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Milí čtenáři,
Konec roku se blíží a s ním i konec Letošního vydávání The Blue. Byl to pro všechny rok náročný, 
ale celá redakce pracovala na tom, aby The Blue fungovalo i online. Troufám si tvrdit, že všichni 
odvedli dobrou práci a můžeme si společně říct, že náš studentský časopis zvládl i těžké chvíle.  
Vývoj The Blue rozhodně není u konce. Proto bych chtěla oslovit i vás čtenáře, kteří mají chuť 
psát nebo přinášet nové nápady, bez váhání se k nám přidejte! Můžete se těšit 
i na odstartování nového projektu, do kterého se bude moci zapojit právě někdo z vás. Už o prázd-
ninách bude redakce pracovat na neustálém zlepšování časopisu, tak abychom vám přinášeli 
témata, která Vás budou zajímat a budou Vám přínosná. Veškeré nápady nám pište na Mail 
novinyseup@gmail.com.
Jménem celé redakce vám všem přejeme příjemné a pohodové prázdniny!
V září se na Vás těší Vaše The Blue!          
         REDAKCE MODRÉHO LIŠÁKA

Lucie Buršová
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Prázdniny za dveřmi, zima odešla a sílí-
ci teplé dny a krásné dlouhé večery jsou 
konečně tady. Potím se od hlavy k patě pod 
tíhou pražícího slunka jentak z rozmaru 
existence a uvažuji nad prázdninami. A co 
vy? Máte už plány na léto? 

Jak to tak podle posledních dní vypadá, rouška 
už patří skoro do koše a je čas začít znovu cesto-
vat a poznávat. Byla by ale škoda upoutat se pou-
ze na zahraniční destinace, když máme tak nád-
herná místa i tady v Česku, doslova pod nosem. 
Vezmu Vás dneska za dobrovolnickým do-
brodružstvím, fenoménem, kterému v pos-
lední době začíná holdovat čím dál tím více 
mladých lidí. Zabalte batohy a dobrou náladu, 
vyrážíme za zážitky za zvířátky do Jížních Čech! 
Klasicky dobíhám na sraz u vlaku, kdo mě zná, 
tak ví, že kdyby to bylo naopak, je něco v nep-
ořádku. Pod odjezdovými cedulemi už na mě 
čeká parta usměvavých lidí s velkými batohy 
- ha, jsem správně! Nejsem v téhle branži žád-
ný nováček, ba naopak, takže většinu skupiny 
už znám. Kdybych měl ale pochyby, zda jsem 
se náhodou nepřidal ke špatné grupě, placky              
a třička Tamjdemu, tedy organizace, se kterou 

dnes jako dobrovolník vyrážím za zážitky, mě 
rozhodně utvrdí. Po nasednutí do vlaku odhazu-
ju krosnu a s tím i veškeré starosti uplynulého 
pracovního týdne, teď už je čas se soustřed-
it na odpočinek a šíření dobra, jestli se to dá 
říct nějak takhle. Proč vlastně někam vyrazit? 
Tak přiznejte si to, zrovna při čtení tohohle člán-
ku sedíte nejspíše někde u stolu. Strávili jste tak 
celý týden, protože škola. V zaměstnání na tom 
budete asi dost podobně a prosedíte většinu dne 
někde za stolem. A to je právě ono, Tamjdem 
vyváží ty sedavé (nejen) Pražáky, kteří jsou po 
celém tom týdnu nadržení na práci, protože si 
tam mentálně odpočinou a ještě si zaposilují. 
 A co si budeme povídat, kam se hra-
be nějaká posilovna v porovnání s celodenním 

přenášením kamenů nebo štípáním 
dříví. A ještě si u toho tak hezky pop-
ovídáte a hlavně - podpoříte nějakou 
neziskovku, která vaši pomoc 
opravdu potřebuje. A pocit z toho, že 
člověk dělá něco p o t ř e b n é h o 
je k nezaplacení. Nejhezčí na tom je, 
že nemusíte být žádný profesionál, 
všechno si na místě vysvětlujeme a 
co víc, po pár takovýhle akcí z Vás ten 
profík skoro bude. A takové zkušenosti 
se v životě hodí, jak už se nesčetněkrát 
potvrdilo. Šťastná zvířátka z Třeboně 
Po dvou a půl hodinách cesty krásnou 
přírodou s výhledem na ty obrovské 

 

Za zvířecími úsměvy aneb zažijte smysluplné 
zážitky

jihočeské rybníky vlak pomalu zpomaluje před 
Třeboní, naší cílovou stanicí. Cesta utekla neu-
věřitelně rychle, a už jsme celí nedočkaví na ty 
roztomilé zvířecí pohledy, které na nás čekají asi 
10 minut chůze z nádraží. V záchranné stanici nás 
s radostí vítá její šéf, Honza Nový. Práce máme 
doslova až nad hlavu. Budeme totiž vyrábět cca 
2,5m vysoké voliéry pro místní zvířata. Práci ale až 
zítra, dnes nás čeká představení stanice a večeře! 
Honza prochází po stanici a mile nám představu-
je jeho chlupaté svěřence. Máme štěstí a některá 
ze zvířátek můžeme dokonce nakrmit. “Jak už 
to v záchranných stanicích bývá zvykem, velkou 
část osazenstva tvoří opeřenci,” vysvětluje nám 
při prohlídce Honza. I na stanici to je vidět, hned 
u vchodu Vás přivítá čáp Čenda, který přišel            
o nohu a klapá hladovým zobákem na pozdrav. 
 Z dálky k tomu kráká párek krkavců. 
Zkrátka uvítání jak se patří. Najdete tam ale 
i mnoho savců, třeba lišku Arona, veverky ve 
všech barvách  a donedávna dokonce 
i dvě vydry, které se bohužel během cov-
idu musely přesunout do Německa. Po nakr-
mení zvířátek už zbývá jediné, nakrmit i nás. 
Dáváme si večeři u ohně a jdeme spát do indián-
ského tee-pee s výhledem na nekonečné louky. 
     Jde se makat! 
Po vydatné snídani se pouštíme do toho nej-
podstatnějšího, začínáme pracovat. Nejprve ně-
jaká základní bezpečnost práce, hned potom ale 
začínáme štípat pletivo, nařezávat latě a hned je 
i lakujeme. Taková malá pásová výroba, jen tedy 
bez toho pásu. “Štěstí, že se u toho můžeme stří-
dat”, mudruje jedna z dobrovolnic, “neskutečně 
z toho štípání bolí zápěstí.” To jsme ale netuši-

li, že největší výzvou bude usazení jednotlivých 
rámů voliéry do konstrukce. Naštěstí jsme ale 
správně zabojovali a během naší víkendové akce 
se nám podařilo vytvořit 2 nové voliéry. A to je 
dobrý úspěch, na který v záchranné stanici U Vy-
dry budou řadu let vzpomínat a z dobrovolných 
příspěvků návštěvníků tak budou moct získat 
alespoň menší příjem. 
A zvířátka budou mít znovu krásné čisté bydlení. 
Vyrazit někam dobrovolničit je až podezřele jed-
noduché - nebo alespoň mě to tak připadalo, 
když jsem vyrážel před léty poprvé. Tamjdem 
je kuriózní v tom, že se jako jediná neziskovka 
v Česku specializuje na víkendové akce, mimo 
to jsou pak na pořadu léta i takzvané work-
campy, kde se sjíždějí mladí lidé z celého světa                                    
a pomáhají ve své vybrané neziskovce klidně              
i dva týdny. Letos, stejně jako loni, to asi cizin-
ci na workcampech překypovat nebude, o to víc 
jsou právě proto potřeba ty zlaté české ručičky. 
Na workcampy se v Česku specializuje hlavně 
INEX-SDA, Tamjdem má z dlouhodobějších akcí 
jen miniworkcampy na týden. 
 Ale ač se jedná o víkendovku nebo čtrnác-
tidenní workcamp, koncepce je jednoduchá, 
základem je chtít pomáhat v některé z nezisk-
ových organizací, které má Tamjdem či jiná           
z neziskovek (Inex, Duha) na webu, tam si vybe-
rete, zaregistrujete se a pak už jen čekáte na mail 
s časem srazu na výjezd. Takže jednoduchý, ne? 
No, zkrátka a dobře, zážitky čekají za dveřmi, jen 
musíte jít těmi správnými. Pěkné léto a hlavu pl-
nou zážitků.

Michal Turek

Foto: Michal Turek, SEUP
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Český fotbal na Evropě!
Čeští fotbalisté se představí na covidovém 
mistrovství Evropy

Autor: Marek Hammami

Je to tady, svátek pro fotbalové fanoušky, Euro, 
prestižní turnaj, na který se dnes už čtyřiadvacet 
vyvolených kvalifikuje jednou za 4 roky. Ani le-
tos nechybí česká reprezentace, která stále patří 
mezi posledních sedm zemí, které na závěrečném 
turnaji v tomto století nikdy nechyběly. 
 Český tým se na “celoevropském” 
EURO představí v základní skupině D, ani le-
tos to nebude nic jednoduchého. Los nám určil 
dvě pořadatelské země, tedy Anglii a Skotsko. 
Skupinu doplňují vicemistři světa z Chorvatska, 
kteří mají velmi silnou generaci a určitě nebudou 
jen do počtu. 
 Favoritem skupiny je samozřejmě Anglie, 
země tří lvů bude na domácí půdě bojovat o první 
medaili na ME po dlouhých 25 letech, shodou 
okolností to bylo také v letošním dějišti – Anglii. 
Památný turnaj, na kterém český fotbal získal 
svůj největší porevoluční úspěch – druhé místo 
po finálové prohře s Německem. Realita je nyní 
ale jiná. Národní tým hrál s týmem kouče Gare-
tha Southgatea už v kvalifikaci, v prvním zápase 
reprezentace venku vybouchla po drtivé prohře 
0-5, naopak poslední zápas, který jsme s Anglií 
sehráli, skončil v pražském Edenu 2-1 pro domácí 
vyzyvatele. Češi tehdy ukončili 10 let potažmo 43 
zápasů trvající sérii Angličanů bez kvalifikační 
prohry. Zápas s Angličany bude pravděpodobně 
největší výzvou základní skupiny. 
 Procházka růžovou alejí, ale nebude ani 
zápas s houževnatými Skoty, týmem ze země 
kiltů, hagisu a Lochnesské příšery. Právě další 
ostrovní národ s námi má ty nejaktuálnější 
zkušenosti, dvakrát jsme se setkali v Lize Národů 
UEFA, obě setkání vyšla lépe týmu z Britských 
ostrovů v poměru 1-2 a 0-1. Souboj v Glasgowě 
bude pikantnější i díky nechvalně známému ut-
kání Slavie proti Rangers v Evropské lize. Sko-
ti by ovšem také rádi konečně zapsali nějaký 
mezinárodní úspěch. Jejich poslední účast na 
závěrečném turnaji se datuje až do roku 1996. 
Extra motivací je samo sebou fakt, že dva ze tří 
skupinových zápasů odehrají na vlastní půdě, 
bohužel si ale nebudou moci užít podporu plného 

stadiónu, jak už je v době koronavirové zvykem. 
Právě se Skotskem odehrajeme 14. 6. v Hamp-
den Parku úvodní zápas turnaje. 
 Posledním skupinovým soupeřem je 
Chorvatsko. I tento zápas bude vzhledem k poč-
tu Čechů každoročně cestujících do oblíbené 
dovolenkové destinace, na ostří nože. Chorvati 
skončili na EURO 2016 ve Francii už ve čtvrt-
finále, jejich úspěšné období vygradovalo v roce 
2018 v Rusku, kde národ, který má dvakrát větší 
populaci než Praha a Středočeský kraj získal sen-
zační stříbro. Právě ve Francii přišel náš poslední 
střet, z epické bitvy se tehdy zrodila remíza 2-2. 
Země z Jadranu bude ale i letos myslet na nejvy-
šší příčky, protože zlatá generace okolo držitele 
zlatého míče Luky Modriče, pomalu, ale jistě 
stárne. 
 Českou reprezentaci čeká těžká šichta, 
pokud chce vůbec postoupit ze skupiny. Hlavním 
problémem může být pozice středního obránce, 
na které nám dlouhodobě chybí kvalita. Tým by 
naopak měly táhnout zahraniční hvězdy Souček, 
Coufal, Schick nebo Král doplnění o to nejlepší 
z domácí ligy. Klíčové bude do turnaje vstoupit 
s bodovým ziskem, tedy pokud by se podařilo po-
razit potažmo remizovat se Skoty, byla by postu-
pová šance hodně vysoko.
 Pamětníci mohou se slzou v oku vzpomínat 
na stříbrné Wembley 1996 a jenom tajně doufat, 
že se parta trenéra Jaroslava Šilhavého tomuto 
úspěchu alespoň malinko přiblíží. 

SKUPINA D 

SKUPINA D 
1. Anglie

2. Skotsko
3. Česko 
4. Chorvatsko 

Legenda
Týmy na 1. a 2. místě automaticky postupují do 
osmifinále.
Tým na 3. místě musí čekat na výsledky dalších 
pěti týmu na stejné pozici napříč všemi skupi-
nami.

Program základní skupiny D

Datum Čas Zápas Stadion

13. 6. 15:00 Anglie x Chorvatsko Wembley (Londýn)

14. 6. 15:00 Skotsko x Česko Hampden Park (Glasgow)

18. 6. 18:00 Chorvatsko x Česko Hampden Park (Glasgow)

18. 6. 21:00 Anglie x Skotsko Wembley (Londýn)

22. 6. 21:00 Česko x Anglie Wembley (Londýn)

Je super mít řidičák. Nejste na nikom závislí         
a jste o krok blíže k nějaké soběstačnosti. Takhle 
jsme se doma bavili, když před deseti lety dělala 
autoškolu sestra. Jenomže od té doby se spous-
ta věcí změnila, mladí jsou více nervózní, provoz 
je mnohem větší, a především za volantem ten-
tokrát sedím já. Moje nevyrovnaná, nervózní 
a levá maličkost s nízkým sebevědomím.  
 Neúspěch u prvních závěrečných zkoušek 
ve mně všechny tyto pocity pouze ukotvil, a tak 
není divu, že místo vylepšování svých řidičských 
dovedností jsem se pustila do přemýšlení. 
Uvažovala jsem nad tím, že s tím prostě seknu. Za 
ten stres mi to nestojí, když můžu jezdit sockou. 
Jenomže pak bych šla proti sobě a teorii, kterou 
razím, že řidičák je vstupenkou k soběstačnos-
ti. To bych si pak musela najít chlapce, který 
by se stal mým osobním taxikářem a občasným 
přítelem. Jenže já jsem nezávislá žena!
 Láska je pro mě strašák, Achillova pata. 
Společnost totiž každou zadanou ženu zařadí do 
přihrádky – poslouchám jen svého muže, nepů-
jdu bez svého muže, u rodičů se ukážeme jed-
nou do roka na oběd a tak dále. Pak je tu dru-
há a poslední přihrádka, kam se hází „zbytkáč,“ 

který muže nemá, a tak se z něj 
z většiny stává pojem feminismus. Taková typ-
ická feministka dle médií a okolí je nezadaná, 
neholí si nohy, natož podpaží, kadeřníka viděla 
jen zpoza výlohy, a navíc je to ještě fanatička, 
která neuznává muže. Kdyby se náhodou některé 
ženě podařilo vymanit z těchto společenských 
šuplíků, tak bych ji prosila o návod, nejlépe video 
průvodce. Sice mi ještě netáhne na třicet a nežiju 
v obklopení koček, ale to se přiřítí jakoby nic. 
 Takže na další závěrečné zkoušky se budu 
muset stejně dostavit, protože si žádného tax-
ikáře/přítele neseženu. Stále totiž čekám na ten 
návod. To nás přivádí ke skutečnosti, že není 
vůbec jednoduché být v dnešní době žena, která 
se o sebe dokáže za jakékoli situace postarat bez 
pomoci, a tak nezáleží, jestli máte muže nebo ži-
jete v obklopení koček. Každá z nás si zaslouží 
uznání a všichni nás potřebují jako sůl. A jestli 
ten řidičák neudělám ani na x-tý pokus, tak to 
také nevadí, vlaky jezdí stále víc a doběhnout 
ho, když nestíháte, to také chce značnou část 
soběstačnosti. 

Óda na ženy
Anna Krupková
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Přístup mladých k politice

Od spousty lidí slýcháme, jak je 
„ta dnešní mládež“ nepozorná, 
a jediné, co ji zajímá, je černá 
blikající placička v ruce.  To ale 
vůbec není pravda. Dle mého 
názoru se naše generace ak-
tivně zajímá o spoustu věcí, 
přes ekologii a lidská práva až 
po politiku. A to mnohdy více 
než generace před námi. Moc 
hezkým příkladem je nedávná 
demonstrace Milionu chvilek. 
Drtivá většina demonstrujících 
byli právě studenti a mladí 
lidé, šlo tam i mnoho mých 
známých. Tento zjevný zájem 
z mé strany i ze strany mých 
vrstevníků mě těší. Můžeme tak 
ukázat, že i když jsme děti, které 
ještě nemohou ovlivnit politiku 
svým volebním hlasem, těmito 
způsoby se staráme o to, aby byl 
náš hlas vyslyšen.
 Z debat s některými 

dalšími lidmi mého věku vy-
plývá, že většina z nich si chce 
o politice lokální i mezinárodní 
udržovat obecný přehled. Sle-
dovat alespoň trochu dění ve 
světě je potřeba. Přinejmenším 
v zemích, které tu naši ovlivňu-
jí. Také nám to pomůže do bu-
doucna. Až se ze dne na den, 
příchodem osmnáctých naro-
zenin, staneme dospělými, oc-
itneme se v úplně novém světě. 
Pokud bychom, cituji, chtěli být 
řádnými občany a občankami, 
měli bychom přeci volit. Poli-
tika obecně, i právě zmíněné 
volby jsou pro spoustu z nás 
španělskou vesnicí. Ale dlou-
hodobý okrajový zájem by nám 
však měl její dobití usnadnit.
 Historie nám ukázala, 
jak populismus a nesmyslné 
sliby vedou k válkám, autokracii 
a rozepřím, které mají přesah 
i do dnešní doby. Jakožto 
občané a občanky vkládáme 
moc do rukou různým lidem, 
a ne všichni jsou dobří. Naše 
občanská angažovanost pod-

poruje demokracii a její 
udržitelnost ve státě i ve světě.  
Nezapomeňme, že politi a 
političky dnes a denně rozhodují 
o naší budoucnosti. Jak vysoký 
dluh budeme muset splácet, 
jaká práva budeme mít nebo 
jestli se naše planeta za několik 
let bude dát ještě vůbec obývat. 
A velmi často takto rozhodují 
bez naší účasti a zvážení naše-
ho názoru. Naše politická scéna 
není složena z nějakých nadlidí, 
neváhejme a pišme poslancům 
a poslankyním, senátorům             
a senátorkám, ptejme se na 
jejich názory. Nebojme se nahl-
as ozvat, pokud s nimi nesou-
hlasíme. Bavme se o tomto 
tématu s rodinou či kamarády. 
Jedině tak se můžeme stát 
součástí české politiky.

 

Malířka a zloděj: příběh, který nadchnul 
diváky i Hollywoodw
Malířka a zloděj: příběh, který nadchnul 
diváky i Hollywood

Sebedestrukce, touha být viděn, láska, bezpod-
mínečné přijetí druhého, zdánlivá nekompatibil-
nost dvou lidí, navzdory které vznikne hluboký 
a komplikovaný vztah. I to jsou témata, která 
zachycuje dokumentární film Malířka a zloděj 
(2020) norského režiséra Benjemina Reea, který 
sbírá pozitivní ohlasy na světových festivalech      
i v prestižních filmových žebříčcích. Kvůli koro-
navirové pauze si tento snímek bude své diváky 
teprve hledat. 
 Zkoumání samotného pozadí příběhu 
je velmi nevšední a zajímavé. V roce 2015 byly 
za denního světla z muzea v Oslu ukradeny dva 
obrazy. Jejich autorkou je česká malířka Barb-
ora Kysilková. Předvídatelné reakce okradené 
umělkyně by s největší pravděpodobností byly 
pocity jako je zlost, pocit nespravedlnosti, tou-
ha po potrestání zlodějů. Mladá malířka měla ale 
jiný přístup. Oslovila jednoho z dvojice zlodě-
jů    a začala ho malovat. Karl-Bertil Nordland, 
zloděj, kterého malířka oslovila a portrétova-
la, je člověk s temnou minulostí, do které patří 
drogy, léta strávená ve vězení a mnoho špatných 
životních rozhodnutí. Kysilková v něm víc než 
to všechno, viděla prázdného člověka. Prvot-
ní záměr uspokojit svou zvědavost a namalovat 
zloděje svých obrazů pozvolna ustupovala do po-
zadí a mezi malířkou a zlodějem vzniklo komplik-
ované ale upřímné přátelství. Postupné otevírání 
a zasvěcování do Bertilovy minulosti vyvolává 
v malířce víc než inspiraci, pocit zodpovědnosti 
za „svého zloděje“. Současně s tím vzniká další 
dějová linka, ve které malířka následuje kroky 
zlodějů a pokouší se najít svá ukradená plátna, 
která policie nenašla. Díky tomu vznikne unikát-
ní příběh o vztahu dvou lidí, jehož práva nedávno 
zakoupila hollywoodská studia a chystá se hraný 
film. Karl-Bertil Nordland si aktuálně dokončuje 
bakalářské studium, má přítelkyni a už tři roky 

se nedotkl drog. 
 Dokumentární film Malířka a zloděj se 
natáčel v letech 2016–2019. Hlavní impulsem 
pro souhlas s jeho natáčením byla pro Bar-
boru Kysilkovou možnost ukázat, co se stane, 
pokud odsuneme stranou předsudky a stigma-
ta. V rozhovoru pro DVTV přiznala, že pokud by 
tenkrát sama se sebou vedla kritický dialog o ri-
zicích svého jednání, pravděpodobně by se tento 
příběh nikdy nemohl odehrát. Sama uznává, že 
je jistým způsoben naivní. Její naivita ji podle je-
jich vlastních slov dostala daleko – a to v dobrém 
smyslu i naopak. Sama si v jednom ze svých vz-
tahů prožila domácí násilí a delší dobu měla fi-
nanční potíže.
 Z rozhovorů s Barborou Kysilkovou, a i ze 
samotného filmu, je cítit její vzrušení z toho, co 
se stane další den, jaké následky bude mít naše 
jednání. A pokud špatné, co si z toho můžeme od-
nést, abychom je učinili smysluplnými – protože 
to je věc, kterou můžeme udělat jen my sami. 

Magdalena Středová

Markéta Svobodová

Na našich 
webových 
stránkách 
můžete najít 
článek s tipy 
na kavárny

Foto: Eliška Bartošková
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Na jaře a na podzim vždy vychází takový přehršel knížek, že je těžké se vyznat v tom, co 
stojí za to a co můžete klidně vynechat. Pravidla pro holky patří rozhodně do té první 

Pravidla pro holky
Autor: Candace Bushnell a Ka-
tie Cotugno
Nakladatelství, rok vydání: 
CooBoo, 2021
Hodnocení na Databázi knih: 
90 %
Počet stran: 208

 
  Marin Lospatová 
je ukázková studentka, která 
nikdy nedělala problémy. Je šé-
fredaktorkou školního časopisu 
a touží po tom, stát se novinářk-
ou. Její učitel na angličtinu, 
pohledný pan Beckett, byl vžd-
ycky jiný. Ke svým žákům měl 
spíše kamarádský vztah, což je 
také jeden z důvodů, proč ho 
má Marin spolu s ostatními hol-
kami v oblibě. Jednoho dne jí 
po škole nabídne odvoz domů, 
který Marin přijme. Tahle 
událost změní nejen vztah mezi 

nimi, ale i samotnou Marin. Je 
z toho všeho tak rozrušená, že 
do školních novin napíše článek 
s názvem Pravidla pro holky        
a věci se začnou dávat do pohy-
bu.
 Tahle knížka je tak ten-
ká, že bych vám nerada vyzradi-
la něco víc než je nutné, proto 
se ode mě ani nedozvíte co se 
mezi Marin a panem Becket-
tem stalo. Už od začátku totiž 
tušíte, že je něco hodně špat-
ně a postupně se dozvídáte ce-
lou pravdu. Ke konci jsem se 
nestačila divit tomu, co všech-
no se stalo a jakým směrem se 
knížka ubírala.
 Pravidla pro holky jsou 
napsaná velmi jednoduše 
a čtivě, i přes to, že jsem se 
snažila si knížku šetřit, jsem 
neměla vůbec problém se za 
jedno odpoledne dostat do její 
poloviny. Na jednu stranu je to 
trošku škoda, protože kvůli její 
délce nejsou témata rozebraná 
tak do detailu, z čehož bych 
byla unesená ještě více. Pokud 
ale patříte mezi nenáročně-
jší čtenáře, nebo naopak máte 
rádi, pokud knížky otevírají 
různá témata, ale nerozebírají 
je do detailů, Pravidla pro holky 
jsou přesně pro vás.
 Marin jako hlavní hrdin-
ku jsem si neskutečně zami-
lovala. Bavilo mě sledovat její 
myšlenky a hlavně její vývoj 
v průběhu knížky. Možná by-
ste si řekli, že na 200 stránkách 
k nějakému velkému vývoji dojít 
nemůže, to se ale pletete. Marin 
obrátí ve svém životě spous-
tu věcí naruby, začne si všímat 

nespravedlnosti a rozhodne se 
s tím začít něco dělat. Pokud 
máte rádi silné a nebojác-
né hlavní hrdinky v knížkách, 
věřím tomu, že si Marin také 
oblíbíte.
 Možná vás napadlo, že je 
to čtivo určené spíše pro holky, 
za což se všem klukům omlou-
vám, ale já jsem vám tuhle kníž-
ku prostě musela doporučit. 
Pravidla pro holky jsou hod-
ně feministickým čtením, ale 
rozhodně to není žádná uráž-
ka! Téma feminismu je tu roze-
bíráno zajímavě a opravdu mě 
bavilo. Už sám o sobě článek, 
který napsala Marin do škol-
ních novin mluví sám za sebe a 
skvěle knížku vystihuje. Pokud 
byste si ho chtěli přečíst, část 
článku najdete mimo jiné i na 
levé chlopni knížky, což je ta 
část obálky, která je přeložená 
dovnitř knihy s měkkými 
deskami. Pokud se vám ale ne-
chce hledat knížku v knihku-
pectví, článek je dohledatelný     
i na internetu a pokud nic, as-
poň tohle byste si z knížky měli 
přečíst. 
 Na závěr bych dodala 
už jen to, že máme naší českou 
obálku, která je krásná a pojí se 
s jedním důležitým okamžikem 
v knížce, takže po dočtení obál-
ku oceníte ještě více. Já vám 
Pravidla pro holky opravdu 
moc doporučuji, je to kníž-
ka, která rozhodně stojí za to                                
a pokud máte chuť si přečíst 
něco nenáročného ale zároveň 
se zajímavým tématem, rozhod-
ně byste jí měli dát šanci.

Nevíte kam v létě? Objevte krásy Česka!
Na blížící se prázdniny se všichni jistě moc 
těšíme. Jenže loňský rok nás přesvědčil, 
že je lepší mít v záloze více plánů. Proč tedy 
nezkusit objevit krásy naší republiky? 
Pojďme si představit pár míst v Česku, 
která jsem já osobně navštívila, některé 
dokonce vícekrát. Kdo ví, třeba i vy na 
některé z nich zamíříte.

Zámek Loučeň
Mým prvním tipem je překrásný zámek Loučeň, 
nacházející se zhruba třičtvrtě hodiny od 
Prahy.  Tento barokní zámek, postaven během 
čtrnáctého století je proslaven nejen svým in-
teriérem, ale  
také zámeck-
ou zahradou, ve 
které se nachází 
několik laby-
rintů. V průběhu 
roku je zde také 
pořádáno plno-
doprovodných 
programů, takže 
se tu rozhodně 
nudit nebudete. 

Rožnov pod 
Radhoštěm
Pokud byste 
chtěli výlet na 
více dní, mohu 
vám doporučit Rožnov a jeho okolí. Toto měs-
to, nacházející se v Beskydech, má totiž spoustu 
co nabídnout. Nejenže si můžete projít samotné 
město, podívat se na náměstí nebo podniknout 
procházku kolem řeky Bečvy, která městem pro-
téká. Za zmínku určitě stojí i historický skan-
zen, ve kterém uvidíte, jak lidé žili v minulo-
sti. Zajímavostí je, že se zde natáčelo i několik 
filmů, jako například pohádka Dvanáct měsíčků. 
Pokud máte rádi túry, můžete si vyjet lanovk-
ou na Pustevny a potom dojít pěšky ke Kapli 

svatého Cyrila a Metoděje na Radhošti. A tak-
ovou méně náročnou alternativou je procházka 
k Jurkovičově rozhledně, která se tyčí hned nad 
městem.

Třeboňsko
Dalším typem je má oblíbená destinace město 
Třeboň a jeho okolí. Tato oblast je proslulá 
především velkým množstvím rybníků 
a oblíbená je hlavně u cyklistů. Pokud patříte 
mezi nadšence do cyklistiky, toto místo je ideál-
ní. Avšak své si zde najdou i lidé, kteří kolu úpl-
ně neholdují. Samotné město Třeboň totiž stojí 
určitě za návštěvu. Je tu krásný zámek se zah-
radou, náměstí, na kterém jsou často pořádané 
různé trhy nebo hrobka rodu Schwarzenbergů. 
Nádherná je také procházka po hrázi kolem ryb-
níku Svět a nesmím zapomenout zmínit ani kapří 
hranolky, které jsou místní specialitou.

Pálava
Jste typ lidí, kteří milují turistiku? Tak to by 
se vám tento výlet mohl určitě líbit. Pálava je 
oblast, nacházející se na Jižní Moravě, necelou 
hodinu jižně od Brna. Je proslulá nejen svými 
vinicemi, ale také vrcholy s nádhernými výhledy. 
Je zde hned několik tras, po kterých se můžete 
vydat. Za mě jedna z nejhezčích je trasa z Pav-
lova ke zřícenině hradu Děvičky, která je dlou-
há necelých 10 km. A taková zajímavost – vedle 
Pavlova se nachází i Dolní Věstonice, kde byla 
nalezena slavná Věstonická Venuše.

Kladruby nad Labem
Mým posledním tipem na výlet je nádherný 
hřebčín Kladruby nad Labem, který možná 
několik z vás zná. Toto místo se pyšní nejen svou 
historií, protože se jedná o jeden z nejstarších 
hřebčínů na světě, ale především je domovem ne-
jstaršího původně českého plemene koní – koně 
starokladrubského. Můžete si zde projít zámek 
a stáje, vše s průvodcem, který vám o hřebčínu 
řekne spoustu zajímavých informací. A pokud 
budete mít štěstí, uvidíte i stádo koní, které 
se vrací z pastviny do stáje, což je opravdu 
nezapomenutelný zážitek.

Tipy na knihy

Adéla Sklenařová

Monika Zapletalová
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Balíme!
Vypínáme počítače, za-
víráme učebnice, balíme 
krosny a kufry a vyrážíme 
do světa. Proč? Škola 
končí! Maturity jsou za 
námi, poslední testy máme 
za sebou a některým z nás 
začínají možná posled-
ní volné prázdniny. A tak, 
pokud nám to pandemická 
situace povolí, čekají  nás 
pořádně užité prázdniny. 
Pojďme se spolu podívat 
na místa, o kterých jste 
pravděpodobně ještě nes-
lyšeli. 

FRANCIE
Francie, země nabitá kulturou 
a památkami, země gurmán-
ských zážitků a vůní, země 
bohatství, honosných zámků, 
katedrál, vína, sýra či crois-
santů. Paříž, Louvre, zámek 
Versailles, Mont-Saint-Michel 
nebo katedrála Notre-Dame. 
To vše jakožto symboly Francie.
Quimper
Francie v sobě ale skrývá mno-
ho jiný malebných míst a měst. 
Jedním je bretaňské město 
Quimper. Zdejší zajímavostí 
je katedrála Saint Corentin, 
která není tak úplně obyčejná, 
její výstavba trvala asi 400 let 
a kvůli bažinaté půdě musela 
být postavena zahnutě. Dalším 
lákadlem tohoto města je 
známá cukrárna specializovaná 
na výrobu makrónek – Les 
Macarons de Philomene. Vy-
bírat zde můžete až z 29 druhů 
makrónek. 

Konec světa
Pokud si chcete po náročném 
cestování pročistit hlavu, 
doporučuji zastavit se na 
severozápadním cípu Fran-
cie, asi hodinu cesty od výše 

zmiňovaného města Quimper. 
Na vyhlídce Pointe du Raz 
se můžete zahledět z útesů 
do Atlantického oceánu a dál 
s myšlenkou, že tam někde „za 
vodou“ se nachází úplně jiný 
kontinent. Je zde klid, ticho 
a prostor pro rozjímání.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ 
Pojďme se ještě chvilku zdržet 
v západní Evropě. Nyní se 
však vydáme přes Lamanšský 
průliv na souostroví Spojeného 

království. 
Greenwich
Na východ a na západ. Na 
východ a na západ. Greenwich, 
místo proslavené nultým poled-
níkem a greenwichskou obser-
vatoří, a přesto tolik opomí-
jené při návštěvě Londýna. 
Návštěva tohoto monumentu 
stojí za to. Právě odsud se řídí 
celosvětový čas. Doporučuji 
vydat se sem tzv. Thames Clip-
perem – lodí přes Temži, která 
funguje jako lodní autobus. Než 
dojdete k samotné observatoři, 
můžete se zastavit u dobového 
lodního muzea Cutty Sark. Až 
budete opouštět greenwich-
skou observatoř, doporuču-
ji povšimnout si zajímavých                            
a nevšedních hodin na zdi plotu 
observatoře. 
Hardy´s sweet shop
Obchůdek se sladkostmi. 
Můžete ho potkat téměř po 
celé Anglii. Pokud chcete spo-
jit téměř gurmánský zážitek 
s trochou kultury, doporučuji 
navštívit město Salisbury, kde 

se tento obchod nachází též, 
kromě toho je zde také monu-
mentální gotická katedrála a asi 
třináct kilometrů od města se 
nachází komplex kamenných 
kruhů – Stonehenge. 

BOSNA A HERCEGOVINA, 
ČERNÁ HORA
Ze zemí západní Evropy se 
přesuneme na Balkánský po-
loostrov. Bosna a Hercegovina 
s Černou Horou jsou si velmi 
podobné země. Obě tyto země 
nejsou příliš navštěvované          
a známé, a přitom ukrývají za-
jímavé, především přírodní 
monumenty. 
Trnovačko jezero 
Nyní něco málo pro sportovce     
a milovníky hor a přírody.  
Pokud máte rádi vysokohorské 
túry, doporučuji vydat se na 
dvoudenní výstup na nejvyšší 
horu Bosny a Hercegoviny – 
Bosanski Maglič. Výstup to je 
mírně náročný, avšak odměnou 
po prvním dni vám bude pohled 
na Trnovačko jezero. Horské 
jezero zelenomodré barvy ve 
tvaru srdce. 
Sarajevo nebo Podgorica
Pokud se chcete ztratit v ru-
chu jiné kultury, převážně té 
muslimské, doporučuji navštívit 
hlavní město Bosny a Hercego-

viny. Mimo jiné se zde můžete 
projít okolo mostu, u kterého 
byl spáchán atentát na Fran-
tiška Ferdinanda d´Este, nebo 
navštívit zdejší tržnici. 
 Hlavní město Černé 
Hory stojí také za návštěvu. Na 
prohlédnutí města vám bude 
stačit ani ne celé odpoledne. 
Podgorica není příliš památ-
kově bohatá, ale můžete zde 
navštívit zdejší mešitu anebo 
také zajímavý úkaz – most přes 
řeku, která zde neteče.

ŘECKO
Akropolis, Athény, olivy, řecký 
salát, tzatziki, souvlaki, San-
torini, olympijské hry, dobří 

lidé, slunce a moře. To všechno 
v nás nejspíše evokuje Řecko. 
Řecko je velmi památkově bo-
hatá země a na kvalitní zážitek 
ze zdejší kultury potřebujete 
alespoň čtrnáct dní. Já pro vás 
mám dva tipy, které opravdu 
stojí za návštěvu. 
Thermopyly
Po náročném výstupu na Olymp 
zakončíme náš výlet v termál-
ních pramenech u Thermopyl. 
Thermopyly jsou známe hlavně 
díky bitvě, která se zde odehrá-
la. Jsou zde však také ozdra-
vné horké sirné prameny, kde 
se můžete smočit. Doporučuji 
vzít si však staré plavky, které 
již nebudete potřebovat, neboť 
odér pramenů vás bude do-
provázet celou cestu domů. 
Olymp
Pokud si v Bosně a Hercego-
vině nestihnete „vyběhnout“ 
na tamější nejvyšší horu, určitě 
si to můžete vynahradit v Řec-
ku. Výstup na Olymp je spíše 
náročnější disciplína, vyhraďte 
si na něj určitě dva dny. Můžu 
vám ale zaručit, že výhled, který 
vás nahoře čeká, stojí za to!

Šťastnou cestu!

Robyn Majerová
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The Blue na instagramu #skolaeupraha

Co bude dál?
Už se konec opět blíží, 
uteklo to jako voda, 
nikomu však neublíží, 
mít pěkných pár týdnů volna. 

Počítače necháme konečně spát, 
učebnice zavřeme, 
online testů se už nemusíme bát, 
léto si užít můžeme. 

Snad s přáteli se scházet budeme, 
restaurace navštívíme, 
to všechno znovu podniknout můžeme, 
až se zase uvidíme.

Za zážitky vydáme se, 
objevíme nová místa, 
co všechno léto přinese,   
a co všechno pro nás chystá? 

Zavření jsme dlouho byli, 
to nikoho nebaví, 
chceme zase vídat lidi,
nemít žádné obavy. 


