
Mnoho češtinářů jsem už slyšela říkat, že i když chybu opakuje mnoho lidí, stále je to chyba, 
nikoli norma. Budiž, norma nikoliv, ale co taková tradice? 

Již osmým rokem více či méně pravidelně docházím na státní gymnázium v Chebu (což je 
mimochodem déle než platí pro nezanedbatelné množství zaměstnanců tohoto ústavu). Za tu 
dobu se toho odehrála spousta – odcházející učitelé působili drama, hromady stížností na 
absurdní systém volitelných předmětů zůstaly bez povšimnutí a spousta hlášek učitelského 
sboru zlidověla (nebo spíš zestudentnila). Mezi nimi i legendární věta jednoho z učitelů 
matematiky: „Najděte bod F. No, F jako fčela!“ 

V našem ročníku a hlavně v mé třídě se tento výrok těší neskutečné popularitě. Totiž, abych 
uvedla neznalé čtenáře do souvislostí, můj třídní učitel je vášnivý včelař. A tak se jednou 
poštěstilo, že jeden včelař, náš třídní učitel, pozval jiného včelaře, aby nás v této oblasti více 
vzdělal. Očekávali jsme klasickou nudnou dvouhodinovou přednášku – ovšem včelař-host 
předčil všechna naše očekávání. Od docela zajímavého povídání o chování včel se dostal 
k vesmírným energiím, krustě mrtvých duší, která obaluje naši zeměkouli, a podobným 
bizarnostem. Když jsem odcházela, říkal něco o vůni života a o tom, že pokud chcete vědět, jak 
takový život voní, měli byste očichávat novorozence. Nebudu lhát, přednášku tohoto 
ezoterického šílence má nebohý pan třídní na talíři dodnes (2 roky po incidentu). 

Jelikož jsme ale gymnazisté čili (slovy mé učitelky češtiny) děti inteligentní, začali jsme všechna 
výše zmíněná fakta logicky propojovat. F jako fčela, třídní včelař, přednáška o včelách, která 
se zvrhla v ezoterické sezení… 

Tehdy jsme začali sami sebe z legrace nazývat fčeličkami. A jelikož jsme vskutku třída plná 
humorníků a jsme otevřeni každé dobré kratochvíli – skrz název třídní skupiny na sociální síti 
se neologismus fčeličky probojoval až na plakát našeho maturitního plesu! Je to sice pořád 
pravopisná chyba, ale obsahuje prvky komedie, ezoteriky a historie mé skvělé třídy, a tak se 
z toho stala tradice.  

 


