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Slezské gymnázium, Opava 

 

Milí profesoři, studenti i náhodní čtenáři, 

Dovolte, abychom Vám představily nové číslo školního časopisu Červotoč! Maturita se blíží jako na 

koni, učiva stále přibývá a myslíme, že už i nejmladší přírůstky na našem gymnáziu pomalu, ale jistě 

začínají chápat, jak to  tady chodí. 

Doufáme, že jste všichni ve zdraví přežili první čtvrtletí školního roku a bez úhony jste všichni zvládli 

i třídní schůzky, které se uskutečnily tento měsíc, a všem se na jejich papírcích „leskly“ právě takové 

známky, které si zaslouží. 

Školní rok již je v plném proudu, školní kola olympiád se taktéž blíží, a proto bychom chtěly všechny 

studenty navést, aby se jako správní žáci zúčastnili co největšího počtu takových soutěží. Do dalších 

měsíců bychom také chtěly popřát mnoho zdaru a jen studijních úspěchů. 

Se stejnou rychlostí, jako přichází i Vánoce, přiklusává i velký, všemi čtvrťáky očekávaný stužkovací 

večírek, kdy se z obyčejných dětí stávají maturanti. Tímto bychom tedy chtěly všem novopečeným 

maturantům popřát štěstí a zdar. 

A teď již k obsahu dalšího čísla. V tomto vydání jsme si pro všechny čtenáře připravily krátké 

povídání o 17. listopadu, svátku, který jsme nedávno slavili. Pokud by vás zajímalo, jak se na škole cítí 

a jak na naše otázky odpověděli někteří noví profesoři, můžete se tak dočíst uvnitř časopisu. Dále ke 

čtení je také krátké ohlédnutí za Prahou, posledním výletem 4. ročníků, ale také recenze na divadelní 

hru A do pyžam. A najde se tu něco i pro ty, kteří by rádi objevili některé další dílko z řad studentů. 

Tak tedy směle do čtení! 

S pozdravem a přáním hezkého čtení 

redakce  
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PPrrooffeessoořřii  aanneebb  PPrroozzrraaddiillii  oo  ssoobběě!! 

V této rubrice se budeme zabývat otázkami, zajímavostmi a informacemi o profesorech na naší škole, 

které zde budou uvedeny formou rozhovorů. V tomto čísle jsme pro vás připravily rozhovor s novými 

učiteli a jako bonus dvojici rozhovorů na téma vánoční.  

Směle se tedy pusťte do čtení a odhalte věci, které jste možná ani netušili. 

Michal König 
1. Proč jste se rozhodl učit právě na „našem“ gymnáziu? 

Protože byla ta možnost a navíc jsem o našem gymnáziu slyšel chválu a taky jsem znal pár kolegů už před 

vstupem do školy. 

 
2. Chtěl jste být vždy učitelem? Pokud ano, co Vás na tom lákalo? Pokud ne, čím jste chtěl být? 

Učitelem do poslední chvíle ne,  ale dobře, že jsem tak učinil.Jinak jsem chtěl být vším možným, např. 

záchranář u horské služby, doktor, výškový pracovník apod. 

 

3. Napadá Vás, jak by Vám mohli studenti mezi sebou říkat? Jaké Vám mohou dávat přezdívky?  
Napadá mě pár přezdívek, ale nebudu je zveřejňova,t abych nedával impulz, radši si počkám, až uslyšmí  

první přezdívku. 

 
4. Jaký jste byl student?  

Nic moc; poctivý, ale trochu jsem to flákal, až později jsem zmoudřel. 

 

5. Dovedete si představit, že byste byl za jeden nebo dva roky stanoven zástupcem ředitelky 
školy? Jaký přístup komunikace s kolegy a studenty byste volil? 
Neodvedu si to představit za jeden či dva roky. Ale určitě nemám s komunikací problém a myslím si, že se 

s každým domluvím. 

 
6.  „Stará“ nebo nová maturita?  

Stará v novém. 

 

7. Jak relaxujete? Nějaká hudba? Sport? 
Relaxuju vším možným, hlavně aktivním pohybem. Ale samozřejmě taky četbou, hudbou, filmem. Rád si 

zajdu do kina či divadla apod.  

 

8. A složitá otázka nakonec: Máte rád poněkud odrostlejší děti? 
Jasně, jinak bych tu nebyl. Určitě je lepší vzdělávat odrostlejší a hlavně rozumné děti, které se chtějí 

vzdělávat, než ty méně odrostlé. 

 

Velice Vám děkujeme a přejeme mnoho let působení na Slezském gymnáziu. 

 

Tereza Hendrychová 
1. Proč jste se rozhodla učit právě na „našem“ gymnáziu? 

Když jsem se rozhodovala mezi středními školami, kam jít pracovat, tak jsem od začátku měla jasno, že by to 

mělo být někde, kde se žáci chtějí učit a bude je to bavit. Slezské gymnázium má pověst školy s dobrou 

jazykovou úrovní a to pro mě bylo rozhodující. 
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2. Chtěla jste být vždy učitelkou? Pokud ano, co Vás na tom lákalo? Pokud ne, čím jste chtěla být?  
Nikdy jsem učitelkou v podstatě být nechtěla, ale baví mě práce s lidmi. Už při studiu vysoké školy jsem 

doučovala angličtinu a tato práce mě bavila, takže to vlastně přišlo časem samo ☺. Vždycky jsem ale strašně 

moc chtěla umět nějaké řemeslo. Mně osobně by se líbilo dělat obkladače koupelen. Ta práce mi přijde docela 

kreativní a výsledky jsou za vámi hned vidět. A to já mám ráda. 

 

3. Napadá Vás, jak by Vám mohli studenti mezi sebou říkat? Jaké Vám mohou dávat přezdívky?  
V podstatě mě nic nenapadá. Jenom doufám, že ty přezdívky, co jsem dostala, nejsou nijak hrozné☺. 

 

4. Jaká jste byla studentka? 
 Asi taková jako každý normální student na střední škole. V předmětech, co mě bavily, jsem byla poměrně 

dobrá a ty, které jsem neměla ráda, jsem se snažila co nejlépe přetrpět.  

 
5. Dovedete si představit, že byste byla za jeden nebo dva roky stanovena zástupkyní ředitelky 

školy? Jaký přístup komunikace s kolegy a studenty byste volila?  
Určitě si nedovedu představit, že bych někdy byla zástupkyní ředitele školy. Nikdy jsem takové ambice 

neměla. A protože mě baví práce s lidmi, tak si nedokážu přestavit, že bych se učení vzdala pro papírovou 

práci. 

 
6.  „Stará“ nebo nová maturita?  

Těžko říct. Já dělala starou a nebyla špatná. Uvidíme, jaká bude ta nová.  

 

7. Jak relaxujete? Nějaká hudba? Sport?  
Když se potřebuji unavit nebo vybouřit, tak moc ráda jezdím na kole, chodím na spinning nebo plavat. 

Pokud se chci uklidnit nebo se jen tak lehce protáhnout, tak miluji hory a přírodu, a tak utíkám v létě pod 

stan a v zimě na nějakou malou chatu dál od lidí. Ráda se ale podívám na pěkný film nebo přečtu knížku. 

Na to poslední ale moc času nezbývá. 

 

8. A složitá otázka nakonec: Máte ráda poněkud odrostlejší děti?  
 

Jasně že mám. Kdyby ne, tak bych přece nemohla učit na vaší škole, ne? 

 

Velice Vám děkujeme a přejeme mnoho let působení na Slezském gymnáziu. 

 

Andrea Děkánková  
1. Proč jste se rozhodla učit právě na „našem“ gymnáziu? 

Jednoduchá otázka – když jsem se v průběhu hledání práce rozhodla zkusit kontaktovat střední školy, bylo 

Slezské gymnázium to první, které mě napadlo, a to především proto, že jsem na něm před pár lety sama 

maturovala.  

  

2. Chtěla jste být vždy učitelkou? Pokud ano, co Vás na tom lákalo? Pokud ne, čím jste chtěla být? 
Právě naopak, učitelkou jsem nikdy být nechtěla, proto jsem také studovala obchodní a pak ekonomickou 

francouzštinu. Ale už během svých studií na vysokých školách jsem si přivydělávala jako lektorka 

francouzštiny pro dvě jazykové školy a zjistila, že mě to baví, což pro mě byl dost překvapivý objev. Ovšem, 

učila jsem jen manažery či malé děti, a tak jsem byla zvědavá, jaké je učit studenty středních škol, no a 

musím říci, že jsem více než spokojená.  

 

3. Napadá Vás, jak by Vám mohli studenti mezi sebou říkat? Jaké Vám mohou dávat přezdívky? 
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Tak nad tímhle jsem zatím rozhodně neuvažovala, vlastně mě to ani nenapadlo. Opravdu netuším, jen 

doufám, že to nebude nic „děsivého“. 

 

4. Jaká jste byla studentka? 
Těžko říct, rozhodně ne „šprtka“, ale mé výsledky byly dobré, navíc mě střední škola bavila, ale myslím si, že 

to bylo ovlivněno spíše tím, že jsme se spolužáky vytvořili perfektní tým, hodně jsme spolu drželi a celé ty 

čtyři roky si parádně užili. Na studium na gymnáziu vzpomínám opravdu ráda, a nejsem sama.  

 
5. Dovedete si představit, že byste byla za jeden nebo dva roky stanovena zástupkyní ředitelky 

školy? Jaký přístup komunikace s kolegy a studenty byste volila? 
Upřímně řečeno, o takovém kariérním postupu jsem vážně doposud nepřemýšlela, přece jen působím na 

zdejším gymnáziu teprve měsíc.   
 

6. „Stará“ nebo nová maturita? 
Rozhodně stará.  

 

7. Jak relaxujete? Nějaká hudba? Sport? 
Vzhledem k tomu, že ještě učím i pro jednu jazykovou školu, mi moc času opravdu nezbývá, ale strašně 

ráda čtu a dívám se na dobré filmy. Ráda plavu a lyžuju a taky jsem pochytila trošku přítelovy vášně pro 

motorky, čili společné vyjížďky s přáteli.   

 

8. A složitá otázka nakonec: Máte ráda poněkud odrostlejší děti? 
Pokud tím myslíte studenty našeho gymnázia, pak ano, práce s nimi mě rozhodně baví. I když je beru spíš 

jako „skoro dospělé“ než jako „odrostlé děti“. 

 

Velice Vám děkujeme a přejeme mnoho let působení na Slezském gymnáziu. 
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ŽŽiivvoott  nnaa  šškkoollee  aanneebb  NNeenníí  ttoo  jjeenn  oo  uuččeenníí  
 
 V této rubrice se budeme zabývat převážně postřehy ze školních akcí, které se udály  
a znamenají pro žáky i možnost „života mimo školu.“ 

  

PPrraahhaa  aanneebb  MMííssttoo,,  kkddee  „„vvýýlleettuujjeemmee““  nnaappoosslleedd  

Praha, stověžatá Matka měst, sídlo vlády naší země i historicky bohaté centrum České republiky, 

místo, které každoročně přijíždí obdivovat miliony turistů z celého světa. Tento rok, tak jako všichni 

čtvrťáci z našeho gymnázia, jsme se i my vydali prozkoumávat krásy této metropole.  

Když jsme v 5:22 s očima ještě zalepenýma spánkem, ale s pocitem, že nás čeká jeden z nejlepší výletů 

vůbec, opouštěli východní nádraží, nikdo z nás netušil, kolik úžasných chvil zažijeme. Po drobné 

nejasnosti s místenkami jsme se konečně poskládali do kupé a vlak směr Praha mohl vyjet.  

I přes hodinové zpoždění nás Praha uvítala typickým ruchem velkoměsta, který jsme stihli poznat již 

během přepravy na hotel. Hostel Manhattan v centru Prahy s výtahem pouze pro tři osoby a s 

krásným výhledem na zdi okolních domů nás velmi překvapil, ale také nadchnul svou blízkosti 

k „Václaváku“. Po několikahodinovém vybalování jsme se konečně vydali obdivovat krásy přilehlého 

okolí, dokud nás nedonutilo vrátit se plánované divadelní představení, o němž můžete číst 

v následující recenzi. 

Vzhledem k nešťastnému incidentu, který v hotelu proběhl, jsme byli nuceni strávit první večer pouze 

na svých pokojích, ale jelikož únava si vyžádala své, většina z nás usnula,  jen co se hlavou dotkla 

polštáře.  

Na druhý den bylo naplánováno množství památek, a poněvadž počasí se opravdu vydařilo, mohla 

nás Praha okouzlit hned od rána. První naší zastávkou se po jízdě metrem stal Vyšehrad, odkud podle 

pověsti skočil Horymír na svém koni Šemíkovi, hřbitov s jeho hlavní dominantou - Slavínem a měli 

jsme možnost projít si i park. Po obědě a odpočinku nás čekala průvodkyně, se kterou jsme 

absolvovali dlouhou, ale velice poučnou Královskou cestu, při které jsme měli možnost nahlédnout do 

Jeleního příkopu, navštívit Pražský hrad, katedrálu Sv. Víta, projít vinicemi a dotknout se „sochy 

přání“ na Karlově mostě. Poté jsme zamířili ke Staroměstské radnici a samozřejmě na samotný 

„Staromák“ s houfy turistů postávajících před slavným orlojem s fotoaparáty připravenými 

k okamžité akci. Tímto tento den skončil a my si mohli užívat chvíli volna v obchodech a kavárnách. 

Poté, co jsme se poslední den sbalili, jsme zamířili k Vltavě, kde jsme se nalodili na parník Nautilus, 

který nás po hodině a půl dovezl skrz Prahu až na Tróju, kde jsme mohli strávit odpoledne buď 

v botanické zahradě, nebo v ZOO.  

Poté nás autobus odvezl zpět do hostelu, kde byl náš výlet slavnostně ukončen. Ačkoli byl tento náš 

poslední výlet více než náročný, musíme uznat, že na krásy naše hlavního města nikdo jen tak 

nezapomene. 

Lucie Šimková a Vendula Schvanová, 4.A 
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ZZaajjíímmaavvoossttii  aanneebb  JJaakk  ssee  žžiijjee  mmiimmoo  nnaaššii  zzeemm  
 
V této rubrice se podíváme na zoubek svátkům, zvykům, tradicím a celkově odlišnostem, které by se 
nám v České republice mohly zdát více než zvláštní. 
 

1177..  lliissttooppaadd  --  DDeenn  bboojjee  zzaa  ssvvoobboodduu  aa  ddeemmookkrraacciiii  

 17. listopad - další velice významný den. V roce 1939 byly v tento den Němci uzavřeny české 

vysoké školy, vedoucí představitelé vysokoškoláků byli zatčeni a popraveni a 1200 českých studentů 

bylo odvlečeno do koncentračních táborů. O 50 let později v roce 1989 policie násilně  rozehnala 

pokojnou demonstraci studentů k výročí 17. listopadu 1939, což následně vyvolalo  tzv. Sametovou 

revoluci - komunistická vláda padla a byla nastolena demokracie. 

 Z toho plyne, že pro naši malou zemi je 17. listopad jedním z nejdůležitějších dní  historie, ale 

stalo se i za našimi hranicemi něco, co by stálo za zmínku? 

EEggyypptt  

 17. listopadu 1869 byl po jedenácti letech stavby slavnostně otevřen Suezský průplav. Tato 163 

km dlouhá námořní  cesta umožňuje lodím cestovat ze Středozemního do Rudého moře, aniž by 

musely obeplouvat Afriku. Tento způsob přepravy zboží se používal v době, kdy průplav nefungoval 

-  lodě buď proplouvaly kolem mysu Dobré naděje, nebo se zboží z pobřeží Středozemního moře 

dopravovalo k rudomořskému pobřeží po souši (a obráceně). Ani dnes však nemohou průplav 

využívat všechny lodě. Pro moderní supertankery je příliš úzký a mělký, a tak musí obeplouvat 

Afriku, jako tomu bylo kdysi.  

 Ke slavnostnímu otevření tohoto průplavu složil Giuseppe Verdi operu Aida. 
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UUSSAA  

  17. listopadu 2003 se známý herec Arnold Schwazenegger stal po mimořádných volbách 38. 

guvernérem státu Kalifornie. Před svou politickou kariérou byl tento rakouský rodák známý hlavně 

jako sportovec a herec. Jako sportovec se stal "modlou" kulturistiky a je dodnes považován za 

nejlepšího kulturistu v historii tohoto sportu.  Jako herec hrál zejména postavy tvrdých mužů v 

akčních filmech, v nichž zúročil svoji vypracovanou postavu. Díky ní byl také v Guinnesově knize 

rekordů označen jako nejdokonaleji vyvinutý muž na světě. 

  Manželkou Schwarzeneggera je Maria Shriverová, která pochází  z kennedyovské dynastie. 

  

 

 

Japonsko 

 17. listopadu 1906 se v japonském Hamamatsu narodil Soichiro Honda - inženýr, průmyslník 

a zakladatel Honda Motor Company, Ltd. 

 Hondův otec byl kovářem a zabýval se také opravami motocyklů, se kterými mu Honda ve 

svém raném dětství pomáhal. V 15 letech , bez jakéhokoliv oficiální vzdělání, odešel Honda do Tokia, 

aby si našel práci. Zde se stal v roce 1922 učněm v opravárenské dílně a zůstal  na postu 

automechanika šest let. Poté se vrátil domů, aby ve 22 letech založil své vlastní opravárenství. 

 V roce 1948 začala Honda Motor Company se Soichirem na místě prezidenta vyrábět 

kompletní motocykly a stala se  miliardovým mezinárodním monopolem vyrábějícím nejvíce 

prodávané motorky na světě.  

 Honda byl prezidentem až do roku 1973, kdy odešel do důchodu. Přesto ale zůstal členem 

správní rady a v roce 1983 byl jmenován "vrchním poradcem". 

 Jeho věhlas nabyl takových rozměrů, že byl v roce 1980 magazínem People zařazen mezi 25 

nejúchvatnějších osobností roku. Bylo mu dokonce přezdíváno " japonský Henry Ford ". 

 Zemřel roku 1991 v Japonsku na selhání jater. 
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Vendula Schvanová, 4.A 
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KKuullttuurrnníí  žžiivvoott  aanneebb  RRoozzššiirrttee  ssii  oobbzzoorryy  
V této rubrice jsme pro Vás připravily recenze na filmy, knihy a jiné kulturní události a náš osobní 

názor na ně i jejich obsah. 

A do pyžam! – další komedie plná omylů 

Divadelní hra Marca Camolettiho, představená v divadle Palace Theatre, byla součástí našeho 

programu na výletě v Praze, který jsme podnikli na začátku září. Tento francouzský autor svými 

originálními a barvitými zápletkami, nečekanými zvraty a překvapivými rozuzleními zaujme 

nejednoho diváka a za cíl svých her si dává pouze pobavení publika, čímž hravě dosáhne ve všech 

svých komediích.   

 

 

 

My sami jsme nervózně postávali na Václavském náměstí před divadlem a plni očekávání si prohlíželi 

program, ve kterém nechyběla taková jména jako Jiří Lagmajer, David Suchařípa, Kateřina Brožová 

nebo Nela Boudová. Hra pojednává o manželském páru, kde slovo „nevěra“ není nikomu cizí. Ať už 

jde o manželku Jacqueline, krásnou, svůdnou, rozmazlenou a trochu naivní ženu, která v domácnosti 

vládne, nebo jejího manžela Bernarda, velmi bohatého muže, který miluje dvě ženy naráz. Příběh se 

začíná komplikovat ve chvíli, kdy Bernard pozve domů svého nejlepšího přítele Roberta, bez tušení, 

že to je právě on, kdo je milencem jeho ženy. Domů si ho navíc zve z důvodu, aby Robert předstíral, 

že přijel s Brigitte, Rogerovou milenkou, která je krásná a jak se na francouzskou dámu sluší, také 

velmi chique, kterou ovšem jeho přítel nikdy v životě neviděl. Nejen že s tím jeho přítel nechce 
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souhlasit, protože by tím ublížil své milence Jacqueline, ale další komplikace na sebe nenechají dlouho 

čekat.  

 

Co když se v domě objeví najatá hospodyně se stejným jménem Brigitte, která je naopak velmi hrubá, 

necitlivá, neomalená a neženská? Co když přijede dřív a ve chvíli, kdy je Rogerův přítel doma sám? A 

co se nakonec může stát, když si Robert myslí, že právě hospodyně je Rogerova milenka? Začíná 

divoká hra lží a výmyslů, která nemůže dojít zdárného konce. Jak daleko se dá zajít se smyšlenými 

historkami, než vše nabere nečekaný spád? Ale nešlo by o Camolettiho, kdyby svou hru nenaplnil 

řadou vtipných scén, dokonalým situačním humorem a správně mířenými poznámkami, z čehož 

nakonec vyplyne dokonale veselá parodie, dalo by se říci i pravá fraška, která způsobí, že divákova 

bránice nezůstane v klidu.  

Pokud jste milovníkem lehkých komedií s opravdu nečekaným závěrem, nemám této hře co vytknout, 

vážných scén se tu opravdu nedočkáte a slza vám z oka ukápne snad jen od opravdu vydatného 

smíchu. Občasné chyby herců a jejich nečekaný smích se tak nedá brát jako chyba, spíše dokáže ještě 

více pobavit.  

Ačkoli v dnešní době každý ví, že by se to takhle v současnosti odehrát nemohlo, je zábavné 

pozorovat, jak se zde problémy řeší a stále více a více komplikují. Takže jestli se v brzké době chystáte 

do Prahy, velmi doporučuji navštívit toto představení, nejen pokud chcete získat kulturní přehled, ale 

hlavně  jestli se chcete výborně odreagovat.  

Lucie Šimková, 4. A    
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TTaalleennttyy  mmeezzii  nnáámmii  aanneebb  CCoo  ppoodd  llaavviiccii  nneesscchhoovvááttee  

Balada na Konec 
 

U konce mola, pohled v širou dál, 
Vyzáblý muž se Samotou stál. 
Držel ji pevně, třásla se ruka, 

Ruka, jež znamená než radost muka. 
* 

Plavé vlasy Samoty ve větru vlály, 
Když spolu po boku s mužem tu stáli. 

Rudé rty zbarvené polibkem krve, 
Hluboké oči tmavší než prve. 

* 
Černý úbor zdobený padlými hvězdami, 

"A cesta života téměř jest za námi," 
Pravdivá slova, mrazivá skutečnost, 
Jíž nás provází Samota na věčnost. 

* 
Pak zazněl do větru, lehčí než sníh, 
Záhadný, ledový dívčin to smích, 

Muž, teď již starcem, klopil jen zrak, 
Z lodí Všech nadějí zbyl mu jen vrak. 

* 
A z druhé strany, pevnější Strach, 

Nevelké dítě, však krutý vrah, 
Okolo ramen silně starce svíral, 

Nemohlo pomoci, že se muž vzpíral. 
* 

Měl slunce ve vlasech, v očích zas nebe, 
S tvářičkou andílka, dotek, co zebe. 

A hadry strhané, špinavé tváře, 
Kolem něj podivná, strašlivá záře. 

* 
Přejížděl pohledem poklidnou hladinu. 

"Je to snad sen, nebo mám vidinu?" 
Ptal se ho bojácný stařečkův hlas, 

Svraštělá kůže, šedivý vlas. 
* 

Chlapecké rysy ve tváři Strachu, 
V mžiku se rozbily, pohřebeny v prachu, 

Z uzounkých rtů ozval se zpěv, 
Spoutaná síla, skrývaný hněv. 

* 
Vysoké tóny písně a smíchu, 

Otevřou brány k sešlostem hříchů, 
Z hlubin moře, dálek, co drtí, 

Povstává Temná, přízrak to Smrti. 
* 
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"Pojď ke mně, poutníče, přistup jen blíž, 
Byl-li ti svatý, ďábel či kříž? 

Milovals, viděls, trpěls a snil, 
Pověz mi, starče, jakpak si žil?" 

* 
Naprázdno polkl, otevřel ústa, 

"Líp než sem moh, buďte si jistá, 
Celý můj život, loď domem mi byla, 
Mladá má léta, zde v pusto se slila. 

* 
Od rána do noci, když zašly hvězdy, 
Dřeli jsme na každé zlatince ze mzdy. 

Puchýře, znoje a rány bičem, 
Trestáni za nic, tresty při ničem. 

* 
Často jsme trpěli žízní i hlady, 

Pak bylo sladší, když plnil sem sklady, 
Často jsme bloudili, ztraceni v mlze, 

Tím větší radost, když pluli jsme skrze. 
* 

Často jsem hasil požáry, kouře, 
Proti mně stávaly větrné bouře, 

A čas jako poutník, co nezná klid, 
Chtěl svojí magií nás, chudé, klít. 

* 
Přesto bych neměnil za jiný život, 

I kdybych moh, kdybych měl důvod. 
Moře je svoboda, kterou jsem chtěl, 

Moře je píseň, co osud mi pěl, 
* 

Moře je láska, kterou jsem zažil, 
Moře je tím, čeho si vážím. 

Moře je Samota s jinými lidmi, 
Moře je Strach, milý a vlídný, 

* 
Moře mi bylo, smrtí i životem, 

Moře je cestou za štěstím, za klidem. 
Moře je, bylo i bude, 

Moře je…vše, co mi kdy zbude." 
* 
 

Prudce se zachvělo starcovo srdce, 
Poslední úder, zeslábly ruce, 

Poslední pohled do tváře Samoty, 
Do jejích očí, do jejich temnoty. 

* 
„Jdi tedy, poutníče, pokračuj dále, 

Moře ti jediným zůstává stále, 
Pokračuj, poutníku, tady je konec, 

Naposled zazvoní námořní zvonec.“ 
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* 
A Strach i Samota ruce své stáhly, 

Lehce jen nad vlny starce pak nahli, 
Mrtev je konečně, bez Strachu, sám, 

Poslední poselství předává nám: 
* 

Chtěl jsem si užívat, milovat, hrát, 
Nechtěl jsem dávat, jenom si brát, 

Osud mi ovšem zapěl pak do noty, 
Skončil jsem sám, v náručí Samoty. 

 

Přerod vraha 

Trvalo jen okamžik, než všechno skončilo. V jediném rychlém úderu splašeného srdce, během 
jediného máchnutí drobných křídel kolibříka, dřív než se víčka po mrknutí opět rozlepila, byl konec. 
Hleděla do pomněnkových očí v bojem znaveném obličeji kdysi pohledného mladíka, který jí ovšem 
její znepokojený výraz skelnýma očima vrátit nedokázal. Byl mrtvý. Jednoduše, rychle a bezbolestně. 
Jako když zmáčknete vypínač, abyste utlumili světlo, které září zbytečně, nebo jediných fouknutím 
uhasili dohořívající svíčku. Zabít bylo tak snadné. Snadnější než si ráno uvařit snídaní nebo vynést 
koš. Dokonce i hodit míček dotěrnému psu bylo těžší než navždy uhasit plamínek života, který ještě 
před chvílí hořel nespoutaným ohněm. Zoufale se zachechtala, když na ni dolehla ironie tohoto činu. 
Zabila. Jediným přesným výstřelem mířeným na to správné místo sprovodila ze světa živou bytost, 
přetrhala pouta, která si mrtvý dlouho pěstoval a odlehčila zemi o jeho část osobnosti, o jeho duši. 
Hlavou se jí honilo nepřeberné množství myšlenek, každá se snažila urvat alespoň chvíli jejího 
soustředění, ale dohromady splývaly v jedinou barevnou masu nesourodých slov a pohnutek. 

Něco se změnilo. Už to nebyla malá holčička, kterou všichni podceňovali, jíž příbuzní a 
přátelé věnovali asi tolik pozornosti jako něčemu na zemi, čemu byste se raději vyhnuli, než do toho 
šlápli, teď už byla jiná. Ona sama by tvrdila dospělejší, ale je dospělý někdo, kdo za cenu vlastního 
úspěchu dokáže a chce ublížit? Mnozí by se domnívali, že ona je stále ještě dítě, ale mohlo by dítě 
spáchat tak ukrutný zločin? Ona by řekla lepší, ale je dobrý ten, který s uspokojením a s radostí vyráží 
do boje, aby sprovodil ze světa jiného? Mnozí by si mysleli, že je teď zlá, ale je zlé, když provádíte 
svou práci, která vám byla zadána a neptáte se proč ani jak? Ona sama by řekla zkušenější, ale jaká je 
to zkušenost, když je vše odbyto rychleji než kmit hodinových ručiček? Taky by tvrdila, že je hodnější, 
ale smíme považovat za hodného člověka, který zabil pro vlastní blaho? Mnozí by vykládali, že je teď 
krutá, ale je krutý někdo, kdo s láskou a porozuměním hledí na každou svou oběť, kdo pečlivě a 
rychle provádí úkoly, které mu byly zadány? Ona by tvrdila, že je člověk, jiní, že je jedovatá bestie. 
Názory její i lidí se v mnohém rozcházely a žádný nebyl správný. 
Nebyla dobrá ani zlá, nebyla dítě ani dospělý, nebyla zkušená, hodná ani krutá, nebyla člověk ani 
bestie, nebyla taková a ani maková… ona byla jenom vrah. 

Lucie Šimková, 4. A 
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OOzznnáámmeenníí  aa  ssdděělleenníí  

Výzva k připojení se k redakci 

Máte zájem zapojit se do tvorby školního časopisu, přispívat svými názory a pomoci budovat 

prostředí na gymnáziu? Rádi byste byli v obraze a věděli o všem, co se přihodí? Máte zájem o 

studium žurnalistiky, nebo Vás rostě baví psát? 

Nabízíme Vám skvělou šanci připojit se k našemu redakčnímu týmu a snad se i lecčemu přiučit, získat 

nové zkušenosti, přátele a přehled. 

Případní zájemci kontaktujte profesorku Mgr. Zitu Dočekalovou nebo některou z redaktorek ve 4.A. 

Kontakt a nová rubrika 

Do budoucna bychom rády zřídily novou rubriku pro Vaše vzkazy. Šlo by o to, že kdyby někdo měl 

snad zájem, byla by možnost napsat na mail časopisu vzkaz, dotaz nebo připomínku, která by byla 

později v časopise uvedena nebo napravena. Pokud by o ni byl zájem, milerády bychom ji zřídily už 

do příštího čísla. Zároveň ale upozorňujeme, že jestli budou na mail chodit vulgární  či nevhodné 

texty, bude tato možnost zrušena. 

Kontakt: casopis.cervotoc@seznam.cz  

Výzva k literárnímu přispění 

Pokud v šuplíku ukrýváte nejen tajemství, ale i literární díla, uvítaly bychom, kdybyste byli ochotni se 

s nimi podělit a dovolili jejich zveřejnění ve školním časopise. Svá díla posílejte na mail nebo 

kontaktujte některou z redaktorek. 
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