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ManonÊjeÊvčela.Ê 

ManonÊjeÊrůžeÊhozenáÊdoÊkostela. 
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V letošnímÊ školním roceÊ 2022/2023Ê slavíÊ studentskýÊ časopisÊ ZvonekÊ kulatéÊ výročíÊ –Ê
vycházíÊjehoÊ40.Êročník.ÊPrvníÊ„zkušební“ÊčísloÊvyšloÊjižÊv roceÊ1981,ÊaleÊoficiálníÊpo-

voleníÊkÊvydáváníÊstudentskéhoÊčasopisuÊnadřízenýmiÊins tucemiÊpřišloÊažÊrokuÊ1982ÊaÊodÊ
téÊdobyÊZvonekÊpravidelněÊvychází.ÊUÊzroduÊškolníhoÊperiodikaÊstálÊMilanÊHána,ÊkterýÊvy-
tvořilÊ prvníÊ redakčníÊ raduÊ ZvonkuÊ aÊ položilÊ základyÊ formálníÊ iÊ grafickéÊ stránkyÊ časopisu.Ê
TechnickouÊpodporuÊzajišťovaliÊpostupněÊMiroslavÊMálekÊaÊPavelÊKessner.ÊV průběhuÊčasuÊ
drželiÊ nadÊ časopisemÊ redaktorskouÊ ochrannouÊ rukuÊ PavelÊ JindraÊ (5.–13.Ê ročník),Ê MarieÊ
NovákováÊ(13.–14.Êročník),ÊPetrÊBendaÊ(15.–22.Êročník)ÊaÊLenkaÊMahelováÊ(23.ÊročníkÊdoÊ
současnos ). Ê 

OdÊsvéhoÊpočátkuÊfungovalÊZvonekÊjakoÊčasopisÊstudentů,ÊvycházelÊjakoÊperiodikumÊaÊjehoÊ
prioritouÊbyloÊsdíletÊinformaceÊoÊškole,ÊstudentechÊaÊjejichÊzájmech.ÊS výjimkouÊposledníchÊ
letÊZvonekÊpřinášelÊobsahověÊpodobnéÊrubrikyÊ–Êzpravodajské,Êúvahové,Êumělecké,Ênauč-
né,Êzábavné,Êrozhovory…ÊNechybělyÊliterárníÊčiÊvýtvarnéÊsoutěže,ÊstudentskáÊtvorbaÊaÊpa-
mětníciÊsiÊpřipomenouÊvelmiÊoblíbenéÊHitoto,ÊkteréÊk časopisuÊpatřilo.ÊTentoÊhudebníÊpo-
řadÊ seÊvysílalÊ jednouÊměsíčněÊveÊ školnímÊ rozhlaseÊaÊ studen ÊsiÊ vytvářeliÊ vlastníÊ žebříčekÊ
populárníchÊhudebníchÊskladeb.  

ObsahÊ časopisuÊ značněÊ ovlivnilyÊ událos Ê 17.Ê listopaduÊ
1989.ÊDoÊ tétoÊ dobyÊ ZvonekÊ vycházelÊ oficiálněÊ podÊ hlavič-
kouÊCŠVÊSSMÊ(celoškolskýÊvýborÊSocialis ckéhoÊsvazuÊmlá-
deže),ÊaÊprotoÊseÊv němÊobjevovalyÊtextyÊtomuÊodpovídají-
cí.ÊV průběhuÊpodzimuÊaÊ zimyÊ1989/1990ÊpřinášelÊZvonekÊ
místoÊ informacíÊ oÊ schůzíchÊ SSMÊ aÊ brigádáchÊ postřehyÊ oÊ
aktuálnímÊ dění,Ê začalyÊ vycházetÊ textyÊ oÊ zamlčovanýchÊ
osobnostechÊaÊudálostech,ÊoÊliteratuřeÊaÊhudbě.   

ČasopisÊ prošelÊ cestouÊ mnohaÊ malýchÊ iÊ velkýchÊ změn,Ê poÊ
stránceÊformálníÊiÊpoÊstránceÊobsahové.ÊV průběhuÊčasuÊseÊ
měnilaÊredakčníÊrada,Êrubriky,ÊnápadyÊaÊnáplňÊjednotlivýchÊ
číselÊ iÊ frekvenceÊ vydávání. ProměnyÊ zaznamenaloÊ iÊ logo.Ê
VelkýÊaÊvýraznýÊvlivÊnaÊgrafickouÊpodobuÊZvonkuÊmělÊroz-
vojÊtechnickýchÊmožnos ÊsazbyÊaÊ skuÊtextuÊaÊobrazovéhoÊ
materiálu.ÊTextyÊprvníchÊ ročníkůÊbylyÊpřepisoványÊnaÊme-
chanickémÊpsacímÊ strojiÊ aÊ jejichÊ kopieÊ seÊmnožilyÊ naÊ cyk-
lostylu.ÊTatoÊmetodaÊbylaÊkomplikovanáÊaÊtakéÊnekvalitní.Ê
PozdějiÊ cyklostylÊ nahradiloÊ kopírování,Ê následovaloÊ přepi-
sováníÊ naÊ elektrickémÊ psacímÊ stroji,Ê naÊ počítačiÊ
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Zní stejně, a přesto jinak 
Zvonek zní 40 let 
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v programuÊ T602,Ê LotusÊ WordPro.Ê PosledníÊ ročníkyÊ ZvonkuÊ díkyÊ programůmÊMicroso Ê
OfficeÊaÊdalšímÊgrafickýmÊprogramůmÊzískalyÊatrak vníÊaÊprofesionálníÊpodobu,ÊkterouÊbyÊ
mohlyÊkonkurovatÊv mediálnímÊprostředí.ÊV současnéÊdoběÊvycházíÊčasopisÊv elektronickéÊ
podobě,Ê štěnouÊformuÊzajišťujeÊsponzorskyÊ skárnaÊAmaprint. 

KaždoročněÊseÊtvůrciÊZvonkuÊúčastniliÊpřehlídekÊaÊsoutěžíÊškolníchÊnovinÊaÊčasopisů.ÊV roceÊ
2015ÊzískalÊoceněníÊproÊfinalistuÊsoutěžeÊ„Nejinspira vnějšíÊstředoškolskýÊčasopisÊ2015“.  

VelkouÊ výzvuÊobdrželÊ ZvonekÊ zhrubaÊpředÊ třemiÊ lety.Ê PosledníÊ nadšeníÊ členovéÊ redakčníÊ
radyÊodmaturovaliÊaÊnovíÊseÊneobjevili.ÊTatoÊsituaceÊvzniklaÊdůsledkemÊprudkéhoÊrozvojeÊ
technologiíÊ aÊ celkovouÊ změnouÊ životníhoÊ styluÊ aÊmyšlení,Ê nelzeÊ hovořitÊ oÊ „pohodlnos “Ê
studentů. VelkouÊ roliÊ sehrályÊ iÊ covidovéÊ roky.Ê SociálníÊ sítěÊ postupněÊ zahlcujíÊ informačníÊ
pla ormuÊ –Ê informaceÊ stávajícíÊ jeÊ zároveňÊ jižÊ informacíÊ starou.Ê TištěnáÊ médiaÊ ztrácejíÊ
šanciÊobstátÊveÊvirtuálnímÊsvětě.ÊZvonekÊopus lÊstarouÊobsahovouÊformuÊaÊnašelÊnovou,Ê
moderníÊtvářÊveÊforměÊliterárníhoÊmagazínu,ÊkterýÊvychází,ÊtřebažeÊjenÊ2xÊběhemÊškolníhoÊ
roku,Ê veÊ spolupráciÊ studentůÊ seminářeÊ českéhoÊ jazykaÊaÊ seminářeÊgrafickéhoÊdesignuÊaÊ
dalšíchÊzájemců.   

Poje Ê ZvonkuÊ vÊ školnímÊ roceÊ 2020/2021Ê byloÊ velmiÊ specifické.ÊUÊ příležitos Ê 150.Ê výročíÊ
založeníÊškolyÊvycházelaÊmonotema ckáÊčísla.ÊV nichÊpředstavilyÊkomiseÊpředmětů,ÊkteréÊ
jsouÊvyučoványÊnaÊgymnáziu,ÊsvojiÊpráci,ÊnáplňÊvýuky,ÊúspěchyÊstudentůÊaÊvýsledkyÊsvéhoÊ
úsilí.  

PřejmeÊsi,ÊabyÊseÊZvonekÊdožilÊoslavÊ200.ÊvýročíÊzaloženíÊškolyÊv roceÊ2071ÊaÊnadáleÊpatřilÊ
studentskéÊtvorbě,ÊstudentskémuÊživotu.  

LenkaÊMahelová 
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Abeceda 
Inspirace — Vítězslav Nezval, 3. A 

T  

Jako slepá ulička,  
zeď a před ní cestička.  
Po té cestě člověk kráčí,  
a před zdí zpět se otáčí.  

Veronika Muzikářová 

J 
Jednu věc mi připomínáš,  
ve snech mě děsí,  
před tím se neschováš,  
pan Jindra to nosí.  

Tina Jandová 

I  
Jako lampy ve městě  
nebo snad věže vysoké velice  
Stále se nacházíme na cestě  
a nad námi hvězd jsou tisíce  

Adéla Stará  

B  
Dva různě velké kopečky  
pevně připevněny k dlouhé čáře  
Pasou se v nich ovečky  
na obloze tam svítí polární záře  

Jakub Jakoubek   

S 
Od pórku až k petrželi,  
hrnuly se dvě žížaly,  
šlo jim to jak o závod,  
skončily až u jahod.  

Lucie Buchalová 
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ZÁHADNÝ NÁLEZ TĚLA V PRAZE 

PrahouÊotřáslaÊděsiváÊ zprávaÊnálezu nahéhoÊ
tělaÊv jinak poklidnéÊpražskéÊulici.ÊÚdajněÊ seÊ
jednáÊ oÊ bývaléhoÊ cestovníhoÊ obchodníkaÊ
ŘehořeÊ Samsu,Ê kterýÊ seÊ užÊ předÊ necelýmÊ
půlrokemÊpřestalÊhlásitÊv práciÊaÊodÊtéÊdobyÊoÊ
němÊnikdoÊneslyšel.Ê PolicieÊ spus laÊ vyšetřo-
vání.ÊJakoÊhlavníÊviníciÊŘehořovyÊsmr ÊseÊjevíÊ
jehoÊvlastníÊrodina,ÊproÊkterouÊseÊúdajněÊstalÊ
poÊ odchoduÊ z práceÊ pouhouÊpřítěží.Ê NaÊ těleÊ
bylyÊnalezenyÊkrvácivéÊrányÊaÊněkolikÊstopÊpoÊ
úderuÊ tupýmÊ předmětem,Ê jeÊ te-
dy pravděpodobné,Ê žeÊ seÊ ŘehořÊ stalÊ obě Ê
vraždy. PodleÊ výpovědiÊ sousedůÊ seÊ rodinaÊ
chovalaÊpodezřele;ÊdlouhéÊtýdnyÊnereagova-

5.ÊčervnaÊtohotoÊrokuÊnašlaÊúčetníÊIngridÊHansováÊ(52Êlet)Êv popelniciÊjednohoÊpražské-
hoÊpanelákuÊzohavenéÊtělo.ÊPražskouÊpoliciÊzavedlyÊstopyÊk rodině Samsových.   

aÊnechodilaÊdoÊměsta,ÊkdežtoÊpředÊnece-
lýmÊ týdnemÊ neobvykleÊ ožila.Ê PřiÊ výsle-
chuÊ rodinyÊ bylÊ ŘehořÊ několikrátÊ přirov-
nánÊkeÊškůdciÊčiÊparazitovi.ÊStejněÊpode-
zřelýÊ bylÊ iÊ byt,Ê veÊ kterémÊ seÊ nacházelaÊ
holáÊ místnostÊ s podezřelýmiÊ čmouhamiÊ
aÊ zápachem.ÊMístnostÊ seÊpodleÊnáčelní-
kaÊ vyšetřováníÊ stalaÊ jakýmsiÊ vězenímÊ
nalezenéÊobě . 

CelýÊpřípadÊaleÊprovázíÊnejasnos ÊaÊobvi-
něníÊ rodinyÊ z vraždyÊ ŘehořeÊ tedy ještěÊ
neníÊzcelaÊpodloženo.Ê 

PatrikÊVlasák,Ê8.ÊG 

POMATENÉHO LETCE

PředÊ nějakouÊ dobouÊmédiaÊ zaplavilaÊ zprávaÊ
o francouzském letci,Ê který zmizel z radarů,Ê
kdyžÊpilotovalÊsvéÊletadloÊnadÊafrickouÊSaha-
rou. ByloÊpoÊněmÊokamžitěÊvyhlášenoÊpátrá-
ní,Ê aleÊ protože nebyloÊ jisté,Ê jakÊ dlouhoÊ leta-
dloÊ pokračovaloÊ v letuÊ poté,Ê coÊ s nímÊ byloÊ
přerušenoÊ veškeréÊ spojení, totoÊ pátráníÊ ne-
přinesloÊžádnýÊúspěch.  

AntoineÊdeÊSaint-Exupéry seÊovšemÊpředÊpárÊ
dnyÊ objevilÊ sámÊ odÊ sebe. MístoÊ jakéhokolivÊ
vysvětlení událos Ê odÊ chvíleÊ přerušeníÊ kon-
taktuÊ ažÊ doÊ jehoÊ návratuÊ všakÊ hovoříÊ oÊ ja-

Pohřešovaný pilot AntoineÊ deÊ Saint-ExupéryÊ (43) bylÊ po dlouhéÊ doběÊ nalezen.Ê MístoÊ
vysvětleníÊmluvíÊoÊsmyšlenémÊchlapci.  

kémsiÊprinciÊmaléhoÊvzrůstu,ÊkterýÊmuÊ
v uplynulýchÊ dnechÊ údajněÊ dělalÊ spo-
lečnost. ChlapecÊ mělÊ pocházetÊ z jinéÊ
planety aÊmělÊbezÊjakéhokolivÊvybaveníÊ
procestovatÊ podstatnouÊ částÊ gala-
xie. ZjevněÊ seÊ jednáÊ oÊ neznámouÊ psy-
chózuÊ způsobenouÊ dlouhýmÊ pobytemÊ
v pouš Ê s nedostatkemÊ zásobÊpotravinÊ
čiÊteku n.  

RodinaÊ jeÊ momentálnímÊ psychickýmÊ
stavemÊ zdrcena aÊ čekáÊ naÊ vyjádřeníÊ
odborníků.  

AnnaÊKa ová,Ê8.ÊG t
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PředÊpárÊdnyÊzasáhl Paříž silnýÊútokÊnašichÊnepřátel.ÊŠkodyÊjsouÊnevyčíslitelné,ÊčíslaÊšo-
kující.Ê VálkaÊ připravilaÊ oÊ životÊ spoustuÊmladýchÊ lidí,ÊmeziÊ nimiÊ iÊ čerstvěÊ zasnoubenouÊ
zamilovanou dvojici.  

FrancieÊ jižÊ nevydrželaÊ náporÊ válečnýchÊ
operací,ÊkteréÊseÊvyhro lyÊnaÊVelkýÊpátek.Ê
DošloÊk silnéÊpalběÊv oblas ÊPaříže,ÊkteráÊjeÊ
nyníÊ v troskách.Ê IÊ přesÊ to,Ê žeÊ seÊ panikaÊ
městemÊ šířilaÊ rychle,Ê většinaÊ obyvatelÊ seÊ
nes hlaÊschovatÊdoÊbezpečí. PozůstalíÊtedyÊ
teďÊ oplakávajíÊ ztrátyÊ svýchÊ milovaných.Ê
MeziÊ pohřešovanýmiÊ byliÊ iÊ čerstvíÊ snou-
benciÊPetrÊaÊ Lucie.Ê JakÊaleÊnyníÊ víme,Ê staliÊ
seÊoběťmiÊ jižÊzmíněnéhoÊútoku.ÊByliÊprávěÊ
naÊ velikonočníÊ mšiÊ v jednomÊ z místníchÊ

kostelů,Ê kdyžÊ jednaÊ zeÊ střelÊ zasáhlaÊ stře-
chu,Ê kteráÊ seÊ potéÊ naÊ nebohéÊ milenceÊ
zří la.Ê NikdoÊ zeÊ zúčastněnýchÊ nepřežil.Ê
JejichÊ tělaÊbylaÊnalezenaÊmeziÊ zbytkyÊ zdi-
va v poslednímÊ obje .Ê PamátkovýÊ ústavÊ
usilujeÊoÊ rekonstrukciÊ chrámu,ÊkteráÊvšakÊ
podleÊodborníkůÊkvůliÊfinančnímuÊvy ženíÊ
válkouÊnebudeÊmožná. 

MonikaÊTomková,Ê8.ÊG 
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Vědci rozluštili tajemství Mistrova jména! 

KUBÁNSKÁ VESNIČKA STŘEDEM POZORNOSTI 
KubaÊ seÊ naÊ posledníchÊ párÊ dnůÊ stalaÊ hlavnímÊ střediskemÊ všechÊ biologů.Ê DoÊ maléÊ
vesničkyÊpoblížÊ hlavníhoÊměstaÊHavanyÊ seÊ sjelyÊ stovkyÊpředníchÊ světovýchÊ ichtyologů,Ê
místníÊrybářÊzřejměÊdosáhlÊnebývaléhoÊobjevu.Ê 

StařičkýÊ rybářÊ San agoÊ bylÊ posledníchÊ 7Ê dníÊ
nezvěstnýÊpoté,ÊcoÊseÊslovyÊmístníchÊzbláznilÊ
aÊ odplulÊ naÊ moře.Ê ÚdajněÊ hoÊ k šílenstvíÊ
dohnalaÊ smůlaÊ naÊ jehoÊ rybářskýchÊ výpra-
vách,ÊkvůliÊkteréÊhoÊostatníÊrybářiÊpovažovaliÊ
zaÊ jižÊ neschopnéhoÊ rybáře.Ê PoÊ oněchÊ sedmiÊ
dnechÊ našliÊ obyvateléÊ vesničkyÊ naÊ břehuÊ
plážeÊ loďÊ aÊ zaÊ níÊ cosiÊ přivázanéhoÊ veÊ vodě.Ê
SamotnýÊ San agoÊ leželÊ v bezvědomíÊ napro-
stoÊvyčerpánÊnaÊpalubě.Ê 

HlavníÊ pozornostÊ seÊ aleÊ dostalaÊ provazuÊ
přivázanémuÊk zádiÊ lodi,ÊpomocíÊkteréhoÊbylÊ
uchycenÊrybářůvÊúlovek.ÊNikdoÊz místníchÊnicÊ

takovéhoÊ neviděl,Ê rybaÊ bylaÊ očividněÊ
ožranáÊžraloky,ÊaleÊsamotnáÊkostraÊbylaÊ
největší,ÊcoÊkdyÊkdoÊz nichÊviděl.ÊDnes,Ê
pouhýÊ jedenÊdenÊodÊnálezu,ÊužÊnaÊmí-
stoÊ přiletěloÊ přesÊ stoÊ předníchÊ
světovýchÊ ichtyologů,Ê kteříÊ kostruÊ
zkoumají.ÊDomnívajíÊse,ÊžeÊbyÊseÊmohloÊ
jednatÊoÊdosudÊneobjevenýÊdruh.Ê 

VíceÊ informacíÊ seÊ aleÊ dozvímeÊ ažÊ poÊ
přesunuÊ kostryÊ doÊ NárodníhoÊ ichtyo-
logickéhoÊústavuÊaÊbližšíÊanalýze.Ê 

FilipÊBrada,ÊÊ8.ÊG 

t
v
o
r
b
a
 

O
br
.ÊÊ
2,
Êv
iz
Êz
dr
oj
eÊ
ob

rá
zk
ů 



 
9  9 

 

ŘEDEM POZORNOSTI 

t
v
o
r
b
a
 

MatkaÊmuÊschovávalaÊbrusinky 
PříběhÊposledníÊ obě ,Ê kterouÊmuselÊ nášÊ národÊpřinéstÊ veÊ chvíli,Ê
kdyÊbyloÊvyhlášenoÊpříměří.Ê 
RadostÊ aÊ euforieÊ z konceÊ válkyÊ seÊ jistěÊ
v mnohémÊz násÊmísíÊseÊžalemÊaÊzármutkemÊ
nadÊ ztrátamiÊ našichÊ milovaných.Ê NejspíšÊ
posledníÊživot,ÊkterýÊsiÊVelkáÊválkaÊvyžádala,Ê
patřilÊPauluÊBaumerovi.ÊMladémuÊstudento-
vi,Ê jenžÊaniÊnes hlÊokusitÊživot.ÊZanechalÊzaÊ
sebouÊ rozepsanéÊ dramaÊ Saul,Ê hromádkuÊ

školníchÊsešitů,ÊotceÊzdrcenéhoÊ ještěÊsklo-
nemÊmilovanéÊženyÊaÊhrnecÊbrusinek,ÊkterýÊ
muÊ starostliváÊ matkaÊ schovávalaÊ celouÊ
válku.Ê JehoÊmladýÊ životÊukončilaÊ zbloudiláÊ
kulkaÊ v den,Ê kdyÊ přišloÊ hlášeníÊ oÊ kliduÊ naÊ
západníÊfrontě. 

MarkétaÊVelková,Ê8.ÊG 
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A ÊzaseÊ jeÊposledníhoÊsrpna,ÊprázdninyÊuteklyÊstejněÊrychleÊ jakoÊtyÊpředchozí,ÊaÊ jáÊseÊpomalu,ÊaleÊ jistěÊchystámÊznovuÊnastoupitÊdoÊceloročníÊru ny.ÊJedináÊpozi vníÊvěcÊ
naÊceléÊtéÊškolníÊdocházceÊjeÊAlice,ÊkteráÊnaÊměÊkaždýÊdenÊpřesněÊoÊpůlÊosméÊčekáÊnaÊkři-
žovatceÊuÊnašehoÊbytu.ÊZnámÊseÊsÊní,ÊkamÊmojeÊpaměťÊsahá,ÊdostÊmožnáÊiÊdéle.ÊAliceÊjeÊzÊ
násÊ dvouÊ taÊ odvážnější.Ê VždyÊ něcoÊ nekaléhoÊ vymyslí,Ê většinouÊ nějakouÊ hloupostÊ končícíÊ
úrazem,ÊaleÊkÊvysvětlování,ÊpročÊjeÊnášÊkvě náčÊpoÊbabičceÊnaÊ síceÊkousků,ÊužÊseÊnemá.Ê 

NašeÊtradiceÊjeÊvždyÊseÊpoÊlétěÊpředhánět,ÊkdoÊmělÊnejlepšíÊzážitek.ÊTuhleÊsoutěžÊpřekvapi-
věÊnikdyÊnevyhrávám,ÊmáÊlétaÊ jsouÊmonotónní,ÊnaÊrozdílÊodÊ jejích.ÊAleÊ letos,Ê letosÊurčitěÊ
vyhraji.Ê JednoÊhorkéÊčervencovéÊodpoledneÊto žÊkÊnámÊdoÊkavárnyÊzavítalÊ takovýÊmladýÊ
pohlednýÊhoch.ÊNebylÊzasÊažÊtaÊextra,ÊprostěÊtakováÊpěknáÊklasika.Ê 

CelouÊdobuÊnaÊměÊaleÊkoukal,ÊažÊjsemÊsiÊříkala,ÊjestliÊnáhodouÊněcoÊnemámÊnaÊobličejiÊ(aÊ
takéÊjsemÊtoÊsamozřejměÊněkolikrátÊkontrolovala).ÊZůstalÊtamÊasiÊdvěÊhodiny,ÊpřičemžÊpo-
maluÊ upíjelÊ dávnoÊ studenýÊ čajÊ aÊ nepřestávalÊ koukat.Ê PřiÊ svémÊ odchoduÊmiÊ nezapomnělÊ
podstrčitÊmalýÊ lísteček,Ê naÊ kterém,Ê jakÊ jsemÊ předpokládala,Ê byloÊ jehoÊ jménoÊ aÊ telefon.Ê

MálemÊjsemÊhoÊvyhodila,ÊnežÊmiÊdošlo,Ê
žeÊ vlastněÊ ničemuÊ neuškodí,Ê kdyžÊ muÊ
napíšu,Ê létoÊpředÊmaturitouÊ jeÊpotřebaÊ
siÊužít.ÊAÊtakÊzačalÊnášÊrománek,ÊkterýÊoÊ
chvíliÊpozdějiÊpřešelÊdoÊvztahuÊ. 

TěšilaÊjsemÊse,ÊažÊAliciÊoÊŠimonoviÊpovy-
právím.Ê SamaÊ vždyÊ říká,Ê žeÊ užÊ siÊ mámÊ
konečněÊ někohoÊ najítÊ aÊ žeÊ jiÊ nebavíÊ
pořádÊposlouchatÊméÊsteskyÊpoÊroman-
ckémÊ vztahu.Ê ZÊméhoÊ přemýšleníÊměÊ

vytrhlaÊtextovka:Ê 

„MámÊ úžasnouÊ novinu,Ê nebudešÊ věřit,Ê
kdoÊ našelÊ svouÊ spřízněnouÊ duši!“Ê SeÊ
smíchemÊjsemÊsiÊjiÊpřečetla.Ê 

JakÊ velkáÊ náhoda,Ê žeÊ seÊ námÊ oběmaÊ
poštěs loÊprak ckyÊveÊstejnouÊchvíli.Ê NatálieÊZamazalová.Ê2.ÊC 

Zelené oči 
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„NoÊnekecej,ÊjáÊ ÊchtělaÊříctÊtoÊsamé!ÊAleÊkdyžÊužÊjsiÊtoÊnakousla,Êmyslím,ÊžeÊužÊnemáÊcenuÊ
toÊdáleÊdržetÊvÊtajnos ,“ÊodepsalaÊjsemÊaÊzačalaÊvyprávět. 

KdyžÊmiÊiÊAliceÊdovyprávělaÊsvůjÊpříběh,ÊdohodlyÊjsmeÊse,ÊžeÊsiÊukážemeÊjejichÊfotkyÊaÊna-
vzájemÊjeÊzhodno me,ÊbezÊtohoÊbyÊtoÊpřeciÊnemohloÊbýtÊono.ÊDonu laÊjsemÊjiÊposlatÊprv-
ní,ÊaťÊvím,ÊjakÊhezkouÊfotkuÊmámÊvybrat,ÊabyÊseÊmiÊnedejbožeÊnezačalaÊsmát.ÊKdyžÊjsemÊsiÊ
aleÊtuÊfotkuÊotevřela,ÊbradaÊmiÊspadlaÊskoroÊažÊnaÊpodlahu.ÊZÊtelefonuÊnaÊměÊto žÊkoukalÊ
stejnýÊpárÊzelenýchÊočí,ÊkterýÊvÊposlednímÊměsíciÊvídámÊskoroÊpořád.ÊZamraziloÊmě.ÊSnaži-
laÊjsemÊseÊsamuÊsebeÊpřesvědčit,ÊžeÊjeÊtoÊjenÊAlicinÊv pÊaÊžeÊurčitěÊneníÊmožné,ÊabyÊchodi-
laÊseÊstejnýmÊklukemÊjakoÊjá.ÊNemožné.ÊToÊbyÊaniÊsámÊVesmírÊnepřipus l,ÊtakhleÊšpatnýÊ
v p.ÊJakmileÊjsemÊseÊjíÊaleÊrozhodlaÊzavolat,ÊabychÊjiÊsÊtoutoÊsituacíÊobeznámila,Êrozklepa-
nýmaÊ rukamaÊ jsemÊ zvedlaÊ telefonÊaÊbyloÊmiÊ jasné,Ê žeÊdnešníÊ posledníÊ prázdninovýÊdenÊ
skončíÊnejednímÊzlomenýmÊsrdcem.Ê 

AmálieÊHanáčková,Ê8.ÊG 

„PoezieÊnásÊučí,ÊjakÊženyÊzbožňovat,ÊprózaÊnásÊučí,ÊjakÊjeÊmilovat,ÊpsychologieÊnásÊ
učí,ÊjakÊs nimiÊvycházet,ÊaÊprávnickáÊliteraturaÊnásÊučí,ÊjakÊseÊs nimiÊrozcházet.“ÊÊ 

(MilanÊKenda) 

L aura.ÊLauraÊbylaÊmojeÊnejlepšíÊkamarádka.ÊŘíkávalaÊmiÊBoubelko.ÊJeÊpravda,ÊžeÊš h-
láÊjsemÊnikdyÊnebyla.ÊAÊspolužáciÊseÊmiÊzaÊtoÊvždyÊposmívali.ÊAleÊuÊLauryÊmiÊtoÊneva-

dilo,Ênaopak.ÊJejíÊ„Boubelko“ÊmiÊpřišloÊroztomilé,ÊiÊtrochuÊtrhlé. 

PsalÊseÊrokÊ2005ÊaÊjáÊnastupovalaÊnaÊstředníÊuměleckouÊškolu.ÊDenněÊjsemÊdojíždělaÊhodi-
nuÊautobusem.ÊNikohoÊzeÊsvýchÊspolužákůÊjsemÊpředemÊneznala,ÊnikdoÊneznalÊmě.ÊAÊžád-
nýÊ z nichÊneprojevovalÊnejmenšíÊ zájemÊseÊmnouÊkamarádit.ÊKaždýÊdenÊ jsemÊslýchávala:Ê
„Pozor,ÊaťÊpodÊtebouÊnepraskneÊžidle.“ÊNebo:Ê„Žaneta,ÊŽaneta,ÊobjemnáÊjakÊplaneta.“ÊAleÊ
nakonecÊseÊpřeceÊjenomÊněkdoÊnašel,ÊněkdoÊnaÊměÊbylÊhodný.ÊZamlkláÊaÊtajemnáÊLaura. 

RokÊ2007ÊzačalÊnečekaně.ÊSpolužákÊRadimÊnásÊpozvalÊnaÊvečírek.ÊJeštěÊvětšímÊpřekvape-
nímÊproÊměÊbylo,ÊkdyžÊLauraÊnaÊpozváníÊkývla:Ê„Boubelko,Êpojď,ÊbudeÊzábava.“  

Děsuplná noc 
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NastalÊdenÊD.ÊOblečenéÊv obyčejnýchÊdžínách,ÊdresscodeÊurčenýÊnebyl,ÊjsmeÊdobřeÊjedly,Ê
popíjelyÊalkohol,ÊposlouchalyÊmoderníÊmuziku.ÊPřišelÊzaÊmnouÊsamotnýÊRadimÊaÊpožádalÊ
měÊoÊtanec.ÊOvšemžeÊjsemÊpozváníÊpřijala,ÊbylÊtoÊkrasavec!ÊTančiliÊjsmeÊnaÊpíseňÊodÊsku-
pinyÊLune c,ÊkdyžÊvtomÊněkdoÊzhaslÊsvětla.ÊRadimÊměÊzačalÊlíbat.ÊJehoÊjemnéÊvelkéÊrtyÊseÊ
dotýkalyÊtěchÊmých.ÊSvětlaÊseÊopětÊrozsví la,ÊaleÊjáÊstáleÊvnímalaÊjenÊjehoÊpolibek. 

ŠlaÊjsemÊhledatÊLauru,ÊtaÊnikde.ÊDostalaÊjsemÊstrach.ÊRozhlíželaÊjsemÊseÊpoÊRadimovi,ÊabyÊ
miÊs hledánímÊpomohl.ÊOslovilaÊjsemÊsnadÊvšechnyÊjehoÊkamarády.ÊNikdoÊnevěděl,ÊkdeÊje. 

OzvalÊseÊhlasitýÊdívčíÊvýkřik:Ê„Pomoc,Êkrev!“ÊVšichniÊseÊseběhliÊkeÊkoupelně.ÊNaÊzemiÊob-
rovskáÊ skvrnaÊ rudéÊ krve,Ê v níÊ zohyzděnéÊmužskéÊ tělo.Ê ZaznělÊ dívčíÊ rozklepanýÊhlas:Ê „ToÊ
je…ÊRadim!“ÊAÊLauraÊstáleÊnikde. 

ZůstávámÊstátÊopřenáÊoÊdveře,ÊnežÊostatníÊpřivolajíÊpomoc.ÊMojeÊtěloÊseÊceléÊchvěje.ÊNa-
jednouÊvšudeÊkolemÊměÊzaseÊtmaÊaÊjáÊslyšímÊ chý,ÊjemnýÊhlas:Ê„MilovalaÊjsemÊtě,ÊaÊtyÊjsiÊ
měÊzradila.“Ê 

Laura… 

SabinaÊKotrbová,Ê4.ÊCÊ 

Mládí... 
„MládíÊjeÊjakoÊohňostroj,ÊmáÊdanýÊsměr,ÊaleÊpřestoÊsiÊvětšinouÊpoletuje,ÊjakÊseÊmuÊ
zlíbí.ÊDíváÊseÊnaÊsvětÊzÊvýškyÊaÊnicÊneřeší.ÊJakmileÊseÊaleÊdostaneÊnaÊzdárnýÊkonecÊ
svéÊcesty,ÊtakÊbouchne,Êvytra ÊseÊaÊzanecháÊpouzeÊnádhernýÊefekt,ÊnaÊkterýÊmůže-
meÊdlouháÊlétaÊvzpomínat.“ 
 
„MládíÊ –Ê doba,Ê kdyÊ stáleÊ ještěÊ nezraléhoÊ aÊ nezkušenéhoÊ člověkaÊ nemajíÊ trápitÊ
všechnyÊ problémyÊ světa.Ê Doba, kdyÊ seÊmáÊ každýÊ cí tÊ volný,Ê jakoÊ ptákÊ naÊ širémÊ
nebi,Ê jakoÊsvěžíÊvítrÊnaÊplaninách,Ê jakoÊkapkyÊdeštěÊpadajícíÊnaÊzem.ÊPtákůmÊaleÊ
zastřihávajíÊ seÊ křídla,Ê vítrÊ časemÊ zeslábneÊaÊkapkyÊ takéÊpoÊ volnémÊpáduÊ zÊ nebeÊ
dopadnouÊnaÊzemÊaÊstejněÊtakÊrychleÊaÊbezÊnadáníÊztrácíÊčlověkÊsvojeÊmládí.“   
 
„MládíÊ jeÊ jakoÊtenÊnejvětšíÊaÊnejtřpy vějšíÊpoklad,Ê jehožÊskutečnouÊcenuÊsiÊčastoÊ
uvědomímeÊažÊveÊchvíli,ÊkdyžÊseÊnámÊnaÊhlavěÊobjevíÊprvníÊstříbrnéÊnitky.“ 
 

studen Ê4.ÊG 
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vrhinyÊ    hodinyÊ 

aubýlÊ    zlatobýlÊ 

zvykenecÊ   mravenecÊ 

knihomůraÊ  knihomolÊ 

háze nyÊ   hodinyÊ 

rásečíÊ    rákosíÊ 

sedmifešandaÊ sedmikráskaÊ 

hodinamíraÊ  časomíraÊ 

svetrklíčÊ   petrklíčÊ 

VrummachineÊ autoÊ 

PylvědÊ    medvědÊ 

knibobkyÊ   knihovnaÊ 

kolochoďkaÊ  koloběžkaÊ 

hrjejÊ     hrochÊ 

rešiďaÊ    reklamaÊ 

NovéÊnázvoslovíÊpodleÊ2.ÊA 

hrjejÊ     hrochÊ 

rešiďaÊ    reklamaÊ 

mečkyÊ    nůžkyÊ 

chlupynaÊ   peřinaÊ 

dávkajídla18HaÊ porcelánÊ 

pípapiceÊ   čepiceÊ 

kruhtočÊ    kolotočÊ 

lenostůjÊ   lenochodÊ 

mazlipánÊ   tulipánÊ 

úhelniceÊ   popelniceÊ 

vananaÊ    koupelnaÊ 

kacheninaÊ   husinaÊ 

tukňákÊ    tučňákÊ 

otázkaníkÊ   dotazníkÊ 

droblinaÊ   malinaÊ 

škubetaÊ   cuketaÊ 

plazoret,ÊCH.ÊMorgenstern 

ptakopysk 

selokáÊříční,ÊCH.ÊMorgenstern 

sépieÊmořská 

(inspirovánoÊCh.ÊMorgensternem) 
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„Přijmi to, co je. Nech plavat to, co bylo. A měj víru v to, co přijde.“ 

„Žijete jenom jednou. Tak by to měla být zábava.“ 

„Všechno zlé je k něčemu dobré.“ 

„Každá chyba je příležitostí se něčemu naučit.“ 

připraviliÊstuden ÊseminářeÊČJ 

připraviliÊstuden ÊÊ2.ÊA 
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…jmenujiÊ seÊHadr.Ê PůsobímÊ v tétoÊ domácnos Ê jižÊ dvaÊ roky.Ê RádÊ bychÊ vámÊpopsalÊ den,Ê
kterýÊnaprostoÊzměnilÊmůjÊosud. 

PatříÊmiÊmístoÊ veÊ skříniÊ naÊ čis cíÊ prostředkyÊ v kuchyni.ÊV mémÊsousedstvíÊ jeÊhromádkaÊ
krásněÊ poskládanýchÊ utěrek.Ê JsouÊ něžnéÊ aÊ vyžehlené,Ê naÊ rozdílÊ odÊ násÊ hadrů.ÊMněÊ seÊ
jednaÊz nichÊneskutečněÊlíbí.ÊŘíkajíÊjíÊladyÊUtěrkaÊaÊmáÊnaÊsoběÊmodrobíléÊkostky,ÊcožÊměÊ
šíleněÊpřitahuje.ÊJejíÊpoutkoÊjeÊbavlněnéÊaÊpřiÊpřípadnémÊmuchláníÊbyÊměÊneškrábaloÊjakoÊ
toÊumělé.ÊMáÊ toÊ aleÊ jedenÊ velkýÊháček.ÊUsilujeÊoÊniÊ největšíÊ svůdníkÊ v našíÊ skříni.Ê JehoÊ
jménoÊjeÊJarÊPla num.ÊDivžeÊmiÊtenÊkekel,ÊcoÊz nějÊvytéká,ÊnevyžereÊdoÊhrudníkuÊdíru… 

JeÊránoÊaÊjdeÊseÊdoÊpráce.ÊNejprveÊjeÊpotřebaÊumýtÊvšechnoÊnádobíÊodÊsnídaně.ÊJarÊstojíÊ
vzpřímeněÊuÊdřezuÊaÊ čeká,ÊažÊbudeÊmoctÊvyprsknoutÊčis cíÊprostředekÊnaÊHadr.ÊTenÊužÊ
leželÊpřipravenýÊdoÊakce. 

ČasÊuteklÊrychleÊaÊnastalÊčasÊoběda.ÊToÊproÊnásÊhadryÊznamenáÊspoustuÊdřiny.ÊTeďÊpřichá-
zíÊ naÊ řaduÊ velkýÊumaštěnýÊ li novýÊhrnec.ÊHadrÊ siÊ lehlÊ podÊ Jar,Ê avšakÊ tenÊodmítlÊHadruÊ
poskytnoutÊsvůjÊčis cíÊprostředek.ÊHadrÊmuselÊ li novýÊhrnecÊumýtÊsámÊPoÊumy ÊhrnceÊ

ValentýnaÊOndráčkováÊaÊkol.,Ê2.ÊBÊ 
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jeden den 

Hadrová láska 



 
21  21 

t
v
o
r
b
a
 

Stojím.ÊJeÊkrásnéÊslunečnéÊránoÊaÊ jáÊpřemýšlím,ÊkolikÊ lidíÊsiÊdnesÊzaÊmnouÊpřijdeÊpopoví-
dat.ÊMůjÊ pÊneníÊvlastněÊvůbecÊdůležitý,ÊaleÊbavíÊměÊto.Ê 

Stojím.ÊSví ÊnaÊmě.ÊNěkdoÊjde.ÊČučíÊdoÊmě.ÊVkládáÊkartu.ÊMačkáÊtlačítka.ÊPožaduješÊstvr-
zenku?ÊNE! 

Stojím.Ê Sví Ê naÊmě.ÊDalšíÊ člověk.Ê ČučíÊ doÊmě.Ê VkládáÊ kartu.ÊMačkáÊ tlačítka.Ê ÁÊ pozor,Ê toÊ
budeÊvelký!ÊTyÊsiÊstvrzenkuÊvezmeš,Êviď?ÊTak,Êtak.ÊMělÊjsemÊpravdu,Êvzal.ÊStvrzenkaÊzahu-
čelaÊdoÊkoše.Ê 

Stojím.ÊSví ÊnaÊměÊužÊdobréÊtřiÊhodinyÊaÊnikdeÊnikdo.ÊObčasÊpřiběhnouÊuječenéÊpuberťač-
kyÊproÊpě stovku,ÊabyÊmělyÊnaÊkoupiÊkvalitníhoÊ líčeníÊneboÊabyÊmělyÊfinance,ÊažÊpůjdouÊ
navš vitÊnovýÊbu k,ÊkterýÊseÊnaÊměÊužÊodÊminuléhoÊtýdneÊšklebí . 

Stojím.ÊUžÊnaÊměÊnesví .ÊVenkuÊlije,ÊjakoÊkdyžÊseÊJežíškoviÊroztrhneÊplínka,ÊaÊjá ÊjsemÊzaseÊ
sám.Ê ZimaÊ je.Ê TmaÊ je.Ê JedinéÊ světloÊ vyzařujiÊ jáÊ aÊ sousedkaÊ lampa,Ê kteráÊ neustáleÊ brblá,Ê
pročÊ tyÊ reklamyÊnaÊmémÊdisplejiÊ přebíhajíÊ takÊ rychle.Ê PrýÊ jeÊ nes hneÊ aniÊ přečíst.Ê Pche!Ê
JakoÊbychÊjáÊtoÊmohlÊnějakýmÊzpůsobemÊovlivnit.ÊVopruz! 

Stojím.Ê UžÊ zaseÊ sví .Ê VelkáÊ loužeÊ přímoÊ předeÊ mnouÊ měÊ obšťastnilaÊ svojíÊ návštěvou.Ê
AspoňÊ někdo.Ê Jé,Ê toÊ jeÊ roztomilýÊ chlapeček.Ê JakÊ seÊ jmenuješ,Ê kloučku?ÊMístoÊ odpovědiÊ
jsemÊdostalÊosvěžujícíÊsprchu.ÊDěkujiÊzelenýmÊgumáčkůmÊrozkošnéhoÊHonzíka,ÊjehožÊjmé-
noÊjsemÊseÊdověděl Êz ústÊspěchajícíÊmatky.ÊFáktÊdíík! 

Stojím.ÊUžÊseÊsmrákáÊaÊjáÊsiÊříkám,ÊcoÊjeÊseÊmnouÊvlastněÊšpatně.ÊPročÊkaždýÊmuž,Êspěchají-
cíÊod méÊmaličkos ,ÊvždyÊprohlásí:Ê„Božínku,ÊužÊabyÊpřišlaÊvýplata!“Ê 

MarieÊNovotná,Ê4.ÊB 

bylÊplnýÊmastnýchÊskvrnÊaÊzačalÊzapáchat.ÊJarÊseÊHadruÊvysmálÊaÊchystalÊseÊnaÊrandeÊs ladyÊ
Utěrkou.ÊHadrÊmezi mÊpromýšlelÊpomstu.ÊDošelÊzaÊJaremÊaÊzezaduÊjejÊpopadl.ÊUrvalÊmuÊ
červenéÊvíčkoÊaÊpřevrá lÊho.ÊJarÊnes hlÊzareagovatÊaÊvšechenÊjehoÊobsahÊvyteklÊnaÊHadr,Ê
kterýÊseÊv němÊhrděÊomýval.ÊNakonecÊprázdnouÊnádobuÊvyhodilÊdoÊodpaďákuÊnaÊplast. 

VšechnyÊmastnéÊskvrnyÊzmizelyÊaÊHadrÊdošelÊzaÊsvouÊLadyÊUtěrkou,ÊseÊkterouÊseÊmuchlalÊ
ažÊdoÊkonceÊsvéhoÊhadrovéhoÊživota. 

FilipÊNožička,Ê2.ÊA 

jeden den 

Bankomat 
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Praha  
očima maturantů 

N aÊzačátkuÊnovéhoÊškolníhoÊrokuÊseÊnaÊtřebíčskémÊgymnáziuÊpořádajíÊproÊmaturitníÊ
ročníkyÊtřídenníÊexkurzeÊdoÊPrahy,ÊbijícíhoÊsrdceÊČeskéÊrepubliky.Ê 

TřídaÊ4.ÊCÊsiÊtutoÊpříležitostÊsamozřejměÊnenecháváÊujítÊaÊzaÊpražskýmiÊhistorickýmiÊaÊkul-
turnímiÊlákadlyÊvyrážímeÊ20.ÊzáříÊv šestÊhodinÊránoÊodÊtřebíčskéhoÊzimníhoÊstadionu.ÊCes-
taÊprobíháÊhladce,ÊvšichniÊdospávámeÊbrzkéÊranníÊvstávání,ÊaÊpřestožeÊautobusÊdorážíÊdoÊ
PrahyÊs hodinovýmÊzpožděním,ÊpodaříÊseÊnámÊzůstatÊv dobréÊnáladě.Ê 

PoÊ vyloženíÊ zavazadel,Ê kteráÊ svouÊ velikos Ê odpovídajíÊ spíšeÊ dvoutýdenníÊ dovolenéÊ nežÊ
třídennímuÊ výletu,Ê seÊ dostávámeÊ k prvnímÊ oficiálnímÊ bodůmÊ našíÊ exkurzeÊ –Ê PražskémuÊ
hraduÊaÊMaléÊStraně.ÊOdpoledneÊpakÊnavš vímeÊPoslaneckouÊsněmovnu,ÊkdeÊpoÊdůklad-
némÊ prohledáníÊ aÊ zabaveníÊ nebezpečnýchÊ předmětůÊ absolvujemeÊ zajímavouÊ aÊ v pnouÊ
prohlídku.ÊZeÊsněmovnyÊseÊmetremÊdopravujemeÊdoÊhosteluÊElf,ÊodkudÊseÊnámÊpoÊrvačceÊ
oÊ třiÊmístníÊ sprchyÊ nakonecÊ podaříÊ vyrazitÊ naÊ divadelníÊ představeníÊ s názvemÊÚčaÊmusíÊ
pryč,ÊveÊkterémÊvÊhlavníchÊrolíchÊúčinkujíÊnapříkladÊDavidÊPrachař,ÊIgorÊChmelaÊneboÊLin-
daÊRybová. 

NatálieÊPeroutková,Ê3.ÊC 
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DoÊhosteluÊseÊvracímeÊkolemÊjedenácté,ÊusnoutÊseÊnámÊpoÊnáročnémÊdniÊdaříÊtéměřÊoka-
mžitě. 

DruhýÊdenÊv PrazeÊzačínámeÊvýbornouÊsnídaníÊv podoběÊšvédskéhoÊstoluÊaÊkolemÊosméÊužÊ
směřujemeÊ naÊ KarlůvÊ most,Ê kdeÊ seÊ scházímeÊ s ostatnímiÊ spolužáky.Ê NásledujeÊ foceníÊ uÊ
LennonovyÊzdiÊaÊrychláÊzastávkaÊuÊWerichovyÊvilyÊnaÊKampě.ÊCelýÊprogramÊexkurzeÊdopro-
vázíÊmaléÊreferáty,ÊkteréÊjsmeÊsiÊpředemÊpřipravili. 

PředÊobědemÊs hámeÊzhlédnoutÊkrátkýÊdokumentÊoÊoperaciÊAntropoidÊaÊprohlídkuÊkryptyÊ
kostelaÊsv.ÊCyrilaÊaÊMetoděje.ÊOdtudÊvedouÊnašeÊkrokyÊnaÊunikátníÊNeviditelnouÊvýstavu,Ê
kteráÊnám,ÊačkolivÊseÊceláÊodehráváÊv absolutníÊtmě,ÊotevíráÊočiÊaÊnu ÊnásÊzamysletÊseÊnadÊ
životyÊlidíÊseÊzrakovýmÊpos žením.Ê 

OdpoledneÊpodnikámeÊještěÊvýšlapÊnaÊVyšehradskýÊhřbitovÊaÊodtudÊužÊseÊsamostatněÊvy-
dávámeÊsměremÊk hostelu,ÊpřipravitÊseÊnaÊnávštěvuÊVinohradskéhoÊdivadla.ÊZdejšíÊhereckýÊ
sborÊsiÊproÊnásÊpřipravilÊhruÊpodleÊstejnojmennéhoÊrománuÊGuyÊdeÊMaupassantaÊMiláčekÊ
v hlavníÊroliÊsÊOndřejemÊKrausem.ÊPoÊtřechÊhodináchÊúžasnéhoÊhereckéhoÊuměníÊvychází-
meÊvšichniÊs nadšenímÊzÊimpozantníÊbudovyÊdivadlaÊaÊjdemeÊsiÊužítÊhodinuÊosobníhoÊvolna.Ê
VčasÊ seÊ vracímeÊ doÊ hostelu,Ê aÊ protožeÊ siÊ zasloužímeÊ víc,Ê volímeÊmístoÊ pěšíÊ chůzeÊ cestuÊ
pohodlnýmÊautobusem. 

PosledníÊ denÊ násÊ čekáÊ dopoledníÊ programÊ věnovaný židovskýmÊ památkámÊ v Josefově.Ê
BohuželÊnaÊmnohýchÊz násÊseÊjižÊprojevujeÊúnavaÊaÊnašeÊpozornostÊpřiÊvýkladuÊprůvodkyněÊ
jeÊ žalostněÊ nízká.Ê ZeÊ ŽidovskéhoÊmuzeaÊ seÊ odebírámeÊ naÊ StaroměstskéÊ náměs ,Ê kdeÊ siÊ
prohlédnemeÊStaroměstskýÊorlojÊaÊStaroměstskouÊradnici.Ê 

PoÊoběděÊv pražskémÊcentruÊseÊvracímeÊnaposledyÊkÊbudověÊhostelu,ÊodkudÊplníÊskvělýchÊ
zážitkůÊaÊs ujištěním,ÊžeÊjsmeÊnikohoÊnezapomněli,ÊodjíždímeÊautobusemÊdoÊTřebíče.Ê 

NelaÊHavránková,Ê4.ÊC 

„MnohemÊpříjemnější,ÊnežÊdělatÊliteraturu,ÊjeÊdělatÊpeníze.“ÊÊ(Voltaire) 

„MístnostÊbezÊknihÊjeÊjakoÊtěloÊbezÊduše.“ÊÊ(MarcusÊTulliusÊCicero) 

„ProÊživot,ÊneÊproÊškoluÊseÊučíme.“ 
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Modrý pták 
F antazijníÊpohádkaÊproÊdě ÊneboÊsymbolickýÊpříběhÊs filozofickýmiÊotázkami?ÊZáležíÊ

jenÊnaÊúhluÊpohledu.ÊAťÊužÊtoužíteÊseÊvrá tÊdoÊdětství,ÊkdyÊsvětÊožívalÊdoÊfantas c-
kýchÊobrazů,ÊneboÊ„jen“ÊhledáteÊštěs ,ÊherciÊz HoráckéhoÊdivadlaÊv JihlavěÊvámÊpomohouÊ
najítÊcestuÊpomocíÊdivadelníÊhryÊModrýÊpták. 

PremiéraÊtétoÊhryÊodÊbelgickéhoÊdrama kaÊMauriceÊMaeterlickaÊseÊuskutečnilaÊv MoskvěÊ
v roceÊ1908ÊaÊodÊtéÊdobyÊseÊmeziÊdivadelníkyÊ(aleÊiÊfilmaři)ÊtěšíÊvelkéÊúctě.ÊDokonceÊtako-
vé,ÊžeÊMaeterlickoviÊpřineslaÊNobelovuÊcenuÊzaÊliteraturu.ÊJeÊtedyÊsmutné,ÊžeÊproÊmnohoÊ
z násÊzůstáváÊtentoÊdrahokamÊskrytým. 

PříběhÊvyprávíÊoÊchlapciÊTyltyloviÊaÊ jehoÊsestřičceÊMytyl,ÊkteříÊseÊnaÊprosbuÊvílyÊBerylunyÊ
vydávajíÊhledatÊmodréhoÊptáka,ÊabyÊzachrániliÊjejíÊnemocnouÊdcerku.ÊSpolečnostÊjimÊdělajíÊ
DušeÊSvětla,ÊOhně,ÊVody,ÊChleba,ÊCukru,ÊMlékaÊpřivolanéÊkouzelnýmÊdrahokamemÊaÊtakéÊ
kočkaÊ(pardon,Êkocour)ÊTyletkaÊaÊpesÊTyl.ÊNaÊsvéÊcestěÊprocházíÊmimoÊjinéÊ iÊŘíšíÊvzpomí-
nek,ÊPalácemÊnoci,ÊZahradouÊštěs ÊčiÊKrálovstvíÊbudoucnos ,ÊkdeÊpřebývajíÊještěÊnenaro-
zenéÊdě .Ê 

V HoráckémÊdivadleÊse,Ê jakÊzdeÊbýváÊzvy-
kem,Ê pokusiliÊ přiblížitÊ ModréhoÊ ptákaÊ
divákůmÊ21.Êstole .ÊVyužiliÊk tomuÊmnož-
stvíÊ hudebníchÊ kulisÊ aÊ vizuálníchÊ efektů.Ê
TyÊbylyÊobzvláštěÊpovedené,ÊdivákovyÊočiÊ
přecházelyÊ poÊ dechberoucíchÊ projekcíchÊ
kombinovanýchÊs hudbou,ÊkulisamiÊ iÊzáři-
výmiÊ kostýmy.Ê AÊ abyÊ ještěÊ zintenzivniliÊ
poe ckouÊ atmosféruÊ vÊ sále,Ê pozvaliÊ siÊ
herciÊ naÊ pódiumÊ iÊ dětskýÊ sborÊ z místníÊ
ZUŠ.Ê 

MusímÊ takéÊ smeknoutÊ nadÊ hereckýmiÊ
výkony.ÊZejménaÊMichalÊKrausÊaÊStanisla-
vaÊ Hajduková,Ê představiteléÊ dětskýchÊ
postavÊ TyltylaÊ aÊ Mytyl,Ê krásněÊ vys hliÊ
dušeÊmalýchÊdě . 

NicméněÊ veÊ víruÊ světelÊ aÊ projekcíÊ seÊ po-
někudÊztrácelÊsamotnýÊpříběhÊiÊjehoÊfilo- 

StellaÊČurdová,Ê3.ÊG 
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M ěsícÊlistopadÊjsmeÊzapočaliÊpříjemnýmÊkulturnímÊzážitkem,ÊkdyÊjsmeÊse,ÊtéměřÊceláÊ
mojeÊtřídaÊs párÊdalšími,ÊvydaliÊspolečněÊs panemÊBendouÊdoÊBrnaÊdoÊdivadlaÊRedu-

taÊzhlédnoutÊpro válečnéÊdramaÊMatka,ÊjehožÊautoremÊbylÊznámýÊčeskýÊspisovatelÊKarelÊ
Čapek.ÊTatoÊhraÊmělaÊkdysiÊreagovatÊnejenÊnaÊobčanskýÊkonfliktÊveÊŠpanělsku,ÊaleÊtakéÊnaÊ
vzrůstajícíÊfašis ckéÊtendenceÊv Evropě.Ê 

HraÊpojednáváÊoÊmatce,Ê vdověÊmajícíÊ pětÊ ažÊpřílišÊ odvážnýchÊ synů.Ê JejíÊmanželÊRichardÊ
zemřelÊ jakoÊ hrdinaÊ veÊ válceÊ vÊ Africe,ÊmatkaÊ DoloresÊ tedyÊmusíÊ synyÊ vychovávatÊ sama.Ê
NejstaršíÊ synÊOndraÊ zahynulÊ vÊ Africe,Ê přiÊ objevováníÊ lékuÊ pro Ê žlutéÊ zimnici,Ê kterouÊ seÊ
nakonecÊtakéÊsámÊnakazil.ÊZemřelÊtakéÊjakoÊhrdina.ÊObaÊseÊmatceÊzjevujíÊaÊpovídajíÊsiÊs ní.Ê
VidíÊ jeÊpouzeÊona.ÊŘíkajíÊ jí,ÊžeÊ jeÊnechápe,ÊžeÊ jsouÊhrdíÊnaÊto,ÊžeÊměliÊproÊcoÊzemřítÊaÊžeÊ
zemřeliÊ jakoÊhrdinové.ÊTakéÊdalšíÊ synÊ JiříÊ zemřeÊaÊopětÊobviňujeÊmatku,Ê žeÊnechápe,Ê žeÊ
zemřelÊproÊdobrouÊvěc.ÊOtecÊ iÊOndraÊjsouÊnaÊJiříhoÊhrdí,ÊžeÊzemřelÊproÊpokrokÊtechniky.Ê
Vzápě ÊumírajíÊ iÊPetrÊaÊKornelÊ(dvojčata,ÊkteráÊzastupujíÊkaždýÊjinouÊpoli ckouÊstranu)ÊvÊ
občanskéÊválce.ÊIÊoniÊtvrdí,ÊžeÊjimÊmatkaÊnerozumí.ÊZemiÊpřepadneÊcizíÊstátÊaÊnastáváÊvál-
ka.ÊVšichniÊmužiÊmajíÊjítÊdoÊválky,ÊiÊnejmladšíÊToniÊchceÊjít.ÊMatkaÊhoÊaleÊnechceÊzaÊžád-
nýchÊ okolnos Ê pus t,Ê protožeÊ nechceÊ ztra tÊ posledníhoÊ syna.Ê VšichniÊmrtvíÊ příslušníciÊ
rodinyÊbyÊTonihoÊdoÊválkyÊposlali.ÊKdyžÊsiÊmrtvíÊsynovéÊseÊsvýmÊmrvýmÊotcemÊmeziÊsebouÊ
povídají,ÊpřiznajíÊsi,ÊžeÊaniÊjedenÊz nichÊnezemřelÊhrdinskouÊsmr ,ÊjakÊsiÊmyslíÊmatka.ÊVět-
šinaÊzÊnichÊmělaÊnaprostoÊzbytečnouÊsmrt.ÊShodujíÊse,ÊžeÊbyÊbyloÊdobré,ÊkdybyÊžiliÊaÊněcoÊ
dokázali.ÊKÊ čemuÊ jimÊ jeÊ „hrdinství"?ÊČapkovoÊdíloÊnaÊmneÊvelmiÊ zapůsobilo.Ê JednáÊseÊoÊ
velmiÊ vážnéÊ téma,ÊprotoÊmiÊ v některýchÊokamžicíchÊnepřišloÊpřílišÊ vhodnéÊ siÊ zeÊ situaceÊ
dělatÊ legraciÊ pomocíÊ „v pných“Ê poznámek,Ê ačkolivÊ chápuÊ iÊ argumentyÊ těch,Ê kterýmÊ toÊ

zofickáÊ stránka.ÊNěkteréÊpasážeÊbyÊnebyloÊodÊvěciÊblížeÊvysvětlit,ÊpřestožeÊdíloÊnecháváÊ
širokýÊprostorÊproÊvlastníÊmyšlenkyÊdiváka.ÊDalšíÊdrobnýÊnedostatekÊshledávámÊiÊvÊnaráž-
káchÊnaÊsoučasnouÊsituaci,ÊnapříkladÊzvyšováníÊcenÊenergií.ÊV takovémÊpoe ckémÊpříbě-
hu,ÊjakoÊjeÊModrýÊpták,ÊtoÊponěkudÊnarušujeÊatmosféru.Ê 

PřestoÊvšechnoÊnávštěvaÊpředstaveníÊrozhodněÊstojíÊzaÊto.ÊJistěÊv každémÊzanecháÊrozví-
řenéÊemoceÊa,Êdá-liÊBůh,ÊiÊmnohoÊpodnětůÊk zamyšlení.Ê 

LenkaÊMašterová,Ê4.ÊB 

 

Matka 
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naopakÊpřipadaloÊnaÊmístě,ÊprotožeÊjeÊtřebaÊsiÊumětÊiÊv těžkýchÊchvílíchÊživotaÊzav pkovatÊ
aÊnebratÊvšeÊtakÊvážně.ÊBohužel,ÊměÊosobněÊtoÊpřílišÊnenadchlo.ÊToÊjeÊzaÊměÊvšakÊjedinéÊ
minus.ÊVýkonyÊhercůÊbylyÊfantas ckéÊaÊnaprostoÊměÊvtáhlyÊdoÊděje.ÊV jednuÊchvíliÊ jsemÊ
bylaÊ naÊ straněÊmatky,Ê protožeÊ rozumímÊ tomu,Ê žeÊ svéÊ synyÊmilujeÊ nadevšeÊ aÊ v žádnémÊ
případěÊoÊněÊnechceÊpřijít,ÊaťÊužÊjdeÊoÊsmrtÊhrdinskou,ÊneboÊne.ÊOvšemÊběhemÊpárÊvteřinÊ
seÊtoÊzcelaÊotočiloÊaÊmělaÊjsemÊpotřebuÊbýtÊnaopakÊnaÊstraněÊjejíchÊsynů,ÊjelikožÊpřeceÊjeÊ
potřebaÊnašiÊzemiÊbránitÊaÊ jeÊ lepšíÊ„zemřítÊproÊněco,ÊnežÊproÊnic“.ÊÚžasnéÊkulisyÊ iÊto,ÊžeÊ
bylyÊ veÊ hřeÊ zapojenyÊmoderníÊ technologieÊ –Ê kamera,Ê televize,Ê veÊ kteréÊ bylyÊ „vysílány“Ê
zprávy,ÊtýkajícíÊseÊnašíÊsoučasnéÊsituaceÊveÊsvětě.ÊToÊvšeÊbyloÊnaprostoÊbezchybné,Êpřed-
staveníÊseÊmiÊmocÊlíbiloÊaÊdomůÊjsemÊseÊvracelaÊplnáÊdojmů. 

TerezaÊKonečnáÊ,Ê4.ÊA 
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FotoÊLenkaÊMašterová,Ê4.ÊB 
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V  dospělos ÊbychÊchtělÊpracovatÊv NASAÊaÊletětÊznovuÊnaÊMěsícÊneboÊalespoňÊISS.ÊŠkoda,Ê
žeÊužÊ raketoplányÊnelétají,Ê aleÊ chápu,Ê kdyžÊ seÊ zničilyÊdvaÊ (Challanger,ÊColumbia).ÊAleÊ

díkyÊ raketoplánůmÊmámeÊ ISS.Ê AleÊ ISSÊ půjdeÊ v roceÊ 2032Ê k Zemi,Ê takžeÊ seÊ naÊ niÊ nepodívám.Ê
Doufám,ÊžeÊNASAÊaÊ jinéÊstátyÊpostavíÊnovouÊ ISS.ÊKaždéÊdítěÊbyÊchtěloÊbýtÊastronautemÊ jakoÊ
malé,ÊaleÊv mémÊvěkuÊužÊvětšinaÊchceÊbýtÊněčímÊjiným.ÊJedenÊdůvodÊje,ÊžeÊmusíteÊpočítatÊs m,Ê
žeÊseÊz vesmíruÊnemusíteÊvrá t.ÊTakžeÊsiÊmyslím,ÊžeÊvědět,ÊjakÊvzniklÊvesmír,ÊjeÊdůležitéÊaÊmýmÊ
poslánímÊjeÊtoÊzjis t. 

FilipÊReindl 

 

N arodilÊjsemÊseÊjakoÊmalýÊzvídavýÊklučinaÊs šílenýmiÊpředstavami,ÊaÊtakÊobčasÊpřemýšlím,Ê
jakéÊjeÊtoÊbýtÊv jinémÊtěle.ÊNemuselÊbychÊbýtÊaniÊčlověkem,ÊmohlÊbychÊbýtÊtřebaÊbabič-

činÊkocour.ÊCeléÊlétoÊbychÊprosedělÊnaÊparapetuÊaÊnechalÊseÊvyhřívatÊsluncemÊaÊv ziměÊbychÊbylÊ
zalezlýÊuÊ krbu.ÊNoÊcoÊuž,ÊpojďmeÊseÊvrá tÊ k mémuÊživotuÊv lidskémÊ těle.TeďÊ ještěÊnevím,Ê coÊ
budeÊméÊ posláníÊ neboÊ povolání.Ê UrčitěÊ bychÊ seÊ nehodilÊ naÊ doktora,Ê toÊ bychÊ siceÊmělÊ jakésiÊ
lékařskéÊposlání,ÊaleÊmělÊbychÊvelkouÊzodpovědnostÊzaÊlidskéÊživotyÊaÊtoÊbychÊasiÊneunesl.ÊPo-
sledníÊdobouÊsiÊříkám,ÊžeÊprogramátorstvíÊneboÊpsaníÊbyÊměÊmohloÊbavit.ÊOnehdyÊ jsemÊtočilÊ
klikouÊrumpálu,ÊkdyžÊpřed mÊ jsemÊposnídalÊ trochuÊtepléÊžemle,Ê takÊměÊnapadlo,Ê žeÊbychÊseÊ
mohlÊpekařemÊstá . 

ŠtěpánÊŠalamoun 

 

V ždyÊjsemÊchtělÊbýtÊchameleon.ÊŘíkalÊjsemÊsiÊjakoÊmalý,ÊžeÊchameleonÊjeÊsuper,ÊprotožeÊ
umíÊměnitÊbarvy,ÊotáčetÊočima,ÊbleskurychleÊchytatÊsvýmÊjazykemÊhmyz.ÊCoÊkdyžÊjsemÊ

bylÊv minulémÊživotěÊchameleon?ÊOdmaličkaÊjsemÊchtělÊdělatÊtytoÊprofese:ÊředitelÊZOO,Êstroj-
vedoucí,Êdoktor,Ê zubař,Êarcheolog,Êspisovatel,ÊkreslířÊkomiksů,Êučitel,Ê superhrdina.ÊV posledníÊ
doběÊaleÊpřemýšlím,ÊžeÊbuduÊzločinecÊaÊpojeduÊseÊdoÊNewÊYorkuÊpřidatÊk nějakémuÊzločinecké-
muÊgangu.ÊNaÊtoÊaniÊnepotřebujiÊvzdělání.ÊAleÊještěÊtoÊmusímÊřádněÊpromyslet. 

MatějÊŠevčík 

 

S vůjÊ životÊ siÊ představujiÊ tak,Ê abychÊ bylaÊ šťastnáÊ aÊ dělalaÊ lidemÊ okoloÊ sebeÊ radost.Ê
V budoucnuÊchciÊbýtÊastroložkouÊ jakoÊkoníčekÊaÊzubařkouÊ jakoÊpráci.ÊBuduÊmítÊtřiÊdě ,Ê

třiÊholčičky.ÊKlára,ÊLindaÊaÊMíša.ÊPřejiÊsiÊmítÊtřiÊpsyÊplemeneÊsamojeda.ÊBílýÊkrásnýÊpes,ÊhodnýÊaÊ
věrný.ÊS holkamaÊbudemeÊvařitÊaÊpéct.ÊBuduÊmítÊiÊšestÊkočekÊplemeneÊbritskáÊmodrá.ÊAbychomÊ
siÊtoÊujasnili,ÊchtělaÊbychÊžítÊnaÊfarmě.ÊSamozřejměÊseÊchciÊvdát,ÊoÊtomÊžádná.ÊVím,ÊžeÊvše,ÊcoÊ
jeÊtuÊnapsané,ÊnebudeÊlehkéÊzískat,ÊaleÊproÊsnyÊmusíšÊbojovatÊaÊtvrděÊpracovat. 

AnetaÊHurdíková 

Kam v životě směřuji... 
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Hají 
Jsem dostatečně nevyspalý student 
co na sítích tráví nadbytek přebytečného času 
jakmile se cítím výkladem znuděn 
uléhám ke spánku a su 
vtažen do meziprostoru myšlenek a hlasů 

 

Prázdniny tytam 
Čas letí, spěchá, 
nevíš, kdy, co tě nechá, 
odejde, změní se, zlepší, 
běží to rychlejc,  
čím jsem starší. 

Čas chvátá a kvapí, 
že se nestíháš napít 
a z prázdnin zbude 
jen pár vzpomínek a popsaný listy 
v deníku. 
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Rozmoh se nám tu taký nešvar 
Mobily do tašek 
Mobily do taašek 
Neslyšíš, seš šašek. 

Nevůle 
Poznatky, slova lítají okolo, 
hlava nevnímá, zpívá si trololo. 
„Soustřeď se, nespi, zlobivá Nikolo!” 
„Chci spát, nech mě být, co je ti do toho.” 

Dobrýdenposaďtese 
Hellogoodmorningsitdown 
Bonjourassezvous 
Gutentagsetzeeuch 
Každejdentostejný 

MarieÊAnnaÊFejtová,ÊÊ7.ÊG 
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M aturitníÊneboliÊ závěrečnýÊročníkÊstředníÊškolyÊ jeÊ rokemÊplnýmÊstaros ,ÊaleÊ takéÊra-
dos .ÊMaturan Ê seÊ připravujíÊ naÊmaturitníÊ zkouškyÊ aÊpříjemnýmÊ rozptýlenímÊ jsouÊ

proÊněÊmaturitníÊplesy. 

PrvníÊples,ÊkterýÊseÊvÊletošnímÊškolnímÊroceÊkonal,ÊbylÊplesÊ8.ÊG.ÊTématemÊbylaÊ“cestaÊko-
lemÊsvěta”.ÊStuden ÊsiÊvybraliÊpoměrněÊnetradičníÊaÊbrzkéÊdatum.ÊPlesÊseÊkonalÊposledníÊ
listopadovýÊ víkendÊ vÊ kulturnímÊdoměÊ vÊOkříškách.Ê PoÊpříchoduÊnaÊmístoÊ konáníÊ naÊnásÊ
zaválaÊpříjemnáÊatmosféra.ÊVýzdobaÊbylaÊ střídmějšíÊaÊ celémuÊprostoruÊdodávalaÊ šmrnc.Ê
VeÊ20:00ÊproběhloÊstužkování.ÊPoÊněmÊnásledovaloÊpředtančení,ÊpřiÊněmžÊjsmeÊseÊpodíva-
liÊdoÊrůznýchÊkoutůÊsvěta.ÊVÊdese ÊminutáchÊjsmeÊnavš viliÊstátyÊodÊKolumbie,ÊpřesÊFran-
ciiÊ ažÊpoÊRusko.ÊOÊpůlnociÊ odstartovaloÊpůlnočníÊ překvapení,Ê kteréÊbyloÊpřekvapenímÊ vÊ
plnémÊ slovaÊ smyslu,Ê dleÊ reakcíÊ hostůÊbyloÊ zřejmé,Ê žeÊ seÊ všichniÊ dobřeÊbavili.Ê Jediné,Ê coÊ
kaziloÊ příjemnýÊ prožitekÊ zÊ celéhoÊ večera,Ê bylÊ bar.Ê TenÊ bohuželÊ většinuÊ časuÊ nefungovalÊ
tak,ÊjakÊbyÊměl...ÊIÊpřesÊtoÊtoÊbylÊpříjemněÊstrávenýÊčasÊaÊmyÊsiÊhoÊvelmiÊužily.ÊÊ 

PřesněÊoÊtýdenÊpozději,Ê2.Ê12.Ê2022,ÊseÊuskutečnilÊdruhýÊmaturitníÊples,ÊkterýÊuspořádalaÊ
třídaÊ4.ÊC.ÊÊTaÊsiÊproÊmístoÊkonáníÊvybralaÊvíceúčelovouÊhaluÊveÊStarči.ÊTématemÊplesuÊbylyÊ
„detek vky“.ÊCelýÊvečerÊseÊneslÊvÊduchuÊkrimi,ÊtentoÊpocitÊumocňovalaÊzlato-černáÊvýzdo-
baÊaÊspoustaÊdalšíchÊmenšíchÊkrimiÊdetailů.ÊKÊposlechuÊaÊtanciÊhrálaÊskupinaÊTheÊFeet,ÊvÊ
prodejiÊbylaÊmaláÊiÊvelkáÊtombolaÊaÊobčerstveníÊzajišťovalÊmístníÊhasičskýÊsbor.ÊMimoÊjinéÊ
měliÊhostéÊmožnostÊvyzkoušetÊsiÊroliÊdetek vníhoÊvyšetřovatele,ÊaÊtoÊdíkyÊcelovečerníÊhře,Ê
kterouÊproÊněÊpřipraviliÊstuden Ê4.ÊC.ÊVeÊstejnémÊduchuÊseÊnesloÊiÊpředtančení.ÊPředÊpůl-
nocíÊproběhloÊvyhlášeníÊ tombolyÊaÊvítězeÊcelovečerníÊhry,ÊnačežÊnavázaloÊpůlnočníÊpře-
kvapení.ÊPotéÊažÊdoÊpozdníchÊnočníchÊhodinÊhrálÊdjÊB-Art.Ê 

VÊ prosinciÊ veÊ StarčiÊ
proběhlÊdalšíÊples,Êten-
tokrátÊ sÊ tématemÊ
“BožskáÊ komedie”.Ê
TentoÊ plesÊ patřilÊ 4.Ê B.ÊÊ
MyÊseÊbohuželÊnemoh-
lyÊzeÊzdravotníchÊdůvo-
důÊ zúčastnit,Ê nicméněÊ
věříme,Ê žeÊ bylÊ stejněÊ
vydařenýÊ jakoÊ plesyÊ
předešlé.Ê DíkyÊ moder-
nímÊtechnologiímÊjsmeÊ
dostalyÊ možnostÊ seÊ
alespoňÊ zpětněÊ podí-
vatÊnaÊstřípkyÊzÊtohotoÊFotoÊKarolínaÊStřítecká,ÊmaturitníÊplesÊ8.ÊG 

Náš den „D“ 
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večera.ÊDleÊnašehoÊnázoruÊpojaliÊ studen ÊpředtančeníÊpoměrněÊnetradičnímÊzpůsobem.Ê
VelmiÊseÊnámÊlíbilyÊkostýmy,ÊkteréÊbylyÊsiceÊjednoduché,ÊaleÊzaÊtoÊvýs žnéÊkÊdanémuÊté-
matu.Ê 

ToÊbyÊodÊnásÊbyloÊvše.ÊDoufáme,ÊžeÊsiÊvšichniÊučiteléÊaÊstuden ÊplesyÊužiliÊaÊbudouÊnaÊněÊ
dlouhoÊ sÊúsměvemÊnaÊ rtuÊ vzpomínat.Ê TiÊ zÊ vás,Ê kteříÊ seÊdoposudÊnezúčastniliÊ žádnéhoÊ zÊ
plesů,ÊnemusíÊzoufat.ÊNaÊzačátkuÊúnoraÊnásÊ to žÊčekáÊ letosÊ jižÊposledníÊmaturitníÊplesÊsÊ
tématemÊ„tanecÊčasem“.ÊTentoÊplesÊorganizujeÊ třídaÊ4.ÊAÊaÊmyÊseÊhoÊužÊnemůžemeÊdo-
čkat.ÊÊ 

JanaÊAndresíková,ÊMagdaÊPospíšilová,Ê4.ÊC 

ŠtěpánÊMarešÊ (*26.Ê červnaÊ 1972Ê Třebíč)Ê jeÊ českýÊ ilustrátorÊ aÊ komiksovýÊ kreslíř.Ê JeÊ známýÊ z časopisuÊ ReflexÊ
(komiksÊZelenýÊRaoul),Ê[...]ÊVeÊsvýchÊzačátcíchÊilustrovalÊčasopisÊZvonekÊGymnáziaÊTřebíč.Ê[...] 

(říkáÊWikipedie) 
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stužkovací ples 4.B 
Sodoma, Gomora 

Zeus:ÊBýtÊZeusÊdáÊzabrat.ÊKdyÊžeÊmáÊpřijít?Ê(PodíváÊseÊnaÊpřesýpacíÊhodiny.)ÊAÊmámÊješ-
těÊchvíliÊčasu.Ê(OtevíráÊnoviny,ÊukážeÊseÊjejichÊnázev:ÊLineárníÊBÊ mes.)   

(NěkdoÊpřichází.)  

Hospodin:ÊBuďÊpozdraven,ÊZee!Ê(ZeusÊzatrne.)ÊTeda,ÊDie.  

Zeus:ÊVítej,ÊHospodine,ÊjakáÊbylaÊcestaÊz IzraeleÊnaÊOlymp?  

Hospodin:ÊŠloÊto,Êv TrójiÊjsemÊbylÊjakoÊnaÊKoniÊaÊpakÊužÊjsemÊjelÊrovnouÊzaÊKnóssem.  

Zeus:ÊToÊrádÊslyším,ÊměliÊjsemÊtuÊto žÊmenšíÊnehodu.  

HospodinÊ(lehceÊjízlivě):ÊAÊco,ÊApollónÊzaseÊpůjčilÊotěžeÊsynáčkovi?  

Zeus:ÊNe,Êne,ÊbohatěÊstačilo,ÊžeÊřídilÊDionýsos.ÊNabouralÊdoÊpanteonu…  
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Hospodin:ÊAhaÊjasně,ÊDionýsos…Ê(SymbolickyÊsiÊpřihne.)ÊJinakÊříkáš,ÊžeÊApollónÊseÊsynemÊ
užÊdobrý.ÊCoÊty,ÊDie,ÊaÊtvojiÊsynovéÊpolobohové?  

ZeusÊ (ZvedneÊočiÊaÊmávneÊrukou.):ÊUžÊ jeÊaniÊnepočítám…ÊAleÊoÊ tobě,ÊHospodine,Ê jsemÊ
slyšel,ÊžeÊmášÊsyna.  

Hospodin:ÊAniÊmiÊnepovídej,ÊpořádÊmiÊdoÊvšehoÊmluví.ÊKdyžÊmiÊmáÊsÊněčímÊpomoci,ÊjeÊ
samáÊtrojjedinost!ÊJáÊhoÊtamÊdolůÊjednouÊpošlu,ÊaťÊvidí,ÊjakýÊjeÊtoÊs lidmiÊkříž.  

Zeus:ÊNoÊjo,ÊaleÊcoÊvlastněÊpotřebuješ?  

Hospodin:ÊPravda,ÊabychÊnezapomněl,ÊnepůjčilÊbysÊmiÊzkázu?  

Zeus:ÊZkázu?ÊNo,Êdobře.ÊTadyÊje.Ê(PodáváÊmuÊkufřík,ÊsetřepeÊtrochuÊsme .)Ê…toÊbylÊjenÊ
zbytekÊAtlan dy.  

HospodinÊ(KufříkÊpřijímá.):ÊDíkyÊmoc,Ê„já“Ê ÊtoÊoplať!ÊNo,ÊzapovídalÊjsemÊse,ÊaleÊužÊmu-
símÊběžet.ÊMámÊmocÊpráceÊaÊjsemÊnaÊniÊsám.ÊToÊvíš,Êmonoteismus.Ê(MáÊseÊkÊodchodu.)  

ZeusÊ(vÊrychlos ):ÊJeštěÊmiÊřekni,ÊcoÊtvojiÊvěřící?  

HospodinÊ(NaÊodchodu,Êkrou Êhlavou.):ÊHele,ÊjeÊtoÊSodoma,ÊGomora!ÊDíkyÊzaÊtuÊzkázu,ÊužÊ
musím!Ê(Odbíhá.)  

ZeusÊ(zamyšleně):ÊSodomaÊGomora?ÊCoÊtoÊasiÊje?  

(zvukÊvýbuchu)  

HospodinÊ(Přibíhá.):ÊTakÊdíkyÊmoc.Ê(VracíÊkufřík.)  

Zeus:ÊProsímÊtě,ÊcoÊtoÊje,ÊtaÊSodoma,ÊGomora?  

Hospodin:Ê…užÊnic.  

HugoÊVostal,Ê4.ÊB 

FotoÊKarolínaÊStřítecká,ÊvánočníÊakademie,Ê4.ÊB 
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1. Jak se ve skutečnosti jmenuje Spider-man? 

2. Jak se jmenuje Spider-manova teta? 

3. Odkud pochází symbiont Venom? 

4. Která z následujících dívek nebyla Spider-manova přítelkyně? 

   a) Mary Jane Watson   b) Janet van Dyney   

   c) Gwen Stacy      d) Felicia Hardy 

5. Kým se po pokusu stal Norman Osborn? 

6. Ve kterém roce byl Spider-man vytvořen? 

7. Ve kterém magazínu poprvé vyšel komiks Spider-man? 

   a) Spider-man č. 1      b) Amazing spider-man č.1   

   c) Amazing fantasy č. 15   d) Marvel Stars č. 5 

8. Jaká byla Spider-manova hlavní práce? 

   a) fotograf Daily Bugle  b) dělník  c) popelář  d) TV režisér 
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ŘešeníÊHarryÊPoer:ÊavadaÊkedavra,Ê9,ÊTomÊRiddle,Êb),ÊSiriusÊBlack.Êa),ÊBartyÊSkrkÊMladší,ÊveÊzlatonce 

ŘešeníÊSpider-Man:Ê1.ÊPeterÊParker,Ê2.ÊMay,Ê3.ÊzÊvesmíru,Ê4.ÊB,Ê5.ÊGreenÊGoblinem,Ê6.Ê1962,Ê7.ÊC,Ê8.ÊA 

ŘešeníÊDeníkÊmaléhoÊposeroutky:ÊÊDeníkÊmaléhoÊposeroutky,ÊJeffÊKinney,ÊGregÊHeffley,Êano,ÊPsíÊživot,Ê
RowleyÊJefferson,ÊTyÊbrďo,Êčlobrdo!,ÊWíbushnáÊplyna,Ê17.Êdíl 
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1. Jak se nazývá zaklínadlo, které zabíjí?  

2. Kolik obsahuje členů rodina Weasliových? 

3. Jak se jmenoval Voldemord, když byl člověk? 

4. Jak se jmenoval Hagridův nevlastní bratr? 

   a) Obr Dobr   b) Dráp   c) Pagrid  

5. Jaké jméno měl kmotr Harryho Pottera?  

6. Jak se jmenovala sestra Flér? 

   a) Gabriela     b) Líza     c) Regína 

7. Kdo byl doopravdy Alastor Moody ve 4. dílu? 

8. Kde Harry našel kámen vzkříšení? 

1. Jaký je český název tého knihy? 

2. Jaké je jméno autora knihy? 

3. Jaké je jméno malého poseroutky? 

4. Vyšel už 14. díl? 

5. Jak se jmenoval 4. díl? 

6. Kdo je největší kamarád hlavní postavy? 

7. Jak se jmenoval školní komiks v prvním díle? 

8. Jak se jmenovala Rodrickova kapela? 

9. Kolikátý díl vyšel v u nás jako poslední? 

 35 

připraviliÊstuden Ê2.ÊG 
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 BavíÊVásÊVašeÊpráce?ÊCoÊjeÊnaÊníÊnejlepší? 

PráceÊveÊ školnímÊbufetuÊměÊveliceÊbaví.ÊNejlepšíÊnaÊníÊ jsouÊúsměvyÊvásÊ—Ê spokojenýchÊ
studentů. 

 JakÊjsteÊseÊdostalaÊk práciÊzdeÊv bufetu?ÊAÊjakÊdlouhoÊzdeÊpracujete? 

BufetÊprovozujiÊšestÊlet.ÊKÊpráciÊjsemÊseÊdostalaÊskrzeÊsvéhoÊsyna,ÊkterýÊbylÊtehdyÊstuden-
temÊGymnáziaÊvÊTřebíči. 

 JakýmÊzpůsobemÊnakupujeteÊdoÊbufetu? 

VeškeréÊ zbožíÊ siÊ shánímÊ aÊ nakupujiÊ sama,Ê aÊ neníÊ toÊ zrovnaÊ jednoduché.Ê DáleÊ housky,Ê
bagety,ÊpalačinkyÊaÊdalšíÊdobrotyÊpřipravujiÊsama. 

 CoÊsiÊstuden ÊnejčastějiÊkupují? 

Studen ÊsiÊnejčastějiÊkupujíÊpárekÊvÊrohlíku,ÊkávuÊaÊobloženéÊhousky. 

 JeÊněco,ÊcoÊbysteÊnaÊsvéÊpráciÊzměnila? 

NaÊsvéÊpráciÊbychÊneměnilaÊnic,ÊmocÊměÊbavíÊaÊrádaÊdělámÊradostÊnejenÊstudentům. 

 VaříteÊrádaÊiÊveÊsvémÊvolnémÊčase?ÊJakéÊjídloÊumíteÊnejlépe? 

Ano,ÊvařímÊrádaÊaÊvÊposledníÊdoběÊjsemÊsiÊoblíbilaÊiÊpečení.ÊNavícÊmámÊdomaÊsportovkyni,Ê
takžeÊrádaÊzkoušímÊnové,ÊaÊpředevšímÊzdravéÊrecepty.ÊNejlépeÊvařímÊ(podleÊméÊrodiny)Ê
špagetyÊbologneseÊaÊkuřecíÊkouskyÊsÊrýží. 

KláraÊSaturková,ÊSimonaÊLehká,Ê4.ÊC 

„...vařím ráda  

a v poslední době jsem si oblíbila i pečení.“ 

Na svačinu  
s paní BUFETOVOU 

 



 
37  37 

a
n
e
k
d
o
t
y
 

 

 Víte, co nemá rád Zeus?  

Diakritiku. 
 Jaké části novin čtou duchové? 

Horrorskopy. 

 Speciální oblíbený vtip pana učitele Svobody:  

Jde kostlivec k doktorovi a doktor se ho 
ptá: „Proč tak pozdě?” 

 Výherní vtip od studentů:  
 
Víte, co je Brno pozpátku? Taky nic. 

 

Před gymnáziem najdou dva policajti mrtvolu. Chtějí 
to zapsat, když vtom se jeden zarazí a ptá se: 
„Hele, píše ve slově gymnázium y, nebo i?“  

A druhý na to: „Víš co, vole? Odtáhneme ji před 
poštu.“ 

 Víš, proč se rozešel fyzikář s učitelkou biolo-
gie?  

Nebyla mezi nimi chemie. 

 Víte, co dělá humr, když má deprese?  

Chce humřít. 

 Víš, co dělá kladivo u soudu?  

Zatlouká. 

LenkaÊSvobodová,ÊMichaelaÊÊŠilhaváÊ 
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Přijde montér na jednotku intenzivní péče, chvíli si 
prohlíží pacienty, všichni na přístrojích. Po chvíli 
se poškrábe na hlavě, vydechne a povídá: „Pořádně se 
nadechněte, budu měnit…? 

k
ř
í
ž
o
v
k
a
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