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AKTUÁLNÍ DĚNÍ 

Výročí zaloţení školy – „Ještě kousek do důchodu“ 

Jistě jste si všichni všimli, ţe ve středu 15. prosince 2010 bylo 

ukončeno vyučování dříve a studenti přišli o své „oblíbené“ předměty. 

Ale víte také, proč jste mohli jít dříve domů? 

Jak jiţ někteří vědí, konalo se výroční a pro některé hosty i 

nostalgické vzpomínání na dobu, kdy naše Pedagogická škola teprve 

začínala. A jak dlouho, ţe uţ náš „pajdák“ stojí a funguje? Uţ krásných 

60 let! 

Na tuto akci byli pozváni nejen bývalí pedagogové, kteří u nás 

strávili své mládí, ale i ti, které den co den potkáváme na chodbách. 

Mezi významné hosty patřili na příklad dva bývalí páni ředitelé. První 

z nich, Lubomír Burian, na „pajdáku“ strávil neuvěřitelných 33 let. 

Druhý, RNDr. Karel Dvořák, školu řídil v letech 1992 – 2003. Mezi 

další významné hosty bezesporu patřil náměstek hejtmana 

Olomouckého kraje Ing. Pavel Sekanina. 

A jak oslava výročí probíhala? Současná paní ředitelka Mgr. 

Romana Studýnková si připravila krásnou prezentaci fotek, která by se 

dala nazvat: „Tehdy a dnes“, a provázela ji komentářem, zčásti 

podloţeným vlastní zkušeností, neboť podle svého vyjádření je 

„největším pamětníkem“ na naší škole. Měla jsem moţnost kousek této 

prezentace vidět. Bylo úchvatné sledovat, jak se někteří profesoři vůbec 

nezměnili – jako třeba paní profesorka Mikulcová nebo Gajdová. Na 

druhé straně budova školy prošla celkem zásadními změnami. 

Málokterý z dnešních studentů ví, ţe v místech dnešní školní výdejny 

bývala mateřská školka, kde si mohly studentky „pajdáku“ prakticky 

vyzkoušet své dovednosti. Také velká tělocvična a tvz. přístavba 

v původní dispozici školy samozřejmě nebyly. 

Další částí programu provázela paní učitelka Anna Králová. 

Hanka Zezulová nám zahrála krásnou píseň na klavír a recitovala text, v 

němţ nám prozradila, co je to „fěrtoch“. Jitka Ţujová zazpívala krásnou 

skladbu Panis Angelicus, shlédli jsme netradiční módní přehlídku 

v podání našich „výtvarníků“, kteří si vytvořili oblečení z různých sáčků 

a pytlů na odpad, a samozřejmě nechyběl ani náš pěvecký sbor, který 

zazpíval několik lidových písní, především ty vánoční. Celá akce 

skončila společným zpěvem koledy Nesem vám noviny. 

 

Celá redakce školního časopisu Litero se s Vámi pro rok 2010 

loučí. Těšíme se však, ţe i v novém roce 2011 vám dál budeme nosit 

noviny a novinky. Tak poslouchejte (čtěte!). 

Hedvika Ţádníková, 2. D 

Salon – Máchovská variace 

Dne 24. 11. 2010 se na naší škole uskutečnil v pořadí jiţ 19. 

salon na téma „Pomníky, cesty a deníky Karla Hynka Máchy“. Salon se 

připravoval jiţ od září a výsledek stál za to. 

Vernisáţ se konala v multimediální učebně pedagogické školy, 

do které se přišlo podívat mnoho studentů a učitelů, jak z pedagogické 

školy, tak i z gymnázia. 

O program se postarali studenti pedagogické školy: 3. a 4. 

ročník specializace výtvarné výchovy s performancí nazvanou 

„Odhalení pomníku velké rodiny Máchů.“ Studenti překvapili 

nápaditými a vlastnoručně vyrobenými kostýmy. Poté vystoupil 

pěvecký sbor pod vedením paní profesorky Králové s písní Láska od 

Jiřího Pavlici, kterou na klavír doprovodila Petra Zbořilová, na housle 

Marie Mikuláštíková a na flétnu Tereza Palásková. O strhující závěr se 

pak zaslouţil sbor. Zazpíval známou píseň Láska je láska, u níţ si 

zarapovala nejen sbormistryně, ale také moderátorka a organizátorka 

celé akce Olga Jünglingová. 

Letošní salon zaznamenal velký úspěch. Výtvarné práce 

studentů jsou k vidění do 22. prosince 2010 v prostorách pedagogické 

školy. 

Děkujeme organizátorům a těšíme se na další ročník. 

Olga Hejtmanová, 1. AP 

Projekt – Síra kolem nás 

V listopadu a prosinci loňského roku probíhala na Gymnáziu 

Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole v Přerově projektová 

výuka zaměřená na chemické vlastnosti síry, pod vedením Magdy 

Techetové, studentky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci. 

„Na začátku jsem měla celkem obavy. Měla jsem plán a pár 

nápadů, co bych se studenty chtěla dělat. Ale netušila jsem, jak ochotni 

budou a nakolik budou spolupracovat,“ svěřila se nám Magda 

Techetová, na niţ v hodinách dohlíţela profesorka chemie na gymnáziu 

Mária Havlíková. „Ale hned po první schůzce jsem si uvědomila, ţe ten 

strach byl naprosto zbytečný. Studenti se s nadšením pouštěli do všech 

aktivit a bylo vidět, ţe je to baví. Při poslední hodině dokonce přislíbili 

svou účast v dalším moţném projektu, který bych v budoucnu ráda 

zrealizovala.“ Usmívá se. 

Takový úspěch zajistil určitě i cíl projektu. Obyčejné hodiny 

chemie bývají jen plné teorie, která je samozřejmě potřebná, ale zároveň 

i trošku nezajímavá. Účel schůzek jasný - ukázat, ţe chemie není jen o 

těch těţkopádných vzorečcích a několikařádkových rovnicích. 

3. prosince si tak studenti pod dozorem projektové vedoucí 

vyzkoušeli na vlastní kůţi několik pokusů se sírou, které pak 

prezentovali veřejnosti na Dni otevřených dveří GJB a SPgŠ. 

10. prosince se pak konala poslední schůzka projektové výuky. 

Vedoucí celého projektu rozdala mezi studenty drobné dotazníky, které 

měly poslouţit jako přehled znalostí a zkušeností, kterých se jim během 

vyučování dostalo. 

Na rozloučenou si na konci hodiny všichni zapálili symbolickou 

prskavku nad kahanem. 

Těšíme se na další podobnou studentskou aktivitu a přejeme, 

aby byla stejně úspěšná, jako tato! 

Adam Podaný, 2. C 

Maturitní plesy 

Jak jistě víme, naši maturanti - 4. AP, 4. BP, 4. C a 4. D měli 

nemalé chystání na jejich maturitní plesy, které proběhly po dva pátky, 

jednou pro „mateřinky“ a podruhé pro „lyceáře“. My jsme se některých 

našich maturantů zeptali na pár otázeček: 
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1) Jak se Ti líbil Váš ples? 

2) Které z obou vystoupení se Ti líbilo více? 

3) Vyšlo vše tak, jak jste si to naplánovali? 

Jako prvních jsme se ptali zástupců tříd 4. AP a 4. BP, kteří si 

svůj ples uţili 14. ledna 2011. 

 

Ondřej Pokorný, 4.AP 

Náš ples se mi moc líbil. 

Myslím, ţe kaţdé vystoupení bylo jiné a svým způsobem hezké. 

Byl to doslova a do písmene „mejdan, mejdan podle plánu“. 

 

Marie Nieborasová, 4. BP 

Ano, náš ples se mi líbil - prostě pohodička. 

Kaţdé to vystoupení bylo jiné, nedají se porovnat. Ale hezká 

byla obě. 

Jediné, co nás štvalo, byl zvukař. Jinak to bylo v pohodě. 

 

Anička Plesníková, 4. AP 

Samozřejmě, ţe se mi líbil. 

Měli jsme to dohromady, takţe oboje …ale samo, ţe naše víc. 

Vše vyšlo dokonce líp, neţ mělo. Hudba taky klapla a kroky 

taky vyšly ...Jen ten alkohol byl trochu drahej…  

 

Veronika Smolanová, 4. AP 

Nemůţu si na nic stěţovat. Bylo to skvělý, boţí 

To nemůţu říct, které víc. Myslím, ţe byla obě pěkná a nápaditá. 

Nemůţu si stěţovat …dala bych si ho ještě 3x. 

A v termínu 18. února 2011 se konal i ples tříd 4. C a 4. D. 

Samozřejmě i jejich zástupce jsme podrobili „výslechu“. 

 

Marie Koppová, 4. C 

Myslím, ţe náš ples byl opravdu pěkný. Všichni se určitě 

snaţili, aby se co nejvíce vydařil a hlavně, abychom si ho uţili.  

Bohuţel vystoupení druhé třídy jsem neměla moc moţnost 

vidět, jelikoţ jsme se zrovna převlékali do „princeznovských“ šatů, 

takţe nemůţu říct. 

Jestli si ten ples všichni pořádně uţili? Ţádná z nás na červeném 

koberci nespadla a rodiče, známí, kamarádi a ostatní se bavili, tak asi 

ano!!  

 

Štěpán Kráčmar, 4. D 

Co si z něj pamatuju, tak super!  

Tak bohuţel céčko jsem neviděl. 

Myslím, ţe se nám to povedlo tak, jak mělo.  

 

Veronika Pavlíčková, 4. D 

Myslím si, ţe se nám náš ples velmi vyvedl. Hlavní bylo, ţe 

nikdo nezakopl, neupadl. Na slzičky taky došlo - krása. Nejdůleţitější 

roli zde měla Venďa, bez které by se ples vůbec neuskutečnil. Věnovala 

mu nejvíce práce a času z nás všech. 

To ať posoudí jiní.  Neviděla jsem úplně celé vystoupení 4. C, 

takţe to nemůţu posuzovat. 

Myslím, ţe ano. Nějaké ty drobnosti jsme na místě ještě řešili, 

ale můţu říct, ţe vše proběhlo tak, jak jsme to nacvičili.  

 

Marta Vránová, 4. D 

Ples se mi moc líbil.  Byl úţasnej!  

Vystoupení „céčka“ jsem neviděla, protoţe jsem se chystala na 

naše… a sebechvála smrdí, ale podle mě, jsme to měli pěkný.  

Podle mě jo, akorát celej ples strašně rychle uběhl. 

 

Tereza Sikorová, 4. C 

Líbil.  Nikdy jsem na tomto plese nebyla, a tak jsem nevěděla, 

co mám od toho čekat. Nakonec mě to mile překvapilo.  

Jo, to nejde říct, které více. Oba výstupy byly, myslím si, hezky 

vymyšlené, nacvičené, obě třídy si s tím daly dost práce, takţe to nejde 

takhle posoudit. Ale u „déčka“ se mi moc líbil ten nápad s pasováním na 

maturanta při stuţkování. Originální nápad!  

Co se týče vystoupení, řekla bych, ţe jo. Jedině tombolu jsme 

moc nevychytali. Došlo tak k takovým menším organizačním potíţím. 

Hedvika Ţádníková, 2. D 

ROZHOVOR 

The interview with Franco Cunha 

Can you tell us something about your country – Portugal? You 

come from Porto, right? What is the city like? 

Nowadays, the city looks like a little bit old, there aren´t many 

new buildings. But in the neighbourhood they started to build new 

avenue buildings and construction. 

And in Porto, we have a lot of hills, in comparison with Přerov 

or Olomouc – where everything is plain. Portugal is full of hills. 

And there is a river too! 

 

Are there any differences between the Czechs and Portuguese? 

People? Um, physically yes, there are lots of differences. The 

size we are the same. But you’re little bit lighter than Portuguese. I 

mean eyes, hair, skin etc. 

In terms of personality, I believe, 

that the personality depends on what we 

will find. You can find a good person in 

Portugal, you can find a bad person in 

Portugal – like here. 

Also, the main reason that 

sometimes make you think, that the people 

are bad or not good is, when they can’t 

speak the language. 

So, if you can’t speak the language, 

you will be afraid to come and speak with 

me. And if I go to speak with you, you say 

“No, no, no, no!” because you can’t speak! 

And that makes the people afraid and 

sometimes people are a little bit more, let§ s 

say, unpleasant. They are not so kind, 

because they can not speak, they are afraid 

and this kind of things… 

 

How are you getting used to live in 

the Czech Republic?  

So, I have a previous experience in 

Hungary from 2005 – it was ERASMUS – and that experience makes 

me look at things in a different way. Also, because I worked in a cruise 

ship, my way of adaptation was easier than it was before. But right now, 

as I told, it is great. The people I have met – they’re helping a lot. 

Speaking about food – everything has been OK, no problem, 

nothing to say I don’t like or I don’t want. At least I try everything, so 

it’s very very easy for me to adapt here. Because I’ve been lucky to 

meet great people. 

 



  4. číslo 

 

 4 

Did something surprise you when you came? 

If something surprised me? Let me see… 

Actually a lot of things. Because I’ve been here, in the Czech 

Republic, before – not for so long – but I have been here, in Prague. Not 

here in Olomouc or Brno. Because I spent one year in Hungary were 

exist similarities with Czech Republic. So wasn’t a big surprise for me. 

Actually there isn’t any big surprise, just the differences and I 

like the differences. 

Except for school with six hundred girls. (laugh) 

 

Were you nervous from new school? 

If I was nervous? Because of the school? No, why should I? You 

are friendly people. 

No, I’m not nervous, because that’s also another thing, what my 

life brought to me. It was some experience with this. Just adaptation. 

What can you do? Nothing. I am here and I have to do this 

situation and that’s it! 

I’m here to see the differences and once again – everyone has 

been helpful and really, nothing for being nervous. Because, this 

program COMENIUS is for that! 

It’s  also to get to know about new culture, new ways, new 

things, so – I don’t have to be nervous because of that. 

 

What was you reaction of behaviour of local girls? 

(laugh) Ok, let’s say, in the first thing, lots of girls (as I told to 

you – six hundred girls, it was a surprise for me)… 

About the behaviour, so far, I believe, that they are behaving 

well, I don’t believe that they are behaving bad! Some of them, I can tell 

that sometimes they wanna speak, but not just girls. A lot of people, 

they want to speak, but they are afraid. What I can hear when I go 

passing on the corridor, it’s only “Portugal, Portugal…” I can 

understand that, but no one´s coming to speak, you know, because they 

are afraid to speak. This is something that I want to change. I will be 

here for that. 

 

Do you like Czech beer? 

(laugh) Yes, I like Czech beer. You have some beers that I really 

like. Actually, right now I am doing a kind of, lets say, qualification of 

Czech beers. It’s only about adaptation. It’s very different comparing to 

Portugal. My favourite Czech beers are Radegast and Kozel Premium. 

 

Are you married? Or have you got a girlfriend? 

No, I am not. I don’t believe in it in close future. It’s not part of 

my life so far. C’mon I am 26 years old. I have to travel; I have to know 

more about the world. I need a lot to know. I can not say never, but not 

so soon. (laugh) 

 

What was your first experience here that you will never forget? 

At the Airport in Brno I didn’t know anyone. So one of your 

friends, she studies here, Kacka and her boyfriend Radek, they were 

extremely friendly and extremely good people. They took me with them 

for the weekend, and all of them, they have been taking care of me, all 

of this time they are helping me. This is the first experience I can tell 

about the people. 

 

What do you prefer? Grammar school or here, the 

Pedagogical high school? 

(laugh) So far, I haven’t met many people of Grammar school. 

I’ve been there for 2 days, so I did a couple of lessons of English and I 

can’t say much about it. But so far I like more to be here in Pedagogical. 

This environment about 600 girls (laugh). 600 reasons why. 

 

Unfortunatelly, on the 14th of January Franco had to leave our 

country, because his grandfather is seriously ill. Franco, we wish you 

good luck and your grandfather to get well soon.  

A note from us – He is crazy 

Jakub Čech 2.D a Adam Podaný 2.C 

jazyková korektura Mgr. Eva Horáková 

AKCE ŠKOLY 

Halloween party 

Zajisté jste si všichni všimli letáčků o Halloween party, která se 

měla konat v úterý 2. listopadu. Akce vypadala velmi slibně, ale měla 

jeden háček – účastníci směli hovořit jen anglicky. 

Druhý listopadový den si všichni účastníci nachystali kostýmy, 

popadli něco dobrého a vyrazili. Někteří odváţlivci se do kostýmu 

oblékli jiţ doma, jiní dodatečně ve škole. I přes to, ţe se zprvu zdálo, ţe 

nás bude málo, nakonec se nás sešlo dost (na to, ţe bylo uprostřed 

týdne). Největší radost nám udělal náš „pan Portugalec“ – Franco, který 

se naší akce také zúčastnil. 

Party začala povídáním o Halloweenu. Kdy a jak se slaví, co se 

ve sváteční den dělá, co se jí atd. Franco nám prozradil, ţe se Halloween 

u nich v Portu slaví stejně, jako u nás, tedy nijak moc. 

Jako jiţ kaţdý rok jsme hráli nejrůznější hry, jako třeba lovení 

jablíčka z lavorku plného vody, či předávání jablíčka, kterého jste se 

nesměli dotknout jinak neţ bradou a hrudí, hledali jsme lístečky s úkoly 

či otázkami... Někteří dobrovolníci, kteří asi měli hlad, se nechali 

nalákat na ochutnávání tajemných pochutin. Jejich úkol byl jednoduchý: 

poznat, co jedí. Pan učitel Březina to zpříjemňoval komentáři typu: „Fuj, 

kobylčí noţičky.“ a podobně.  Soutěţící pak byli trochu vyděšení, ale 

nic jiného, neţ polknout to, jim nezbylo.   

Zajímá vás, jaké „příšery“ se na letošní halloween dostavily? 

Byly zastoupeny všechny moţné bytosti temna. Upír, který kousl svou 

vyvolenou a vzal si ji s sebou, zabitá, která byla od krve, čarodějnice, 

kočička z anime či Zoro – zkrátka strašidla tradiční i moderní. :) 

Angličtina sice někdy vázla, protoţe nás někdy nenapadala 

správná slova, ale i přes to, byla naše párty super. Ti, kteří se účastnili i 

minulý rok, si stěţovali, ţe letošní párty netrvá také přes noc. Ptali jsme 

se na to jedné z pořádajících učitelek. „Letos je moc práce a málo času.“ 

Snad příští rok si uţijeme halloween i s hrůzyplným noclehem. 
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Příští rok se halloweenská party bude konat zase. Tak jakmile 

uvidíte letáčky s datem konání, neváhejte vyhledat svůj kostým a hlavně 

ZÚČASTNIT SE. 

Hedvika Ţádníková, 2. D 

 

Pygmalion 

Anglická sekce naší školy výrazně posiluje výuku jazyka 

zábavnou formou a různými způsoby podporuje pronikání angličtiny do 

jiných předmětů i všedního ţivota. 

Jednou z takových akcí bylo představení divadla Tour de force 

theatre company. 1. listopadu 2010 nám herci ze zmíněného souboru 

zahráli hru Pygmalion od anglického dramatika Bernarda Shawa, coţ 

nám pomohlo porozumět nejen jazyku, ale i jednomu 

z nejvýznamnějších dramat novověku. 

Dílo na první pohled pojednává o sociálních vrstvách Londýna 

v 20. století a jejich lingvistických rozdílech. Na pozadí se však 

odehrává silný příběh o nezávislosti ţeny a její roli vedle muţe. Dalo by 

se říci, ţe i jakýmsi milostným příběhem, kdy láska stojí proti kariéře. 

Chudá květinářka Eliza Doolitlová mluví jako „kanálník“ a ţije 

si svůj ţivot na ulici mezi spodinou. Sní ovšem o vlastním krámku, 

čistém oblečení a společnosti těch, kteří si od ní kupují květiny. Právě 

postavení ji v tom ale brání. Jednoho dne si jí na ulici všimne profesor 

Henry Higgins, který si dělá osobní průzkum dialektů Londýna, a 

Elizina barbarská mluva ho fascinuje. Vsadí se se svým přítelem 

Pickeringem, ţe ji naučí spisovné řeči a způsobům dámy. Příběh se tak 

vyvíjí v absurdní komické situace, kdy Eliza od základů mění své 

zvyklosti. Obyčejná koupel v ní vyvolá hysterický záchvat, říci správně 

„Hello“ se jeví jako nadlidský úkol. Jak se dá předpokládat, z Elizy se 

skutečně stane dáma a do Higginse se zamiluje. Ačkoliv ji má také rád, 

jejím citům se vysměje a místo toho jí nabídne peníze a spolupráci. Na 

druhé straně je tu mladíček Freddie, který je sice jednoduchý, ale miluje 

ji a nabízí jí sňatek a zázemí. Co si nakonec Eliza vybere? To nechává 

hra na nás. 

Rozhodně doporučuji přečíst si knihu, která se svými kvalitami 

snadno vyrovná hrané verzi. Není však nad to vidět výkon anglických 

herců, kteří bravurně zvládají mimiku a gesta, coţ mnoho českých herců 

nedokáţe. 

Pokud je vám líto, ţe jste hru neviděli, sledujte nástěnku AJ a 

příště se připojte i vy! 

Tereza Maliková, 3. C 

Maţoretky na naší škole 

Na naší škole není moţné si nevšimnout nevyrovnaného poměru 

mezi chlapci a dívkami. Od toho se samozřejmě odvíjí i seznam 

mimoškolních aktivit, mezi něţ patří i maţoretky. A proto jsme se 

rozhodli věnovat článek dvěma skupinám Berušky Zábřeh a ZUŠ 

Mohelnice. Kaţdá skupina je zaštítěna jinou institucí, ale rozdíly mezi 

nimi jsou nevelké. 

 

Berušky Zábřeh – Olga Hejtmanová (1.AP), Dominika 

Hošková (1.AP) 

Uţ kdyţ nám byly pouhé 2 roky, tak nás maminky přihlásily do 

Maţoretek. Jmenovaly jsme se Berušky. Kdyţ jsme byly o něco starší, 

tak jsme se chtěly přejmenovat, ale naše maminky opět zasáhly a 

nedovolily nám to. Ale vůbec nám to nevadí, protoţe jako Berušky nás 

zná snad kaţdý.  

Maţoretky jsou pro nás dvě vším. Nedokáţeme si představit, ţe 

bychom musely tento sport opustit. I teď, kdyţ bydlíme na internátu, 

docházíme na tréninky alespoň o víkendech.  

Jeden trénink trvá 3 hodiny. Přijdeme do tělocvičny, převlečeme 

se, provedeme řádnou rozcvičku a pak se vrhneme na naši sestavu. 

Choreografii vymýšlí naše trenérka.  

Nejvíc se zapotíme na víkendovém soustředění, kdy cvičíme aţ 

osm hodin! Ale ta dřina se vyplatí, jsme několikanásobné mistryně 

Evropy, coţ je v IMĚ největší úspěch (mistrovství světa prozatím není). 

Soutěţ probíhá pokaţdé v jiném městě, takţe jsme procestovaly mnoho 

států: Anglii, Německo, Maďarsko, Slovinsko, Bělorusko a v neposlední 

řadě i sousední státy. 

Jak vypadají soutěţe maţoretek? 

Většinou přijedeme brzo ráno, abychom mohly ještě trénovat, 

pak pochodujeme v defilé na 100 metrů, po obědě máme opět čas na 

přípravu a na závěr přijde pódiová sestava, kterou tančíme s jinými 

účesy a jinými kostýmy. Poté, co všichni odtančí, je slavností vyhlášení, 

po němţ odjíţdíme vyčerpané domů. Kdyţ se ale umístíme na prvních 

třech místech, zastavíme se ještě v McDonaldu  a pořádně to 

oslavíme. 

Co patří k výbavě maţoretek? 

Kaţdá maţoretka musí mít kostýmy, načiní pom-pom (třásně) a 

baton (hůlka), taneční obuv, piškoty, kosmetiku atd. Dívka, která se 

chce stát maţoretkou, musí mít hodně času, finanční prostředky, nejspíš 

i trochu odvahy, protoţe se neustále učíme nové těţší prvky. A potom 

uţ jen chuť cestovat a poznávat nové lidi. 

 

ZUŠ Mohelnice – Venetia Garaiová (1.C), Tereza Pěnkavou 

(1.BP), Lucie Kroupová (2.D) 

Naše skupina se jmenuje Mohelnické maţoretky ZUŠ a řadíme 

se pod NBTA. 

K tomuto sportu jsme se dostaly uţ v dětství. Zajímalo nás to a 

tak jsme do toho vrhly. Bylo nám zhruba sedm. Lucka docházela do 

maţoretek 10 let, ale kvůli dojíţdění musela maţoretky opustit. 

Maţoretky nám daly velké zkušenosti, úspěchy, kamarády a 

spoustu záţitků. Jsou důleţitou součástí našich ţivotů, věnujeme jim 

snad veškerý náš volný čas. Tréninky máme dvakrát týdně a někdy i 

víkendové soustředění. Díky velké dřině jsme se staly 

několikanásobnými mistryněmi ČR, dokonce jsme měly moţnost se 

umístit na prvních třech místech na Mistrovství Evropy a účastnit se 

Mistrovství Světa v Belgii, kde jsme vybojovaly 4. místo. 

Soutěţe obvykle trvají 2-3 dny. První den je průvod, slavnostní 

zahájení a defilé (sestava, která se jde sto metrů), druhý den je pódiové 

vystoupení a na závěr je vyhlášení výsledků. 

Dívka, která se chce stát maţoretkou, by se měla umět 

pohybovat a zároveň vnímat hudbu, mít dobrou paměť (kvůli sestavám) 

a chuť spolupracovat. Měla by být kamarádská, přizpůsobivá a 

především mít hodné rodiče, protoţe tento sport je finančně náročný. 

Ale musíme dodat, ţe ty náklady za piškoty, hůlku, kozačky, kostýmy, 

týmové a tréninkové oblečení, nespočetné mnoţství gumiček, sponek, 

třpytek a silonek, stojí přeci za to. 

Zuzana Miková, 2. D 
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NAŠI PRVÁCI 

První týdny v nové škole 

Tu neděli před začátkem školního roku jsem přijela poprvé na 

domov mládeţe. Měla jsem dobrou náladu, na všechny kolem jsem se 

usmívala, a kdyţ mi někdo úsměv oplatil, hned mi bylo ještě líp. Měla 

jsem strach z nového prostředí, z nových lidí a ze všeho, co jsem 

neznala. Ale radost převyšovala strach, neboť jsem se z toho všeho 

velmi těšila. Na pokoji jsem měla bydlet se dvěma spolubydlícími. Byla 

jsem zvědavá a čekala na ně. Přišly zároveň a s úsměvem jsme se 

seznámily. Byla jsem moc ráda, ţe první den nepůjdu do školy sama, ale 

s novými kamarádkami. 

Vešly jsme do školy a všechny jsme se odebraly do svých tříd. 

Všichni seděli v lavicích, tak jsem si dala věci na místo a šla na chodbu 

trochu se porozhlédnout. Vycházela jsem ze třídy a potkala své nové 

spoluţačky, které jsem znala z internetu. Hned jsme se poznaly a 

vytvořily jsme malý hlouček na chodbě. Povídaly jsme si, vtipkovaly a 

já si v duchu pomyslela: „Zatím je to tu super.“ 

Po týdnu ve škole jsme jeli na adaptační kurz společně s druhou 

třídou našeho oboru. Seznámili jsme se a adaptační kurz jsme proţívali 

všichni společně. Ty dva dny proţité v jiných podmínkách neţ v těch, 

na které jsme byli zvyklí, nás sblíţily a zocelily. Celý adaptační kurz 

bylo škaredé počasí. V dešti a bahně jsme se trmáceli do kopců, ale na 

konci nás čekalo překvapení. Krásný výhled na přírodu. Hráli jsme hry, 

nad kterými jsme museli přemýšlet, při tom jsme se bavili a ještě u toho 

sportovali. V závěru adaptačního kurzu jsme nebyli vůbec otrávení a 

unavení, ale nadšení z toho, co jsme zaţili. Vděčni za nové záţitky a 

nové kamarády. 

Teď uţ se blíţí pololetí a všichni se snaţíme zlepšit si známky. 

Jsme unavení z učení a těšíme se, aţ to bude za námi. Ale přece jen si 

pomáháme a drţíme se vzájemně, neboť víme, ţe dobrý začátek je velmi 

důleţitý. A taky víme, ţe kdyţ bude ve třídě převaţovat pohoda a opora 

v druhých, zvládneme celé 4 roky a úspěšně odmaturujeme. 

Lenka Turčanová, 1. D 

Začátky v nové škole 

O téhle škole jsem se dozvěděla, uţ kdyţ jsem byla v osmé 

třídě. Moje kamarádka byla v devítce a dávala si přihlášku na 

pedagogickou školu. Vůbec jsem nevěděla, ţe v Přerově tahle škola je, 

ale hned se mi z jejího vyprávění zalíbila, a tak jsem vyrazila na den 

otevřených dveří a tam mi škola doslova padla do oka. 

Příští rok, kdyţ jsem nastoupila do deváté třídy, jsme se měli 

rozhodnout, na jakou školu si dáme přihlášku. Zabralo mi celé podzimní 

prázdniny, neţ jsem to vymyslela, a přihlášku jsem asi třikrát 

přepisovala. Nakonec jsem napsala pouze dvě školy, pedagogickou 

v Přerově a Gymnázium Čajkovského v Olomouci. 

Byl tu březen, měsíc přijímacích zkoušek. Jelikoţ jsem na obě 

školy dělala zkoušky, na gymnázium jsem šla ve čtvrtek a do Přerova 

v pátek. Samozřejmě jsem byla moc nervózní, jak ve čtvrtek tak i 

v pátek. 

Na přijímačkách v Přerově se mi moc líbilo, přístup učitelů i 

prostory školy. Hned jsem se i seznámila s některými děvčaty, která se 

hlásila na stejný obor jako já. Měla jsem jasno… 

V pořadí vybraných jsem byla myslím osmnáctá, uţ si to moc 

nepamatuji. Neváhala jsem a zápisový lístek jsem si dala sem. 

Nedá se říct, ţe bych se bála 1. září, spíš jsem měla velkou 

trému, šla jsem po devíti letech na úplně jinou školu, ještě celkem 

daleko od místa, kde bydlím… 

Hned první den, jsem jela do školy sama. Nepřemýšlela jsem 

nad tím, jestli to sama zvládnu. V ţivotě jsem nikam nikdy nedojíţděla, 

navíc ještě tak daleko, ale prostě jsem musela. Hned jak jsem vešla do 

školy, dýchla na mě ZASE ta atmosféra… učení, zkoušení, písemky… 

ale bylo to jiné, novější. Měla jsem z toho kupodivu radost. 

Jakmile jsem přišla do mé nové třídy, tréma ze mě ihned spadla. 

Poznala jsem snad ty nejlepší lidi. Nikdy bych nevěřila, ţe se dostanu do 

tak bezvadné třídy. Nikoho jsem neznala, vůbec nevěděla, jak to tu 

chodí, ale okamţitě jsme se sţili. Neţ jsem se nadála, bylo čtvrtletí, 

třídní schůzky a teď uţ je tu pololetí. Myslím, ţe jsem se s tím 

vypořádala po svém. Se známkami jsem vcelku spokojená. 

Tuto školu bych asi za jinou nevyměnila, uţ jsem si tu zvykla. 

Je jako můj druhý domov. Mám to tu moc ráda. 

Kristýna Šanová, 1. D 

 

AUTORSKÁ TVORBA 

Frazeologismus 

Víte, musím se Vám k něčemu přiznat… Nikdy mi nějak moc 

nevadil, ale v poslední době ho nemůţu vůbec vystát. Představte si, ţe 

dělá všechno jako já. Ale vůbec mu nevadí, ţe při tom vypadá jako osel. 

A kdyţ ho občas napomenu, je drzý jako opice. Má ale oproti mně jednu 

výhodu, je vţdycky o krok napřed. Je mrštný jako liška, silný jako lev, 

kdyţ ho ale za něco kárám, je tvrdohlavý jako mezek. 

Pokud mě nechce poslouchat, jednoduše strčí hlavu do písku a 

tváří se, jako by se nechumelilo. Dokáţe mě dokonale ignorovat. A já 

mluvím a mluvím a on se jen tiše směje pod vousy. 

Kdyţ se na něj, ale váţně zlobím, a on pozná, ţe to přepískl, 

dělá na mě psí oči a začne se omlouvat. Já se stejně nakonec nechám 

ukolébat a on je šťastný jako blecha. 

Občas se sice v jeho přítomnosti cítím jako na trní, protoţe 

nevím, co má za lubem, ale jinak spolu táhneme za jeden provaz. 

Aţ na pár detailů si spolu ţijeme jako v pohádce. Ve skutečnosti 

si nemohu moc stěţovat. Vţdyť je stejný jako já. Tedy skoro. Vţdyť je 

to můj stín. 

Eva Tomečková, 2. D 

Citoslovce 

Doba se zrychluje, času není nazbyt. A nedá se koupit, darebák. 

A tak, abychom mu aspoň šlapali na paty, zkracujeme. Bez citoslovcí 

bych byla ztracená, stejně jako mnoho dnešních uspěchanců. Byla to 

první slova, která jsme se jako batolata naučili. A není divu, ţe kdyţ je 

svět údajně jedno velké hřiště, vypadají v něm dospělí chrlící jedno 

citoslovce za druhým jako malé děti. 

Dnes ráno se mi stal jeden příběh, o který bych se ráda podělila. 

Šla jsem na tramvaj. Achich ouvej, brr. Haf haf!! Lek! Jej! Áááá! Břink! 

Ţbluňk! Fuj! A jéjé! Hup! Haló! Hej! Cink! Bum! Prásk! Skříp! Au!!! 

Noha bolí jako čert a dveře se mi smějí: „Vrz vrz, hehe.“  V cukuletu 

drama o třech dějstvích.  Zpropadená citoslovce. Místo toho, aby mě 

někdo politoval, připadám si jako hlupák. A dělám na všechny bléé a 

vrr. Uţ mi rozumíte? 

Ale něco do sebe přece jen citoslovce mají. Například v lásce 

nejsou slova či leckdy afektované monology potřeba. Stačí se podívat do 

očí milého a udělat ách. Nebo pokud narazíme na blbce, není radno mu 

věnovat více neţ pche. Při zkoušení ve škole je vhodné pouţít uhm, coţ 

naznačuje, ţe jste inteligentní a s učitelem souhlasíte. A jak sbliţuje 

třeba takové chacha! 

Jazykovědci tvrdí, ţe citoslovce vedou ke zkratkám a obojí pak 

okrádá mládeţ o slovní zásobu. Je to pravda. Já sama bych na češtinu 

nedala dopustit a ráda mluvím jako Karel Kopfrkingel ze Spalovače 

mrtvol. Ale raději zakřičím „Hej!“, neţ aby mi ujel vlak. 

Tereza Maliková, 3. C 

Řeka Bečva 

V následujícím díle šlo o to, aby ve vyprávění bylo užito 

určité slovo ve všech pádech. 

Je to uţ nějaký pátek, bylo teplé letní odpoledne. Šla jsem se s 

několika kamarády koupat do řeky Bečvy. Jak to vlastně celé bylo? 

Budu muset hodně pátrat v paměti. Nebylo to sice ani tak dávno, ale 

nerada na to vzpomínám. 
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Jak uţ jsem říkala, bylo léto (= teplo), prázdniny (=zábava), a 

tak jsme se rozhodli jít se osvěţit do Bečvy. Řeku vidím ze zahrady, 

mám ji jak na dlani. Jakmile jsme došli k řece, neváhali jsme a namočili 

si nohy. Byla tak osvěţující. Lehla jsem si na vodu a splynula s řekou. 

Bylo uţ docela pozdě, na rukou se nám dělaly varhánky, slunce 

se klonilo k západu, řeka se začala ochlazovat, tak jsme se rozhodli, ţe 

pomalu půjdeme. Plavali jsme ke břehu, pošťuchovali se a dlouho jsme 

si nevšimli, ţe Alice mezi námi není. 

Šli jsme k řece a volali: „Alice, kde jsi? Prosím, ozvi se!“ Nikdo 

se však neozýval. Volali jsme znova a znova. 

,,No tak, Alice, kde jsi?“ Pak jsme uslyšeli tiché šeptání. Ani ne 

šeptání, spíše přidušeným hlasem někdo volal o pomoc. Šlo to od řeky. 

Dívali jsme se po řece, ale nikoho jsme neviděli. Vtom Petr zakřičel: 

„Vidím ji!“ Byla na druhé straně Bečvy, neustále se potápěla a 

vynořovala. Kluci neváhali, skočili do vody a plavali, co jim síly stačily. 

Ale proud byl silný a řeka se snaţila Alici unášet. Chlapci se snaţili 

plavat stále rychleji, aby tonoucí Alici dostihli, ale uţ jim docházely 

síly... Nevěděla jsem, co mám dělat, připadala jsem se tak bezmocná! 

Alice byla bezbranná, Bečva ji polykala do sebe, chtěla nám ji vzít, uţ 

jsme pomalu vzdávali naděje… V duchu jsem křičela: „Řeko, nech ji, 

propusť ji ze své náruče!“ Pak se Alice najednou vynořila, uţ se 

neponořila zpět. Řeka uţ ji do svých spárů nechtěla, nechala ji ţít… 

Všichni jsme běţeli zpátky k řece, k Alici, bylo nám v tu chvíli 

jedno, ţe budeme úplně mokří, ţe nám pod nohama klouzalo bláto a 

kaţdou chvíli někdo spadl do vody a celý se zmáčel… Bylo nám to 

prostě jedno, byli jsme šťastní, ţe je ţivá. Dlouho jsem ji svírala v 

náručí, jen abych se ujistila, ţe se jí nic nestalo… 

Od toho dlouhého a náročného dne je všechno jinak. Přátelství, 

které nás všechny spojovalo, se prohloubilo. Dnes jsme nerozluční 

kamarádi, všichni víme, ţe bychom dokázali obětovat ţivot jeden pro 

druhého. 

Gabriela Střílková, 1. D 

POEZIE 

Závěrečná 

Svět dnes mlčenlivý ve své koláţi 

v zrcadlech chodníků se odráţí. 

Ţel bohu slastný cit, 

propastmi vláčen mučen a bit. 

Jsi vnější podnět, který zmizel, 

ale smyslový dojem zůstává. 

Je to radost i velká svízel, 

ţe jsi snů mých postava. 

 

Prázdná nádraţí a zasnění chodci – 

proč jsem vás neviděla? 

Ptáš se, proč uţ neslyšíš hudbu? 

Není drahý většího ticha, neţ kdyţ zemře láska. 

Já jí nasadila oprátku, 

a tys skopl ţidli. 

Tereza Maliková, 3. C 

Meine Welt 

Ich sitze am Fenster 

Das Mondlicht bescheint mich 

Die Nacht ist so zauberhaft 

Ich singe ein Lied nur für dich 

Weiβ nicht, wo du bist 

Ich werde dich suchen 

Die Liebe, das ist, 

Was ich mit dir fühlen möchte. 

Der Nachtfalter fliegt 

Ich möchte auch Freiheit 

Haben wir viel Zeit? 

Der Stern fällt 

Ich denke nur an dich 

Still, einsam, so ist meine Welt 

Bitte, rette mich. 

Kristýna Čunková, 1. AP 

JEŢÍŠEK VS. SANTA CLAUS 

Jeţíšek vs. Santa Claus 

Kdyţ mi řeknete slovo Jeţíšek, dokáţu ho vystihnout pár slovy, 

ihned se mi vybaví roztomilé batole se zlatými kudrlinkami a 

spokojeným úsměvem, hovící si v dřevěné kolébce. 

Nebo naopak mladý muţ s delšími hnědými vlasy zahalen do 

bílého pláště, podobný tomu, jakého známe z Bible. 

Jeţíšek můţe mít mnoho podob, ale vţdy je to člověk s vlídným 

úsměvem, který jak říkáme dětem, nám 24. prosince pod stromeček 

nadělí spoustu dárků… 

 

„Prásk, křach“ z našich cihlových kamen vedoucích přímo do 

obývajícího pokoje se ozvala velká rána. 

„Mami co se to děje?“ zeptal se drobný klouček a vykulenýma 

očima sledoval díru v kamnech. 

„No tak, co to je??“ domáhal se pozornosti a přitom, zatahal 

ţenu naléhavě za rukáv. 

„Ne-nene- nevím“ odpověděla mu a se stejně vyděšeným 

pohledem sledovala ono místo. 

Chlapeček přistoupil blíţ, sklonil se nad kamny a nakoukl 

dovnitř. 

Poodstoupil, lekl se toho, co spatřil. 

Z trhliny se vynořila mohutná postava. 

Ehm, jsem tu správně“ zakašlal muţ oděný do rudého kabátu. 

Chlapeček, udělal ještě jeden krok zpátky. 

„Já nevím, kdo jste, pane?“ řekl roztřeseným hláskem. 

„Přece Santa,“ odvětil muţ ostrých toném. „Co tu tak stojíš, 

kluku!! Nezavaz mi tu. Odbudu tu svou práci a zas půjdu!“ obořil se na 

něj. 

Chlapeček úplně ztratil hlas, sledoval obtloustlého staříka 

navlečeného do červeného kostýmu, jak se snaţí dostat pod jeho 

vánoční stromeček a nacpat tam pár balíků ovázaných obyčejným 

provázkem. 

Srdce mu bušilo a po tváři se mu koulely slzy. 

„Barák, jako kaţdý jiný, nechápu, proč lidé vlastně Vánoce 

slaví… Sakra práce,“ brblal muţ. 

„Jeţíšku, tady jsem, přijď prosím k nám,“ opakoval tiše 

chlapeček. 

„Prosím, Jeţíšku, prosím, prosím,“ šeptal. 

Jedna velká slza, padající z jeho tváře našla místo na podlaze. 

Najednou se místností rozlilo světlo a pokojem se linula vůně 

skořice, hřebíčku a čerstvého jehličí. 

Chlapeček se vzepjal ruce a pohlédl do okna. 

Usmíval se na něj mladý muţ v bílém plášti. Jeho vlídný pohled, 

jako by říkal, ţe všechno bude zase dobré. 

„Jeţíšek…“ vydechl chlapec a na jeho tváři se rozzářil úsměv. 

Eva Tomečková, 2. C 

Santa Claus vs. Jeţíšek 

Vousatý tlouštík v červeném stejnokroji proti roztomilému 

děťátku, narozenému díky Boţímu zásahu? Jak vyrovnané šance jsou 

v tomto souboji? 

Všemohoucí chlapeček proti staříkovi, který neváhal zotročit pár 

skřítků – nejspíš kvůli skolióze, jiţ mu způsobil bezedný pytel dárků. 

Všudypřítomný Jeţíšek proti muţi s pivním pupkem a dětskými 

palčáky? Toho nezachrání uţ ani stádo udýchaných sobů, táhnoucí jeho 

bezpochyby nezaregistrované vozidlo. 

Radost rozdávající dítě bez konkrétní podoby, nevtírající se do 

přízně ostatních tak, jak to dělá jeho konkurent. 

Váţně potřebujete přemýšlet dál, jestli Santa, nebo Jeţíšek? 

Adam Podaný, 2. C 
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Vůně amerických Vánoc 

Sama sobě jsem se divila, ţe mě to ještě pořád baví. Stála jsem 

na prahu jednoho z mnoha domů, které jsme měli za ten večer obejít, v 

zacuchaných vlasech falešné rohy, obličej umouněný od sazí, oblečená 

do kabátu a černých kalhot, které měly vzadu přišitý ocas. 

Malé blonďaté děcko se na mě a všechny ostatní čerty vyděšeně 

dívalo, drţíc se maminčiny ruky. 

Tomáš převlečený za Mikuláše si pohladil bílý plnovous a 

hlubokým hlasem pronesl: „Tak co, Lukášku? Zlobil jsi letos?“ 

Lukášek prudce zavrtěl hlavou, ještě neţ Mikuláš dopověděl 

větu. Zděšení z něj přímo čišelo. 

„Maminko? Zlobil Lukášek?“ 

Maminka se na synka podívala a usmála se. „Jen trošičku.“ 

„Takţe jsi zlobil?“ 

Jak se dalo předpokládat, Lukáškovy oči se zalily horkými 

slzami a rozklepal se mu hlas. „Nééé!“ 

Přesunula jsem se ke kloučkovi blíţ. Trochu jsem se bála, ţe se 

poleká, ale moje obavy byly zbytečné - stál jako přikovaný a koukal mi 

zpříma do očí. „Lukášku, kdyţ mně, Mikulášovi a tady andělíčkovi 

slíbíš, ţe uţ nebudeš vůbec zlobit, tak si tě neodneseme do pekla, ano?“ 

Zase stejně očekávaná reakce. Prudké zakývání hlavou a 

koktavé „jo“. 

„A copak si přeješ od Jeţíška, Lukášku?“ 

„Vojáčky.“ 

„A víš, jak takový Jeţíšek vypadá?“ 

„Jo,“ vyhrkl Lukášek a s důvěrou pohlédl na anděla. „Skoro 

jako Mikuláš. Má bílý vousy a nosí červenou kombinézu.“ 

Zvedla jsem hlavu a trochu zklamaně jsem pohlédla na ostatní, 

kteří měli ve tvářích podobný výraz. 

Rozloučili jsme se s malým Lukáškem a vyrazili postrašit 

ostatní děti. Nálada nám ale trošku poklesla ... 

 

Prudký mráz a chumelenice mě následujícího rána hnala do 

školy jako ještě nikdy, ale v půli cesty jsem pocítila hlad, takţe jsem se 

nechala zlákat představou čerstvého pečiva v nedalekém pekařství. 

Uvnitř bylo příjemné teplo a všude voněly Vánoce. Však to 

znáte - skořice, hřebíček a sladká vůně cukroví. Na tváři se mi usadil 

jemný úsměv - tuhle atmosféru mám pořád ráda. 

Obstarala jsem nákup a spokojeně zamířila k pokladně, kdyţ 

vtom něco vstoupilo do mého zorného pole. Zvedla jsem hlavu a 

pocítila jsem, jak se mi v ţílách začíná vařit krev. Z výšky dvou metrů 

se na mne usmíval vousatý obtloustlý děda, napresovaný v červeném 

oblečku a v pravé ruce drţel láhev Coca-Coly. Další z mnoha imitací 

Santa Clause. 

Povzdechla jsem si a znechuceně odvrátila pohled jinam. 

„Zas**** Amíci...“ 

Marcela Rotterová, 2. C 

TĚHOTNÁ 

Těhotná 

Byla zoufalá. Plakala. Cítila se tak slabá, tak bezmocná. Mokrou 

tvář zabořila do polštáře a ruce sevřela v pěst. Přišel další záchvat 

pláče… 

Nemůžeš se ho přece jen tak zbavit. Je to živý tvor, tvoje dítě. Je 

tak malé a nevinné. Ono za to nemůže. Promlouval k ní můj vnitřní hlas. 

Nemůžeš ho přece zabít! 

Při posledním slově se zachvěla. Není přece vraţedkyně. Nebo 

ano? Čin, který měla na mysli, 

 byl děsivý. Snaţila se samu sebe přesvědčit, ţe dělá správnou 

věc. Úleva však nepřicházela. Naopak. 

No tak, poslouchej mě, přemýšlej, nedal se odbýt ten dotěrný 

hlas v mé hlavě. Přece nebudeš tak zbabělá. Nesmíš tam jít! Přece si ho 

nenecháš vzít. On v tobě žije, dýchá a vnímá. 

„Nech mě být!“ okřikla ho. Chtěla přemýšlet, ale v návalu 

emocí se jí to nedařilo. 

Otřela si mokrou tvář. Stočila se do klubíčka a rukama objala 

břicho. Dívala se na své drobné ruce, na své propletené prsty a 

hypnotizovala své břicho. Dokázala si sebe samu představit za pár 

měsíců, bude vypadat jako tlustá koule, která se sotva protlačí dveřmi. 

Při té představě se usmála. 

No vidíš, má to i kladné stránky. 

Mlč, procedila skrz zuby a znovu se zamyslela. Nedokázala si 

představit, jak vybírá výbavičku a co teprve, jak před sebou tlačí 

kočárek. Na tohle připravená nebyla. Na tohle ne! Po tváři jí stékaly 

slzy. 

 Poloţila tvář na břicho a začala se pomaličku houpat. 

Já, myslela jsem si, ţe to zvládnu, ale je to tak těţké. V tu chvíli 

její myšlenky nabraly jiný směr. Viděla blikající světla. Dav lidí. Hlasitá 

hudba. Ohrnula nos nad tím zápachem, byla to směs alkoholu a 

cigaretového kouře. Snaţila se protlačit dopředu. A nadechnout se 

čerstvého vzduchu. 

Najednou ji kdosi chytil za ruku a přitáhl k sobě. Dívala se do 

očí klukovi, o dost vyššímu neţ ona, a taky dost hezkému. Uţ od 

pohledu suverén, pomyslela si. 

Kdyby z něj nebyla cítit směs alkoholu, snad by se jí i líbil. Ale 

takhle se jí hnusil. „No tak, kotě, neměla bys tu stát tak sama,“ řekl 

frajírek. „Pusť!“ řekla a snaţila se vykroutit z jeho sevření. Na to však 

drţel její ruku příliš pevně. „Ale copak?“ vysmíval se jí. „Teď půjdeš 

semnou a hezky si uţijeme,“ řekl a uţ ji táhl za sebou jako kus hadru. 

„Nech mě být, pusť mě!“ okřikla ho. On se však škodolibě usmál a drtil 

její ruku ještě víc neţ před tím. Snaţila se křičet, volat o pomoc, ale 

nikdo ji neslyšel, nebo nechtěl slyšet…. A pak uţ bylo pozdě…. 

Roztřásla se a pevně zavřela oči. Slzám však nezabránila. 

Vzpomínka to byla příliš čerstvá, silná a děsivá. 

Jsi silná, já to vím, na to tě znám moc dobře. Ty se jen tak 

nevzdáš. Jsi bojovnice! Ozval se ten hlas. 

V té chvíli byla rozhodnutá. Nevzdá to. Ona to zvládne. Bude 

bojovat. 

„Neboj se maličký, já se Tě nevzdám.“ zašeptala a pohladila své 

břicho. 

Eva Tomečková, 2. C 

Těhotná 

Mamka přede mě postavila hrnek kávy a sedla si naproti mně. 

„Víš, ţe Ivana je těhotná?“ 

„Co?“ 

„No, říkala mi to Jana.“ 

„Tak to musí bejt strašně šťastná, ţe bude babičkou ani ne ve 

čtyřiceti, co?“ ušklíbla jsem se. 

Máti pokrčila rameny stylem 'dokud se to netýká nás, tak je mi 

to jedno'. 

„Jak k tomu přišla? S kým to vůbec má?“ 

„S Tomášem.“ 

„Vţdyť spolu choděj ... éééh … měsíc?“ 

„Tři tejdny.“ 

„Aha.“ 

„Zapomněla si vzít prášky, ne?“ 

„No... Jo.“ 

„Dobrý,“ zachumlala jsem se do mikiny, přičemţ jsem na sebe 

vylila kávu, takţe dřív, neţ jsem znovu promluvila k tématu, jsem 

vyskočila z křesla a začala provádět něco podobného šamanskému tanci, 

coţ doprovázely výkřiky „au, auuu, pááálííí!!!“. Nakonec jsem si 

rozčileně sedla. „A co na to Tomáš?“ 

Pokrčení ramen podruhé. „Asi se na ni vykašle, co já vím. 

Nejsem zpravodaj.“ 

„Hmmm,“ zabručela jsem. 'Hlavně, že všechno víš jako první' 

proletělo mi hlavou. 

Máti se napila kávy. „Otec flákač a pomalu alkoholik, matka 

nezodpovědná a drzá. Chudák děcko... Co z něj jenom bude?“ 

*** 

„No nazdar, vole!“ praštila jsem Tomáše po rameni, aţ se začal 

dusit pivní pěnou. Chvilku kašlal, ale nakonec se vzpamatoval a celý 

rudý mi odpověděl: „Zdár.“ 

„Radko?“ mávla jsem na hospodskou. 
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„No to jsou k nám hosti,“ zazubila se a hodila přede mě lístek. 

„Tak co to bude?“ 

„Pivo.“ Pohlédla jsem do krabičky, ve které ještě před chvíli 

byly cigarety, ale teď nějak záhadně zmizely, zbyla mi jen jedna, jediná. 

„A jedny cigára,“ ukázala jsem jí krabičku. 

Přikývla a povznesena tím, ţe jednou za čas byla hospoda plná, 

odcupitala k pultu. 

„Tak co ta vaše malá? Kolik, ţe jí vlastně uţ je?“ 

Tomáš zvedl hlavu. „Jako Hance? Dva a půl roku.“ Hrdý otec se 

vzpřímil tak, ţe málem vylil pivo na stůl. 

„Jeţíš, uţ?“ Neuvěřitelně ironické, ţe sedíc v hospodě při pivu a 

cigaretě volám Jeţíše. „A jak se jí vede?“ 

„Dobrý. Hej, neuvěříš! Nedávno jsem seděl nahoře v loţnici a 

dívám se na film, ne. Ivča byla někde pryč, asi nakupovat, nebo co, a já 

jsem měl hlídat malou. No a malá za mnou přijde a povídá mi: 'Tatínku, 

zapal si' a podává mi cigára, ne. A já na to: 'Né, Ivanko, maminka by 

pak byla na tatínka škaredá, víš?'. A Hanka: 'Tak si otevři okno, tatínku'. 

Tak jsem si otevřel okno a zapálil jsem si. Za chvilku se ohlídnu a vidím 

jak má Hanka v puse pastelku a říká mi: 'Hanička taky kouří jako 

tatínek.' Hej, tak ta mi dala.“ 

Stejně jako předtím Tomášovi, tak teď mně zaskočilo v krku 

pivo. Smíchy rudá jsem prskala na všechny strany. „Coţe? To jako 

fakt?“ 

„No jo! Hej, já to nechápu.“ 

„Já to chápu, prostě to vidí u tebe, tak chce bejt jako ty.“ 

„Asi jo,“ pokrčil rameny a zasmál se. „Hele, dáme si panáka, 

ne? Radko..!“ 

Přikývla jsem a vzpomněla si na ten rozhovor, který jsme s máti 

vedly před třemi lety. „Otec flákač a pomalu alkoholik, matka 

nezodpovědná a drzá. Chudák děcko... Co z něj jenom bude?“ 

„Tak na co?“ vytrhl mě myšlenek Tomáš. 

„Na tu vaši malou, ne?“ zachechtala jsem se. 

„Jo, na Hanku!“ 

 

… Jaká ţivotní ironie … 

Marcela Rotterová, 2. C 

VOLNÁ TVORBA 

Tatínek 

Vzpomínám si na to jako by to bylo dnes, jakoby to nebylo uţ 

alespoň dvanáct let zpátky. Podal jsi mi kornout zmrzliny a usmál se na 

mě. Úsměv jsem ti oplatila a svou maličkou ručku jsem vloţila do té tvé 

- hrubé, velké a mozolnaté. Vyprávěl jsi mi, jak ses měl v práci přes 

týden a pak jsem já vyprávěla tobě, co se dělo tady u nás, kdyţ jsi ty 

pracoval daleko odsud, abys nás uţivil. Procházeli jsme se po tom 

neznámém městě a stíny postupně pohlcovaly poslední paprsky pomalu 

zapadajícího slunce... 

Vţdycky kdyţ jsi přijel po týdnu z práce, skočila jsem ti kolem 

krku a nechtěla jsem se tě pustit. Maminka si vţdycky myslela, ţe tě 

mám radši, ale to nebyla pravda. Prostě mi byly okamţiky s tebou 

vzácnější. 

V ţivotě jsi na mě nevztáhl ruku, kupoval jsi mi zmrzlinu a díval 

se se mnou na televizi. Vţdycky jsi na mě měl čas. Na jaře jsi mi 

ukazoval, jak kvetou stromy a květiny. V létě jsi se mnou jezdil na 

pískovnu koupat se, vhazovat mě do vody. Na podzim jsi se mnou 

pouštěl draka, bral mě na houby a na ryby. V zimě jsi se mnou stavěl 

sněhuláka, chodil se mnou sáňkovat a učil mě bruslit. 

Kdyţ jsi luštil kříţovky, dívala jsem se na tebe a chtěla ti 

poradit. Vţdycky jsem chtěla být chytrá jako ty, vědět všechno - stejně 

jako ty. Milovala jsem naše bitky na gauči u televize, to jak jsme si z 

mamky dělali srandu. Ráda jsem česala tvoje vlnité černé vlasy a 

schovávala se k tobě pod peřinu. Vţdycky jsem si myslela, ţe v mém 

ţivotě se nikdy neobjeví jiný muţ neţ ty a ţe si tě jednou určitě vezmu 

za muţe. 

Kaţdý vţdycky říkal, ţe jsem celá po tobě. Ţe mám tvoje oči, 

tvoje rty, uši a ruce, dokonce i tu vrásku mezi obočím. Mám prý tvůj 

zabijácký pohled, tvoji chůzi, velké dlaně a pochytila jsem tvou mluvu. 

Podědila jsem tvou rozvahu, odtaţitost, hádavost a tvrdohlavost, ale 

taky dobrosrdečnost a ochotu pomáhat druhým. 

 

Teď, kdyţ se na tebe občas podívám, mám zvláštní pocit. Tvoje 

mozoly na rukou a šedá místa v černých hustých vlasech ukazují, ţe ses 

o nás dobře postaral, ţe jsi splnil svoji úlohu hlavy rodiny. Těţce jsi dřel 

jen proto, abychom se my měly dobře. Kdyţ si spolu pískáme stejnou 

písničku, jezdíme spolu na ryby nebo spolu jen tak sedíme na zahradě, 

vím, ţe jsem ráda, ţe tě mám... 

Víš, tatínku, jednou bych chtěla být jako ty... 

Marcela Rotterová, 2. C 

FILMOVÝ KLUB 

Jako motýl 

Štve vás, kdyţ musíte opustit teplo postele za krátkou 

procházkou s odpadky do kontejneru? A víte, ţe někteří lidé by za tuhle 

procházku dali cokoliv? 

Filmový klub se tentokrát zaměřil na mentálně postiţené lidi a 

jejich kaţdodenní ţivot a 27. října 2010 uvedl projekci s názvem „Jako 

motýl“. Hlavní hrdina, polský chlapec Przemek, je odmalička upoután 

na lůţko. Jeho matka výchovu nezvládla a tak Przemek skončil v ústavu 

pro mentálně postiţené. Dlouhá léta trvalo lidem, neţ si všimli, ţe myslí 

a také cítí. Pomohla mu náhoda a speciální symbolická abeceda, aby 

v Przemkovi objevili chytrého chlapce a nadaného básníka. 

Účast na projekci byla velice hojná. Velký zájem svědčí o tom, 

ţe osudy „motýlích dětí“ (i ostatních, kteří nemají pro nás samozřejmou 

moţnost pohybu) nás zajímají. Nutí nás to totiţ k zamyšlení nad 

vlastním štěstím. Tito lidé ho po zdravotní stránce neměli, ale přitom 

většina z nich si ţivota neuvěřitelně váţí a jsou šťastni. 

Po projekci nás s ţivotem dětí v denním stacionáři seznámila 

paní Vozdová, která pracuje v Ústavu sociální péče v Přerově. Po 

náročném filmu to bylo vítané odlehčení, protoţe nám vyprávěla 

příběhy těchto lidí, jejich cesty za sebepoznáním, mluvila o jejich 

koníčcích, láskách… 

Co takhle se s nimi seznámit, třeba na praxi nebo jako 

dobrovolník? 

Tereza Maliková, 3. C 

RECENZE 

Kokain – Temná pouť do vlastní minulosti 

Všechny návykové látky jsou pěkné 

svinstvo. Své o tom ví i novinář David 

Carr... 

Autor knihy KOKAIN – aneb Temná 

pouť do vlastní minulosti (v originále: 

KOKAIN – The Night Of The Gun), David 

Carr, strávil tři dlouhé roky svého ţivota 

shromaţďováním podkladů pro tuto knihu. 

Ptáte se, co je těţké na tom napsat 

autobiografii, kdyţ o vlastním ţivotě víte 

všechno nejlíp vy? A co kdyţ si vinou 

uţívání návykové látky nepamatujete mnoho 

okamţiků ve svém ţivotě? Pak není na 

výběr. David zpovídá mnoţství známých, 

kteří se stali svědky jeho pádu: kamarády, drogové dealery, rodinu, 

bývalé milenky, policisty a další. Shromaţďuje policejní protokoly, 

zatykačů, lékařských zpráv a jiných dokumentů. Převáţnou většinu 

rozhovorů si nahrává na digitální kameru nebo diktafon (mimochodem 

většina těchto materiálů je zveřejněna na internetových stránkách knihy 

www.nightofthegun.com). 

Kniha, se kterou se vracíme zpátky do osmdesátých let, je 

šokujícím záznamem drogové závislosti mladého novináře, odhaluje 
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samotné dno propasti závislosti na kokainu a alkoholu. David bez obalu 

píše o tom, jak sám vychoval dvojčata, která porodila jeho stejně závislá 

milenka, jak překonal onemocnění rakovinou a těţkou pracovní situaci, 

a to všechno i přesto, ţe byl neustále pod vlivem drogy. Kniha je 

popisem drogového pekla, které Davida pěkně spálilo, ale i příslibem 

lepší budoucnosti muţe, který svou závislost překonal a nyní je 

novinářem v The New York Times. 

 

'Pokud to s pícháním kokainu někdo myslí váţně, tak to většinou 

dělá ve dvojici. Důvod je prostý. Kaţdý se chce dostat aţ na samu 

hranici předávkování, na samu hranici toho, co jeho tělo snese. Na 

druhou stranu přitom ale nechce zemřít. Technicky se toho dá dosáhnout 

tak, ţe injekční stříkačku naplníte na maximum, ale na píst tlačíte velmi 

zlehka a pomalu. Tudíţ váš parťák tlačí pomalu na píst a sleduje přitom 

vaše reakce. A vy se můţete zaposlouchat do svého nitra. Do zvuků 

krve a nervů, které se pomalu začínají vařit. Ve chvíli, kdy vám začne 

zvonit v uších, je třeba přestat tlačit na píst. Parťák se vás ptá: „Jsi v 

pořádku?“. „Ano. Ne... Jen, ehm... Ach... Teď je to dokonalý...“' 

(David Carr: KOKAIN – str. 162) 

 

A můj názor? Tato kniha mě zaujala jednoho horkého odpoledne 

v období letních prázdnin, na jedné z polic v knihovně, které skrývaly 

světové bestsellery. Jako vášnivou čtenářku literatury týkající se 

drogové závislosti mě obrovský bílý nápis KOKAIN na přebalu knihy 

nemohl nechat chladnou. Uţ po pár stránkách jsem nabyla přesvědčení, 

ţe můj výběr byl správný. Myslím si, ţe KOKAIN je jedna z nejlepších 

knih o drogové závislosti, kterou jsem kdy četla (a nebylo jich málo). 

Moţná i nejlepší... Odstavec výše uvedený kurzívou je jeden z mnoha, 

které jsem si z textu vypsala.  Právě těchto pár vět mne na knize nejvíc 

zaujalo. Kaţdopádně, prostředí drogových doupat, chat, na kterých se 

pořádaly divoké večírky, nebo kanceláří, ve kterých David působil, jen 

podtrhuje temnotu, která z knihy přímo sálá. A co je na tom 

nejzajímavější? To všechno se skutečně stalo... 

Marcela Rotterová, 2. C 

Agora 

Film se odehrává roku 

391 po Kristu a Egypt se tou 

dobou nachází pod nadvládou 

římského impéria. 

Veškeré vědění města 

Alexandrie poskytuje místní 

knihovna. Krásná filozofka 

Hypatie právě zde předává 

veškeré své vědomosti ţákům. 

V Alexandrii tou dobou vrcholí 

náboţenské nepokoje. Začíná náboţenská válka. Jednoho dne zaútočí 

křesťané na městskou knihovnu. Hypatie se snaţí zachránit své spisy, 

ale bohuţel je většina z nich ohavně zničena. 

Film je sám o sobě úţasný, ale jedna jeho vlastnost vyniká nad 

ostatními, můţeme tento příběh sledovat z několika úhlů pohledu. 

Nejen, ţe hlavní hrdinka vyniká nad ostatními ţenami svou chytrostí, 

ale také je půvabná. A to takovým způsobem ţe dokáţe vyvolat velmi 

silné emoce hned v několika muţích. Její otrok Davus je zmítán tajnou 

láskou k překrásné filozofce a zároveň touţí po křesťanství, které mu 

ukazuje novou cestu. Dalším muţem, který hraje v jejím ţivotě 

významnou roli, je bývalý ţák Orestes, který ji bezvýhradně miluje. 

Hypatie však nade vše miluje filozofii, vědu a hlavně astronomii. 

Dokáţe však vzdorovat tak silnému citu jako je láska? 

Roli Hypatie skvěle ztvárnila herečka Rachel Weisz, kterou 

jsme mohli vidět např. ve filmu Mumie a po jejím boku stáli Oscar Isaac 

a Max Minghell. 

Film vás určitě donutí k zamyšlení. Nejedná se o „oddechovku.“ 

Spíš o realitu. Spory, nenávist a zabíjení. Okouzleni však budete i 

historickými kostýmy, vynikajícími hereckými výkony a dokonalou 

hudbou. Nebudete schopni odtrhnout zrak, jakmile zmáčknete tlačítko 

„play.“ 

Tento film zkrátka stojí za zhlédnutí. 

Reţie: Alejandro Amenábar 

Eva Tomečková, 2. C 

Souboj Titánů 

Nedávno mě na plakátech kin uchvátit plakát s názvem Souboj 

Titánů, po přečtení stručného obsahu tohoto filmu jsem došla k závěru, 

ţe by nemusel být špatný. Hrůzostrašné příšery, boj mezi bohy a lidmi a 

celá ta mystičnost. Musela jsem uznat, ţe tentokrát jsem opravdu 

vybrala správně. Uţ v začátku jsem se dokonale vţila do děje filmu a 

celou dobu neodtrhla od plátna oči a ke všemu mi ještě hlavou probíhaly 

děsivé obavy, zda hlavní hrdina v tomto neskutečně tajemném světě 

plném zla přeţije. 

Při sledování jsem se občas nenápadně 

podívala kolem, skoro jsem měla trochu strach, 

jestli ta monstra neobţivla. Asi to byl cíl reţiséra 

Louis Leterriera: dostat diváka do jakéhosi 

tranzu, aby přímo hltal přestavení.  Sice vás 

občas děsivé scény nutily raději zavřít oči, ale 

stálo to za to. U některých triků někdy snad 

zapochybujete, ale je to přece jen tak trošku 

pohádka… Zkrátka kdyţ zapojíte krapet fantazie, 

vůbec Vám nebude vadit, ţe Perseus osedlá 

Pegase, pobije všechny nepřátele a nakonec 

zvítězí i nad samými bohy. 

Tento film je jako stvořený pro kaţdého, kdo má rád tajemno, a 

dámy mohou navíc obdivovat vypracované tělo hlavního hrdiny.  

Eva Tomečková, 2. C 

LITERÁRNÍ KAVÁRNA 

„Úplně první Literární kavárna se konala v roce 2000. A my se 

jí tento rok můţeme zúčastnit jiţ po 11té.“ 

Co to vůbec je?! – Literární kavárna je setkání milovníků a 

příznivců dobré literatury, knih a lahodného čaje. Návštěvníci zde 

uvádějí texty či písně, které je jakkoliv zaujaly. A kdyţ zrovna nikdo 

nemluví, uvolněná nálada je posilněna i ţivou hudbou. 

Kdy a kde? – 30. března v 15:00, v Multimediální učebně 

v přízemí SPGŠ.  

Co s sebou? – Uvítáme, kdyţ si vezmete svou oblíbenou knihu, 

která vás něčím 

zaujala, a přečtete 

nám z ní kousek 

nebo zarecitujete 

nějakou báseň či 

uvedete na svět 

své autorské 

výtvory. A pokud 

nebudete vědět, 

co s časem, 

můţete nám do 

naší Literární 

kavárny něco 

malého upéct, pro 

zpříjemnění 

atmosféry. 
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