
PROSINEC 2016 ČÍSLO 19

ČTVEROTOČ
ČASOPIS SLEZSKÉHO GYMNÁZIA



ROZHOVOR
Erasmus očima účastníka

ERASMUS
Jak jsme hostili Evropu

AKTUALITY
Co se událo v měsíci 
listopadu?

RECEPT
Vegan kokosky

ZAŽIJ OPAVU
aneb Je libo trošku 
literatury nebo něco 
sladkého?

HUDBA
Melania Martinez

RECENZE
Velké životopisné A

POVÍDKA
Záhada starého kostela

OBSAH

3

4

5

6

7

8

9

10



Jsi ráda, že ses mohla zapojit do tohoto projektu a co ti to přineslo? 
Jsem moc ráda. Bylo to překvapení už jen proto, že jsem teprve v prváku. Přesto mi byla tahle příležitost 

nabídnuta. Přineslo mi to zážitek na celý život a rozhodně mnoho zahraničních kamarádů.

Co se ti na tomto projektu nejvíce líbilo?
Nejvíce na mě zapůsobilo, že studenti z ostatních zemí byli opravdu více než skvělí. Navíc jsme si rozuměli 

a povídali, jako bychom se znali několik let.

Jsi s některými studenty stále v kontaktu?
Rozhodně. V dnešní době je to jednoduché jako facka a za to jsem moc ráda.

Bylo náročné u sebe ubytovat cizího člověka a postarat se o něj? 
Ano i ne. Jsem ráda, že Norka, která u nás bydlela, byla úžasný člověk, který dokonale zapadl do naší rodiny. 

Někdy to bylo těžší, protože jsem musela slovo od slova překládat rodičům. Byla ale opravdu úžasná, a myslím si, že se 
z nás za ten týden staly i dobré kamarádky. Přece jenom při loučení nějaká ta slza ukápla.

Neměla jsi moc velký problém dorozumět se s hosty – ať už anglicky či španělsky?
Anglicky to šlo bez problému. Ovšem španělsky – to už je něco jiného, ale přece jenom jsem nějaké ty základní 

fráze prohodila. Bylo opravdu fajn, že nás sami Španělé některé fáze učili – a zase naopak, my je učili některá česká 
slova.

Klára Adamopulosová

ROZHOVOR

ERASMUS+
V týdnu od 4. do 12. listopadu 2016 navštívili Opavu a Slezské gymnázium studenti ze Španělska, Norska 

a Švédska. Všichni byli ubytovaní u našich žáků, kteří se dobrovolně přihlásili. Jak takový projekt probíhá a jaká je to 

zkušenost? Tímto rozhovorem s jednou studentkou naší školy bych vám to ráda osvětlila.
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AKTUALITY

Jak jsme hostili Evropu
Není to ještě tak dávno, co mi telefonoval nadšený 

kolega Kamil Plaček, aby mi 
uprostřed letních prázdnin 
oznámil, „že nám to konečně 
dali“. Měl samozřejmě na mysli, 
že Evropská komise schválila 
n a š i  ž á d o s t  o  p o d p o r u 
mezinárodního partnerství škol. 
Mohli jsme se začít těšit na dva 
roky spolupráce se středními 
školami ve švédském Skövde, 
norském Mo i Rana a španělské 
Valencii. 
 Těšit se je jedna věc, 
realizovat druhá. Již během srpna se rozjela výroba 
propagačních materiálů a pan učitel Plaček se místo 
zasloužené rekonvalescence v lázních věnoval obvolávání 
nejrůznějších institucí se žádostmi 
o  s p o n z o r i n g ,  r e z e r v o v a l 
hromadné vstupy do památek, 
odvážně žádal výklady v angličtině 
a přemlouval rožnovský skanzen, 
aby kvůli nám v listopadu otevřel. 
Od září se již zapojili i naši žáci – 
navázali kontakty se spolužáky ze 
z a h r a n i č í ,  c h y s t a l i  p r o  n ě 
ubytování, tvořily se pracovní 
listy, prezentace se překládaly do 
š p a n ě l š t i n y  a  a n g l i č t i n y, 
koncipovaly se společné večery a v 
laboratoři se nacvičovaly chemické pokusy a pilovala 
anglická výslovnost formaldehydu, hydroxidu 
vápenatého a dibenzofuranu. 
 A pak přišel Den D – 
sobota 5. listopadu 2016 – a my si 
šli na nádraží vyzvednout naše 
zahraniční kolegy. Někdo se těšil, 
většina se ale bála, jaký ten jejich 
student bude. Během čekání 
všichni v duchu aktivovali 
španělské a anglické sektory 
svých mozků. Nakonec se ale 
všichni dorozuměli, protože 
v neděli se plný počet spolehlivě 
dostavili ke Slezskému muzeu 
(ikdyž některým trvalo parkování trošičku déle). 
Prohlídkou historické budovy a jejích expozic jsme 
zahájili maraton našich projektových aktivit. A co jsme 
vlastně celý týden dělali?
 V environmentálním bloku jsme se poučili 
o problému vzdušného znečištění ve světě. Norové si 
postěžovali na červený sníh, který je následkem 
zpracování železné rudy, Češi zase na emise z Polska. 
Řekli jsme si jak správně topit, abychom netrávili sebe 
a své blízké, a v laboratoři si pak dokázali, cože to vlastně 
vzniká při spalování plastů, textilu a dřevotřísky. Blok 
zpestřila naše chemická sekce tvorbou rakety vzniklé 
 

zapálením etanolových par či riskantním pokusem 
o b n á š e j í c í m  p á l e n í  p r o p a n -
butanových bublin v holých rukou 
(doma nezkoušejte!). Spočítali jsme 
svou uhlíkovou stopu. Trochu jsme se 
zastyděli při srovnání, protože na 
průměrného Čecha připadá téměř 
dvakrát více vyprodukovaného CO  2

než na průměrného Nora či Švéda, 
a to i v případě, že nevlastníme herní 
konzoli a při mytí zubů zastavujeme 
vodu.
 Čekala nás také řada návštěv na 
z a j í m a v ý c h  m í s t e c h .  K  n i m 

samozřejmě počítáme i Opavu, kterou jsme si mohli 
prohlédnout z ptačí perspektivy radniční věže. Před 
Slezským divadlem jsme se v zastoupení žáků z 2. A poprali 

o páva a připili si na jméno Opava. 
Abychom bílou Opavu hned doplnili 
o její protipól, zamířili jsme též do 
černé Ostravy, vlastně do jejího 
nejčernějšího středu – do Dolních 
Vítkovic. Tady si všichni užili 
interaktivní 
 Svět techniky, kde někteří získali 
úplně nový pohled na svět – měli na 
chvilku pocit, že se kolem nich celý 
svět točí. Zda to byl pocit příjemný, 
nechávám na zvážení zúčastněných. 
V Darkovičkách jsme v pěchotním 

srubu experimentálně ověřili, kolik lidí se vejde do 
k u l o m e t n é  m í s t n o s t i  o  r o z m ě r e c h  3 x 3  m e t r y 

(25+průvodce+překladatelka – nic 
pro klaustrofobiky). Ve Štramberku 
jsme pak nacvičenou taktiku uplatnili 
v  pekárně  š t ramberských  uš í 
o rozměrech 4x4 metry. Vlastně jsme 
tam nevěděli co s místem, takže jsme 
v pohodě každý zvládli utočit jedno 
velmi chutné ucho. V Rožnově 
nakonec na naléhání pana učitele 
Plačka přece jen otevřeli. Prošli jsme 
si dřevěné architektonické skvosty, 
podivili se tomu, že slovo skanzen 
pochází se švédštiny, a na oplátku 

prozradili všem, kdo byl Emil Zátopek. V posledních 
paprscích podzimního slunce jsme před dřevěným 
kostelíkem zhlédli dramatizaci boje Dona Quijota s větrnými 
mlýny. 
 Velmi zajímavou aktivitou bylo středeční sázení 
stromů a úklid lesa u Hlubočce. Počasí bylo přímo ukázkové, 
jako by nám příroda chtěla poskytnout ideální podmínky pro 
tuto bohulibou činnost. Osobně se domnívám, že toto 
odpoledne udělalo pro navázání přátelských vztahů v naší 
mezinárodní skupince úplně nejvíce. Těžko si budete 
zachovávat chladný odstup od někoho, s kým sdílíte 
krumpáč a odpovědnost za správně zasazených 150 mladých 
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buků. Jazyková bariéra jde stranou, když už nemůžete a chcete vystřídat při 
shrabování ostružiní a propleteného podrostu. Všichni tu dokázali, že jsou 
ochotni pro životní prostředí něco skutečně udělat, ne jen o tom zasvěceně 
mluvit ve škole.
 V pátek už stačilo jen všechny zážitky přetavit v krátké video, které si 
všichni odvezou jako památku na pobyt v Opavě. Zasadili jsme symbolický 
Strom přátelství – každý si již expertně hodil lopatou svou trochu hlíny. V pět 
hodin jsme se sešli k poslednímu společnému večeru. Děkovalo se. Tleskalo 
se. Fotilo se. Loučilo se. A byl konec. Vlastně – konec první části. 
Pokračování příště... ve Valencii.

PS. Taky jsme měli koncert v ARTu. Děkujeme skupině Naděje za skvělý 
zážitek.
PPS. A ještě jsme byli v Hradci nad Moravicí – boží výhledy, bezva průvodkyně.
PPPS. A taky jsme měli super večeře. Ještě dneska se mi zdá o těch fantastických frgálech.
PPPPS. Hráli jsme kinball... poté, co jsme se výborně rozcvičili. Díky paní učitelce Hertlové a Elišce Prchalové.
PPPPPS: A ve čtvrtek jsme byli ve výtvarce, hudebce a dějepisu. Smekáme před paní učitelkou Novou, paní učitelkou 
Weiglhoferovou a panem učitelem Rozsívalem.
A ještě...
Vlastně jsme taky ...
Nikdy nezapomenu, že ...

 Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě a realizaci celého týdne. Moc si vážíme vaší energie, invence a nadšení pro 
věc.

Za projektový tým Mgr. Zdeňka Morcinková

AKTUALITY

Co se stalo v měsíci listopadu?
Další a poslední podzimní měsíc uplynul a zde je přehled 
věcí, které se v něm udály.
Návštěva z partnerských škol – 4. – 12. 11. – V tomto týdnu 
naši školu a Opavu navštívili studenti ze Švédska, Norska 
a Španělska v rámci projektu Erasmus+. Byli ubytovaní 
u žáků naší školy, kteří si tak mohli vyzkoušet, jaké to je 
„starat“ se týden o cizího člověka, a taky si mohli ověřit své 
znalosti ať už z anglického či španělského jazyka. 
V měsíci listopadu hrály velkou roli různé soutěže a 
olympiády:
4. 11. – oblastní kolo PišQworek 
10. 11. – okresní finále v plavání – Finále soutěže v plavání 
se zúčastnili žáci ze tří škol – SGO, MGO a SŠT. Dívky ze 
Slezského gymnázia skončily na 2. místě a chlapci na 
3. místě.  
21. 11. – školní kolo chemické olympiády

22. 11. – školní kolo olympiády z ČJ – Letošní 
olympiády z ČJ se zúčastnilo asi 45 studentů. 
V mluvnické části jsme museli například najít několik 
významů slov odraz a ve slohové části jsme měli zapojit 
buď naši fantazii, nebo uvažování a zpracovat slohovou 
práci na téma Nápis na zdi. Vítěz může být jen jeden 
a letos se jím stal Ondřej Valík ze 4. C.
Taktéž Literární olympiáda zná svého vítěze. Letošní 
ročník byl věnován výročí úmrtí slavného českého 
básníka K. H. Máchy a vítězkami se staly Kateřina 
Trulleyová a Iveta Kolbová (obě z 2. B)
29. 11. – internetová matematická olympiáda
30. 11. – Best in English – Soutěž vhodná pro všechny 
milovníky angličtiny je určena pro studenty SŠ 
a gymnázií. Probíhá ve stanoveném termínu online.

Klára Adamopulosová
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RECEPT
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Vegan kokosky
	 Vánoce se blíží a s nimi i vánoční pečení. Před nedávnem jsem narazila na tyhle kokosky. Jsou výborné k čaji 
i jako zdravější verze klasického vánočního cukroví. Neobsahují lepek, cukr a navíc jsou vhodné pro vegany.  Nejsou 
náročné na přípravu a krásně provoní celý byt.   

Chia marmeláda
· mraženého ovoce (maliny jsou nejlepší!)
· chia semínka
· sladidlo (javorový sirup, agáve sirup, stévie, cukr 

apod.)
· další dochucovadla (např. citronová šťáva, máta, 

vanilka, skořice apod.)

Kokosky
· 1 a 1/2 hrnku dobrého strouhaného kokosu
· nejméně 1 hrnek dobrého strouhaného kokosu 

na výrobu kokosového másla (pro méně trpělivé 
doporučuji kokosové máslo koupit) 

· 1 hrnek mletých mandlí (jestli chcete kokosky 
světlé, použijte loupané mandle)

· 1/2 hrnku (nebo trochu méně) sladidla 
(javorového sirupu, medu, agáve…) 

· 1 lžička vanilkového extraktu nebo troška 
vanilkových semínek

· špetka soli

Aneta Macolová

POSTUP:

	 Mražené ovoce dejte do rendlíku, přiveďte spolu 
se sladidlem k mírnému varu a asi po pěti minutách 
přidejte chia semínka (cca lžíci na hrnek ovoce). Vařte cca 
dalších 10 minut, dokud směs nezhoustne, poté sundejte 
z ohně a vmíchejte další příměsi (vanilku apod.). Nechte 
vychladnout v lednici, marmeláda v chladu ještě trochu 
ztuhne.

POSTUP:

	 Na kokosky si nejdříve připravte kokosové 
máslo. Kokos (nemělo by ho být kvůli dobrému mixování 
méně než 1 hrnek) dejte do mixéru, přidejte asi 2 lžíce 
horké vody a cca 8–12 minut mixujte na nejvyšší rychlost 
(Podle toho, jak výkonný mixer máte. Zvládnete to i s tím 
nejobyčejnějším, jen to chce trochu trpělivosti). Pro 
méně trpělivé doporučuji kokosové máslo koupit.  
	 Občas setřete strany mixéru stěrkou. Po několika 
minutách mixování kokos pustí tuk a získáte chutné 
a tekuté kokosové máslo. 
 	 Troubu předehřejte na 130° C a v míse smíchejte 
1 a 1/2 hrnku kokosu s mandlemi, přidejte javorový sirup, 
1/4 hrnku povoleného kokosového másla, vanilku a sůl 
a dobře promíchejte. Směs bude měkká a lepivá. Lžičkou 
nebo rukama přendávejte menší porce na papírem 
vyložený plech, poté trochu splácněte a vařečkou 
vytvarujte uprostřed důlek. Ten naplňte marmeládou. 
Pečte cca 35–40 minut (jestli nemáte příliš spolehlivou 
troubu, kokosky dobře hlídejte a v půlce pečení plech 
obraťte). 
	 Po vyndání nechte kokosky vychladnout.



ZÁBAVA
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Zažij Opavu aneb...

Je to už nějaká doba, kdy se v jednom z opavských 

podniků, nesoucím název Myslivna, začaly pořádat literární 

večery. Já jsem včera měla možnost zúčastnit se jednoho 

z těchto večerů s pořadovým číslem XIX. na téma 

expresionismus.  Mezi návalem vážné expresionistické poezie 

a prózy se našel čas i na občasný vtip, takže v malé místnosti 

panovala opravdu skvělá atmosféra .

Všem vřele doporučuji se jedné z těchto literárních akcí 

zúčastnit. Třeba právě té, která se koná 6. prosince v sedm hodin 

večer v již zmiňované Myslivně. (Na Masarykově třídě, nad 

„starou poštou“.) Tento večer nese název Opava a Opavané 

v literatuře. Pokud si říkáte, že je jasné, co by vás čekalo, mýlíte 

se. Opava totiž není pouze Petr Bezruč.  

Pokud se rozhodnete zúčastnit, jsem ráda a určitě se tam 

uvidíme!

	 A jací expresionističtí autoři se četli? Byli to například: 

František Halas, Bohuslav Reynek, Ladislav Klíma, Stanisław 

Przybyszewski, Vilém Závada a Jaroslav Hašek. 

Barbora Křížová

	 A máme tady prosinec, jinak se dá 
říct Vánoce. A k Vánocům patří 
neodmyslitelně sladkosti a cukroví. 
Pokud ještě vaše 
maminky nezačaly 
s pečením, mám 
p r o  v á s  j i n o u 
alternativu. 
	 P o m ě r n ě 
n e d á v n o  n a 
Dolním náměstí 

otevřeli novou dortíkárnu a mají tam ty 
nejkrásnější cup 
caky na světě. 
Krom dortíků si 
zde můžete koupit třeba makronky 
nebo slaný karamel. 
	 Druhým místem,  které  jsem 
navštívila, byla cukrárna Jařabová, 
k d e  j s e m  s i  n a  d o p o r u č e n í 
k a m a r á d k y  d a l a  m u ffi n 
s marcipánem. Sice mi asi více 
chutnal ten z dortíkárny, ale i z této 

cukrárny byl skvělý. Takže pokud budete mít třeba volnou 
hodinu, jedno z těchto míst rozhodně navštivte.

Iveta Galiová

... Je libo literatura? ... Sladké, nebo život!

„Dobrý den." 
Náhle na ně pohlédla jsem,

poznala v nich metaforu dokonalou, 
až zabolí tenhle zvláštní vjem. 

to je žalostnou pravdou nesmyslnou.

Stály tam za vitrínou, 
čekaly až jim někdo smysl dá,

není to jen jejich vinou, 
každý na tom svůj podíl má.

Prázdné jejich výrazy, 
život plný předstírání,
v zádech mě zamrazí, 

Žití? Podvod. Přežívání. 

Bez duše a s dřevěným srdcem,
vážně nemyslí ani úsměv, 

jejich osud je jejich zrádcem, 
záchranou může být citu záchvěv.

„Na shledanou." 

Avšak ony byly najednou všude! 
Marionety ovládané společností.

Je to jednodušší – nemám nám to za zlé, 
místo za sklem, venku předstírají štěstí.

Barbora Křížová

MARIONETY



HUDBA

Melania Martinez
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Jméno Melanie Martinez vstoupilo do podvědomí fanoušků výhradně po tom, když se mladá zpěvačka 
zúčastnila americké talentové soutěže The Voice, kde se stala členkou Adamova týmu.

Melanie je jednadvacetiletá zpěvačka, která se narodila a vyrůstala v New Yorku. 
Mohla by působit jako každá druhá hvězda, u které to probíhá následovně – řeknete si: „Ano 
má talent, pěkný hlas“, ale za dva týdny už si její jméno 
nebudete ani pamatovat. To se ale Melanie rozhodně netýká. 
Její hlas je obdivuhodný, ale co je důležitější – už jen to, že 
vystupuje jako osobnost s nevšedním vzhledem, jistojistě 
upoutá pozornost. Místo každodenního oblečení, Melanie 
vsadila na styl „živé panenky“. S každou půlkou vlasů 
obarvenou jinou barvou, tetováními připomínajícím dětské 
symboly i typickými holčičími oděvy se nebojí být svá 
a zároveň se odlišovat od drtivé většiny. 

Zatímco však její styl a vystupování jsou plné růžové 
barvy, objevují se v tom všem i jisté psychotické prvky, a že 

jich není málo. Když se ještě k tomu zaposloucháme do slov písní, které zpívá, všechno 
najednou dává smysl a my pochopíme lépe. Může vypadat jako nevinné dítě, ale zpráva, 
kterou předává dál, je opačného směru. Od utlačování, přes zneužívání až po žal nebo 
deprese. O tomhle všem a mnohem víc jsou její písničky, které si skládá sama. Nutno také dodat, že i když texty někdy 

sahají až k vulgarismům, vždy to má svůj jistý důvod.
Už od raného věku Melanie snila o tom stát se zpěvačkou. 

V pouhých čtrnácti letech složila svou první písničku a také se naučila hrát 
na kytaru bez jakékoliv výuky nebo kurzů. 
Jako mnoho celebrit to ale neměla ani ona 
jednoduché. Už na základní škole byla 
považována za odvržence. V té době si také 
vysloužila od spolužáků přezdívku „Cry 
baby“ (uplakánek), protože byla velmi 
ubrečené a emocionální dítě. Tohle využívá 
jako jakési inspirace do nynějška, protože jak 
její singl, tak i celé album nese právě název 

Cry Baby. To vydala roku 2015 a odstartovala jím lavinu alternativní hudby. Byla jiná, 
speciální a bylo nadmíru jasné, že si jí bude všímat čím dál tím více lidí.

Melanie nevyniká pouze ve zpěvu a skládání písní jako z jiné dimenze, ale 
v mladších letech také zářila v kreslení nebo fotografování, které používala jako způsob 
vyjádření sebe sama.

A zatímco všichni mluvili pouze o Justinovi Bieberovi, 12. listopadu vystoupila i 
tahle talentovaná umělkyně v pražské Lucerně. Snad se můžeme těšit, až se Melanie rozhodne navštívit naše hlavní 
město znovu.

Michaela Thomasová 

Tipy do playlistu: 
Pacify her
Mrs. Potato Head
Cry Baby
Dollhouse
Tag, you're it
Alphabet boy



RECENZE

VELKÉ ŽIVOTOPISNÉ A
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Poznámka na začátek 
(pro vás, kteří jste četli Hledání Aljašky od Johna Greena): Ne, nikoho vám nepřipomínám.

(pro vás ostatní): Pochopíte níže.

Stejně tak jako hlavní postava výše zmíněné knihy i já čtu s velkou oblibou životopisné romány o slavných 
osobnostech. Jedním z důvodů je, že se chci poučit z chyb druhých (i když nevím, jestli bych mohla chybovat stejně jako 
největší američtí prezidenti), a tím druhým důvodem je, že je to nepopsatelný pocit prožívat životy druhých. Tyhle 
životopisy jsou mnohdy stejně napínavé jako beletrie. A potom si ještě ke všemu uvědomíte: „Počkat, tohle se opravdu 
stalo.“ Už nevím, kolik jsem jich dohromady přečetla. (Vím však, že tato posedlost začala, když jsem v knihovně 
objevila knihu popisující život Johna Lennona.) Rozhodla jsem se tady tento měsíc pro vás vybrat ty tři, které mě zaujaly 
ze všech nejvíce. Já osobně jim říkám Velké životopisné A. Proč? Protože: Arthur, Auguste a Abraham.

Kniha první:  Život J. A. Rimbauda od Jindřicha Štýrského

životní příběh Arthura Rimbauda, básníka

 Tato prokletá kniha mapující život jednoho prokletého muže ve mně zanechala 
opravdu velký pocit ohromení. S pomocí soukromé Rimbaudovy korespondence s jeho 
přáteli a rodinou se dostaneme do víru dění básníkova života, který nás naprosto pohltí. 
Kniha představí Rimbauda, a hlavně jeho uvažování, ve všech fázích jeho cesty životem, 
uvidíme, jak se měnil jeho pohled na to, co je údajně správné a pochopíme básníkovu 
genialitu. (Tedy alespoň z velké části. Myslím, že jediný, kdo té genialitě zcela porozuměl, 
byl Arthur sám.) Součástí knihy jsou i reprodukce rukopisů těchto dopisů. A tady mi v hlavě 
vyvstává opět ona myšlenka: „Tohle psal opravdu on. Arthur Rimbaud, prokletý básník.“ 

„… a tam pod stříškou jsme pracovali na svých Rimbaudech, já na překladu Rimbaudovy 
poezie, Štýrský na Rimbaudově životopise.“ – Vítězslav Nezval

Kniha druhá: Lincoln – Tým rivalů od Doris Kearns Goodwinové

životní příběh Abrahama Lincolna, prezidenta

 V tomto případě bych raději začala představením spisovatelky samotné – Doris 
Goodwinová sbírala celých 10 let materiály k napsání této knihy o životě jednoho 
z největších amerických prezidentů. Vzhledem k přehledu autorky o Lincolnově životě si 
troufám tvrdit, že drtivá většina faktů v knize je pravdivá. (To je jediná věc, která mi vadí na 
životopisných románech. Fikce, nebo realita?) 

Podtitul knihy „Tým rivalů“ samozřejmě není náhoda. Už v úvodu knihy autorka 
sama zmiňuje, že se snažila život Lincolna popsat pomocí příběhů jeho protivníků – nejprve 
těch republikánských, kteří s ním bojovali o nominaci, později těch, kteří s tímto 
velikánem soupeřili o Bílý dům, a nakonec toho konečného protivníka, se kterým Lincoln 
jako s jediným prohrál. 

„Vynikající kniha, jedinečná studie, jak vést lidi.“ – Barack Obama

Kniha třetí: Nahý jsem přišel na svět od Davida Weisse

životní příběh Auguste Rodina, sochaře

 Paříž, přelom 18. a 19. století. Život tohoto sochařského Mistra, který dal do románové 
podoby americký autor David Weiss, byl zprvu provázen neúspěchy a stálým odmítáním jeho děl. Jak 
se ale v knize dozvíme, neúspěch netrvá věčně. Na této knize mě obzvláště zaujala doba, v níž Rodin 
žil, a také společnost, se kterou se stýkal. Nejednou v knize narazíme na jména jako Monet či Degas 
a ocitneme se tak ve skupině několika přátel, kteří budou jednoho dne považováni za ty ze všech 
nejtalentovanější, za opravdové Mistry.

Barbora Křížová



POVÍDKA

Záhada starého kostela
Rychlým krokem se šinu setmělou ulicí. Je sychravý prosincový večer a já se právě vracím domů z vánočních 

nákupů. V každé ruce mám několik tašek a peněženku dokonale vyprázdněnou, oboje svědčí o tom, že byl můj dnešní 
lov úspěšný. Hlavu mám sloněnou co nejníž, aby mi vítr neházel do obličeje dešťové kapky s tou trochou sněhových 
vloček, které nám byly letos naděleny, bohužel to ale nepomáhá. Tváře mám ošlehané, rudé a bolavé. I přes několik 
vrstev oblečení je mé tělo zkřehlé a celá se třesu. Cesta domů je ještě daleká, poslední autobus mi před několika 
minutami ujel a pomalu mi dochází, že se potřebuji aspoň na chvíli někam schovat, protože tohle příliš dlouho 
nevydržím. 

Všechny obchody už budou nejspíš zavřené a do žádného podniku se bez peněz pravděpodobně nedostanu. 
Zbývá mi ještě jedna možnost, kterou mám zrovna po cestě. Trochu se této varianty děsím, na druhou stranu je mi už 
taková zima, že překonávám strach a zahýbám směrem ke starému kostelu. Naposledy jsem zde byla jako malá holčička, 
když byl svatostánek ještě funkční. Je to už pár let, co se v něm neslouží mše a kdy se o něj přestali starat. 

Cestou k němu mi dochází, že pravděpodobně nebude otevřený. Přesto ale neměním směr a jdu to aspoň zkusit. 
Skoro běžím. Necítím prsty na nohou. Beru oběma rukama za kliku a celou vahou těla se opírám o velké kovové dveře. 

K mému překvapení se otevírají snadněji, než jsem čekala, takže končím rozplácnutá na studené dlážděné 
podlaze a moje tašky jsou rozházené všude okolo mě. Vstanu a rozhlédnu se. Je to tady jiné, než to znám. Úplně jiné. Až 
podivně jiné. Celý prostor vyplňují regály, které jsou tak dlouhé, že nevidím na jejich konec. A na každém z nich je 
vyskládaný nespočet jakýchsi skleněných koulí, co zlatě světélkují. 

Zapomínám na své tašky a pomalu přicházím blíž k jednomu z regálů. Prohlížím si jednu z koulí. Až teď si 
všímám, že je u ní malá tabulka se jménem. Adéla Konečná. Nikoho takového neznám. Pomalu procházím dál a čtu si 
jednotlivá jména. Žádné z nich mi není povědomé. Přemýšlím o tom, k čemu tyhle podivné věci jsou a proč je jejich 
sklad ve starém kostele. Nenapadá mě žádný reálný důvod. Nedává to smysl. 

Po chvíli mě napadne prohlédnout si kouli z blízka. Náhodně si jednu vyberu a vyndám ji z regálu. Přede mnou se 
najednou objeví jakási obrazovka, na které je promítán film, vypadá to, jako by ho někdo promítal projektorem přímo 
přede mě. Je o životě jakési ženy. Nejdříve je to malá holčička. A pak roste a roste… Vše probíhá velice rychle, ve 
zrychleném záběru. Příliš tomu nerozumím, ale vlastně mě to velmi fascinuje. Až do takové míry, že mi zlatavá koule 
padá z ruky. Rána se rozléhá celou místností a na podlaze u mých nohou je najednou spousta střepů. Obrazovka ještě 
chvíli běží, než se na ní objeví nápis „Konec Marie Hradilové“. 

„To se dělá? Takhle si zahrávat s lidským životem?“ zazní náhle prostorem hluboký mužský hlas. Celá ztuhnu. 
Nevím, co se děje ani co jsem provedla. Slyším kroky, které se ke mně blíží. Asi bych měla utíkat, ale nohy mi vypovídají 
službu. Přede mnou se objeví vysoká mužská postava zabalená v černém plášti s kápí přes obličej. 

„Gratuluji. Právě jsi ji zabila,“ říká posměšně, ukazuje na střepy kolem mých nohou a na tmavou obrazovku u mé 
hlavy. „Možná bych měl udělat to samé… Tahle je tvoje!“ dodává, když zpod pláště vytahuje další ze skleněných koulí. 
„Chceš ji?“ 

Jsem tak vyděšená, že nedokážu promluvit. Beze slova po kouli natahuji ruku. Muž ucukne a zasměje se. „To by 
bylo moc jednoduché!“ rozbíhá se směrem pryč. Plně si neuvědomuji, jak bych měla reagovat. Ale prostě vyrážím za 
ním. Naše kroky duní prostorem a celé je to příliš děsivé na to, aby to byla pravda. Dostávám se k zadní zdi. Už tam na mě 
čeká. 

V každé ruce drží jednu kouli. „Vyber si!“ říká. „Jedna z nich je ta tvoje. Vol moudře, v opačném případě tě čeká 
smrt!“ Jízlivě se směje. Nemám jinou možnost než to zkusit. Chvíli se rozmýšlím, stejně ale nic nevymyslím, a tak 
roztřesenou rukou na jednu ukazuji… 

Otevírám oči. Sedím na zemi u dveří starého kostela. Pomaloučku vstávám. Všechny svoje tašky mám v jedné 
ruce a tu druhou kladu na kliku. Déšť pomalu ustává. Naprosto vykolejená a nejistá vyrážím směrem domů. 

Barbora Larischová
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Pod záštitou paní učitelky Magdy Hrstkové časopis
vytvářejí: Petra Magerová, 

Alena Klementová, Klára Moravcová, Aneta
Macolová, Tereza Dehnerová, Jana Beránková,

Anna Křempková, Amálie Kořistková, Iveta Galiová, Klára 
Adamopulosová, Michaela Thomasová, Matyáš Mička, Barbora Larishová 

a Barbora Křížová.
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