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Zita Dočekalová
1. Co děláte ráda ve volném čase? 

Ráda čtu, cestuji, setkávám se s přáteli.

2. Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha? Proč?
 

Odpověď nebude jednoznačná. Někdy mám 
pocit, že se každých 10 let měnil můj čtenářský 
vkus. Období několikerého čtení světové 
klasiky mám už poměrně dávno za sebou – tehdy 
byli mými oblíbenci E. Hemingway a F. S. 
Fitzgerald. 
 Vyzkoušela jsem detektivku (včetně nyní tak 
populární severské) i fantasy, ale tyto žánry mi 
opravdu k srdci nepřirostly a už se tak asi ani 
nestane. 
 Bylo také období, kdy všichni četli sci-fi, já 
odmíta la… a  pak  j sem „objevi la“  R. 
Bradburyho a změnila jsem na tento žánr názor.
 V nepřeberném množství knižních novinek 
je někdy těžké se zorientovat, ale přesto jsem 
„vyhmátla“ několik,  které mě zaujaly 
i zneklidnily zároveň – pro příklad uvedu 
současného japonského autora H. Murakamiho 
a jeho román Kafka na pobřeží.  
 A nejoblíbenější kniha? Nesnáším obecně 
žebříčky, tabulky, grafy, které srovnávají 
nesrovnatelné a stanovují pořadí u záležitostí, 
které jsou spojeny s emocemi (což četba určitě 
je). Takže když teď od počítače mrknu na svoji 
knihovnu, nemůžu ty stovky knih zarmoutit tím, 
že bych vybrala pouze jednu z nich.
           

3. Jaký hudební žánr je vám nejbližší?
 

Čtenáři asi užasnou, ale je to metalový rock 
v podání kapely Rammstein. A dokonce jsem 
našla odvahu i na živý koncert, když byli 
naposled v Ostravě! 

¨

4. Jaký je váš nejoblíbenější film? Proč? 

Stejně jako u knih: nemám „film svého srdce“. 
U komedie opravuji písemky, k thrilleru beru na 
pomoc noviny nebo časopis, abych mohla 
v případě krutostí zakrýt výhled na obrazovku. 
Vybírám si film podle momentální nálady – když 
před časem došlo k teroristickému útoku 
v Paříži, shodou okolností mi padla do oka 
francouzská komedie Co jsme komu udělali, 
která s typicky francouzským espritem 
komentuje multikulturalismus. Pobavila jsem 
se.  

5. Učíte český a ruský jazyk. Co Vás přimělo 
jít studovat učitelství a proč jste si vybrala 
tyto předměty?

 
Přiměla jsem se sama. Technické směry mi byly 
odepřeny, protože vztah k matematice jsem 
budovala pracně a dlouho až k maturitě a pak 
jsem řekla: Dost! Na vytrvalé studium lékařství 
jsem měla slabou pevnou vůli. Zvolila jsem 
proto obor, který mě bavil a šel mi bez problémů. 
Oba jazyky se v Olomouci daly na filosofické 
fakultě tehdy studovat pouze jako učitelský 
obor, bylo tedy rozhodnuto. Ale je pravda, že na 
konci VŠ jsem uvažovala o práci průvodce v 
cestovce, protože už během studia jsem v jedné 
externě pracovala.    

a její „free time”
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6. Kdybyste teď mohla změnit své dřívější 
rozhodnutí stát se učitelkou, udělala byste to? 
A čím byste dnes byla? 

Kdyby, kdyby… Rozhodně bych šla po maturitě 
studovat cizí jazyky… A znovu do školství? 
Těžko říci. Na jednu stranu je ve škole pro 
učitele spousta inspirace – vy, studenti, s sebou 
nesete pořád nějaké novinky. Na stranu druhou – 
stále někoho k něčemu nutit proti jeho vůli moc 
inspirující není, že?

7. Jak dlouho učíte na SGO? Učila jste i 
jinde? Pokud ano, srovnejte prosím stručně 
dvě různé školy. 

To je impertinentní otázka. Dlooooouho – od 
jeho založení. Předtím jsem učila také na 
gymnáziu, ale vojenském – stručně srovnat 
nelze. Byl to jiný svět, ale bohužel si i teď občas 
uvědomím, že některé jevy (ne vždy ty dobré) se 
opět vracejí.     
                     

8. Když jste byla v pozici svých studentů, 
tedy na střední škole, líbilo se Vám na škole? 
Zůstala Vám třeba v paměti ukotvená nějaká 
vzpomínka na zvláštního učitele?

Školu jsem měla ráda, vždycky jsem se něco 
nového dozvěděla, spolužáci byli fajn, učitelé 
vesměs také. Vzpomínka na zvláštního učitele? 
Je otázka, co myslíte slovem zvláštní. Nikdy 
nezapomenu na našeho třídního: férový chlap, 
se smyslem pro humor, odborník a fešák.   
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S věnováním...
Někdy člověk utíká od reality do světa ukrytého mezi řádky. Ale po čase přece musí vzhlédnout a začít 

konečně žít. Avšak byla to právě kniha, co je přiměla pohlédnout si navzájem do očí.
Gabriela byla tichá, klidná a částečně i tajemná dívka, která svůj volný čas nejraději trávila bloumáním 

mezi policemi zaprášených knih městské knihovny. Naproti tomu Jakub byl jejím přesným opakem. Ve společnosti 
svých přátel se nesl chodbami střední školy, kde ovšem Jakubovy známky neodpovídaly jeho popularitě. Právě 
díky své nedbalosti a lhostejnosti musel jednou skončit v knihovně, aby vypracoval esej o mrtvých a dávno 
zapomenutých básnících.

Jako každý den seděla Gabriela na svém obvyklém místě s několika nově objevenými knihami. Ze čtení ji 
vyrušilo bouchnutí dveří, když vstoupil vysoký chlapec s tmavě hnědými vlasy – Jakub. Okamžitě jej zařadila mezi 
namyšlené frajírky, které nemohla vystát, a tak se vrátila k příběhu v pevné kožené vazbě. Proto nemohla vidět, jak 
bezradně se Jakub potlouká uličkami knihovny. Zrovna procházel kolem ní, když měl toho zmateného 
pochodování doslova plné zuby. V domnění, že dívka schovaná za knihami je pracovnicí knihovny, na ni křikl: „Hej 
ty, pojď mi pomoct.“ Nejdřív jen zvedla oči, ale když zjistila, kdo to na ni křičí, naštvaně odsekla: „Já tady 
nepracuju. Běž se zeptat někoho jiného a po cestě najdi trošku vlídnosti!“ Šokovaně zalapal po dechu a uraženě opět 
odkráčel. Zrovna on se nebude nikoho doprošovat! V pátrání po historické knížce pokračoval sám. 

Za okny se začalo stmívat a Gabriela knihy pomalu urovnávala do polic. Už byla na odchodu, když 
zahlédla malou nenápadnou knížku. Přistoupila blíž k policím a vytáhla ji. Vypadala křehce a staře, ale hlavně – 
scházel název. Jakub si všiml knihy v jejích rukou, která přesně splňovala jeho zadání, a odhodlaně vykročil blíž ke 
Gabriele. „Přesně tuhle jsem měl vyhlídnutou,“ snažil se říct věrohodně. „Že tak najednou,“ přitiskla si Gabriela 
svazek k tělu. „Vážně ji potřebuju,“ stál neoblomně na svém. „Vzpomeň si, jak ses ke mně choval. Proč bych ti teď 
měla pomáhat?“ Gabriela nečekala na odpověď a chtěla odejít. Zastoupil jí cestu. „Klidně tady s tebou budu po 
večerech číst nahlas a dohromady, jen ji prosím neodnášej.“ V jeho očích se zalesklo něco, co ji přimělo souhlasit. 
„Tak zítra o půl páté tady,“ podala mu knížku a bez jediného ohlédnutí odešla. 

Druhý den skutečně seděla už před půl pátou na svém místě a opatrně nahlížela do knihy. Čekala pár minut 
a Jakub stále nepřicházel. „Věděla jsem to,“ pomyslela si vítězně a pustila se do čtení básní. Když se chystala otočit 
první stránku, Jakub si k ní přisedl. „Jdeš pozdě,“ nevzhlédla k němu. „Promiň, mám začít nahlas číst já nebo budeš 
ty?“ odvětil. Bez jediného pohledu mu podala svazek a zaposlouchala se do jeho hlasu. Vždy po několika stránkách 
se střídali, z jeho přítomnosti začínala být nervózní.  

„Pro dnešek by to možná stačilo,“ zaťukal propiskou na papír s poznámkami, které si překvapivě dělal. 
„Taky si myslím,“ řekla nějak sklesle. „Jsi v pořádku?“ prohlížel si ji pátravě. „Zvláštní, že se takhle člověk dokáže 
kvůli jinému změnit, nemyslíš?“ podívala se mu do očí. Pokrčil rameny a přehodil si batoh přes rameno. Až při 
loučení, když se každý vydávali jiným směrem, řekl: „Myslím, že když je člověk zamilovaný dokáže všechno.“ 
Tato slova ji mátla, zneklidňovala a zněla v hlavě  až do příštího setkání. 

Seděli tentokrát blíž a párkrát se na sebe i usmáli. S ní byl jiný než s ostatními. Byl lepší. Blížili se ke konci 
knihy. Jak rychle to uteklo… Schválně četli i rozebírali básně pomaleji. Schválně občas jeden z nich dělal, že 
slovům nerozumí.

 Ale stejně to přišlo. Poslední verš, poslední slovo, poslední krásná společná chvíle. Smutně se na sebe 
usmáli a chystali se knihu zavřít a odnést do police, kde ji našli. Když vtom se okno, které mělo být zavřené, zprudka 
otevřelo. Závan větru přetočil několik stran knížky. Jakub pohotově vyskočil, aby okno zavřel, a když se otočil, 
uviděl Gabrielu, jak se znovu sklání nad listy. „Co tam ještě hledáš?“ otázal se. „Pojď se podívat,“ zašeptala.  
Nahlas přečetl závěrečná slova, která předtím přehlédli. „Z lásky věnováno Jakubovi a Gabriele.“ Chvíli ještě 
sledovali časem vybledlá slova, než na sebe nevěřícně pohlédli. „Myslíš …“ vyklouzlo jí ze rtů. „Možná…“ 
zamumlal.

Nesměle pohladil její bledou tvář roztřesenými konečky prstů. Pro tuto chvíli už nebylo co říct. Pouze 
tichem si mohli vyměnit tisíce slov, která vedla k jejich prvnímu polibku.

Alena Klementová
Klára Moravcová 



Prodluž si život
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Život se podobá knize. Hlupák v ní letmo listuje, moudrý při čtení přemýšlí, protože ví, že ji může číst jen jednou.

Jean Paul

Člověk, který čte, prožije tisíc životů, ale 
člověk, který nikdy nečetl, prožije jen 
jeden.

George R. R. Martin

Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro 

ptáky křídla.

         
         

         
         

         
John Ruskin

Bezpečným znakem dobré knihy je, že se 
nám líbí o to víc, o co jsme starší. 

George Christopher Lichtenberg

„Co jsi dostal pod stromeček?“„Kytici od Erbena.“„A od těch ostatních?“

Manželka čte v knize básní.
„Pepo,“ volá na muže, „tady nějaký Fráňa 
Šrámek opsal básničku, kterou jsi před 
třiceti lety napsal jen a jen pro mě!“

Knihkupec povídá nakupujícímu:„Doporučuji vám tuto sbírku anekdot. Puknete smíchem!“
„A vy jste ji četl?“

„Naivní otázka,“ podotkne vedle stojící školák, „vždyť vidíte, že ještě žije!“

Jednou se zeptali významného 
spisovatele, které knihy na něj 
měly největší vliv.
„Byla to především kuchařka mé 
matky a šeková knížka mého 
otce.“

Čtení na dobrou noc

Lady of Imladris

Budu ti číst, jestli chceš,
tak dlouho, dokud neusneš
a hrdinové příběhů
nevstoupí lehce do tvých snů.

Pak můžeš být kýmkoli z nich,
s Pegasem létat v oblacích,
s družinou, která nezná strach,
toulat se kdesi na cestách.

Příběh, co plyne jako řeka,
do srdcí, duší lidí vtéká.
Pak proud tě strhne jako nic.
Nebudeš stejný nikdy víc.

Budu ti číst a hlasem svým
sny krásné v tobě probudím.
V nich procházej se slunnou strání
po celou noc až do svítání.

Povinná četba

Jan Onderka

Jakpak dnešní generace
vnímá, co je četba?
Pro žáky maturující 
noční můra, kletba!
Dá se z toho vyjít snáze,
čteme-li na netu.
Pak nám bude myslím stačit
pár procent ze sonetu,
neb z původního sta
se hrůzou mlží skla.
Přečíst totiž procent sto,
to si pište, to je zlo!

A co poučení?
To smysl textu mění:
Báseň tuto vážně neber, 
internetu, toho uber!

K zamyšlení   



ŠUMPERSKÁ POHÁDKA 
aneb Klára Moravcová a Alena Klementová 

spisovatelkami

1. Kde se konala soutěž, které jste se účastnily?
K: V Šumperku. Je to již tradiční součást festivalu 
Město čte knihu, který pořádá zdejší knihovna. Do 
soutěže se posílala výtvarná a literární díla.

2. Jaké bylo téma soutěže?

 K: Tématem soutěže se stalo všem neznámé 
sousloví Bylo – nebylo. Soutěžící měli za úkol 
zahalit svou práci do kouzla pohádky a tajů s ní 
spjatými. Myslitelé se ponořili do filozofických 
úvah, zlomená srdce předala svůj sladkobol papíru 
a nadaní malíři dokonale zachytili půvab onoho 
vysněného „šťastně až do smrti“.
 A: Žáci základních škol si většinou vybrali 
svět krásných princezen, princů na bílých koních či 
draků plivajících oheň. My starší, jsme se vydávali 
na cesty úvah a zamyšlení, které někdy odhalovaly 
kousek z nás samých.

3. Jak se jmenovalo tvoje dílo?

A: Můj příspěvek do soutěže nese název „Náš boj“ 
a přibližuje pocity těch, kterým blízká, milovaná 
osoba odjíždí do války, v mém případě se jedná 
o misi v Afghánistánu. Popisuje prosby, zlost 
i strach. Všechno to, čím si můžeme projít při 
čekání opředeném nejistotou.  
 K: Má povídka s názvem „Svět křehkých věcí“ 
pojednává o zlomovém momentu v našich 
životech, kdy se vše kolem rozpadá a my 
nemůžeme dělat nic než nečinně přihlížet. Aby byl 
můj motiv spjat s pohádkou, ponořila jsem jej do 
slz neopětované lásky a lživých slibů věčnosti. 
Nemohu však popřít, že jsem čerpala z vlastních 
zkušeností. (smích)

4. V jaké kategorii jsi soutěžila?

 A: Obě jsme soutěžily v kategorii Střední 
školy – fejeton, úvaha a s Klárkou jsme společně 
obsadily druhou příčku – každá se svou prací. 
Odměnou nám byla knížka, bulletin s logem 
festivalu, almanach se všemi vítěznými pracemi, 
ale hlavně diplom a radost z úspěchu. 

5. Nechala ses inspirovat nějakým autorem?

 A: Ne. Svou úvahu jsem napsala hlavně proto, 
že se téma odchodu do nebezpečí vojenské mise 
týká i mě. U jiných povídek a úvah mě ale dokáže 
inspirovat třeba jediná věc, jediné slovo nebo citát.

 

K: Nechala jsem se inspirovat převážně vlastními 
životními zkušenostmi. Ve svých dalších pracích 
ale zachycuji nejen události, ale každý kousek 
celku, který nás obklopuje. Velkou podporou jsou 
mi mé literární idoly, jejichž díla ve mně vždy něco 
zanechají. S některými básníky si dopisuji a radím 
se s nimi o svých nápadech, ale bohužel s velikány 
světové literatury mi bývá setkání dopřáno pouze 
ve snech nebo myšlenkách.

6. Plánuješ s psaním povídek pokračovat, 

zúčastňovat se další soutěží, nebo se psaním 

dokonce živit?

K: S psaním jsem vlastně začala už jako malá 
holčička, kdy jsem mamince diktovala dialogy 
k vlastním nakresleným obrázkům. Tvorba mě ale 
úplně pohltila v osmi letech, kdy jsem napsala svou 
první povídku. Od té doby jsem si stoprocentně 
jistá, že to je to, co chci v budoucnu dělat. Svými 
příběhy jsem popsala bezpočet sešitů a bloků, ale 
pořád mě napadají nové a nové, které už pomalu 
ani nestíhám sepisovat. Proto s sebou pořád nosím 
zápisník, aby mi ani jedno slůvko neuniklo.
 A: S psaním povídek a všemožných jiných 
žánrů pokračovat určitě budu, zrovna teď se 
chystám posílat úvahu do soutěže Náchodská 
prima sezóna a během měsíce března budu odesílat 
několik prací do různých jiných soutěží. Profesně 
bych se časem chtěla věnovat něčemu jinému 
a psaní by zůstalo jen mým koníčkem a únikem do 
světa písmen a slov. Dřív jsem uvažovala 
o žurnalistice, ale raději píšu volněji o věcech, 
které jsou mi blízké, než o těch, které mi někdo 
určí. 
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Klára Moravcová Alena Klementová
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KDE JE MOŽNO HLEDAT

Papírová města
 

 Když Margo náhle – a po kdovíkolikáte – 
zmizí z povrchu zemského, její rodiče už se tím 
nezabývají. A policie už se nediví. Zato Quentin, 
který byl s Margo den před jejím zmizením, stal se 
svědkem několika velice zvláštních událostí   
nalézá spoustu malých drobečků, které za sebou 
Margo zanechala, to jen tak plavat nenechá. Postaví 
se k zákeřné otázce čelem: Kde ta holka je?
 Přečetla jsem všechny Greenovy knihy 
a můžu s klidným srdcem říct, že v každé najdete 
alespoň jednu myšlenku (někdy i sto), která Vás 
nějakým způsobem ovlivní. Donutí Vás zamyslet se 
nad věcmi, o kterých jste dříve ani neuvažovali, 
a naučí Vás vážit si věcí, které jste dosud brali jako 
samozřejmost. Ani u další jeho knihy tomu není 
jinak. 
 „Papírová města“ jsou o shazování zábran, 
strhávání masky, o snaze chtít být viděn takový, 
jaký doopravdy jsi. Pro mě je to také o tom, co 
znamená opravdu milovat jiného člověka. Jak 
snadné je vysnít si v hlavě sebe sama nebo někoho 
jiného, ale jaké to je, když pak druhé vidíte 
v opravdovém světle? Jak jednoduché je se do 
někoho zamilovat, i když existuje jen ve vaší hlavě. 
Nemůžete někoho naplno milovat, pokud ho 
doopravdy neznáte, ale mnoho lidí se vrhá do 
vztahu a lásky, jen proto, že se jim líbí ta představa, 
kterou ve skutečnosti nechápou.

 Pokud si někdo zamiloval předešlé knížky 
úžasného spisovatele Johna Greena, kterými jsou 
„Hledání Aljašky“ (Looking for Alaska – 2005) 
nebo „Hvězdy nám nepřály“ (the Fault in our stars – 
2012), pak se k jeho dalšímu dílu rozhodně neotočí 
zády. Titul „Papírová města“ (Paper towns – 2008) 
je v pořadí třetí knihou Johna Greena přeloženou do 
češtiny a stejně jako předchozí se stal bestsellerem a 
jeho filmová adaptace bude uvedena do kin 
začátkem června tohoto roku. 

                                                  Kristýna Bergerová

 20. březen – Den frankofonie

Co je to frankofonie?

Frankofonie je společenství států, ve 
kterých je francouzština buď úředním jazykem, 
nebo francouzštinou hovoří většina obyvatelstva 
daného státu. 

Jedním z témat frankofonie je samozřejmě i 
hudba. Rozhodli jsme se některým představit, 
jiným přiblížit jednu charismatickou francouzskou 
zpěvačku, kterou bude brzy znát celý svět.

ZAZ

Zaz, vlastním jménem Isabelle Gefroy, se 
narodila 1. května 1980 v Tours ve Francii.  
Nejbližšími hudebními žánry jsou jí jazz a šanson. 
Vydala zatím čtyři alba, která nesou názvy Zaz, 
Sans Tsu Tsou, Recto Verso a Paris. Jejím 
nejznámějším singlem je písnička Je Veux. Zaz jste 
měli možnost vidět minulý rok v Ostravě na 
hudebním festivalu Colours of Ostrava.

Recenze Frankofonie
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Recept - dort

Postup 

1) Do mísy dáme sušené mléko, cukr moučku, mandlové aroma, 2 lžíce oleje, 1 lžíci medu. Postupně 
přidáváme vodu, dokud nevznikne hladká hmota. Necháme 1 hodinu odležet. 

2) Do mísy dáme 5 vajec + 5 polévkových lžic cukru krupice, vyšleháme do pěny. Přidáme 15 dkg 
polohrubé mouky. Tento postup zopakujeme ještě jednou. Ovšem při pečením třetího piškotu dáme 
12 dkg polohrubé mouky + 3 dkg kakaa, aby nám vznikly 2 světlé a 1 tmavý piškot. Pláty necháme 
vychladnout a připravíme si krém.

3) Uvaříme vanilkový puding z ¼ litru mléka a necháme vychladnout. Vyšleháme 2 másla + 1 Heru 
s 30 dkg moučkového cukru, budeme šlehat asi 20 minut, poté po lžících přidáváme vychladlý puding. 
Přilijeme 2 lžíce rumu. Odebereme 1/3 krému, do kterého přidáme 2 lžíce kakaa.

4) Vychladlé pláty potřeme krémem. Dospod dáme světlý plát a bílý krém, na něj položíme tmavý 
plát a potřeme hnědým krémem.  Na něj opět položíme světlý plát. Povrch a boky ořízneme tak 
abychom docílili tvaru knihy (můžeme zvolit otevřenou či zavřenou).  Po oříznutí vše obmažeme 
zbytkem krému a necháme ztuhnout alespoň 3 hodiny v chladu.  Odležený marcipán si přes 
potravinářskou fólii vyválíme tak, aby odpovídal rozměrům knihy.

5) Po ztuhnutí korpusu položíme nahoru marcipánový plát a boky obsypeme hrubě nasekanými 
ořechy. Můžeme ozdobit šlehačkou, čokoládou, marcipánovými květinkami.

Obtížnost

lehká - střední - těžká

Krém   
2 másla
1 Hera
30 dkg moučkového cukru – tyto tři 
přísady šleháme asi 20 minut
¼ mléka + 1 vanilkový puding – uvařit, 
nechat vychladnout a poté po lžičkách 
přidávat za stálého šlehání

Piškot (na 1 plech)
5 vajec
5 polévkových lžic cukru krupice – vyšlehat do pěny
15 dkg polohrubé mouky (na tmavý piškot 12 dkg 

polohrubé mouky + 3 dkg kakaa)
Upečeme 2 světlé piškoty + 1 tmavý piškot

Marcipán 
30 dkg sušeného mléka polotučného
½ kg cukru mouky + mandlové aroma
2 lžíce oleje
1 lžíce medu
troška vody, dle potřeby, asi ½ – 1 dl



Akce na březen:
4. 3.  silový čtyřboj – okresní kolo
10. 3.  soutěž v basketbale – chlapci – okresní kolo
11. 3.  projekt EMISE pro základní školy
 Olympiáda z chemie – kategorie C
 Středeční přednáška s SGO – Učitelkou v Himálaji aneb Jak jsem k dalajlámovi přišla
12. 3.  soutěž skupiny EMISE pro žáky ZŠ
 Vlajka pro Tibet
18. 3.  Chemie v praxi: vodní hospodářství, monitoring kvality ovzduší – přednáška
 Faites la fete – projekt ve spolupráci s Francouzskou aliancí Ostrava
 závody ve šplhu – krajské kolo
20. 3.  soutěž v basketbale – dívky – okresní kolo
 Matematický klokan
 šachový turnaj
23. 3.  festival Jeden svět na školách – filmy o lidských právech
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