
 

„Doba covidová“ ovlivnila životy mnohých z nás. Letošní deváťáci její vliv pociťují obzvlášť.  

Přišly o spoustu společných zážitků, které by je jistě v posledním roce jejich školní docházky čekaly. Přesto 

ale neklesají na mysli a už se těší na společné srazy po letech.  

                                      A jak by takový sraz po 25 letech mohl vypadat?... 

 

Dávná minulost 

(9.B rok 2045) 

„Zas už jsi zahrabaná v knihách, Jančo?“ optala se otráveně Káťa své nejlepší kamarádky, protože 

se už hodnou chvíli pokoušela získat její pozornost. „Neruš, je to zajímavé!“ okřikla ji tázaná dívka, načež 

se vrátila zpátky ke knihám. 

„Nechcete dělat něco zajímavého?“ navrhla Ester, která si prohlížela starodávné noviny z roku 2020. „V té 

době byla na světě korona!“ vyhrkl Ben, kterého toto téma očividně zaujalo.  

„To mi ani nepřipomínej! Nemohl jsem chodit na kebab,“ okřikl ho Luboš, který se nacházel v rohu 

místnosti. „To není pravda, mnohem horší bylo zdražení Kofoly!“ namítla Nela. 

Jenny posedávajíc vedle nich pouze protočila oči. „Stejně si myslím, že jsme to všichni přežili jen díky 

zásobě alkoholu,“ podotkla tiše Vendy. Decebal, který za těch pár let zdokonalil svou češtinu, si upil ze 

skleničky s červeným vínem. Nejspíše proto, aby její slova podpořil. 

„M-mamííí, co je to ten alkotoul?“ Po těchto slovech Jáchymek upřel svůj tázavý pohled na Ivču, 

která si tiše povzdychla, načež se vražedně zamračila na Terku, jež se škodolibě uchechtla. 

Drama k třídním srazům patří, ale někteří dokazují i opak. Mezi nimi je i Ondra, který nenápadně pospává 

na židli. Na obličeji má nespočet „krásných obrázků“, jejichž autorkou je Barča. 

„Určitě bych to nakreslil lépe,“ odfrkl si pohrdavě Martin, kterého o vlásek minula bota, kterou po něm 

hodila Elen, aby bránila Barču. „Nakreslil bys to lépe, ale jen kdybych ti stál modelem. Vždyť mně tehdy 

vyšla na úřadu práce fotomodelka,“ zamumlal hrdě Luboš. 

„Tady se pozná vítěz Miss 2035,“ zasmála se Valča, která měla na mysli Lubošovo vítězství v kategorii 

Miss bikiny. 

„To není fér!“ zaječel David tak hlasitě, až sebou všichni vyděšeně trhli. Jediná Viky se šťastně zazubila, 

právě totiž nad zmíněným chlapcem zvítězila asi v šesti partiích Člověče, nezlob se. 

Výjimkou také byli Marian, Míša a Katka, kteří mu po celou hru tajně vyndávali figurky z domečku. 

„Korona!“ zkusil už po několikáté Kuba, který hádal Jirkou vymyšlené slovo v šibenici. Pavel obdivně 

zahvízdal, když Jirka překvapeně přikývl. 

„Kde budeme mít třídní sraz příště?“ zeptala se se zájmem Katka. „Já bych šel někam, kde jsou hezké 

servírky,“ navrhl Patrik. 9.B se hlasitě zasmála. 

 

„Na světě existuje mnoho tříd, ale pouze tato se může nazývat tou nejlepší!“ 

 

„Věnováno žákům 9.B“ 

                                                                                                                      Kateřina Široká, 9.B 

 


