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Byl podzim roku 2014. Seděli semnou v autě máma, táta a sestra. Když sme jeli na Javorník, tak se 

mě máma zeptala:“ Nechtěla by ses přestěhovat do německa? Vadilo by ti to? Bylo by to pro tebe v 

pořádku?” V tom momentě se mi promítaly otázky v hlavě: Kde?, Co?, Budu šťastná?, Najdu si 

přátele?, Bude se mi tam líbit?, Co na to řeknou ostatní?. Bude se mi stýskat? V té době sem 

nevěděla co a kde Německo je. Jak už jsme vystupovali z auta tak mi bylo divně, a tak jsem se mámy 

zeptala: “ Co je to Německo? A kde leží? Budeme blízko babičky?” “No Německo je jedna z hodně 

zemí a sousedí z českem. “Aha” “A bohužel nebudeme bydlet blízko u babičky.” V tom sem si řekla: 

“A sakra! Ale i přesto sem si říkala, že to není zas tak špatný nápad. A v téhle myšlence mě táta 

přerušil: “Tohle rozhodnutí je jenom na tobě! Když nebudeš chtít tak se přestěhovat nemusíme! Tak 

si to dobře rozmysli. A jak sem tak šla na horu mi vrtalo hlavou jestli mám říct ano a nebo ne. A 

nakonec sem se rozhodla, že pojedeme. Byla sem dost spokojená a jako první sem to oznámila ve 

škole. Moje paní učitelka byla smutná a všoku ale i přesto mi přála hodné štěstí. I naši naši kamarádi 

byli smutní ale nebrali si to až tak zle. Ale bohužel byl i jeden člen naší rodiny, který naše rozhodnutí 

nechápal. A tím členem byla babička Alena. Vystresovala se začala plakat a nadávat” “Vy ste asi na 

hlavu?! To snad nemyslíte vážně!? A když sme spolu byly samy namlouvala mi “Nechoď tam! Tam 

jsou teroristé a uprchlíci. Zůstaň tu semnou! Tady se budeš mít lépe! A nebudeš tam spokojená!” To 

mi udělalo moc velký strach a já jsme nad tím hrozně dlouho přemýšlela. Začala sem se toho strašně 

moc bát a moje hezké představy se změnily v horor. Bylo to pro mě moc divné když jeden říká: “Bude 

to tam hezké a super.” a ten druhý: “ To tam bude hrozné! Nechoď tam!!!” Tehdy sem chodila na 

angličtinu k jedné paní učitelce. Té sem tu novinu oznámila a ona se radovala. Ale jak sem jí řekla o 

slovech co vyletěly od babičky z pusy tak se jenom zasmála a řekla. “ Z toho si nic nedělej! Babičce 

nevěř určitě to bude moc super.” To mi zase zvedlo náladu. Když sem byla sama z mámou tak sem jí 

řekla: “ Mami já se moc  bojím! babi Alí (tak jsem říkala a říkám babičce) mě moc straší a říká že se 

tam nebudu mít dobře a že budu trpět.” Máma se nejprve ušklíbla a potom zasmála: “ Ale babička 

toho nakecá! Budeš se mít určitě dobře všechno bude jak má být!” To mě ješě víc uklidnilo než slova 

od paní učitelky na angličtinu. Byla sem ráda že mě tak uklinily. Když sem to říkala mým nejlepším 

kamarádkám tak si myslely že si z nich dělám srandu ale potom jak sem jim to vysvětlila proč tak se 

na mě koukaly s otevřenou pusou. Bylo jimto líto že nebudu s nimi moct chodit do školy ale i přesto 

mě mají rády a užívaly si to každý možný a volný den co byl. Ale i trošku sem moc nechtěla chodit k 

nim domů protože mi bylo strašně nepříjemné jak se mě furt ptaly: A kdy? Proč? A kdo to rozhodnul? 

A najak dlouho? Mě to tak vytáčelo poslouchat skoro každý den to jedno a samé. Ale i přesto sem se 

prokousala. Umím si představit že to i mamku štvalo protože všude kde sme někoho potkaly tak se 

nás pali všichni na to samé a to jenom proto že babička to všechno vykvákla! Ale i přes všechno sme 

se prokokusali.Od babiččina nářeku a smutných zpolužáků, kamarádů, učitelek a známých. Když už 

sme byly v německu tam mi bylo smuno a těšila sem se do školy. Ale nejvíce mě štvalo že sem 

neviděla každý den ty samé domy, lidi a kamarády. Cítila sem se sama, opuštěna a bezmocná. Ale  

líbilo se mi nové prostředí i ta úžasná a geniální řeč. A nejvíc co mě štvalo bylo že kdykoliv sem si 

zapla televizi tam nebylo žádné déčko a vůbec sem bohužel ničemu nerozuměla. Drtilo mě to nakusy. 

Ale i přesto sem byla šťastá protože, tam byl i chviličku náš děda Milan. Ale jak asi tak po dvou dnech 

odletěl mi káplo pár slziček na tryčko. I přezto sem si vduchu řekla: hlavu vzhůru Nelo! život běží dál 

a dál. Jako na běžícím páse. Ani to mi bohužel nepomohlo. Některé dny sem si lehla na balkón a 



přemýšlela: Co když si nenajdu kamarády? Jak to tam bude vypadat? Budou se chtít vůbec semnou 

bavit? Bude paní učitelka na mě a na ostatní hodná? Jak to půjde dál? Jak se snima domluvím? 

Takhle sem si lámala hlavu pořád. I se mi dokonce o tom zdálo. Tak sem to řekla mámě a ta mi na to 

řekla že to ze začátku tak bude. A že se na to zvyknu. Bylo to fajn něco takového uklidňujícího slyšet. 

Ale i přez to mi to ani trochu dál nepomohlo. Někteří z vás si myslí že to je v pohodě. Ale kdyby ste to 

zažili na vlastní pěst tak by ste to i možná více pochopili. Když sem se zeptala obou dvou rodičů kdy 

půjdu do školy tak mi řekli že až za týden. Já sem se bála, těšila a byla sem napjatá už sem si dokonce 

nachystala aktovku, sešity a oblečení. Byla sem tak natěšená že semnou i pomalu rostly roupy. Když 

sme dorazily do školy a zazvonily na ředitelčin kancelářský zvonek přišla pronás moje nová třídní 

učitelka. Usmála se na nás podala nejprve tátovi, mámě a potom i mně ruku a řekla: “Gutten Tag, 

schön dich kennen zu lernen!” Já sem vzděšeně se koukala na mámu a tátu. Táta se zasmál a řekl: „ 

To znamená dobrý den je hezké že tě poznávám:“ Aha. Vy to ještě nevíte ale moje první věta byla: 

Das ist eine große Katastrophe. Česky přeloženo to znamená: To je jedna velká katastrofa. No nic ale 

vrátíme se zpátky. Potom říkala že máme jít v levo po schodech na horu a do třídy do prava. Jak sem 

vešla do třídy tak se na mě všichni koukali a já sem nic nerozumněla ale moje srdce mi říkalo že 

jednoho dne jim budu rozumnět. Táta mi potom řekl že to sama ve škole zvládnu a že pojedou 

nakoupit. Tak sem byla sama o přeztávce se kolem mně zešlo ukrutně moc dětí a povídali: “ Hallo ich 

bin die Fiora ich Hannah ich heiße auch Hannah ich bin Amira ich Anntonia aber ich heiße Winnie.” Ja 

sem se usmála a řekla: “Hallo ich bin Nela.” Ah ok sehr schön.” Potom mi napsali anglicky jeden vzkaz 

ale já sem bohužel nic nerozumněla. Antonia a Amira byly moje patronky ze čtvrté třídy a když 

poznaly že to nemůžu přečíst tak mě vzaly za ruku a řekly: “ Gehen wir rutschen?” Já sem 

nerozumněla a proto si vymysleli tichou řeč které sem rozumněla. Jak zvonilo tak mě pronásledovali 

kluci kteří byly do mě zamilovaní a bylo jich osm nebo sedm. Zapomněla sem vám říct že první, 

druhá, třetí a čtvrtá třída sou spojené. Tehdy sem byla v druhé třídě. Jak sem si sedla a še na mě tolik 

lidí koukalo připadalo mi to nepříjemné ale lepší než v česku, protože tam mě nikdo potají 

nesledoval. Cítila sem se i jako nějaká slavná celebryta. Ve výtvarné výchově jsme měli něco ke dni 

matek obsat na srdíčko z tabule. Moc sem tomu nerozumněla a kývla sem na holku sedící vedle mně 

jenom ukázala na tabuli a zasmála se. Připadal sem si jako z marzu. Bylo to trapné. Ale co mám 

jiného dělat česky by mi to nepomohlo. Když po několika hodinách zase zazvonilo tak sem šla ven s 

Antonii a Amirou a ty ostatní holky za námi. Byla sem strašně moc šťastná když sem byla zase v 

pozornosti. Ten pocit je nepopsatitelný. Když si mě vyzvedli rodiče tak jsme museli jít do OGGS do 

družiny se tam přihlásit. Mámy se všichni ptali jestli tam půjdu a máma jim jenom přikivovala. Udělali 

si odemně fotku kterou mám do dnes na mém věšáku a botním fachu. Pár roků později už sem jim 

rozumněla samozdřejmě i teď protože tu furt žiju. Strašně se mi na té škole líbí že všechny respektují 

jsou ohleduplní, milí, srandovní, sympatičtí a hrozně moc příjemní. Byl to ten nejlepší den mého 

života a já na něj do smrti a ani po smrti doufejme že nikdy nezapomenu! 

 


