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EDITORIAL
Se začátkem dalšího školního roku
přicházejí povinnosti, na které jsme
přes
prázdniny
tak
trošku
zapomněli. Ať už jde o brzké
vstávání, o kterém mi rodiče tvrdí,
že si na něj po třiceti letech zvyknu,
plné vlaky a autobusy nebo úkoly a
písemky.
Pro mě osobně bude ale nejtěžší
zbavit se prokrastinace a znovu si
zvyknout něco dělat. Pro ty, kteří
neví, co slovo prokrastinace
znamená, mám místo odborné
definice připravený příklad z
reálného života. Tento text, který
teď čtete, jsem začala psát teprve
před dvanácti hodinami, i když jsem
na jeho sepsání měla času na
rozdávání. Proč? Protože jsem
prokrastinovala, posouvala jeho
napsání dál a dál do budoucnosti, až
mi zbývalo jen pár hodin a výčitky
svědomí
mě
začaly
hlodat.
„Veroniko, učitelé a vedení školy s
tebou počítají, budeš jako student
prezentovat školu před novými
prváky a jejich rodiči, po dvou
měsících uvidíš své spolužáky, je to
důležitý.“ Nojo, ale kdykoliv jsem si
sedla k notebooku a otevřela Word,

napadalo mě tolik důležitějších věcí!
Co takhle si po dvou měsících ustlat
postel a uklidit na stole?
Nepotřebují moje kaktusy náhodou
přesadit? Co kdybych se konečně
začala učit tu francouzštinu, jak si už
přes rok slibuju? Nebo bych si radši
měla seřadit knížky na poličce podle
barev? A nebudou vypadat líp
seřazené podle velikosti? A bože,
vždyť došla hořčice, to budu muset
rychle zajít do obchodu, jak se bez ní
obejdeme!“ A takhle pořád dokola a
dokola, až jsem si řekla dost! Tohle
už nejde. „Veroniko, jdeš do třeťáku,
máš být zodpovědná a inteligentní
holka, žádné výmluvy!“ Ale pak mi
došlo, že tohle je jenom začátek. Bez
silné vůle a odhodlání se člověk
zbavuje prokrastinace jen těžko, a
protože ani jedno nemám, je jasné,
jak bude celý školní rok vypadat.
Budu se na písemky učit ráno v
přeplněném vlaku a silou vůle
přemáhat moje oči, aby zůstaly
otevřené, protože jsem celou noc
četla knížku do povinné četby,
kterou mám ten stejný den
odevzdávat. Jako každý druhý pak
budu o velké přestávce běhat po
škole a shánět kalkulačku, která
dokáže víc než malou násobilku,
abych na čtvrtletku z matematiky
napsala víc, než moje jméno a třídu.
Zkoušení slovíček z ruštiny nechám

na mé schopnosti říkat slovenská
slova ruským přízvukem a v
účetnictví se budu jenom modlit. Ale
hlavu vzhůru, do začátku dalších
prázdnin zbývá jen 302 dní! Navíc,
když odečteme všechny víkendy,
svátky, ředitelská volna a menší
prázdniny, jsou to necelé dvě
stovky. Přesné číslo Vám bohužel
neřeknu, protože jsem ráda, že jsem
loni nepropadla z matematiky a děsí
mě i sčítání a odčítání. Tak tedy
řekněme, že máme před sebou asi
185 dní ve škole. Minimálně 185*
ráno budete proklínat své rodiče, že
jste se museli narodit a kvůli tomu
teď musíte narvanou 221 do školy.
Ale taky máte 185 šancí, aby Vám
pan
Zemek
vtrhl
uprostřed
přestávky do třídy a zeptal se, jestli
Vám není zima. 185 šancí slyšet paní
učitelku Kotrlovou, jak vysvětluje
jedné ze svých hvězd, že náklady
patří vždycky na MD a 185* se
můžete snažit vyhnout třídní
učitelce, protože ještě pořád
nemáte omluvenku a ani výmluvu,
proč ji nemáte. Většina z nás už to
všechno zná, ale Vás, co usednete
zítra do lavic naší školy poprvé, to
všechno teprve čeká. Ještě nevíte, s
jak velkým odhodláním a láskou učí
paní Krúpová biologii a jak moc
upřímně to s námi myslí. Ještě
neznáte úsměv paní učitelky Hrinové

po tom, co konečně pochopíte rozdíl
mezi tržbou a výnosy, a nevíte, proč
se každý druhý u nás ve škole
jmenuje
Zbyněk.
Ještě
jste
nepomáhali naší Žanetce na
sekretariátu a nikdo si v té chvíli
nepřál být na Vašem místě. A možná
Vám to všecko i trochu nostalgicky
závidím. Je vtipné, když si
vzpomenu, jak jsem tady poprvé
seděla vystrašená já, nikoho jsem
neznala a bála jsem se, co mě čeká.
To jsem ještě nevěděla, že ty cizí
tváře kolem mě, se brzo stanou
mými nejlepšími kamarády. Nebudu
Vám lhát, že mi občas s učením
nerupnou nervy, že se pokaždé do
školy těším a že je všechno pořád
sluníčkové a úžasné, ale pak stačí
jen energické Good morning!
učitelky Vyklické nebo pár minut
povídání s učitelkou Dvořáčkovou a
vím, že jsem si na konci deváté třídy
vybrala správně, jako teď i vy. Tak
tedy přeju vám všem, učitelům,
spolužákům, i Žanetce, sílu do
nového školního roku a aby těch 185
uteklo jako voda.

Veronika Havlasová, ZR3

DVA NAHATÝ CHLAPI
Vážený advokát a jeho kolega z práce se jednoho dne
probudí spolu v posteli úplně nazí. Ani jeden si ale nemůže
vzpomenout, co se vlastně ten den stalo. Rozhodnou se
prohledat celou místnost a poté, co na zemi najdou
pohozený prezervativ tuší, co se asi mohlo stát, ale
nemůžou tomu ani za nic uvěřit.
To, a mnoho dalšího se odehrává v komedii francouzského
autora Sébastiena Thiéryho.
V tuto chvíli jsem měla možnost vidět hru v podání Martina
Zounara, Martina Krause, Martiny Randové a Daniely
Šinkorové. Sama za sebe bych ji popsala jako naprosto
geniální. Děj mě neuvěřitelně vtáhnul a výkony herců byly
perfektní. Smála jsem se opravdu od začátku až do konce!

Veronika Kolenová, ZR3

AKTUALITY
Za měsíce září a říjen se stalo pár událostí, které zasáhly část světa,
nebo teprve zasáhnou. V zahraničí probíhají protesty, happeningy
a demonstrace kvůli klimatu, které se pomalu rozšiřují do více
zemí, než se čekalo. Naši Českou republiku zase nejvíce zasáhla
ztráta zpěváka Karla Gotta.

Celosvětové protesty kvůli klimatu
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už uskutečnily v novozélandské městě Wellington nebo v australském
Melbourne. Amsterdam, Londýn nebo Berlín měli kvůli aktivistům zablokované
některé ulice. V nizozemské a britské metropoli proti nim policie musela
zakročit. V Londýně zadržela policie více než sto lidí.
Demonstrace, které mají pokračovat následující dva týdny, budou například také
v Paříži, Kapském městě, Washingtonu nebo Buenos Aires. V Melbourne se
demonstranti uchýlili k „tiché meditaci“ před budovou parlamentu.
U protinožců tak začaly blokády, jimiž hodlá hnutí Extinction Rebellion v
následujících dvou týdnech v 60 městech celého světa upozornit na hrozící
ekologickou "apokalypsu". Austrálie očekává tisícovky lidí na různých akcích
chystaných po celé zemi.
V Berlíně přibližně tisícovka lidí zablokovala rušnou křižovatku Grosser Stern s
kruhovým objezdem kolem Vítězného sloupu. Protestující rovněž zřídili
protestní tábor před budovou kancléřství.
V centru Amsterodamu stovky demonstrantů zablokovaly důležitou ulici poblíž
Říšského muzea a začali si stavět stany. Město přitom protestní akci zakázalo.
Policie demonstranty vyzvala k ukončení akce. Policie hodlá demonstrace
tolerovat pouze za podmínky, že nebudou blokovat dopravu.
Andreas Geisel, jenž je berlínský zemský ministr vnitra, varoval, že úřady by
mohly proti demonstrantům rázně zakročit v případě, že se budou dopouštět
násilí nebo zasáhnou důležitou infrastrukturu, jako je například letiště.

Smrt Karla Gotta
„S velkou bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům, kolegům a
známým, že nás 1. října 2019 opustil ve věku 80 let, po dlouhé a těžké nemoci,
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček Karel Gott.“

Takto zní Gottovo parte. Ztráta české legendy zasáhla nejen Českou
republiku, ale i Slovensko a Německo. Karel Gott byl mezinárodní
zpěvák, který svým velkým srdcem zasáhl spousty lidí.
Před jeho rodinnou vilou se každý den shromažďují stovky lidí, kteří
na jeho počest rozsvěcují svíčky, vzpomínají na něj a pokládají vzkazy.
Na pohřeb se státními poctami se chystá přes 300tisíc lidí.
Karel Gott prohrál svůj boj s velmi vážnou nemocí. Opustil nás ve
spánku v okruhu své rodiny a svých nejbližších.
Za svůj dlouhý a pestrý život nazpíval spousty písní, které se staly
nejen českými hity, ale i nekonečnou vzpomínkou.

Nela Kacálková, Patrik Fedák, ZR

LÁSKA KE KRASOMLUVĚ
Mgr. Jarmila Prokešová je učitelkou rétoriky a etikety na Soukromé střední škole
podnikatelské.
Je to žena, která žije pro rétoriku a je toho názoru, že řeč se musí stále zdokonalovat.
Je to také žena, která mě osobně vždy nabije pozitivní energií.
[Type the sidebar content. A sidebar is a standalone supplement to the main document. It is
often aligned on the left or right of the page, or located at the top or bottom. Use the
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Jak byste samu sebe popsala
jedním slovem?
„Cílevědomá.“
Jaký máte názor na sebekritiku
celkově a na sebekritiku ve
spojitosti s rétorikou?
„V případě, že někdo nechce, tak
sním nic nezmůžete. Ale za dobu mé
praxe vesměs všichni chtěli, protože
vědí, že je to průprava pro život,
průprava pro komunikaci ve
společnosti, potom posléze na
pracovišti. V podstatě komunikace,
to je jeden velký sociální vztah
s okolím.“
Co se týká sebekritiky… no, já bych
spíše řekla, že lidé, kteří hrozně moc
chtějí, a nakonec toho dokáží
opravdu hodně, tam je spíše taková
ta zdravá sebekritika. To znamená
zdravě se posuzují, ženou se
dopředu, a to je přesně to, co člověk
potřebuje.“
Proč zrovna rétorika? Co Vás na ní
zaujalo natolik, že jste se ji rozhodla
učit?
„Tak já mám vystudované dějiny
umění a mám také vystudovanou
češtinu a rétorika mě vždycky

fascinovala tím, že je to jediná
možnost,
úžasná
možnost
komunikovat se všemi a dorozumět
se, když vezmete lidi s nejrůznějšími
výhodami, vždycky ve společnosti
mají nějaký problém a nějaký
zádrhel.
A potom je tady další kategorie,
která nemá žádný problém, nemá
žádný zádrhel, ale neví, jak na to…
A právě si myslím, že učit rétoriku je
obrovský přínos jak pro toho
člověka, i pro jeho pohyb ve
společnosti. Mně osobně se
nesmírně líbí například lidé ze starší
generace, kdybych měla jmenovat,
tak například Paní Molavcová, Pan
Marvan, Pan Štěpánek – jejich
rétorika je naprosto dokonalá, ale
když se podíváme i v současnosti na
české herce, je tam spousta prostě
nádherných rétorů. Mluvené slovo
je prostě nepostradatelné.“
Jaké máte koníčky a jak trávíte svůj
volný čas?
„Na prvním místě já miluju sport,
takže mě najdete čtyřikrát až
pětkrát týdně v posilovně… To mám
nesmírně ráda. Kromě toho velice
ráda cvičím na balonech, to mě také

velice baví. Ale mám ráda i turistiku.
Sport mám prostě ráda obecně. To
je vlastně jedna stránka, ale mým
dalším velkým koníčkem jsou knihy.
Ráda čtu. A potom mám ještě třetí
koníček, a to je ezoterika.“
Jak byste popsala svá studijní léta a
jaký byl váš přístup ke škole? A jaké
byly vaše první představy o tom, co
jste chtěla studovat?
„No, víte, já pocházím vyloženě
z kantorské rodiny. U nás to bylo od
pradědečka… vždycky byl prostě
v rodině nějaký kantor a třeba má
sestra, která je lékařka, přesto
nejenom že vykonává svou profesi,
ale zároveň taky učí. No a když se
podíváte tady ve škole, tak zástupce
ředitele je můj syn, naše matikářka
je má vnučka, takže ono se to nese
dál. A mně osobně ta kantořina
přirostla k srdci, i když fakt je ten, že
když jsem dodělala školu, tak jsem
neučila, pracovala jsem nejprve ve
vzdělávacích zařízeních, dále také
v domě dětí, a teprve posléze jsem
se dostala ke kantořině.“
Vzpomenete si na svůj první den,
kdy jste poprvé učila? A jaké byly
vaše první pocity?
„Byla to hrůza…
Vy si vůbec nedokážete představit,
že vlastně každý kantor, než přijde

do té třídy a zahájí hodinu, že má s
tím neskutečné množství práce. To
znamená: musí si to připravit, musí
si vše rozmyslet, nemůže před vámi
blábolit nesmysly, protože vy jste
velmi nároční…
A ty generace, které přicházejí, jsou
čím dál tím víc náročnější.
Vlastně takový ten první strach a
první obavy to bylo, když jsem
neměla za sebou toho kantora, který
mně naslouchal a pomáhal. Protože
pokud je člověk na praxi a učí,
jakože učí, ale má tam toho
druhého, který ho doplní nebo
upřesní, tak to je ještě takové
příjemné, ale potom, když je ten
kantor sám v té třídě, tak jsou ty
pocity podstatně horší. Zpočátku ty
přípravy trvaly hodiny a hodiny, než
byl člověk opravdu připravený. Ale i
přesto je to úžasná práce, protože
vy jste úžasní.“

Děkuji paní učitelce Prokešové za
velice příjemný rozhovor.

Tereza Wroblowská, ZR2

Dramaticky pestré YA s
vážnými tématy

Každý máme někdy pocit, že úplně
nezapadáme mezi lidi. Tahle čtyřka
to má stejně, proto jsou nejlepší
kamarádi, kteří si myslí, že je nic
nerozdělí. Už kvůli jejich kapele
Zrcadlo, zrcadlo. Zrzi se po dlouhé
době konečně našla, ale její život
není ani zdaleka normální. Zdá se, že
ji její matka pro její orientaci a
vzhled nesnáší, ale to je až na
druhém místě, protože hlavní je její
alkoholismus a tátovy úlety. Leo
vyrůstá ve stínu svého násilnického
bratra, který ho stahuje na šikmou
plochu. Rose si kompenzuje
nevydařenou rodinu tím, že se na ni
stáčí pohledy všech můžu a Naomi?
Naomi jednoho dne zmizí. Když se po
pár měsících najde v bezvědomí v
řece, její kamarádi chtějí zjistit, co se
jí vlastně stalo. Zároveň ale zjišťují,
že nic není takové, jak se zdá.

Hodně dlouho jsem se odhodlávala knihu koupit. Pořád
jsem okolo ní procházela a nebyla si jistá, jestli ji
opravdu chci. Odrazovalo mě, že ji napsala Cara
Delavinge, protože jsem si řekla, jak může být
modelkou a herečkou a zároveň napsat knihu, kterou
všichni chválí. Nakonec jsem si knihu koupila a dobře
jsem udělala. Nehledě na to, že byl román poutavý v
podstatě od první stránky, příběh postupem času
nabíral takové grády, že jsem nemohla přestat číst.
Když jsem se dostávala dál, nebylo to už jen o tom, co
se stalo Naomi, ale bylo to také o životech všech
kamarádů. Kloubila se zde různá témata. Někdo by
možná řekl, že to bylo překombinované, ale ne, mně to
tak nádherně sedělo, že mi tak v půlce knihy bylo
jasné, že až tohle dočtu, sedne na mě tak neskutečná
čtecí krize, až se budu divit. A taky že ta čtecí krize
přišla!
Co mi nejvíce sedlo do noty, byly hlavní postavy.
Typičtí teenagery, kteří mají své problémy a každý je
jiný. Občas mě trochu rozčilovalo chování Rose, která
všechno přehnaně hrotila.
Jsou tu už jen věci, co mě neskutečně moc nadchly.
Každá z postav má něco, s čím by nikdo nechtěl žít.
Nevím, co se dá nazvat nejhorším, ale nejvíce líto mi
bylo Zrzi, která příběh také vyprávěla. Její život byl
přesně takový, který by si nikdo nepřál, ale ona se
všemu dokázala postavit čelem a nebála se říct, co si o
všem myslí. Žádná „namachrovaná“ hrdinka, prostě
obyčejná holka.
Musím Vám říct, že pokud jsem Vás tímhle ještě
nepřesvědčila, tak už nevím, co dál. Tohle si prostě
musíte přečíst. Je to jedna z těch knih, která vám něco
dá a něco ve vás zanechá. Má to v sobě takovou tu
určitou hodnotu, která se v dnešní době tak často
hledá. Nelituju, že jsem si knihu koupila, protože byla
fakt skvělá. Doporučuju všem, kteří mají rádi YA žánr,
ale i těm, kteří ho moc nemusí, protože tahle kniha
opravdu stojí za přečtení.

Kristýna Rybořová, ZR2

ROZHOVORY S PRVNÍM ROČNÍKEM
Tak je tu zase nový školní rok a našim neodkladným úkolem je opět vyzpovídat pár
nestydlivých prváků, kteří se nebojí se s námi podělit o své pocity s novou školou.
Tentokrát jsme si připravili čtyři otázky, abychom se dozvěděli, co se jim honí hlavou o naší
škole.
1. Proč jste si vybrali právě naši školu, co vás na ní zaujalo, když jste se na ní hlásili?
2. Co se vám na naší škole líbí a co byste naopak pozměnili?
3. Jaký máte názor na naše pedagogy?
4. Jak na vás zapůsobily starší ročníky?
ADAM
1. Tuhle školu jsem si vybral kvůli
oboru, protože ten mě zaujal
asi nejvíc.
2. Změnil bych záchody, ale jinak
se mi tady líbí všechno.
3. Jo… všichni jsou celkem v
pohodě.
4. Vpoho.
SILVA
1. Tak líbí se mi tento obor.
2. Líbí se mi tu vše, až na jedny nízké
záchody, protože mám celkem
problém se tam vlézt.
3. Všichni mi přijdou celkem v
pohodě.
4. Bez problému, všichni jsou zatím
fajn.
NATÁLIE
1. Asi mě nejvíce zaujal obor, protože
mi přijde, že na ostatních
školách tento obor není.
2. Líbí se mi tu všechno a neměnila
bych asi nic.

3. Většina v pohodě, ale někteří nic
moc.
4. Super!
KAROL
1. Kvůli zajímavým předmětům.
2. Líbí se mi rodinné prostředí na
škole.
3. Moc dobrý.
4. Výborně, jsou to skvělí lidé.
TOBIAS
1. Zaujala mě grafika.
2. Líbí se mi holky na této škole a
pozměnil bych hodnocení písemek.
3. Jak kteří, někteří jsou v klidu a
někteří moc ne.
4. Zapůsobili na mě líp jak moje třída.
ROBERT
1. Tuto školu jsem si vybral, protože
jsem věděl, že se na ní dostanu.
2. Líbí se mi asi tak nějak všechno, ale
přistavěl bych tady bufet.
3. Všichni jsou velice příjemní až na
pár jedinců.
4. No… Starší ročníky to je kapitola
sama o sobě.
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ŠAMPIONÁT PLNÝ AMBICÍ,
REKORDŮ A SKVĚLÝCH VÝKONŮ –
MS v atletice Dauhá 2019
Na národním Khalifově stadionu v Dauhá v neděli skončilo 17. MS
v atletice. Problémy s vysokými horky mimo stadion a zimou na stadionu
nakonec nedělalo atletům takové problémy, jaké bychom mohli čekat. Tento
šampionát oproti minulým diváky moc nepřitáhl. Možná také proto, že to byl
první šampionát od roku 2005, kde absentoval Usain Bolt. I přesto byly k vidění
pozoruhodné výkony. Jedním z nich rozhodně bylo koulařské finále mužů, které
bylo nejvyrovnanější v historii. Všichni tři medailisté se dokázali vměstnat do
jednoho centimetru. Nejkvalitnější výkon Američana Kovacse – 22,91 m, se stal
zároveň rekordem mistrovství světa. Český zástupce Tomáš Staněk v rekordním
finále obsadil 10. místo. Celkem však byly k vidění dva světové rekordy.
Vytvořila je americká smíšená štafeta a americká sprinterka Dalilah
Muhammadová na 400 m překážek. Ve výšce mužů domácí Katařan Baršim
obhájil zlato skvělým výkonem 2,37 m. Světovému rekordu byl blízko také
jamajský dálkař Gayle nebo norský překážkář Warholm. Nejsmutnějším
příběhem šampionátu se stalo odstoupení světového rekordmana v desetiboji
Kevina Mayera kvůli svalovému zranění. Na závěr šampionátu se alespoň blýskli
překážkářka Hejnová a oštěpař Vadlejch 5. místem. Čeští reprezentanti z Dauhá
sice medaili nepřivezli, ale doufejme, že si vše nechali na příští rok na
olympijské hry do Tokia 2020.
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