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PANE UÄŒITELI ...
StÅ™eda, 15 srpen 2018

Dnes vÃ¡m pÅ™edstÃ-rÃ¡m obrÃ¡zek ze Å¡koly. NenÃ- to "mÅ¯j" uÄ•itel, ale je to z onÃ© Å¡koly. Je to tam fakt super. Vzhledem
tomu, Å¾e studenti jsou lidÃ© vÅ¡ech moÅ¾nÃ½ch barev, ze vÅ¡ech koutÅ¯ svÄ›ta, vÅ¡ech moÅ¾nÃ½ch vÄ›kovÃ½ch kategori
od osmnÃ¡cti vÃ½Å¡, vÅ¡eho moÅ¾nÃ©ho dosaÅ¾enÃ©ho vzdÄ›lÃ¡nÃ-, tak je to fakt super. V naÅ¡Ã- tÅ™Ã-dÄ› se to pozdÄ›ji
na JiÅ¾nÃ- Ameriku. JedinÃ- naruÅ¡itelÃ© jsme byli my tÅ™i: Japonec asi kolem 60 let, Ukrajinec asi tÅ™icetiletÃ½, a jÃ¡, ve vÄ
kterÃ½ se uÅ¾ dÃ¡vno nesdÄ›luje. Jinak to byli mladÃ- - Venezuelec, Bolivijka, Kolumbijka, Uruguajec, Argentinec, PeruÃ¡nec;
pÃ¡r dnÅ¯ chodil mlÃ¡denec z Taiwanu, ale tomu to vÅ¯bec neÅ¡lo.

Na jednu stranu je to pro mne nesmÃ-rnÄ› smutnÃ©, protoÅ¾e jÃ¡ se vlastnÄ› celÃ½ Å¾ivot anglicky odnauÄ•uju. KdyÅ¾ js
malÃ¡, mÄ›la jsem anglickou vychovatelku. Jo, fakt. Bydleli jsme totiÅ¾ v domÄ›, kde bydlel nÄ›kdo z anglickÃ©ho velvyslanectv
a ti mÄ›li stejnÄ› starou holÄ•iÄ•ku, jako jsem byla jÃ¡. A protoÅ¾e jsme byly jedinÃ© dvÄ› dÄ›ti z celÃ©ho domu, stalo se, Å¾e
dne (prÃ½, jÃ¡ si to pochopitelnÄ› nepamatuju) u naÅ¡ich dveÅ™Ã- zazvonil anglickÃ½ tatÃ-nek, a poÅ¾Ã¡dal, jestli by Å¡lo, aby
se s jejich holÄ•iÄ•kou kamarÃ¡dila.. A bylo to. Ona mÄ›la chÅ¯vu, kterÃ¡ s nÃ¡mi chodila do parku, do mÄ›sta, hrÃ¡ly jsme si u
nich. Jo, zapomnÄ›la jsem Å™Ã-ct, Å¾e mi byly Ä•tyÅ™i roky... Trvalo to docela dlouho, teprve, kdyÅ¾ jsem byla ve druhÃ© tÅ
oni odjeli. Tedy, spÃ-Å¡ asi byli odjeti... A jÃ¡,kterÃ¡ mluvila stejnÄ› Ä•esky jako anglicky, zaÄ•ala chodit na angliÄ•tinu...
MÄ›l
jsem tenkrÃ¡t takovÃ©ho zvlÃ¡Å¡tnÃ-ho pana uÄ•itele: byl to neÅ¡Å¥astnÃ½ Ä•lovÄ›k, vrÃ¡til se z koncentrÃ¡ku a nemÄ›l zrovna
nervy. Do hodiny nÃ¡s chodilo pÄ›t a postupnÄ› jsme se odnauÄ•ovali. ProtoÅ¾e on mÄ›l buÄ• Å¡patnou nÃ¡ladu, nebo si Ä•etl n
a nÃ¡m dal nÄ›co opisovat, nebo jen vyklÃ¡dal tu nejhorÅ¡Ã- moÅ¾nou gramatiku... A pak umÅ™el. DalÅ¡Ã- angliÄ•tinu jsem mÄ
ve dvanÃ¡cti, ale to nÃ¡s uÄ•ila kamarÃ¡dka kamarÃ¡dky mojÃ- mÃ¡my, byla to Ruska, kterÃ¡ umÄ›la docela dobÅ™e anglicky,
protoÅ¾e nÄ›jakÃ½ Ä•as Å¾ila ve Skotsku. TakÅ¾e - taky nic moc. MÄ›la ÃºplnÄ› jinÃ½ pÅ™Ã-zvuk, takÅ¾e jsme jÃ- nejprve
nerozumÄ›li, nosila nÃ¡m vÅ¾dy nÄ›jakou vÃ¡Å¾nou literaturu, z nÃ-Å¾ jsme Ä•etli, pÅ™eklÃ¡dali a ona nÃ¡m o tom vyklÃ¡dala
vyklÃ¡dala tak nÄ›jak Ä•esko-rusky, a to byl hroznÃ½ miÅ¡maÅ¡...JÃ¡ se tÃ-m docela bavila, ale protoÅ¾e jsem sice dobÅ™e ml
ale neumÄ›la gramatiku, tak jsem nebyla moc ÃºspÄ›Å¡nÃ¡.
VzpomÃ-nÃ¡m, Å¾e jsem jeÅ¡tÄ› ve dvaceti byla v hovorovÃ© an
docela dobrÃ¡, zvlÃ¡dla jsem v nemocnici Ä•Ã-st Ä•eskou detektivku a pÅ™eklÃ¡dat jÃ- (jakÅ¾takÅ¾) jednÃ© KubÃ¡nce, kterÃ¡
mnou na pokoji. Byla to bezva holka, snad milostenka nÄ›jakÃ©ho Å¡Ã©fa z jejich zastupitelstvÃ-, protoÅ¾e si ji vÅ¡ichni lÃ©kaÅ
velice pÅ™edchÃ¡zeli. PotÅ™ebovala se asi nÄ›jak ulejt, protoÅ¾e pokud si pamatuju, tak jÃ- vÅ¯bec nic nebylo... No nic, drbu..
A pak moje angliÄ•tina na dlouhou dobu skonÄ•ila. NÄ›mecko bylo blÃ-Å¾, dalo se tam jezdit, takÅ¾e jsem se vrhla na nÄ›mÄ
A ve Å¡kole ruÅ¡tina. AÅ¾ pak tady jsem se zase znovu zaÄ•ala uÄ•it... JenÅ¾e, to jsem zas aÅ¾ moc nepotÅ™ebovala - byla j
tom stejnÄ›, jako vÅ¡ichni ti JihoameriÄ•anÃ©, kteÅ™Ã- tu (ve StÃ¡tech) Å¾ijÃ- tÅ™ebas i od narozenÃ-, ale neumÄ›jÃ- nic neÅ
Å¡panÄ›lÅ¡tinu, protoÅ¾e Å¾ijÃ- ve svÃ©m zdejÅ¡Ã-m Å¡panÄ›lskÃ©m prostÅ™edÃ-.
TakÅ¾e jsem zaÄ•ala znovu teÄ•, a zase od zaÄ•Ã¡tku - beru to tak, Å¾e je to mÅ¯j osobnÃ- boj proti panu Alz-heimerovi :-)
Tohle je fotka jednoho zdejÅ¡Ã-ho kantora - zkuste najÃ-t rozdÃ-ly.... TentokrÃ¡t vÃ¡m nebudu napovÃ-dat, klidnÄ› piÅ¡te do
komentÃ¡Å™Å¯ - ale jen poÄ•et, kolik jste jich naÅ¡li, OK? tak - kolik jich najdete?d@niela
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