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ž poněkud „odrostlí žáci“ by chtěli do této ankety přihlásit svoji bývalou a velice 
oblíbenou paní učitelku. Myslíme si, že by toto ocenění jí právem náleželo za její práci ve 
výchově mladé generace. 

o tedy napsat o té naší paní učitelce?; že je stále stejná, hlavně usměvavá, milá, laskavá, 
čilá i činorodá, sympatická, společenská, veselá a dosud krásná, neúnavná, i když se 
musela už 3x „poprat“ s těžkou nemocí a čeká ji ozařování v Chebu. 

jejího vyprávění: „Od svého útlého dětství se chtěla stát učitelkou, ale studium 
s vyznamenáním na gymnáziu k tomu nestačilo. Když 28. 5. 1949 se dvěma spolužačkami 
a jedním spolužákem připravili malou nástěnku k výročí narození prezidenta Dr. Edvarda 

Beneše, student septimy je udal Státní bezpečnosti. 16. června byli vyloučeni ze studia v českých 
krajích. Okresní soud v Mar. Lázních je nezletilé (17 leté) odsoudil ke 14 dnům zavření 
s podmínkou 2leté zkušební doby podle §8 zák. 48/31 Sb. A § 3 zák. č. 231/48 Sb. pro „veřejné 
pobuřování proti republice pro její lidově-demokratické zřízení“ dne 25. ledna 1950.  

a základě odvolání Krajský soud v Karlových Varech rozsudek Okresního soudu v Mar. 
Lázních zrušil rozsudkem č. To 422/50 zde dne 11. října 1950. To už ale všichni 4 dávno 
pracovali. Bohužel dvě profesorky byly odsouzeny do vězení v táborech nucených prací, 

kde trpěly jeden a půl roku a po propuštění nesměly vůbec učit ani pracovat ve svém bydlišti 
v Praze. 

agmar Blažková prodávala v knihkupectví Orbis ve stánku na kolonádě venku za každého 
počasí a později pracovala jako úřednice. Teprve po 8 letech mohla při zaměstnání ve 
večerním studiu složit maturitní zkoušku – zase s vyznamenáním. V roce 1958 nastoupila 

jako vychovatelka školní družiny a hned se přihlásila k pedagogickému studiu. Zase při 
zaměstnání dálkově na Pedagogické škole v Karlových Varech složila doplňovací maturitní 
zkoušku a dosáhla svého cíle – začala učit v roce 1959 v Plané u Mar. Lázní.“ 

dyž nás učila před léty v roce 1965/66 ve 2. třídě a 2,5 měsíce ve 3. třídě, vždy byla taková 
jako dnes. Každou vyučovací hodinu začínala písničkou, kterou někdo ze žáků vybral. A 
každý nový týden otázkou: „Co je v rodině u vás nového?“ Žáky oslovovala zdrobnělým 
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jménem a to činí dodnes. Má obdivuhodnou paměť na jejich jména, přesto že jich bylo hodně a 
většina se k ní hlásí na ulici a někteří rodiče také. 

aše písemné projevy hodnotila obrázkovými razítky – pro druháky vlastně forma soutěže, 
kdo a jaký obrázek získá. Ukazovali jsme si je navzájem v sešitech. Tenkrát byla mimo jiné 
populární sada razítek Sněhurka a sedm trpaslíků. Předháněli jsme se, abychom získali 

všechny trpaslíky. Bohužel, nikomu se to nepodařilo. Někteří trpaslíci se i několikrát opakovali, 
ale pořád ten poslední sedmý ne a ne se objevit. 

ž po 40 letech při sepisování třídní kroniky jsme začali pátrat, zda by se ještě přece jen i 
ten poslední zbloudilec konečně našel a sbírka by byla kompletní. Paní učitelka ochotně 
přislíbila pomoc a její syn zapátral na půdě na chalupě a kupodivu celou sadu razítek pro 

nás objevil. Tak jsme konečně viděli i toho sedmého zbloudilce. A proč nám ho zatajila a nikdy 
nenatiskla?: Protože kouřil dýmku a ona správně usoudila, že by to bylo špatné výchovné 
působení na tak malé děti. Dnes už to pochopitelně nevadí a kdo z nás má třídní kroniku, získal 
úplně kompletní sadu razítek Sněhurky a všech trpaslíků. 

 

 

oky plynuly. V naší třídě se vystřídalo více kantorů, ale na tuto paní učitelku vzpomínáme 
a setkáváme se s ní moc rádi, i ti největší rošťáci. Otec jednoho žáka dokonce prohlásil: 
“To je LEGENDA mezi učiteli!” 

dyž zdejší škola slavila 25 let od svého založení a k této příležitosti se konal v sobotu i Den 
otevřených dveří – měla na lavicích ve své třídě připravená společná fota svých bývalých 
žáků, čekala, kdo se dostaví a všechny vítala s radostí a pamatovala si, kde kdo seděl podle 

jména.  

ehdy byla vyznamenaná odborem školství Čestným uznáním. Pracovala jako metodička 1. 
stupně a též uváděla do praxe začínající učitelky; např. současnou starostku obce Drmoul 
„vesnice roku 2010“ Mgr. Vladislavu Chalupkovou aj. 

ovořila i o svých začátcích na této škole, jak žáků přibývalo. Dokonce v roce 1965 v 5. třídě 
jich učila 45. Absolvovala různá školení, zkoušky, o prázdninách ve formě brigády musela 
pracovat na školním pozemku, v mateřské škole nebo zahradnictví. Se žáky uskutečnila 

mnoho exkurzí do výrobních podniků ve městě i v okolí, školních výletů do přírody s koupáním, 
návštěvy hradů a zámků. 

kázka její práce proběhla i v televizních Aktualitách a rozhovor v  místním rozhlase Mar. 
Lázně. 
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ývalý ředitel Miloslav Pelc s ní byl spokojen a zapsal do školní kroniky v roce 1988, když 
odcházela na zasloužený odpočinek po 30 letech činnosti ve školství:  
 

racovala vždy velmi odpovědně, tvořícím způsobem. Měla velice ráda své povolání učitelky. 
Patřila mezi progresivní učitele při zavádění nového pojetí od r. 1976. Vždy ředitele školy 
podporovala v jeho zásadách jako svědomitá vedoucí metodického sdružení 1. stupně. 

Pracovala ochotně i v kabinetu OPS. Velmi ráda jezdila na rekreačně vzdělávací základny EXOD 
pro učitele po celé ČSSR i do ciziny. 

řejeme s. Blažkové mnoho zdraví do dalších let a přáli bychom si, aby nás stále 
navštěvovala se svým „stálým“ úsměvem a optimismem i nám pomohla učit podle potřeby. 
Vřelý dík za její dlouholetou práci s dětmi a za účinnou práci v našem sboru. Tolik kronika 

školy… 

louho ovšem neodpočívala. Po škole a hlavně po dětech se jí stýskalo, a proto po dobu 
dalších 20 let se věnovala svým oblíbeným jazykům. Vyučovala angličtině a němčině 
v mateřských školách, v základních školách, ve škole při dětské léčebně Miramonte, 

v dětském domově i na středním odborném učilišti. 

ělala průvodkyni hlavně německým návštěvníkům, angažovala se i v Klubu důchodců a 
aktivně se zajímá o kulturu ve městě i jinde. Stále jezdí na EXODY o prázdninách, hlavně 
má oblíbenou Prahu, ale i na kratší zájezdy do okolních států. 

racovala 60 let až do roku 2008, kdy podstoupila operaci. Nyní kvůli nemoci přece jen 
zvolnila tempo a užívá si zaslouženého důchodu.  
 

 loňském roce však pomáhala připravovat Almanach k 50. výročí úšovické školy a byla 
hlavní iniciátor oslav.  
 

 naší třídou se stále schází a dokonce nás pasovala do řad PADESÁTNÍKŮ s verši a pamětní 
listinou.  
 

rostě paní Učitelka “BLÁŽA” s velkým U, která má stále jeden nápad za druhým a moc se 
těší na oslavu té své 80.  
 

ama říká: „Mám děti ráda a snažila jsem se je co nejvíc naučit a při tom také vychovávat. 
Vždycky mě potěší setkání se žáky (třeba i po 40 letech), ale i s jejich rodiči. Některým 
jsem byla také na svatebním obřadu na radnici a vzájemně si přejeme k narozeninám i 

jmeninám.“ 

zpomíná si na malou příhodu s vysvědčením: „Vysvědčení bylo rozdělené na obě pololetí. 
Když v pololetí vysvědčení děti dostaly a po pololetních prázdninách je vracely, jedna 
holčička-prvňačka ale své vysvědčení nepřinesla. Ptala jsem se kde ho má? Řekla: „Já jsem 

ho poslala po větříčku.“ „Musela jsem vysvědčení napsat znova a dát řediteli k podpisu.“ 

těli bychom tedy paní učitelce poděkovat za vše, co nás naučila a za všechny bývalé 
žáky se rozloučit verši: 
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Paní učitelka stále stejná. 
Pravá dáma, usměvavá jako před lety. 
Vrásky jí vůbec nepřibyly, plná lásky, dobroty. 
Ať i nadále takto vzkvétá a radost nám všem rozdává, 
to jí za všechny co učila, 
přeje jedna z jejích tříd 2.A 1965/66. 
 
Věříme, že nějaké ocenění určitě dostane. Moc bychom si to pro ní přáli k tomu jejímu výročí 
v únoru příštího roku. Děkujeme

Správcová třídy 
 
 
Hana Knížáková 
Školní nám.315/1 
Mariánské Lázně 
353 01 
e-mail: hanka.ml@seznam.cz

S přihláškou do ankety Zlatý Ámos souhlasím. 
 
 
Dagmar Blažková 
Americká 438 
Mariánské Lázně 
353 01 

 
Datum: 7.11.2011 
 
Přílohy: Podpisová listina 
 Fotografie paní učitelky 
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