, a pokud se náhodou 
najde nějaké volné, dají ostatní spolucestující Eleanor 
naprosto jasně najevo, že tohle místo není pro ni. Ona 
sem prostě nepatří! Nakonec se ale místo přece jen 
najde. Park – napůl Asiat, ignorující své spolužáky, se 
sluchátky na uších – už se nechce dívat na naprosto 
neohrabanou Eleanor, která vypadá, že se brzy 
rozvzlyká. Štěkne po ní, ať si sedne k němu. Ta ho ráda 
poslechne, jen aby měla klid. 

 I když to zezačátku vypadá, že se Eleanor 
a Park sotva snesou vedle sebe, brzy se mezi nimi 
začne rodit jakési křehké pouto založené na velmi, ale 
opravdu velmi nesmělých pohledech, výměně hudby 
a komiksových knih a nakonec i doteku.

„Držet její ruku bylo jako držet motýla. Nebo tlukot 
srdce. Jako držet něco úplného a zcela naživu.“

 Rainbow Rowell je úspěšná americká 
spisovatelka, která někdy píše příběhy o dospělých 
lidech, jindy o teenagerech, ale vždy píše o lidech, 
kteří až moc mluví. O těch, kteří mají pocit, že něco 
zpackali, nebo o těch, kteří jsou zamilovaní. Tuto 
knihu nevyjímaje.

 Eleanor a Park je příběh první lásky, které 
v cestě stojí celý svět. Přesto si vždycky myslíme, že 
právě tohle je to pravé a to nepřekonatelné. 

„Když nejsme spolu, nedělám nic jinýho, než že na 
tebe myslím, a když jsme spolu, nedělám nic jinýho, 
než že propadám panice.“

 Ale rozhodně nejde o klasický romantický 
příběh. Už jen fakt, že se odehrává v 80. letech je něco 
ojedinělého. A pak je tady Eleanor – netypická 
románová protagonistka, která se vymyká konvekcím 
nejen vzezřením. Zrzka plnějších tvarů, divoká 
a s životním příběhem na šestnáctiletou dívku až příliš 
složitým. Na začátku rozhodně není sympatická, ale 
díky vlastnostem, kterými oplývá, ji začnete nejen 
obdivovat, ale také uznávat, a dokonce mít rádi. 

„Eleanor měla pravdu. Nikdy nevypadala hezky. 
Vypadala jako umělecké dílo, a umění nemá být hezké, 
má v člověku vyvolat nějakou emoci.“

 Od začátku tušíte, že přijde něco smutného. 
I když víte, že první láska nikdy nevydrží, jste na 
200 % odhodlaní se pravidlu postavit.

„Já prostě nedokážu uvěřit, že by nás život svedl 
dohromady,“ řekl, „a pak nás zase oddělil.“
„Já jo,“ řekla, „život je parchant.“

 Autorka se ale nezaměřila jen na vykreslení 
vztahu dvou mladých lidí. Píše také o důležitých 
aspektech lidského života, které mají obrovský vliv – 
rasismus, týrání, sex... Teoreticky vzato by vás mohla 
tato kniha i leccos naučit nebo pomoct vyřešit 
podobné problémy.

John Green o této knize prohlásil, že mu připomněla 
nejen to, jaké to je se poprvé do někoho zamilovat, ale 
také jaké to je zamilovat se do knihy. A já nemůžu nic 
jiného, než souhlasit. Rainbow Rowell stvořila úžasné 
dílo, jehož přečtení vřele doporučuji.

Kristýna Bergerová

#RainbowRowell #ElanorandPark #novel #romance #80s #atypical #firstlove #fallinginlove #highschool #trouble 
#moving #mademecry #escape #domesticabuse #childabuse #familyproblems #toughlife #bullying #bodyimage 



 Čas plyne jako voda. Nikdy, až do teď, jsem 
netušila, jak moc je toto přirovnání přesné.
 Všichni víme, že jeden den má čtyřiadvacet 
hodin, hodina má šedesát minut. To je dáno. Také ale 
všichni známe ten pocit, kdy jako by toto pravidlo 
neplatilo. V tom okamžiku se čas stane vodou – 
doslova vodním tokem – a začne svou rychlost měnit.
 Pokud tomu tak opravdu je, tak bych 
posledních devět měsíců na Slezském gymnáziu 
přirovnala k horské bystřině. Nestačila jsem ani 
mrknout okem a krásné okamžiky, ze kterých jsme 
všichni získali ještě krásnější vzpomínky, v mžiku 
odtekly. A mám takový pocit, že tahle bystřina 
neztratí na své rychlosti ještě další tři roky.
 Tím chci říci, že vybrat pouze jeden zážitek 
z celého školního roku je naprosto nemožné. 

B. K.

 Ani jsme se nenadáli a konec školního roku je 
skoro tady. Přežili jsme spoustu písemek, i když 
nějaké nás ještě čekají. Za pár dní se ale sbalíme 
a odjedeme na výlet. Na Barborce, kde je náš cíl, 
někteří z nás už byli, ovšem jaké to bude s novou 
třídou? Jak se výlet vyvine? Budou pak naše vztahy 
lepší, nebo to dopadne úplně jinak? Zatím jsem si jistá 
jediným – zažijeme spoustu srandy. A ta ke 
středoškolskému životu neodmyslitelně patří. Na 
takové akce nám zůstanou ty nejtrvalejší vzpomínky.

T. D.

 Asi jako všem ostatním, i mně první rok utekl 
jako voda. Nedávno jsme nervózně přešlapovali před 
sálem Slezské univerzity a s napětím čekali na 
zahájení školního roku. A najednou se uzavírá 
klasifikace za 2. pololetí. 
 Nejvíce budu samozřejmě vzpomínat na 
lyžařský kurz a adapťák, ale taky na dva skvělé 
učitele, se kterými se prý budeme muset rozloučit.
 Když to shrnu – na prvák určitě nikdy 
nezapomenu. Krásné zážitky a výborní lidé, kteří nás 
toho hodně naučili.

A. M.

Možná to jiným nepřipadá, ale prvák strašně 
rychle utekl. Teprve nedávno jsme se seznamovali 
s novými spolužáky a před všemi učiteli zahájili 
studium slůvkem „slibujeme“, kterým jsme se 
společně zavázali plnit řadu zásad. Za pár hodin jsme 
už vyráželi na adaptační kurz. Tady jsme se vzájemně 
poznávali – třeba při hře Berlínská zeď. Kurz jsme 
zakončili hledáním „pokladu“, který nám adapťák 
trvale připomíná.
 A teď je konec května a my se všichni divíme, 
jak rychle to uteklo. Co všechno jsme za tu dobu 
prožili? Vzpomínky jsou tak živé, jako by to bylo 
včera!

M. B.

PERLY ZE 

ŽÁKOVSKÝCH KNÍŽEK

č Kouká se na mě přes zelené průsvitné pravítko 
a směje se mi, že jsem zelená.

č I přes přísný zákaz kouření kouří na WC 
a nedopalky hází do záchodové mísy. Poté mi 
tvrdí, že on to nebyl, protože kouří jinou značku.

č Na otázku, jestli chce dostat za pět, odpověděl, že 
za šest asi těžko.

č Nesdělil své jméno s tím, že je tu inkognito.

č Pořád mi tvrdí, že mě viděl spát s otcem. P. S.: 
Jardo, ty jsi mu něco říkal?

č Pravidelně chodí do školy nepravidelně.

č Smál se spolužákovi, že má na ruce šest prstů 
a navrhoval amputaci kružítkem.

č Vyhodil spolužákovi tužku z okna se slovy: 
„Jestli tě má ráda, vrátí se.“

č Odmítá sdělit, čím se živí jeho otec, protože už za 
to prý dvakrát seděl.

Monika Bömová
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Svátky
1. 6.  Den dětí

·� Má upozornit světovou veřejnost na práva 
a potřeby dětí
·��Podnět k jeho vyhlášení vyšel z Turecka
·�V roce 1949 Mezinárodní demokratická federace 
žen vyhlásila Den pro ochranu dětí. Důvodem 
k vyhlášení bylo masové zabíjení žen a dětí 
v Lidicích v roce 1942
·�Na to OSN zareagovala a v roce 1954 vyhlásila 
Světový den dětí
·�Cílem je, aby každý stát aspoň jednou ročně upřel 
pozornost na nejmladší obyvatele

10. 6.  vyhlazení obce Lidice

·�K vyhlazení většiny obyvatel české vsi Lidice 
došlo v době heydrichiády
·� Navečer dne 9. června byly Lidice obklíčeny 
jednotkami SS a německé policie a nikdo nesměl 
obec opustit
·�Ráno 10. června 1942 se na místo osobně dostavil 
K. H. Frank, aby dohlížel na likvidaci obce
·�Ženy a děti byly převezeny do koncentračních 
táborů
·�Poblíž Horákova statku, u zdi stodoly obložené 
slamníky a matracemi bylo popraveno 173 
lidických mužů

27. 6.  Den památky obětí komunismu

·�27. června 1950 byla popravena Milada Horáková 
a tři další odsouzení z prvního velkého politického 
procesu zinscenovaného komunistickou mocí 
v tehdejším Československu
·� V následných procesech bylo odsouzeno ještě 
přes šest set dalších lidí

Petra Magerová

1. 6.  žáci přijatí do 1. ročníku školního roku
 2015/16 oslaví Den dětí rozřazovacím
 testem  z anglického jazyka
5. 6.  Emisaři si zahrají volejbal v tělocvičně ZŠ
 Mařádkova
5. 6.  absolventi SGO obdrží maturitní
 vysvědčení v sále Kulturního domu Na
 Rybníčku
10. 6.  HELP P3 pořádá tradiční přednášky 
 v Hlučíně
10. 6. přijďte na Středeční přednášku s Riah 
            Erliana
15.–19. 6. druháci se vydají na letní ozdravný
 pobyt
16. 6.  rodiče nově přijatých žáků se sejdou 
 s vedením školy na informativní schůzce
22.–23. 6. prváci se rozjedou na třídní exkurze
24. 6.  proběhne Burza učebnic
24. 6.  TV SGO zhodnotí svou letošní práci
24. 6.  zveme na divadelní představení v Klubu 
            Art
25. 6. uskuteční se závěrečná schůzka ZIPu
25. 6.  proběhne klasifikační porada
26. 6. Emisaři se sejdou k hodnocení své činnosti
29. 6.  jednotlivé třídy se zúčastní „projektového    
            dne“
30. 6.  proběhnou třídnické hodiny, kde žáci
 obdrží vysvědčení
1. 7. – 31. 8. si užijeme letní prázdniny!!!

Červnové šílenství

Květen nám utekl jako voda,
ve škole teď samá nepohoda.

Písemka písemku střídá,
šílí z toho každá třída

a učitelé jako by se smluvili,
že nedají nám oddech ani na chvíli.

Už aby známky byly uzavřené
a všechny příklady vyřešené.

Jen na výlet se těšíme,
až batohy si sbalíme.

Už jen posledních 30 dní.
O letních prázdninách každý sní.

Petra Magerová

Akce



 Vypadají jako jen další popová partička, co se 
vylíhla z uměleckého hnízda, kterému jinak říkáme 
Amerika. Pokud se ale podíváte blíže, zjistíte, že 
možná přece jen nejsou tak mainstream, jak se 
zpočátku zdálo.

 Čtyřčlenná rocková kapela Echosmith, která 
se na počátku roku 2009 objevila v Tolluca Lake, LA, 
je vlastně tak trochu rodinná firma – nejmladší 
Graham (bubny), jediná dívka a hlavní zpěvačka 
Sydney (také klávesy), Noah (basová kytara) 
a nejstarší Jamie (kytara, zpěv) jsou sourozenci. 
Vyrůstali v hudebním prostředí a hrají na nejeden 
nástroj. Vše začalo covery, například na I Will Wait 
od Mumford and Sons, když se ale v květnu 2012 

dostali pod křídla Warner Bros. Records, dostalo se 
i na jejich tvorbu – single Cool Kids vyšel o rok 
později a úspěch neslavil jen v anglicky mluvících 
zemích, ale i v Německu a Rakousku či v Dánsku. 
Téhož roku projeli USA a Kanadu jako předskokani 
pro Owl City, v říjnu přišlo debutové album Talking 
Dreams, které bylo v červnu 2014 doplněno o EP: 
Acoustic Dreams, v němž najdete – jak už možná bylo 
některým zřejmé z názvu – akustické verze několika 
písní, doplněných jednou novou. Od letošního února 
jsou na své vlastní tour, bohužel k nám se však 
nepodívají. Komu by se opravdu zalíbili, musí si za 
nimi 21. srpna dojet do rakouského Sankt Pölten na 
Frequency Festival.

Kristýna Hřivnáčová

8 časopis ZIP
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Obtížnost: lehká - střední - těžká

Ingredience

Těsto

175 g hladké mouky + na poprášení
100 g studeného másla nakrájeného na kousky
1 žloutek
špetka soli
4 lžíce studené vody 

Náplň

Ta už je na vás. Stačí se jen řídit pravidly základu:
100 ml mléka
150 ml 33% smetany
200 g sýra (chedar, gouda)
3 vejce
sůl
pepř

Další ingredience jsou jen ve vaší režii - slanina, 
špenát, cibule, pórek, houby, šunka ... záleží na vaší 
chuti. Já nejčastěji používám kombinaci restované 
cibule, šunky a  provensálských bylinek.

Postup

Korpus
 V míse smícháme všechny suroviny. Přesypeme na 
pomoučněný vál a spojíme všechny suroviny do 
hladkého těsta (nehněteme však dlouho, jinak bude 
těsto tuhé).
Z těsta vyválíme plát, prsty jej vtlačíme do koláčové 
formy a propícháme vidličkou. Dáme na 10 minut 
do lednice. Na těsto položíme kus pečícího papíru 
a zatížíme hrstí suchých fazolí. Pečeme 15 minut 
v troubě předehřáté na 200° C, pak sundáme papír 
a fazole a pečeme ještě 5 minut dozlatova. 

Náplň
Smícháme všechny suroviny - vejce, mléko, 
smetanu, nastrouhaný sýr, koření, a přidané 
suroviny.

Na hotový korpus nalijeme hotovou náplň a pečeme 
v troubě předehřáté na 180° C dalších 25 minut, až 
se náplň zpevní a začne zlátnout. Než quiche 
vyndáme z formy, necháme jej chvíli zchladnout. 
Quiche je vyborný teplý i studený. 

Bonne apetit!

Aneta Macolová 

Quiche
FRANCOUZSKÝ SLANÝ KOLÁČ
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Nemocná!

 Dlouho jsem si neuvědomila, že se se mnou 
něco děje. Byla jsem spokojená sama se sebou. 
Myslela jsem, že zdravě jím a sportuji, a nechtěla jsem 
slyšet nic o tom, jak jsem hubená. Odmítala jsem jít 
k doktorovi a raději se pohádala s matkou, že už 
nejsem malé dítě. Všechno jsem si dokázala nějak 
zdůvodnit. Nejprve mně začala vadit zácpa, protože 
jsem měla nafouklé břicho. Potají jsem si četla knihu 
o jedné anorektičce a přemýšlela o tom, co máme 
společného. Někdy jsem se litovala a brečela do 
polštáře. Hrozně jsem se bála, že už nikdy nedokážu 
normálně jíst. Další týden jsem ale byla pyšná, jak 
jsem štíhlá. I když mi už bylo jasné, že něco není 
v pořádku, stále jsem na cosi čekala…

 Nikdy jsem pořádně nejedla. Doma si každý 
vezme, na co má chuť. Maminku jsem kromě Vánoc 
neviděla večeřet a sestry drží pořád nějakou dietu. 
Sušenky a chipsy se ale u nás kupují po krabicích. Jíst 
s otcem je utrpení. Přejídá se a mlaská. Svačiny jsem 
pokládala za něco, s čím se končí nejpozději v páté 
třídě. Vždy se našel nějaký důvod, proč jsem se 
nestihla najíst. Poslední tři roky jsem nesnídala, 
a když nepočítám občasné bulimické záchvaty, tak ani 
nevečeřela.

 Měla jsem jediné pravidlo pro určování porcí, 
aby toho bylo co nejméně. Vzpomínám si, jak jsem 
přišla odpoledne hladová domů a na stole stál talíř 
s nádhernými jahodami. Neodolala jsem a jednu 
snědla. Vzápětí jsem si ji ale vyčítala. Měla jsem pocit, 
že ten kus jahody způsobí, že přiberu.

 Jsem ve stavu, kdy mě vůbec nic na světě 
nezajímá. Chodím jako bludná ovce po bytě a kromě 
otupění ve mně zbývá místo akorát pro šílenou 
nenávist ke světu. Nejvíc ze všeho nenávidím sebe 
a jídlo. Je mi špatně a jídlo bych chtěla mít absolutně 
pod kontrolou, jinak jsem zoufalá. Čím víc se 
kontroluji, tím je to potom horší. Uzavírám se do sebe, 
rozešla jsem se se svým přítelem, který mi chtěl 
pomoci.

Vyléčená!?

 Podařilo se to! Konečně jsem začala 
normálně jíst, mám normální váhu. Nebojím se jídla. 
Přestala jsem být podrážděná a cítím se skvěle. 
Nedávno jsem na ulici potkala dívku, která se mnou 
před lety ležela v nemocnici. Vypadala hrozně. Šly 
jsme si popovídat do čajovny. Celou dobu mluvila 
jenom o tom, jak je na tom špatně a že se musí začít 
léčit. Nemohla jsem to vůbec poslouchat, i když jsem 
ještě nedávno na tom byla stejně. Objednala jsem pár 
arabských sušenek se sezamem. Ani se jich nedotkla. 
Musela jsem je nakonec sníst sama. Byla jsem po 
obědě, cítila jsem se přejedená. Měla jsem strach, že 
se to všechno může vrátit. Večer jsem o tom přemýšlela 
a rozhodla se, že raději nebudu nikoho zachraňovat … 
a občas si připomenu, na co bych neměla sama 
zapomínat.

 Teď jsem docela v pohodě, chutná mi jíst 
(hlavně sladké), dodržuji pravidelný režim a nemám 
už žádné výčitky. Připadám si ale taková nevyvinutá, 
jako když mám malou kůži. Poslední dobou se mi také 
stává, že mám hodně studené ruce a promodralé prsty. 
Někdy si říkám, jestli je všechno v pořádku.

ROZHLÉDNI SE
JAK SE PROJEVUJE ANOREXIE?

Petra Magerová

PŘÍBĚHY, ZE KTERÝCH MRAZÍ 
(František D. Krch)
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