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máme tady druhé číslo! 
Vánoce jsou za dveřmi, ale naše 
redakce nelenila a připravila vám 
spoustu článků, u kterých si přes 
svátky můžete odpočinout.

Sváteční náladu jistě vyvolá článek 
o tom, jak se slaví Vánoce v Japon-
sku. Ale co u nás? V rozhovoru 
s naší recepční, paní Babets, se 
můžete dozvědět nejen to, jaké 
zvyky a tradice na Vánoce dodržu-
je, ale i mnoho zajímavých zážitků 
z jejího profesního i osobního 
života.  

Samozřejmě nejsme jediní, co 
nelenili. Někteří studenti se tak 
jako vždy zúčastnili hned několika 
sportovních akcí, kde statečně re-
prezentovali naši školu. O průbě-
hu i výsledcích si můžete přečíst 
dále. Sport by se ale měl vyvážit 
trochou kultury, a tak pokud v po-
slední době tápete, kam vyrazit, 
recenze na divadelní hru Cyrano 
z Bergeracu by vás mohla přesvěd-
čit. 

Dokonce jsme si pro vás přichys-
tali i kus umění. Tyto texty ve vás 
jistě zanechají spoustu myšlenek. 
Stejně tak jako úvaha Proč (ne)číst 
klasiku, kde vám autorka textu

blíže nastíní svůj pohled na klasic-
kou literaturu i maturitní četbu. 

Závěrem bychom vám chtěli říct, 
že opravdu není samozřejmé, že 
jsou Vánoce svátky klidu  
a všichni se musí cítit šťastně a ve-
sele, a tak pokud vám není zrovna 
do skoku, nebojte se a rozhodně 
se za to nestyďte. Určitě v tom 
nejste sami. Občas přeci jen po-
může si o tom s někým promluvit, 
anebo se jen nechat vyslechnout. 
Kdybyste tedy chtěli, můžete vyu-
žít psychologickou poradnu, kde 
v tomto čísle pan Zigo odpovídá 
na některé z vašich dotazů. Pevně 
doufáme, že to ale nebude třeba 
a svátky strávíte maximálně spoko-
jeně. 

Veselé Vánoce přeje redakce
The Blue.

Eliška Kudrnová

Milé čtenářky, milí čtenáři,
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メリークリスマス 
[Meri Kurisumasu]

Karolína Vávrová

Určitě jste již zaregistrovali, že se blíží Vánoce, 
svátky klidu a míru, které trávíme s rodinou, ale 
také tradice zběsilých nákupů dárků. Avšak víte, 
jaké jsou Vánoce nebo Štedrý den či večer ně-
kde daleko od nás? Třeba v Japonsku! Je to velice 
krásná, odlišná země a chtěla bych vám trošku 
přiblížit, jak tyto svátky prožívají právě tam. 
Hned první věc, co vás možná překvapí, je, že 
Štědrý večer není zdaleka tolik o rodině, jakožto 
spíš o zamilovaných párech. Dost se podobá 
našemu Valentýnu, svátku lásky. Je to večer, kdy 
vezmete svou drahou polovičku a prozkoumáváte 
krásy města, které je plné nádherných světýlek, 
vánočních stromků a příjemné atmosféry. Můžete 
ji také vzít do nádherné restaurace na tradiční 
japonský Christmas cake, což je piškotové těsto 
s krémem a jahodami, nebo na už také velmi 
oblíbené a tradiční fried chicken. A ano, v Japon-
sku je opravdu fried chicken, převážne tedy KFC, 
velice oblíbené a předobjednává se v lokálních 
podnicích dny i týdny dopředu. Další velice 
oblíbenou aktivitou je návštěva Disneylandu, kde 
to vánoční náladou jen srší. Po Vánocích se však 
vše rychle přemění na novoroční tematiku,
ale o tom zase někdy jindy.

Již jsem vám psala o Štědrém večeru, ale co 
Štědrý den? Vánoce se slaví 25. 12., a i když je 
většina škol zavřených, spousta firem tento den 
bere jako každý jiný, jelikož tam nemají Váno-
ce takovou tradici. Jsou brané více jako dny, 
kdy se roznáší štěstí, spíše než pobožný svátek. 
Japonci stejně tak jako my mají vánoční skladby, 
ale jejich vkus je vcelku odlišný. Nejraději totiž 
mají Beethovenovu Devátou symfonii s Ódou na 
radost. Tato skladba je tam známá pod názvem 
Daiku (doslova číslo devět). Kupodivu ji ale zpí-
vají německy. Ptáte se proč? Říká se, že němečtí 
vězni si ji zpívali za první světové války a postu-
pem času se stávala populárnější a populárnější. 

Na Vánoce jsou mimo jiné také připravovány 
večírky s hrami a tancováním pro děti, na což se 
vždy velmi těší. Na co jsou také velmi natěšení, 
jsou dárečky, které v Japonsku nosí Santa Claus, 
ale také bůh štěstí jménem Hoteiosho.  
    
Tak co? Jak se vám líbí japonské pojetí Vánoc?
I když to bezpochyby zní kouzelně, já bych naše 
Vánoce za nic nevyměnila, ale i tak doufám, 
že se jednou do Japonska podívám. Třeba vám 
o tom někdy i napíši. Na závěr vám všem chci 
popřát poklidné svátky a veselé Vánoce.

Ilustrace: Anežka Kučerová
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Jak dlouho žijete v České republice
a jaký byl hlavní důvod? 

Jsem tu skoro 15 let, z toho 10 let pracuji 
tady na škole. Přestěhovala jsem se sem 
hlavně kvůli změně ekonomické a politic-
ké situace. Většina lidí z postsovětských 
republik jezdila ven za prací. První čtyři 
roky jsme se vraceli domů, po půlroce, 
po roce. Pak jsme si tady ale začali čím 
dál více zvykat, takže jsme se rozhodli, 
že už budeme více tady. Samozřejmě, 
člověk chce domů, ale momentálně to je 
zase jinak. Každopádně jsme tu spokoje-
ní, cítíme se bezpečně.

Jak jste se naučila tak dobře česky?

Popravdě jsem se učila sama. Z televize, 
novin, časopisů. Když jsem přijela do 
České republiky, tak jsem vůbec neuměla 
česky. Trošku mi pomohlo, že jsme se ve 
škole učili anglicky, tudíž ta abeceda byla 
skoro stejná, takže jsem mohla na začát-
cích aspoň něco přečíst. Hlavně jsem 
pracovala hned mezi Čechy, takže jsem 
musela komunikovat. Akorát poslední 
půlrok jsem chodila na odbornou češti-
nu. Mně se hlavně vždy líbily cizí jazyky, 
a jelikož jsem původně z Podkarpatské 
Rusi, která byla dřív součástí Čech, tak 
máme hodně slov zapůjčených. Zároveň 
je to také slovanský jazyk, takže je to ve 
spoustě věcech podobné.

Každé ráno nás jako první přivítá známý 
prostor atria a recepce. Přestože vstupem 
do školy nezaujatě procházíme do svých 
tříd, v centru dění sedí paní Viktoriia 
Babets, která pomáhá v mnoha ohledech 
fungování školy. Její práce je však nedo-
ceněná a obdivuhodná. Rozhodly jsme 
se tedy se spolužačkami, že se zeptáme 
paní Babets na pár otázek ohledně naší 
školy, pobytu v České republice či na 
vánoční ukrajinské tradice.

„Vánoce oslavíme dvakrát,” 

Laura Fotrová, Adéla Lhotáková, Šárka Husová

Foto: Mgr. Jan Darebný

říká paní Babets
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„Vánoce oslavíme dvakrát,” 
Kde jste pracovala předtím, 
než jste nastoupila sem?

Poté se mi ale víc zalíbila mož-
nost pozice zde ve škole, kde 
budu mezi mladými lidmi. Moc 
se mi tady líbí, jsou tu moc pří-
jemní lidé. 

Jak jste se dostala k této pra-
covní pozici? Uvažovala jste 
o tom déle, nebo to přišlo spíš 
náhodou?

Už od dětství jsem chtěla být uči-
telkou, ale o této pozici jsem se 
dozvěděla náhodou v nabídce 
úřadu práce, poté klasicky šla na 
pohovor a práci dostala. 

Rozumíte si dobře se studen-
ty?

Většinou ano. Možná tady koluje 
nějaká myšlenka, že jsem nějak 
zlá na studenty, ale to ne. Ne-
snáším, když jsou nezdvořilí
a drzí, což se stává, a to tole-
rovat nechci a ani nebudu. Já 
jsem vychovaná trošku jinak. 
Myslím si, že lidé by se měli 
navzájem respektovat a mít k 
sobě úctu. Když slyším, jak se 
mezi sebou baví, tak je to takové 
trošku nevkusné, možná občas 
i ponižující. Já bych třeba ne-
chtěla, aby se mnou někdo takto 
mluvil. Třeba máme jiné názory 
na takovéto věci, ale tak to je. 
(Směje se.) Mám ráda, když 
lidé přijdou, pozdraví, slušně 
se zeptají. Každému pomůžu či 
poradím, pokud můžu a vím, o 

co se jedná. Nevím ale, proč 
studenti dělají vylomeniny a 
ničí školní majetek. Myslím, že 
máme nádhernou školu a všichni 
se tady snaží, aby to tady vypa-
dalo slušně. Takhle by to mělo 
být a lidé by se k tomu i tak měli 
stavět.

Staly se Vám tady nějaké 
vtipné zážitky, o které byste 
se s námi podělila?

To rozhodně. (Směje se.) Někdo 
něco pořád ztrácí, ať už klíče, 
telefony, ale v zimě mě vždy 
pobaví, jak lidé můžou odejít a 
zapomenout na bundu.

Kdybyste si měla vybrat něja-
ký obor na této škole, který 
by to byl?

Určitě bych brala právní admi-
nistrativu. Já ráda mluvím a ta 
je hodně o práci s lidmi. Je tam 
taky mnoho základních věcí, 
které z mého pohledu nejvíc 
využijete v životě. Neříkám, že 
jiné obory jsou nějak špatné, to 
vůbec, ale třeba na bankovnictví 
je hodně matematiky, a to bych 
asi neutáhla. (Směje se.) Já jsem 
více humanitárně zaměřená, 
právě na ty jazyky či literaturu. 

Máte ještě nějaké jiné zaměst-
nání?

Ne, pracuji každý všední den 
pouze tady. Střídáme se tady 
s kolegy na ranní a odpolední 
směny, ale jinak máme všichni 

plný úvazek. 

Jelikož se blíží Vánoce, tak 
jak je slavíte, máte nějaké 
zajímavé tradice?

Určitě, dokonce dodržujeme
i některé české tradice, jelikož 
tu žijeme s rodinou, syn má 
dokonce i české občanství. 
Děláme řízek a bramborový 
salát, rybí polévku teda ne.. Ale 
jelikož jsme pravoslavní, tak 
slavíme Vánoce dvakrát. S vámi 
v prosinci a pak i v lednu. Před 
lednovými Vánoci dodržujeme 
velký půst. Scházíme se celá 
rodina, dáváme si dárky a zpívá-
me koledy.  Na naše Vánoce se 
oblékají malé děti nebo dospělí 
do kostýmů a chodí jako betlém, 
vertep, od baráku k baráku, kde 
přejí šťastné Vánoce a Nový 
rok. Lidé je pak vždy pustí do-
vnitř, kde jim koledníci zpívají či 
hrají různé scénky. Máme také 
zvyk, že z toho vertepu musí 
přijít klučina a zaseje v daném 
baráku pšenici, aby daná rodi-
na byla bohatá celý rok, a aby 
byla úroda. Štědrovečerní večeři 
skoro každý z nás také dodržuje, 
musí být dvanáct pokrmů, jako 
bylo dvanáct apoštolů. Napří-
klad děláme kuťu, což je sladký 
pokrm, kde musí být pšenice, 
aby bylo bohatství a úroda, 
med kvůli zdraví, mák, rozinky, 
ořechy nebo suché meruňky. 
Vánoce jsou oslavou laskavosti, 
milosrdenství a soucitu, proto je 
nutné sdílet duchovní teplo
s ostatními.
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V sobotu 26. listopadu se na 
Právnické fakultě Univerzity Kar-
lovy uskutečnil den otevřených 
dveří a já i přesto, že studium 
tam není můj plán A, jsem se 
přišla podívat.

Hned za vchodovými dveřmi 
Právnické fakulty stáli nachysta-
ní tři vysokoškoláci, kteří nám 
nabídli program DOD a brožuru 
s kompletním přehledem fakult 
a jejich oborů. Probíhala tam i 
nějaká soutěž o různé ceny, té 
jsme se ale nezúčastnily.

Po vstupu do atria se nám nabídl 
pohled na tři vysoká patra plná 
středoškoláků. Překvapilo mě, 
že chodby byly celkem dobře 
průchozí i přes tu spoustu lidí. 
Rovnou jsme se vydaly do třetího 
patra, kde měla být přednáška 
Fakulty sociálních věd.

Vešly jsme do dřevěně vybavené 
posluchárny a obsadily místo 
ve středu jedné z prostředních 
řad. Lavice byly natočené do 
půlkruhu, všechny směrem dolů 
na pult pro přednášejícího. Ten 
měl dva monitory, dva mikrofony 
a vyvýšený pultík. Do pár minut 
se posluchárna zaplnila tak, že 

někdo musel stát na kraji u zdi. 
Přesně v 11 hodin a 10 minut se 
zavřely dveře a k pultíku přistou-
pily dvě slečny z fakulty. Obě se 
nám představily, a jelikož měly 
jen půl hodiny, přešly rovnou k 
připravené prezentaci. Nejdříve 
nám jedna z nich slovensky při-
blížila FSV a studium na vysoké 
škole jako takové, druhá ji poté 
česky doplnila těmi organizační-
mi fakty o budovách UK, kolejích 
a tak dále. Pak nám dohromady 
celkem podrobně rozebraly 
jednotlivé obory. Důraz kladly 
hlavně na podmínky přijetí a 
loňský poměr přijatých. Pak jsme 
dostali prostor na dotazy, pár se 
jich zodpovědělo, a nakonec nás 
ještě pozvaly k jejich stánku pro 
více informací. Zatleskali jsme a 
šli ven, protože nás záhy měla 
střídat další skupina.

Třetí humanitně zaměřené patro 
budovy jsme prošly celé. Minuly 
jsme stánek Filozofické fakulty, 
Husitské teologické, Katolické i 
Evangelické teologické fakulty, 
Právnické, Pedagogické a sa-
mozřejmě i Fakultu humanitních 
studií a sociálních věd. U FSV 
jsme si i chvíli povídaly s jednou 
z prezentujících slečen. Bylo 
fajn, že i přes nával u stánku 
jsme měly dostatečný prostor si 
se studentkami popovídat.

Výtahem páternoster jsme se 
dostaly o patro níž, které bylo 
hlavně přírodovědné. V přízemí 
pak byly prezentovány převážně 
lékařské a farmaceutické obory, 
ale taky spolky a volnočasové 

aktivity. Tady také paralelně s 
přednáškami ve třetím patře pro-
bíhaly stejné prezentace, akorát 
přírodovědných fakult.

Nakonec jsme ještě vyplnily 
dotazník ohledně průběhu akce, 
vhodily ho do schránky a s 
plnýma rukama papírů a brožu-
rek jsme šly zpátky na tramvaj. 
Rozhodně bych DOD doporučila 
jak zrovna na Karlovce, tak na ja-
kékoli škole, nad kterou uvažuje-
te. Všichni studenti byli totiž milí 
a připravení zodpovědět jakýkoli 
dotaz, který nás obecně o studiu 

na vysoké škole napadnul.

Na Karlovku!
Eva Piknová

Foto: Anežka Kučerová

Foto: Anežka Kučerová
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V rámci klubu mladého diváka 
jsme se v listopadu vydali na 
divadelní představení s názvem 
„Cyrano z Bergeracu“. Divadelní 
hru, kterou sepsal francouzský 
dramatik Edmond Rostand kon-
cem devatenáctého století, se 
ale Švandovo divadlo na Smí-
chově rozhodlo v mnohém při-
způsobit dnešní době. Vzniklo 
tak představení, které má podle 
mého názoru tendenci oslovit
i mladší publikum, a to přede-
vším svým beatboxovým rytmem
a nadčasovým námětem.

Příběh se odehrává v historic-
ké Paříži - městě lásky. Proto 
není divu, že i v tomto díle hraje 
láska hlavní roli. Postavou, kolem 
které se celý děj točí, je šermíř 
Cyrano, který se nebojí nikoho 
a ničeho. Hrdě brání své názory 
a často se až bezmyšlenkovitě 
pouští do rvaček. Jedinou věcí, 
která mu nahání strach, jsou city 

a především jejich vyznávání. 
Je totiž bláznivě zamilovaný do 
své sestřenice Roxany, ale nejen 
kvůli svému obrovskému nosu 
se jí bojí svoji lásku vyznat. 
Mezitím však Roxaně padne do 
oka mladý Kristián. Hoch její city 
opětuje. Než se ale stihnou více 
sblížit, jsou Kristián i Cyrano 
sledem událostí posláni na fron-
tu bránit svoji zem. Ještě před 
jejich odjezdem slíbí Kristián 
Roxaně, že jí bude často psát 
a že na ni bude myslet dnem 
i nocí. Všechny dopisy za něj 
ale píše Cyrano, který konečně 
nechává své pocity vyplout na 
povrch. Tím se však řítí všichni 
tři do velkého maléru…

Pro mě osobně se skrývá podsta-
ta příběhu především v hluboké 
lásce, kterou Cyrano cítí a pro 
kterou je schopen cokoli obě-
tovat. Jako zajímavý námět mi 
přišlo také jakési „sebepojetí“ 

a rozpor mezi fyzickou a dušev-
ní krásou člověka, kterou řeší 
sám v sobě především Cyrano. 
Představení rozhodně diváka 
donutí se zamyslet. Atmosféru 
pak divadlu jistě přidaly i za-
jímavé moderní kulisy a také 
kostýmy. Scéna byla ve výsledku 
zařízena poměrně minimalistic-
ky, ale o to lépe vynikly výkony 
herců. Podle mého názoru bylo 
představení secvičeno a zahráno 
velmi precizně. Herci působili 
přirozeně, důvěryhodně. Divadlo 
dovedlo celým svým provedením 
diváka zcela vtáhnout do děje 
a energická beatboxová hudba 
k představení výborně pasovala.

Pokud jste fanoušky moderního 
divadla a máte rádi, když ve 
vás představení zanechá silné 
pocity, ale i náměty k zamyšlení, 
můžete tuto hru zhlédnout ještě 
19. ledna ve Švandově divadle.

Cyrano z Bergeracu aneb příběh
o kráse slov i lidské duše

Foto: www.svandovodivadlo.cz

Alena Radiměřská
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Zdeněk Jirotka

Adéla Sklenářová

Ruta Sepetys

Saturnin je skvělým pří-
kladem toho, jak by měla 
vypadat zábavná klasika, 
která čtenáře nebude nudit, 
ale naopak. Budou se k ní 
chtít vracet, bude je to bavit 
a Saturnina, ale i ostatní po-
stavy si oblíbí natolik, že se 
na knížku budou opravdu 
pokaždé těšit. Za mě můžu 
doporučit i audioknihu, 
kterou namluvil Oldřich Víz-
ner. Přednes byl příjemný 
a vtipy mě díky tomu bavily 
ještě více.
Saturnin je sluha hlavního 
hrdiny, o kterém toho moc 
nevíme, ale i to je jedna 
z věcí, která mě na knížce 

fakt bavila. Nikde jinde 
jsem podobný prvek ne-
viděla. Se Saturninem se 
dostáváme do tak absurd-
ních situací, že se mi tomu 
občas až nechtělo věřit. Po-
slech mě bavil, a když jsem 
se blížila ke konci, přála 
jsem si, aby kniha byla ještě 
delší.
Saturnina vám rozhodně 
můžu doporučit, ať už 
k maturitě nebo jen jako 
zábavnou knížku, při které 
se zasmějete a užijete si ji. 
A pokud raději knížky čtete 
ušima, tady taky nešlápnete 
vedle.

Nejnovější kniha od světoznámé 
autorky Ruty Sepetys, ve které se 
tentokrát dozvídáme o rumunské 
historii. Stejně jako kniha V še-
dých tónech, kterou jsem před 
lety poslouchala, i Musím tě 
zradit vypráví příběh obyčejných 
mladých lidí, kteří jsou režimem 
donuceni projít si nelidskými 
událostmi.
Osobně musím říct, že se mě 
Musím tě zradit dotklo více. 
Kapitoly jsou krátké
a úderné, i proto si myslím, že 
je knížka vhodná pro kohokoli. 
Pro čtenáře všech věkových 
kategorií, pohlaví i rychlosti čte-
ní. Autorka zvládne nenásilným 
způsobem předat kus historie,
a pokud si myslíte, že vás to roz-

hodně nebude bavit, dejte tomu 
šanci. Já na historii také moc nej-
sem, ale tohle byla jedna z nej-
více srdceryvných knih, kterou 
jsem za poslední dobu četla.
Autorka pomocí mladého hrdi-
ny ukazuje režim v Rumunsku 
v roce 1989 a zvládá to napros-
to bravurně. Láska, nedůvěra, 
zrada, naděje a touha po změně 
a revoluci, se vším tady autorka 
pracuje. Měla jsem možnost 
autorku osobně vidět a je to 
úžasná žena, která je vděčná za 
každého čtenáře a do svých knih 
dává roky a roky práce a rešerší. 
Všechno tohle je na knížce vidět 
a já vás moc prosím, abyste 
knížku zkusili. Pokud bych měla 
ze svých letošních přečtených 

knih nějakou vypíchnout, byla 
by mezi nimi právě Musím tě 
zradit. 

Musím tě zradit 

Saturnin 
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Psychologická poradna
Mgr. Martin Zigo

 
Lepší, než přemýšlet o tom jako o hledání, 
je přemýšlet o tom jako o vytváření. Přátelství 
nejvíc utváří dobrovolně společně strávený čas 
a sdílení zážitků a pocitů. Když bych vám měl 
stručně poradit, řeknu, ať si najdete člověka 
nebo skupinu lidí (na kroužku, ve třídě apod.) 
a začnete s nimi postupně trávit více a více 
volného času a vytvářet společné zkušenosti.

Věk není rozhodující. 
Důležitá je připravenost 
čelit problematickým 
věcem, které s rom. 
vztahem souvisí, např. 
consent, sex, nevě-
ra, rozchod, žárlivost 
apod. A o tom, jestli 
jste připravený/á, 
rozhodujete vy, ne váš 
věk.

Jaký věk je podle vás 
ideální pro romantický 

vztah?

Jak si najít kamarády?Jak se více zaměřovat na 
pozitivní věci a nevidět 
všude jen to špatné?

Vidět všude jen to 
špatné se člověk naučí 
časem, stejně je možné 
se vytrénovat k opaku 
(jen to trvá), nejdřív se 
člověk musí nutit hledat 
ve věcech to dobré 
a vyvracet si to, co 
vnímáme jako špatné. 
Není to lehké, ale 
jde to (já jsem živým 
důkazem). Doporučuji 
nějaké knihy
o pozitivní psychologii, 
např. Opravdové štěstí 
od M. Seligmana.

Co dělat, když vím, 
že to nemám v hla-
vě úplně v pořádku, 
rodiče to vidí, ale 
odmítají řešit, proto-
že jim to přijde jako 
blbost a jde jim jen 
o to, abych se místo 
sebe zaměřovala na 
školu a měla ty nej-
lepší výsledky, které 
když mít nebudu, tak 
z jejich strany přijdou 
různé sankce? 

Třeba bude pro rodiče schůdnější varianta škol-
ní psycholog, zkuste se mi ozvat na msg nebo 
teamsech a uvidíme. Případně existují tel. linky, 
kam je možné zdarma zavolat a kde si o tom 
alespoň trochu můžete s někým promluvit.

Jak tolik neřešit, co si
o vás myslí ostatní?

Začal bych u toho, co si o sobě 
myslíte vy. Když o sobě dokážete 
přemýšlet pozitivně a přijmete se 
i se svými nedostatky, nebude vás 
názor ostatních trápit.
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Na konci října jsme se zúčastnili 
turnaje ve školní házené dívek, 
kde jsme nastupovali s velkými 
ambicemi vzhledem k tomu, že 
jsme loni vyhráli nad celou Pra-
hou. Taktéž jsme chtěli navázat 
i na úspěchy z doby před covi-
dem, kdy jsme také vyhráli a jeli 
i na republikové finále. 

Bohužel letos se nám nepodaři-
lo zopakovat tak skvělé výkony. 
Přestože holky bojovaly, chyběl 
tomu ten šmrnc, který nás odlišo-
val od ostatních týmů. Dvě výhry 
a dvě prohry ve vcelku vyrov-
nané skupině bohužel nestačily 
na postup do finále Prahy, kam 

postupovaly jen dva týmy. Měli 
jsme holt méně vstřelených
a více obdržených gólů. Týmu 
do posledního zápasu už vůbec 
nepomohlo, že se nám zranila 
naše nejlepší hráčka, malý pit-
bull a největší srdcař týmu Terka 
Štěpánová. Musíme doufat v pří-
chod dalších mladých nadějí na 
naši školu a v to, že příští rok 
podáme lepší výkon a navážeme 
tak na předešlé roky. 
Začátkem prosince jsme se zúčast-
nili basketbalového turnaje v ka-
tegorii dívek. Novému týmu zku-
šeně velela maturantka Markéta 
Nádvorníková. Turnaj jsme začali 
hezky svižně dvěma výhrami nad 

Gymnáziem Nad Štolou a Ob-
chodní akademií Hovorčovickou, 
a tak na nepostup do finále Prahy 
nikdo ani nepomýšlel. Co se ale 
nestalo, ve třetím zápase nám za-
čaly docházet síly a o našem konci 
v turnaji rozhodly pouhé 3 body, 
tedy jedna trojka. 

V posledním utkání jsme si spra-
vili chuť porážkou policejní školy. 
Bohužel ani v basketbalu letos 
nebudeme bojovat o 1. místo 
v Praze. Nezbývá než doufat v lep-
ší výkony následující rok.

Mgr. Jakub Petrák

Foto: Laura Fotrová

Foto: Karolína Kašková

Foto: Eliška Kudrnová

Foto: Alžběta Šilhová

Ohlédnutí za školním sportem,
jak bojovaly naše dívky?
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Mgr. Jakub Petrák
Verše

Terezie Vaňková

Ilustrace: Jindra Pilařů

Východ z mlhy, pevný štít,  
zlato v žilách, nutnost žít,  
slyší hlasy, nevnímá,  
přístav v dálce, marína. 

Jediný cíl, potřeba,  
klidně bude bez chleba,  
stříbro v žilách, klid a strach,  
budoucnost se stáčí v prach. 

Takový on nesmí být,  
štěstí, peněz vidina,  
nechá ho si chvíli snít,  
pak potichu zabíjí. 

Závis(los)t

Bláhová
Mé srdce nebolí, nic nesložím,  
dala bych cokoliv za jeden rým.  
Netuším, jak se slovy naložím,  
když necítím můj velký černý splín. 

Proč básníci, bláhoví, píšou jen ze smutku?  
Možná je lehčí trápit se,  
v zármutku žít a skládat z něj básně,  
bránit se, kopat, mučit se,  
vskutku, nejhůř se píše, když je krásně.



12

Magdalena Brožková

Klasická literatura je něco, 
s čím se setkáváme minimál-
ně na hodinách češtiny. Ale 
málokterý student k ní má 
nějaký vztah. Většinou čteme 
klasiku z donucení. Pokud ji 
vůbec čteme. Pokusím se vám 
tedy nastínit, jak se na klasiku 
koukám já a k čemu může 
v životě posloužit. 

Úplně první věc, která mě 
napadla jako vcelku pádný 
argument, je, že díky znalosti 
klasických děl nebudete za 
blbečka. Ve společnosti je 
znalost klasiky považována za 
samozřejmost, zvlášť
u lidí, kteří absolvovali střed-
ní, popř. vysokou školu. Mů-
žete si tak ušetřit pár horkých 
chvil, nebo minimálně po-
chopíte, o čem konverzace, 
ve které se naráží na klasiku, 
vlastně je. 

Dále vás čtení naučí sebe-
reflexi, budete-li chtít. Pár 

satirických děl se v seznamu 
maturitní četby určitě najde. 
Možná se při četbě ztotožní-
te s autorem, možná vám to 
bude připadat jako neopráv-
něná drzost, zkuste se ale 
zamyslet, zda se taky občas 
nechováte jako zesměšňova-
né osoby. Podněty pro sebe-
reflexi nemusíte hledat pouze 
v satiře, ale téměř v jakémkoli 
textu. Tenhle bod vás možná 
překvapí, ale jsou díla,
u kterých se pobavíte.

Asi rozumím tomu, že vám 
klasika přijde nudná, ale je
v ní moudrost světa. Dovolím 
si připojit malý poznatek. 
Lidé ani lidské povahy se 
nezměnily. Fungování spo-
lečnosti se také víceméně 
nezměnilo. Jen se změnily 
historické kulisy a hranice, 
mezi kterými se společnost 
pohybuje, chyby, které tole-
ruje. Zkrátka v klasice můžete 
objevit věci, které platily 
nejen před sto lety, ale platí 
stále. 

S tím souvisí i to, že můžete 
zjistit, jak se v určitých chví-
lích (ne)chovat. A můžete 
se díky ní naučit propojovat 
věci. Má to ale jeden háček, 
budete u toho čtení muset 
přemýšlet. Já vím, hrůza, děs. 

Nechce se nám nic vědět, 
nechce se nám přemýšlet, 
když všechno najdeme na 
internetu, ale ochuzujeme 
se tím o možnost zaujmout 
svobodný náhled na svět, 
založený na vlastním uvážení, 
k čemuž je třeba pochopení 
a propojování souvislostí. Pro 
nás je totiž pohodlnější
a jednodušší přijmout „ověře-
ný fakt“ z médií.

Ze strany druhé ale nejsem 
úplně pro povinnou četbu. 
Teď na klasiku zanevřete
a v momentě, kdy by vám to 
mohlo něco přinést, už na ni 
budete koukat negativně.
Počítejte tedy s tím, že bez 
přemýšlení to pravděpodob-
ně úplně nepochopíte, buďte 
proto ke klasické literatuře 
shovívaví, a až budete mít 
chuť trochu potrápit mozek, 
vytáhněte nějakou knížku 
z povinné četby.

Proč (ne)číst klasiku?

Foto: Magdalena Brožková

Ilustrace: Šárka Husová
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