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ÚVODNÍK
Milí ţáci, váţení učitelé i ostatní, jeţ se nějak zapojujete či nezapojujete do chodu
gymnázia,
právě jste otevřeli jediné a jedinečné číslo našeho třídního almanachu s názvem
Kolektivní vina. Dostalo se mi této cti, abych napsala úvodní článek. Mám toho
hodně, co bych Vám chtěla sdělit. Pro začátek bych Vám ráda objasnila, jak vznikl
název Kolektivní vina. Padalo mnoho různých návrhů, ale po několika dnech
usilovného přemýšlení nikdo nepřišel s takovým, u kterého bychom si řekli: ,,To je
ono!" Dospělo to dokonce do stádia, kdy jsme říkali bláboly, u kterých jsme ani
nevěděli, proč jsme je vypustili z úst. Jedním z takových blábolů byl španělský
název jedné knihy, Fuente Ovejuna neboli Ovčí pramen. Je to kníţka, o které jsme
v hodině literatury slýchali docela často, a tak nám její příběh utkvěl v paměti.
Vypráví o tom, jak v jedné vesnici jménem Ovčí pramen někdo zabije tyrana,
který znepříjemňuje ţivot celé vesnici. Kdyţ poté volají její obyvatele k výslechu,
všichni do jednoho na otázku: ,,Kdo to udělal?" odpovídají: ,,Ovčí pramen."
Tématem knihy je tedy kolektivní vina. Jelikoţ nikdo obzvláště hodně neprotestoval
a jelikoţ nám to přišlo i výstiţné, název byl na světě. A proč výstiţné? Dostali
jsme na výběr, zda si chceme napsat slohovou práci anebo dostat známku za to,
co vytvoříme do almanachu. Víceméně jsme se shodli na tom, ţe vydáme
almanach. Většina z nás ovšem byla zaskočena, kdyţ se ukázalo, kolik práce, času
a nervů to bude stát. Nebylo však uţ cesty zpět. Ano, dalo by se říci, ţe tento
almanach je doslova kolektivní vinou a název je více neţ výstiţný.
Zní to, jako bychom nebyli rádi, ţe máme tuto moţnost, ale to my jsme.
Shodli jsme se na tom, ţe máme pár důvodů proč almanach vydat. Prvním z nich
je, ţe chceme ukázat světu, ţe u nás ve třídě jsou lidé, kteří opravdu dokáţí
vytvořit něco, čeho stojí za to si všimnout. Dále taky to, ţe občas se nám podaří
v hodině napsat váţně dobrou slohovou práci, ale ocení ji jenom paní učitelka
dobrou známkou a naše dílo zůstane uţ navţdy zavřené v sešitě kontrolních prací
a pohozené na poličce v kabinetu. A jako poslední důvod bych uvedla to, ţe jako
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třída vytvoříme něco, co bude pro nás a snad i pro ostatní mít nějakou hodnotu,
a ţe to uděláme společně. Upřímně doufám, ţe se Vám naše práce bude líbit.
Myslím, ţe to bude stát za to, protoţe v rukách právě drţíte to nejlepší z nás.

(Barbora Bišková)

Něco o obsahu almanachu:
Můžete se pokochat několika vybranými
slohovými pracemi z hodin Čj nejen našich
spolužáků jako autorů, ale též jakožto
korektorů děl mladších studentů našeho
gymnázia; některými soutěžními texty a
několikerými útvary, které nám posloužily
místo slohové práce, jež nás měla čekat na
závěr probraného publicistického stylu.
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Povinná maturitní zkouška z matematiky
Není to pošetilé, ţe si ve svobodné zemi nemůţeme vybírat? Nač maturovat
z matematiky? Polovina studentů na střední škole bude buďto maturovat
z matematiky, nebo ji úplně vynechají. Někdo chce studovat sociální vědy, a někdo
humanitní. Vím, ţe matematika podporuje logiku, ale to můţeme cvičit i jinak. Je
jasné, ţe se s matematikou setkáváme kaţdý den, ale to neznamená, ţe se
musíme učit logaritmy, vektory a další věci, které vyuţijete ve svém ţivotě
maximálně tehdy, pokud budete pracovat ve strojírenství a počítat přes sinovu a
kosinovu větu. Ano, vím, ţe se matematika objevuje takřka všude, ale já
v budoucnu budu potřebovat matematiku jenom na spočítání své výplaty. Někdo
můţe namítat, ţe si budu muset například propočítat slevy, ale tak nemám u sebe
kalkulačku kaţdý den?
Proto mi přijde nesmyslné, ţe by měla být maturita z matematiky povinná.
Musíte umět všechny vzorečky, abyste něco vypočítali, ale řekněte mi, kdo z lidí,
kteří jsou uţ nějaký ten pátek pryč ze školy, si pamatuje vzorec na vypočítání
kosinovy věty. A potřebovali to ke šťastnému ţivotu? Potřebovali to pouze na to,
aby došli k maturitě a následně odmaturovali. Kdo se nebude zabývat
matematikou, nemá pro něj cenu učit se na „zkoušku dospělosti“ matematiku.
Ano, počítat by měl umět kaţdý, ale nepotřebuje přeci znát, kolik je šedesát
stupňů na radiány, to po nikom nechtějte!
Vláda by si měla tedy pořádně promyslet, jaké důsledky její rozhodnutí přinese.
Jde ji snad o to, aby maturita měla svou hodnotu, jako tomu bylo před několika
lety, nebo aby byla Česká republika zařazena ve špičce ţebříčku dobrého vzdělání?
Je to přece jen kaţdého věc, zda bude, či nebude chtít odmaturovat
z matematiky. Na mnoha školách je matematika absolutně nepotřebná. Neměl by
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mít kaţdý právo rozhodnout se svobodně podle svého uváţení? Přece jenom ti,
kteří na tento návrh přišli, uţ maturovat nebudou, tak ať toto rozhodnutí nechají
na samotných studentech.

(Šimon Lenoch)

Google obrázky
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Aktuální dění v sextě
Jistě znáte ten pocit, kdy máte
někoho úplně plné zuby, protoţe jste
s ním pořád. Kaţdý den vás to štve
čím dál tím víc a doufáte, ţe ten
stav brzy skončí. Tak přesně tohle se
právě teď děje v naší třídě.
Jako kaţdý kolektiv máme rozpory,
ale u nás se nemůţeme domluvit
pořádně na ničem. A to třeba i na
takové banálnosti jako je školní
výlet. Snad jediné na čem jsme se
shodli, je náš almanach. Proč zrovna
na tomhle? Nikomu se takhle
v závěru školního roku nechtěla psát
slohová práce, tak jsme se dohodli
na jednom jediném časopise. Ale
protoţe jednoduché není nic a hádat
se je lidské, tak je nejspíš tenhle
stav v naší třídě na konci roku
v pořádku.

(Anna Havlová)
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„Ze zápisníku mé paměti“
aneb Ţivot by byl pro nás jednodušší, kdybychom si nic
nepamatovali
Spousta z vás tato slova, která patří Hamletovi, jistě zná. Moţná jste je slyšeli
dokonce několikrát, ale donutila vás vůbec k tomu, abyste se nad nimi hlouběji
zamysleli? Abych byla upřímná, během četby zmiňovaného díla jsem se nad touto
otázkou nijak zvlášť nepozastavovala, tento výrok mi připadal poněkud fádní,
avšak po chvíli přemýšlení jsem si uvědomila, ţe stojí za to zamyslet se nad ním.
Měl tedy Hamlet v tomto tvrzení pravdu či nikoli?
Věřím, ţe většina z vás jistě proţila příjemné dětství a na toto období s radostí
vzpomínáte. Představte si však, ţe byste tuto etapu „ze zápisníku své paměti“
úplně vypustili a rázem byste neměli na co vzpomínat – v případě, ţe máte na
dětství krásné vzpomínky. Myslím, ţe zmíněné dětství můţe poslouţit jako dobrý
příklad, ale samozřejmě se můţe jednat o jakoukoli krásnou vzpomínku. Nebyla by
škoda zapomenout?
Nikdo z nás není bezchybný. Přiznejme si, ţe kaţdý z nás uţ se v ţivotě
dopustil spousty chyb, a jak jistě dobře víte, „chybami se člověk učí“. Jak bychom
se ale mohli poučit v případě, ţe bychom na danou věc zapomněli? Pak je dle
mého názoru lepší, abychom si události, které se nám v minulosti staly,
pamatovali, tudíţ tímto si Hamletovo tvrzení dovolím vyvrátit. Vţdyť i on byl za
ţivota svého otce šťastný, nemyslíte?
Na stranu druhou nás mnohé určitě trápí něco, co se v našem ţivotě odehrálo,
něco, co nás dělalo šťastnými, ale mţikem se „to krásné“ z našich ţivotů
vytratilo. Ať uţ se jedná o ztrátu blízké osoby – jako tomu bylo právě v případě
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Hamleta – nebo o cokoli jiného, zajisté bychom byli raději, kdybychom na onu
ztrátu zapomněli a v současné době se tím netrápili. Sama zastávám názor, ţe
ţijeme dnes a v minulosti bychom se šťourat neměli, zbytečně bychom si neměli
nic negativního připomínat, ale jedná-li se o něco takového, jako je právě smrt
někoho blízkého, je tento přístup poněkud naivní. Pak se právě nabízí myšlenka,
zda by nebylo lepší, kdybychom něco podobného vůbec nezaţili. Takţe Hamlet se
vlastně nemýlí?!
Ať uţ nad tímto tématem uvaţuji z toho či onoho úhlu, nedokáţi se
jednoznačně přiklonit ani k jednomu z řešení. A co vy? Je podle vás Hamletovo
tvrzení správné či nikoli? Bylo by pro nás opravdu jednodušší, kdybychom si nic
nepamatovali? Moţná ano, ale pak proč tu tedy vůbec jsme, kdyţ nám v paměti
stejně nic neuvízne?, „Ţít či neţít?“
(Zuzana Vincenciová z hodiny ČJ)
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Rozhovor s naší milou třídní Šárkou Jonešovou
Zajímavých lidí na naší škole máme spoustu. Jedním z nich je také naše paní
třídní učitelka Šárka Jonešová. Zastihli jsme ji během přestávky a zeptali se na pár
otázek.
Kdy jste se rozhodla studovat pedagogickou školu? Byl to váš sen uţ od dětství?
Sen to nebyl. Nevím přesně, kdy jsem se rozhodla. Chtěla jsem jít na vysokou
školu. Na vysoké jsem se spíš zaměřovala na předměty samotné, o vyučování mi
zase aţ tolik nešlo. Aţ po škole jsem si uvědomila, ţe jsem si vybrala správně. Při
praxi během školy ne, jelikoţ přemýšlíte nad tím, jestli děláte práci dobře, protoţe
vedoucí praxe po vás vyţaduje plnit něco, co pak v reálné situaci vypadá dost
jinak, a je to stresující.
Jak bylo těţké dostat se na vysokou školu?
Bylo obtíţné udělat přijímačky a maturitu. Na přijímačky jsem neměla učebnice na
občanskou výchovu, proto jsem je musela shánět narychlo a nebyly k dostání,
protoţe se občanská výchova kvůli reţimu vyučovala „trochu odlišně“.
Proč jste si vybrala předměty jako zeměpis a společenské vědy?
Sociologie a psychologie mě bavila. Byly to obory pro mě neznámé a objevovala
jsem je aţ na vysoké. Psychologie byla méně dostupná, jelikoţ mnoţství
přijímaných studentů na VŠ bylo omezené. K zeměpisu mě přivedly dvě úţasné
učitelky ze základní školy a gymnázia. No a vyučující na vysoké, ti byli doslova
posedlí svými obory – mineralogie, meteorologie, světová politika, ty mě úplně
nadchly.
Proč učíte právě na naší škole?
No, předtím jsem učila na základní škole v Hlinsku, coţ bylo moje první
zaměstnání hned po škole. Tam jsem se seznámila s lidmi, kteří mi pomáhali a
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radili, co a jak mám dělat. Po mateřské dovolené jsem zkusila štěstí na svém
prvním konkurzu v ţivotě, tady na gymplu...
Co Vás na Vaší práci baví nejvíce?
To, ţe jsem stále v kontaktu s mladými lidmi. Připadám si stále mladá, ale občas
si při hodinách uvědomím věkový rozdíl, který mezi sebou máme... (smích)
Změnila byste své rozhodnutí studovat pedagogickou školu?
Asi ne, ale víc bych se věnovala studiu jazyků. Původně jsem chtěla pracovat na
ministerstvu zahraničí, protoţe jsem chtěla cestovat, to mi připadalo takové
atraktivní i tím, jak to bylo těţko dostupné. Ale kvůli nedostatku vzdělání v cizích
jazycích to nešlo.
Kolikrát jste byla třídní učitelkou?
Jeden rok jsem měla maturitní ročník, ale to se nepočítá. Takţe dvakrát.
Je to těţké?
Někdy je, ale je to hezké.
Minulý rok jste měla třídní sraz s Vaší první třídou, ve které jste byla třídní
učitelkou. Jaké to bylo?
Hezké. Připomene vám to záţitky, které jste zapomněli. Bylo nás tam kolem
čtyřiceti z šedesáti (ze dvou tříd). Kdo chtěl přijet, přijel. Nezatěţujete se
otravnými lidmi, kteří tam přijet nechtěli.
Vy jste celkově zajímavý člověk. Stejně tak i Váš hudební styl. Můţete nám říci, co
posloucháte?
Mojí oblíbenou hudební skupinou je Pink Floyd. Začala jsem je poslouchat aţ v
devadesátých letech. Postupem času zjišťuji, ţe jejich hudba nestárne a nikdy
nezanikne. Předtím jsme ţádné zahraniční skupiny neznali – to spíš já, na vysoké
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jsem je pak ještě poznávala díky svým novým známým. Ano, věděli jsme, ţe
existují nějací Beatles, ale to bylo tak vše. Poslouchali jsme převáţně folk Nedvědy, Nohavicu (…). Ráda poslouchám třeba Čechomor, Kollera nebo kapelu
Wohnout. Poslední dobou si uvědomuji, ţe člověk do hudby dorůstá. Objevuje díky
určitému ţivotnímu nadhledu jiné ţánry, nenechává se moc ovlivnit okolím a
svobodně si vybírá, co se mu opravdu líbí. Já třeba dorostla do váţné hudby. Ve
čtyřiceti dvou letech jsem byla poprvé na opeře. Byl to velký záţitek. Aţ tehdy
jsem přišla na to, jak je váţná hudba skvělá.
Děkujeme paní učitelce za její čas a přejeme mnoho sil a pevné nervy, protoţe
jistě všichni moc dobře víme, ţe práce učitele není zdaleka tak jednoduchá, jak by
se mohla zdát.
(Olga Kuttelwascherová a Jan Doleţal)
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Lekce klavíru
Jmenuji se Bára. Je mi 17 let a nevidím. Chodím do školy pro handicapované.
Vţdycky jsem si myslela, ţe nic horšího neţ postrádat jeden ze smyslů snad ani
být nemůţe. Dokud jsem nepoznala jeho. Dočista mi změnil pohled na svět. To zní
poněkud ironicky vzhledem k mému handicapu. Chtěla bych vám vyprávět svůj,
jeho, vlastně NÁŠ příběh.
Bez zraku jsem se uţ narodila. Tudíţ jsem nikdy nic neviděla. Můţu vám říct,
ţe je to někdy dost stísňující pocit. Všechno si můţu jen představovat. Třeba by
mě zajímalo, jak vypadá moje maminka. Celý svůj ţivot ji denně potkávám, a
přesto neznám její tvář. Nevím, jestli si dovedete představit, jaké to je.
Říká se, ţe kdyţ vám chybí jeden smysl, máte všechny ostatní mnohem
vyvinutější. V mém případě to je nejvíc asi hmat. Mám jeden malý sen. Chtěla
bych se naučit hrát na nějaký hudební nástroj. Jenţe kvůli absenci zraku je to
dost těţké.
Kaţdý den čekám na autobusovém nádraţí, neţ přijede autobus, abych se
dostala do školy. Není to tak dávno, co vedle automatu na kávu postavili piano.
Čas od času si na něj někdo přijde zahrát.
Jednou ráno sedím na lavičce a čekám jako obvykle, aţ se zpoţděním přijede
otrávený řidič autobusu, já nastoupím a strávím normální den ve škole. Ale
tentokrát to bylo jiné.
Zaslechla jsem, jak vrzla ţidlička stojící u piana. Někdo na ni sedá. Zazněl
nádherný souzvuk tónů. Neznámý klavírista se asi seznamoval s nástrojem. A pak
začal hrát. Bylo mi krásně. Z té neznámé hudby sálala radost. Cítila jsem, ţe ví,
co dělá. Ale přesto to bylo tak spontánní.
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Přistoupila jsem k pianu a zaposlouchala se. Ten člověk jen na vteřinu přestal
hrát, nejspíš i trošku znervózněl, ale pak zase plynule pokračoval. Kdyţ dohrál,
odhodlala jsem se a promluvila: „Opravdu krásně hrajete.“
Vzápětí jsem uslyšela jeho hlas: „Ehm, děkuju. Ty sem chodíš často?“
„No, vlastně kaţdý den.“ odpověděla jsem. „Ale nikdy jsem tady takhle ráno
neslyšela nikoho hrát.“
„Já jsem se o tomhle veřejném pianu dozvěděl teprve nedávno. A dneska jsem
se rozhodl, ţe ho vyzkouším. Mimochodem, já jsem Michal.“
„Bára, těší mě. A kdyţ uţ jsme u toho seznamování, měl bys něco vědět, neţ
dojde k nějakým nedorozuměním. Jsem nevidomá.“
V tu chvíli jsem se začala trošku bát. Bát toho, co přijde dál, protoţe spousta
lidí se takovým, jako jsem já, vyhýbá. Jednoduše se „nás odlišných“ bojí. Jeho
reakci jsem absolutně nečekala.
„Nejsi ta Bára, co chodila se mnou do sboru? No jasně, jsi to ty. Vţdycky jsem
tě obdivoval. Pamatuješ si mě? Stáli jsme často vedle sebe.“
„No jo, vzpomínám si. Nikdy jsme se spolu moc nebavili, ţe?“
„To je pravda, já měl vţdycky plno jiných starostí. Ono udělat dojem na
kamarády dá někdy docela zabrat,“ zasmál se.
A tak jsme si povídali a povídali. Dostali jsme se i k tomu, ţe miluju hudbu a ţe
bych se ráda naučila hrát na nějaký nástroj.
V tom povídá: „Klavír máš, není nic jednoduššího.“
„Počkej, ale já ţádný klavír nemám.“ namítla jsem.
„Máš přece. Tenhle klavír ti postačí. A pokud bys chtěla, můţu tě na něj
naučit.“
„Myslíš to váţně? Byla bych moc ráda!“ zaradovala jsem se.
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„Fajn, zítra odpoledne tady. Tvoje první oficiální lekce klavíru, platí?“ řekl
Michal a usmál se.
„Dobře,“ souhlasila jsem, „ale uţ musím jít, slyším přijíţdět autobus. Zatím se
měj.“
„Tak zítra a nezapomeň.“
Druhý den jsme se sešli na smluveném místě. Byla to skvělá hodina. Nejdřív
mě posadil na otáčivou ţidličku. Celou dobu stál za mnou. Nejdřív zahrál on, pak
mi chytil ruce, poloţil je na klaviaturu a zahráli jsme to samé spolu. Pro mě to
byl nepopsatelný pocit. Já vytvářela hudbu. Naprosto neuvěřitelné! Měla jsem pocit,
ţe se mi to všechno jen zdá.
Pak uţ jsme zkoušeli hrát i celé, ač jednoduché, písničky. Scházeli jsme se
skoro kaţdý den. Bylo to opravdu skvělé. Musím říct, ţe Michal je úţasný člověk.
Je s ním legrace a má se mnou velkou trpělivost.
Od jisté chvíle jsem si ale všimla něčeho zvláštního. Začal chodit pozdě, neříkal
své vtípky, jak to bylo obvyklé. Ale já to nějak pomíjela.
Jednou jsme se měli sejít ve čtyři odpoledne. Přišel ve tři čtvrtě na pět. Tolik
se nikdy nezpozdil. Sedla jsem si za piano a začala hrát. On stál za mnou.
Nahmatala jsem jeho ruce poloţené na klávesách, kdyţ v tom se obě stáhly, jako
bych se dotkla citlivého místa. Po zbytek hraní se mu chvěly ruce, ale on dělal
jakoby nic. Cítila jsem ve vzduchu napětí. Nevěděla jsem, co se stalo. Ale byla
jsem si jistá jedním - s Michalem něco není v pořádku.
Kdyţ jsem se ho zeptala, co se děje, odpověděl, ţe nic. Celou naši hodinu jsem
přemýšlela, jak bych mu mohla pomoct. Něco ho trápí, ale nechce o tom mluvit.
Mnoho lidí nerado rozebírá své problémy. Ale kdyţ uţ se člověk svěří, cítí velkou
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úlevu. Najednou není na svůj problém sám. Nejprve jde hlavně o to přemoct se a
začít o tom s někým mluvit. Tohle musí Michal pochopit, pomyslela jsem si.
Po zkoušce jsme si sedli na lavičku stojící vedle piana. Nádraţí bylo opuštěné.
Nedalo mi to a zeptala jsem se: „Uţ delší dobu se chováš jinak neţ obvykle.
Pořád nad tím přemýšlím. Děje se něco?“
Mlčel.
„Já bych ti moc ráda pomohla. A jestli se opravdu něco děje, měl bys o tom
mluvit.“ chytila jsem ho za ruku. Cítila jsem, jak se chvěje.
„Víš, já..nevím, jak to říct.“, řekl.
„Zkus to,“ pobídla jsem ho a pohladila ho po rameni.
„On...můj táta...je na mě ošklivej.“
„Jak dlouho to trvá?“ zeptala jsem se.
„Uţ poměrně dlouho. Ale před několika týdny mě začal bít.“
„Proč je na tebe takovej?“
„Těţko říct. Já mu pomáhám, ve škole se snaţím. Nevím, co dělám špatně.“
„A co maminka?“
„Ta zemřela, kdyţ mi bylo osm.“
„To mě mrzí. A nemůţe to být tím, ţe je na tebe sám?“
„Je to moţný.“ chytil mě za ruce a pevně je stiskl. Na mou dlaň dopadly dvě
kapky slz.
Pevně jsem ho objala. Bylo mi ho líto. Michal si tohle nezaslouţí. Musím s tím
něco udělat, pomyslela jsem si. Takhle to dál nejde.
Celý večer jsme si povídali. Snaţila jsem se mu vysvětlit, ţe by si to neměl
nechat líbit a snaţit se s tím něco dělat, i kdyţ vím, ţe je to velmi těţké.
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Drţela jsem ho za ruce. Jsem ráda, ţe se mi svěřil. I na něm bylo poznat, ţe
se mu ulevilo. Uţ nebyl tak upjatý.
O několik dní později přišel velmi smutný. Ani mě nepozdravil a řekl: „Můj
táta je v nemocnici. Chtěl mě zase zbít, jenţe já jsem se mu postavil. Choval se
tak nepříčetně, aţ vzal klíčky od auta a odjel pryč. Za hodinu zvonil telefon.
Volala sestřička z nemocnice a říkala, ţe tam můj otec leţí ve váţném stavu a má
poraněnou míchu.“
„Znamená to, ţe bude na vozíčku?“ zeptala jsem se.
„No, nejspíš jo,“ odpověděl, „ale zatím nic není jistý.“
Ten den jsem hrála jen já. Sama. Seděl vedle mě a poslouchal.
Uběhlo pár týdnů. Michal přišel na zkoušku přesně ve smluvenou dobu a bylo
na něm znát, ţe má dobrou náladu. Byla jsem z toho nadšená, ale na nic jsem se
neptala. Kdyţ jsme skončili, spustil: „Táta uţ je doma i se svým novým vozíčkem.“
„Tak to je super. Povídej!“
„A řekl mi,“ pokračoval „ţe za tu dobu, co strávil v nemocnici, hodně
přemýšlel o svém chování ke mně. Za všechno se mi omluvil a moc toho lituje.
Nevěřil jsem svým uším. Prý se tak choval proto, ţe toho na něj bylo moc. Na mě
a na celou domácnost zůstal sám a navíc měl problémy se svým nadřízeným v
práci.“
„Ani nevíš, jakou z toho mám radost!“ vykřikla jsem.
Vyprávěl mi ještě dlouho. Asi mu spadl velký kámen ze srdce.
„A ještě něco.“ dodal, „za tohle všechno vděčím hlavně tobě. Ty jsi mě
donutila o tom mluvit. Ty jsi mě vyslechla. A byla jsi to ty, kdo mi dodal odvahu
se mu vzepřít. Chtěl bych ti moc poděkovat.“
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V tu chvíli mi došla slova. Jen jsem ho pohladila po tváři, kde jsem cítila jeho
úsměv a řekla: „Myslím, ţe uţ lekci klavíru nepotřebuješ.“
(Olga Kuttelwascherová do Pardubických střípků – 3. místo)
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Ze ţivota hmyzu
Naše třída i další spoluţáci a přátelé školy se vydali společně 8. června 2016
do Prahy do Národního divadla na představení Ze ţivota hmyzu. Ze ţivota hmyzu
je alegorické drama, které napsali společně bratři Čapkové – Josef a Karel. Jde o
drama o třech dějstvích, kde vystupuje hmyz a jednotlivé hmyzí druhy řeší různé
problémy, je to vlastně kritika soudobé společnosti.
Reţisér Daniel Špinar hru ale předělal po svém. Poupravil text a udělal z něj
zábavnější a vtipnější představení. Také přidal zhudebněné texty, které zpívá slepý
tulák, ztvárněný Sašou Rašilovem, kolem kterého se vše odehrává. V pojetí této
postavy ale byly mezery - jak mohl vědět, ţe není světlo, kdyţ uţ byl slepý, nebo
jakým směrem utekl chrobák s kuličkou, kdyţ on nemohl nic vidět. Přesto podal
Saša Rašilov velmi dobrý herecký výkon.
Rodina cvrčků byla ztvárněna
moc pěkně. Tato část byla zábavná
i smutná zároveň. Těhotnou matku
a otce seţrala nenasytná larvička.
Nejdřív snědla matku i s dítětem a
později, kdyţ se vrátil domu cvrček,
snědla i jeho. Larvička byla
napadená parazitem, který snědl i
ji. Igor Orozovič a Lucie Ţáčková
ztvárnili manţelský pár a při celém
představení převyšovali standart.
Jejich výstup působil velmi ţivě.
Celým představením diváky
Selfiephotographer Vojtěch Nekvapil
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provází kukla, která hraje v kontejneru na odpadky a z které se nakonec vylíhne
jepice. Další, kdo se v příběhu vyskytuje, jsou motýli a mravenci, kteří pracují
v továrně. Na konci příběhu ale většina hmyzu umírá společně s mravenci a jepicí.
Celé představení se odehrává na betonovém paloučku, v pozadí scény stojí
dělnická továrna a před ní kašna s palmou. Aţ při posledním dějství se scéna
mění a vše se odehrává v továrně, kde pracují mravenci a trénují, aby byli
nejrychlejší a neztráceli ničím čas.
Myslím si, ţe u tohoto představené je těţké odhadnout, jestli tato divadelní
úprava všechny diváky nadchne. Mně se představení líbilo, ale také to můţe být
tím, ţe jsem nečetla kníţku, a tak nemohu srovnávat.

(Jana Vítová)
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Do pekla / Do nebe - nové album skupiny Kabát
Jak je u teplické skupiny zvykem, proces
výroby se protáhl, datum, kdy se mělo album
vydat, se pořád oddalovalo, a tak málem
proběhlo turné bez nových písniček. Nakonec se
to však podařilo a deska je na světě. Vlastně
kam s ní – do pekla, nebo do nebe?
Nová deska je zase prolnuta spoustou
chytlavých melodií, řezavých riffů (krátká
melodie, motiv nebo jedna fráze, obvykle část delšího sóla, často v úvodu písně a
během písně se opakující; riffy jsou divácky nejpoutavějšími částmi rockových písní)
a Špalkovým textařským vtipem. Hned úvodní písnička Bang! působí jako rána
kladivem. Pořádně tvrdá píseň s podladěnými kytarami, která začíná podivným
textem: „Umlátili bezdomovce, páni, Biblí, protoţe jim nechtěl povědět, kde bydlí“.
Písnička Bang! hodně připomíná song Bahno, který byl součástí slavné nahrávky
Dole v dole.
Výrazné zrychlení přichází s pistolním singlem, prvním ze tří zlatých hřebů
desky, songem Westernové boogie, které připomíná Malou dámu a textově se vrací
do dob Colorada. Zatímco ve zmiňovaném otvíráku desky Vojtek se Špalkem
zpívají: „Tuhle píseň radia hrát nebudou“, tak tahle westernovka je určitě zralá na
éter. I přesto, ţe se po této písni objeví píseň Proti proudu, která je slabším
místem desky, vědí Kabáti, jak udeřit, a proto po ní následuje skladba Valkýra.
Valkýru si vzal pod palec hlavně Špalek, a to i pěvecky, protoţe jeho hluboký
hlas k ponurému a depresivnímu songu sedí. Atmosféru songu skvěle dokresluje
violoncello. Aby však nebylo moc smutku, přichází hned poté prostor k první
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poťouchlosti. Do atmosféry Mysliveckého plesu nás uvádí Josef Vojtek slovy: „Toţ já
vás teda vítám na tom našom mysliveckém plese“. Jeho hlas krásně doprovází
banjo a rytmy nutící k tanci s textem do detailu popisují skoro přesné dění
sobotního vesnického plesu plného brokovnic, mysliveckých krojů a mrtvé lesní
zvěře.
Ani politika nezůstala stranou, protoţe v písni Restaurace pana Kalvody se
lehce dotýká problematiky Evropské unie, kde Špalek s lehkým úsměvem textařsky
podotkne: „Turci dorazili bez medu, Němci Schnitzel k obědu, Holanďanům
nezachutnal sýr, a tak padla facka na sále, všem to nandal ruskej bohatýr“. Pak
se objevuje skladba Houby magický, která dokazuje, ţe Kabáti zkrátka umí i
pomalejší skladby. Špalek válí i jako romantik a vypadá to, ţe pro tuto skladbu
sáhli do svého nepouţitého materiálu. Dalším songem, který byl velice dobře přijat
a zahájil loňský šampionát v hokeji v Praze, byl song Brousíme noţe. Toto
vydařené album uzavírá píseň Pakliţe, která přináší lekci francouzštiny.
Ti, co by chtěli, aby se Kabát vrátil k thrash metalu z počátku devadesátých
let, mohou touţit dál. Kabát si dal uţ na třetí vydané desce, jasný cíl, ze kterého
nebude uhýbat. K této formaci neodmyslitelně patří dynamika, drsnost, ale i vtip,
chytrost a také jistá dávka „buranství“. A dá se předpokládat, ţe toto album jen
potvrdí výsadní postavení Kabátu na české hudební scéně.

(Hana Sejkorová)
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Informace, na které se můţete spolehnout
Jak jistě víte, největším zpravodajským televizním kanálem u nás v České
republice je Česká televize. ČT se specializuje na předávání informací jakéhokoliv
typu pro téměř všechny věkové kategorie od těch opravdu nejmenších formou
naučných pohádek či pořadů vysílaných nyní na kanále ČtD.
Pro toho, koho zajímají více naučné pořady jak o přírodě, tak i o historii, je
připravený další kanál ČT, a to ČT2, který nám přináší spoustu informací tohoto
typu. Samozřejmě nesmí tu chybět původní kanál České televize, ze kterého vše
vyšlo, a to ČT1.
Na této vlnové frekvenci najdeme mix různých televizních ţánrů, od
informačních programů po kultovní filmy světových producentů k zajímavým
českým výhercům nejrůznějších festivalů.
Jako předposlední, a nejdůleţitější kanál nadšených fanoušků sportu všeho
druhu je tu ČT Sport, na jehoţ stanici se dozvíme vše, co se nějak týká sportu.
Většinou disponuje vysíláním utkání národního teamu v hluboké škále disciplín, ale
i reportáţemi z celého světa, rozhovory se sportovci a uveřejňováním tabulek.
A jako zlatý informační hřeb České televize je tu ČT24, kanál specializující se
pouze na zpravodajské programy, reportáţe ze světa či tuzemských míst, rozhovory
s politiky nejrůznějšího kalibru a vyostřené debaty stran stojící v koalici nebo v
opozici.
obrázky
V kostce, Česká televize jeGoogle
kanál,
při jehoţ sledování se nemusíte obávat
nedorozumění v informačním toku i neserióznosti zaměstnanců vystupujících před
kamerami jako u některých českých televizních stanic, a proto rozhodně stojí za
sledování, zejména pokud se rádi udrţujete v obraze.

(Šimon Kryl)
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Český film bez světové úrovně
Pozastavíte se také někdy jako my nad
tím, co všechno dokáţe vytvořit česká
filmová reţie? Je to aţ překvapující.
Rozhodli jsme se tedy, ţe vám tu
zprostředkujeme film, který má zřejmě
poukazovat na náš český humor. Jedná se
o film nazvaný Wilsonov. No a uznejme, ţe na první dojem pojmenování vůbec
Google obrázky
nezaujme.
Fiktivní příběh z města na Dunaji, kde snaţivý starosta Dangl připravuje
připojení města ke Spojeným státům americkým, začíná strašnou vraţdou mladé
dívky. Další vraţdy následují a vypadá to, ţe místní policejní sbor v čele s
komisařem Brunnerem si neví rady. Přijíţdí drsný Food, agent FBI, světa a všeho
znalý chlapík, který si k ruce vybere policejního čekatele Josefa Eisnera. Neotřelé
vyšetřovací metody, odvaha i zaujetí této dvojici vyšetřovatelů nechybí a tajemný
vrah má strach. Ten má také starosta Dangl a městská rada, protoţe špatná
pověst města by mohla zkomplikovat budoucnost Wilsonova.
Reţie filmu se ujal Tomáš Mašín, který zaujal diváky i odbornou veřejnost
filmem 3 sezóny v pekle. V tomto filmu prokázal, ţe má cit pro zachycení
atmosféry různých situací, od vypjatých dramatických momentů, aţ po chvíle
bláznivé nebo erotické. Wilsonov si však vyţádal zcela jiný způsob práce s herci.
Ne vţdy se však dařilo udrţet tempo a také souhra herců vyznívá kostrbatě.
Filmové a digitální triky mi připadají mírně archaické, ale stylu filmu to odpovídá.
Výjimkou je dvojice hlavních protagonistů. Jiří Macháček v roli agenta Fooda je
výrazný mimikou i gesty. Všechny svoje repliky se snaţí prodat a má jen smůlu,
ţe jich ve scénáři má tolik, ţe se nedají všechny v pohodě vypointovat a jen se
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vrší jedna za druhou. Protipólem drsného Fooda je nesmělý Josef Eisner, kterého si
s chutí zahrál Vojtěch Dyk. Jeho policejní čekatel je méně zkušený v práci i v
lásce, ale nepůsobí jako hlupák a je svým způsobem příjemným parťákem. V
příběhu také zaujme výrazná ţenská postava, kterou si zahrála rozesmátá Táňa
Pauhofová. Je to taková drobná rezavá třešnička na detektivním dortu.
Wilsonov zaujme námětem a některými hereckými výkony. Moţná bych se na
film šel ještě jednou podívat, jestli mi neunikla nějaká „moudrost“ agenta Fooda.
Ale na domácí film světové úrovně si budu muset ještě počkat.

(Vojtěch Nekvapil)

24

Almanach Kolektivní vina

MALÁ
Zaklapnout kníţku a poloţit ji na noční stolek vedle postele. Dát Malé pusu na
čelo, pohladit ji po tváři, přikrýt ji peřinou, zhasnout lampičku, popřát dobrou noc
a dveře nechat malinko pootevřené, aby v dětském pokojíku zůstal alespoň úzký
pruh světla z chodby. Dokud tento rituál neproběhl, Malé se těţko usínalo. Pokud
se stalo, ţe ji tatínek pohladil po tváři dříve, neţ ji dal pusu na čelo, musel se
celý postup opakovat.
Kdyţ pokoj potemněl a Malá slyšela tatínkovy vzdalující se kroky, vylezla vţdy
z postele a potichu došla ke dveřím. Postavila se do pruhu světla a sledovala, jak
tatínek vchází do obýváku. Pokud byla doma maminka, posadil se vedle ní na
pohovku. Většinou nemluvili, jenom seděli a sledovali televizi. Maminka ovšem
často doma nebyla. A Malé to nevadilo.Její nepřítomnost znamenala, ţe tatínek se
posadí na pohovku, ovšem místo sledování televize vytáhne blok a tuţku a začne
kreslit. Vytvářel nádherné obrázky! Nakreslil a vymyslel pro dcerku celou
pohádkovou kníţku. Vyráběli ji spolu. Malá nejradši kreslila princezny a draky,
tatínek vše ostatní.
Vţdy kdyţ kreslil, měl na tváři velmi soustředěný výraz. Malou bavilo prohlíţet
si jeho pokrčené obočí a čárku, kterou mezi ním měl. Vrásky kolem očí a lehce
našpulenou pusu. Kdyţ se zamyslel, tuţkou si nepřítomně obtahoval linii spodního
rtu. Nejlepší ale bylo sledovat jeho ruce! To, jakým způsobem drţel tuţku a jaké
črtal jisté a přesné tahy.
Někdy byl ale tatínek tak unavený, ţe se natáhl na pohovku a usnul. Občas
měl tolik práce, ţe musel dlouho do noci číst a vyplňovat hromady papírů. Jednou
za čas za ním přišli kamarádi, odvedli ho pryč a on se vracel aţ k ránu. Nicméně
Malá na to vše byla zvyklá, a kdyţ viděla, ţe věci jsou tak, jak být mají, mohla si
zalézt zpět do postýlky a v klidu usnout.
Všechny tyhle rituály měly svůj důvod. Kdyţ byla Malá ještě opravdu malinká,
tatínek za ní jednou před spaním nepřišel. Místo toho zavřel dveře k ní do
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pokojíčku a pak hlasitě bouchly i dveře z obýváku do chodby. Nejdříve nic slyšet
nebylo. Potom se ozvala hlasitá rána a za ní následoval křik a nadávky. Malá byla
hrozně vyděšená. Schovala si hlavu pod polštář, aby nic neslyšela. Slovům nebylo
rozumět, ale vnímala směs neurčitých zvuků. Zavřela pevně oči a broukala si svoji
oblíbenou písničku, kterou jí tatínek dneska hrál na kytaru. Moc to nepomáhalo.
Ozvala se hlasitější rána neţ všechny předchozí. V tu chvíli ji strach a zvědavost
donutily vylézt z postýlky. Potichu došla ke dveřím, otevřela je, postavila se do
pruhu světla a zaposlouchala se.
„Ty v tomhle domě neděláš nic! Přijdeš domů z práce, a buď jdeš spát, nebo

někam odejdeš a ani mi neřekneš kam! Neumyješ nádobí, neuvaříš, všechno
necháváš na mě!“
„Já nejsem tvoje sluţka! Posledních pár let jsi měl vţdycky večeři na stole a
bral jsi to jako naprostou samozřejmost, ale mě uţ to nebaví! Chci mít vlastní
ţivot, mám kamarády a nedokáţu pořád jen sedět doma!“
„Jak to myslíš, „mít vlastní ţivot“?! Tohle je tvůj ţivot! Máš rodinu! Máš
manţela a dceru! To ti nestačí?!“
„Já uţ takhle prostě nedokáţu ţít, ten stereotyp mě hrozně ubíjí…“
„Takţe radši budeš chodit chlastat s cizíma lidma do nějaký hospody?!“
„Přestaň! Ti lidi jsou moji kamarádi! A myslíš si, ţe chodíme chlastat do
hospody? Copak uţ jsem někdy přišla domů opilá?!“
„A to tě jako má omlouvat? Jak můţeš být tak sobecká?! Uvědom si, ţe jsi
máma! Máš dceru! Ty bys jí měla kaţdé ráno plést copánky a vybírat šaty, ne já!
Přemýšlíš někdy nad tím, kdyţ odsud odcházíš?!“

Následovalo ticho. Malá se celá třásla. Těţko říct, zda to bylo kvůli tomu, ţe
stála bosa na studené podlaze, nebo kvůli tomu, co právě vyslechla. Nikdo uţ
nepromluvil. Ozvaly se kroky mířící k chodbě. Někdo vzal za kliku ve chvíli, kdy
Malá zabouchla dveře a utíkala zpátky do postele. Předpokládala, ţe někdo vejde
k ní do pokoje zkontrolovat, jestli spí. Tatínek to tak občas dělal. Nikdo ale její
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dveře neotevřel. Slyšela jenom, jak někdo otvírá a hned zase zavírá dveře
vchodové.
Malá uţ to nemohla vydrţet. Běţela do chodby a našla tam tatínka. Seděl na
podlaze s obličejem skrytým v dlaních. Kdyţ vycítil společnost dcery, zvedl hlavu,
podíval se na ni, a aniţ by něco řekl, vstal, chytil ji za ručičku a odvedl zpátky
do postýlky. Tehdy to udělal. V pořadí, v jakém se to bude stokrát nebo snad i
tisíckrát opakovat. Přečetl jí pohádku. Zaklapnul kníţku a poloţil ji na noční
stolek vedle postele. Dal Malé pusu na čelo, pohladil ji po tváři, přikryl ji peřinou,
zhasnul lampičku, popřál dobrou noc. Řekl, ţe všechno se spraví a bude to zase
dobré. Pak odešel a dveře nechal malinko pootevřené.
Tatínek řekl, ţe všechno bude zase v pořádku, a taky ţe bylo. Maminka se
vrátila. Začala Malou chystat do školky. Vybírala jí hezčí oblečení a copánky také
uměla lépe neţ tatínek, ale Malé se moc stýskalo po jeho obrovských rukách,
které kaţdé ráno drţely malinký růţový hřebínek a jemně rozčesávaly její vlasy.
Zpočátku maminka zůstávala doma i odpoledne, po čase ovšem zase začala
odcházet a Malá zůstávala s tatínkem doma sama. Ale všimla si, ţe tatínek se uţ
tolik nesměje. Přestal si s ní kreslit. Seděl u svých papírů do práce, a kdyţ se
maminka vrátila domů, pustili Malé nahlas pohádky v televizi a šli si sednout do
kuchyně, kde si něco šeptali a mračili se na sebe. Kdyţ za nimi přiběhla, nasadili
neupřímný úsměv, který umí jen dospěláci, a poslali ji zpátky.
Maminka se vracela domů pořád později. Jednou přišla, aţ kdyţ tatínek četl
Malé pohádku na dobrou noc. Kdyţ uslyšel, ţe je doma, rychle příběh dočetl,
přesně dodrţel celý rituál, aţ na to, ţe kdyţ odcházel, zabouchl za sebou dveře.
Malá cítila, ţe je něco špatně ještě předtím, neţ se z dveře zavřely, jak to uţ
zkrátka malé děti umí. Se zavřením dveří se ale k jejím ošklivým pocitům přidala
navíc panika. Ten odporný pocit v hrudi jako by se jí rozléval ţilami do celého
těla. Nedokázala dál leţet v posteli, vyběhla ven z pokojíčku, ani se nesnaţila být
potichu a vřítila se do obýváku ve chvíli, kdy tatínkova ruka dopadla na
maminčin obličej. Rána byla tak velká, ţe maminka udělala pár kroků zpět,
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zakopla o plastový stoleček, na kterém měla Malá výkresy, a upadla na zem.
Stoleček se převrátil a barevné pastelky se začaly kutálet po podlaze. Tatínek
zhluboka oddychoval a tvářil se, jako by nemohl uvěřit tomu, co právě udělal.
Maminka seděla na zemi, po tvářích jí sice tekly slzy, ale tvářila se vzdorovitě.
Tatínek odvrátil pohled a všiml si Malé stojící ve dveřích. Neţ stačil kdokoli cokoli
říct, rozběhla se zpátky do svého pokojíčku. Utíkala chodbou a přála si, aby
doběhla někam jinam, někam dál neţ do svého pokoje. Cítila, ţe tatínek je za ní
a neměla kam se schovat, a tak se schoulila v prostoru mezi skříní a postelí.
Kdyţ tatínek vběhl do pokoje a viděl ji, věděl, ţe tuhle vzpomínku uţ z hlavy
nikdy nevymaţe. Vypadala jako vystrašené zraněné mláďátko, kterým vlastně i
byla. Došel k ní a dřepl si. Začal jí říkat konejšivá slova, ale kdyţ promluvil,
rozbrečela se ještě víc. Chtěl jí hladit po vláskách, tisíckrát se omluvit a říct, ţe
všechno bude v pořádku. Kdyţ se jí dotkl, vyděšeně vyjekla a zvedla k němu oči
plné strachu. Zvedl ruce, jako by se vzdával a s opatrností, s jakou se snaţíte
pohladit cizího psa, snaţil se pohladit svoji dceru. Nenechala ho. Vyskočila na
postel a utíkala zpátky do obýváku.
V tu chvíli se jeho srdce rozpadlo na milion malých kousíčků. Opřel se zády o
zeď, zvedl ruce, otočil je dlaněmi vzhůru a nevěřícně na ně koukal. Vzpomněl si
na to, jak se Malá vyděsila, kdyţ se jí chtěl dotknout, a oči se mu zalily slzami,
kdyţ přemítal, zda mu ještě vůbec někdy dovolí, aby ji pohladil po tváři…
(Barbora Bišková do Pardubických střípků – 2. místo)
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Zájezd do Anglie
Zdravím všechny! A je to tady. Po důkladných přípravách opět vyráţíme do
zahraničí. Tentokrát je cílem naší cesty Anglie. Ano, láká nás pomyšlení vidět
Londýn a místa, kde jsme ještě nikdy nebyli.
Na cestu vyráţíme v sobotu 21. listopadu 2015. Odjezd se bohuţel neobešel
bez komplikací v podobě zpoţdění autobusu. Nevadí. Sice pozdě, ale přece jen
vyráţíme od budovy Gymnázia ve Skutči. Cesta ubíhá rychle, z říše snů nás
dostávají pouze pravidelné zastávky na benzinových stanicích. Konečně svítá a my
se ocitáme v belgickém městě Bruggy. Těšíme se na prohlídku města, ale počasí
bojuje proti nám. Poměrně dost prší a také mrzne. No nic, ani tento nepřítel nás
neodradí od prohlídky města, kterému se právem přezdívá „Benátky severu“.
Krátká procházka všem prospěla. Spěcháme do muzea čokolády, kde nás čeká
prohlídka různých čokoládových výrobků, k vidění je výstava o historii výroby
čokolády uţ od dob mayské kultury a jako bonus jsme zhlédli proces výroby
čokoládových pralinek. Mimo jiné, víte, ţe je zde i muzeum hranolek a lampiček?
Snad příště. Závěrem nakoupíme suvenýry a vydáváme se na cestu do Francie, kde
budeme nocovat v jednom z typických francouzských hotelů - Formule 1.
Další den ráno všichni vyráţíme autobusem k našemu cíli. Čeká nás plavba
trajektem přes kanál La Manche, která trvá asi hodinu a půl. I přes malé
nepříjemnosti některých pasaţérů jsme ji zvládli a autobus se vydává do měst
Canterbury a Cambridge. Město Canterbury leţí asi 90 km od Londýna a pyšní se
obdivuhodnou katedrálou s 66 metrů vysokou zvonicí. Procházka úzkými
středověkými uličkami v centru města nás ohromila i přes velmi chladné počasí. O
kousek blíţ k Londýnu leţí starobylé anglické univerzitní město Cambridge.
Nejznámější institucí je zde University of Cambridge. Líbilo by se vám zde
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studovat, viďte? Po krásných
záţitcích odjíţdíme do
anglické
metropole.
Následující noci jiţ budeme
trávit v anglických rodinách.
Pobyt
v hostitelské
rodině je vţdy výzva.
Zůstáváme sami, pouze
s několika
kamarády,
v cizím prostředí a jsme odkázáni na svoji schopnost konverzovat v anglickém
jazyce. Pokud budu hovořit za sebe, rodina byla milá a vstřícná, nebyl nejmenší
problém.
Během třídenního pobytu v Londýně jsme měli moţnost vidět mnoho památek,
např. Tower of London – Palác a pevnost Jejího Veličenstva, Tower Bridge –
zvedací most nad řekou Temţí, Westminsterský palác, Buckinghamský palác –
oficiální londýnské sídlo britského panovníka, katedrálu sv. Pavla, jejíţ vyhlídka
nám poskytla nezapomenutelný záţitek, a mnoho dalších. Úchvatná byla procházka
po Millennium Bridge – visutém ocelovém mostě pro pěší přes řeku Temţi, který
je znám z filmů o Harry Potterovi. Proslulé London Eye nám poskytlo výhled na
celé město z ptačí perspektivy. Za zmínku určitě stojí návštěva dvou londýnských
muzeí – Přírodovědného a Britského. Jako perličku uvedu, ţe muzea v Anglii
nemají šatny k odkládání věcí, ale všichni se musí podrobit prohlídce osobních
zavazadel, a to kvůli ostrým předmětům. V Greenwich jsme zašli k nultému
poledníku a v rámci pobytu jsme se vzdělávali v jazykovém institutu tamtéţ. Výuka
angličtiny byla zajímavá.
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Celý pobyt utekl velmi rychle a nastal čas návratu. Tentokrát jsme k cestě
z Anglie do Francie vyuţili Eurotunel. Ještě zamávat a hurá domů! Zpáteční cesta
se nesla v duchu čerstvých záţitků a ubíhala neskutečným tempem. Před budovu
Gymnázia ve Skutči přjíţdíme v pátek 27. listopadu 2015 večer.
Tak zase někdy na shledanou!

(Dominik Kroutil)
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Ţivot v rukou jiných
„Tak jak bylo ve škole?“ spustí mamka, jakmile uslyší klapnutí dveří. Nechci ji
tím vším zatěţovat, sama toho má moc.
„Jo, v pohodě,“ odvětím neochotně, ale vlastně říkám pravdu, dneska byla
Aneta u zubaře, tak byl celkem klid. Zapadla jsem do pokoje s výmluvou, ţe se
musím učit na zítřejší písemku z dějáku, a spíš ze zvyku, neţ ţe by se mi
vyloţeně chtělo, jsem zapnula rádio. Nevím, kdo mi stanice zase přeladil, ale uţ
zase tam mleli na to jejich uprchlický téma. Uţ mě to váţně nebaví, jak si myslí,
ţe vědí, jaký to je.
Byly mi dva roky, kdyţ se taťka rozhodl, ţe s mamkou, která čekala bráchu,
utečou. Něco málo si ještě pamatuju, ten strach a nejistota čišela ze všech, kdo
jeli s námi. Oči vyděšené, ţeny, tisknoucí k hrudi své malé. Dětský pláč.
Vzpomínám si, ţe jsem nebrečela, jen jsem všechno pozorovala. Rodiče o tom
nikdy mluvit nechtěli.
Se znechucením jsem rádio vypnula. Radši se budu učit ten dějepis.
„Asmi, večeře!“ Jo, na to jsem celou dobu čekala. Mám strašný hlad.
„Baši, můţeš se prosím trochu šoupnout?“ popostrkuji třetího nejmladšího
brášku.
„Ne ne, nemůţu, sedni si vedle Háfiho,“ jedno z dvojčat se uskrovní a
poskytne mi trochu místa u stolu. Mám je všechny moc ráda a myslím, ţe oni mě
taky. Pomáhají mi stavět se na nohy po mých přívalech smutku, pocitech samoty
a zbytečnosti.
Kolikrát jsem si kladla otázku, jestli nemám schválně napsat písemku na horší
známku nebo u zkoušení zamlčet správnou odpověď. Vím, ţe kvůli mým známkám
je to ještě horší.
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„Uhni, nemehlo,“ strčí do mě Aneta těma svýma štíhlýma rukama s perfektně
upravenými nehty, aţ mi z rukou popadají věci, „dneska přijde do školy novej
kluk, tak se mi laskavě nepleť pod nohy, ty ošklivko,“ kopla do učebnice fyziky a
s důleţitým výrazem ve tváři odpochodovala z šaten ven.
Ráda uvítám jakékoliv rozptýlení pro ni, ale nováček na škole? A ještě k tomu
starší kluk? To není zrovna moc pozitivní zpráva. Moc dobře vím, jak se dokáţe
předvádět, kdyţ jsem u toho já. Radši potlačím svou zvědavost a pokusím se jim
vyhýbat. Ale jak koukám, moc dlouho mi to nevydrţelo.
„Ahoj, to jsou tvoje učebnice?“ Nějak jsem se asi zasnila a zapomněla jsem, ţe
mi, kdyţ do mě Aneta strčila, popadaly věci. A pak sem přišel on. Má naprosto
dokonalý vlasy a nádherný oči a svým způsobem i hezký úsměv a oslovil mě. Fakt
pecka!
„Ehm… ty asi ještě spíš, co?“
„Jé, promiň… Jo, to jsou moje učebnice. Ty jsi ten nový, viď?“
„K vašim sluţbám,“ vyseknul z legrace poklonu, „a co ţe se tvoje učebnice válí
po zemi?“ začal hned sbírat a podávat mi je, já se nezmohla na víc, neţ si je od
něho nemotorně brát a přitom se připitoměle usmívat. Ţe by se přeci jen začalo
blýskat na lepší časy? Chyba číslo uţ asi nekonečno, nikdy si nic podobného
neříkat, dokud jste se sami nepřesvědčili, ţe je Aneta mimo dohled a doslech.
„Ale, Martine, takhle mezi nás,“ načrtla plynulým obloukem pravé ruky kruh,
ve kterém se před malou chvílí objevili její poskoci, „nezapadneš. Vyber si vlivnější
přátele“ Rychle jsem sesbírala zbytek svých věcí a nepozorovaně vklouzla na
chodbu, dokud všichni sledovali Anetu s Martinem. Věděla jsem, ţe pokud bych se
tam zdrţela jen o minutku víc, hned bych to pěkně schytala. A moţná by mne
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zklamala reakce Martina na Anetino vyzvání. Vţdyť kdo by odolal jejímu
neústupnému chování?
Doma jsem se snaţila na papír zachytit Martinův úsměv. Nešlo to. Ten den
jsem ho ve škole uţ nezastihla, doufala jsem, ţe to byla jen náhoda. Hlavně aby
se nechytil do Anetiných sítí. V tu chvíli mne nenapadlo, ţe by mohla existovat i
třetí varianta. Ta varianta, kterou jsem si před pár lety vybrala já.
Ráno jsem se probouzela se zvláštní kombinací smíšených pocitů. Moc jsem se
toho do školy nenaučila, takţe jsem se cítila nervózně a neklidně. Tomu přispíval i
fakt, ţe jsem si včera zhoršila situaci „Aneta&spol.“. Zároveň jsem cítila lehké
vzrušení a zvědavost, vlastně jsem se do školy dokonce těšila.
Sice se mi jedna písemka moc nepovedla, ale utěšovala mě představa, ţe se
staršími spoluţáky – takţe i s Martinem - máme hodinu volna ve stejnou dobu. A
to není všechno, Aneta si právě na tuhle obědovou pauzu domluvila dopisování
písemek, takţe teoreticky by se nemělo stát, ţe mě bude Aneta hlídat. Chtěla
jsem Martina aspoň vidět.
Po obědě jsem si se sešitem němčiny sedla kousek od Martinovy třídy. Jeho
spoluţáci se po skupinkách začali trousit z oběda do třídy, ale Martin nikde.
Trochu mě píchlo u srdce. Moţná šel s Renatou, nejlepší kamarádkou Anety, do
města. Zklamaně jsem se zvedla a vyrazila na útulnější místo. Jak jsem ale
zacházela za roh, do někoho jsem narazila. Pomalu zvedám pohled a ten se
střetne s jasně zelenýma očima, od jakých se těţko odtrhává zrak. Ty oči uţ jsem
někde viděla, ale kde?
„Ale, kohopak to tu máme,“ promluví nečitelným tónem. V tu chvíli mi
docvakne, s kým jsem se srazila. Propukne ve mně chaos. Opravdu řekl tuhle
větu? Tu větu, která zní tak stejně, jako kterou pouţívá Aneta?
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„A-ahoj,“ zakoktám v přívalu zmatku a zklamání.
„Stalo se něco?“ podiví se uţ mírnějším tónem. Ţe bych se spletla?
„Jo… teda ne, chci říct, ne. Všechno je v pohodě,“ odvětím s moţná aţ moc
viditelnou úlevou v obličeji.
„Jsi si tím jistá? Já jenom… ţe včera, jak jsi tak rychle zmizela, doslova ses
mi vypařila z očí. Prostě to nechápu. Proč?“
„Já… no, musela jsem uţ jít,“ řekla jsem asi dost nepřesvědčivě.
„Bylo to kvůli tý fúrii, ţe mám pravdu?“ tím mě zaskočil nepřipravenou.
„Jak jsi na to přišel?“ nechápala jsem.
„Poznám to. Vím, jaký to je, kdyţ se spojí práce hlavy a rukou. Vím, co
dokáţou lidské ruce, kdyţ to hlava nemá v pořádku. Zaţíval jsem něco podobnýho
jako ty, jenom trochu důmyslnějšího a nenápadnějšího. Povím ti svůj příběh.
Moji rodiče byli podnikatelé, firma s ruční výrobou hraček šlapala. Vedlo se
nám dobře. Měl jsem všechno, co mi rodiče viděli na očích. Spoluţáci věděli, ţe
jsme bohatí a ţe vyrábíme také panenky. Právě kvůli nim jsem byl často objektem
naráţek. Později jim došlo, ţe tenhle přístup není nejdůmyslnější. Napadlo je, ţe
by si mohli hrát na kamarády, a tak by jim z toho mohlo třeba něco kápnout.
Byl jsem nadšený z jejich nenadálé změny.
Jednou jsem přišel domů trochu dřív. Uţ z předsíně jsem slyšel zvýšené hlasy.
Rodiče se hádali. Všimli si mne, okamţitě přestali, ale pořád bylo z jejich chování
cítit rozrušení. Ptal jsem se, co se děje, matka mi odpověděla, ţe se v podniku
nedaří. Hračky se ve velkém začaly vyrábět u konkurence strojově, a tak mají
velké ztráty. Vypadalo to, ţe se jim začíná všechno hroutit pod rukama.
Po čase si mne jednou ze školy vyzvedla teta. Měla slzy v očích a třásl se jí
hlas. Znepokojilo mne to a tušil jsem, ţe je zle. Nastoupil jsem do auta, ale místo
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toho, abychom zamířili domů, teta zabočila na druhou stranu. Vysvětlovala mi, ţe
dneska budu spát u nich. Nechtěl jsem se jí na nic ptát, věděl jsem, ţe by mi to
stejně nedokázala říct. Strýc mi pak všechno vylíčil.
Taťka jel z práce domů. Ten den pracoval celou noc, řešil faktury a takové ty
podnikatelské věci. Usnul za volantem. Byl na místě mrtvý.
V tu chvíli se mi zatmělo před očima. Taťka byl pro mě všechno, vybavovaly
se mi naše nejkrásnější vzpomínky, jaké syn můţe s otcem mít. Měl jsem ho nade
všechno rád. Nemohl jsem tu ztrátu unést. Mamka mi nikdy svou lásku
neprojevovala, jestli vůbec nějakou ke mně cítila. Věděl jsem, ţe tátovi poslední
dobou zahýbala.
Po čase i moje kamarády přestalo bavit, ţe jim nic nenosím. Počkali si na mě
za školou, okradli mě a zbili. Bylo mi strašně smutno, chyběl mi táta, mámu jsem
nechtěl ani vidět, stejně se po mně vůbec nesháněla. Na zemi leţel střep, chtěl
jsem to ukončit. Naštěstí si mne pak všimla jedna učitelka, která mne
s krvácejícím zápěstím dovezla do nemocnice. Díky její pomoci jsem naţivu.
Teta se strýcem se o mne starali jako o vlastního, darovali mi lásku, kdyţ jsem
ji zrovna potřeboval. Díky nim jsem si uvědomil, ţe ten způsob, kterým jsem
přistupoval k ţivotu, je špatný. Změnil jsem se. Pak jsme se odstěhovali sem.
Snaţím se o radostnější ţivot.
Vím, ţe jsi často smutná. Musíš se jí a všem postavit. Ty víš, ţe to dokáţeš,
protoţe ty jsi ty a jsi silná. Vezmi svůj ţivot do vlastních rukou.“
Zazvonilo se.
Koukám na něj s otevřenou pusou a vyvalenýma očima. Proč vlastně tak často
brečím? Proč jsem nešťastná? Vţdyť moje problémy jsou nic proti tomu, čím si
musel projít Martin.
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„Díky,“ vydechla jsem, otočila se a spěchala do třídy.
Ten večer jsem hodně přemýšlela. Přemítala jsem o tom všem, co mi Aneta
prováděla. O jejích zlých rukou s perfektními nehty, které mi často ještě na
základní škole působily krvavé škrábance. O rukou mé maminky, které mi vţdycky
pečlivě ty škrábance ošetřovaly. O rukou mých bratrů, které na škrábance opatrně
a nevěřícně sahaly. Mám milující rodinu, Martin o ni přišel. Je mi ho líto, snad
mu to budu moct někdy nějak vynahradit nebo mu aspoň nějak pomoci.
***
Ve čtvrtém kupé sedí mladý muţ a dívka, která upřeně hledí z okénka vagonu.
Jedou domů. Vrací se z války, kde pomáhali chudým mezi lékaři bez hranic.
„O čem přemýšlíš, Asmo?“ zeptá se mladík.
„Vzpomínala jsem, jak jsme se potkali. Kdyby ta holka do mě nestrčila a
nepopadaly mi učebnice, asi by sis mě vůbec nevšiml a nikdy bychom se nevydali
na pomoc těm, kteří by ztratili své rodiny. Nezachránili bychom spolu tolik
lidských ţivotů,“ usmála se. „Vidíš, co dokáţou lidské ruce. Buď tě srazí na zem,
nebo ti zachrání ţivot.“
(Kristýna Jirásková do Pardubických střípků – 2. místo)
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Byla tragédie na Columbine High School nevyhnutelná?
Přemýšleli jste někdy, co mohlo vést vrahy a sebevrahy k jejich činům? Tato
otázka většinou zůstává bez odpovědi. Přesto se chceme ptát, a tak vám
přinášíme rozhovor mezi světem ţivých a mrtvých. Masakr na Columbine High
School se odehrál 20. dubna 1999 v Jefferson County v Coloradu poblíţ Littletonu
a Denveru. Dva studenti, Eric Harris (18) a Dylan Klebold (17), ve škole zastřelili
dvanáct studentů a jednoho učitele a zranili dalších dvacet čtyři lidí. Po útoku
oba spáchali sebevraţdu. Masakr na Columbine High School je jedním z největších
masakrů v dějinách amerických škol.
A nyní rozhovor ze záhrobí:
1. Proč jste se rozhodli k tomuto činu?
Eric: Společnost nás nedokázala přijmout. Přijmout to, co z nás udělala. Byli jsme
plní nenávisti. Nenávisti k lidem. Museli jsme uspokojit své touhy a ukázat jim, ţe
vše, co jsme kdy řekli, jsme mysleli váţně. Chtěli jsme se všem pomstít, stát se
mediálně slavnými a poukázat tak na problémy, které se vyskytují ve společnosti.
2. Přineslo vám to uspokojení?
Dylan: Ano, drţeli jsme v ruce ţivoty těch, kteří nám kdy ublíţili, cítili jsme se
nepřekonatelní. Měli jsme pocit svobody, mohli jsme dělat, co jsme chtěli. A
konečně nás nikdo nepřehlíţel a neponiţoval.
3. Mohl tomu někdo zabránit?
Eric: Samozřejmě. Ještě předtím, neţ jsme vešli do školy. Stačilo by pouze, kdyby
se o nás někdo občas více zajímal. Abychom nebyli pro všechny tak neviditelní. Ve
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škole nás stále někdo vyřazoval z kolektivu, nechtěli se s námi bavit, zkrátka
nechtěli s námi mít nic společného. Takhle to trvalo několik let. Chtěli jsme to ze
sebe dostat.
Dylan: Ano, to je jeden způsob. Tím druhým je to, ţe uţ kdyţ jsme si připravovali
vše, co jsme potřebovali pro tuto akci, viděla nás spousta lidí, kteří mohli
nahlásit, ţe viděli něco podezřelého. Nebo kdyţ uţ jsme byli v té škole, onen den,
tak kdyţ přijela policie, tak prostě jenom čekala, co se bude dít, nikdo nijak
nezasáhl. Jenom čekali. Coţ je další důvod, proč jsme zabili více lidí. Nijak
nezasáhnout při takovéto katastrofě je podle mě hloupost. Nic jiného jsme však od
,,schopné'' americké policie nečekali.
4. Jak jste sháněli zbraně?
Eric: Dylanova kamarádka je nám vţdycky opatřila. Řekl ji, ţe to má na
odreagování. Chodili jsme si občas spolu po škole zastřílet na terče např. do lesa.
Občas jsme si dokázali i něco vyrobit. Jako např. granát, dýmovnici atd.
Kaţdopádně hlavní přísun zbrani, nábojů a všeho potřebného jsme měli od ní.
5. Chystali jste se pouţít i jiné zbraně neţ střelné?
Dylan: Správně. Měli jsme připravenu spoustu granátů, ručně vyrobených. Také
několik bomb. V záloze jsme měli také ostré noţe. Náš arzenál byl velmi pestrý.
6. Byli jste zklamáni, kdyţ načasovaná bomba v jídelně nevybuchla?
Eric: Tak samozřejmě, ţe byli. Právě na této bombě jsme si dali nejvíce záleţet.
Bylo to perfektně načasované. V 11:17, kdy je v jídelně vţdy nejvíce lidí, měla
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vybuchnout. Mělo to být to nejlepší na naší celé akci. Bohuţel, nevyšlo nám to,
tak jsme zkrátka museli zakročit sami. Kdyţ jsme tam došli, uţ tam ale skoro
nikdo nebyl. Byl to nepříjemný pocit.
7. Proč jste spáchali sebevraţdu, kdyţ jste si mohli uţívat ,,mediální slávy''?
Dylan: Nechtěli bychom dále zaţívat pocit nespravedlnosti, hlubokou bolest,
hrozný pocit izolace, vztek a nenávist.
8. Co byste vzkázali svým rodičům?
Eric: Chtěli bychom vzkázat všem rodičům, aby si více všímali dětí, a to nejen
těch svých. Mnohdy prostě nestačí své potomky jen materiálně zabezpečit. Nechte
je mluvit, poslouchejte je, tolerujte je takové, jací jsou. Nikdy je nenechte cítit se
nepřijaté nebo nechtěné. Rodiče si často nepřipouští, ba ani neuvědomují, co
udělali za chyby. Stejně tak bychom to samé chtěli vzkázat ostatním lidem, ať si
všímají pozorněji všech ve svém okolí a všech jejich tichých volání o pomoc,
protoţe často je to tak, ţe ti nejzlejší lidé trpí nejvíce.

(Natálie Jeníková a Kristián Kusý)
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OD VÝCHODU DO ZÁPADU
Její dlouhé stříbrné vlasy ozařovalo vycházející slunce a ona svítila jako zářící
hvězda na obloze. Pleť jako alabastr tomu dojmu jen přidávala a ty oči! Oči
hluboké jak ta nejtemnější noc, zelené jako smaragdy, v kterých je vidět
inteligence a mrštnost šelmy. Otevřela ústa a z úst ji začaly vycházet líbezné tóny
a slova, kterým nerozuměl, ale přesto věděl, co říkají. Zpívala o nekonečných
hvězdách a o divoké přírodě, kterou nejde zkrotit. Paris v tu chvíli pocítil zvláštní
pocit, který ho úplně naplnil.
Poblíţ něj se něco pohnulo a on uvědomil, ţe vedle stojí jeho kamarád. Úplně
na Achilla zapomněl. Achilles na něj hleděl svýma zelenýma očima a jeho pohled
varoval.

...
Sedím na svém oblíbeném místě a zpívám si svoji píseň, kdyţ tu moji
pozornost zaujme hluk ve křoví. Po třech vteřinách mi dochází, ţe mě někdo
sleduje. Beru luk a v návalu zlosti mířím na křoví. „Okamţitě vylezte!“ vykřiknu a
vím, ţe tón mého hlasu a také samozřejmě luk nedává ţádnou šanci k odporu.
Dva kluci, dva nechutní bastardi, vylézají z křoví. Vypadají jako bojovníci.
Jednomu se houpá u boku meč, s vysokou postavou a širokými rameny vypadá
jako zdatný bojovník. Druhý má přes rameno přehozený luk s toulcem, tipla bych
ho na toho chytřejšího, ale nemyslím to jako pochvalu.
„Zvedněte ruce, vy parchanti!" zařvala jsem. Dneska váţně nemám dobrou
náladu, ale co, ţádní kluci si nezaslouţí šetrné zacházení. Artemis mi vţdycky
radila, ať jim nikdy nevěřím a pokud se o něco pokusí, tak je mám přiměřeně
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potrestat. Koukám na ně a přemýšlím, co udělám dál. Ten s lukem si všiml mého
pohledu a uţ otevřel pusu.
Nedávám mu šanci a hned se jich ptám: „Jak se jmenujete a co tu u všech
bohů děláte," říkám uţ smířlivějším tónem.
„Já se jmenuju Achilles,“ praví ten s lukem a hned pokračuje, „a můj kamarád
je Paris. Nešpehovali jsme tě, jen procházíme kolem a nechtěli jsme tě rušit, kdyţ
jsi tak krásně zpívala.“ Nepřemýšlím a hned na ně plivu slova. Slova, co mě od
narození učili.
„Tak vy jste mě nešmírovali, vy jste jen šli křovím a náhodou potkali Artemis
bojovnici.“ Artemis bojovnice nestárly, byly prakticky nesmrtelné a nesměly
setrvávat v přítomnosti muţů (já jsem byla tak trochu výjimka, ale to je vedlejší).
Nevím, proč jsem ta poslední slova vypustila z úst, ale oba na mě zírali jak na
blázna. Buď neví, co to je, nebo to nevěděli. Řekla bych to druhé. Pohled na ně,
jak jim to v těch kebulích pomalu dochází, ruce nahoře a pusa aţ na zemi.
Nevím, jestli mě to víc rozčílilo, nebo pobavilo. Ten s mečem, Paris, konečně
zavřel pusu.
„Ty jsi Artemis bojovnice?“
„Ne, dešťová víla! Jo, jsem, kolikrát to budu muset říct, aby se ti v té kouli
na krku rozsvítilo?“ Začínají mě čím dál tím víc rozčilovat.
Achilles vypadal, ţe mu to v hlavě šrotuje o sto šest. Nelíbí se mi, kdyţ kluci
nad něčím přemýšlí, neznamená to nic dobrého. Bohuţel s tím nemůţu teď nic
dělat. Obracím svoji pozornost zpátky na Parise.
„Ptám se ještě jednou a naposled, co tady děláte, a tentokrát chci slyšet
pravdu.“ Achilles chtěl odpovědět, ale Paris ho k jeho smůle předběhl.

48

Almanach Kolektivní vina

„Jen tudy procházíme. Máme namířeno do Athén.“ Kdyţ to dořekl, došlo mu,
ţe to byla chyba.
Uţ mi docházela trpělivost. Pořád jen lţou. Toto místo je špatně přístupné a to
nemluvím o tom, ţe člověk by nikdy neprošel k této straně jezera, pokud jde do
Athén. Tak jako tak mi lhali a já uţ nemám nervy na to, abych se jich vyptávala.
Varovala jsem je a teď uţ bylo pozdě, aby to vzali zpátky. Znova jsem na ně
namířila luk, ne abych je zabila, ale abych jim pohrozila. To oni ale nevěděli. Uţ
jsem téměř vypouštěla šíp, kdyţ Achilles řekl slovo, které mi změnilo ţivot.

…
„Kalypso, zadrţ!“ zařval Achilles. Zmátl mě tak, ţe jsem taktak stihla šíp
zamířit, tak aby mu šíp neublíţil.
Skončil centimetr od nohy, ale to mě momentálně nezajímalo. „Jak si zjistil
moje jméno?“ Můj hlas zněl pevně, nemusela jsem mu vyhroţovat. To za mě udělal
můj luk a šíp.
„Hlavně se uklidni, je to pro mě stejný šok jako pro tebe. Kdyţ jsem tě tady
poprvé viděl, podezíral jsem tě, a kdyţ jsi řekla, ţe jsi Artemis bojovnice, teprve
mi to došlo.“ Totálně netuším, co to tady blábolí, a uţ mi znova docházela
trpělivost. Chtěla jsem ho pobídnout, ať pokračuje, ale uţ se nadechoval: „Jsme
sourozenci, dvojčata.“
Nevěděla jsem, co si mám myslet. Ta část mého já, která byla vychována
Artemis a měla ji ráda jako vlastní matku, mu nevěřila, ale moje instinkty mi
říkaly, ţe říká pravdu, a část, o které jsem nevěděla a která mě činila dodnes
neúplnou, se radovala. „Proč bych ti měla věřit?“ řekla jsem váhavě. Tón mého
hlasu mu dodal odhodlání a naději, ţe mu uvěřím. „Vím, jak se jmenuješ, narodila
ses o slunovratu před patnácti lety, tvoje matka se jmenuje také Kalypsa a
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Artemis z ní potom, co ji svedl Zeus, udělala souhvězdí Medvědice a narodili jsme
se my dva. Tebe vychovávala sama Artemis a mě odhodila.“
Tato smršť informací mi vzala dech. Řekl vše správně. O některých věcech jsem
neměla ani tušení. Věřím mu, ale výchova se nezapře. Mysli, mysli, říkám si, kdo
mi můţe říct, ţe to je pravda, a komu budu věřit? Konečně jsem dostala nápad:
„Půjdeme za Artemis a ta mi řekne, jestli lţeš, nebo ne.“ Pozoruji jeho obličej,
který se změnil na lehce vystrašený, ale v očích má radost. Srdce mi říká, ţe to
nehraje a je rád, očividně měl ale strach z Artemis. Nedivila jsem se mu, i já jsem
se trochu bála její reakce, aţ se s ní setkáme. Všiml si mé pozornosti a věděl, ţe
nečekám na odezvu, přesto na mě kývl.

…
Vyráţeli jsme v brzkém dopoledni. Nejspíš jim došlo, ţe se s nimi nehodlám
vybavovat. Kráčeli jsme v tichu celý den, občas zastavili, abychom si odpočinuli a
najedli se. Přemýšlela jsem a snaţila si uspořádat myšlenky. Ještě mi pořádně
nedošlo, co se dnes stalo a co se stane, aţ dorazíme do Athén.
„Co to bylo za písničku, co jsi dnes ráno zpívala?“ ptá se Achilles v pozdním
odpoledni. Očividně chce prolomit napětí, které je mezi námi uţ od rána. „Artemis
mi ji zpívala od kolébky. Zpívá se v ní o hvězdách, které nikomu nepatří, a o
nespoutané přírodě. Tato píseň je mojí, naší matky.“
Na to si budu muset zvyknout. Dívám se na Achilla a všímám si podobností
mezi námi. Jeho oči září stejným odstínem zelené jako mé, vlasy má nejspíš po
svém otci, tedy našem otci, ale o pár odstínů světlejší. „Kdo vlastně jsi, Parisi?“
ptám se jen tak, aby řeč nevázla. Trochu překvapený, ţe se ho ptám, odpovídá:
„Kdyţ Artemis odmítla Achilla, skončil u mé matky, prosté sluţebné. Vyrůstali jsme
spolu jako bratři. Nedávno Achilles zjistil pravdu a vydal se do Athén za Artemis a
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já se rozhodl, ţe půjdu s ním.“ Podívala jsem se na Achilla, jestli to potvrdí.
Lehce kývl. Na Parisovi se mi líbila jeho přímost, očividně nejsou všichni kluci
takoví, jak tvrdí Artemis. Nikomu z nás se nechtělo dále mluvit, a tak nám
nedělalo problém vrátit se zpět do ticha. Tentokrát ale uţ přátelského.
Sem tam někdo něco řekl. Ale nic důleţitého. Nebo jsem si to tehdy aspoň
myslela.

…
Čtvrtý den naší cesty se před námi konečně objevily hradby Athén. Párkrát
jsem je uţ navštívila, ale toto město mě vţdycky dokázalo zaujmout.
Nejdříve jsme prošli okolo malých, ale přesto okouzlujících zděných budov. Dále
jsme mohli obdivovat domy, které se někdo snaţil zvelebit, jenţe se mu to moc
nepovedlo. Čím víc jsme se blíţili ke středu města, tím se objevovaly větší domy
ozdobené mozaikami a malbami těch nejtalentovanějších umělců. Občas zahlédneme
náměstí s fontánou a sochou uprostřed. Náměstí se postupně zvětšují a vyplňují je
trhy. Můţete na nich koupit, cokoliv chcete, pokud víte, kde přesně hledat. Ze
stánků se linou vůně všeho druhu a září zde barvy, které se jen tak nevidí.
To vše si uţívám, dokud si neuvědomím, ţe kluci nestíhají. Nejspíš nikdy nebyli
ve velkém městě. Ale kdyţ se zamyslím nad tím, kde vyrůstali, není se čemu divit.
Proto jim nechám chvilku, aby tu krásu vstřebali. Ráda bych, aby viděli centrum,
které tvoří chrám zasvěcený Athéně, ale dnes máme namířeno jinam.
Stojíme před chrámem zasvěceným Artemis. Bojím se udělat první a zároveň
poslední krok předtím, neţ se mi změní ţivot. Artemis mi určitě potvrdí naši
domněnku a já nevím, co udělám dál. Podívám se na kluky a oni mě povzbuzují
svými úsměvy. Achilles by mne určitě rád objal, ale raději se přesvědčí, ţe to není
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nejlepší nápad. Usměji se na ně a společně jdeme za Artemis, která na nás uţ
čeká.
Stojí před námi v záři zapadajícího slunce, její pohled nejdřív padá na mě a
pak na chlapce, kteří jdou v závěsu hned za mnou. V očích se jí lesknou nepatrné
jiskřičky hněvu. Tuším, ţe původci té reakce stojí vedle mě. „Kalypso, tak ráda tě
vidím,“ zdraví mě rodičovským hlasem. „Vím, proč jsi přišla. Neţ ti odpovím,
zamysli se, jestli to chceš vůbec slyšet.“ Snaţím se vzpamatovat. Čekala sem hodně
věcí, ale takový přístup ne. No,vţdycky to můţe být horší.
Najednou ve mně vzplál vztek za to, ţe mi nikdy neřekla pravdu. „Chci slyšet
pravdu, kterou jsi přede mnou celý ţivot tajila!“ Tón mého hlasu mě samotnou
překvapil. Artemis se však drţela zpátky „Moţná jsem ti to měla říct uţ dříve. Ale
nepřipadalo mi to tolik důleţité. Ale zpět k tvé otázce. Ano, Achilles je opravdu
tvůj bratr.“
Tušila jsem, ţe ta věta přijde, ale teď mi skutečnost těch slov vyrazila dech.
Artemis trpělivě čekala, aţ se vzpamatuji. Co budu dělat?
„Pak tě prosím, abys mě nechala jít s nimi.“ Nevím, koho jsem překvapila víc,
jestli kluky, nebo Artemis. „To ti určitě napovídali tihle dva. Nesmíš jim věřit, víš,
čeho jsou schopni!“ Na rychlost změny nálady jsem u Artemis zvyklá, ale tohle je
jiné. Znenadání se jí v ruce objevil luk a šíp, kterým mířila na Parise. Instinktivně
jsem se postavila před něj jako ţivý štít. „ Artemis, počkej, nic mi neříkali!
Všechno byl můj nápad.“ Luk zmizel, ale objevila se bolest v jejich očích. „ Proč?“
Dokázala dát do toho jednoho slova bolest, zmatek, ale i lásku. Nevěděla jsem
proč, ale teď mi to došlo. Samotnou mě to překvapilo. „Protoţe je miluju!“ Achilla
jsem měla ráda hned od začátku. Ale ţe miluji Parise, mi došlo právě teď.
„Artemis, vím, ţe mě máš ráda, zamysli se prosím nad tím, co je pro mě
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nejlepší.“ Nečekala jsem, ţe mě poslechne, ale k mému překvapení poslechla.
„Miluju tě,“ řekla trochu smutně. Věděla jsem, co ta slova znamenají. Z návalu
radosti jsem ji běţela obejmout. Po chvilce mi objetí oplatila. „Taky tě miluju,“
pošeptala jsem ji do ucha.
Jemně jsem se vymanila z jejího objetí a obrátila se ke klukům. Společně jsme
opustili chrám a kráčeli za dalším dobrodruţstvím.
(Karolína Pínová z TERCIE; opravili Anna
Havlová, Šimon Kryl a Ondřej Zástěra)
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ROZHOVOR S CÍSAŘOVNOU „SISSI“
Stálá touha po svobodě a volnosti
Mluvit s Alţbětou Bavorskou znamená otevřít věci, o kterých se hovoří těţko. O
ţivotě a nezbytných věcech, které ho provázejí. O svém poslání mluví váţně a
s úctou. Je laskavá a rázná, občas probleskne její trochu černý humor. Jen těţko
uvěřit, ţe překonala tolik překáţek.
Pokud dobře počítám, jste jednou z devíti sourozenců, je to tak?
Ano, byla jsem čtvrtým dítětem své matky a svého milovaného tatínka. Na svět
jsem však přišla pouze mezi dva sourozence – Nené a Ludvíka, Vilémek zemřel
velmi brzy, a to uţ pět let před mým narozením. Poté následoval můj miláček
Karel Teodor, Marie, Matylda, Sofie a Max Emanuel.

Můj miláček Karel Teodor? Jak to myslíte?
Ano, můj miláček. Můj o pět let mladší bráška Gackel, jak mu velmi ráda
přezdívám, je skutečně mým nejmilejším. To ale neznamená, ţe bych mezi svými
sourozenci dělala nějaké veliké rozdíly, všechny mám ráda, moc ráda, ale Karel je
bezesporu mým nejdraţším.
Nemohl jsem přeslechnout ani kontrast mezi matkou a milovaným tatínkem. Svého
otce máte tedy raději neţ svou matku, chápu to dobře, nebo to tak pouze
vyznělo?
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Chápete to víceméně dobře. Maminku mám velmi ráda, ale nad lásku k mému
otci nic není. Máme spolu výborný vztah, ostatně všichni mí sourozenci otce
zboţňují. V podstatě se dá říct, ţe s tatínkem k sobě máme ze všech nejblíţ,
nejen charakterově.
Je nějaký konkrétní důvod, kvůli němuţ je Váš vztah k rodičům takto rozdílný?
S tatínkem si rozumíme hlavně proto, ţe máme téměř stejné vlastnosti, coţ je
nám oběma maminkou často vyčítáno, mám k němu odmalička větší pouto. To se
prolíná i s výchovou, v níţ jsem odjakţiva vnímala rozdíly v představách matky a
v představách otce. Vznešené, urozené miláčky, co od rána do večera sedí nad
učením s domácím učitelem a chůva s nimi jde aţ na záchod, zkrátka ohromný
důraz na dvorní etiketu, takovou představu měla vţdycky maminka. Řekla bych, ţe
to se jí celkem dařilo u Nené. Naopak tatínkova výchova byla více svobodomyslná
– tady nastal opravdu znatelný rozpor s výchovou, která byla standartní v jiných
šlechtických rodinách. Milovala jsem léta na našem zámku Possenhofen
u Starnberského jezera - příroda, zvířátka, vyjíţďky na koni, hry se selskými dětmi
ze sousedství, zkrátka všechno, co maminka jen nerada viděla (smích). Samozřejmě,
ţe to nebyla výchova přiměřená mému stávajícímu postavení, také mi to tady ve
Vídni přináší mnoho problémů. Ale nebýt táty, své dětství bych nemilovala.
Říkáte, ţe máte ve Vídni problémy týkající se Vašeho dětství, co tím myslíte?
Ano, je to spjaté s dětstvím, týká se to totiţ právě výchovy. Jak jste asi
pochopil, respektovala jsem výchovu ze strany otce, a tak pro mě období zásnub
nebylo úplně snadné. Musela jsem se učit mnoha jazykům, chování i etiketě, která
pro mě byla španělskou vesnicí. Neposledním problémem byla má výbava - tu
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měla připravenu pouze Nené, na mě v tomto ohledu nikdo ani nepomyslel. Matka
tehdy začala zaměstnávat všechny lepší krejčí a švadleny z Mnichova, ale jestli to
bylo platné, nevím. Všechny draţší kousky mi totiţ stejně daroval můj manţel.
Hádám, ţe jedním z nich budou i šaty, co máte právě na sobě, nemám pravdu?
Šaty, které mám právě na sobě, jsou sice jedny z nich a mám je moc ráda,
ale co se týče výbavy, nejednalo se pouze o šaty – ty mi totiţ nikdy neudělaly
takovou radost jako například mluvící papoušek, jehoţ mi můj drahý daroval.
Jak to bylo se zásnubami s Vaším chotěm a zároveň bratrancem Františkem
Josefem?
Na to se mě ptá spousta lidí, protoţe si myslí, ţe zásnuby narušily náš vztah
s Nené, ale není tomu tak. Máme spolu velmi silný a přátelský vztah, a to i
přesto, ţe jsme si obě naprostým opakem. Ona byla hezčí, váţnější, o poznání
chytřejší a nikdy by mě nenapadlo, ţe si císař vybere moji maličkost. S ním jsem
se setkala v lázních Inschel, jeţ byly letním sídlem jeho rodiny a kde mělo dojít
právě k zásnubám s Nené. Kdyţ mi potom přinesl plnou náruč růţí, nestačila jsem
se divit. Měla jsem rozporuplné pocity. Néné mi bylo opravdu líto, ale na druhou
stranu se mi císař líbil - byl to velmi hezký, bohatý muţ a navíc pozorný. Prostě
sen všech dívek v monarchii. Manţel často říká, ţe se zamiloval do toho, co na
mě mnozí nesnáší – do mé dívčí, a přece sladké rozpustilosti, to mi lichotí.
Co byste nám řekla o Vašem manţelství? Zdá se být šťastné.
Šťastné je, to bezesporu. Manţel mě miluje celým svým srdcem, vím to. I já
jeho. Ale i přesto je pro mě naše manţelství spíše svazující a on to ví, nemá mi
to za zlé. První týdny našeho manţelství byly jako z pohádky a to aţ do té doby,
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neţ se do našeho soukromého ţivota začala plést jeho matka. Bohuţel, ve všem
má poslední slovo. Nemá mě ráda a staví se proti mně úplně ve všem. Nejhorší
na tom je, ţe se mě manţel ani jedinkrát nezastal.
Po celý ţivot pečujete o svůj vzhled a pyšníte se svými krásnými vlasy, které
dosahují aţ na zem. Můţete prozradit některé krášlící procedury a triky?
Ano, vlasy povaţuji za svou největší pýchu. Stará se o ně má osobní kadeřnice
Franciska Feifaliková. Česání probíhá většinou odpoledne a trvá dvě hodiny.
Z účesů upřednostňuji splétanou vlasovou korunku. Dvakrát do měsíce si nechávám
vlasy mýt směsí ţloutků a francovky, poté následuje oplach vývarem ze slupek
vlašských ořechů, to pak trvá celý den.
Vaše postava je velmi štíhlá. Prý hodně cvičíte.
Ano, v kaţdém zámku mám zřízenu tělocvičnu se základním gymnastickým
vybavením, navíc hodně jezdím na koni. Stanovila jsem si hranici 50 kilogramů,
kterou nikdy nesmím překročit, ale má váha je většinou niţší. V případě potřeby
jím pouze ovoce a piji šťávu ze syrového masa, mléko a víno. Váhu si kontroluji
několikrát denně.
A co nám povíte o Vaši vášni pro cestování?
Na počátku manţelství jsme podnikali s manţelem společné cesty po zemích
monarchie.
Po těţké bronchitidě mně lékaři doporučili pobyt v jiţních krajích. Manţel se
mnou z pracovních důvodů nemohl cestovat tak často. Nejprve jsem měla strach
odjet sama, ale krajina mě velmi okouzlila. Navštívila jsem Madeiru, Korfu,
57

Almanach Kolektivní vina

Benátky, často jsem cestovala do Švýcarska nebo Uher. To je jen malý výčet. Také
jsem navštívila anglickou královnu Viktorii.
Prozradíte něco o svých koníčcích? Není tajemstvím, ţe je to sport a umělecká
tvorba.
Ráda podnikám dlouhé túry za jakéhokoliv počasí. Vycházky jsou
několikahodinové. Myslím, ţe dobře jezdím na koni, a ráda plavu. Jinak jiţ od
dětství ráda skládám básně a rybařím. Poslouchám hudbu a sama hraji na citeru
a klavír. Často také podporuji mladé talentované umělce.
To je obdivuhodné. Děkuji za rozhovor. :-)

(Zuzana Vincenciová a
Dominik Kroutil)
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Nevánoční atmosféra ve vánoční Praze
Od první chvíle, co jsem se dozvěděla, ţe budeme se školním sborem
vystupovat na Staroměstském náměstí, jsem měla ohledně vánoční Prahy velká
očekávání. Těšila jsem se na vánoční výzdobu, výlohy plné dárečků a světýlek, na
zmrzlé ruce, které by objímaly kelímek s horkým čajem. Tak jsem si představovala
vánoční Prahu.
Poslední dobou často slýchám lidi ve svém okolí říkat, ţe se jim nedaří nasát
tu správnou vánoční atmosféru. Je to tím, ţe není sníh? Nebo snad tím, jak já i
lidé mně blízcí stárneme a dospíváme? Ať uţ je to tak nebo tak, věřila jsem, ţe
v Praze kouzlo Vánoc znovu objevím.
Cestou na Staroměstské náměstí jsem se rozhlíţela kolem a aţ na pár světýlek
visících na pouličních lampách jsem si ničeho vánočního nevšimla. Kdyţ jsme vešli
na náměstí, moji pozornost ihned upoutal vánoční strom a mnoho stánků. Na
několika cedulích jsem četla nabídky s medovinou, trdelníkem, grogem, ani stánek
s vánočními ozdobami nechyběl. Lidé se fotili před vánočním stromem, pili
medovinu, ale atmosféra mi připadala úplně stejná jako v jakémkoli jiném ročním
období. Bylo ovšem teprve něco po poledni. Řekla jsem si tedy, ţe počkám na
večer, aţ stromek bude krásně svítit a vzduch se ochladí.
Odpoledne uteklo rychle a najednou jsme stáli na pódiu v rohu Staroměstského
náměstí, kousek od Domu u Kamenného zvonu. Přímo před námi stál nádherný
blikající a svítící strom. Zpívali jsme vánoční koledy a postupně se stmívalo. Při
poslední písni, Narodil se Kristus Pán, uţ byla tma jako v noci. A ten pocit, který
jsem tolik očekávala, na který jsem se tolik těšila, se i přes to všechno nedostavil.
Kdyţ jsme dozpívali, měli jsme ještě rozchod. Zoufale jsem si šla k jednomu
stánku koupit čaj a trdelník. Nemrzlo, a tak mi zima na ruce nebyla. Trdelník
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jsem si dala v Praze i o letních prázdninách. Cestou jsme se zastavili ještě ve
velkém obchodním domě Palladium, který se mi také nezdál o moc přeplněnější
neţ jindy.
A tak jsem z Prahy odjíţděla se stejnou vánoční nenáladou, jako jsem i
přijíţděla. Moţná ţe sníh ještě stihne napadnout a mě osloví duch Vánoc. A pokud
ani to ne, budu vzpomínat na bílé Vánoce, které bývaly před několika lety
s miskou cukroví na klíně a u sledování pohádek.

(Barbora Bišková
z hodiny Čj)
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Musíme si pomáhat
Kaţdý to známe nebo jsme zaţívali. Ráno vstanu a hned jsem znechucen
z toho, ţe musím zase do školy. Balím si věci do ruksaku a zjišťuji, ţe jsem zase
zapomněl dvacet úkolů, které nám navalily nevrlé učitelky. Tak se tedy odváţím
vyrazit do našeho nevelkého ústavu s pocitem nevraţivosti. Uţ jenom co vylezu
z povozu, můj odpor se čím dál více znásobuje a jen zahlídnu roh školy, tak bych
byl nejradši v těle jepice, jelikoţ bych nemusel trpět toto strádání. Vstupuji do
školního klubu, abych se tohoto pocitu pokusil zbavit tím, ţe se zapovídám se
svými spolubojovníky z jiných tříd.
Kdyţ uţ nastane čas uchýlit se do lavic a přetrpět ten nekonečný den,
spěchám do školy. Projdu zadními dveřmi školy a hned do třídy, jelikoţ jsem
slušný a pečlivý hošík. Přichystám si učení a sedím v lavici a čekám na paní
učitelku, neţ přijde. Slušně se chovám, hlásím se, vše vím a nejsem drzý. Nevím,
proč na mě paní učitelka celoročně křičí, a to bez přestání. Důvody nemá, proč
mám být týrán?
První dvě hodiny uběhnou rychle jako Pistorius bez protéz. Zazvoní na velkou
přestávku a co se stane? Všichni se zvednou a jdou ze třídy pryč. Nevím, jestli to
je tím, ţe to tam páchne jako pět let nemytá noha, nebo ţe tam je vedro jako
v poušti Gobi. Moţná to je jeden z důvodů, ale ten nejzásadnější je ten, ţe se
v naší třídě moc nemusíme. Kaţdý kaţdého pomlouvá a nadávají na sebe. No
nedivte se, kdyţ se kaţdý nechová podle očekávání druhých a ti druzí zase podle
očekávání třetích a tak dále. Kdyby se kaţdý choval tak, jak doufá, ţe se bude
druhý chovat, jak by bylo na světě krásně. Bohuţel se toto neděje, a kdybyste se
doţadoval v naší třídě podpory, tak vám bude naskytnuta holá zadnice, abyste ji
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laskavě polaskal. Tak to chodí na tomto milém světe, tak proč si neprocvičit
základy uţ v mládí? Holt ţivot je pes.
„Musíme si pomáhat“ toť věta pro čecháčky. Radši plivnout na umírajícího, neţ
pomoc bohatému.

(Jan Doleţal)
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Volnost, rovnost, sesterství
„Paní místopředsedkyně, o čem se bude dnes v zasedání jednat?“ Za oslnivých
záblesků fotoaparátů zastoupila reportérka televize Féminix místopředsedkyni dveře
do zasedacího sálu.
„Po překvapujících výsledcích voleb, kde drtivě vyhrála Feministická strana
česká, byla paní předsedkyni doručena ţádost Maskulinistické strany Čech a Moravy
o projednání jisté,“ odkašlala si a významně se podívala na svého kolegu,
„záleţitosti. O podrobnostech se dozvíte později. Děkuji,“ odbyla mávnutím ruky
nadechující se ţenu s nechápavým výrazem a mikrofonem v ruce a razantně se
protlačila do sálu a zabouchla dveře.
„Váţené paní poslankyně, váţení páni poslanci, přeji pěkné dopoledne, váţení
členové vlády, zahajuji první den 225. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás
na ní vítám,“ započala otráveně svoji řeč paní místopředsedkyně MUDr. Helena
Adámková.
„Budeme projednávat otázku feminismu a maskulinismu. Prosím pana Jana
Roda, doktora z genderového výzkumu, aby promluvil.“
„Děkuji. Jak jste si jistě uţ všimli, po výhře FSČ ve volbách začala MSČM
protestovat a chtěla projednat jisté zákony ohledně práv muţů na mateřské
činnosti a podobně.“
„Přišlo nám nespravedlivé, ţe se feministky dostaly uţ i na nejvyšší místa státu,
je to zvrhlé, vládnout měl muţ odjakţiva,“ přerušil doktora člen MSČM Karel Král.
„Zvrhlé? Stát si nás zvolil. Chce nás do předních řad,“ ozvala se podráţděně
poslankyně Hana Soběstačná.
„Pane Králi, paní Soběstačná, upozorňuji vás, ţe jste nebyli vyzváni k projevu,“
důrazně oslovila místopředsedkyně jmenované spíš z povinnosti. Očividně ji bavilo
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pozorovat, jak po sobě členové opozicí štěkají jako letití manţelé nebo psi.
„Prosím, pokračujte, pane doktore.“
„Děkuji. Chtěl bych ale slyšet mluvčího Maskulinistické strany Čech a Moravy,
aby nám sdělil, co MSČM na vůli lidu vadí.“
„Souhlasím s panem doktorem,“ drze křikla paní Soběstačná.
„Dobrá, máte slovo, pane Adame Citlivý,“ vyzvala místopředsedkyně mluvčího.
„Děkuji, paní místopředsedkyně,“ podíval se jí tvrdě do očí s lehkým ironickým
úšklebkem, „Feministická strana česká má před námi lehký náskok v zaloţení
strany, přesto si myslím, ţe je brzy doţeneme,“ obrátil se k poslankyni Soběstačné.
„Před lety bylo muţům umoţněno nastoupit na mateřskou dovolenou. MSČM
nadchly objevy maskulinistického výzkumu a často se nám ozývají muţi, ţe by si
chtěli vyzkoušet roli matky kompletně. I s porodem.“
V sálu se na chvíli rozhostilo úplné ticho. To prolomilo osudové prohlášení
předsedkyně FSČ Evy Chlupaté: „První chybu jsme udělali před sto lety, kdyţ
jsme jim umoţnili být u porodu. Teď budou chtít víc a víc.“
Pan Citlivý se zlověstně zachechtal a sál osvítil blesk.
Zasedací sál se rozbzučel jako včelí úl, jak se začaly feministky s maskulinisty
hádat. Pak začaly vzduchem létat ţidle a válečnou vřavu prořízl hlasitý výkřik
vysokého tónu. Předsedkyně Chlupatá se se stolem v rukou ohromeně, trochu i
znechuceně, podívala na mluvčího Citlivého.
Ten jen hrdě vypnul hruď se slovy: „Mám právo křičet jako ţena!“
(Kristýna Jirásková do
Evropy ve škole – 3. místo)
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Bronzová Kristýna Jirásková
Třetí místo v celostátním kole literární soutěţe Evropa ve škole! Ano, právě
toto místo si odvezla z Prahy naše šikovná a nadějná spoluţačka Kristýna
Jirásková a já si nemůţu odpustit krátký rozhovor.
Mohla bys nám připomenout, jaké téma sis vybrala a proč?
Jestli si vzpomínáte, jak jsme psali tu slohovku, tak jsem si vybrala článek o
genderovém násilí a vybrala jsem si ho, protoţe se mi ta ostatní témata nelíbila.
Studovat historii Karla IV. se mi nechtělo a z hodin dějepisu toho nevím tolik,
abych na tom vystavěla text. Takţe volba byla jasná.
Kde jsi čerpala inspiraci k vytvoření svého textu?
Já jsem to vlastně psala na poslední chvíli, byla jsem vynervovaná a uţ jsem
nad tím nechtěla moc přemýšlet. Tak jsem to vlastně tak trochu z trucu napsala
v ironickém tónu.
Jak dlouho ti trvala práce na textu?
Tak hodinu a půl.
Čekala jsi, ţe se umístíš na tak vysoké příčce?
Vůbec ne, překvapilo mě uţ krajské kolo, ve kterém jsem dostala čestné
uznání. Porota se hodně rozmýšlela, jestli mě pošlou dál. Nakonec poslali a
dopadlo to překvapivě.
Kolik jsi vlastně měla ve své kategorii konkurentů?
V celostátním kole bylo v mé kategorii 26 prací.
Jak probíhalo vyhlašování a udílení cen?
No (smích), do Prahy jsme jely s paní učitelkou Skalskou 30. května. Zrovna
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ten den bylo hrozné horko a vyhlašování bylo dost
pozdě, takţe jsme celý ten parný den strávily v Praze.
Odpoledne jsme pak šly na prohlídku parlamentu.
Takţe se vyhlašování výsledků odehrávalo v tom
parlamentu, který známe z televizních obrazovek?
Přímo tam ne, ale taky jsme se tam byly podívat.
Vyhlašování proběhlo v zimní zahradě se skleněnou
střechou, kde byly vystaveny i výtvarné práce. Bylo
strašné horko, protoţe tam celou dobu svítilo sluníčko.
Bylo nás tam asi 80, a nikdo tam kupodivu nezkolaboval,
takţe to nakonec dopadlo dobře (smích).
Co bys vzkázala ostatním studentům, kteří by chtěli jít ve
tvých stopách?
No, hlavně čtěte. V psaní vás ovlivňují hlavně kníţky, které čtete. Nehledě na
to, ţe čtení ovlivňuje i vaše vyjadřování. Jo, a učte se češtinu!
Poděkovala jsem Kristýně za její čas a s úsměvem jsme se odebraly na hodinu
biologie.

(Olga Kuttelwascherová)
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Kristýna Jirásková. Dívka s mnoha zájmy tentokrát uspěla v
celostátní soutěţi!
Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, Národní institut pro další
vzdělávání a Český národní komitét soutěţe Evropa ve škole vyhlásilo ve školním
roce 2015/2016 25. ročník výtvarné a literární soutěţe Evropa ve škole.
Naše spoluţačka ze sexty, Kristýna Jirásková, se zúčastnila literární části této
soutěţe. Vyhlášení se konalo v Praze, coţ uţ něco znamená. S paní učitelkou se
vydala do parlamentu ČR. Kristýna psala na téma Evropského roku boje proti
násilí na ţenách a dívkách (genderovému násilí). Její práce se opravdu povedla a
získala třetí místo. Určitě není co kritizovat, ne kaţdému se takový úspěch povede.
Navíc, kdyţ je to celostátní soutěţ. Myslím, ţe si zaslouţí uznání!

(Kristián Kusý)
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„Ze zápisníku mé paměti“
aneb Ţivot by byl pro nás jednodušší, kdybychom si nic
nepamatovali
Kaţdý z nás má ve své paměti uloţeny jak dobré, tak i špatné záţitky,
které si s sebou neseme mnohdy i celý ţivot. Na špatné proţitky by člověk někdy
nejraději hned zapomněl. Bylo by pro nás váţně jednodušší, kdybychom vše
vymazali „ze zápisníku své paměti“?
Ať chceme nebo ne, v ţivotě se nevyhneme situacím, které nejsou zrovna
úsměvné. Trápíme se. Přemýšlíme nad nimi. Chceme zapomenout. Zapomenout a
osvobodit se od starostí. Ale je to správně? Myslím si, ţe kaţdá zkušenost, ať uţ
dobrá, nebo špatná, nám dá něco do ţivota. Je to nová šance poučit se. A jak
bychom se poučili v dalších situacích bez paměti, a tudíţ i bez nabytých
zkušeností?
V paměti si ukládáme i vzpomínky. O ně bychom také přišli. Jaký by byl náš
ţivot bez vzpomínek? Já osobně bych nechtěla přijít například o vzpomínky z
dětství. Vţdy, kdyţ se k nim v mysli vracím, usmívám se. A ve špatných chvílích
mě hodně povzbudí.
V Shakespearově díle to Hamlet vidí jinak. Chce zapomenout na svého otce,
aby se jiţ netrápil tím, ţe ho ztratil. Na jednu stranu s Hamletem souhlasím. On
má přece vedle sebe svou matku a nedovede si vysvětlit, jak je moţné, ţe tak
rychle mohla zapomenout na vlastního manţela, provdat se za jeho bratra a ještě
dělat jakoby nic. V jeho situaci bych asi touţila po tomtéţ. Ale na druhou stranu
kdyţ uchovává ve své paměti i vzpomínky na svého otce, nikdo mu je nemůţe
vzít. Patří jemu a má na ně právo jako všichni ostatní.
Všechno má své pro i proti. Stejně tak i síla lidské paměti. Ale co bychom byli
bez ní? Jaký by byl ţivot bez špatných záţitků i bez vzpomínání na staré dobré
časy? Opravdu bychom se chtěli chovat jako roboti? Znát jen význam slova „teď“?

(Olga Kuttelwascherová z hodiny Čj)
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KOLEKTIVNÍ VINA A SPORT

Někteří se viru snaţí odolávat.
Jsou nenakaţení, ale nemůţou na
olympiádu odjet. Protoţe jsou
nakaţení jejich kamarádi nebo
protoţe je háţou do jednoho pytle
viníků s kamarády Putina a jeho
expanzivní politikou. Kaţdopádně
virus „D" je rozšířený v-atletickémšude. Nejen v řadách Vláďových
atletických vojáčků, ale moţná i
někde v našich ţilách..

Přípravy na olympiádu v Riu
téměř finišují. Téměř hotovo, téměř
zcela vyčerpaný stát. Jak finančně,
tak ekonomicky. A Rusko nepojede.
Hodně ještě před pár měsíci
natěšených fanoušků taky ne. Kvůli
viru. Viru zika a viru „doping".
O viru zika uţ všichni ví. Virus
„doping" tak známý není, nebo spíš
jak u koho... V Rusku asi známý je,
ale taky ne u všech.

(Kristýna Jirásková)
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MGR. JAN PASEKA: „MÁM RÁD, KDYŢ SE NA MNE DRUZÍ SMĚJÍ.“
Kdo by neznal našeho vţdy usměvavého a velmi charismatického spirituála Jana
Paseku? Oblíbili si ho nejen jeho ţáci a kolegové, ale i ostatní, kteří ho jen míjí
na chodbách.
P. Jan na našem gymnáziu působí jiţ pět let, ale ne vţdy se chtěl stát knězem.
Mezi jeho obdivované a vytouţené profese patřili například strojvedoucí, popeláři,
nebo dokonce práce v pohřební sluţbě. Ve volném čase ho nejčastěji najdeme
s knihou v ruce, nebo v obklopení mladých lidí.
Jste rád ve funkci spirituála?
Ano, musím říct, ţe to je pro mě další škola, protoţe jsem se během těchto pěti
let, co jsem tuto funkci dělal, naučil spoustu věcem. Ať uţ kolem vedení mladých
lidí, rozhovorů s nimi nebo i co se týká výuky tady ve škole.
Co se Vám na ní nejvíce líbí?
Je to práce velmi různorodá. Není to jenom o učení nebo duchovní činnosti. Ale
je to široká škála činností.
Očekával jste něco jiného?
Kdyţ jsem před pěti lety dostal od pana biskupa dekret o tom, ţe mám být
spirituálem, tak moje první představa byla ta, ţe tato funkce bude hlavně o
duchovní stránce nebo ţe budu učit nějaký předmět. Nepředstavoval jsem si pod tím
takové akce, na které jsem jezdil, jako například na setkání vedení církevních škol
apod. Spíše takovou klasiku.
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Myslím si, ţe výuka o Bohu je v prostředí mezi nevěřícími lidmi hodně těţká. Bál
jste se toho, jak Vás ţáci nebo kolegové přijmou?
Ţe bych se bál nějakého odmítání, to se říci nedá. Říkal jsem si, ţe kdyţ jdu na
církevní školu, tak se předpokládá, ţe se na ní člověk s náboţenstvím setká. Je to
úplně stejné, jako kdyţ se jde člověk vyučit kuchařem, také se na škole bude učit
vařit. Takţe kdyţ jde někdo na církevní školu, předpokládá se, ţe se tam v nějaké
míře o Bohu mluvit bude. Počítal jsem s tím, ţe tady bude hodně lidí, kteří víru
nepraktikují nebo v Boha nevěří. Ale zároveň jsem to vnímal jako šanci, jak
s takovými lidmi navázat rozhovor.
Jaký je Váš trik na oslovení nevěřících, ale i věřících lidí?
Nevím, do jaké míry se mi to podařilo, to musí posoudit jiní, ale myslím si, ţe
kdyţ máme druhým lidem svědčit o Bohu, tak první předpoklad je ten, ţe my jsme
normální. Ţe se chováme normálně a nepohybujeme se někde v oblacích na nějakém
mráčku nebo pořád neklečíme. V teologii se říká, ţe nadpřirozenost předpokládá
přirozenost. Takţe jsem do této funkce šel s tím, ţe budu normální a normálním
způsobem ostatním ukazovat o Bohu.
Existuje nějaká otázka, na kterou neumíte nevěřícímu člověku odpovědět?
Určitě. Kdyţ se dostáváme k jádru křesťanství, tak nemůţeme všechno pochopit.
Například, ţe je Bůh jeden, ale je ve třech osobách. Ţe není jeden ale tři, ale ţe
nejsou tři ale jeden. A dnešní člověk chce tyto věci chápat. A kdyţ se dostáváme
k jádru, musíme přiznat, ţe nevíme, je to pro nás tajemstvím. Ale na druhou
stranu, kdyţ věříme v Boha, který je pro nás nejdokonalejší, tak co by to bylo za
Boha, kdybychom ho pochopili. To uţ by nebyl Bůh, nebyl by ten nejvyšší. (smích)
Na konci tohoto školního roku budete odcházet. Bude se Vám po našem gymnáziu
stýskat?
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Určitě po gymnáziu jako celku, protoţe jsem tu potkal spoustu dobrých a
krásných lidí. Musím říct, ţe atmosféra tu byla velmi přátelská. Nezaţil jsem tu
nikoho, kdo by šel proti mně. Spíše jsem potkával usměvavé lidi s dobrou náladou.
Takţe celé toto prostředí mi bude chybět, ale změna je ţivot.
A nakonec, co byste vzkázal svým studentům nebo kolegům?
O této otázce teď hodně přemýšlím, i v souvislosti s rokem milosrdenstvím.
Letos jsem si nejvíce uvědomil, ţe jsme Boţí děti. Zní to moţná infantilně, ale je to
pravda. Je to ten nejkrásnější titul kaţdého člověka. Takţe bych přál všem
studentům, učitelům i sám sobě, abychom si více uvědomovali, ţe jsme Boţí děti
v tom dobrém slova smyslu.

(Lucie Tesařová)
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Strasti pozemské
Přes den se jen přetvářet,
nové vztahy vytvářet.
V noci slzy ukrývat,
na zlé skutky vzpomínat.
Kamarádem pro kaţdého,
všem i pevnou oporou
aby nikdo neznal chlapce ubohého,
který schovává se pod norou.
Sluneční svit kdyţ objeví se,
nový ohoz a člověk dostaví se.
Chvíle samoty se stává vysvobozením,
co dělat s tímto divným stvořením?
Sebevraţedné myšlenky jako kaţdý druh
myšlenky o tom, ţe tenhle svět mě vlastně nudí.
Doma zaţívání psychických potíţí
z toho jak rodina na mě nahlíţí.
Denně procházet kolem důchodkyně,
co se chová jako ňáká vévodkyně.
Od mala mě nesnáší
a co to vlastně přináší?
Kaţdodenní stres a bolest
mladičkého studenta
a chuť svůj ţivot dovést
či zprovodit ze světa.
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Kaţdý aspoň jednou přemýšlel nad ţivotem a smrtí.
Ţivotní události k tomu prostě často nutí.
Kdo to nikdy nezaţil
má velké štěstí
a vţdycky se jen všem snaţil
být zatnutou pěstí.
Pomoc se těţko hledá,
ale kdo říká, ţe se to nedá,
nesnaţil se dost.
Přitom stačí jen poţádat
blízkého o pomoc.
Dalším řešením je najít smysl,
smysl pro co ţít,
naprosto vyčistit si mysl
a ve fantazijním světě být.
Mým smyslem a mou silou
stala se dívka,
dívka, která odhodlána být mou milou,
přistřihla mi pírka.
Je to další z moţností
jak se z toho dostat,
není třeba znalostí,
jen záchvat lásky dostat.
Samozřejmě, ţe nezmizí to úplně,
ale díky tomu mění se emoční náplně.
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Pořád přetvářet se budete,
ale k lepšímu ţivotu se trochu nahnete.
Kaţdý myslí, ţe zná mě,
ale tato pravomoc patří jenom jedné dámě.
Ať si kaţdý co chce říká,
ale mě se tento ţivot týká!

(Tomáš Kyncl)
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Anna Havlová
*7. 11.
Bydlí v Prosetíně a má dvě sestry. Z domu má výhled na
fotbalové hřiště, kde tráví spoustu času. Ráda chodí s přáteli ven,
a kdyţ je teplo, chodí se koupat do lomu, kde skáče ze skal do
vody. Nemá problém jít si s kluky zahrát fotbal, nebo je alespoň sledovat. Anička je
často usměvavá a veselá, ale kdyţ začne křičet, je lepší utéct někam hodně daleko. Je
hodná a kaţdá chvíle strávená v její blízkosti je úţasná.

Jana Vítová
*14. 10.
Věčně usměvavá a občas trochu drzá, to je Janča. Pochází ze
Skutče, kde bydlí s rodiči a starším bratrem. Nejraději tráví čas
se svými kamarády, protoţe nesnáší samotu. Je pro kaţdou
legraci, kterou vymyslíme, ale kdyţ je jí to proti srsti, dokáţe se pořádně
rozzlobit. Miluje kníţky a dobré komediální filmy. Nemusíte se jí bát na něco zeptat,
protoţe pokud ví, tak poradí – pokud tedy pochopíte její vysvětlování .

Kristýna Jirásková

*18. 4.
Své útlé dětství proţila v Náchodě, ze kterého se později
přestěhovali do Radimi, kde se svými čtyřmi sourozenci objevovala
krásu vesnického ţivota. Po základní škole v Luţi odešla na
gymnázium do Skutče. Kristýna vyniká nejen hudebním, ale i
výtvarným nadáním. Od dětství hraje na housle, klavír, flétnu a krásně zpívá. Tato
mladá, sympatická, chytrá dívka miluje karamelové bonbony a jídlo, kterým jí radost
nikdy neuděláte, jsou játra. Svůj volný čas ráda tráví v přírodě s foťákem nebo dobrou
knihou v ruce.
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Šimon Lenoch
*5. 6.
Spousta z nás jistě zná Šimona jako hokejistu, který má sen se
jednou stát slavným hráčem. Ale to není vše, na čem Šimonovi
záleţí. Chtěl by být i zubařem a jeho výsledky ve škole se stále
zlepšují. Především v Ch a chodí také na praktika z tohoto předmětu. Má dobrý
charakter a nudu s ním nezaţijete. Má i své šťastné číslo, které má jak na svém
dresu, tak i za svým podpisem a odpovídá i jeho momentálnímu věku. S poznáváním
nových lidí nemá vůbec problém. Kdyţ se mu pod nos dostane nějaké to jídlo, tak
jím vůbec nepohrdne.

Barbora Šafránková

*11. 8.
Nejmladší člen naší třídy miluje exotické ovoce a módu. Hned na
první pohled poznáte, ţe se, dle svého charakteru, narodila do
správného znamení zvěrokruhu. Patří mezi silně vlivné ţáky třídy
sexty. Ráda maluje a hlavně tvoří a věnuje se modellingu, takţe se
nelekejte, kdyţ s ní budete někde na výletě nebo na zajímavém místě, aţ na vás
bude naléhat slovy: „Vyfotíš mě tady, prosím?“

Jan Doležal

*31. 8.
Po ukončení studia základní školy v Rané se rozhodl odejít na
gymnázium ve Skutči. Mezi jeho oblíbené předměty patří
samozřejmě český jazyk a matematika. Jednou z jeho
oblíbených knih je Čapkova Dášenka nebo Cantenburské povídky. Kromě literatury se
rád věnuje kresbě. Ještě nezemřel a určitě všichni doufáme, ţe se to dlouho nestane.
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Barbora Bišková
*15. 7.
Na chodbě ji nepotkáte jinak neţ s úsměvem na tváři. Na první
pohled byste řekli, ţe je to malá, tichá osůbka, ale ve skutečnosti je
to číslo. Má skvělý smysl pro humor a nikdy se s ní člověk nenudí.
Je to velmi inteligentní člověk. Zajímá ji téměř vše, co existuje, a všemu chce rozumět.
Co se týče školy, baví ji všechno kromě matematiky. Mimo školu ráda čte, nádherně
zpívá nebo hraje na klavír. Často ji můţete vidět tancovat na „fesťáku“.

Dominik Kroutil
*12. 3.
Jakoţto nejstarší člen naší třídy je Dominik také njesvědomitějším
ţákem tohoto náhodného uskupení indiviuí. Nejen učení je ale
jeho náplní volného času. Minimálně třikrát do týdne je skloněn nad podlahou ve
sportovní hale s hokejkou v ruce a děrovaným bílým míčkem před sebou. Obliby se
dočká nejenom u učitelů pro svoji důslednou přípravu, ale taky u svých spoluţáků.
Dominik je naslouchavý, milý a rád se s vámi zasměje.

Hana Sejkorová
*17. 7.
Je skoro nejmladší a úplně nejmenší bytostí u nás ve třídě.
Nemluví moc často, ale povídat se s ní dá moc dobře. Je
hrdou hasičkou a skautkou. Baví ji přírodní vědy, ve kterých
přirozeně velmi dobře vyniká. Kdyţ potřebujete pomoct nebo poradit,
ráda vám vţdy vyjde vstříc.
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Kristián Kusý
*27. 3.
Mladý nadějný komentátor bydlí ve Skutči, zde také navštěvuje
místní gymnázium. Je nejen zdařilým studentem ale také
výborným sportovcem. Mezi jeho oblíbené předměty se řadí
především anglický jazyk ale hned v závěsu německý jazyk společně s IVT.
V pozdějších letech by chtěl ţít v anglicky mluvících zemích a tam moţná i rozvíjet
svoje komentátorské dovednosti.

Lucie Tesařová
*15. 5.
Pokud jí budete chtít popřát, tak s sebou vezměte velkou
čokoládu, nejlépe oříškovou.
Poznáte ji podle dlouhých tmavě hnědých vlasů, ráda se směje a
vymalovává omalovánky. Často ji na chodbě potkáte v pánské společnosti, ale
dámská taky není výjimkou. Má ráda své tři mladší sourozence, coţ se odráţí v její
starostlivé a neuvěřitelně milé povaze. Na školní scéně si její srdce získala
matematika a přírodní vědy, kterými by se v budoucnosti ráda věnovala.

Natálie Jeníková
*27. 6.
Natka je milá a hodná. Velmi dobře hraje na kytaru a svůj
volný čas tráví tancem. Ráda luští kříţovky a matematické
rébusy. Poslouchá i váţnou hudbu. Myslím si, ţe je hodně pracovitá, chytrá a
učenlivá. Ţije v malém městě se svými rodiči a starším bratrem Kamilem.
V budoucnu by se ráda věnovala právě hudbě nebo ekologii. Záchrana planety je
pro ni na prvním místě.
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Olga Kuttelwascherová
*21. 3.
Říká o sobě, ţe je stydlivá. Na první pohled to tak občas
můţe vypadat, ale věřte, ţe po chvíli v její přítomnosti
nebudete věřit svým smyslům, protoţe tahle holka je blázen
s dost specifickým humorem, který vám zpočátku nemusí připadat vtipný. Stojí si za
svým názorem a je schopná se poprat, pokud jí tvrdíte něco jiného a ona ví, ţe má
pravdu. Často a s nadšením běhá s hasičskou hadicí v ruce a v mezičase hraje na
kytaru a krásně zpívá. Má vynikající logické uvaţování a matematika a fyzika jí jdou
natolik dobře, ţe s tím určitě občas své spoluţáky rozčiluje.

Ondřej Zástěra
*25. 5.
Studuje druhým rokem zdejší gymnázium. Před tím navštěvoval
základní školu v Proseči. Pochází z Proseče a mezi jeho
nejoblíbenější koníčky patří airsoft, fotbal, běhání a nejvíce tedy
sport a vojenství. Ve škole má zájem o tělocvik, zeměpis, dějepis, biologii a rád by
se učil i ruštinu. Po gymnáziu by chtěl dále pokračovat ve studiu a to na Fakultě
tělesné výchovy v Liberci nebo v Olomouci.

Šimon Kryl

*15. 6.
Patří mezi ne moc známé komiky třídy sexty. Jeho ironický
a provokatérský humor si naše třída velmi oblíbila, coţ se
nedá tolik tvrdit o pedagogickém sboru, který se
nachomýtne pod Šimonovou uměleckou slinou. Jeho mluva však často působí
uhlazeným stylem a jistě se celá třída shodne, ţe je Šimon v jádru pravý kamarád a
spoluţák jaksepatří.
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Tomáš Kyncl

*1. 6.
Tomáš, kterého čáp nadělil do kolébky rodičům na Den dětí,
pochází z malebné vesnice Vojtěchova a se svými třemi
staršími bratry kaţdý den oţivují okolí. Tomáš je výborný
hudebník a ve svých 17-ti letech hraje v minimálně dvou dechových kapelách. Svým
smyslem pro humor si získal kamarády nejen ve své věkové kategorii, ale i
ve starší a mladší. Je to okouzlující mladík, ze kterého se dámám všeho věku
podlamují kolena. Ve třídě ho nepřehlédnete, neboť je to náš alfasamec.

Vojtěch Nekvapil

*16. 7.
Hned na první pohled působí sympaticky a dokáţe se bavit
úplně s kaţdým. Jeho specifickým znakem je smích. Vojta je
člověk, který má tak nakaţlivý smích, ţe dokáţe rozesmát
snad i kámen. Ve volném čase tančí. Chodí do taneční skupiny. Jsou úţasní. Vyhráli
několik soutěţí. Mohlo by se zdát, ţe po tolika výhrách bude Vojta namyšlený, ale to
vůbec není pravda. Je to hodně skromný člověk.

Zuzana Vincenciová
*13. 1.
Dětství na vesnici výrazně ovlivnilo její dnešní způsob ţivota.
Miluje vyšívání za poslechu váţné hudby a nikdy neopovrhne
nabídku účastnit se dobrovolného řešení matematických příkladů. Je členkou mnoha
skupin, které bojují za práva lidí a zvířat. Přestoţe její duše utrpěla spoustu bolesti,
je velmi laskavá a hodná. Myslím, ţe by si ze Zuzanky měl kaţdý vzít příklad. Kdyby
lbyli lidé alespoň z malé části jako ona, byl by svět krásné místo. A také je vegan.
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„Délka minuty závisí na tom, na které straně dveří od záchodu se nalézáš.“


„Je to zelený, je to rostlina a můţete to dostat v restauraci na talíři. Co to je?“
„Chobotnice!“

„Nemá to zuby a čelisti. Co je to?“
„Slon!“

„Vy se sem jen chodíte schovávat před sněhem a před větrem.“
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!BREAKING NEWS!
Budeš nám chybět, Honzo.
A ty taky, Zuzko.


83
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A nakonec další hlášky jako takové...
„A piraňů je kolik druhů?"
„Máma včelky Máji je takovej červor.“
„K čemu ornitologové pouţívají sovy?“ „K vycpávání.“
„Ukaţ mi Moháč a jdi ke koši!“
„Pardon, mě nějak vybouchla propiska v ruce.“
„Jak se jmenovala ta hora, ze který koukal otec Říp?“
„Nevím, proč pořád ucpávají ty záchody, pak musí přijet cucflek a vyčistit to, a to taky
něco stojí.“
„Jakou barvu má ještěrka obecná?“ „Obecnou.“
„Matematika je jako knedlík...“
„Šup šups.“
„Odtemněte.“
„A paní učitelko,..?“ „Ne, ne, děkuji!“

