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Editorial
Blíží se Vánoce. Nečekaně. Venku sněží, v učebně 102 se topí jen v liché dny a už tak nízká morálka
studentů klesá jako prosincové teploty.
Úvodníky většinou začínají zprávou o počasí. „A zase tady máme léto… Už se nám blíží jaro…“ jo,
super, však kromě žurnalistů asi nikdo nechodí ven a neví, že se každé tři měsíce mění roční období
a každé tři hodiny teploty. Pokud jsou ale noviny na vyšší úrovni, dozvíte se v nich i něco
zajímavého. Třeba co se děje v redakci nebo jak si šéfredaktor užil letos už třetí dovolenou. Já
bohužel byla na dovolené minulý školní rok v květnu (a zdárně jsem se díky ní vyhnula běhu na 1500
metrů, za to mi zas ale na letišti v Řecku spadl mobil do záchodu), takže se budeme muset spokojit se
zbývajícími možnostmi: počasí už máme vyřízené – prostě mrze a je to nanic.
A něco ze zákulisí naší redakce?
No… Moc ráda bych vám řekla nějaké perličky. Jak jsme se s holkami smály při tvoření ankety
Nikdo není dokonalý, ale odpovědi spíš byly zoufalé než vtipné. Kolik hodin jsme společně strávily při
zdokonalování článků. Ale pravda je taková, že ve chvíli, kdy tento úvodník píšu, zbývá týden do tisku
a já ještě neviděla ani jeden článek. Prostě tvoříme se stejnou rychlostí a nadšením, jako někteří naši
učitelé opravují písemky. Ale uznejte, náctileté studentky žurnalistiky mají asi lepší věci na práci, než
běhat po chodbách školy a dělat rozhovor s každým, kdo se kdy postavil před tabuli – ať už jako
(m)učedník, nebo (m)učitel.
Tímto se tedy dostáváme do bodu mrazu: během minuty jsme zahodili všechny možnosti, jak nějak
důstojně uvést prosincové vydání Pobertova zápisníku. Ale to nevadí, nejsme Vogue ani Reflex a
čtenářů máme tak maximálně pár desítek. Ale i přesto doufáme, že si Vy, naši čtenáři, užijete čtení
časopisu, a ještě více si užijete Vánoce a svátky.

Veronika Havlasová, ZR2
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Krakov – agresivní holubi
a zavrene vanoční trhy
Dne 27. 11. jsme vyrazili do Krakova.
Výlet začal cestou autobusem, při které nás střídavě a velmi spolehlivě budila paní učitelka
Hrinová s mikrofonem a naše milovaná Verunka. Od studentů cestovního ruchu jsme se o Krakově
dozvěděli vše potřebné i nepotřebné a v mžiku jsme byli v cíli.
Naše dobrodružství započalo v Schindlerově továrně. Paní, která nás provázela, mluvila
anglicky. Následkem bylo, že mnoho z nás netušilo, o čem mluví a raději jsme se věnovali obrázkům
na zdech. Továrna byla ale velmi poučná a uvědomili jsme si, jak šílené to během druhé světové války
bylo a čím vším si museli židé z polského ghetta projít.
Prohlídka továrny trvala asi hodinu a půl a po ní jsme se autobusem přesunuli do centra, kde
na nás čekala prohlídka krásného hradu Wawel, strašidelné hrobky a Jagelonské univerzity. Byl by
hřích nepřipomenout zábavný fakt, že v katedrále uprostřed hradu byl rozčtvrcen polský biskup a to
českým králem.
Jagelonská univerzita byla opravdu krásná. Připomněla mi prostředí velkolepého Harvardu,
odkud doslova srší moudrost.
Na univerzitě jsme dostali rozchod a dál už se vydali každý podle svého. Cesta mnohých z nás
mířila přímo do obchodu pro Krowky. Já bohužel nebyla jedna z nich, ale aspoň jsem si vychutnala
výborné karamelové latté ze Starbucksu. Ještě aby nebylo
výborné, stálo mě 16 zlotých.
První, co nás zaujalo na jinak krásném náměstí,
byly zavřené vánoční trhy. Myslím, že mohu mluvit za
všechny, když řeknu, že bez punče to prostě nebylo ono.
Cesta naší skupinky pokračovala přes trhy
v podloubí plné jantaru až k holubům, kteří nedají pokoj.
Byla chyba nabídnout jim kousek pečiva nebo jen
natáhnout ruce před sebe. Rázem jste se otočili a slétlo se
na vás celé hejno.
Útok holubů jsme přežili ve zdraví a mohli jsme
dále pokračovat přes obchůdky s čokoládou, drogérie, až
po krásný zalezlý krámek plný desek Queenů.
Každý jsme si prošli přesně to, co jsme chtěli a
splnili tak účel rozchodu. Vyfotili jsme plno fotek, jak nás,
tak i krásného vánočního Krakowa a mohli se vydat na
cestu domů.

Agáta Kovářová, ZR2
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Opět jsme tady s naší anketou „Nikdo není dokonalý“.
I v tomto vydání jsme se zeptali 10 z vás na naší soutěžní otázku, která zní:
Jestli-že severní pól leží nahoře a jižní pól dole, kde leží západní a východní
pól?
Tady jsou vaše odpovědi:
Iva: Takové póly nejsou.

Dan: Teď jsem vyšel schody.
Žádné nejsou ne?

Terez: Nikde, neexistujou.
Tereza: Po stranách.
Ema: Napravo a nalevo? Ne, počkej
žádný pól není, protože Země je
kulatá, ne, kurňa? Co? Není prostě
žádný západní a východní pól.
Katka: Tady jste špatně. My jsme
samé dokonalé.
Si děláš srandu ne? Jak to mám
vědět?
Vpravo a vlevo.

Klárka: Ehm, žádný není.
Jáchym: Neleží. Nejsou.
Kuba: Já nevím. Já jsem hloupý.
Ještě jednou?
Na východě a západě? Nebo někde?
Já to slyším poprvé.
Alexandra: Nemáme!

Panu zástupci jsme položili stejnou otázku a zeptali se ho, kolik si myslí, že vás
odpovědělo správně
Jeho tip byl 10.
Počet dotazovaných: 10
Správně odpovědělo: 6
Tip pana zástupce: 10
Stejně jako v prvním vydání si naši studenti vedli dobře a věříme, že podobné to
bude i v příštím vydání, snad i lepší.
Těšíme se na vaše odpovědi.
Veronika Kolenová a Agáta Kovářová, ZR2
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(Patricie Lichardová)

Překrásné prostory knihovny Pavla Křížkovského v Holasovicích vyzdobila již podruhé svými
obrazy umělkyně Pavla Janků. O jejím talentu se návštěvníci mimo jiné mohli přesvědčit na
vernisáži, která se nesla v duchu barev a krásy. Kromě obrazů umělkyně představila kolekci
malovaného oblečení a obuvi pod svou značkou Paula-Silhouette.
Událost, která se konala 22. listopadu, přilákala spoustu milovníků umění. Pochvalovali si
převážně rafinovanost a neotřelost obrazů. Největší úspěch měl obraz s torzem ženského
těla, který nese název Titán Atlas. ,,Je neskutečně zajímavý, žasnu nad tím, jak je obraz
vyřešen. Vypadá doslova jako tělo v těle,‘‘ řekla o obraze jedna z návštěvnic vernisáže, Judita
Kubínová. ,,Je tady mnoho krásných obrazů, a je těžké vybrat jen jeden oblíbený. Ale na první
pohled mne nejvíce upoutal obraz Gotika se mne dotýká,‘‘ okomentoval Martin Kubín obraz
inspirovaný gotickými lomenými oblouky. Tyto dva obrazy se bezesporu staly
nejoblíbenějšími z celé výstavy.
Hlavním bodem programu byla historicky první módní přehlídka autorčiny oděvní značky
Paula-Silhouette. Janků dokáže z obyčejného konfekčního oděvu svými malbami vykouzlit
originální a zajímavé kousky. Zúčastnění se mohli pokochat modely večerních šatů, či
zimních kabátů, nechyběly ani neformální modely do města a kanceláře. Role modelek se
skvěle zhostily studentky Soukromé střední školy podnikatelské, s.r.o., v Opavě. Průvodní
slovo k vernisáži měla Monika Dvořáčková.
Knihovna Pavla Křížkovského se mimo jiné může také pochlubit prestižním oceněním
knihovna roku 2018. Pokud chcete výstavu vidět na vlastní oči, čas máte do 15. ledna 2019.
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listopad
jak se máme
co děláme
prázdný kecy –
čtu si
ležím
umíráme
málo lásky
málo všeho
máme
spíš jen otázky
jako –
Kolikrát se ještě zamilujem a kolik času nám
zbývá, než přijde doba, kdy budeme zvracet
po pěti pivech. Jak jsme mohli zabránit
špatným věcem a proč se vůbec staly. Jakej má
život smysl a jakej má láska smysl a jakej má
smyl honit se furt dokola – pátek jako pátek a
pondělí jako pondělí. K čemu je sinus a jestli
nám ty rovnice budou někdy k něčemu. Jestli
mě máš rád a jestli jo, tak jak moc. Kolikrát nás
máma slyšela v noci brečet a kolikrát v noci
vůbec brečela ona? A bylo to fakt z lásky, když
jsme se poprvé oddali jeden druhýmu? Měla
jsem to opravdu udělat a měla jsem to
opravdu říct?
Otázky jako kdy umřeme a jak umřeme, co
všechno po nás zbyde. Splní se naše sny a
budou mi ty růžový šaty slušet?

jak se máš
co děláš
co mi můžeš dát
co já tobě
spíme
sníme
oba v hrobě
mám tě v sobě
obě
ruce dlaně
malý vzpomínky
jako –
Když jsi mě učil na kytaru a pak mi zpíval na
dobrou noc a dobrý ráno. Když jsi mi dal v říjnu
pusu na čelo a když jsi na pár dní zmizel a já tě
hledala ve všech ulicích toho špinavýho města.
Když léto začínalo a pak zase končilo. Když jsi
mi chválil prsa a říkal, jak mi krásně voním a
hřeju a poslouchal jsi můj opilej hlas a já zas
tvůj. Když jsme si dali sliby, co se dodržet
nedaj. Ale to nevadí.
jak se mám
co dělám
furt dokola

už to celý znám

Veronika Havlasová, ZR2
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Soutěž
Studentky 2. ročníku žurnalistiky si pro Vás připravily soutěž.
Rozhodly jsme se vám dát možnost zapojit se do vytváření našeho školního časopisu.
Jedná se o soutěž, ve které Vám zadáme deset slov, z nichž můžete složit krátkou povídku, básničku,
anekdotu, písničku atd.
Nejlepší práce budou vytištěny v dalším čísle Pobertova zápisníku.

Vaše výtvory posílejte na e-mail redakcesssp@seznam.cz do 25. 1. 2018.
Těšíme se na originální díla a přejeme Vám hodně štěstí v psaní.

Soutěžní slova pro první kolo:
Nebe
Cirkus
Děsivý
Květiny
Kaštan
Pružný
Kopec
Malíček
Plakát
Běhat

Porotu tvoří žurnalisté 2. a 3. ročníku a nejlepší příspěvky budou oceněny.

Agáta Kovářová a Veronika Kolenová ZR2
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