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Svaz mladých komunistů Československa uvádí projev Klementa
Gottwalda z 25. února 1948: „Právě se vracím z Hradu od pana presidenta.
Dnes ráno jsem mu podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili
20. února t. r., a současně jsem panu presidentovi navrhl seznam osob,
kterými má být vláda doplněna a rekonstruována. Mohu vám sdělit, že pan
president všechny mé návrhy, tak jak byly podány, přijal. Soudruzi a
soudružky, dekrety jak propouštěcí, tak i jmenovací jsou panem
presidentem podepsány a za chvíli budou mnou kontrasignovány.“
Bohužel vedle těchto návrhů, které lidi posunovaly po žebřících výš a
výš, byly psány návrhy, které jiným lidem tyto žebříky podkopávaly pod
nohama. „Vítězný únor“ nebyl vítězstvím a osvobozením pro všechny, pro
některé znamenal jen přesun z jednoho utrpení do druhého. Soudruzi a
soudružky nebyli k intelektuálům, kteří chtěli pro naši zemi opravdové
dobro, tak přátelští a brzy se lidé, zničení z nedávného schovávání před
nacisty, museli znovu schovávat, ale nyní před našim „bratrem“.
Vykonstruované procesy, soudy a následné tresty smrti.
Proč o tom ale píšu? Proč v úvodníku školního časopisu připomínám
tak známé věci? Právě proto, že jsme školní časopis. Časopis studentů pro
studenty. Nebýt studentů, samizdatu a touze po svobodě, kterou deset let po
projevu Klementa Gottwalda cítil Jan Palach a dvacet let po jeho smrti čeští
vysokoškoláci na Národní třídě, tak je tenhle časopis plný oslavných básní k
výročí Vítězného únoru, článků o našich úžasných politicích a zpráv o
kapitalistické Americe. Díky všem odvážným lidem ale můžeme slavit i tak
komerční a na první pohled nepotřebný Valentýn, číst knížky o Davidu
Bowiem a na maturitním plese poslouchat Michala Davida jen z recese. A já
bych byla moc šťastná, kdyby to tak i zůstalo. Nemusíme být odvážní, jen
stačí nebýt zbabělí.

Veronika Havlasová, ZR2
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VALENTAJN
Nemám kalendář a nemám ani kluka, takže fakt, že se blíží Valentýn,
mi připomněl všudypřítomný příspěvek od Čilichili: „Hele, Valentýn se blíží,
takže jestli mě někdo tajně milujete, měli byste mi to říct teď. Než utratím
všechny svoje prachy za čokoládu a alkohol.“ Jo a taky letáky Kauflandu.
Prostě už se blíží můj oblíbený komerční svátek, proti kterému se třetina
Čechů bouří, protože: „Kebaby a kapitalistického Santu a Valentýna v ČR
nechceme!“, třetina ho zamilovaně slaví v laciných restauracích a zbytku to
je jedno. Možná se ještě mezi populací najde pár ublížených třináctiletých
holčiček, které právě sdílejí příspěvky Čilichili a s holkami v družině
pomlouvají spolužáka Frantu, i když by ve svém zoufalství strávily Valentýn
i s ním.
Já osobně Valentýn neřeším. Nebrečím, nekupuju si natruc čokoládu
ani víno a nelituju se. Tohle dělám, ať už je Valentýn nebo jen obyčejný den.
Normálně jsem cynická pořád, ale 14. února se ze mě stává mistr zenu,
procházím na ulici kolem párů a směju se jak sluníčko. Vždyť to je nakonec
vlastně hezké, že se mají rádi.
Je tady ale pár věcí, které nechápu. Ta první je, proč o Valentýnu píšu
zrovna já, tedy člověk, který každý vztah ukončil dřív, než vůbec začal.
Člověk, který má Venuši ve znamení Váhy, a tak už má hvězdami
předurčený osud nestabilních vztahů, které vydrží do Valentýna jen v
případě, že začnou tři dny před ním, jinak do té doby nemají šanci přežít. A
na to navazuje i mé druhé osobní nedorozumění s Valentýnem – proč se
slaví 14. února, v období Vodnářů? Abyste mě pochopili – s lidmi ve
znamení Vodnáře je spojována emocionální nevyrovnanost, distancování se
od pocitů a vztahů. Vodnáři spíš myslí logicky a mně teda nepřijde logické
utratit plno peněz za důkaz, že toho druhého miluji. Pokud mě miluje taky,
tak by mu snad mělo být jedno, jestli něco koupím nebo ne. (Mimochodem
– procházela jsem nedávno kolem obýváku, kde se zrovna máma dívala na
zprávy a reportér obklopen padesáti odstíny růžové uprostřed supermarketu
zjišťoval, kolik jsou Češi ochotní utratit za valentýnské dárky. V průměru
osm stovek. Kdybych nebyla vegetarián a snažila se být relatable, spočítala
bych, kolik kebabů si můžu za tolik peněz koupit, ale bohužel si to budete
muset spočítat sami.) Třeba kdyby se Valentýn slavil v době láskyplného
Býka nebo vášnivého Štíra, bylo by to perfektní. Ale Vodnář? Valentýn ale
není jediný svátek, který hvězdami mate. Já věřím plno věcem. Věřím na
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efekt motýlích křídel a věřím, že mimozemšťani určitě existují, ale že je Ježíš
kozoroh… to pardon, ale tomu opravdu nevěřím. Kris Kristofferson sice
zpívá: „Jesus was a Capricorn / He ate organic food / He believed in love
and peace / And never wore no shoes // Long hair, beard and sandals /
And a funky bunch of friends / Reckon we'd just nail him up / If he came
down again“ ale v žádném případě nevěřím tomu, že by se Kozoroh
obětoval za hříchy nás všech. Pravý Kozoroh by se nám ještě vysmál a
nesnažil se nás zachránit. O pravém narození Ježíše můžeme spekulovat
ještě dlouho, ale dnešním tématem je Vlanetýn. Jak to s ním teda bylo a je?
Říká se, že Valentýn byl kněz, který tajně oddával vojáky, kteří měli sňatek
zakázaný, aby neměli důvod zůstávat doma a vyhýbat se bojům a válce.
Tohle tvrdí Wikipedie. Já mám doma ale knížku, která se jmenuje
Dobrodružství skřítka Valentýna, pohádku o beznadějném romantikovi,
který musí bojovat se zlým čarodějem, piráty, a dokonce i drakem, aby
získal srdce své lásky. A panečku, to je něco! A na rozdíl od Wikipedie jsou v
této roztomilé knížečce nádherné ilustrace, a tak se mi zamlouvá mnohem
více, že Valentýn slavíme díky malého a odvážného trpaslíka.
Ale všechno to je nakonec vlastně jedno. Pokud Valentýn nemáte s
kým oslavit, svět se nezboří, a pokud na vás vaše drahá polovička doma
čeká, tak si při láskyplné oslavě tohoto svátku dávejte pozor, protože za
devět měsíců je období Štíra, a to bych nikomu nepřála!

Veronika Havlasová, ZR2
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VALENTAJN NA SSŠP
Dne 14. února se naší škole uskutečnil Valentýn. V plánu bylo, že se
všichni měli obléct do růžového nebo do červené. Nejvíce lidí v růžové bylo v
prvním ročníku (98%), který nakonec vyhrál i sladkou odměnu. Po velké
přestávce se rozdávaly valentýnky, kterých bylo pro každou třídu až moc.
Nejvíce jich dostal Šimon z druhého ročníku, čímž se stal alfasamcem naší
školy. Za třídu taktéž dostali druháci nejvíce valentýnek. Jde vidět, že jejich
nehynoucí láska pro kolektiv je dost velká.
Shrnutí: Na to, že se akce zúčastnilo tak 75% studentů, byla nanejvýš
úspěšná. 😊

Klára Frankeová, ZR2
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ROMEO & JULIE
(NEJLEPŠÍ KOMIKSOVÁ
VERZE EVER)
Už od nástupu do prvního ročníku slyšíme ze všech stran věty typu:
„Toto si moc dobře zapamatujte, budete to potřebovat u maturity.“ Času je
ale málo, učení mnoho, proto jsem se rozhodla řídit se ideou Jana Amose
Komenského - Škola hrou a udělat komiksy na téma maturitní četby, které
stručně shrnují obsah daného díla. Doufám, že vám něco málo v paměti
zůstane a vytvoříte si povědomí o největších světových dílech.

Klára Waloschková, ZR2
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NIKDO NENÍ DOKONALÝ
S novým číslem přichází i nový díl naší ankety Nikdo není dokonalý. Opět
jsme se zeptali deseti z vás na otázku:

Jaký je rozdíl mezi našimi a arabskými číslicemi?
Vaše odpovědi:
Tara: „Nevím. Arabi jsou divní.“
Lucka: „Žádný.“
Vendy: „Žádný, protože máme
stejné.“
Nikol: „Tak že to jsou prakticky
čárky a nejsou to normálně
písmenka. Tak naše jsou normální
a tam jsou vyloženě čárky a
písmenka.“

Daniel: „Žádný rozdíl, jsou
stejné.“
Adrian: „Kdybych to věděl, tak
bych vám to řekl. Určitě nějaký je,
protože písmo je úplně jiné.“
Sabča a Pája: „Já nevím já jsem
úplně blbá. Já si myslím, že žádný
rozdíl není, my máme arabské.“
Marcela: „Arabskými? Já nevím.
Jinak se píšou.“
Tereza: „Žádný.“
Lucka: „Žádný.“

Zeptali jsme se lidí: 10
Tip paní učitelky Dvořáčkové: 5
Správně odpovědělo: 6
Oproti minulým vydání jste se zlepšili, jen tak dál. Těšíme se i na příští
odpovědi!

Vanesa Plušková a Veronika Kolenová, Zr2
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QUEENI PŘEVZALI
FILMOVÉ ŽEZLO
Po letech se kapela vrací zpět na trůn, avšak tentokrát na ten filmový.
S říjnovou peckou Bohemian Rhapsody obletěli svět, a to nejen jednou, a
sklidili velký úspěch. V čem tkví výjimečnost tohoto díla? A stojí za těch
dlouhých sto třicet minut?
Pod taktovkou Bryana Singera a tužkou Anthonyho McCartena film
vznikal dlouhých patnáct let tak, aby byl co nejvíce autentický, vše na sebe
plynule navazovalo a snímek byl jednoduše perfektní. A tvrdá dřina se
vyplatila, jelikož film okamžitě vystřelil na samou špičku a že se jedná o
velmi specifické a povedené dílo také dokazují vyprodané sály i po čtyřech
měsících od jeho premiéry. A ani filmoví kritici nešetřili chválou a po dlouhé
době můžeme říct, že se shodl celý svět. Nenajdete totiž místo, kde by se
film nedostal mezi „staré stálice“, u kterých bývá pořadí neměnné již dlouhá
léta.
Co je tedy na tomto snímku tak výjimečného? V prvé řadě perfektní
výkony herců, především bych ráda vyzdvihla Ramiho Maleka v hlavní roli
ztvárňujícího samotného Freddieho Mercuryho. Ten si získal diváky hned
prvními úvodními scénami filmu a nenechal je v klidu ani během
následujících dvou hodin. Svým hereckým umem překonal a zastínil
všechny ostatní, avšak přirozenost tomu všemu nechyběla. Vyčníval přesně
tak, jak měl, stejně jako tomu bylo v Mercuryho případě v Queenech.
Dějová linie byla také nádherně podaná. První půl hodiny jsem sice
výběru filmu velmi litovala a nedokázala jsem se na něj soustředit, avšak
netrvalo dlouho a atmosféra mě vtáhla do děje tak moc, až jsem nejednou
musela překonávat slzy dojetí a při závěrečných titulkách jsem ještě notnou
chvíli seděla na místě a přemýšlela nad celým příběhem. Mohu říci, že
nemluvím pouze za sebe, když řeknu, že jsem nejednou tajila dech a
netrpělivě čekala, co za zvrat nastane, jak se vše bude odvíjet dál, i když
jsem, stejně jako nejspíše většina, tušila, jakým směrem se vše odvíjí.
A to na celém bylo to nejkrásnější. I přes to, že se nejednalo o fikci, že
osud skupiny je nám znám, valná většina diváků seděla napjatě až do
posledních minut, což není běžné. Ani všeobecné podvědomí o kapele
snímku neubralo, právě naopak vše jen podtrhovalo a perfektně do sebe
zapadalo.
Za mě musím říct, že se jedná o opravdu speciální film, a ještě
speciálnější kapele, která i po letech dokáže spojit svět stejně, jako se jim to
povedlo nejednou v historii.
Daniela Krejčí, ZR3
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SPORTOVCI NA NAŠÍ
ŠKOLE
Tím, že naše jediná sportovní aktivita je skákání placáků do vody nebo běh
na vlak, je pro nás sport docela španělská vesnice, a proto jsme se rozhodly,
že prostřednictvím našich sportovněji založených spolužáků se do ní
pokusíme proniknout. Oslovili jsme šest z nich a položily jim pět stejných
otázek. Jejich odpovědi Vám přinášíme.

Adam Šubík, MR2, atletika
Co považuješ za nejtěžší část
daného sportu?
Nejtěžší je nejspíš skok o tyči.
Jak se připravuješ před soutěží?
Moje příprava je vlastně trénink.
Máš nějaký rituál pro štěstí?
Rituál žádný nemám.
Čeho bys chtěl dosáhnout?
Chci se dostat do prvních pěti
nejlepších v Česku.
Měl jsi někdy období, kdy jsi
chtěl skončit?
Asi ne. Mě to dost baví.
Agáta Kovářová, ZR2, tanec
Co považuješ za nejtěžší část
daného sportu?
Pro mě bylo asi nejtěžší získat si tu
fyzičku a u toho tance vydržet až
do konce v plném výkonu a
nepolevovat během tančení.
Jak
ses
před
tančením
připravovala?
Vždy jsme se protahovaly, dělaly
jsme rozsahy a zopakovaly si celou
sestavu.
Měla jsi nějaký rituál pro
štěstí?
Ne, vůbec.
Čeho jsi chtěla dosáhnout?

V průběhu toho tančení jsme se
chtěly stát mistry Moravy, což se
nám podařilo. A můj vlastní cíl v
tom asi žádný nebyl, dělala jsem
to, protože mě to bavilo.
Měla jsi někdy období, kdy jsi
chtěla skončit?
Už jsem skončila.

Hynek
Ondráček,
PL3,
volejbal
Co považuješ za nejtěžší část
daného sportu?
Nejtěžší část je určitě psychika,
musíš být hodně psychicky odolný,
abys to ustál.
Jak se připravuješ před
zápasem?
Nemám žádnou speciální přípravu.
Máš nějaký rituál pro štěstí?
Ne, nemám.
Čeho bys chtěl dosáhnout?
Kdysi jsem se tím chtěl živit, ale
zjistil jsem, že moje genetické
předpoklady (výška) k tomu
nejsou úplně ideální.
Měl jsi někdy období, kdy jsi
chtěl skončit?
Nikdy jsem nad tím neuvažoval.
Ema Šťastná, MR2, volejbal
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Co považuješ za nejtěžší část
daného sportu?
Nejtěžší část jsou určitě tréninky.
Jak se připravuješ před
zápasem?
Mám před zápasem vlastní tradice,
ale ty jsou tajné.
Máš nějaký rituál pro štěstí?
Ano, ale neprozradím ho.
Čeho bys chtěla dosáhnout?
Buď jet do ciziny na univerzitu
nebo do reprezentace.
Měla jsi někdy období, kdy jsi
chtěla skončit?
Ano, skoro každý den.

Anna
Chovancová,
ZR2,
roztleskávání
Co považuješ za nejtěžší část
daného sportu?
Že musím dodržovat všechny
kritéria, které mi dá vedoucí. A
tím, že jsme placené, tak musím
dodržet to, k čemu se upíšu.
Jak
se
před
sportem
připravuješ?
Před akcí se musím namalovat a
udělat si vlasy, kudrnaté nebo
rovné, podle toho, jak řekne
trenérka. Jinak si sestavu sjedeme
ještě před vystoupením přímo na
ledě nebo kdekoli jinde a opravíme
případné chyby.
Máš nějaký rituál pro štěstí?
Ne.
Čeho chceš dosáhnout?
Nechci dosáhnout ničeho. Dělám
to, protože mě to baví a vydělávám
si tím peníze.
Měla jsi někdy období, kdy jsi
chtěla skončit?
Nikdy se mi zatím nestalo, že bych
chtěla skončit. Byly období, kdy

jsem se tam necítila dobře, kdy mi
to třeba nešlo, vadily mi ty
podmínky, neshodla jsem se s
trenérkou nebo s holkami. Ale
nikdy se mi nestalo, že bych chtěla
skončit.

Martin Buršík, MR2, hokej
Co považuješ za nejtěžší část
daného sportu?
Nejtěžší je se na to komplexně
připravit, jak fyzicky tak psychicky
a jít do toho maximálně.
Jak
se
před
sportem
připravuješ?
Příprava, tak fyzická – rozhýbat se,
rozehřát si svaly, ale i psychická.
Sednou si na tichém místě a
soustředit se na sebe a na věci,
které se můžou stát a promítat si
věci, které se staly, na které si
dávat pozor a co vylepšit nebo
vymyslet v dané situaci.
Máš nějaký rituál pro štěstí?
Rituál se neříká, pak už nefunguje.
Čeho chceš dosáhnout?
Tak jsou dny, kdy se nedaří, ale na
druhou stranu jsou i dny, kdy se
daří.
Když se daří, tak chcete dosáhnout
větších cílů a tím pádem svůj sen
dát na vyšší úroveň a tím pádem
větší ambice a cíl něčeho v životě
dosáhnout, ale hlavně si říct sám v
sobě: „Jo, dal jsem to“
Měl jsi někdy období, kdy jsi
chtěl skončit?
Tak určitě, jak jsem řekl: když se
nedaří, tak chuť skončit někdy je,
ale když jste bez toho sportu a bez
těch lidí pár dnů, tak to začne
chybět a nevíte, co potom s tím
volným časem.

Klára Frankeová, Klára Waloschková a Agáta Kovářová, ZR2
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EXKURZE V ČESKÉ
TELEVIZI A V ČESKÉM
ROZHLASE
Dne 20. února 2019 se uskutečnila exkurze do České televize a Českého
rozhlasu v Ostravě. Exkurze se zúčastnili studenti oboru žurnalistiky a
mediální komunikace z prvních až třetích ročníků za doprovodu učitelek
Ing. Hrinové a Mgr. Prokešové. Přinášíme Vám hodnocení z rozhovorů
prvního ročníku.

ČESKÝ ROZHLAS
Jak probíhala exkurze v Českém rozhlase?
Markét: „Nejprve jsme šli přes hlavní halu, kde nás průvodkyně poučila o
tom, že je hala zachovaná jako původní a asi devadesát let stará. Potom jsme
se přesunuli do největšího studia v České republice, kde jsme měli štěstí a
potkali jsme ladiče drahého křídla Petrof 1, které stojí přibližně dva a půl
milionů korun. V tomto studiu se pořádají koncerty, umělci nahrávají desky
a vysílají se živé přenosy. Potom jsme šli do místnosti, která vypadala jako v
detektivce, protože tam bylo to průhledný sklo. Odtamtud se vysílají
přenosy přímo do éteru.“
Jaká specifika má práce v rozhlase?
Hanka: „Člověk musí dobře ovládat rétoriku, musí mít vysokoškolské
vzdělání a být pohotový, protože vše je vysíláno živě.“
Co vás tam nejvíce zaujalo?
Adél: „Zaujalo mě, jak byli všichni sehraní. Mezitím, co moderátorka říkala
zpravodajství, tak další pouštěl záznamy různých rozhovorů a oba věděli, co
a jak a kdy a jak. Taky se mi líbilo, že i když se na moderátorku někdo smál,
zachovala chladnou hlavu a mluvila krásně, spisovně a pořád stejně hezky.“

ČESKÁ TELEVIZE
Jak probíhala exkurze?
Adrian: „Prvně jsme zavítali do zpravodajského studia, kde jsme viděli
mnohem více interiéru, než vidíme v televizi. Paní průvodkyně nám
popisovala, jak tam probíhají veškerá natáčení, jak funguje greenscreen a
čtecí zařízení. To jsme si mohli vyzkoušet na vlastní kůži za moderátorským
stolem, od kterého máme pěkné fotky. Pak jsme šli do studia „Dobré ráno“,
kde to bylo těsně po natáčení. Byly tam zajímavé dekorace, dozvěděli jsme
se, že v Radvanicích je další studio, kde se natáčí třeba Bludiště.“
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Adél: „Pak jsme zavítali do produkce, kde nám vysvětlili, jak probíhá
zákulisí a co za tím stojí. Viděli jsme tam mnoho tlačítek, kde sedí režisér, co
dělá a jak funguje celý ten průběh vysílání.“
Markét: „Nakonec jsme šli do střižny, kde jsme viděli krátký film o tom, co
za střihem stojí a jak dlouho taková práce trvá.“
Co vás v televizi nejvíc zaujalo?
Adrian: „Mě zaujal ten interiér, který v televizi nevidíme.“
Markét: „Mně se líbilo to obrovské množství techniky, všechny ty kamery a
světla.“
Jaká profese v těchto médiích by se ti líbila?
Hanka: „Mně osobně by práce v ČT neseděla, raději bych psala články do
novin a časopisů.“
Adél: „Mně by se líbila práce moderátorky ve zpravodajství, protože jsme si
to tam mohli i vyzkoušet.“
Patrik: „Tak vzhledem k tomu, že já jsem teda hodně ukecaný a už jsem si
teda vyzkoušel být komentátorem, tak tedy tady ta profese.“

Studenti ZR1
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STOLETÍ MIROSLAVA
ZIKMUNDA
14. února to bylo přesně sto let
od narození českého cestovatele
Miroslava Zikmunda, který
společně se svým kamarádem
Jiřím Hanzelkou procestoval v
Tatře přes 111 000 kilometrů po
celém světě a společně se stali
hvězdami českého rozhlasu a
dobrodruhy známými po celé
republice. Podílel se na tvorbě spousty knih, filmů a reportáží a do
roku 1950 překročil 44 hranic. Po roce 1968 veřejně nesouhlasil
s okupací a byl umlčen, na celých dvacet let se musel rozloučit
s obrovskou částí svého života a věnoval se sbíráním materiálů ze
svých cest a spolupracoval na knihách vydaných v samizdatu.
K cestování se vrátil až po roce
1989 a v roce 2014 obdržel Řád
Tomáše Garrigua Masaryka I.
třídy. Svými cestami nadchl a
inspiroval mnoho lidí a za sto let
svého života prožil více, než
v mohlo prožít sto lidí. My mu za
celou redakci za vše děkujeme a
přejeme vše nejlepší!

Veronika Havlasová, ZR2
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BOWIE
„Ilustrovaný životopis muže mnoha umění i
tváří.“
Kniha z rukou Frana Ruize a Maríe Hasseové vám
otevře dveře do světa jedné z mnoha legend své doby:
Davida Bowieho.
A kdo je vlastně Bowie? David je hudebník, zpěvák,
herec, malíř a multi-talentovaný umělec původem z Británie.
Svět, který pomalu ale jistě zapomíná na legendy, jako byl právě David
Bowie, potřeboval knihu, jako je tato.
Obálka i každá kresba v této knize vyzařují extravagantnost Bowieho
osobnosti a díky krásnému textu napsanému v první osobě si při čtení
užijete pocit, jako by vám vykládal o svém životě sám Bowie v celé své
velkoleposti.
Osobně jsem ráda, když se v knihkupectvích
objeví takhle krásně propracovaná kniha,
která by mohla snad i jen vzhledem
přitáhnout čtenáře všech věků.
Vřele knihu doporučuji všem Bowieho
fanouškům a vám, kteří se jimi po přečtení
stanete.

„Jakmile se pokusíš rozpoznat, co se schovává za mým stínem,
budu už znovu převtělen“
-David Bowie

Agáta Kovářová, ZR2
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