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EDITORIAL

Vážení a drazí,
vítám Vás u dalšího vydání školního časopisu Pobertův zápisník. Hned
zezačátku bych Vám chtěla z celého srdce poděkovat, že jste si jeho výtisku
ležícího kdesi na stole všimli a že jste se rozhodli věnovat pár chvil svého života
jeho prolistováním.
V druhé řadě bych Vás ráda (jak už to je u úvodníků zvykem) tak nějak
seznámila s dějstvím za posledních pár týdnů nejen v naší redakci, ale hlavně
ve škole.
Se začátkem jara a teplého počasí se chodby proměnily na mola fashion weeku
a mně nemohlo uniknout, že mezi sebou někteří studenti soutěží o titul mistra
v nošení nejbarevnějších ponožek, v posledních dnech má také velkou oblibu soutěž o
nejvíce vyhrnuté džíny, která se kvůli častým dešťům však stává velmi praktickou. Tímto
ale módní výstřelky na naší škole nekončí. Několikrát jsem zahlédla liščí ocas připevněný
na batohu, krky ověšené kancelářskými sponkami místo řetízků či dokonce kalhoty, které
až moc připomínaly pyžamo. V tomto případě bych se vůbec nezlobila, kdyby na
chodbách naší školy vznikl nový trend a pohodlné pyžamové kalhoty by se staly nedílnou
součástí našich každodenních outfitů.
Při pozorování mých spolužáků v budově školy jsem si také nemohla nevšimnout, že si
tajně předávají kovové mince, a dokonce i bankovky, šeptajíc a zapisujíc si něco do bloků.
Po týdnu vyšetřování jsem zjistila, že se ve studentech probudil sportovně založený duch
sázkařů a mezi sebou tipují, kdy se konečně uvolní a opadne kus omítky u vstupu do
šaten. Já osobně sázím učebnici ruštiny na to, že do konce školního roku ještě bude
zuboženě viset a zaclánět v cestě.
Jak už snad většina z Vás ví, stále se ztrácí fixy z učebny 102 a jejich neustálé doplňování
je již neúnosné. Školní pátrací tým se na Vás tedy obrací s prosbou o jakoukoliv výpomoc
– od svědectví, přes dodání stop a vlastních dedukcí až k založení domobrany připravené
zasáhnout v další krizové situaci loupeže. Naše kriminální ústředna sídlí v učebně TEA a
úřední hodiny jsou každou středu od 10:45 do 14:00, v případě naléhavé nouze nás
můžete kontaktovat na e-mailu tohlebysezakomunistunestalo@seznam.cz.
Při ohlédnutím se na zkušenosti z minulých let se škola rozhodla vytvořit dočasnou
pracovní pozici, a to utěšovače plačících maturantů. Pokud tedy v době maturit máte
volný čas a hodily by se Vám drobné peníze na jarní radovánky a grilovačky (samozřejmě
bez alkoholu), zašlete nám prosím Váš životopis, motivační dopis a písemné doporučení
svých emočně nestabilních přátel, kterým jste útěchou v těžkých chvílích, na e-mail
maturita_formalita2019@seznam.cz.
Nyní Vám už přeji příjemné a ničím nerušené čtení Pobertova zápisníku.

Ruku líbá
šéfredaktorka VERONIKA HAVLASOVÁ, ZR2
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Spěchám, běžím, spěchám. Nestíhám. Autobus tři
metry přede mnou, plíce jeden za mnou. Fakt
nestíhám. Hlučnou ulicí se rozezní ještě zlověstný zvuk
zavírajících se dveří. Už jsem se zmínila, že nestíhám?
Kolos se dává do pohybu a odjíždí. Tak už zase stíhám.
Rozhlížím se okolo a říkám si, co mám teď tu půlhodinu dělat. Do
očí mi padne neonový název supermarketu, a tak se k němu, teď už
pomalou chůzí, ať mě přece ty plíce doběhnou, že jo, vydávám.
Původně mám v plánu koupit si jen obyčejnou tatranku, kterou bych mohla
chroupat na zastávce při čekání, ale svědomí mi nedává a já volám domů.
Obratem dostávám celý seznam. Kup mlíko, nezapomeň maso, taky dochází
zelenina, hlavně vem‘ rohlíky, myslíš na to maso? Jinak nebudeš mít co jíst! A když
už tam budeš, přiber víno.
Poctivě si vše poznamenám a vcházím dovnitř. Nákup je jednoduchý, nemám nejmenší
problém a po deseti minutách už si to rázuju k pokladně. Teď ale přichází ten největší
problém: kam s tím vším? Do kabelky se to nevejde, v rukou to nést nechci, vypadala bych
jako pitomec, „eko“ i „in“ plátěnku jsem si nechala doma. Zbývá jediná možnost, prostě si vezmu
tašku. Původně šahám po papírové, ale nahmatám pouze vzduch – nejspíše už se samovolně
rozpadly, to se u nich stává často. A jsme u hlavního problému: jestli si vezmu tu plastovou, nemám
šanci.
V dnešní době, kdy lid hrdě křičí po neplýtvání a zašlapává všechny odpůrce, takto nemůžu vylézt. A
jakmile bych s touto hrozbou vyšla z bezpečí obchodu, padla bych na společenské příčce těsně nad
souseda pálícího petky na zahradě a lehce pod sousedku, která netřídí. Ve zkratce, až na úplný spodek
pomyslné tabulky.
V rychlém sledu projedu všechna pro a proti, ale než stihnu promyslet odpověď, má pusa už povídá:
„Poprosím jednu tašku za dvě koruny,“ a já s hrůzou pozoruju, jak se milé prodavačce z tváře vytrácí
úsměv a s nejistotou v pohybech mi toho ďábla předává. Jako kdybych viděla její myšlenky, které plivou
přede mě na zem a nadávají mi do ignorantu. No, nevadí.
Vše potupně naskládám do igelitky a mířím si to na zastávku a doufám v brzký příjezd autobusu.
Alespoň něco se mi dnes poštěstí, a tak jsem během chvíle konečně doma, skryta před zraky všech
netykavek. Nákup vybalen, taška schována na horší časy.
Otvírám počítač a doufám, že na vševědoucím internetu naleznu řešení na tento problém. Nikde
nic, pouze články a tom, jak jsou tito plastoví zabijáci nebezpeční. Díky, to už vím, něco nového?
Hledám dál. Hle, video! Jak jsem začala se zero waste životem – tipy a triky. Klikám na přehrát a
doufám, že se alespoň nyní dozvím a něčem užitečném. Dívka zapáleně povídá o škodlivosti všeho
odpadu a nabádá ostatní, jak by měli jít do sebe a začít naši přírodu šetřit. Odkazuje na webovou stránku,
která k tomu má dopomoct, tak ji teda otvírám a nestačím se divit. Cena jedné takové skladné tašky je
rovna pomalu celému nákupu na týden pro fotbalový tým kluků ve vývinu.
Nevadí, odkaz zavírám a hledám dál. Po chvíli narážím na další video, tentokrát o tom, jak si
takovou úložnu nákupu vyrobit. Stačí prý použít starou záclonu, tu sešít a viola, hotovo, nic těžkého.
Rozhlédnu se okolo, ale jediné záclony doma mi visí v obýváku.
„Stejně už jsou hnusné,“ říkám si pro sebe, zatímco je sundávám z oken. Šicí stroj oděn do
vrstvičky prachu pyšně opráším, a jakmile se obláček rozptýlí a já se přestanu dusit, pustím se do práce.
Ruce sice utrpí, ale pořád si říkám, jak to zachrání mé společenské postavení a život před ukamenováním
uprostřed náměstí.
Taška je hotová, já odměněna tou tatrankou, kterou jsem v nervozitě zapomněla sníst, a hledám
si autobus zpět do města. Musím si přece koupit nové záclony, teď už je budu mít do čeho dát.
DANIELA KREJČÍ, ZR3

SPORTOVCI NAŠÍ ŠKOLY
Jelikož na škole máme více sportovců než prstů na jedné ruce, rozhodly jsme se pokračovat v naší
zpovědi a možná i inspirovat pár studentů k pohybu. Znovu jsme tedy oslovily 4 nadané spolužáky a
položily jsme jim 5 otázek.

Tomáš Kocourek, PL1, fotbal
Co považuješ za nejtěžší část ve fotbale?
Nejspíš dvoufázové tréninky.
Jak se připravuješ před zápasem?
Pravidelnou rozcvičkou, taky rozstřelení na
bránu.
Máš rituál pro štěstí?
Vkročení pravou nohou na hřiště.
Čeho bys chtěl dosáhnout?
Asi věnovat se fotbalu nejdéle, co to půjde.
Měl jsi někdy období, kdy jsi chtěl skončit?
Ne.

Co považuješ za nejtěžší část?
Asi to, když se útočí.
Jak se připravuješ před zápasem?
Den předtím jdu trénovat ven s kamarády.
Máš rituál pro štěstí?
Nemám.
Čeho bys chtěl dosáhnout?
Asi hrát někde v zahraničí.
Měl jsi někdy období, kdy jsi chtěl skončit?
Ano, docela často.

Lukáš Chudík, MR2, box
Co považuješ za nejtěžší část?
Přípravu na zápas a shazování kil.
Jak se připravuješ před zápasem?
Každý den minimálně hodinu a půl trénink, vždy
fyzička a boxerská technika.
Máš rituál pro štěstí?
Žádný nemám.
Čeho bys chtěl dosáhnout?
Dostat se na mistrovství Evropy.
Měl jsi někdy období, kdy jsi chtěl skončit?
Ano.

KLÁRA FRANKEOVÁ & AGÁTA KOVÁŘOVÁ, ZR2

Co považuješ za nejtěžší část tvého sportu?
Nejspíš trénink.
Jak se připravuješ před závodem?
Většinou vstanu tak dvě hodiny před
tréninkem, pak si dám snídani. Po snídani si
jdu pěšky projít trať. Pak jsme většinou všichni
v týmovém stanu, kde jsme nachystaní na ten
daný závod, tak hodinu před tím.
Máš rituál pro štěstí?
Nemám.
Čeho bys chtěl dosáhnout?
Teď bych chtěl dosáhnout 10. místa v republice
a do budoucna bych chtěl i ten světový pohár.
Měl jsi někdy období, kdy jsi chtěl skončit?
Neměl.

Lukáš Dobruš, PL1, házená
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Lukáš Sczepanski, PL1, horská cyklistika

ŽIVOT PODLE CLOE HUNT
pokračování z říjnového čísla
„Co to sakra… “ vyhrkla jsem při pohledu na vchodové dveře padající směrem k zemi a
za nimi se valící velké množství kouře.
Celá jsem zbledla a s vykulenýma očima a srdcem bijícím ostošest zaujala pozici:
kamenný sloup.
Snažila jsem se pohnout, schovat, ale nešlo to! Jako kdyby mi zdřevěněly nohy…
Co se to tu děje?! Nechápala jsem a vykuleně jsem nadále sledovala vchodové dveře,
které právě dopadly na podlahu.
Vlna kouře začala pomalu mizet a já v ní začala postupně rozeznávat obrysy dvou
dospělých postav. Pozorně jsem sledovala, jak vycházejí z oblaku kouře.
Nejprve vyšel tmavovlasý muž s černým hábitem sahajícím až na zem. Měl tmavé oči,
dvě tenké čárečky mu tvořily rty a trošku křivý nos. Vypadal na čtyřicet. Vzbuzoval ve mně strach.
Tvářil se chladně. Když si všiml, že tam stojím – s vykulenýma očima a celá se třesu – pobledl a
otočil se ke druhé osobě, která tu byla s ním. Upřela jsem pohled také jejím směrem a spatřila
mladou ženu s výrazně zrzavými vlasy, modrýma kulatýma očima, roztomilou pusinkou - jako od
panenky - krátkou károvanou sukničkou a bílou košilí. Na rozdíl od muže se tvářila až neuvěřitelně
mile a zároveň s ní už na první pohled vyzařovalo něco, z čeho jsem vycítila, že je tak trošku
praštěná. Nevím, co přesně ten pocit vyvolávalo, ale určitě by na vás zapůsobila stejně!
Vypadala, jako by si mé přítomnosti ani nevšimla. Pořád se dívala směrem na strop
s rukama v bok.
Po chvíli hlavu sklopila, koukla na muže a s vítězným tónem a úsměvem na rtech
pronesla: „Říkala jsem, že tu nebudou mít protipožární opatření!“ Muž jí věnoval lhostejný
úšklebek a očima naznačoval, ať se podívá mým směrem. „To je ona?“ zeptala se pisklavým
hláskem, když konečně zaregistrovala mou existenci.
„Nevím jistě. Víš, že se na ni nepamatuju,“ odpověděl podrážděně a prohlížel si mě jako
obraz v muzeu.
„Podle mě se Alishe podobá,“ namítla, a ještě rychle dodala: „Teda kromě těch kudrnatých
vlasů.“
Alishe? To mi chcete říct, že tahle dvě individua, která nám vlezla do domu stylem
atentátníků, znají mou matku?! No skvělý! říkala jsem si v duchu naštvaným
tónem a nespouštěla oči z těch dvou, co stáli v díře, kde ještě před chvílí
byly krásné bílé dveře.
„No, každopádně doufej, že to je ona. Jinak by to byl už pátý
dům, který sis spletla!“ zasyčel muž a sjel ji vražedným
pohledem.
„Ty se na mě za to ještě pořád zlobíš?“
zesmutněla ta zrzavá.
Muž jen zakroutil očima a
vykročil směrem ke mně.
A já se začala
strachem třást.
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ROZHOVOR S MGR. PAVLOU JANKŮ
Pedagožka, která našla vášeň v umění, ale i
přesto zůstala věrná školství
Pavla Janků žije v Opavě, kde zároveň učí na tamější škole SSŠP německý jazyk, zeměpis, fyziku
a chemii, obchodní korespondenci a psaní všemi deseti. Jako jedna z mála se proslavila svým
výtvarným nadáním nejen po celém Moravskoslezském kraji, kde pravidelně pořádá své výstavy.

Chtěla jste být vždy učitelkou?
Ne, když jsem byla hodně malá - období mateřské školy - tak jsem chtěla být prodavačkou,
listonoškou. A až teprve později jsem chtěla být paní učitelkou.
Uvažovala jste někdy nad tím, že opustíte školství a vydáte se čistě uměleckým směrem?
Neuvažovala jsem nad tím, protože malování a umělecká tvorba ať už obrazů, módy, oblečení,
bot nebo tašek je mé hobby. Dělám to ráda, ale nechtěla bych tímto podnikat.
Kde hledáte inspiraci pro Vaše výtvarná díla?
Inspiraci hledám v přírodě, na dovolené, ve filmu, to znamená v každém zážitku, který prožiji.
Například ve škole... někdo může mít pěknou kombinaci barev a já si řeknu: ,,jé ta béžová s tou
khaki zelenou vypadá zajímavě!” a použiji to například v nějakém obrazu, nebo mě napadne něco
na dovolené a podobně.
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Byla jste tvůrčí typ již od mala, nebo jste se k umění dostala až časem?
Rozhodně jsem tvůrčí typ od mala byla. Chodila jsem do umělecké školy do výtvarného oboru,
zúčastnila jsem se různých soutěží, na kterých jsem obsadila přední místa, například v prestižní
celostátní soutěži jsem získala 2. místo, měla jsem obrázek v
Holandsku.
Mám za sebou již několik vernisáží a výstav. Momentálně mám již 2 roky dopředu ve svém
kalendáři naplánované výstavy tady ve Slezsku, například na konci dubna mi začne výstava v
zámku ve Slezských Rudolticích, na podzim budu mít výstavu v Karlovicích, následně v
Kružberku a mnoho dalších.

Myslíte si, že je naše škola ideální, nebo byste na ní něco změnila (popřípadě
co)?
Na této škole učím již mnoho let, za tu dobu jsem tady poznala mnoho studentů a kolegů. Mám
to tady velmi ráda. Školu bych určitě neměnila a doporučovala bych ji a zároveň doporučuji všem
zájemcům, kamarádům a jejich dětem.

Více o Pavle Janků (například její aktuální
tvorbu, termíny výstav a mnoho dalších
informací) naleznete na webových stránkách
www.pavlajanku.cz

BRONISLAVA GROSSOVÁ, ZR1

ROZHOVOR S ING. KAMILOU KOTRLOVOU
Pět minut s účetní superhrdinkou
Faktura přijatá, vystavená, odběratelé a výpisy z účtů – tak vypadá každodenní chleba kdejaké
účetní. Věčně usměvavá paní Ing. Kamila Kotrlová je však skutečným důkazem, že lze zvládat
účetnictví firmám, ekonomiku i mládež Soukromé střední školy podnikatelské v Opavě, a
zároveň si naplno užívat života.

Co ráda děláte ve volném čase?
V poslední době snad ani žádný volný čas
nemám – daňová přiznání, a tak různě, ale
jinak zahrádkařím, turistika... Asi zahrádka,
turistika a vnoučata.
Máte nějakou oblíbenou knížku? Pokud
ano, proč?
Jéžiš, těch je! Jsem čtenář, přečtu tak pět,
šest knížek za měsíc, čtu pořád. Ale že
bych měla úplně jednu oblíbenou, to
nemůžu říct. Třeba se určitě vracím k
Egypťan Sinuhet.
A teď jsem jela z dovolené a normálně mě
rozbrečela knížka, že za mnou letušky
chodily, jestli se mi něco nestalo. A já
vždycky, že ne, že čtu knížku! Jmenovalo se
to Příběh jedné lásky, je to o starých lidech,
jak mají strašně hezký vztah – takové
pěkné, citové.
Ale jinak asi nemám žádnou oblíbenou
knihu. Jen fakt nemusím červenou
knihovnu, to ne.
Čím jste chtěla být jako malá?
No určitě ne účetní ani učitelkou. (směje
se)

Co vás tedy baví na práci paní učitelky?
Po prázdninách mě to vůbec nebaví. Ale
jinak asi to, že jsem mezi mladými lidmi, to
je fajn. To, že jste mladí, to mi dělá dobře.
Jak byste si představovala ideální
prázdniny?
My jezdíme hodně na hory a já mám každé
prázdniny ideální. Já jsem ještě neměla
neideální prázdniny! Čas, volno, hory,
zahrádka...
Jak vypadá váš víkend? Odpočíváte, nebo
si užíváte spíš aktivně?
Nevím, kdy jsem naposledy odpočívala,
opravdu. Teď třeba už čtyři měsíce vkuse
účtuju, denně. Je toho hodně, vzala jsem si
toho hodně. Máme velký dům, chováme
zvířata, a tak odpočívám prací.
A bonusová otázka: Jak byste popsala
svoji třídu, letošní prváky?
Uřvaná třída, neskutečně uřvaná třída!
(směje se) Ale každý jste úplně jiný. Nevím,
pozoruju vás a jsem zvědavá, co se z vás
vyklube.
Děkuji za rozhovor.

Tak kde nastal ten zlom?
Já jsem zemědělec a chtěla jsem být
vždycky zemědělec. Opravdu, já jsem
agronom, zootechnik — to mě bavilo, mám
to i vystudované. Až potom časem jsem
studovala jiné věci.

9

HANA VAŠÍČKOVÁ, ZR1

DEN HIPSTEREM – má duchovní cesta za
poznáním avokáda a politicky korektních
vtipů
Je čtrnáctého března, těsně před půlnocí, a já poslouchám píseň Hipster od brněnské kapely
Mucha. Stará legenda praví, že pokud si tuto písničku večer před usnutím pustíte, ráno se probudíte s
tělem, duší, srdcem i myslí nefalšovaného hipstera. Trend flanelových košil, dřevorubeckých plnovousů
a výrazných dioptrických brýlí ale zůstala někde v roce 2017, proto se nořím do říše snů s obavami, jako
kdo zítra prožiji můj den. A neboť je společnost různorodá, v mém napůl spícím mozku se objevuje
myšlenka, že takový hipster si během několika let svého působení na naší ubohé planetě vytvořil mnoho
poddruhů – od kavárenského fašisty, přes liberálního levičáka a hypebeasta, až po bio ženu divoženu
Tamaru Klusovou. Tak tedy doufám, že zítra dostanu příležitost vyzkoušet si aspoň na pár chvil život co
nejvíce z těchto tajemných exotických druhů, kteří se pojmenování „hipster“ vyhýbají jako čert kříži a
české biomatky očkování, protože: „Říkat si hipster vůbec není hipsterský.“
Ráno se probouzím už v šest hodin, což je minimálně o čtyři hodiny dříve, než bych chtěla o
jarních prázdninách vstávat. Nějaká temná síla mne ale vede do kuchyně, kde mám v misce s vodou
namočené mandle (což jsem v noci podle všeho udělala jako náměsíčná) a instinktivně z nich dělám
mandlové veganské mléko. Hned je mi jasné, v koho jsem se proměnila – jsem vegan. Oblékám si tedy
bavlněné batikované triko a sdílím fotku mé snídaně z ovesných vloček s půl kilem chia semínek na
Instagram. V koupelně mi při pohledu na můj plastový zubní kartáček ale dochází, jak mořské želvy kvůli
mé snaze o čisté zuby trpí, okamžitě tedy hledám náhradu za tento plastový nástroj zkázy. Google mi
doporučuje použití přírodního kartáčku Miswak, já tuto možnost ale nemám, před domem tedy hledám
vhodný klacík a spokojeně ho cestou po schodech do bytu přežvykuji a samu sebe chválím za záchranu
želv. Hned o tom napíšu na Twitter!
Bohužel nevím, co si počít s nadbytečným časem. Je osm ráno, slunce svítí jen tak z nutnosti a
já už nemám co dělat. Rozhoduji se tedy cvičit jógu a vyčistit si čakry pomocí meditace na čerstvém
vzduchu. Na trávníku uprostřed sídliště si tedy sedám do tureckého sedu a přemítám o životě,
zatímco mě z oken sledují sousedé. Jen ať se podívají, jak vypadá zdravý moderní život!
Po necelých dvou hodinách odhánění agresivních čivav z mého klína mi vyhládlo,
hledám tedy v lednici něco k svačině. Mé veganské já ale nemůže řecký jogurt nebo
tvarohový koláč od babičky! Vydávám se tedy na nákup a za pár sójových jogurtů a bio
ovoce nechávám u pokladny celé kapesné. Cestou domů potkávám před zdravotním
střediskem ženu s malým brečícím dítětem, které se nahlas vzteká, že nechce jít na
očkování. Okamžitě se k dětskému křiku přidávám a vysvětluji matce, že
vakcinace způsobuje autismus a na otázku, jestli jsem snad doktorka,
odpovídám, že teoreticky ano, protože jsem na toto téma četla na internetu
mnoho článků. Boj nakonec vzdávám, kdyby si to maminka ale rozmyslela,
doporučuji jí parfemované přírodní olejíčky a bylinkové čaje. Ty proti
tetanu pomáhají mnohem lépe.
Konečně se blíží poledne a půlku velmi náročného dne
mám za sebou. K obědu si připravuji avokádový salát a cítím, jak
se mé myšlení najednou mění. Místo relaxační nepálské
hudby si pouštím Tomáše Kluse a najednou mi dochází,
v koho jsem se proměnila tentokrát – jsem liberální
levičák! Batikované tričko tedy měním za tričko s Che
Guevarou, na kterém je připnutá placka s nápisem:
“Pěstování není zločin!” přes zelený list konopí.
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U oběda se hádám pod příspěvky na facebooku všech témat – globální oteplování, feminismus,
sexismus, Zeman a Babiš, zlegalizování marihuany, uprchlíci, práva LGBT a recept na třenou bábovku.
Na vše mám svůj jasný názor, jediný správný ze všech řečených. Lidé mě v odpovědích často nazývají
“sluníčkářem” či “vítačem”, já si však na parapetu v pokoji zařizuji květináč s rajčaty a nic mě netrápí.
Odpoledne se v čajovně scházím s účastníky dopolední stávky za klima, nad vodní dýmkou
debatujeme o politice a novém představení Jaroslava Duška.
“Co pro tebe znamená být hipsterem?” ptám se dívky, co sedí vedle mě. Má růžové vlasy a pije
mangový džus.
“Cože? Hipsterem? Hipster si teď už nikdo neříká. Teď jsou lidi prostě sami sebou, jen to dávají
víc najevo. “
“Takže ty bys o sobě neřekla, že jsi hipster?”
“Rozhodně ne.”
Stejně mi odpovídá i zbytek zúčastněných, ať už šlo o levičáky, bioženy, vegany nebo studenty
umělecké školy oblečených jen věcmi ze sekáče doplněnými boty za čtyři tisíce. Z toho vyplývá, že jsem
tedy celý den trávila v domnění, že patřím k sociální skupině, která vlastně neexistuje.
Svůj boj ale nevzdávám. Vydávám se pendolinem na jediné místo na světě, kde žijí ještě
opravdoví hipsteři, co pijí sójové latte, mají bulldočky, flanelové košile a pronajmutý podkrovní byt na
Žižkově. Správně, jedu do Prahy – přesněji řečeno na Náplavku.
První hipstery potkávám už ale na Hlavním nádraží, díky roztrhaným džínům a plnovousům nejdou
přehlédnout. Vydávám se k nim.
“Dobrý den, prosím vás, měla bych na vás otázku. Co pro vás znamená hipster kultura?”
“Cože?! Jaká kultura, jaký hapstr hipstr?! Radši mi dej drobný na krabicák, voe, nebo tě kuchnu!”
Řev bezdomovce, kterého jsem si spletla s hipsterem, přivolává jeho kamarády a za chvíli jsem
v obklopení všech obyvatel parku. Nechávám jim tedy všechny mé peníze, které mi po nákupu
předraženého veganského jídla zbyly a vydávám se k mému cíli. Blíží se západ slunce a v té době už
hipsteři zalézají do svých bytů polemizovat o hladomoru v Africe.
Osm hodin večer a konečně jsem tady! Země zaslíbená! Kolem mě běhají bosé děti a pijí mléko
z kokosu, dospělí sedí na dekách a pijí víno rovnou z flašek. Jsem mezi svými! Sedám si tedy k jedné ze
skupinek, která labutím hází domácí chléb bez lepku, a sami si na něj mažou avokádovou pomazánku.
Zapojuji se do konverzace, mladík s obrovskými slunečními brýlemi mi chválí outfit. Až teď si všímám,
že jsem si omylem před cestou oblékla každou ponožku jinou.
“Chcete slyšet vtip?” ptá se kluk, který studuje bytový design a představil se mi jako Bartoloměj.
“Přijde katolický kněz, muslim a rabín do baru… a normálně si povídají, protože nejsou debilové.”
O půl deváté si moji noví přátelé všechno balí do plátěných tašek a na růžových rekolech odjíždějí
do svých útulných bytů plných kaktusů a moderního umění. Já jdu ještě s Bartolomějem a pár lidmi do
kavárny. Objednávám si cappuccino, na což dostávám velmi překvapené reakce.
“To snad nemyslíš vážně!” křičí Etel, která má celý obličej pokrytý třpytkami a mě dochází, že mé
hipsterství už zmizelo, protože mi teď všichni připadají spíš směšní. “Vždyť tam je mléko! Živočišný
produkt! A vůbec, cappuccino se pilo tak v roce 2016,” ohrnuje nos a objednává mi sójové
latte s dýňovými semínky. Tak jsem nakonec skončila mezi kavárenskými fašisty… Když
mě Etel zastaví těsně před ochutnáním kávy za dvě stovky, aby si ji mohla vyfotit na
Instagram, loučím se s mými přáteli a spěchám k mému bratrovi do Nuslí. V kuchyni
se při večeři, která se skládá z pizzy a čokoládové zmrzliny, shodujeme, že tito
lidé jsou sice divní, ale my jsme zase divní pro ně. Přece jen neironicky
posloucháme Vypsanou Fixu a koukáme na Scary Movie. Možná jsme
v této době hipsteři my. Tak jako tak, dnes jsem zjistila mnoho věcí nejen
o hipsterské kultuře, ale i sama o sobě. Třeba, že sice není nemožné
vstavač v šest ráno a cvičit jógu, ale znovu to podstoupit nepotřebuji.
A avokádo není tak dobré, jak všichni tvrdí.
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VERONIKA HAVLASOVÁ, ZR2

NIKDO NENÍ DOKONALÝ
Jan Hus upálen na polské hranici?
Ahoj všem! Je tu opět nové vydání časopisu, tudíž nesmí chybět ani naše anketa s názvem Nikdo není
dokonalý. Tentokrát jsme se opět zeptali 10 náhodných respondentů - žáků naší školy. Zajímala nás
odpověď na otázku: „Na jaké hranici byl upálen mistr Jan Hus?“
Celkový počet správných odpovědí si tentokrát tipla paní učitelka Pavla Janků, kterou jsme zrovna
vyrušily v hodině s prvním ročníkem. Její odpověď byla 2 lidi z 10. Takže se rovnou podíváme na to,
jestli se paní učitelka trefila, nebo ne.
Bronislava: „Na hranici? On byl upálen na hranici? No v Kostnici, na dřevěné?“
Tereza 1: „Na žádné.“
Ema: „Na žádné, ne? České? Nebo polské?“
Jáchym: „V Kostnici, ale na jaké hranici to nevím, asi na dřevěné?“
Tereza 2.: „Vůbec nevím, řekla bych hroznou blbost.“
Klára: „Nevím, na německé?“
Lucka: „Na žádné.“
Nikol: „Vůbec netuším. Na dřevěné?“
Adéla: „Žádné!“

Děkujeme všem, kteří nám odpovídali a zase příště ahoj
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Otázka: Na jaké hranici byl upálen mistr Jan Hus?
Tip paní Janků: 2
Vyzpovídali jsme: 10 žáků
Správně odpověděli: 3
Tak paní učitelka se opravdu skoro trefila! Uznáváme ale, že tato otázka byla docela těžká!

VANESA PLUŠKOVÁ & VERONIKA KOLENOVÁ, ZR2

Tereza 3: „No…Tak to fakt nevím…“

CESTA Z MĚSTA – Norsko
Před dvěma lety jsme s kamarády navštívili Norsko. Byl to úžasný zážitek, na který nikdy
nezapomeneme, a proto bych se o něj chtěla s vámi podělit.
Na cestu jsme se vydali v srpnu, jelikož v té době je v Norsku nejteplejší období, ale i přesto
jsme museli vytáhnout zimní bundy a boty. Za celý náš pobyt se nejvyšší teplota vyšplhala pouze na 15
stupňů. Norko je země specifická svou architekturou, přírodou, ale také kuchyní. Stravování Norů je
rozdílné od toho našeho. Během naší cesty jsme měli možnost ochutnat mnohé místní produkty, jako
například rybí knedlíky, karamelový sýr, kaviárovou pastu, ryby sušené pouze vzduchem, syrové ryby,
které jsou několik měsíců naložené ve sklenici, losí či sobí salám aj. Pravděpodobně jste teď znechucení,
když toto čtete, stejně jako já, když to píšu. Nejsem žádný gurmánský dobrodruh! Většinu těchto pokrmů
jsem ani nevyzkoušela, protože je stačilo cítit - a přešla vás chuť.
Domy jsou zde převážně dřevěné a rozdělené barvami podle jejich účelu. Červené domy patří
rybářům, žluté slouží pro trvalé obydlení a modré či bílé si mohou dovolit pouze bohatší. Tak to platilo v
minulosti - dnes se toto rozdělení už nepoužívá. Náš výlet začal v hlavním městě Norska, v Oslu. V tomto
městě se mísí stará a nová architektura. Dominantou je Opera otevřená v roce 2008, nominovaná na
nejlepší evropskou stavbu. Stojí na pobřeží a vypadá jako velká ledová kra, nořící se do fjordu. Na tuto
kru se můžete doslova vyšplhat. Po strmých "stěnách", které slouží jako chodník se můžete dostat až na
vrchol Opery. Dále nás velmi překvapilo, že typického Nora - bledý světlovlasý typ - zde potkáte jen
málokde. V Oslu najdete ale také speciální pruh na silnici jen pro kola, která mají vlastní malé semafory.
Navštívili jsme i mnoho muzeí, ale tím vás nebudu zatěžovat, všichni víme, jak vypadá muzeum. Další
místo, které jsme navštívili, byl Bergen. Lanovkou jsme vyjeli na vyhlídku, ze které je vidět na celé město.
Na vrcholu stojí rozcestník, který vám ukáže nejen jak daleko jste od světových metropolí, ale také jak
daleko jste od severního pólu. Naše cesta pokračovala na fjord Geiranger, kam jsme lodí. Hlavním
lákadlem plavby je sedm úzkých vodopádů vedle sebe, souhrnně nazývaných Sedm sester. K vodopádu,
jenž je pozoruhodnou hříčkou přírody (ovšem pouze v případě, že dostatečně pršelo a není sucho), se
váže zajímavá pověst. Vypráví příběh sedmi sester zamilovaných do Nápadníka neboli Ženicha, což je
vodopád naproti. Nápadník se prý už desítky let dívá na sestry a neví, kterou si vybrat za ženu. Dalším
proslaveným vodopádem fjordu je Nevěstin závoj a nechybí tady ani skála nazývaná Zlý mnich.
Zajímavostí jsou nenápadná dřevěná obydlí na prudkých svazích hor, která jsou dodnes obývána. Jejich
obyvatelé se živí chovem ovcí a jiných domácích zvířat. Bohužel počet těchto dobrodruhů rapidně klesá.
Další zastávkou byla velmi známá Trolí stezka. Úsek cesty tvoří 11 serpentin v závěru údolí Isterdalen.
Cesta stoupá po svahu skalního masívu od hladiny moře až do výšky 800 metrů. Jsou zde opět vodopády,
a když dojedete nahoru do cíle,
uvidíte nádherné údolí, které je
prakticky nenarušené civilizací.
Norsko není vhodné pouze
pro milovníky přírody, ale pro
všechny, kteří rádi cestují a nevadí
jim zima. V této rozmanité zemi si
každý najde to své. Na svou další
cestu se chystám do Ruska a
doufám, že mi také tak učaruje.

LUCIE KVASNIČKOVÁ, ZR2
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RÉMI
Recenze rezervovaného románu
Další kniha od spisovatele detektivních románů Martina
Goffy. Tentokrát ale autor sáhl k celkem odlišnému
tématu, i když záhadám se to nevyhnulo. Děj celé knihy se
točí kolem Remka, přezdívaného Rémi, kterého už od
útlého mládí vychovával otec, což mělo velký vliv na jeho
budoucnost. Jednoho dne se ale po incidentu v baru
rozhodne utíkat před policií, která po něm pátrá. Při cestě
na Rémim určené místo se dozvídáme o jeho minulosti ve
formě deníku, také o jeho cestě a o nebezpečí, které ho na
ní čeká.
Když už jsem se jednou pustila do čtení, nemohla jsem
přestat. Lehce melancholická mysl Rémiho se nádherně
prolínala s dějem, který mu autor stanovil. Pro čtenáře je
ale důležité, že se za celou knížku seznámí s minulým
životem Remiho, takže díky tomu může pochopit, proč se
zachoval tak, jak se zachoval.
Jak už jsem zmínila, autor příběh vede dvěma liniemi –
deníkem, který si Remi na jeho cestě vede, kde se
dozvídáme o minulosti, a také vyprávění v er-formě, ve
které se věnuje velice úzce svému hrdinovi. Na knize se mi
také líbí, jak do ní zvládá zapracovat i kontroverzní témata.
Kniha se i díky podnázvu dá mylně zařadit mezi romány,
což je veliká chyba. Kniha samotná je spíše něco nového,
co si chtěl autor vyzkoušet, než zase bude muset psát další
detektivku. Přesto podle mého názoru se Rémi vyvedl. I
přes některé nesouvislosti a špatné zapracování do
kontextu se dá celá kniha přečíst na jedno dlouhé posezení
u čaje nebo kávy. Určitě bych tuhle knihu doporučila
někomu, koho něco jen tak neuspí a je zvyklý na
pochmurnou a rychle se měnící atmosféru u knih.

KLÁRA FRANKEOVÁ, ZR2
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