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Ach jo, mám depku. Zítra mám mít hotovej projekt  

na občanku na téma „Co chci v životě dělat a proč”, kterej 

nám Hamplová (naše občankářka a zároveň naše třídní) 

zadala poté, co jsme se třídou byli na veletrhu středních 

škol. A přestože nad tím projektem sedím už nejmíň 

hodinu, vůbec nic jsem nevyplodila, protože prostě nevim. 

A čím víc o tom přemejšlim, tím zoufaleji se cejtim. V čem 

jsem vlastně dobrá? A co mě baví natolik, že bych 

se tím chtěla jednou živit? Když pominu příroďák, 

angličtinu, češtinu a tělák, ze kterejch mám jedničky, 

aniž bych se musela nějak zvlášť snažit, tak vlastně 

ve škole vůbec v ničem nevynikám (a to ten tělák 

navíc ani nepokládám za plnohodnotnej předmět, 

protože se v něm nic systematicky neučíme). 

Nejhorší ale na tom všem je, že mě vlastně žádnej 

předmět (teda kromě těch čtyř zmíněnejch) nijak zvlášť 

nebaví – naopak by se dalo říct, že některý dokonce 

nesnáším. Například děják. Proč se proboha musím učit 

nazpaměť všechny ty data, jména všemožnejch britskejch, 

francouzskejch a španělskejch panovníků a názvy 

nějakejch mírovejch smluv, který s někým podepsali 

Habsburkové a u kterejch mi stejně unikaj okolnosti, jako 

například proč ty země spolu vlastně vůbec válčily? 

Jenže učit se to musím, protože přesně tohle nám  

Procházka dává do testů. Letos už jsem z písemek schytala 

#VCemJsemDobra

#UMENI
#BIOLOGIE

#VSEOBECNYGYMPL

#HISTORIE

zivotzivot
Nenalezenej případ

STŘEDA  23. října
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dvě trojky. A snad ještě horší je to s fyzikou a matikou.  

Na co mi proboha v životě bude Ohmův zákon nebo to,  

že budu vědět, jak funguje reostat? 

Dokonce jsem zjistila, že můj mozek vůbec neukládá 

informace, o kterejch usoudí, že mu k ničemu nejsou. 

Například v matice teď bereme umocňování zápornejch 

čísel a zlomků. Fakt nechápu, k čemu bych to mohla 

v životě potřebovat?! Obdivuju Terku, která má z matiky 

samý jedničky, aniž by se na ni někdy učila. Když si 

Terce postěžuju, že něco nechápu, vždycky mi to ochotně 

vysvětlí (a vždycky taky dodá, že je to přece všechno 

logický), ale stejně si připadám úplně dutá. Přiznám se, 

že jsem si před poslední písemkou schválně sedla vedle 

ní, abych mohla opisovat, ale pak jsem to stejně neudě-

lala, protože jsem se bála, že mě Chatrč (ehm, teda paní 

učitelka Chalupová) nachytá. 

11KAPITOLA

#VE TERINA

#FLORISTIKA

Na co mi proboha v životě bude Ohmův zákon nebo to, 

#KamDal

zivot



69#MojeBudoucnost

Takže to, co mi nejde nebo co nesná-

ším, bychom měli. A teď to ještě vzít 

z tý druhý stránky. Čím bych se teda 

chtěla živit a PROČ? Mohla bych 

třeba být:

Sečteno a podtrženo, žádná sláva to není. Možná 

bych ten projekt mohla pojmout tak, že prostě napíšu, 

o čem sním, že bych mohla v životě dělat, nehledě na to, 

že to třeba vůbec není realistický. Učitelce je podle mě 

stejně šumák, co tam napíšeme – hlavně že budu mít úkol 

hotovej. Tak to vezmu aspoň jako příležitost si představit, 

co by mě fakt bavilo, kdybych se neohlížela na to, jaký 

mám známky ve škole, jestli na to mám nebo jestli by mě 

to vůbec uživilo.

Chtěla bych být fotografkou, protože ráda pozoruji lidi 

a přírodu. Fotografie člověku umožňuje zprostředkovat 

jedinečnost okamžiku, zvěčnit pomíjivou krásu a dává 

nám příležitost vychutnat si něco, co ve spěchu běžného dne 

nevnímáme, protože to považujeme za příliš obyčejné.

Chtěla bych si pořídit profesionální foťák fotoaparát, 

který věrně zachycuje barvy a na kterém bych mohla 

měnit a nastavovat objektivy podle toho, jaké předměty  

či detaily chci při focení zdůraznit. 
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* PROFESIONÁLNÍ  PLAVKYNĚ (jenže to bych 

tomu musela dávat mnohem víc než dosud, 

a trávit všechen svůj volnej čas v bazénu se mi 

zase úplně nechce)

* UČITELKA ANGLIČTINY (jo, angličtina mě sice baví, 

ale asi bych neměla nervy na to, učit takový 

puberťáky,  jako máme ve třídě)

* DOKTORKA NEBO VETERINÁŘKA (k tomu je určitě příroďák 

potřeba, ale je to strašně zodpovědná práce)

* PODNIKATELKA (jako můj táta, kterej má firmu  

na tonery do tiskárny. Jenže to bych musela bejt 

pořád jenom v práci a vyřizovat telefony 

 i o víkendu).

CO CHCI V ŽIVOTĚ 
DĚLAT A PROČ?

S P O R T  » D O B R O D R U Ž N É  E X P E D I C E 

 » P Ř Í R O D A  »  V Ý Z N A M N É  Ž I V O T N Í  U D Á L O S T I

SPECIALIZACESPECIALIZACE

P R O F E S I O N Á L N Í  F O T O G R A F K A

KRISTÝNA „Teena“ POKORNÁTerka sice taky ještě neví, čím chce v životě být, ale aspoň 

má jasno v tom, že po základce chce jít na matematic-

kej gympl a pak nejspíš na informatiku. Lucka má taky 

jasno – bude se hlásit na hudební konzervatoř, protože ji 

nejvíc ze všeho baví zpěv a hudba a chtěla by se tím živit. 

A Kačka si jednou buď založí vlastní taneční školu, nebo 

bude právnička nebo manažerka v nějaký firmě. Ať už to 

bude cokoliv z toho, vím určitě, že dosáhne, čeho bude chtít, 

protože je neuvěřitelně cílevědomá. No a Sandra sice není 

žádnej premiant, ale má výhodu, že je fakt hezká. Živě si ji 

umím představit jako modelku nebo herečku. 

teenafoto

(O DVĚ HODINY POZDĚJI)

Tak tohle je můj výtvor:

Chtěla bych si pořídit profesionální foťák fotoaparát, 
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zivotzivot

Pokud nehoříš vášní pro žádný školní předmět, vůbec to 
neznamená, že bys nad sebou měla lámat hůl. Velkou roli 
v tom, jaké předměty tě baví a jaké ne, můžou hrát i učitelé. 
Pokud je to i tvůj případ – tedy že to, co se učíte, tě zajímá, 
ale na hodiny se netěšíš kvůli učiteli – najdi si mimoškolní 
kroužek, kde se budeš moct danému předmětu věnovat 
s mnohem větší chutí. A i když nějaký předmět vyloženě 
nesnášíš, neměla bys na něj zanevřít úplně: Základní škole  
se říká „základní“ proto, že ti pomáhá získat všeobecný 
přehled, který se ti bude v životě hodit vždycky. Ne každému 
předmětu musíš obětovat maximum, ale „něco“ bys měla 
vědět vždycky, a o existenci všech věcí, které se učíte,  
bys měla mít rozhodně alespoň tušení.

4

 U předmětů, které tě nebaví, si 
vždycky vytyč jasný CÍL (napří-
klad naučit se na písemku tak, 
že si přečteš příslušné kapitoly 
v učebnici, uděláš si výpisky 
a ty si třikrát důkladně přečteš) 
a stanov si ODMĚNU za jeho spl-
nění (až se naučíš na písemku, 
půjdeš si zajezdit na inlinech / dáš 
si nanuka / podíváš se na svůj 
oblíbený seriál). Čím větší cíl, tím 
větší odměnu si můžeš určit.  
Ale nepodváděj! Odměnu si 
dopřej, až budeš mít opravdu 
hotovo. Spolu s tím navíc získáš 
ještě jednu odměnu: skvělý 
pocit, že jsi to zvládla. 

Pokud se jedná o nějaký 
větší projekt nebo velký test,  
na který se budeš muset 
připravovat dlouho, rozděl si 
ho na několik menších cílů: 
Tomuto způsobu se říká 
porcování mamuta: Celého 
mamuta najednou nesníš,  
ale po menších porcích se  
to zvládnout dá. Takže po-
kud se například musíš na 
test naučit kapitoly 8-14, 
jako cíl na jeden den si sta-
nov kapitoly 8-11 a na druhý 
den kapitoly 12-14. Takhle 
se ti ten mamut vejde  
na talíř mnohem líp.� 

Jestliže látce moc nerozu-
míš a myšlenka na test tě 
stresuje, požádej o pomoc 
rodiče, staršího sourozence, 
kamaráda nebo spolužáka. 
Tvůj pomocník ti může učivo 
vysvětlit svými slovy a často 
i srozumitelněji, než je to 
napsáno v učebnici, a na 
konci lekce tě může rovnou 
vyzkoušet, aby sis byla jistá, 
že si všechno důležité pama-
tuješ a chápeš.

Zkus se učit společně s ka-
marády: Nachystejte si svoje 
poznámky z hodin a učebnici 
a sejděte se u někoho z vás 
doma nebo v klidné kavárně. 
Každý z vás ví trochu něco 
jiného, navzájem si o téma-
tu popovídáte a potřebné 
znalosti si pomocí učebnice, 
knížek nebo internetu doplní-
te. Látku si tímhle způsobem 
všichni dobře zapamatujete 
a ještě se u toho pobavíte.

Dokážeš odhadnout, který druh motivace funguje lépe?  
Jasně že vnitřní! Pokud tě něco baví a víš, proč to děláš, 
nikdo tě nemusí nutit. Práce se pro tebe stane hrou.  
V tradičních školách se ale bohužel na to, co koho baví 
a co ne, nebere příliš ohled. Všichni ve třídě mají stejné 

předměty a úplně stejné povinnosti, které musí plnit. Ideální 
by bylo, kdyby se ti podařilo najít vnitřní motivaci ke všem 
předmětům, protože pak by pro tebe byla škola vlastně 
jednou velkou zábavou. Jenže v reálném světě se to sotva 
komu povede. 

JESTLI JEŠTĚ NEMÁŠ JASNO V TOM, ČEMU BY SES CHTĚLA V DOSPĚLOSTI VĚNOVAT, NEZOUFEJ. VE TVÉM VĚKU JE TO NAPROSTO 
NORMÁLNÍ! NAOPAK JE MNOHEM MÉNĚ TĚCH, KTEŘÍ O SVÉM BUDOUCÍM POVOLÁNÍ MAJÍ UŽ TEĎ JASNÉ PŘEDSTAVY. V ROZHO-

DOVÁNÍ TI MŮŽE POMOCT TVOJE OKOLÍ – TŘEBA RODIČE, PRARODIČE NEBO JINÍ PŘÍBUZNÍ, TVÍ OBLÍBENÍ UČITELÉ NEBO KDOKOLIV 
JINÝ, KOHO OBDIVUJEŠ (KLIDNĚ TŘEBA NĚJAKÁ CELEBRITA, KTEROU NEZNÁŠ OSOBNĚ, ALE LÍBÍ SE TI, CO DĚLÁ). DŮLEŽITÉ ALE JE, 

ABY TO, CO SI JEDNOU VYBEREŠ, BAVILO A NAPLŇOVALO HLAVNĚ TEBE – OBČAS SE TOTIŽ STÁVÁ, ŽE SI NĚKDO VYBERE ŠKOLU NEBO 
SE VĚNUJE NĚJAKÉMU SPORTU ČI JINÉMU KONÍČKU JEN PROTO, ŽE SI TO PŘEJÍ JEHO RODIČE. TAKHLE BY TO NEMĚLO BÝT.  

PROTO KDYBY TO BYL TVŮJ PŘÍPAD, RODIČŮM DEJ JASNĚ NAJEVO, ŽE TY TO JAKO SVOU CESTU NEVIDÍŠ.

ZKOUŠEJ TAKY RŮZNÉ KROUŽKY A WORKSHOPY – MŮŽOU 
TI MNOHÉ NAPOVĚDĚT O TVÝCH SKRYTÝCH TALENTECH, 
KTERÉ JSI V SOBĚ ZATÍM NEOBJEVILA!

MOTIVACE SE DĚLÍ NA DVA TIPY: VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ. VNĚJŠÍ MOTIVACE ZNAMENÁ, ŽE NĚCO DĚLÁŠ PROTO, ABY BYL NĚKDO 
JINÝ SPOKOJEN: NAPŘÍKLAD ABYS POTĚŠILA RODIČE HEZKOU ZNÁMKOU, ABY UČITELKA VIDĚLA, ŽE SE SNAŽÍŠ, ABYS NĚKOHO 

NEZKLAMALA… VNITŘNÍ MOTIVACE JE OPROTI TOMU TAKOVÁ, KTERÁ VYCHÁZÍ Z TVÉHO NITRA: NĚCO UDĚLÁŠ, PROTOŽE TO 
CHCEŠ UDĚLAT: NAUČÍŠ SE ANGLICKÁ SLOVÍČKA, PROTOŽE CHCEŠ UMĚT ANGLICKY; JDEŠ NA TRÉNINK, PROTOŽE SE CHCEŠ 

ZLEPŠOVAT; UČÍŠ SE NA PÍSEMKU, PROTOŽE CHCEŠ NOVÉ LÁTCE ROZUMĚT.

Tajemství motivace

1 2 3 4

PROTO JE DOBRÉ NAUČIT SE TĚCHHLE PÁR TRIKŮ

NAPORCUJ SI SVÉHO

že si všechno důležité pama
chápeš. a ještě se u

NAPORCUJ SI SVÉHO

úplně stejné povinnosti, které musí plnit. Ideální 

JINÝ SPOKOJEN: NAPŘÍKLAD ABYS POTĚŠILA RODIČE HEZKOU ZNÁMKOU, ABY UČITELKA VIDĚLA, ŽE SE SNAŽÍŠ, ABYS NĚKOHO 
NEZKLAMALA… VNITŘNÍ MOTIVACE JE OPROTI TOMU TAKOVÁ, KTERÁ VYCHÁZÍ Z TVÉHO NITRA: NĚCO UDĚLÁŠ, PROTOŽE TO 
CHCEŠ UDĚLAT: NAUČÍŠ SE ANGLICKÁ SLOVÍČKA, PROTOŽE CHCEŠ UMĚT ANGLICKY; JDEŠ NA TRÉNINK, PROTOŽE SE CHCEŠ 

Motivace a tipy

workshopy

kroužky

a

zivot
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4

Zapal si svíčku, a pokud nemáš ráda úplné ticho, zapni si 
hudbu – ideálně instrumentální (tj. kde se nezpívá).  
Než otevřeš učebnici, několikrát se zhluboka nadechni 
a vydechni, abys zklidnila myšlenky a mohla se na učení 
lépe soustředit.
Zjisti, jak funguje tvoje paměť. Nové informace se totiž dají 
vstřebávat různými způsoby a na každého funguje trochu 
něco jiného. Mezi hlavní „kanály“, jak si věci zapamatovat, 
patří zrak, sluch a pohyb: To znamená, že kromě čtení 
a psaní ti může pomoci číst si učivo nahlas, pustit si  
audioknihu nebo nahlas vyslovovat klíčové pojmy.  

Můžeš si zkusit třeba broukat slovíčka jako písničku nebo slo-
žit básničku. Anebo se u učení procházet či dokonce tančit.
Dále se můžeš nové věci učit buď mechanicky – to zname-
ná, že si látku snažíš prostě jen uložit do paměti podobně 
jako data na počítači (sem patří například „drilování“ sloví-
ček, odříkávání textu slovo od slova, zapamatování si histo-
rických dat a podobně) – nebo logicky: Nové věci se budeš 
učit na základě souvislostí. Ten druhý způsob sice vyžaduje 
mnohem větší úsilí, ale plodí sladší ovoce: Věci si budeš 
pamatovat mnohem déle a budeš jim rozumět.

S učením na důležitý test bys měla začít 
dřív než večer předem, a to zejména 
pokud se učíš mechanicky (tj. učíš se 
jen pojmy bez souvislostí). Přes noc 
se ti z hlavy nově nabité věci sice  

nevypaří, 
takže pro účely testu 

to může stačit, ale týden nato bys 
už zase nevěděla skoro nic (mechanické 
učení totiž slouží hlavně pro takzvanou 
krátkodobou paměť). Proto obzvlášť 
u předmětů, kde na sebe učivo přímo 
navazuje, je pro tebe výhodnější si novou 
látku „zapsat“ do dlouhodobé paměti, 

a k tomu je ideální si ho několikrát 
zopakovat (například tři dny a po-

druhé dva dny před testem) nebo se učit 
v souvislostech, což vyžaduje víc času. 
Čím větší test nebo zkouška tě čeká, tím 
důležitější je správná strategie. Při učení 
na poslední chvíli se ti může stát, že se 
ti učivo v hlavě pomíchá. Proto si odpo-
ledne a večer před testem raději pusť 
nějaký hezký film, který tě uklidní nebo 
rozesměje, a učení už neřeš.

Skvěle fungují při učení slovíček, 
matematických vzorečků, 
historických dat a podobně. 
Nenaučí tě souvislostem,  
ale pomůžou ti procvičit  
si věci, které je potřeba  
umět nazpaměť.

NEJDŘÍV SI VYTVOŘ VHODNÉ PROSTŘEDÍ. ZAŘIĎ, ABY TĚ PŘI UČENÍ 
NIC ANI NIKDO NERUŠIL – VYTVOŘ SI NAPŘÍKLAD CEDULI  
NA DVEŘE S NÁPISEM „PROSÍM KLID, UČÍM SE. DĚKUJI“ 

Jak se učit

Skvěle fungují při učení slovíček, 

podobně. 

Při učení si rovnou představ, jak věci  
ve skutečnosti vypadají: Učíte se zrovna 
o asijských státech? Mrkni se na obrázky 
jejich hlavních měst, venkova a přírody 

nebo na nějaký zajímavý doku-
ment. Všechno, co se o těch 
státech následně naučíš, si v my-
sli spojuj s těmi obrázky.

(= PŘEDSTAVOVÁNÍ)

Když jsi ve skluzu...

•  NAUČ SE ASPOŇ NĚCO. 
Umět něco je lepší 
než nic. Hlavně klid, 
ve stresu by ti žádné 
vědomosti nelezly  
do hlavy. Vytvoř 
si proto příjemnou 
atmosféru a aspoň 
si důkladně pročti 
učebnici.

• POKUD TI JEŠTĚ ZBÝVÁ 
ČAS, ZKUS SI NAPSAT TEST 
NANEČISTO.  
Po přečtení učebnice 
si vezmi kus papíru 
a sama si zadej  
otázky, které tě  
na základě přečte-
ných kapitol a témat 
napadnou. Pak si na 
ně odpověz.

HLAVNĚ PŘI UČENÍ NEPROPADEJ VZTEKU, 
ŽE SE MUSÍŠ UČIT NĚCO, CO TI PODLE TEBE 
K NIČEMU NEBUDE. ZAPRVÉ NIKDY NEVÍŠ, 

CO SE TI KDY BUDE HODIT. A ZADRUHÉ 
ČLOVĚK OBČAS MUSÍ DĚLAT VĚCI, KTERÉ HO 
NEBAVÍ. I NEPŘÍJEMNÉ ÚKOLY MOHOU BÝT 
NAKONEC PŘÍNOSNÉ, PROTOŽE POSILUJÍ 
NAŠE ODHODLÁNÍ, VŮLI, CÍLEVĚDOMOST, 

POKORU A VYTRVALOST. A VŠECHNY TYHLE 
CTNOSTI TI MŮŽOU VELMI POMOCI V TOM, 

ABYS BYLA V ŽIVOTĚ ÚSPĚŠNÁ.

•  SEPIŠ SI NA PAPÍREK STĚŽEJNÍ 
TÉMATA ČI OKRUHY,  
které sis zapamatovala 
(seznam nesmí být 
moc dlouhý – ideálně 
kolem tří až pěti  
a určitě ne víc než 
deset bodů). 
Až si na ně při písemce 
vzpomeneš, vybaví  
se ti i souvislosti, které 
se k nim vážou (kromě 
slov takto skvěle fun-
gují i obrázky). •  PŘED SPANÍM SI ŘEKNI, ŽE TO DOBŘE DOPADNE.  

A DOSTATEČNĚ SE VYSPI!  
S čerstvou a odpočatou hlavou můžeš 
v testu vykouzlit divy.

(mrkni na 3. kapitolu Jak vyzrát nad stresem)

Pokud jsou už rady ohledně včasných příprav passé, protože test tě čeká 

už zítra ráno a ještě ses na to nepodívala, drž se aspoň následujícího:

(= PŘEDSTAVOVÁNÍ)

KARTIČKY

VIZUALIZACE 

Učivo si rozklesli na papír  
do bublin, které pospojuješ pod-
le toho, jak spolu souvisejí. Neboj 
se použít různé barvy a ztvárnit 
různé motivy vtipnými obrázky.

MYŠLENKOVÉ MAPY

NECH TO ODLEŽET

zivotzivot

• 
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Milý deníčku,

tak mistrovství se nakonec nekonalo (teda konalo, ale 

já jsem se ho nezúčastnila), protože jsem týden předtím 

dostala angínu, a místo závodění jsem se potila doma 

v posteli, brala antibiotika a pila čaj s citronem.  

Ach jo. A já se tak těšila! No jo, co naplat. Tak holt 

budu doufat, že to v«de za půl roku, kdy se koná letní 

mistrovství. Na druhou stranu jsem si aspoň na dva 

tejdny odpočala od matiky a fyziky a přečetla jsem  

si dva díly Harryho Po¹era �.

Do školy jsem šla poprvé až včera a hned dneska se 

konal vánoční turnaj mezi školama, takže jsme se celej 

den neučili. No a tam jsem potkala šíleně krásnýho 

kluka! Ale všechno popořadě, ať nezapomenu na žád-

ný detaily. Turnaj se konal v městský sportovní hale 

Pan Paprika
#VanocniTurnaj

ÚTERÝ 17. prosince
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a účastnilo se ho několik základek a nižší stupeň 

hradeckýho gymplu.  

Kluci (a pár holek) hráli ve velký tělocvičně 

florbal a v malý byl turnaj v ping-pongu.  

No a holky (včetně nás) měly taneční vstupy mezi 

zápasama. Já jsem původně vystupovat nechtěla, 

protože holky ze třídy vymyslely, že uděláme 

show jako roztleskávačky (konkrétně to vymyslela 

Laura, aby se mohla nakrucovat před deváťákama). 

Tak jsem se vymluvila na to, že jsem nemocná a nemůžu 

s nima nacvičovat. Jenže pak pověřil tělocvikář Kačku, 

ať vymyslí choreografii, a navíc do toho onemocně-

la Lucka, tak jsem se nakonec rozhodla, že Kačku 

podpořím a budu tančit místo Lucky. Sandra mi pak 

z nácviků posílala videa, podle kterých jsem se doma 

tu sestavu učila. Terka prohlásila, že do svítivýho 

elastickýho úboru, kterej jsme si na to nechaly speci-

álně ušít, ji nikdo nedostane „ani přes její mrtvolu”, 

tak jsme ji aspoň pasovaly na týmovou fotografku 

a kameramanku. 

Na řadu jsme měly přijít v půl dvanáctý. Ve tři čtvrtě  

na jedenáct jsme se všechny sešly v šatně, abysme se 

převlíkly, nalíčily a ještě jednou si to celý zkusily. Líčení si 

vzala na starost Kačka. Všem nám udělala stíny ze žluto-

-modrejch třpytek, aby nám to ladilo s oblečením. A taky 

jsme si všechny udělaly dva culíky, který jsme obmotaly 

zlatejma třásněma. Řekly jsme si, že když už do toho jdeme, 

tak že to trochu přeženeme, ať je to sranda. Před tou show 

jsem měla šílenou trému a pořád jsem tam pletla tako-

vou složitou otočku. Ale při vystoupení se mi ty kroky 

nějakým zázrakem vybavily a řekla bych, že show měla 

úspěch – alespoň jsme sklidily docela hlasitej potlesk.

14KAPITOLA

MUST GO ON!
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#AsiMilujuPapriku
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(Sandra má sice od října novýho kluka, ovšem nikdy 

nevynechá příležitost si „neškodně zaflirtovat”, jak 

to sama nazývá). Když jsem na ni ale tu svoji radost 

z jeho úsměvu vzrušeně vysypala, pohotově odpověděla: 

„No vidíš, líbíš se mu! Tak teď zbejvá sehnat jeho číslo  

nebo Instáč.”

Když jsme dopily čaj a dojedly toast a muæin, kterej 

jsme si koupily napůl, šly jsme se podívat do haly. Hned 

ve dveřích se Sandra rozhlídla a bradou ukázala 

nahoru na tribunu, kde blonďák a jeho parta seděli.  

Pak mě Sandra rychle zatáhla zpátky za dveře  

do chodby, upravila mi vlasy, z kapsy u džínů vytáhla 

lesk na rty, sobě i mně jím natřela pusu a řekla, že jsme 

„ready jít na lov”. Byla jsem hrozně nervózní. Vůbec jsem 

si nedokázala představit, o čem s nima budeme mluvit. 

Jenže Sandra naštěstí ví, jak v těchhle situacích chodit. 

Když jsme se pak celý zpocený a udýchaný vracely 

do šatny, stáli kousek od dveří do naší šatny dva  

kluci-florbalisti, který měli šatnu hned vedle nás.  

No a ten jeden byl tak nádhernej, že jsem myslela, že 

omdlim! Měl špinavě blonďatý vlasy sestříhaný jako-

by na mikádo, tmavě modrý oči a ďolíčky, který se mu 

dělaly, když se usmál nebo když se zatvářil zamyšleně. 

Naštěstí se na mě ani nekouknul – až v šatně jsem si 

totiž uvědomila, jak jsem na něj nehorázně civěla.  

Evidentně jsem ale nebyla jediná, protože při převlíká-

ní jsem zaslechla, jak Denisa říká Lauře, jestli si  

na chodbě všimla toho blonďatýho hezouna.

Potom co jsme se převlíkly, šly jsme si se Sandrou 

koupit čaj do bufetu, protože v hale byla strašná kosa.  

No a jen co jsme vlezly do dveří, Sandra do mě strčila 

a řekla: „Hele, támhle je paprika!” Vůbec jsem nechá-

pala, než Sandra nenápadně ukázala dopředu  

do fronty, kde stál „můj” blonďák s kámošema.  

Tý paprice jsem ale pořád nerozuměla, dokud mě Sandra 

nenavedla, ať se podívám na jeho ponožky. Měl totiž 

vytažený zelený ponožky s rudejma chiìi papričkama �. 

Začaly jsme se obě smát. Když za chvíli procházeli 

kolem nás ven z bufetu, blonďák se na mě usmál!  

V ten moment se mi rozbušilo srdce a nejspíš jsem celá 

zrudla jako… no, jako chiìi paprika. Sandra se zrovna 

koketně cucila na jeho kámoše, tak si toho nevšimla  

Když jsme k nim přišly, Sandra všechny suverénně 

pozdravila a zeptala se, jestli si můžeme přisednout. 

Zeptala se jich, jestli jsou z gymplu. Oni že jo, že choděj 

do kvarty (to je jako devítka). Pak se zeptala, jak si 

dneska vedou – že jsme jejich zápas bohužel neviděly, 

protože jsme se připravovaly na naši cheerleaders 

show. No a oni na to, že nás sledovali a že to bylo super! 

Pak nás Sandra představila, načež se představili 

i oni. „Můj blonďák” se jmenuje Tomáš. Při představo-

vání se na mě znovu krásně usmál. No a já, abych se 

zapojila do konverzace, řekla jsem pochvalně: „Pěkný 

fusky!” Načež se začali všichni smát a Tomášův kámoš 

(Adam) řekl něco jako: „Jó, ty Tomáš dostal od svý...tó… 

že jo, Tome?” No a tím bylo vystaráno. Tomáš má holku, 

tak se nemusím snažit. 

Sandra naštěstí hned nato vstala a prohlásila,  

že si uděláme společnou fotku – a ať jí dají všichni svůj 

Instagram, aby je mohla označit. Všichni jí ho ochotně 

nadiktovali (Adam jí při tom mohl vykoukat prsa), 

pak jsme ještě chvíli kecali o všem možným a potom 

jsme se se Sandrou zvedly a rozloučily se, protože jsme 

musely jít vyklidit šatnu pro další účinkující.

Večer jsem pak koukala na Tomášův Instagram  

a na fotkách s žádnou holkou není. Což ale ještě 

neznamená, že ji opravdu nemá, a navíc teda nevím,  

kdo jinej by mu dal ty ponožky, když se tomu jeho 

kámoši takhle hihňali…

#AsiMilujuPapriku

Večer jsem pak koukala na Tomášův Instagram 

#KlukSnu
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NO STRESS!
Pokud tě čeká setkání s NÍM, 
ať už na nějaké hromadné akci 
nebo rande ve dvou, nestresuj se 
předem. Opakuj si, že o nic ne-
jde. I když jsi zamilovaná a ON ti 
připadá naprosto dokonalý, je to 
taky jenom člověk – stejně jako 
ty, tvůj brácha nebo tvoji kama-
rádi. A i on prožívá různé pocity. 
Takže pokud se mu taky líbíš, 
je dost možné, že je ze setkání 
s tebou taky nervózní a trápí ho 
úplně stejné obavy jako tebe.

JAK POZNAT, ŽE SE MU TAKY LÍBÍŠ?
Kluci dávají svou „slabost“  
pro nějakou holku najevo různě: 
Může se ve tvé přítomnosti čer-
venat a být nervózní, stejně jako 
se to stává holkám, ale může tě 
třeba jen škádlit, dělat na tebe 
vtipné obličeje nebo se pokoušet 
o (neurážlivé) vtípky a sem tam  
ti olajkovat fotku na Instagramu.
Ti odvážnější tě třeba pozvou na 
zmrzku, doprovodí tě domů, něco 
ti pochválí – anebo ti to řeknou 
narovinu – třeba přes mobil nebo 
naživo. Pokud se ti dotyčný kluk 
taky líbí, je to super. Potom co 
udělal první krok, můžete spolu 
třeba někam zajít, poznat se blíž –  
a uvidíte, co se z toho vyvine.
Pokud to ale není tvůj typ, nedá-
vej mu falešnou naději. Raději mu 

PŘIROZENOST
Pokud chceš před „klukem svých snů“ dobře vypa-
dat, je to naprosto v pořádku. Tím, že budeš hez-
ky oblečená, upravená a bude ti to slušet, rozhod-
ně nic nezkazíš. Naopak se budeš cítit přitažlivěji, 
sebevědoměji a zvýšíš tím šanci, že ho zaujmeš. 
Určitě ale ze sebe nedělej nic, čím nejsi, a nenos 
oblečení ani líčení, ve kterém se necítíš sama se-
bou. Zachovej si zkrátka svou přirozenost.
A to samé platí i v chování: Nedělej ze sebe  
za každou cenu bavičku ani „super cool holku“, 
která má všechno na háku. Jestli jsi nervózní, klepe 
se ti před NÍM trochu hlas nebo rudneš v obličeji,  
tak aťsi! Spoustě kluků to naopak bude připadat 
roztomilé: Tvoje řeč těla jim dala signál, že nejsou 
tak úplně k zahození, a to jim rozhodně zalichotí.

4ZamilovanostZamilovanost4Zamilovanost4

PRVNÍ SETKÁNÍ A OŤUKÁVAČKY JSOU VŽDYCKY STRESUJÍCÍ. ČLOVĚK NEVÍ, JAK SE 
MÁ SPRÁVNĚ CHOVAT, CO MÁ ŘÍKAT A ZE VŠEHO NEJVÍC SE BOJÍ TRAPASŮ. MŮŽEŠ 

 SI PŘEČÍST STOVKY ČLÁNKŮ A RAD O TOM, JAK SPRÁVNĚ ZAPŮSOBIT NA KLUKA, 
PŘED KTERÝM SE TI PODLAMUJÍ KOLENA, JENŽE REALITA SE PAK STEJNĚ 

VĚTŠINOU VYVINE JINAK. TAKŽE NEJLEPŠÍ BUDE SMÍŘIT 
SE S TÍM, ŽE NA TYHLE SITUACE SE PROSTĚ ÚPLNĚ 

PŘIPRAVIT NEDÁ. PŘESTO JE DOBRÉ MÍT  
NA PAMĚTI DVĚ VĚCI, KTERÉ BUDOU 

FUNGOVAT VŽDYCKY:

na férovku napiš, že tě jeho zprá-
va potěšila (nebo že si vážíš toho, 
že sebral odvahu a řekl ti to),  
ale že se zrovna na vztah necítíš, 
a obáváš se, že toho nemáte moc 
společného.  Buď diplomatická 
(takže pokud je důvodem to, že 
má na tvůj vkus moc velký nos, 
takhle mu to neříkej!), ale zároveň 
uveď důvod, který je co nejblíž 
pravdě.

STÍHAČKA: SOS!
I když víš, že se klukovi líbíš, příliš 
ho neuháněj! Pokud je nesmělý, 
můžeš ho popostrčit a navrhnout 
třeba nějaký společný plán, ale 
dál už nechoď. Chlapi jsou  
od přírody dobyvatelé, tak ho 
neochuzuj o pocit, že tě „získal“. 
Život sice nebývá vždycky pohád-
kou, ale na těch princích vysvobo-
zujících zakleté princezny přece 
jenom něco je...

LÁSKA JE CHEMIE
No vážně! Když se zamiluješ, mů-
žeš si připadat jako smyslů zbave-
ná. Ve stavu zamilovanosti totiž 
mozek produkuje stejné látky jako 
po požití drogy! Jednou z nich 
je dopamin, který tělu dodává 
energii a pocit štěstí. Druhé lát-
ce – fenylethylaminu (nevylámej 

si při jejím vyslovení jazyk!) se dokonce říká 
droga lásky. Ta způsobuje pocit poblouznění 
a to, že se myšlenkami nemůžeš od svého 
vysněného objektu odtrhnout. A hádej co: 
Stejná látka se vyskytuje i v čokoládě – proto 
se po ní může tolik lidí utlouct a po otevření 
tabulky nedokážou zůstat jen u jedné kos-
tičky. Takže pokud tě zavalují neovladatelné 
emoce, jsi nesoustředěná, myslíš jenom na 
NĚJ, svět se ti zdá báječný a růžový, už víš, 
co za to může.

PROČ JE TAK TĚŽKÉ PUSTIT KLUKA Z HLAV Y?
Když zažiješ silný pocit štěstí, v paměti 
ti po něm zůstane tak pevný otisk, že ho 
chceš prožívat znovu a znovu. A pokud 
se s někým rozejdeš, tvůj mozek dostane 
strach, že takhle krásně se už nikdy cítit 
nebudeš. Proto tak dlouho trvá, než se 
„zlomené srdce“ zahojí, protože vzpomínka 
na zamilované chvíle musí nejdřív vybled-
nout a ty musíš najít sílu se tomuto strachu 
vzepřít a pochopit, že jedním rozchodem 
tvůj život nekončí.

PRO JEDNO KVÍTÍ SLUNCE NESVÍTÍ
Pokud by ses přesto cítila, že život po 
rozchodu nemá smysl, je dobré si o tom 
s někým, komu důvěřuješ, promluvit. 
S mamkou, kamarádkou nebo kamarádem. 
Nezůstávej na to sama, i když můžeš mít 
pocit, že ti nikdo nerozumí. Věř, že touhle 
bolestnou zkušeností si prošla spousta lidí 
a každá bolest jednou přebolí.

1 .

2.
vztahy
Zamilovanost
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KDE POTKAT TOHO PRAVÉHO?

Na tohle vážně neexistuje žádný 
recept, protože – což je určitě 
skvělá zpráva – svět je plný růz-
ných kluků a toho pravého můžeš 
potkat skutečně kdekoliv: ve ško-
le, na ulici, na kroužku, při cestě 
na kroužek, při cestě z kroužku, 
na kamarádčině oslavě, na tábo-
ře… Prostě úplně kdykoliv se ti 
může stát, že potkáš kluka, který 
tě něčím zaujme, a ty na něj ne-
budeš moct přestat myslet. Buď 
to může být láska na první pohled 
(to znamená, že jen co ho poprvé 
spatříš, rozbuší se ti srdce), nebo 
se do sebe můžete zamilovat 
postupně. Takže třeba i kluk, 
kterého vídáš denně a vůbec by 
tě nenapadlo přemýšlet o něm 
jako o „objektu tvého zájmu“, se 
může jednoho dne v tvých očích 
naprosto proměnit. Stačí, že vás 
nějaká náhoda svede dohromady 
(například spolu budete pracovat 
na školním projektu), ty zjistíš, 
že si s ním skvěle rozumíš – a už 
v tom budeš „lítat“ taky!

Seznamky

S klukem se můžeš samozřejmě 
seznámit i na sociálních sítích 
nebo internetové seznamce.  
V takovém případě buď ale 
vždycky velmi opatrná: Dokud 

dotyčného nepoznáš naživo, 
pamatuj, že ve všem, co ti o sobě 
píše, tě může tahat za nos (to se 
samozřejmě může stát i při osob-
ním kontaktu, ale tam ti přeci jen 
napoví řeč těla, tón hlasu a cho-
vání). Na internetu o sobě může 
každý vybájit, co chce a vydávat 
se za kohokoliv – takže například 
patnáctiletý kluk, který podle 
fotky vypadá jako super fešák 
a sympaťák, může být ve skuteč-
nosti čtyřicetiletý úchyl. 
Pokud se rozhodneš setkat se 
s kýmkoliv z internetu naživo, 
zvol místo, kde je hodně lidí a od-
kud budeš moct utéct, kdyby 
nastal nějaký průšvih. O schůzce 
taky řekni nějaké dobré kamarád-
ce, které budeš moct v případě 
potřeby zavolat. A ona tak bude 
vědět, kde jsi, kdyby se cokoliv 
přihodilo.

NEZAPOMÍNEJ NA SEBE  
A SVÉ KAMARÁDY

I když jsi zamilovaná a nejradši 
bys se svým klukem trávila dvacet 
čtyři hodin denně, odolej tomuhle 
pokušení a vyhrazuj si – stejně 
jako dřív – dostatek času pro sebe 
i své kamarády. Je to obrovsky 
důležité: Zaprvé proto, že pokud 
budeš trávit čas jenom s ním, pře-
stanete se na sebe těšit, nebudete 
si zakrátko mít co vyprávět a dost 
možná vás ten druhý přestane 
bavit, protože to, co vás na sobě  
na začátku zaujalo, se vytratí; 
a zadruhé, než jsi svého kluka 
poznala, kamarádi pro tebe byli 
nejspíš po rodině nejbližší lidi 
v životě, tak je ze svého života 
kvůli klukovi nevymaž. Navíc budeš 
potřebovat jejich radu a podporu, 
až se třeba s přítelem pohádáte, 
a určitě by tě mrzelo, kdyby  
na tebe neměli čas, protože jsi je 
tak dlouho odsouvala, až jste se 
mezitím vzájemně odcizili.

Názory kamarádu
ů
Partnera bychom si určitě měli vybírat podle 
sebe a ne na základě toho, jestli se líbí na-
šim kamarádům. Pokud by tě ale kamarád-
ka, které důvěřuješ a víš o ní, že to s tebou 
myslí dobře, upozorňovala, že sis nevybrala 
vhodně (například proto, že tvého kluka 
odněkud zná jako raubíře nebo ho viděla 
někde s nějakou jinou holkou), ber její názor 
vážně a nad jejími slovy se zamysli. Když jsi 
zamilovaná, máš sklon si svého kluka ideali-
zovat, žádná negativa nevidíš a kamarádi ti 
můžou pomoct otevřít oči.

je to on

#LaskaNaPrvniPohled

vztahy
Zamilovanost




