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Hodiny ukazují čas pět hodin deset minut. 
Ráno. Hvězdy ještě nestačily zavřít své 
jiskřící oči, souhvězdí Velkého vozu 
poodjelo na východ. Země se otáčí, začíná 
nový den. Je 25. září, úterý – pro mnoho 
lidí obyčejné úterý, jeden den v týdnu. Ne 
však na východním nádraží v Opavě. 
 Ulicemi spěchají podivné postavy. 
Jdou těžkým krokem, neboťs sebou vláčejí 
objemná zavazadla, zívají. Všichni míří ke 
stejnému cíli: východní nádraží. Zde čeká 
vlak, který je má dopravit do metropole 
České republiky, do „stověžaté“ Prahy. 
 Já a mých šestadvacet spolužáků plus 
dvě paní učitelky jako dozor. Stojíme 
v nádražní hale a čekáme, až se dostaví 
všichni, odhadujeme, zda si to někdo 
z důvodu brzkého vstávání nerozmyslel a 
nezůstal v posteli strouhaje nám ze spaní 
škodolibě mrkvičku.  
 Nakonec se scházíme všichni, více či 
méně ospalí, někteří ještě narychlo snídají. 
Přesunujeme se k vlaku, který nás zaveze 
nejdříve do Ostravy, kde budeme muset 
přesednout na jiný spoj, ten pojede přímo 
do Prahy. 
 Ve vlaku ožívá hovor, jsme rozjívení 
z nadcházejícího dobrodružství. Vždyť na 
čtyři dny v Praze jsme se těšili snad 
všichni, nejen kvůli památkám a nákupům, 
ale hlavně že jsme pryč ze školy. Jenže 
někde kolem zastávky v Jilešovicích se 
nám začíná chtít spát, už abychom byli 
v Ostravě. 
 Spoj do Prahy nás na svinovském 
nádraží naštěstí počkal. Hrneme se do 
vagonu, protože máme zajištěné místenky. 
V kupé si pohodlně natahujeme nohy a 
štěbetáme na celý vlak. Kolem dvířek 
procházejí rozmrzelí lidé a proklínají nás, 
že se smějeme a povídáme si, zatímco oni 
musejí kvůli našim místenkám stát 
v chodbičce. 
 Cesta ubíhá docela rychle asi proto, 
že většinu prospíme. Náhle nás vzbudí 
hlášení z prskajícího rozhlasu: „....ští 
zastávka Praha – Libeň“. To je alarm pro 
všechny: vykláníme se z okýnek a hledáme 
tu slavnou Prahu. Naskýtá se nám výhled  

 
na malebnou krajinku tvořenou poli a lesy, 
sem tam baráček. Tohle je Praha? 
 Mimoděk se podíváme na druhou 
stranu: panelová zástavba a v dáli pár 
věžiček oné „stověžaté“ Prahy. Tak už 
jsme opravdu tady! Chodbičku plní 
studenti mačkající své obličeje na sklo. 
(Zvenčí musel být na nás zajímavý 
pohled.)  
 Přijíždíme na hlavní nádraží a 
projevujeme obrovské nadšení při pohledu 
na eskalátor. V každém z nás je kousek 
dítěte, a proto nám svezení po jezdících 
schodech vytváří veselé jiskřičky v očích. 
A hlavně: nemusíme se tahat s taškami. 
Hromadíme se před pokladnou, kde se 
prodávají jízdenky. Ti, co mají krosny, se 
staví zády k chumlu. Nádraží je plné nejen 
cizinců a jejich vlaječek, ale také 
podivných existencí, které předstírají 
spánek, aby se na vás znenadání vrhly a 
ukradly vše, co není přibité. Naštěstí 
vyvázneme beze ztrát či ublížení na zdraví. 
Někdo by nám mohl ukrást jednu za našich 
spolužaček a to bychom si nenechali bez 
rvačky líbit. 
 Čekáme na tramvaj, která nás má 
odvézt na zastávku Hládkov, kousek od ní 
se nachází naše ubytovna. Pozn.: Během 
pobytu jsme zjistili, že je nemožné 
zapamatovat si název „Hládkov“. Ze jména 
této klíčové stanice se později stala 
„Hladovka“ či „Hladák“. Kymácíme se 
tramvají městem a spíš než památky 
obdivujeme umění řidičů, totiž umění 
dostat se s autem úplně všude: doprostřed 
plné křižovatky, před rozjetou tramvaj. 
Nutno ovšem dodat, že za celý svůj pobyt 
v Praze jsem já osobně slyšela rozčilený 
klakson pouze dvakrát. 
 Vystupujeme na výše zmíněné 
zastávce a hledáme naši ubytovnu „Na 
Hubálce“. Zastavujeme u vysoké hnědé 
budovy – typická „kostka“. Na zazvonění 
přichází štíhlá paní ve středních letech. Že 
je ukrajinské národnosti, vzápětí prozradí 
přízvuk a knírek pod nosem. Paní učitelky 
vcházejí jako první. Po chvíli se zevnitř 
ozývají lehce zvýšené hlasy. Nechápeme, o 
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co jde, hlavně že už budeme bydlet. 
Ukazuje se ovšem, že to s bydlením nebude 
zas tak radostné: jeden záchod a jedna 
koupelna na celé patro, obojí značně 
používané, ve stejném stavu varná konvice a 
mikrovlnná trouba v kuchyňce. Hodně zábavy 
jsme si užili s povlékáním peřin. Zdálo se totiž, 
že žádný povlak nesedí na žádnou peřinu. Ale 
zlaté české ručičky vše vyřeší. Nakonec máme 
na pokoji televizi, ledničku, z chodby se dá jít 
na balkon a večer se dokonce topilo. Byli jsme 
rádi, mohlo to být horší. 
  A nyní odborné exkurze, které pro nás 
paní učitelky připravily (a taky jsme si je 
odsouhlasili).  
 Jako první nás čekal výlet do židovské 
čtvrti. Poslechli jsme si výklad o židovských 
svátcích, a i když většina z nás tloukla špačky, 
pochytili jsme spoustu věcí, například že 
obřízka se provádí osmý den od narození. Také 
jsme si prohlédli přilehlé synagogy a židovský 
hřbitov s hrobem rabína Löwa. Někteří máme 
na památku jarmulku. Večer jsme padli do 
postelí a dospávali spánkový deficit. 
 Na druhý den nás čekala Královská 
cesta. Navzdory drobnému dešti a 
chladnějšímu větru jsme ji zvládli s královskou 
odvahou a vytrvalostí. Poté jsme se přesunuli 
na Kavčí hory, kde má sídlo Česká televize. 
Dychtivě jsme hledali známé tváře, až se 
objevil pan Uzel. Byli jsme spokojeni. 
Nahlédli jsme také do dílen, kde se vyrábějí 
kulisy. Dokonce nám pan průvodce dovolil 
v jedné místnosti posedět si v honosném 
dřevěném trůně – rekvizita z nějakého filmu. 
Nikde nevzniklo tolik fotek jako právě tam. 
Některé pózy byly opravdu k popukání.  
 Na podvečer byla v plánu exkurze do 
Stavovského divadla. Ohromilo nás nejen svou 
krásou, ale také bohatou historií. Nicméně 
nemuselo mít tolik pater. 
 Večer jsme se rozprchli objevovat 
kvality místních hospůdek a barů. Kdo přišel 
do jedné hodiny ranní, vypadal druhý den 
celkem vyspaně. Zbytek jsme tahali z postelí. 
 Ve čtvrtek ráno jsme navštívili Hrad. 
Tedy spíš jeho několik nádvoří. Pršelo a 
nebylo nejtepleji, přesto nás paní průvodkyně 
nezapomněla zavést na nejchladnější místo 
v celém areálu Hradu – třetí nádvoří. Ale viděli 
jsme Zlatou uličku a katedrálu sv. Víta, kde 
jsme nestačili kroutit krky a obdivovat barevné 
vitráže. 
 Poté jsme měli volno až do večera, kdy 
nás čekalo divadlo. Většina z nás šla 

nakupovat do centra Prahy, já osobně jsem 
dala přednost šlofíku v teple. Se 
spolubydlícími jsme se vrátili na ubytovnu. 
 Večer tedy to zmíněné divadlo. 
Konkrétně Divadlo pod Palmovkou, činohra O 
myších  
a lidech, příběh nám všem důvěrně známý 
z hodin češtiny. Herecké výkony byly opravdu 
excelentní. V jednu chvíli jsme věřili, že pro 
roli jedné z postav – lehce primitivní 
hromotluk – byl vybrán skutečný blázen. 
Úsměvy nám zmrzly hned venku na 
tramvajové zastávce a to doslova: většina 
děvčat měla sukně a střevíčky a tramvaj jela až 
za dvacet minut. Ale doklepali jsme to na 
ubytovnu všichni a vděčně zalehli pod peřiny 
(opět se naštěstí topilo). 
 Páteční – a poslední v Praze – ráno nás 
přivítalo opět pochmurným počasím. Nicméně 
všem v hlavách vířila myšlenka na brzký 
návrat domů. Dopoledne jsme měli volno, šlo 
se buď utratit poslední peníze za nákupy 
(všudypřítomnou matrjošku si nikdo 
nepřivezl), nebo ještě narychlo zkouknout 
nějakou tu výstavu, památku. 
 Ve dvě hodiny sedm minut odpoledne 
jsme již vyjížděli z hlavního nádraží vstříc 
domovu. Vládla optimistická nálada, hlavně 
kvůli zlepšujícímu se počasí. Čím jsme byli 
blíž Opavě, tím modřejší byla obloha. Nechali 
jsme za sebou těch pověstných sto věží a v půl 
sedmé jsme se ocitli tam, kde před pár dny 
v pět ráno. A zase se po východním nádraží 
ochomýtalo spoustu podivných postaviček 
s těžkými a ještě těžšími zavazadly. Byli jsme 
to opět my, 4.D, ale přesto jsme byli jiní. 
Kromě nákupů jsme z Prahy přivezli spoustu 
fotek, historek a dojmů. A i když doma 
vybalíme špinavé věci a zbytky svačin, 
zůstanou v nás vzpomínky na náš poslední 
společný výlet – výlet do Prahy. 
 

Alžběta Čerevková (4. D) 
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Proč jste se rozhodl zrovna pro Slezské 
gymnázium?  

Předtím jsem působil na Slezské 
univerzitě, ale chtěl jsem zkusit něco 
nového. Učit na gymnáziu je něco jako 
pocta, takže když mi byla tato pocta 
nabídnuta, rád jsem ji přijal. Navíc myslím, 
že na gymnázium se dostává budoucí 
mladá elita a pracovat s nimi je skvělé. 

 

Líbí se vám tady? 

Zatím mohu říct, že ano. Líbí se mi budova 
i mezi místního lidmi. 

 

Jak vycházíte s ostatními kolegy? S kým 
jste se zatím stihl nejvíce spřátelit? 

Zatím vycházím se všemi dobře, určitě 
nejsem konfliktní typ. Nejvíc jsem se 
spřátelil s kolegy informatiky a učiteli, se 
kterými sdílím kabinet. 

 

Už jste přišel na to, jak zkrotit nezbedné 
studenty? 

Ti snad ani nejdou zkrotit! Studenti jako 
takoví jsou živel, jde je akorát usměrnit. 
Snad pomůže nějaká práce navíc. 

 

Jste učitelem informatiky, kolik hodit 
denně strávíte u počítače? 

I s výukou je to přes šesti hodin denně 
(včetně víkendů). 

 

Hrajete nebo hrál jste počítačové hry? 
Pokud ano, jaké jsou vaše oblíbené? 

Samozřejmě, že jsem hrál a neznám 
informatika, který by počítačové hry nikdy 
nehrál. Mám rád strategické hry, střílečky 
ani moc ne. U Caesara III jsem kdysi 
strávil docela dost času. 

 

 

 

Čemu se věnujete ve volném čase? 

Sportuji. Rád jezdím na kole a hraji fotbal. 
Pár týdnů mám kolečkové brusle. Pasivně 
sleduji jakýkoli sport. 

 

Jaký je váš oblíbený film, seriál a kniha? 

Ze seriálů jsou to určitě Simpsonovi. U 
filmů je mi blízký žánr sci-fi, ale také 
komedie. Mým oblíbeným seriálem je 
Červený trpaslík a pokud jde o 
knihy…jedině manuály. ☺ 

 

Máte rád zvířata? Chováte nebo choval 
jste nějaká? 

Pocházím z vesnice, kde jsme měli snad 
všechny druhy domácích zvířat jako 
kachny, psy, kočky, slepice… Vyloženě 
domácí zvíře jsem choval kanára a taky se 
přiznám, že jsem již dvacet let aktivní 
akvarista. Mám doma tři akvária – dokonce 
i s živými rybičkami. ☺ 

 

Rychlo otázky: 

 

Windows – Linux 

AVG – NOD32 

Internet Explorer – Firefox 

Hvězdné války – Rodinná pouta 

kino – DVD  
(obojí má co do sebe) 

pivo – víno 

ženatý – svobodný 
(momentálně nezadaný!) 

lenošení – sport 
(jak kdy, poslední dobou převládá 

lenošení) 

 

Děkuji za rozhovor. 

Veronika Rychlá (4.D) 
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Protože se chystám studovat obor, v němž 
se budu setkávat s češtinou prakticky 
denně, nemohlo mě nezaujmout právě 
téma: „Je třeba bránit češtinu?“ Mám na 
tuto problematiku vlastní vyhraněný názor, 
neboť pár let již sama aktivně píšu. Ovšem 
chtěla bych nejdříve nastínit, jak jsem ke 
svému postoji přišla, resp. jak se vyvíjel 
v průběhu let. 

Před nástupem na Slezské gymnázium 
jsem si s češtinou a pravopisem příliš hlavu 
nedělala, ale měla jsem už k literatuře 
vytvořený pozitivní vztah. Takže mé 
středoškolské studium začalo hlubším 
pronikáním do věcí jazykových. 

Začala jsem si především všímat 
propastného rozdílu, který nepochybně je 
mezi gymnazisty  a žáky učňovských 
oborů. Přišla jsem ze třídy, kde na školu 
s maturitou šlo pouze šest lidí,     a většina 
mých bývalých spolužáků jazykovou 
kompetencí příliš neoplývala. Nechci sice 
házet všechny do jednoho pytle, ale co si 
budeme namlouvat – prostě to tak bylo. 

Z hlediska sociologicko-jazykového 
výzkumu by bylo jistě zajímavé sledovat 
průběh obyčejné přestávky na základní 
škole. Sprostoty za téměř každým druhým 
slovem, samotná slovní zásoba maximálně 
500 stále se opakujících výrazů. 

Je otázka, zda se jedná o chybu učitelů 
(což pochybuji, protože mě paní češtinářka 
naučila jazyka užívat zcela v rámci norem) 
či rodičů, kteří buď sami češtinu příliš 
neovládají, nebo je jim jedno, jak jejich 
dítě mluví. 

Problém u žáků ZŠ bych viděla spíše 
v partě. Když je skupina vrstevníků, kde 
každý mluví sprostě a tak, že se to 
spisovné češtině takřka vůbec nepřibližuje, 
není divu, že dítě, které chce do party 
zapadnout, se těmto špatným návykům 
přizpůsobí a začne tak mluvit už všude. 

Když se vrátím do obecné roviny, dalším 
mým poznatkem bylo, že křestní jména se 
pomalu neskloňují. Znám snad jediného  

 

kluka (jež je zároveň i můj nejlepší 
kamarád), který mě oslovuje hezky česky: 
„Verčo!“ Dokonce i můj bratr (taktéž jako 
já studuje gymnázium) přestal jména 
skloňoval někdy v šesté třídě. 

Neskloňování však už není jen výsadou 
teenagerů. Kolikrát slyším, jak můj taťka 
volá na mamku: „Ivča!“ místo: „Ivčo!“ 
Když jsem to již nevydržela a napomenula 
ho, projevil sice snahu o nápravu, ale 
tentokrát mě překvapila mamka svým 
prohlášením, že se jí „Ivčo“ nelíbí. 
Zvláštní, myslela jsem si, že jsou na tom 
ženy v tomto ohledu lépe. 

Můj další výzkum „prznění“ češtiny 
pokračoval s pořízením neomezeného 
připojení na internet. Na chvíli jsem totiž 
propadla kouzlu veřejného chatu, kde byly 
mnohdy k vidění takové věci, až nad nimi 
zůstával rozum stát. 

Psát ve slově vidět tvrdé y, to ještě dejme 
tomu, absenci jakékoli interpunkce taky 
přežiju       ( i když je často velmi obtížné 
pochopit, co tím chtěl básník říct). Dorazí 
mě, až když se podívám do profilů těch 
lidí, kolik je jim vlastně let. 

Nejenže patnáctiletí nemají pravopisné 
znalosti ani ze třetí třídy, ale i starší třiceti 
let (ano,      i takoví s oblibou navštěvují 
chaty) se vyjadřují jako děti. Někdo mi 
sice může oponovat, že na chatu je cílem 
prostě něco naťukat a rychle sdělit 
informaci, ovšem mě by prostě ani 
nenapadlo napsat „vyděl“. Vždyť je to 
ostuda! 

Není to však jen pravopisná stránka, kterou 
kritizuji. Mnozí si ani neuvědomují, že 
chat či ICQ není SMS a číst delší texty bez 
háčků a čárek je otravné. Je pak docela 
zajímavé, když někdo pochopí význam 
slova zcela jinak, než autor zamýšlel. 

Protože mám třináctiletou sestřenici, 
setkala jsem se s W-jevem. Jedná se o 
úmyslné přidávání „w“ do všech slov, kde 
je vé jednoduché. Takže ne slovo, ale 
slowo. Nechápu, kde se to vzalo. Že by 
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z polštiny? Odkdy je polština módní? 
Nicméně jsem slyšela o humorných 
případech, kdy jsou zblbnutí puberťáci 
schopni nacpat „w“ i do diktátů. 

Kapitolou samo o sobě jsou amerikanismy. 
Věc už není skvělá, věc je dneska cool. 
Souhlas se nevyjadřuje jako dobře, ale 
O.K. Schůzka není schůzka, dnes letí 
použít slova jako meeting či briefing. 

Když to všechno okolo sebe slyším (v 
případě internetu vidím), přijdou mi 
slangová či lokální slovíčka jako „kobzole, 
šrajtofle, šnycl, šalina…“ docela roztomilá. 
Už se tak nějak stala českými. Navíc se 
počeštěle i píší, takže jsem je ochotna 
akceptovat a sem tam i použít. 

Co je ale příčinou tak obrovské degradace 
jazyka u mladé generace? Problém vidím 
za prvé v partě, která sice nemusí být 
špatná ve významu, že její členové berou 
drogy, ovšem spisovně se i v té 
sebeslušnější prostě nemluví a věty typu: 
„Tak jsem, vole, nastoupil do šaliny a tam 
kost, ale jakože fakt hot!“ jsou úplně 
normální. 

Druhou příčinu vidím v postupném 
upouštění od četby. Nesdílím sice 
militantní názor, že stojí za to číst pouze 
klasiky a ostatní je brak, ovšem něco 
(cokoliv!) by člověk číst měl. Protože jak 
jinak si rozšíří slovní zásobu, než právě 
z knih? 

Přece i z četby takového S. Kinga (jedněmi 
oslavovaný mistr hororu, jinými označován 
za mistra braku) se dá leccos přiučit. Není 
možné, abyste si u jeho knih nepovšimli 
alespoň toho, jak má správě vypadal 
interpunkce. Navíc je styl součastného 
autora pro čtenáře daleko užitečnější než 
klasik, jehož vyjadřování jen těžko 
porozumíte a v běžném životě (mluvě) 
stejně nevyužijete. 

Takže je třeba bránit češtinu nebo ne? 
Podle mého názoru (opírajícího se o vlastní 
zkušenosti) s odpovědí neváhám: 
Rozhodně ano! Už mnohokrát jsem lidem 
na chatu jejich pravopis vytkla, často ne 
zrovna jemně. Výtka typu: „Podívej se na 

tu hrůzu, vždyť se to nedá číst. Vrať se do 
druhé třídy!“ sice může urazit, ale možná 
se dotyčný sám na sebou zamyslí. 

Písemný a mluvený projev je z velké části i 
vizitka naší inteligence a kdo by chtěl ze 
sebe dělat negramotného hlupáka?  

Lidičky, chraňme si svůj jazyk! On se totiž 
sám neubrání… 

 

Veronika Rychlá (4. D) 

 

Poznámka: Oním oborem je jak jinak než  
žurnalistika. ☺    

 

 

 

 

Jak já zamilován jsem! 
Jak cítím se každým dnem 
do číše lásky s krví krásky 

ponořen níž a níž. 
 

Ta kráska drtí mou hlavu 
jak sedlák mladou pannu. 

Ta nedá mi spát 
a nechá mě pouze po nocích psát. 

 
Psát slova prázdná, 
pro mě však krásná. 

To nikdo nedokáže pochopit. 
 

Mou kráskou je literatura 
a vždy mi stoupá temperatura, 

když lásku svou se snažím uchopit. 
 

                                                                                                      
K. Červenková (2. D) 

 

 

 

 

 

 

 
Sonet češtin ě 
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Přáli jste si někdy potěžkat pravý světelný 
meč? A co takhle naživo potkat rytíře Jedi? 
Nebo je snad  libo fotečka s lordem 
Vaderem? 

Dominantou malého městečka nedaleko 
Ostravy nejsou pouze Tatrovky, i když 
právě automobil má Kopřivnice ve svém 
znaku. Jednou ročně se zde totiž koná 
naprosto jedinečná akce, na niž se sjedou 
fanoušci sci-fi/fantasy/hororu snad ze 
všech koutů naší republiky. 

Řeč je o KoprConu , pravidelném setkání 
příznivců Hvězdných válek, ale nejenom 
ti si mohli koncem listopadu přijít na své. 
Zastoupení měla i početná skupina 
čarodějů a čarodějek z Harryho Pottera, 
fanoušci japonského anime, důstojníci ze 
Star Treku, hráči Dračího doupěte, 
nevyhranění scifisté i skákači DDR. 

Nepředstavujte si však, že se ti všichni 
prostě jen sjeli na jedno místo, aby si o své 
„úchylce“ měli s kým popovídat. 
Organizátoři jako vždy připravili skvělý 
program, na kterém nechyběly projekce 
nejnovějších filmových hitů, odborné i 
zábavné přednášky, besedy se spisovateli 
či autogramiáda s autorem knihy Tajemství 
Ďáblovy bible. 

A pokud fanoušky náhodou omrzelo, že po 
celou dobu v podstatě jen sedí na židli, 
měli možnost kdykoliv si jít zaskotačit na 
DDR. Tak jsem se i já dostala k této (pro 
mě) novince. 

Oč jde? Stoupnete si na podložku, která je 
zapojená k počítači, a dupnutím na šipky 
tak dáváte signály. Vyberete si hudbu  

 

podle vašeho gusta a pak už jen sledujete 
na obrazovce počítače (my si obraz 
šikovně zvětšili pomocí dataprojektoru) 
šipky a do rytmu dupete. 

Není to tak jednoduché, jak se na první 
pohled zdá, a obtížností je hned několik. 
Od úplného nováčka s nízkou koncentrací 
šipek až po experta. Upřímně nechápu, jak 
někteří zkušení jedinci dokázali to 
množství uskákat, protože než jsem si 
vůbec uvědomila, kterým směrem šipky 
míří, už zmizely. Na vysokých levelech 
jsou vskutku šílené rychlosti! 

Nicméně ani má začátečnická 
neohrabanost mi nezabránila v tom, abych 
se přihlásila do turnaje a skvěle si ho užila. 
Skákat šest kol po sobě na obtížnost 4 bylo 
sice nesmírně vyčerpávající, ale zároveň i 
úžasné. 

KoprCon 2007 se po všech stránkách 
vydařil a možná i vy se příští rok 
rozhodnete jet. Opavský sci-fi klub 
Sith4ever vaši účast jen uvítá. Můžete nás 
navštívit na adrese 
http://sith4ever.mfantasy.cz  

Veronika Rychlá (4.D)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Za fantazií do Kop řivnice 
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Byla krásná pohádková zima, všude 
plno sněhu, ale hlavně nadešel Štědrý den, 
den, který mají všichni lidé rádi. 
Samozřejmě i u nás byl ve znamení 
pohody a začal velmi idylicky. Ovšem jen 
do té doby, než jsem vstal z postele a 
zamířil si to přímo do kuchyně, abych se 
pořádně nasnídal. Byl jsem však velmi 
překvapen sdělením, že snídaně se dnes 
nepodává, neboť chceme kolektivně vidět 
zlaté prasátko. Raději jsem se zdržel 
komentářů. Pak jsme se odebrali zdobit 
stromek. Protože však touha po jídle byla 
silnější než věšení baněk, nenápadně jsem 
se vytratil do spíže a začal plenit krabice 
s cukrovím.  

Ostatní pilně pokračovali ve 
zdobení, ovšem  bratr si usmyslil, že 
pověsí na vrcholek stromu krásnou, 
různobarevně blikající hvězdu. Poté, co ji 
připojil do zásuvky, aby se přesvědčil o její 
funkčnosti, vylezl na židli a začal ji 
připevňovat ke špici stromku. Dotkl se ale 
nešikovně kousku alobalu vyčnívajícího 
z hvězdy, na který asi pilní dělníci v čínské 
továrně zapomněli, a přitom dostal menší 
ránu – ta ale stačila na to, aby ho bezpečně 
shodila ze židle. Nevím, proč přitom tak 
strašlivě zařval, ale zato vím, že jsem se 
v té chvíli lekl a  rozsypal několik krabic 
s cukrovím. Když jsem se to snažil uklidit, 
převrhl jsem na zem ještě hrachovou 
polévku a bramborový salát, který byl 
připravený na večeři. 

Nicméně bratrův pád vypadal velmi 
ošklivě, a proto jsme se rozhodli pro jistotu 
zajet na vyšetření do nemocnice. Asi 
hodinu jsme odhazovali sníh z příjezdové 
cesty ke garáži,  pak jsme konečně vyjeli. 
Nevím, čím to bylo, ale v té chvíli se mi 
všechen ten něžňoulince bílý sníh jevil 
jako hromada odporného našedlého 
svinstva. Na vyšetření se naštěstí ukázalo, 
že zranění nebyla nijak vážná (pokud 
nebudu počítat naraženou páteř, 
nalomenou klíční kost, pár vyražených 
zubů). Potěšeni takovýmto výsledkem jsme  

 
 

se vydali na zpáteční cestu. Ta probíhala 
poměrně v klidu. Neměli jsme sice čelní 
sklo, protože bylo vyskleno pádem 
ledového kráteru o velikosti menší 
popelnice ze střechy budovy blízké našemu 
parkovacímu místu. Jízda chvílemi 
připomínala ruskou ruletu. 

Když jsme dorazili domů, byli už 
všichni hladoví a sháněli se po nějakém 
jídle. Chtěl jsem zachránit situaci, ale po 
mém vtipném výroku o zlatém prasátku se 
na mě bratr obořil a řekl, ať jdu s nějakým 
podělaným prasetem do háje. Naštěstí na 
mě nemohl, protože se nemohl zvednout 
z invalidního vozíku. Když jsme 
objektivně zhodnotili naši situaci, dospěli 
jsme k závěru, že jediná varianta je chleba 
s máslem, protože směs deseti druhů 
cukroví, hrachové polévky a 
bramborového salátu byla nepoživatelná 
stejně jako kapr, který se mezitím připálil. 

Co se dělo potom, to už nevím, 
protože právě v té chvíli zazvonil budík, já 
jsem se probudil a zjistil, že to všechno byl 
jenom špatný sen. 

                                                                   
V. Salzmann (2. D) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vánoce jako z hororu 
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Zmatek. Asi se naučím definovat 

toto slovo přesněji než kdy dřív. To je 
přesně to, co se odehrává v hlavě každého, 
který má co do činění se čtvrtým ročníkem. 
A dá se říct, že s trochou škodolibé radosti 
do skupiny“ zmatených“ můžeme řadit 
i kantory, kteří v posledním ročníku učí. 
Aspoň jsme všichni na jedné lodi. 

Jak to všechno dopadne? Kdo složí 
obávanou zkoušku dospělosti a zda ji 
někdo „pro velký úspěch“zopakuje v září? 
To jsou jedny z nečastějších otázek. 
Samozřejmě následuje otázka: „dostanu se 
na vysokou školu?“  

Taky bych to mohla popsat slovem: 
nejistota. Všichni jsou jakoby „na trní“ – 
kantoři, žáci. není to taková legrace, jak to 
před třemi lety vypadalo. Bylo to velmi 
vzdálené a spíš se to tvářilo jako nějaké 
divadlo či bublina, která se nafukuje víc, 
než je opravdu nutné.  

Když si ke konci prázdnin 
uvědomíte, že 3.D už je minulostí a nyní 
jste žáky čtvrtého ročníku, přejde vám 
mráz po zádech. „Vždyť už tam žádné jiné 
číslo nezbývá!?“Ano, přesně toto napadlo 
mne. Není to jako na základní škole, kdy 
po čtyřce následuje pětka, pak šestka atd. 
Čtvrtý ročník na střední škole to není jen 
pojem, to je konečná. A maturita? Ta přece 
znamená: „Vystupovat!“  

Připadám si jako sportovec, který 
se chystá s dvoumetrovou tyčí vědomostí 
překonat laťku, která z něj udělá vítěze 
mítinku. Mítinku, který se protáhl na čtyři 
roky.  

Určitě se nabízí jakási rekapitulace. 
Protože vždy, když končí kapitola, měli 
bychom zrekapitulovat obsah. O to víc, 
pokud se to týká kapitoly života. Teď už 
vím spoustu věcí, taky bych mnoho situací 
vyřešila úplně jinak... ale! Pozor! Jít 
dopředu,  zpátky ni krok! Co potom? Jaký 
to bude pocit, až se dveře gymnázia zavřou 
naposled? Neměli bychom se právě teď 
semknout a jako jeden muž  překročit tu 
tlustou červenou čáru? Myslím, že určitě. 
Bohužel se v tomto ohledu realita příliš 
nesetkává s idejí.  

 
Nevím, co dodat. Snad jen: každý 

je strůjcem svého štěstí. Uvidíme, jaké to 
bude, až bude po všem. Tentokrát už 
definitivně po všem. 

                                                                                              
Veronika Černohorská (4. D ) 

 

 

 

 

 
Kapky padaly přímo do mých dlaní, dlaní 

obrácených vzhůru k obloze. Obloze temné 
jako sám ďábel a zároveň bílé a čisté jako 

nejsvatější světlo. 
Mrak. 
Voda. 

Padá dolů. 
Jako kapka. 

Z výšky. 
Rychle. 

Rychleji. 
Ještě rychleji. 

Plum. 
Stéká po mém obličeji. 

Po řasách. 
Víčku. 
Tváři. 

Roztéká se a otepluje. 
Stéká po rtech. 

Po rtech toužících po lásce. 
Jako kapka po dopadu. 

Padá. 
Na zem. 

Do zelené úrodné trávy. 
A mizí v jejích hlubinách... 

Stejně jako já.. 
 
 

                                                                                   
T. Ratajová (2. D) 

 

 

 

 

 
Na prahu čtvrtého ro čníku 

 

 
Kapka 
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Mon rêve à moi 
A été rancontrer toi 

L´homme qui m´aime 
C´est lui-même 

 
Je me sens bien 
Je ne veux rien 

Seulement une touche 
Tes lèvres sur ma bouche 

 
Voir lever du soleil 

Savoir que nous sommes très pareils 
En nuit se coucher ensemble 
Sentir la mer, le vent, le sable 

 
Les sentiments forts 

Je serai ton port 
Ton soutien, ton désir 

Tout ce que tu veux, tu peux me dire 
 
 
Přepis výslovnosti: 
 
[mon rév a mua] 
[a été rancontr tua] 
[l´om ki mem] 
[se luji  mem] 
 
[ž m san bjan] 
[ž n v rjan] 
[selman yn tuš] 
[te lévr syr ma buš] 
 
[vuar leve dy solej] 
[savuar k nu som tre parej] 
[an nui s kuše ansámbl] 
[santir l mer, l van, l sábl] 
 
[le santiman for] 
[ž s:re ton por] 
[ton sutjen, ton dézir] 
[tu s k ty v: ty p m dír] 
 
 
 

Radka Václavíková (4.D) 
 

 
 
 
Překlad do češtiny, ale originál je prostě 
originál. ☺ 
 

Můj sen 
Byl potkat tě 

Muže, který mě miluje 
To je on 

 
Cítím se dobře 

Nechci nic 
Jen jediný dotyk 

Tvých rtů na mých ústech 
 

Vidět východ slunce 
Vědět, že jsme si hodně podobní 

V noci spolu spát 
Cítit moře, vítr, písek 

 
Silné pocity 

Budu tvým přístavem 
Tvou oporou, tvou touhou 

Vše, co chceš, mi můžeš říct 

 

 

 
 
Protože pohled na hvězdy je mnohdy tím 
jediným pohledem, který nás zachrání od toho 
utrpení dole. Máme chuť se za nimi rozletět a 
zabydlet se na jedné zářivé jako Malý princ. 
Máme pocit, že hvězdy jsou to jediné místo, 
kde můžeme být šťastni a kde smutek a slzy 
mají bránu uzamčenou.Díváme se na hvězdy, 
protože jsou to, co nemůžeme mít. A právě to 
je to jediné, co chceme. Hvězdy jsou obrazy 
nás, našich nenaplněných lásek, přání a snů. 
…A my s tím nemůžeme nic udělat….jen se 
DÍVAT. 
 
ALE přece jen jednu maličkost udělat 
můžeme. Držet se svých snů a nikdy nenechat 
svou hvězdu spadnou z nebe. 

 
                                                                                         

T. Ratajová (2. D) 
 
 
 

 
Mon rêve à moi (básni čka ve francouzštin ě)  

 

 
Pro č se díváme na hv ězdy 
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Děláte ráda rozhovory? 

Poskytuji je zcela běžně, dnes a denně, stále 
mě oslovují z Reflexu, Instinktu atd. 

 

Proč jste se rozhodla stát se učitelkou 
angličtiny a jakou jste z ní měla známku? 

Už na základní škole mě bavily cizí jazyky, a 
jelikož mám ráda práci s lidmi, povolání 
učitele mně přišlo jako nejlepší volba. 

 

Proč jste si vybrala pro výuku angličtiny 
právě Slezské gymnázium? 

Bylo mi zde nabídnuto místo a z mnoha zdrojů 
jsem slyšela, že výuka na SG je na vysoké 
úrovni. 

 

 

 

Co očekáváte od svých studentů? 

Kvalitní přístup k výuce. 

 

Jak trávíte volný čas? Vyberte: 

Klidný večer s knížkou – akce s přáteli 

Odpoledne v nákupním centru – jízda na    
kole či aerobic 

Tenisky – podpatky 
(ani jedno, polobotky) 

Styl oblečení: 

Pohodlí – elegance 
(jak kdy)  

 

 

 

 

Vaše oblíbená květina? 

Mám ráda všechny kytky. 

 

Oblíbený styl hudby, kapela či zpěvák? 

Nemám. 

 

Máte nějakého domácího mazlíčka? 

Už bohužel ne. 

 

Děkujeme za rozhovor. 

 

H. Bernardová + D. Hlaváčková (4.B) 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Interview s Mgr. Zeissovou  

 


