Úvodník šéfredaktorky Veroniky Havlasové
Prázdniny už jsou za námi a zbyly nám po nich jen vzpomínky a fotky na instagramech
#summer2018, #likeforlike. Musíme se tedy smířit s realitou, že nám opět začala škola a občas poslat
na snapchat fotku z pláže s popiskem: „please, take me back“ a odpočítávat dny do dalších prázdnin
(262 dní). Neviděla bych to ale vůbec tak černě! Je spousta způsobů, jak si během toho školního
chaosu trochu odpočinout a několik možností vám přináší první vydání Pobertova zápisníku. Dozvíte
se, jaké akce byly a jaké se chystají, které knížky si přečíst (kromě těch do povinné četby) nebo si
můžete prostřednictvím ankety, kterou jsme připravili pro naše nové spolužáky z prvních ročníků,
zavzpomínat na Vaše začátky na střední. A je toho mnohem víc!
Příjemné čtení Vám přeje šéfredaktorka Veronika Havlasová a redakce školního časopisu. A
nezoufejte – vždyť už jen 262 dní!
Představujeme Vám novou redakční radu třídy ZR2 pro tento školní rok:

Zleva: Vanesa Plušková, Anna Chovancová, Patricie Mokrášová, Alena Krajíčková, Karin Stanovská (zástupce
šéfredaktora), Agáta Kovářová, Veronika Kolenová (korektor), Veronika Havlasová (šéfredaktor a Klára
Frankeová.

Co Vy na to, prváci?
Na této škole studuji už druhým rokem, ale stále si pamatuji moje první dojmy. Proto jsem oslovila
naše nové spolužáky s anketou „První pocity ve škole“. Ptala jsem se ve třídách CR1, MR1, ZR1 a PL1.
Odpovědělo mi přes 30 studentů a mile mne překvapila jejich otevřenost a důvěra. Odpovědi jsem si
pečlivě přečetla a předkládám vám ty nejčastější i ty nejoriginálnější. Zároveň připojuji i komentář.
Jak se ti líbí na naší škole?
„Nejvíc se mi líbí atmosféra a přístup učitelů.“
Studenti byli překvapeni malými prostory naší školy.
Jaké byly tvé první pocity?
Střídalo se: „Strach“, „Radost.“
Ze všeho nejvíc mě pobavila odpověď: „ Cítila jsem, že bych tady mohla chodit další 4 roky!“
Jsi spokojený/á se spolužáky?
Většina odpovědí svědčila o tom, že si třídy „sedly“, a - buďme upřímní, člověk nemůže vyjít
s každým.
V čem vidíš rozdíl oproti základní škole?
Studenti se shodli, že v metodách vyučování, v odborných předmětech, v absenci zvonění.
Mě osobně nejvíc zaujala odpověď o šikaně:
„Jsme všichni rádi, že na středních školách se šikana nebere na lehkou váhu a řeší se problémy, ať už
s psychologem, nebo s metodikem prevence. A je spoleh jak na učitele, tak na vedení školy.“
Pro pobavení: „Je divné být zase prvňákem a chodit kolem dvacetiletých lidí.“
Jak na tebe působí starší spolužáci?
„Jde z nich respekt,“ „Jsou fajn,“ „jak kdy“
„Mám z nich respekt, teda bobky.“
Anketa dopadla podle mého očekávání, pocity jsme měli stejné!
Názory žáků se během studia změní a uvidí, že vše není tak jak na první pohled vypadá.

Otázky kladla: Karin Stanovská
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Deník sráče – upřímná zpověď cynika a bývalého alkoholika
„Nejdřív se na vás přisaje jako pijavice, potom vám plivne do obličeje. Jedno
z nejzajímavějších a nejkontroverznějších setkání, jaké mi kniha kdy nabídla.“ Říká o Deníku sráče
Lorenzo De Rita, italský básník, spisovatel a zakladatel The Soon instituce.
Kniha Deník sráče je opravdu kontroverzní v mnoha směrech. Ať už jde o název, který
dokonale vystihuje obsah celého příběhu, tak i o autora, který se rozhodl zůstat v anonymitě, snad
právě kvůli tak upřímné zpovědi, kterou vám stránky knihy nabídnou. New York Magazine knihu
popsal těmito slovy: perverzní, výstřední a podmanivé. A mně nezbývá než souhlasit.
Už začátek Deníku určuje tempo zbytku knihy. Neprobíhá žádné seznámení s vypravěčem,
žádné lehké uvedení do děje. Jde se rovnou na věc. Na první stránce se autor přizná k psychickému
týrání svých partnerek, které si užíval, i k alkoholismu. Bez přetvářky dokáže říct, že ho to nikdy
nemrzelo, že v tom nacházel jakési potěšení, snad i smysl jeho života. O tom ale kniha není. Náš
neznámý autor nechce celému světu říct, jaký byl hajzl, ale jak se mu to vymstilo. A že ví, že si to
zasloužil, přece na každou svini se voda vaří. Někdo mu provedl to samé, co on provedl desítkám
ženských. Jen s tím rozdílem, že to bylo tisíckrát horší. Protože se to stalo zrovna jemu.
V první části knihy nás autor seznámí s jeho praktikami, s jeho touhou psychicky ničit ženský,
házet na ně špínu a pomalu je uvnitř zabíjet. A to si vážně řeknete, že je to sráč. Obyčejný hajzl,
kterému byste dali nejradši do držky, aby se už konečně vzpamatoval. Ale nebojte. Do držky dostane,
a to ne jednou. A nakonec se i vzpamatuje. V druhé polovině knihy potká totiž ženu, která je úplně
stejná jako on. Chytí se na vlastní pasti, zamiluje se a zjistí, jaké to je, nechat se zničit někým, komu
důvěřujete.
Celá kniha je vyprávěná hodně rychlým tempem a brutální upřímností. Autor svou zpověď
popsal jako „terapii psaním“. Ono totiž vůbec nejde o obyčejný umělecký text. Spíš o příběh, který
vám vypráví lehce přiopilý cizí chlápek na baru. Nekonečný tok myšlenek plný vtipných, šokujících a i
lehce perverzních okamžiků vás možná na první pohled nezaujme, ale určitě vás při čtení nenechá
chladnými.
Pokud chcete důkaz, že něco jako karma opravdu funguje, tak tahle knížka je tím, co vás
přesvědčí. A taky je důkazem toho, že chlapi jsou někdy opravdu neskuteční sráči.
„Rád jsem ubližoval ženskejm. Ne fyzicky – v životě jsem žádnou
nepraštil. No, vlastně jednou jo, ale to sem nechtěl. Vo tom vám
povykládám pozdějc. Tejral sem je psychicky. Uplně jsem na tom ujížděl.
Dělalo mi to dobře.
Sérioví vrazi často říkaj, že nemaj žádný výčitky. Že jim není ani
trochu líto všech těch lidí, co vodkrouhli. Přesně tak to bylo i se mnou.
Náramně sem si to užíval. A bylo mi úplně fuk, jak dlouho to bude trvat –
nikam sem nespěchal. Dycky sem si počkal, dokavaď do mě nebyly totálně
hotový. Dokavaď na mě nezíraly těma vobrovskejma talířema, co měly
najednou místo vočí. Zbožňoval sem ten šok, když jim pak rázem ztuhnul
ksicht. I to, jak se jim leskly kukadla, když se pokoušely zakrejt, jak moc je to
bolí. A navíc to bylo naprosto legální. Řek bych, že se mi jich podařilo pár
zabít. Uvnitř. Rozdrtil sem jim dušičku. Anebo sem k tomu minimálně
v několika případech neměl daleko. Ale žádný strachy. Na každou svini se
vaří voda. A právě kvůli tomu vám teď vo sobě vyprávim.“
Veronika Havlasová, ZR2
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První pohled (hladového, znaveného, ale docela
šťastného) prváka

Jsem nervózní, když pobíhám po nádraží
s křiklavým batůžkem a v sepraných kraťasech, které
popadlo mé sotva probuzené a už stresující já. Doufám, že
všechny holky nakráčí v lesklých žabkách připravené na
módní molo, a tak budu raději předstírat, že patřím
k opavské smetánce bezdomovců než k letošním prvákům
mířícím na adapťák.
Díkybohu však nejsem jediná v pohorkách, a dokonce patřím k výjimkám, co si sbalily kartáček na
zuby. Stres ze mě pozvolna opadá, když sedíme ve vlaku, já se dozvídám, kam vůbec jedeme, že
opravdu můžu spát s někým na chatce a ne, nemusím tady vytahovat sešit z biologie, aby mě
zachránil ze spárů věčné samoty. Taky tak po dvou minutách zjišťuji, že pokud se mi dokonce pobytu
nerozletí hlava, povýším svou zvukovou toleranci na tisíc dvě stě pět decibelů. Ve zkratce – naše třída
je trochu hlučná.
Dovolím si přeskočit táhlý výšlap na Bílou horu, na Štramberskou tubu, přes náměstí k lomu a do
jeskyně, protože jen na to myslím, bolí mě nohy.
Jsem naivní, když po náročné chůzi zatoužím po spánku. Trpím totiž nekonečný animační program
s myšlenkami na večeři, stejně jako zbytek mých spolužáků. A pokud něco bolí víc než zlomený srdce
nebo říznutí o papír, tak jedině to, že vymodlené jídlo se pomalu nedá polknout.
Tohle trpké zklamání však vyléčí Kinder Bueno a hodiny u ohně s novou třídou. Tvoří se mi totiž
jedny z nejkrásnějších vzpomínek za chladné, jasné noci, kdy poznávám všechny ty nové tváře
s vědomím, že některé z nich budu v budoucnu považovat za své nejbližší přátele.
Hana Vašíčková, ZR1
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Nikdo není dokonalý
Chtěly bychom vás seznámit s tím,
v čem spočívá tenhle projekt, který bude
vycházet v každém čísle!
Tento projekt je inspirován
stejnojmenným pořadem a celá pointa
spočívá v tom, že si vybereme deset z vás,
kterým položíme námi vybranou otázku.
Na konci celé ankety oslovíme
jednoho pedagoga, který si tipne, kolik
z vás odpovědělo správně.

My: Pane Zemku, přišli jsme za
Vámi, za náš školní časopis Pobertův deník
a 10 žáků naší školy jsme se na zeptali na
otázku, na kterou museli odpovědět do 10
sekund.
Otázka zní: Kde sídlí český papež?
Kolik žáků si myslíte, že odpovědělo
správně?
Pan Zemek: Ve Vatikánu ne? Jo
český. My nemáme papeže.
My: A kolik si myslíte, že jich uhodlo
správně?
Pan Zemek: 8.

Kde sídlí český
papež?
Matěj: Žádný
český papež není, v***.
Tereza 1: A jsem v
p*****. Nevím.
Spolužačky:
Nemáme papeže.
Tereza: My máme
papeže? Ne,že?
Aleš: Ehmm... Co?
Český papež? Nemám
tušení, absolutně.
Tereza 2: Český
papež? V Praze?

Nela: Nevím.
Praha?
Patricie: My máme
nějakého papeže?
Tereza 3: Česko
nemá papeže, ne?
Patrik: Češi nemají
papeže.
Tereza 4 : Já
nevím, nikde. My
nemáme českého papeže,
ne?
Šimon: Česko
nemá papeže.

Zeptaly jsme se:
10 lidí
Správně
odpovědělo: 5 lidí
Tip pana Zemka:
8 lidí
Odpovědi byly
průměrné, takže tak
špatné to zase s nám
nebude 
Těšíme se na vaše
odpovědi a tipy opět
v příštím vydání!
Otázky kladly: Vanesa Plušková
a Veronika Kolenová
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ŽIVOT PODLE CLOE HUNT – úvod/četba na pokračování - Anna Chovancová, ZR2

1. Nezvaná návštěva
Cloe
Jmenuju se Cloe… Cloe Hunt. A můj život byl do nedávna nudný a prázdný, což pro
dospívající, patnáctiletou holku s hnědými kudrnatými vlasy, zasahují do několika vesmírných sfér
(dobře, až takový průser to není, ale i tak vypadám, jako kdybych vypadla z cirkusu nebo měla hodně
nepovedenou trvalou) je docela deprimující. Na druhou stranu s takovými vlasy se v davu neztratíte!
Jen si nedokážu představit, jak bych se asi tak já, žijící v možná až přehnaně klidné vesničce jako je ta
naše, která se skládá z pěti a půl obyvatel, mohla ocitnout v davu…
Kvůli faktu, že jsem si nerozuměla ani s tím málem obyvatelstva, které tu bylo, jsem celé dny
začala trávit o samotě zavřená ve svém pokoji, ze dnů se stávaly týdny, z týdnů měsíce a z měsíců
roky. Nechci tady rozebírat v čem, a jak jsem si s těmi lidmi nerozuměla a tak bych k tomu řekla asi
jen to, že byli zkrátka jiní než já.
Nechápali mě, ani mé chování. Nebo se ho spíš nesnažili pochopit.
Pravda… Pochopit mě není občas lehký úkol. Mé chování je nepředvídatelné a ve srovnání
s ostatními v mém věku, kteří se podle mě snaží zbytečně brzo dospět, možná i trochu dětinské… Ale
vždycky jsem to byla aspoň já! Nikdy jsem ze sebe nedělala nikoho, kým jsem nebyla…
Abyste mě a mému příběhu porozuměli, budete muset poslouchat. A to pozorně. Jinak o mně
získáte stejně mylný názor, jako ostatní. I když mé chování v některých situacích pravděpodobně
nepochopíte ani tak… Stejně se o to ale pokusím!
A proč že vám vůbec všechno tohle vykládám? Protože, jak jsem už říkala, můj život byl do
nedávna nudný a prázdný… ale pak se, aniž bych to čekala, od základu změnil! A jak už to tak u mě
bývá, nechtěně jsem se dostala do takového menšího průšvihu. No dobře. To je lež. Dostala jsem se
do velkého dokonce přímo obřího průseru! Ale protože je mi jasné, že už se ztrácíte, radši se vrátím
zpět do minulosti.
Všechno to začalo před pár dny, když jsem byla doma sama. Byl poslední den letních
prázdnin. Můj bratr Tom byl venku s kamarády a mamka v práci (nebo aspoň tam měla správně být)
Co se týče otce, tak toho už nějakou dobu nemám. Matka nám řekla, že zemřel při autonehodě v
mých osmi letech. V tom autě jsem tehdy byla i já… Ale kupodivu jsem vyvázla bez jakéhokoliv
vnějšího zranění. Na druhou stranu mám od toho dne silnou amnézii, a proto si nemohu vzpomenout
na nic z toho, co se dělo do mých osmi let. A podle doktorů si nejspíš už ani nevzpomenu. Nevím,
možná i tohle je příčinou toho rozdílu mezi mnou a ostatními.
Tak tedy: byla jsem doma sama jako každý týden v tento den a tuto hodinu. A protože k nám
touhle dobou nikdy nikdo nechodil, překvapilo mě, že se najednou ozval zvonek u dveří.
Pomalu jsem vstala ze židle a přitom se letmo koukla na hodiny. Bylo těsně po druhé.
Kdo to je? Prolítlo mi hlavou, zatímco jsem otevírala dveře svého pokoje a kráčela do
předsíně. Že by Tom? Že by se vrátil dřív a zapomněl klíče! Už zase! Blbeček! Pomyslela jsem si a ruce
zaťala v pěst.
Zvonek furt zběsile zvonil. Celá jsem zčervenala vzteky. No jo pořád! Však jdu! Zuřila jsem a
skřípala zuby o sebe.
Už jsem byla i v samotné předsíni, když zvonek najednou přestal. Chvíli jsem zmateně stála a
čekala, až opět vypukne nesnesitelné cinkání zvonku. Bylo ale naprosté ticho. Trochu mě to mátlo.
Nakonec jsem ale došla k názoru, že se jednalo o pošťáka či nějakého reklamního otrapu. No prostě o
nic extra důležitého s čím bych si musela lámat hlavu a tak jsem si to namířila s touto domněnkou
zpět do pokoje.
To bych to, ale nebyla já, kdyby mi to tak snadno prošlo! Pár vteřin po tomto rozhodnutí se
ozval od vchodových dveří randál srovnatelný s bombardováním Berlína a já se polekaně a křečovitě
otočila nazpátek ke dveřím…
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Rozhovor Patricie Lichardové – s Danou Morávkovou
Dana Morávková je česká herečka, moderátorka, choreografka a bývalá
krasobruslařka, v roce 2014 navrhla kolekci
kabelek.
Jste v Opavě poprvé? Jak se Vám zde líbí?
Nejsem v Opavě poprvé, my jezdíme s divadlem po
celé České republice, takže jsme hráli i v Opavě. Líbí se
mi tady moc, módní přehlídka byla krásná. Líbilo se mi,
že to bylo uděláno venku před butikem na náměstíčku.
Vašim rodným městem je Písek. Chybí Vám někdy
život v menším městě?
Víte co, ani nechybí, protože opravdu s tím divadlem jezdím po celé České republice a jako herečka
mám nejvíce příležitostí v Praze.
Jak vlastně vzniká návrh kabelky?
Tak nejdřív to nosím v hlavě, pak si to zkusím namalovat na papír. Potom jedu za holkami do Elegy do
Třebechovic pod Orebem, tam si o tom povídáme, řekneme si navzájem svoje nápady, vybereme si
kůži, vybereme si barevnost. Následně se vyrábí vzorky z koženky, která je samozřejmě levnější,
vidíme, jestli to je hezký, není to hezký, napravíme první chyby a teprve poté se to vyrábí z kůže.
Co Vás při navrhování inspiruje?
Všechno. Ženy kolem mě, to co mně se líbí. Tím, že ráda cestuju, tak i to, co vidím venku. Mám ráda
praktické kabelky, aby měly hodně kapsiček. Inspiruje mne tedy všechno – život.
Jak by měl posle Vás vypadat ideálně oblečený muž a co Vás jako první zaujme?
Já mám ráda jednoduché věci, protože v jednoduchosti je krása, takže mně se třeba líbí, když má muž
černé kalhoty a černý rolák a jsou na něm nejvýraznější oči a ruce.
A nyní poslední otázka – jak vůbec vzpomínáte na Vaše studentská léta?
A vy jste střední škola?
Ano, střední.
Já jsem studovala sportovní gymnázium, protože jsem dělala krasobruslení a měla jsem štěstí na
třídní paní učitelku, jmenovala se Ivana Lukelová. Byla to moje češtinářka, hodně mi pomohla,
podporovala mě v recitování, v hraní divadla a myslím, že mi velmi držela palce, abych se dostala na
DAMU a to se povedlo.
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Co byste poradili svému
já v prvním ročníku?
Občas by se hodilo mít možnost vrátit
se zpátky v čase a říct svému mladšímu já, co a
jak. S kým se bavit a komu se radši vyhnout.
Jestli se na ten test z ekonomiky učit, nebo
nakonec jít na party, co pořádá kamarád
kamaráda kluka kamarádky. Která rozhodnutí
byla správná a která si radši ještě jednou
promyslet. A především: jak přežít prvák.
Redaktorky se tedy vypravily za našimi
staršími spolužáky z třetího a čtvrtého ročníku
a zeptaly se jich, jakou radu by dali své
ustrašené dušičce na začátku prvního ročníku.
Jestli vůbec nějakou. A jaké byly jejich
odpovědi?
Lucka: „Já svému… asi být více taková
komunikativnější a více se zapojovat. Protože
mi to dělalo hodně problém v prváku. Ale
postupem času se to jako trošku otrkalo. Ale
kdybych se tam vrátila, tak asi být víc taková
průhlednější.“
Jiří: „Celé čtyři roky jsem na to s*al a
teď se mi to všechno začíná mstít.“
Katka: „Já nevím, co bych poradila.
Asi... asi bych mu neporadila nic. Asi to tak
všechno mělo být, jak to bylo prostě. Nevím,
nevím, co bych řekla. Asi... asi prostě to tak
mělo všechno být a poradila bych svému já
v prvním ročníku, aby se pilně připravovalo do
školy, protože ve čtvrťáku se to promítne.“ (V.
a K. se smějí) „To se smějete, ale pak si

vzpomenete na nás. Takže asi to. Aby se
všechny informace sčítaly.“
Aleš: „Opravky z matiky dělat nechceš
a tělocvik je taky předmět.“
Renata (4. r.): „Určitě sledovat módní
časopisy a nějaké pořady o líčení nebo tak
něco.“
Patricie: „To je strašně těžký. Asi
abych více sledovala dění ve světě. A víc se
zajímala o to, co se kolem mě děje.“
Natálie: „Já jsem tu nebyla v prvním
ročníku.“
Michaela: „Já jsem tady taky nebyla
v prvním ročníku… Řekla bych mu, že to bylo
nejlepší rozhodnutí přejít.“
Natálie: „Jenom, že udělaly dobře, že
si vybraly tuhle školu.“
Appolinaria: „Poctivě chodit do všech
hodin, opravdu se učit, protože teď mi ty
znalosti chybí. A opravdu: číst knihy do
literatury!!“
Daniel: „Asi ať se před ostatními tak
nestydí, jsou to jen lidi. A hlavně: ne*er na
povinnou četbu a schovávej si zápisky, mohly
by se jednou hodit! No a neprudit učitele, to je
jasné.“
Iva: „Jdi na polygrafa.“

Otázky kladly: Veronika Kolenová, Klára
Frankeová a Veronika Havlasová, ZR2
Zpracovala: Veronika Havlasová, ZR2
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3. 9. 2018

Zahájení školního roku
Jako každý rok, tak i letos jsme se na začátek školního roku sešli v knihovně Petra Bezruče.
Celou akci moderovala paní učitelka Dvořáčková, která nám představila nové učitele a program
letošního školního roku. Představili se nám i noví studenti prvního ročníku, kteří jsou letos rozděleni
do dvou tříd. Ke slovu se také dostal i pan ředitel Zemek, který nám do toho nového školního roku
řekl pár úvodních slov, a tak pozvedl našeho školního ducha, který se začátkem prázdnin pomalu
vytrácel.

Akce uklízíme svět
I letos jsme se rozhodli trochu pomoci životnímu prostředí a pouklízet kolem nás. Neuklízelo
se jen kolem školy, ale vydali jsme se i do ulic posbírat nedopalky, odhozené plasty, papírky a další
nepořádek, který za sebou lidé zanechávají. Jeden z pěkných nálezů byl i kousek židle, který byl
odhozený v křoví. Po hodině usilovné práce jsme se všichni mohli vydat domů s dobrým pocitem, že
jsme mohli trochu pomoci přírodě kolem nás.

3. 10. 2018

Divadlo
Představení se konalo v Loutkovém divadle zde Opavě. Zúčastnili se studenti 1. – 4. ročníku a
díky vtipně podanému představení A Midesummer Night´s Dream, které nám zahráli žáci
z Ostravského gymnázia celé v anglickém jazyce jsme se naučili i pár anglických slovíček a obnovili
jednu ze Shakespearovských her.

18. 9. 2018

Památník Petra Bezruče
V rámci výuky literatury se studenti třetího ročníku zúčastnili 18. září 2018 exkurze do
Památníku Petra Bezruče v Opavě. Tento Památník se nachází v básníkově rodném domě na Ostrožné
ulici. Expozicí studenty provedla paní M. Schwanová. Památník archivuje Bezručovi spisy dokumenty
a osobní předměty.
V tomto období se v Památníku také koná výstava Elegie moderny o vydávání knih v českých
nakladatelstvích v letech 1958 – 1968.
Klára Frankeová a Anna Chovancová
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