


Slovo šéfredaktora
Drazí čtenáři a čtenářky,
Lednové číslo, neboli maturitní plesový speciál, který právě držíte v rukou, je nejvzácnějším 
číslem z celého roku. Obsahuje totiž rozloučení se čtvrtými ročníky, které za pár měsíců školu 
nadobro opustí. Můžete si přečíst poslední rady třídních učitelů maturantům, stejně jako po-
rovnat jejich vzpomínky s pohledem na školu samotných čtvrťáků. Kromě těchto článků pl-
ných nostalgie, zážitků a pocitů zde naleznete i výborné recepty pro zahřátí, sportovní rubriku 
a mnoho dalšího. 
Užijte si listování tímto číslem a držte palce čtvrťákům při maturitě a přijímacích zkouškách 
na vysoké školy. Všem přeji, ať jim rok 2016 přinese jen to nejlepší a hlavně ať je na co vzpo-
mínat.

Lucie Krejzlová
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Zpráva z redakce
S příchodem nového měsíce vám naše pil-

ná redakce přináší další číslo školního časo-
pisu. Tento díl není speciální pouze tím, že 
jsme ho skutečně stihli vydat včas a během 
hektického ledna, kdy jsme všichni ve stresu 
kvůli uzavírání pololetních známek. Ani kvů-
li tomu, že se jedná o první letošní vydání, 
ale protože je věnovaný všem letošním ma-
turantům a jejich profesorům. A že to nebylo 
nic lehkého. Články se střádali kvůli blížící 
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se klasifikaci mnohem pomaleji a i samotné 
vyrábění časopisu bylo zbrzděno a naše uzá-
věrka se blížila a nakonec to téměř všichni 
stačili.

Sbírání článku do nového čísla tedy sice 
bylo o něco komplikovanější než obvykle, 
ale o to pestřejší články jsme dali dohroma-
dy. Takže tímto za celou naši redakci děkuji 
každému studentovi, maturantovi a profeso-
rům, kteří se zapojili a společně s námi při-
spěli svými články do plesového speciálu 
a umožnili, tak jeho vydání.   

Hana Al-Jamal

Některé sychravé prosincové dny byly 
jako dělané na to, aby člověk zůstal schova-
ný pod peřinou a spal 24 hodin v kuse.  Jindy 
ale stálo za to být vzhůru a pořádně si daný 
den vychutnat. Tím nemám na mysli pouze 
Štědrý den nebo Silvestr.  Takové sobotní po-
hodové odpoledne je jako stvořené pro malé 
obohacení duše. Já jednu takovou prosinco-
vou sobotu vyrazila na výstavu. Tento školní 
rok to byla už čtvrtá. Tajemné dálky, Umělci 
a proroci, Brave New World – tyto expozi-
ce jsem navštívila povinně, jelikož maturu-
ji z výtvarné výchovy. Výstavu umělkyně 
Marie Čermínové jinak známé pod jménem 
Toyen, jsem ale chtěla vidět zcela dobrovol-
ně.  

Vždy jsem do muzeí chodila ráda. Jsou to 
místa plná inspirace vznášející se mezi ná-
vštěvníky, kteří si potichu šeptají své názory. 
Výstava Toyen se konala v Muzeu Kampa, 
které je mi velmi sympatické svými prostory. 
Nejsou ani příliš rozlehlé ani nijak stísněné 
a veškeré výstavy, které jsem zde navštívila 

na mě zapůsobily. S Toyen to nebylo jinak. 
Její surrealistické obrazy jsou plné tajemství 
a skrytých významů. Při jejich prohlížení 
jsem nejvíce přemýšlela nad tím, jak takový-
hle motiv někoho napadne. Měla Toyen přes-
nou představu toho, jak chce, aby výsledný 
obraz vypadal nebo prostě začala malovat 
a její ruce vytvořily to, co Toyen ani sama 
nečekala? Z výstavy jsem odcházela plná 
pozitivní energie s chutí také něco vytvořit. 
K namalování obrazu jsem se sice nedostala, 
ale aspoň vám o tom píšu. Výstavy totiž ne-
jsou jen akcí, která vás vytrhne ze školní ruti-
ny, když jdete se třídou na exkurzi. Vyberete 
si něco, co vás doopravdy zajímá, ať už to 
je výstava, divadelní představení, film v kině 
nebo třeba autorské čtení poezie a necháte se 
inspirovat a motivovat k novým myšlenkám, 
postojům, tvorbě nebo pohledu na svět. Pra-
ha je jedním ze světových kulturních dějišť, 
které nabízí nepřeberné množství různých 
akcí a událostí. Stačí si jen najít to pravé oře-
chové.

Lucie Krejzlová

Vzhůru za kulturou



Vzkazy maturantům

Zdá se to nedávno, kdy mi na konci sekun-
dy předala paní prof. Wirthová Vaši třídu. Od 
této doby uplynulo několik let, během kte-
rých se mnohé změnilo. Proměnil se kolektiv 

Vaší třídy i učitelský sbor, přesunuli jsme se 
z budovy ZŠ Curie do budovy v Jindřišské 
a v neposlední řadě jste Vy (i když to občas 
není na první pohled zcela zřejmé) dospěli. 
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Milé maturantky, milí maturanti z oktávy B
Pro oktávu B

Vše, co potřebujete vědět, abyste žili dob-
rý život, jste se naučili nejen v mateřské ško-
le a v navazujících stupních ale hlavně v ro-
dině. Važte si všech, kteří vás vychovávali 
a vzdělávali.

Jste teď lidé hotoví, dospělí, schopní roz-
hodovat se a nést odpovědnost. Vše, byť za-
tím nerozvinutě, máte již v sobě. Jděte, žijte, 
jednejte. A co že jste se to naučili, podle čeho 
že se to máte rozhodovat? Však vy víte, co je 
k dobrému a vede k životu, a co je ke zlému 
a vede k nicotě. Víte, co je ctnost a co ne-
řest. Víte, čeho si vážit, o co usilovat a kde 
nacházet štěstí. Pokud přece jenom sem tam 

zaváháte a nebudete si vědět rady, ptejte se 
osvědčených zdrojů: moudré tradice lidské-
ho rodu, dávné i živoucí, a svého svědomí.

Vodítkem ať vám je po celý život touha po 
skutečném a opravdovém. Vodítkem ať vám 
je touha po dobrém a po nejvyšším účelu vše-
ho bytí – po lásce. Jinde smysl života nehle-
dejte. Není jinde.

A přesto že budete v životě nesčetněkrát 
bojovat, vítězit i prohrávat, přeji si, abyste 
v hloubi svého srdce nakonec vždy nacházeli 
pokoj, setrvávali v něm a rozmnožovali jej 
pro druhé.

Martin Šnajdr

Mým oktavánům.
Pro oktávu A



Jako by to bylo včera, co se na našem, 
dlouhou dobu jenom vyšším gymnáziu, zača-
li objevovat studenti, kteří svým vzrůstem a 
chováním patřili spíše na základní školu. Pa-
matuji si, že jsme s kolegyněmi zvyklými na 
starší, důstojnější a poněkud rozvláčněji se 
pohybující adolescenty s překvapením a ně-
kdy i podivem hleděli na ty „malinké“ terciá-
ny, kteří se nám náhle objevili u skřínek u ka-
binetu, a kteří přestávky netrávili poklidně se 
bavíce s ostatními spolužáky, anebo okouzlo-
váním opačného pohlaví, či spánkem, ale na-
opak různými hemživými a hlasitými hrami, 
při kterých potřebovali vybít přebytečnou 
energii nashromážděnou během poslušného 
sezení v hodinách. Vzhledem k tomu, že nám 
v té době ještě nedovírali dveře u kabinetu, 
mohli jsme se tak nechtěně zúčastnit všech 
hlasitých rozhovorů a běhání, a pochopitel-
ně jsme na nově příchozí žáčky házeli spíše 

káravé kantorské oko anebo rovnou vybírali 
indexy.

Co mě nicméně fascinovalo a na co si po-
řád pamatuji je, jak jsem vás každé ráno vi-
děla se vít a objímat a mít radost z toho, že 
se znovu vidíte, i když ve škole a brzy ráno, 
ale s radostí takovou, jako byste se neviděli 
nejen noc předtím, ale celý rok. Pamatuji si 
také pochvaly, které na vás pěli skoro všich-
ni moji kolegové, jak jste bystří a schopní. 
A musím říci, že jsem vaší třídní obdivovala 
za to, jak má schopnou, chytrou a soudržnou 
třídu. I vaše výzdoba v 19. byla snad nejlepší 
v celé škole (kolegové a kolegyně prominou, 
ale prostě byla!)

Když jsem vás pak namixované dostala na 
angličtinu, bylo mi jasné, že všechny přípra-
vy budu muset dělat od začátku, protože jste 
zkrátka byli mnohem lepší než moje jiné sku-
piny. A je tomu tak ostatně do teď. 
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Moje milá, již potřetí zděděná, oktávo B

Troufám si říct, že jsme těmito lety prošli ví-
ceméně úspěšně a že lepší třídu jsem si jako 
třídní ani nemohla přát. 

Nyní Vám přeji, abyste za laskavé podpo-
ry paní prof. Sauer zvládli úspěšně dokončit 
studium na naší škole a díky tomu se moh-
li v životě věnovat tomu, čemu budete chtít. 
Věřím, že už nyní nepodceňujete přípravu na 

maturitní zkoušku a všichni ji na jaře úspěšně 
složíte. A kdyby náhodou ne, nezoufejte, jsou 
mnohem horší věci než nedat maturitu v řád-
ném termínu…

 A protože se blíží maturitní ples, na ma-
turitu na chvíli zapomeňte a pořádně si ho 
užijte!

M. Mrázová 



Stojím na dvoře chalup v Janově a poslou-
chám klavírní čtyřhru dvou Janů – Mošny 
a Landy. Ve ztichlém Salvátorovi nedaleko 
Pařížské stoupá k závratným výšinám soprán 
maličké Káji. Bětka – ta moje osmiletá – už 
má ve čtenářském deníku 20 knížek, co vy… 
A zase se červená Bětka – ta ve 4. C… A to-
též se občas stane s Verčou – ne zase mám na 
mysli tu šestiletou. Třídě dochází postupně 
– ta totiž zná tu skautku, co jim vybírá pe-
níze a kulhá do schodů… – teď už míň, ale 
tahle vzpomínka na lyžák jí zůstane asi dost 
dlouho. Nutno říct, že Monika se v tu chvíli 
zachovala hezky. Úrazy? – V počtu asi drží 
prvenství Růža – pardón, Růženka… Mi-
chal vykládá ostatním, jak úžasný je padat…  
Zkuste si to, praštit sebou o zem. Znáte lepší 
pocit – ne teď ne, v létě. Tuhle jsem viděl 
Lízu v Ugově čerstvé šťávě, tuhle zas Valju 
v edičním plánu Arga. Hanka vyhrává o hlas 
volby na předsedkyni třídy, ale nejsilnější 
pozici mezi holkami (nebo nejsilnější hlas?) 
má Laura. Tomášův smích! Tadeáš chytá 
Káč, když balancuje na lanech uprostřed lesa 

v Jizerských horách. Mia s Verčou nás pro-
vádějí podmáčenou loukou… Co? Souvislý 
text? Ne. Střípky. Nejvíc jich je z doby, kdy 
se váza teprve točila na hrnčířském kruhu 
teambuildingového zájezdu v Janově nad Ni-
sou. Od té doby jsou z ní jen střípky – a já 
bych měl být dráteník?

Když jsem byl malý, vystřihoval jsem si 
papírové skládačky a lepil hrady a papírové 
vzducholodě. Nikdy mi to moc nešlo, ale ba-
vilo mě to. O něco později jsem skládal leta-
dýlka ze stavebnic, jako je revell. Dopadalo 
to ještě hůř, tak jsem toho raději nechal. Dnes 
bych měl ze svých vzpomínek sdrátovat roz-
padající se vázu nebo slepit papírovou vzdu-
choloď. Jde to jen ztěžka, a přesto to nikdy 
dělat nepřestanu. Papírovou vzducholoď 
s nápisem 4. C její pasažéři za pár měsíců 
opustí úplně. Snad přitom dojdou tam, kam 
dojít touží. Půjdou sami a bude to na nich. 
Snad se jednou budou chtít do trosek té vzdu-
cholodě vrátit a poskládat střípky, které znají 
jen oni, do džbánu. Přeju jim jediné: Ať ten 
džbán neteče… a vzducholoď ať létá.

Jiří Havlík
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Musím se přiznat, že po čerstvě skonče-
ném třídnicování se mi do nového úplně 
nechtělo a měla jsem strach, jak se naučím 
všechna vaše jména, ale zjistila jsem, že vás 
tolik nových vlastně ani není a musím říci, že 
jsem ani jednou nelitovala, že jsem si vás na 
poslední rok nakonec vzala a možná už své 
kolegyně spíše otravuji tím, jak vás neustále 
chválím. A kdykoliv jsem mluvila s vaší bý-
valou třídní o tom, jak skvělou práci odvedla, 
stejně jsme skončili u toho, že to je prostě 
vámi! Proto mi je líto, že už máme jen po-

slední rok spolu a že hodně z vás nestihnu 
poznat i když bych moc chtěla. Ale věřím, že 
stejně jako vy se budete vídat i po tom, co 
u nás odmaturujete, tak za námi budete cho-
dit na návštěvu a budeme se společně radovat 
z toho, na jaké vysoké škole jste a jak moc je 
to stejné a jiné od GPJP. 

Přeji vám nakonec hodně hluboké a hezké 
vzpomínky i z tohoto nejtěžšího roku, o které 
se jednou budete s radostí dělit se svými přá-
teli a známými. 

Vaše třetí třídní,
Zuzana Sauer

Pro čtvrtou C
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A teď něco od maturantů!

Tak po osmi letech jsme v oktávě, no hurá. 
Po tolika usílí, po tolika žadonění u učitelů 
o lepší známky jsme se dočkali. Za pár měsí-
ců to celé skončí a my si časem uvědomíme, 
že to byly naše zlaté roky i když to teď moc 
nevypadá. 

Nastoupili jsme jednoho krásného zářiové-
ho dne jako primáni, nedočkaví, co se bude 
dít, jaký ten gympl vlastně bude. Panovalo 
všeobecné mladičké nadšení, které se změ-
nilo v drama hořkosti a cynismu, až se z nás 
stali odolní jedinci, schopní překonávat potí-
že, snášet útrapy života a jiné problémy. 

Začínali jsme pod vedením laskavé i přís-
né Jany Fukové, která byla naše třídní ty tři 
roky v budově ZŠ Currie (Patočka tam mí-
val detašované pracoviště). Její nervy přežily 
zemětřesení našich mladých let a nastupující 
puberty. Všem nám bylo líto, když jsme mu-
seli opustit budovu a přestěhovat se do Jind-
řišské, což vedlo k změně třídního a loučení 
se s Janou Fukovou.

Oktáva A
A koho jsme to dostali? Samozřejmě Mar-

tina Šnajdra. Tento nebývale vzdělaný učitel 
v oblasti filosofie a společenských věd je na-
ším kápem už pátým rokem (a nervy drží)! 
Stal se pro nás pevnou zdí  pomoci, pocho-
pení, ale i člověkem, který nás svým proslo-
vem dokáže navrátit na správnou cestu. Jeho 
osobnost se stala hlavním činitelem při budo-
vání vzájemné důvěry. 

Jediným učitelem, který to s námi vydr-
žel celých těch dlouhých a únavných osm 
let byla paní profesorka Yveta Jirovská. Jako 
jedna z mála dokázala skoro doslova vtlouct 
matiku lidem, kteří jsou v matice tak schopní 
jako Mr. Bean ve vaření. Za to jí patří naše 
díky (veliké).

No, myslím, že exkurze do historie už není 
potřeba, takže bych všem profesorům za ok-
távu A poděkoval za vše dobré, co nám pře-
dali, a za ty nervy, co s námi občas museli 
mít. Děkujeme!   

Filip Němec
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Již od samotného počátku existence naší 
třídy bylo všem hned jasné, že „áčáci“ se vy-
značují jistým nádechem buřičství. Když se 
vyskytnul nějaký problém ať už s přehnaným 
hlučením na chodbách, špatnými známkami 
z matematiky (kromě Igora) anebo oprav-
du „rebel-issues“  á la ucpanými klučičími 
záchody (radši nikdo), tak bylo jasné, že za 
tím vším vždy stála Prima A → Sekunda A 
→Tercie A→ Kvarta A → Kvinta A → Sexta 
A →Septima A… tak teď už snad né. Dalo 
by se vlastně i říci, že jsme vždy vybočovali 
z normálu (zejména podprůměrným výško-
vým percentilem, jenž pana profesora L. Bo-
rovičku vždy velice bavil). Zažili jsme toho 
opravdu mnoho a všechny tyto zážitky se stě-
ží vejdou i na tisícestránkovou knihu – při-
znejme si to, osm let je opravdu dost. Člověk 
si na začátku studia klade různé otázky typu, 
co se asi naučím v tercii, jaký ten Felix doo-
pravdy je a jaké to bude vše na konci? 

 Teď když už „finišujem“, tak si nemohu 
pomoci, ale všechny vzpomínky si retrospek-
tivně přehrávám v hlavě. Každá třída rovná se 
jiný zážitek. Curieovka a její hezké záchody 
a interaktivní tabule. Přechod na Jindřišskou 
za už těmi „velkými dospělými studentíky“ 
(proslov bývalého ředitele Valka, že si na ty 
velký kluky máme dát pozor). Zažili jsme 
i oné doby, kdy největší frajeři školy stávali 

v druhém patře v levém křídle těsně u dve-
ří hned u topení. Největší bijáky Pravdomila 
Tomana. Lingua latina. Básně na holčičích 
záchodech. Šťavnaté obědy v jídelně. Nej-
těžší věc na škole – vstupní dveře (současně 
mnohem, mnohem lehčí!). Mléčný automat. 
Přezůvky. Kvarta – terč posměchů starších 
spolužáků (bylo to ponižující). První život-
ní „crushe.“ Zmatek v číslování tříd. První 
kmenová třída č. 18. Odchody starých spo-
lužáků (vůbec netuším, co se stalo s Luki). 
Příchody nových.  

 Když už tak chodíte každý den do školy, 
tak vám to dokáže lézt i dost na mozek. Ráda 
bych vypsala pár hlášek, které v naší třídě 
zazněly. Musím vás ale upozornit – suďte 
něžně! (nesnažte se radši zjišťovat, kdo za 
příslušnými iniciály stojí, mohlo by mu to 
zkazit reputaci). 

- Z hod. SVF: je slyšet šepot – profesor 
Šnajdr: „E., co je šeptem, to je čertem.“ E.:“ 
Jo anebo lepší známkou.“ 

- Z hod. M: A.: „Jak mám asi kružítkem 
nakreslit půlkruh?“

- Z hod. Geo: profesorka Kocová: Jak se 
nazývá mapa pro slepé? Š.: „Slepá mapa.“

- Z třídnické hodiny s panem profesorem 
Šnajdrem: „Budete mít v pondělí focení.“ 
A.:“A pane profesore máme si něco voblíct?“
 Toto je však (smutně?) pouze nanometrický 

„Finišujem“
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počet příkladů hlášek (největší perly se vždy 
rodily na geografii a biologii). Věřte mi, že 
když si je budete cca od Kvarty sepisovat, tak 
vám z toho vznikne opravdu zajímavá smě-
sice, které se později z plna hrdla zasmějete. 

To co bych však velice ráda vytkla je stu-
dium na této škole, které mi poskytlo mnoho 
krásně prožitých let, zajímavého učiva, ale 
hlavně to nejcennější, co už mi ani přibývají-
cí věk nevezme – přátele.

Sara Bojović

naše středoškolské studium.  Nově založené 
skládky za tabulí nám v paměti dokonce za-
nechají i nesmazatelnou čichovou stopu.

Díky této škole, jsme potkali spoustu skvě-
lých lidí, dala nám šanci najít přátele. Ty, kte-
ří budou již navždy součástí našeho života, 
kteří s námi zestárnou. 

Poslední ročník, je ročníkem ve znamení 
loučení a tak bychom se i my měli rozlou-
čit s naší školní budovou, s kantory, spolu-
žáky a starými časy. Maturitní ples je k tomu 
vhodnou příležitostí. Dává nám šanci se na-
posledy zastavit, vzpomenout si na časy zde 
prožité a nechat život běžet dál. Jít vstříc no-
vým zážitkům, novým zkušenostem i nové 
škole, která nám ale nikdy nedá zapomenout 
na tu naší předchozí.   

Oktáva B

Gymnázium profesora Jana Patočky bylo 
naším „domovem” téměř osm let. Naučili 
jsme se zde spoustu věcí, kromě teoretických 
znalostí, jsme získali i řadu těch praktických, 
využitelných v běžném životě. 

Škola nás učila skromnosti, účelně nám 
poskytovala jednu ruličku toaletního papíru 
na měsíc.

Naučila nás, jak se správně oblékat, nejen 
podle pravidel etikety, ale především podle 
venkovních teplot. Jelikož postarší budova 
institutu pramálo těsní, byli jsme od malička 
zvykání na tvrdé podmínky – mrazy v zimě 
a nesnesitelná horka během letních měsíců. 

Každodenní boje s počítači, vstupními 
dveřmi, nedostatkem kříd, či osobou školní-
ka se stanou navždy součástí vzpomínek na 

Oktáva B

„Chybí mi ex-ředitel Valek.“ 
František Malinský

„Těším se, až po maturitě poprvé ochutnám alkohol.“
Jakub Hruška
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Na gymnázium prof. Jana Patočky budeme 
všichni vzpomínat velmi rádi. Zažili jsme tu 
věci, se kterými by se na jiných školách bylo 
velmi obtížné setkat. Myslím si, že motto naší 
školy: „Čekej cokoli!“, které nám bylo ozná-
meno na adaptačním kurzu v primě, naprosto 
souhlasí – opravdu jsme na naší škole zažili 
mnoho věcí, od profesorů, kteří nám dávali 
za aktivitu barevné čtverečky, dále přesou-
vání, která byla opravdu na naší škole velmi 
častá a naprosto nevyhnutelná samozřejmě. 
Byly to také příchody a odchody různých 
spolužáků, kteří v nás často zanechali nejen 

pachovou stopu, ale také obdiv, jak je možné 
vydržet několik týdnů v té stejné bundě bez 
jejího svléknutí. Bylo nám taky kladeno na 
srdce, že, i jako v jiných západních zemích, 
je velmi důležité se starat o pohodlí svých 
chodidel.

I když každého z nás určitě tato škola ně-
kdy štvala, tak přeci jenom na ní někteří z nás 
strávili skoro polovinu svých dosavadních 
životů a proto na tuto školu budeme vždy 
s láskou vzpomínat a vždy se sem budeme 
rádi vracet.

Oktáva B

možnost, pokud se nedostanu na první. Dnes 
vidím, že mi to bylo zbytečně líto. Na GPJP 
jsem poznala lidi, kterým dokážu věřit a můžu 
o nich říct, že bych za ně dala ruku do ohně 
a to se člověku moc často nestává. Největ-
ším štěstím je mít přátele, díky kterým víte, 
že nejste s hromadou stresu ze studia sami. 
Já za sebe můžu říct, že jsem našla lidi, které 
chci ve svém životě mít až do konce. Díky, 
třído, že jsi byla a budeš součástí mě.

Jessica Kapetanović

Je zajímavé, jak vůbec netušíte, co vás na 
střední čeká, když si jí vybíráte a hlásíte se 
na ní. Na konci 4 let si vlastně uvědomíte, že 
byste si teď vybírali podle úplně jiných krité-
rií. V 9. třídě jsme si vybírali podle vzhledu, 
dopravní dostupnosti nebo třeba přijímaček. 
Ve čtvrťáku vlastně vidíte, že tyhle věci jsou 
naprosto zbytečné. Jedna z nejdůležitějších 
věcí na střední škole je kolektiv lidí kolem 
vás. Já jsem si tuto školu dala jako druhou 

Za 4.C

Co napsat? Snad jen to, že tahle třída je ta 
nejlepší, kterou jsem kdy měla. Je asi jasné, 
že není možné, aby spolu tolik lidí vycházelo 
bez konfliktů. Ale mě přijde, že jsme nebyli 
kdovíjak rozhádaní a že jsme i přese všechny 
spory dokázali držet partu. Na střední budu 

vzpomínat ráda – kvůli lidem, které jsem tu 
poznala. A doufám, že i potom, co už nás ne-
bude spojovat povinnost,  najdeme si společ-
ný čas a budeme dál pěstovat naše vzniklá 
přátelství.

Alžběta Grulichová 
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Zdá se to jako včera, co jsem poprvé prošla 
těmi velkými, těžkými dveřmi a bála se i za-
kašlat, aby si mě nikdo nevšiml. K mé smů-
le jsem velice nešikovný člověk, a tak jsem 
hned druhý den školy zakopla na schodech 
před tehdejšími maturanty. Musím říct, že je 
to velice dobrý, avšak bolestivý, způsob jak 
navázat na škole kontakty. 

 Zní to jako klišé, ale čas strávený tady ute-
kl jako voda a mnozí z nás se již brzo chys-
táme vkročit do zcela neznámého prostředí. 
Učíme se na maturitu, na přijímačky a přitom 
nám utíkají poslední měsíce s přáteli, co jsme 
si tu našli. A co bych mohla říct o své třídě? 
Samozřejmě, že je docela náročné vídat se 
s někým pět dní v týdnu a nelézt si přitom na 

nervy. Ale já to mám ráda, koukat na to jak 
někomu ujedou nervy, jak se někdo zbytečně 
pohádá i na vzájemnou spolupráci, když se 
píše nějaký ten test (a že jich není málo). Naší 
třídou během dne proletí mnoho emocí a čas-
to zachytím na tváři jednoho ze svých spolu-
žáku udivený pohled nad tím, co jsou někteří 
schopni vypustit z pusy. Ale svoji třídu bych 
nevyměnila. Díky nim si popláču a díky nim 
se i zasměju. Za některé bych obětovala život 
a jiné bych zase prostě obětovala. Mám vás 
ráda, i když každého trošku jinak. Děkuju, že 
jsme si společně mohli lézt na nervy a dou-
fám, že maturitou končí jenom gympl a ne 
i naše přátelství. 

Už teď mi ta škola chybí. 
Laura Tichá 

Co se mě a knih týče, jsem ten typ, které-
ho když kniha nebaví už od začátku, tak ji 
prostě odloží. Žádné zkousnutí nudného za-
čátku kvůli zajímavému ději se u mě nekoná. 
Ale můžu vám slíbit, že této situace se u The 
Perks of being a Wallflower bát nemusíte. 

Nevím, jak vás, ale mě prostě baví číst 
knihu z pohledu skoro stejně starého člově-
ka, protože se lépe dokážete lépe vcítit do 
daného děje. Právě tato kniha je napsaná z 
pohledu patnáctiletého Charlieho, který píše 
dopisy neznámé osobě, kterou oslovuje jako 
„Dear friend“. V podstatě v nich píše o tom, 
jak se vyvíjí jeho život a o věcech, o kterých 
se nemůže s nikým jiným otevřeně bavit.

Knihu jsem četla v angličtině, a ačkoliv 
jsem se bála, že tomu nebudu rozumět, bála 
jsem se naprosto zbytečně. Jelikož je kniha 
psaná srozumitelnou angličtinou – jazykem 
dospívajícího Charlieho. Navíc se mi velmi 
líbilo, že na začátku knihy, byla angličtina 
poměrně jednoduchá, ale jak postupoval děj, 

nabývala tím i obtížnost, jako důsledek toho, 
jak se Charlie v psaní postupně zlepšoval. 
Pokud ji ale v angličtině číst nechcete, tak 
nevadí, jelikož pod názvem „Ten, kdo stojí 
v koutě“ vyšla i v češtině a byla také zfilmo-
vaná.

Dlouho jsem váhala, zdali si mám film 
pustit, či ne, protože jsem měla strach, že by 
mi film mohl knihu zkazit. 

Musím říct, že to bylo přesně to, čeho jsem 
se obávala. Přišlo mi, že některé postavy vů-
bec neodpovídaly popisu v knize, důležité 
detaily a drobnosti tam neuvěřitelným způso-
bem chyběly. A i když vím, že se kniha nedá 
zfilmovat úplně přesně, v tomto případě mi 
přišlo, jako kdyby to byly dva odlišné příbě-
hy.

Takže vám určitě doporučuji najít si čas na 
přečtení této knihy. Protože pro mě je jedna 
z nejoblíbenějších. A jestli si pustíte i film, to 
už je jen na vás…

Michaela Zdeňková

The Perks of being a Wallflower
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Když nám paní profesorka na češtinu 
oznámila, že příští středu půjdeme do divadla 
na přednášku o dokumentárním divadle, tak 
upřímně? Moc se mi tam nechtělo a už vůbec 
se mi za to nechtělo dávat 90 korun. Když 
jsem po týdnu zapomněla, že tam vlastně vů-
bec jdeme, až v úterý mi to spolužačka ozná-
mila s tím, že ji to musím zaplatit. Také jsem 
si uvědomila, že nám řekli, že si musíme při-
nést i věc, ke které máme citový vztah a na-
psat k ní důvod proč a s čím nás spojuje. Sa-
mozřejmě jsem to nechala na poslední chvíli 
a text jsem dopisovala ještě ve škole. Většina 
holek od nás měla fotky z dětství nebo nějaké 
talismany. Jeden spolužák si dokonce přine-
sl model tramvaje a jiný zase kord k šermu, 
zatímco já jsem si trapně přinesla jen menší 
vlajku z Anglie. Když jsme dorazili do diva-
dla Archa, tak nás a ještě třídu z jiné školy 
převedli do velkého sálu. Tam nám dali prů-
pravu, co to vlastně dokumentární divadlo 
je a také nám pustily ukázky jejich tvorby. 
Po tomto úvodu jsme se měli rozdělit do čtyř 
skupin podle toho, zdali jsme chtěli pracovat 
se zvukem, světly, videem, nebo jít na im-
provizaci. Já a dvě kamarádky jsme původ-
ně chtěly jít na zvuk, ale řekli nám, že už by 
nás bylo moc, tak jsme se tedy rozhodly pro 
světla. Naše skupinka si stoupla do kroužku 
a začali jsme se seznamováním, po kterém 
jsme se měli rozdělit do dalších (menších) 
skupin po třech, nebo čtyřech lidech. Já jsem 
byla s mým spolužákem (Tomášem) a dvě-
ma spolužačkami (Mášou a Emmou). V těch-
to menších skupinkách jsme si museli určit, 
kdo bude pracovat s osvětlením a kdo bude 
na „podiu“ (čtverci z bílé lepicí pásky). Já, 

Emma a Máša jsme šli na scénu a Tomáš ke 
světlům. Naše původní scénka podle našeho 
lektora měla vypadat tak, že já jsem měla stát 
na černé krychli, kreslit vlajkou obrazce do 
vzduchu a mluvit u toho anglicky, zatímco 
Máša by to překládala a Emma nějak argu-
mentovala. My čtyři jsme se ale shodli na 
tom, že to vypadá dost hrozně a rozhodli se 
to vzít do vlastních rukou. Zatímco si ostatní 
skupinky postupně nacvičovali jejich před-
stavení, my jsme se separovali a vymýšleli 
naše unikátní dílo. Nakonec jsme vymysleli 
scénu, která byla založená na tom, že jsme 
se postupně objevovaly ze tmy. No, naše 
představa by byla možná i dobrá, kdyby se 
nám opravdu podařilo zhasnout celý sál, tak 
jak jsme původně plánovali a kdyby si ostat-
ní pokaždé když se zhaslo, nemysleli, že je 
konec. Ale i to šero, které v sále po dobu 
zhasnutí bylo, nám dávalo dostatečně velký 
prostor k tomu nevidět na to, kam jsme ve 
tmě odcházeli a přicházeli, takže zakopávání 
o různé věci jsme se nevyhnuli. Ovšem nej-
vtipnější část byla, když měl nakonec přijít 
Tomáš a říct poslední a zakončující větu. To-
máš ale viděl ještě méně než my, takže za-
tímco diváci potichu čekali za „úplné“ tmy. 
Tomáš se pokoušel najít černou krychli, na 
kterou si měl sednout, přičemž si neodpustil 
i pár poznámek, kterým jsme se všichni opět 
začali smát. Ať už to bylo atmosférou a no-
vými zážitky, nebo také novými lidmi, které 
jsem poznala. Tak ačkoliv jsem to ze začátku 
nečekala, celý ten den jsem si vážně užila. 
A byl to pro mě takový jednodenní herecký 
zážitek.

Michaela Zdeňková

Dokumentární divadlo



Sen vs. Cíl
Každý se čas od času zasníme. Představu-

jeme si svou budoucnost na nějaké obrovské 
párty v nejvyšším patře Burdž Chalífy; tur-
né zakončené ve vyprodané Madison Square 
Garden; jak nám za doprovodu hymny dávají 
na krk zlatou olympijskou medaili, či snad 
jen příjezd před školu v nejluxusnějším voze, 
jaký kdy kdo spatřil.

Jako děti jsme neustále a bez hranic snili 
o tom, čím budeme, až vyrosteme.

Teď už jsme velcí, ale místo toho, aby-
chom si naše sny plnili, ženeme se za něčím 
naprosto nepodstatným, z čeho nemáme ani 
kousek radosti a náš vlastní život nám mezi-
tím utíká.

Co se to s námi stalo?
,,Zítra píšu matiku, pozítří bižuli, v pondě-

lí máme 2 testy z jazyků, musím napsat refe-
rát na fyziku…‘‘

A co naše zájmy, naše sny, kde jsou?
Proč bychom se nemohli hnát za něčím, co 

pro nás bude mít nějaký smysl a dá nám to 
radost?

Stačí jen vzít naše SNY a přeměnit je 
v CÍL.

Je to jen malá změna ve vnímání věcí, ale 
s člověkem udělá divy. Nejen že zjistí, že 
jeho limity vůbec nekončí tam, kde myslel, 
ale objeví v sobě ještě více potenciálu. Chci-
li být mistr světa, nemohu o tom jen snít, mu-

sím si z toho udělat svůj cíl a pak si za ním jít.
Sny jsou krásné, nenamáhavé a takové 

jaké je chceme mít, ale také mi nedají do 
ruky zlato z MS.

Aby člověk došel ke svému cíli, musí na 
své cestě něco obětovat, ať už to jsou nej-
lepší známky ve škole nebo nedostatek vol-
ného času. Není to ta nepohodlnější cesta, 
ale pokud se opravdu snažíte, jdete si pevně 
za svým a dáte tomu vše, odměna je 1000x 
úžasnější, než ten nejkrásnější sen, protože je 
SKUTEČNÁ.

Každý by měl mít nějaký cíl, ať už je to 
vydělat si dostatek peněz, aby si mohl kou-
pit vlastní auto nebo odmaturovat se samými 
jedničkami. Důležité je, že i když ne vždycky 
se nám podaří dosáhnout svého cíle, na cestě 
k němu vždy něco získáme: zkušenosti, vě-
domosti, nové přátele nebo námět pro jiný, 
ještě lepší cíl, ale na rozdíl od snů, jsou tyto 
věci reálné.

Přestaňme se honit za věcmi, které nám ni-
kdy k ničemu nebudou, a dělejme to, co nám 
dělá radost. Sněme dál – na úrovni levitace, 
magie, jiných světů s jinými bytostmi, ale 
sny o naší budoucnosti změňme v cíl, proto-
že jen tak budeme moci na konci říct: ,,Žila 
jsem svůj sen.‘‘

Kája Chládková
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Lucidní sny
Znáte ten pocit, kdy spíte, ale jste si toho 

vědomi? To je lucidní sen. Stav, kdy si ve 
spánku člověk uvědomí, že vlastně spí a tím 
pádem může svůj sen ovlivňovat, nebo do-
konce celý ovládat.

Tahle ‚schopnost‘ je známá už od Anti-
ky, ale o její prokázání se bojovalo déle. Jen 
díky složitým výzkumům bylo dokázáno, že 

lucidní snění opravdu existuje. Poslední do-
bou, kdy se lidé začali více zajímat o esoteri-
ku, astrální cestování a podobné věci, se i lu-
cidní sny stávají stále populárnějším tématem 
mezi veřejností. Vědci se jím zabývali, ale už 
dlouhou dobu předtím. Dlouhé a složité vý-
zkumy se snažily dokázat, jak lucidní snění 
funguje, jaký má vliv na ‚svého pána‘ anebo 
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Novoroční předsevzetí
Pro někoho znamená nový rok konec a ně-

kdo ho bere spíše jako nový začátek a čas 
změn. Letos budu pravidelně cvičit. Tento 
rok určitě zhubnu. Od ledna se budu více 
učit. Tyto věty zní před Silvestrem velice čas-
to, ale většina lidí je bohužel nedokáže dodr-
žet. Pokud patříte mezi ně, pravděpodobně 
si říkáte, že to nevadí. Příští rok to zkusíte 
znovu. A když to zase nevyjde, rozhodne-
te se splnit vaše cíle v roce nadcházejícím. 
To je však velká chyba. Pro začátek byste si 
měli zvolit pouze jedno předsevzetí, místo 
obvyklého nekonečna nesmyslných a nespl-
nitelných cílů. To je častý problém, protože 
pokud chcete například do konce ledna zhub-
nout 20 kg, tak vám to očividně nevyjde a vy 
se vzdáte. Stačí začít zlehka, abyste si zvykli 
na nový program a udělat první krok. Po něm 
samozřejmě nesmíte přestat či vzdát se. Dů-
ležitá je také dostatečná motivace a hlavně 
ujištění se, že to opravdu dělat chcete. Nemá 

smysl začínat něco, protože vás někdo donu-
til nebo jen tak z legrace. Věřte mi, že cesta 
za vaším cílem nebude vůbec jednoduchá. 
Křížit vám ji bude strach, škola, povinnosti, 
nemoci a možná i někteří přátelé. Nejdůleži-
tější a nejzlomyslnější překážkou však budou 
pravděpodobně vaše výmluvy a lenost. Ale 
pokud vydržíte těžký začátek, zbytek už bude 
jen procházka růžovým sadem. Třeba vás ale 
nic nenapadne hned 1. ledna. To nevadí, začít 
můžete klidně v průběhu nového roku. Sice 
to pak už nebude předsevzetí, ale nějaký cíl 
si můžete zadat kdykoliv chcete. Možná se 
vám to teď zdá složité, ale když vám to řeknu 
jen jednou větou, nevyzní to tak špatně. Nej-
prve si dobře vybrat, po tom začít, nepřestat 
a nakonec váš cíl dokončit. Takhle to už tak 
složitě nezní, že? No a já bych vám chtěla 
popřát, abyste všechna svá předsevzetí spl-
nili a hlavně hodně štěstí a zdraví do nového 
roku 2016.

Martina Hátriková

jestli nějak ovlivňuje mozek apod. Výzkumy 
stále pokračují, protože vědci stále nejsou 
spokojení s tím, co vědí.

Pokud by někdo chtěl lucidně snít, tak exi-
stují návody na to, jak se naučit vnímat své 
sny a po čase si uvědomit, že v nich jste. Přes 
den se sami sebe ptejte, jestli nejste ve snu, 
tak se to naučíte a budete to dělat i když pak 
ve snu budete. Když si to uvědomíte, nesmí-
te se rozčilit, nebo vyděsit, jelikož byste se 
mohli probudit. Hned jak se probudíte, zapiš-
te si, co se vám zdálo, pokud si to pamatu-
jete. Sborníky rad se dají najít na internetu 
apod. Ale i přesto, že se to někomu může zdát 
úžasné, nemá to jen hezkou stránku. Lucidní 
snění může často doprovázet i spánková pa-

ralýza. Představte si, že spíte a najednou se 
probudíte. Ležíte v posteli. Promnete si oči, 
je ještě noc a najednou naproti vám uvidíte 
postavu. Jen obrys. Pomalu se blíží k vám. 
Vidíte její rudě svítící oči, chcete křičet, nebo 
utéct, ale nemůžete. Jste jako paralyzovaní. 
I tohle se může stát. Nakonec si uvědomíte, 
že to je jen sen a probudíte se. Někteří lidé 
tímto dokonce trpí. Pomáhá jim to, že si kaž-
dý večer před spaním kolem sebe staví nevi-
ditelnou zeď, která je přes celou noc chrání.

O lucidním snění existuje spousta interne-
tových stránek, knih, výzkumů a já nejsem 
vědec, takže pokud tohle téma někoho zau-
jalo, nemusíte se bát. Nastudovat se toho dá 
opravdu hodně.

Jeehye Rim Song
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Sportovní rubrika - prosinec
Biatlon

Na úplném konci listopadu odstartoval 
nový ročník světového poháru pro sport, 
který se stále víc a víc těší divácké přízni- 
biatlon. Hned na úvod se ve švédském Ös-
tersundu běžely smíšené štafety a i přes to, 
že první štafeta- dvojic českým fanouškům 
moc radosti nepřinesla, klasická čtyř-štafeta 
si vystřílela a hlavně do českých domácností 
doběhla s bronzovou medailí.

V dalších závodech, ať už týmových nebo 
samostatných se ovšem našim biatlonistům 
moc nevedlo. I přes dobré zprávy z přípravy, 
to stále vypadá, jako by mužští závodníci stá-
le nemohli najít to správné tempo, či rytmus. 
To se ovšem nedá tvrdit o biatlonistkách.

Poté, co G. Soukalová ovládla ve Švéd-
sku sprint se, až do vánoční přestávky neu-
místila hůře jak 8. a vede tak pořadí světo-
vého žebříčku. Její a celý vynikající ženský 
výkon svými skvělými výsledky podpořila 
také Veronika Vítková, když se 5x umístila 
do 10. místa z toho 2x na příčce 4. a také Lu-
cie Charvátová, jenž překvapila v rakouském 
Hochfilzenu svým 5. místem ze sprintu.

Fotbal
Skončila podzimní část, ve které se půl-

mistrem stala Viktoria Plzeň s 3 bodovým 
náskokem na druhou Spartu a 9 bodovým 
náskokem na Boleslav a Liberec. Začátkem 
měsíce se také dohrálo kolo pohárové soutě-
že – MOL Cup, ze kterého postoupili všichni 
favorité – Sparta, Slovan Liberec i Plzeň.

O co také nabylo v prosinci nouze, bylo 
losování. Jako první se uskutečnil los ME 

2016, Česká republika má za své soupeře ve 
skupinové části Španělsko, Chorvatsko a Tu-
recko a spolu s nimi tvoří tzv. Skupinu smrti. 
O pár dní později proběhl los Ligy Mistrů, ve 
které bohužel není ani jeden z českých týmů, 
ovšem příznivci londýnského Arsenalu, kde 
brankářskou jedničkou je Petr Čech, mohou 
očekávat, velice zajímavé utkáni s obhájcem 
trofeje FC Barcelonou. Na los LM, hned na-
vazuje los Evropské ligy, kde jeden český 
zástupce je. AC Sparta Praha dostala v losu 
ruský Krasnodar a o zimní přestávce se tak 
může chystat na mrazivé počasí, do kterého 
přicestuje na první zápas 18.2.

Hokej
O uspořádání prvních hokejových her 

v ČR se snaží brněnský klub- HC Kometa 
Brno, když na začátku prosince začala stavět 
ledovou plochu pod širým nebem. Za Lužán-
kami. V lednu se zde uskuteční hned něko-
lik utkání, kromě zápasu domácích proti HC 
Škoda Plzeň a HC Sparta Praha, také napří-
klad duel mezi reprezentacemi U16 z České 
republiky a Slovenska.

Na začátku měsíce česká hokejová legen-
da- Jaromír Jágr dal svůj 731. gól a v his-
torické tabulce střelců soutěže NHL se tak 
vyrovnal čtvrtému Marcelu Dionneovi, na 
třetího Bretta Hulla mu v tu chvíli zbývalo 
pouhých 10 gólů.  O Vánočních svátcích zís-
kal další ocenění do své sbírky. Byl zvolen 
mezi 15 největších osobností NHL pro rok 
2015. Na další úspěchy a překonané rekordy, 
které si pro nás náš hokejový bůh nachystal, 
si budeme muset počkat do nového roku.

Kája Chládková
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Recepty pro zahřátí
Nové číslo znamená samozřejmě také i nové recepty, a pokud patříte, stejně jako já, k lidem, 

kteří to v tomto chladném zimním počasí, také absolutně nezvládáte, mrznete 24/7 a prostě 
máte už zimy plné zuby, tak vám tyto recepty určitě zvednu náladu. Přináším vám své tři ob-
líbené recepty na celkem netypické polévky, které vás krásně zahřejí. Všechny recepty jsou 
výborné a vyzkoušené. Napíši vám jen přibližné množství a suroviny, protože strašně záleží na 
množství, které se rozhodnete uvařit a při kořenění na vaší chuti.

Brokolicový krém
Budete potřebovat:
- Brokolici
- Cibuli
- Trochu másla
- Vodu
- Sůl
- Muškátový květ
- Špetka mletého pepře
- +/- 2 stroužky česneku
- hladká mouka na zahuštění (ale není tolik 
potřeba)
- smetanu na vaření

Postup:
Brokolici pořádně umyjeme, nakrájíme na 
menší kousky. Brokolici dáme do hrnce a za-
lijeme osolenou vodou a vaříme do měkka 15 
až 20 minut. Mezitím si také na pánvičce na 
rozpuštěném másle necháme zesklovatět ci-
buli a přidáme rozemletý česnek, vše poté za-
sypeme trochou mouky, dobře promícháme 
a přidáme do směsi s brokolicí. Po uvaření 
vše v hrnci pořádně rozmixujeme a dochutí-
me podle chuti pepřem a muškátovým oříš-
kem. Na konec zalijeme smetanou a můžeme 
dodat i krutony. 



Budete potřebovat:
- Kukuřice (mražená nebo v plechovce)
- Zeleninový vývar
- Sůl
- Špetka mletého pepře
- Muškátový květ
- Smetana nebo mléko

Nakrájenou dýni zalijte osolenou vodou nebo 
vývarem, popřípadě obojím, záleží na vašem 
gustu. Na pánvičce si na másle zesklovatíte 
cibuli a dáte ji vařit s dýní. Dýni stačí tak asi 
dvacet minut než plně změkne, déle většinou 
není třeba vařit. Poté celou směs dohladka 
rozmixujeme, dochutíme kořením a zalijeme 
smetanou. Polévku můžeme podávat s kru-
tonky a zakysanou smetanou na vrchu.

17

Dýňová polévka
Budete potřebovat:
- Dýně (nejlépe hokkaido, ale i máslová 
poslouží stejně)
- (1 menší brambora na zahuštění)
- Tři polévkové lžíce olivového oleje
- Zeleninový vývar nebo voda
- Cibule 
- Máslo
- Stroužek česneku
- Kari
- (zakysaná smetana)

Postup:
Nejdříve pořádně omyjte dýni. Hokkaido 
můžete a nemusíte loupat, ale v případě más-
lové loupejte určitě. Poté dýni vydlabejte 
a nakrájejte na menší kousky. Semínka z ho-
kkaida nemusíte vyhazovat,  můžete je usušit 
a osmahnout na pánvičce a později sníst nebo 
ozdobit polévku. Dále můžete a nemusíte 
přidat bramboru na dochucení a zahuštění. 

Kukuřičný krém
Postup:
Nejdříve si v hrnci na troše másla nechte ze-
sklovatět cibulku. Poté přidejte kukuřici a ne-
cháme lehce povařit. Pak vše zalijeme vodou 
a trochou zeleninového vývaru. Dochutíme 
kořením a vaříme do změknutí asi 15 minu-
tek. Po uvaření směs rozmixujeme do krémo-
va a přidáme smetanu nebo mléko a můžeme 
podávat. Můj tip: na vrch dát krutonky nebo 
nasekaná sušená rajčata.

Hana Al-Jamal



Star Wars VII. síla se probouzí
Před pár lety Lucas prodal práva Disney, 

největší fandové to brali jako konec kultov-
ní filmové série, že se ze Star Wars stane jen 
hloupá komerční pohádka. Měl jsem z to-
hoto spojení dvou tak odlišných filmových 
světů také obavy, a proto jsem si počkal na 
první ohlasy, než jsem šel do kina. Film je 
po vizuální stránce natočen výborně. Soubo-
je vesmírných lodí jsou naprosto úžasné ve 
3D. Ale kam se ztratil příběh? Více než po-
lovina příběhu je remake epizody IV Nová 
naděje. Je to díl z první trilogie a tvůrci se 
nechali slyšet, že právě těmito díly se necha-
li inspirovat. Ale takhle? Nepřehnali jste to 
s tou inspirací? Na druhou stranu se tvůrcům 

povedlo do příběhu zasadit nového robota 
BB-8, kterého si každý oblíbil. Podle mě je 
vždycky první díl trilogií nejslabší a doufám, 
že to bude tak i v případě Star Wars. Pokud 
jste je ještě neviděli, tak na ně běžte, ale ne-
koukejte se na staré díly zvláště na epizodu 
IV. A pokud jste ji viděli, tak na ni zapomeňte 
a nic vám kromě nejasného konce, nezkazí 
požitek z filmu. Mám z toho rozporuplné po-
city. Celkově mě to trochu zklamalo, čekal 
jsem víc, ale věřím v to, že další dva díly bu-
dou lepší. Ale na ty ještě počkáme, druhý díl 
je plánovaný na rok 2017 a třetí rok po něm. 
Tak ať vás síla provází!

Jakub Zdeněk
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Jako Alenka v říši divů
Během letošních školních prázdnin jsem 

dostala možnost odškrtnout si další přání 
z mého wishlistu. Co si pamatuju, tak jsem 
nechtěla nic jiného než to, že se přestěhuju 
z Čech a budu žít v Anglii. Nikdy předtím 
jsem tam  nebyla jen mě to tam vždy podvě-
domě táhlo. Možná za to může britská kultu-
ra, filmy, knihy nebo ten akcent, kterého se 
nemůžu  pořád nabažit. Nevím. Každopádně 
bylo mi devatenáct a já procestovala spoustu  
zemí a Anglie mezi nimi nebyla. Ale protože 
se letos moje nejlepší kamarádka přestěho-
vala do Anglie na vysokou  a nám  se hrozně 
stýskalo, tak když jsem zjistila, že jedna le-
tecká společnost nabízí letenky do Londýna 
za pět set korun přesně v termínu, který se mi 
hodil, tak jsem ani chvilku neváhala. Zavo-
lala jsem si a po chvíli radostného juchání,  
áchání a plánování toho všeho, co spolu pro-
stě musíme podniknout, jsem  si večer  leten-
ky zabookovala. 

Bylo to poprvé, co jsem letěla sama a měla 
jsem docela nahnáno. Letadla z dálky nijak 

děsivě nevypadají, ale ve chvíli, kdy projdete 
všemi letištními kontrolami sami a najednou 
sedíte v letadle úplně sami, když většina z lidí 
tam má někoho blízkého, vše najednou vypa-
dalo jinak. V jednu chvíli jsem si myslela, že 
z letadla i vystoupím, že to prostě nezvládnu. 
Nakonec po šíleném zpoždění způsobeném 
sněhem na runwayi ze mě veškerý stres, tak 
odpadl, že jsem se začala nudit. Kdo mě zná, 
tak ví, že udržet pusu zavřenou nedokážu moc 
dlouho a dvě hodinu  letu, jsem si připadala 
jak na samotce. Po přistání v Anglii jsem če-
kala nějaké bum. Asi nějaký ten kulturní šok, 
na který jsem obvykle po přistání zvyklá, ale 
ten stále nepřicházel. Jediné bum bylo to, 
že jsem z Prahy odlétala za hustého sněžení 
a v Anglii  mě vítalo vesele svítící  sluníčko. 
Menší šoky přicházely postupně. Letiště kde 
jsem se nacházela, bylo údajně  jedno z těch 
menších kolem Londýna. Tak si představte 
naše pražské letiště, třikrát ho zvětšete a při-
počtěte k tomu můj mizerný orientační smysl 
a vyjde vám naprostá katastrofa. Než jsem 
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našla autobus, třikrát jsem se ztratila. Pak už 
jen dvakrát. Ofline mapy jsou na nic stejně 
jako ty online. Po úmorné čtyřhodinové cestě 
do Londýna, kde jsme se měla sejít s kama-
rádkou, nastaly další problémy. Její vybitý 
telefon a příjezd na špatné nádraží, chybějící 
nabíječka, nebo nehoda na silnici a zpožděný 
autobus. No a já si zapomněla vypnout režim 
letadlo, 6 hodinové rádiové ticho vyděsilo 
všechny, včetně mě. Na další katastrofu bylo 
zaděláno, ale to nejhorší mělo teprve při-
jít. Když jsem projížděla Londýnem, viděla 
jsem všechny své oblíbené památky, tak jsem 
nadskakovala na sedačce jako malé dítě před 
obřím pohárem té nejlepší zmrzky. Do chví-
le než jsem přijela na úplně jiné místo, než 
jsem původně měla. Už se mi vážně chtělo 
brečet. Ztratila jsem se dvakrát a trvalo ho-
dinu, než jsem se s kamarádkou vůbec sešla. 
Po uvřeštěném vítání jsme se společně pus-
tili do víru Londýna, a že to stálo za to! Ano 
zase jsme se ztratily a ano navigovala jsem 
já. Šílené zvětšené matoucí prostory! Anglie 
je sice evropská země tudíž se od Čech zas 
tak markantně neliší, ale ta velikost! Všech-

no tam je mnohonásobně větší! Větší domy, 
větší ulice a samozřejmě mnohem více lidí. 
Tak jsem se nacházela skoro doma, ale přes-
to ne. Z každého anglického koutu na vás 
dýchá nejen historie, ale i ohromná kulturní 
diverzita, Všude jsou slyšet všechny možné 
jazyky a vidět všechny možné barvy pleti a 
typy oblečení. A co je nejkrásnější? Niko-
mu to nepřijde zvláštní. Zapadne tam každý 
a to má své kouzlo. V Čechách se vyčnívá-
ní nenosí a pro mě byla příjemná změna pro 
jednou zapadat alespoň přibližně. Všichni 
také vypadali mnohem šťastněji a méně vy-
stresovaní. Na každého každý hází úsměvy 
a pozdravy na potkání. To asi také umocnilo 
celý kulturní zážitek. Prošly jsme pěšky vět-
šinu památek, na které jsem se chtěla od ma-
lička podívat a do té chvíle o nich jen četla. 
Zní to hrozně pateticky, já vím… ale přesto, 
že mě v tu chvíli neuvěřitelně bolely nohy, 
byla jsem úplně promrzlá a vděčná za to, že 
spolu s kamarádkou už sedíme v autobuse, 
směr Warwick, tak jsem věděla, že ten den 
stál, přes všechny ty šílené potíže které nás 
potkaly, za to!

Vánoční návštěva dětského domova
V sobotu 19. prosince 2015 opět nastala ta 

chvíle, kdy jsme s naší partou měli možnost na-
vštívit děti v dětském domově v Přestavlcích 
a zpříjemnit jim den. S celým týmem jsme se se-
šli jako obvykle v devět ráno na Palmovce a za-
čali diskutovat o programu pro děti a balit pro ně 
dárky. Moje patnáctiletá kamarádka Kristýnka z 
dětského domova mi několik dní nazpět psala, 
jak moc se na mě a ostatní těší a že se jí moc 
stýská.

Cesta do Přestavlk z Prahy trvá něco málo přes 
hodinu. Rozdělili jsme se do několika aut. Cesta 
rychle utekla a už jsme stavěli na místním ná-
městí, abychom se naobědvali v tamější restau-
raci. Když jsme dojedli, vrátili jsme se k autům a 

mně se konečně naskytla příležitost nakouknout 
do auta, které řídil můj kamarád. Zadní sedadla 
byla sklopená a na nich byla narovnaná velká 
hromada dárků. Přepadla mě ta tolik známá vá-
noční nálada a já se teď těšila ještě víc na to, jak 
budou děti z tolika dárků nadšené.

Po příjezdu nás děti vesele vítaly a my začali 
nosit dárky pod stromeček. Kristýnka si mě od-
táhla na stranu a vytáhla zpod mikiny balíček, 
který mi předala se slovy: „Veselé Vánoce, Ter-
ko!“ 

Kluci šli hrát ven fotbal a my s holkami jsme 
začaly zdobit cukroví. Byla to veliká legrace, 
přestože každý pořád něco někde ujídal a já je 
musela kárat.
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Následovala menší štědrovečerní večeře a po-
sléze jsme si se všemi dětmi zazpívali několik 
koled. Zanedlouho poté už se šly rozdávat dár-
ky. Tři děti se převlékly za tři krále a roznášely, 
co našly pod stromečkem, ostatním. V balíčcích 
byly různé hračky, oblečení a mimo jiné i dopisy 
od některých studentů z GPJP.

Pak nastal čas zábavy. Hráli jsme fotbálek 
a ping pong, někteří šli tancovat a já jsem s ně-
kolika dětmi prohlížela dárky, co dostaly. Všude 
panovala rodinná a uvolněná nálada.

Avšak v nejlepším pak přispěchala Irena 
a řekla, že se blíží čas odjezdu. Vůbec mě tím 
nepotěšila. Ještě chvíli jsme si povídali, ale čas 
nakonec vypršel. Vánoční návštěva byla u kon-
ce. 

Když jsme se s Kristýnkou loučily, dlouho 
jsme se objímaly a ona mě prosila, ať zase za 
měsíc přijedu. Věděla jsem, že se mi bude stýs-
kat. Stýská se mi. 

Terezie Louthanová 

A Little Porcelain Doll
When I was five years old, I had some por-
celain dolls. With their white skin and scary 
eyes they were really creepy.  They sat on 
a shelf facing my bed. Every night, when 
I was falling asleep, they were looking at me. 
Then I would dream about them coming to 
life. In one of those dreams, they got mad at 
me, because I hadn’t been playing with them 
enough. One of them (a ginger – haired doll 
wearing a really old – fashioned lace black 
dress) climbed down from the shelf and left 
the room. Suddenly I heard a strange noise 
coming from the kitchen. I wanted to go 
there, but I was too scared, so I just stayed in 
my bed with my eyes closed. I was trembling 
from fear as I heard the steps draw closer and 

closer to my room. Now I was so frighten 
that I couldn’t even breathe. My eyes filled 
with tears as my door opened. I slowly turned 
around to see a small ginger – haired doll in 
the door. I wanted to scream, but nothing 
came from my throat. Suddenly all the other 
dolls started to laugh. The last thing I saw be-
fore my mind went blank was my little doll 
above me with a kitchen knife in her hand. 
Next day I asked my parents to give all of 
my dolls away. I didn’t really know where, 
but I didn’t care as long as they were really 
far away from me. Then I found out that this 
phobia is really common and a lot of people 
have it. So from that day I was Pediophobic. 

 Martina Hátriková



The Stone Cross
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Have you noticed it? About one and half 
a year ago, in the nearest neighborhood of 
our school was a stone cross-placed. Most of 
us go by this place every day, nevertheless, 
I assume that only few people really know 
what this memorial stands for and how it is 
even related to one of the nowadays most 
discussed topics of world history.First of 
all, what is the origin of the obelisk? After a 
while searching, we may find out that it was 
given to the Czech Republic by the Head of 
the Armenian Apostolic Church, Karekin 
II., as a manifestation of the Czech-Arme-
nian friendship. Nonetheless, what does this 
friendship lie in? Although it is not that ap-
parent, it has something to do with one of the 
darkest ages of world history – the Armenian 
genocide. But to be honest, do we know this 
historical event properly?
 Medz Yeghern, as the first genocide ever is 
traditionally called in Armenia, was an at-
tempt to annihilate Armenians living inside 
the Ottoman Empire. The event took place 
during the WWI, when Christian Armenians, 
who for long centuries used to suffer resent-
ment and grudge by the rest of the primarily 
Muslim country, saw an opportunity to fight 
for their independence by the Russian´s side. 
However, since the Russian Empire was an 
enemy of Ottomans, they were called traitors, 
which gave the origin to the idea of annihi-
lation: Between years 1915 and 1918, near-
ly all able-bodied men were executed while 
others had to face death marches through 
deserts. As a result, only about four hundred 
thousand from four million Armenians sur-
vived, mainly in diaspora.
 Even though this year it has been exactly one 
century since this historical event, we may 
still witness attempts to belittle its impor-
tance. Or more precisely, we can encounter 

the question how it should be called properly: 
Most historians think that it was a “genocide”. 
Nonetheless, Turkey, which is the ancestor 
of the Ottoman Empire, has never admitted 
the plan of complete annihilation, hence, the 
word “genocide” is regarded a momentous 
offence by them. The discussion about how 
to call the event properly may seem hard to 
understand and nearly absurd. However, the 
term influences the way we perceive the his-
torical event. And if Turkey lessens its im-
portance, it consequently stands for the re-
nunciation of the responsibility. It makes us 
ask why only twenty-eight countries world-
wide did contradict those Turkish attempts: 
We have to take in consideration that Turkey 
is one of the most important countries on the 
Middle East. However, it does not change an-
ything on the fact that so many democratic 
countries, where the Truth is regarded as the 
main value of society, do make concessions 
to Turkey in this question as well.
 Even in the case of the Czech Republic, it 
had taken long twenty-five years until we 
plucked up the courage to recognize the his-
torical event as “genocide”. The president of 
the Czech Republic, M. Zeman, claimed it 
during his visit to Armenia in 2014, just two 
months before the memorial was placed here.
 And thus, around the stone cross of Arme-
nian woe twins like a sprig the manifestation 
of thanks that we did not remain indifferent 
to the sorrowful fate of one small Caucasian 
country. The intention of this essay was to 
show you the significance of the seemingly 
ordinary place we might walk by without no-
ticing it – and perhaps the next time you go to 
our school, you will dedicate your thought to 
those million victims of Armenian genocide.

Jan Bíma



Kvůli které rostlině umírají orangutáni?
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Hledejte: 
Bábovka, čokoláda, deník, hodiny, kdy, kód, kra, líska, mahagon, míč, mozek, oblázek, 
olovo, oslava, sokol, úroda, vosy, zrak, zrní

zdroj sudoku: http://www.gnj.cz/?p=3769

Martina Hátriková
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