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ROZHOVOR

Co nám o sobě prozradila 
paní učitelka Kateřina Hertlová? 

Co děláte ráda ve svém volném čase?
 Nerada se nudím, a proto neustále něco podnikám. 
Má sportovní minulost se na mně podepsala a mám štěstí, že 
i můj partner a dcera mají rádi aktivní životní styl. Většinu 
svého volného času trávím s rodinou a vyplňujeme ho 
nejčastěji sportem – tenis, cyklistika, lyžování, turistika, 
plavání. Ráda v létě relaxuji u vody, občas se doma 
podíváme na nějaký film (ale pro mě je to velký problém 
vydržet v klidu :-)).

Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha? Proč?
 Nikdy jsem nebyla žádný velký čtenář. Čtení nějaké 
k n i h y  s p í š e 
koresponduje s tím, 
c o  m u s í m 
nastudovat nebo co 
vyžaduje dcera. 
V mládí to bylo 
něco z povinné 
č e t b y ,  p a k  n a 
vysoké škole knihy 
d o  fi l o z o fi e , 
psychologie,  . . . 
také jsem musela 
n ě c o  p ř e č í s t 
v  r á m c i  s v é 
sportovní přípravy. 
Teď momentálně doma čteme Lichožrouty.
Jaký hudební žánr je Vám nejbližší? 
 Nemám nic vyhraněného. Snad vše kromě metalu. 
Mám ráda i starší muziku z 90. let. Hudbu ráda poslouchám 
(nejčastěji v autě), ale můj hudební sluch je na tom hodně 
špatně. 

Jaký je Váš nejoblíbenější film? Proč?
 Pokud se dívám na televizi, tak u ní potřebuji i 
relaxovat. Nemám ráda filmy, kde musím dávat neustále 
pozor, abych byla i pro další děj v obraze. 
 Z české tvorby to jsou např. Pelíšky nebo klasické 
pohádky – Popelka, S čerty nejsou žerty a tak. Ráda se 
podívám i na Deník Bridget Jonesové.
 Pokud se doma díváme na film nebo jdeme do kina, 
vybírá partner, on ví, co mám ráda.

Učíte ZSV a tělesnou výchovu. Co Vás přimělo jít 
studovat učitelství a proč jste si vybrala tyto předměty?
 Když jsem končila střední školu, chtěla jsem 
studovat ekonomii a na tuto školu jsem se i hlásila. Druhá 
volba bylo učitelství. Moje máma je také učitelka :-). 
Nakonec jsem se dostala na obě školy, ale v té době jsem 
měla na prvním místě sport. 

Poslechla jsem rady okolí, že pro skloubení sportu a školy 
bude určitě lepší volbou studium tělesné výchovy. Sport 
hrál pro mě prim až do 24 let a taky jsem mu vše 
podřizovala. 

Kdybyste teď mohla změnit své dřívější rozhodnutí stát 
se učitelkou, udělala byste to? A čím byste dnes byla?
 Ještě byl v mém studiu jeden moment, kdy jsem 
chtěla přejít na vojenskou školu do Brna, bylo to po 
1. ročníku na VŠ. Tehdy jsem závodila za Brno a uvažovala 
jsem o přesunu, protože jsem i tak trávila většinu času 
v tomto městě. Tehdy jsem uvažovala o oboru ekonomika 

v letectví . 
D o k o n c e 
j s m e 
s rodiči již 
v š e 
vyřizovali, 
ale nakonec 
j s e m 
z ů s t a l a 
u učitelství. 
M á l o k d o 
v í ,  a l e 
k r o m ě 
uč i t e l s tv í 

TV – ZSV jsem studovala ještě obor 
rekreologie na Ostravské univerzitě. Bylo to takové 
prodlužování studijních let.
 Ale jsem ráda za to, co dělám a plně mi to vyhovuje. 
Naplňuje mě s žáky dělat různé aktivity (soutěže, projekty, 
...) a jsem ráda za podporu ze strany vedení. Pokud by to tak 
nebylo, změnila bych.

Jak dlouho učíte na SGO? Učila jste i jinde? Pokud ano, 
srovnejte prosím stručně dvě různé školy.
 Učím již cca 12 let, na SGO jsem 10 let. Začínala 
jsem na vesnické škole (ZŠ Březová) ještě při studiu, kdy 
jsem byla oslovena s žádostí o záskok.  Srovnávat ZŠ a SŠ 
moc nejde. Ale jsem ráda tam, kde jsem. 
Jaký je Váš nej- (největší, nejoptimističtější, 
nejradostnější, nejhorší, nejděsivější, nejpesimističtější) 
zážitek z dosavadní učitelské kariéry?
 Zážitků již několik mám, ale věřím, že jich ještě 
spousta přijde. Mezi nej patří určitě aktivity spojené s mou 
současnou třídou (je to má první a navždy mou první 
zůstane, na některé věci se nezapomíná). 

Aneta Macolová



Vzhledem k tomu, že se na začátku března 2017 vypravíme na naši první mobilitu, bylo by dobré představit 
žákům Slezského gymnázia partnerské město – španělskou Valencii.
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TĚŠÍME SE DO VALENCIE
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Valencie je třetím nejlidnatějším městem ve Španělsku. Je hlavním městem stejnojmenné provincie, která se 
rozkládá při pobřeží Středozemního moře. Tento úsek pobřeží nese poetický název Costa del Azahar neboli Pobřeží 
pomerančového květu. Město leží na březích řeky Turie a k moři je to z centra asi 5 kilometrů.
 
 Valencii založili Římané ve 2. století před naším letopočtem. Později zde půl tisíciletí vládli Arabové, dokud 
nebyli vytlačeni při tzv. reconquistě. Město a jeho okolí se těšilo značné samostatnosti jako Valencijské království. Ta 
skončila v 18. století, kdy město ztratilo všechny výsady poté, co se ve válce o španělské dědictví přiklonilo ke špatnému 
uchazeči o trůn. V druhé polovině 19. století zbořilo město hradby a rozrůstalo se pak nerušeně až do dnešní velikosti. 
Autonomii získala oblast zpět v roce 1982 a s ní i nový název Valencijské společenství, jehož oficiální znak i vlajka jsou 
odlišné od španělských.

Co se dá ve Valencii vidět?
Jardí del Túria

Jedná se o 9 kilometrů dlouhý (a 200 metrů široký) městský park, který vznikl v původním korytě řeky Turie. 
Vlastní tok řeky byl odkloněn jižně od města. Park je stále protkán mosty a drobnějšími vodními plochami, které mají 
připomínat původní řeku. Najdeme tady botanickou zahradu a řadu sportovišť.
Církevní památky

Město má celou řadu kostelů a chrámů. Náměstí Plaça de la Reina dominuje katedrála Panny Marie, 
vybudovaná na základech arabské mešity. Vedle stojí goticko-barokní věž s milým názvem el Micalet, tedy Michálek. Na 
stejném náměstí najdeme ještě kostel sv. Kateřiny. 



Hedvábná burza
Jedná se o jedinou valencijskou budovu zapsanou na seznamu památek UNESCO. Je to zároveň jedna z mála 

gotických staveb, které ve městě zůstaly, protože většina jich dostala barokní převlek. Jde o komplex budov, kde se 
v pozdním středověku a v novověku odehrával obchod s hedvábím. Součástí jsou bohatě zdobené reprezentační sály, 
a dokonce i vězení pro zadlužené kupce.

Město umění a věd
Monumentální muzejní okrsek byl zbudován v letech 1991 až 2005 podle návrhu valencijského rodáka 

Santiaga Calatravy. Jednotlivé budovy komplexu mají připomínat přírodní tvary – kostru dinosaura, oko či 
zkamenělý les. Všechny budovy jsou vytvořeny z bílého betonu a jsou obklopeny vodními plochami, v nichž se 
odrážejí a zdvojnásobují svou velikost. Najdeme zde planetárium, oceánografické muzeum, operní sál, expozici vědy 
a techniky atd.

Co jste o Valencii (možná) nevěděli:	
1. Valencie je typická svými azulejos – barevnými kachličkami s mozaikovým motivem.
2. Jméno Valencie pochází z latinského valentia, což znamená odvaha.
3. Město i celá oblast má svůj specifický dialekt – valencijštinu.
4. Letní teploty se bez problémů vyšplhají nad 40° C.
5. Typickým nápojem je horchata – vyrábí se z vody, cukru a semínek šáchoru jedlého (tzv. zemní mandle)
6. Valencie je domovem paelly. Kdo si ji nedal ve Valencii, jako by ji neměl nikdy.
7. Valencie je horkým kandidátem na místo, kde se má nacházet slavný Svatý Grál.
8. Každoročně se zde koná svátek Fallas, typický svými obřími loutkami a hlučnou máscletou.
9. Valencie je (kromě běžného fotbalu) domovem hned dvou velmi úspěšných týmů fotbalu amerického.
10. Valencijský přístav je 2. největší ve Španělsku. Město má rozsáhlé pláže a chráněnou oblast Albufera s ptačí 

rezervací.
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ROZHOVOR

Ondra Kramný a atletika
Jak ses dostal k atletice? 
	 Málokterý atlet začínal přímo atletikou a já nejsem 
výjimka. Jako snad každý kluk jsem hrával fotbal a dodnes 
k němu mám kladný vztah. Protože jsem byl velice 
hyperaktivní dítě, potřeboval jsem se nějak vyřádit a to byla 
záminka, proč mě přihlásit do kroužku 
atletiky. Shodou okolností tento kroužek 
vedl pan učitel Roman Kollár a já jsem se 
zde naučil základy tréninku, které 
používám dodnes. Protože jsem chodil na 
„Englišku“, dostal jsem se do sportovní 
třídy, kde je na atletiku kladen velký 
důraz. Už tehdy si pan učitel Korbel 
všiml, že sice nepatřím mezi nejrychlejší, 
ale že uběhnu více než ostatní. Proto mě 
také nasazoval do závodů na dlouhé tratě.
Jaké jsou tvoje největší úspěchy a který 
je pro tebe tím nejcennějším? 
	 Těžko říct, který úspěch je 
největší, protože každý má pro mě svou 
váhu. Nebudu vyjmenovávat úspěchy se 
základní školou, protože nevyhrát 
s „Engliškou“ je téměř nemožné. Pro mě 
nejcennější individuální úspěch je 
5. místo na MČR dorostenců na 1500 m. 
Nedávaly se mi moc velké šance a to byla 
příležitost překvapit. Nejcennějším 
týmovým úspěchem pro mě bylo MČR dorostenců týmů, ve 
kterém jsme každý odvedli kus práce a vybojovali jsme 
bronzové medaile. 
Kde jsi začínal trénovat a kde trénuješ nyní? Jaké jsou 
rozdíly? 
	 Začínal jsem trénovat na Tyršově stadionu a v jemu 
přidružené tělocvičně. Dnes už se na těchto místech moc 
neobjevuji, protože základna naší běžecké skupiny je hřiště 
na ulici Englišova. Přes zimu trénuji buď ve Víceúčelové 
hale v Opavě, nebo v Atletické hale v Ostravě. Místa jsou 
hodně odlišná, protože ve staré tělocvičně na „Tyršáku“ 
možná ani neodtékal záchod a s tím se nově postavená 
ostravská hala nedá moc srovnávat. Co se týče podmínek 
tréninku, je pro mě největší změnou to, že už netrénuji 
v obrovské skupině, ale že trénuji ve skupině u pana 
Škrabala, kde se mi dostává čistě individuálního přístupu.

Jak vypadá tvůj typický trénink a jak často trénujete?
Trénink vždy začínám rozklusáním (cca 2 km). Poté se 
protáhnu a zaběhnu si 2 stometrové rovinky. Po rovinkách 
následuje „běžecká abeceda“ a další dvě stometrové 
rovinky. Teprve po této rutině může začít trénink. 

Tréninky jsou různorodé. Buď jsou 
sprinterské, vytrvalostní, silové 
nebo tempové. Při sprinterských se 
zaměřuji na maximální rychlost a 
techniku běhu. Při vytrvalostních 
trénincích se logicky snažím zlepšit 
svou vytrvalost a silové tréninky 
jsou téměř vždy výběhy do kopce. 
Nakonec je zde nejtěžší typ tréninku 
a to jsou tréninky tempové. Zde 
testuji závodní tempo na kratších 
úsecích (1500 m – 3 x 600 m) a mezi 
nimi je minimální pauza. Účelem 
tréninku je vyzkoušet si jít do 
absolutního maxima. Po úsecích jdu 
vyklusat (cca 2 km) a končím 
strečinkem. Trénuji 4x týdně se 
skupinou a zbylé 3 dny trénuji 
individuálně.
Jaké jsou tvoje cíle na další 
sezónu?
	Protože ve své kategorii budu patřit 

mezi nejstarší, určitě bych chtěl bojovat o cenný kov na 
halovém i hlavním MČR. S oddílem máme vysoké cíle na 
tuto sezónu a určitě budeme doufat v medaili na MČR 
týmů. Pro mě je ale hlavním cílem atakovat 4minutovou 
hranici v běhu na 1500 m. 
Jaký je tvůj výhled s atletikou do budoucna?
	 V dnešní době je opravdu velmi těžké v nějakém 
sportu prorazit, a proto to s budoucností vidím reálně. 
Atletiku chci dělat rozhodně co nejdéle a v nejhorším 
případě aspoň běhat „závody pro radost“, jako je třeba 
Opavská míle. Budu se snažit tomu dát co nejvíce, ale 
prioritou pro mě stále zůstává vzdělání. Rád bych se určitě 
jednou podíval na olympijské hry, ale rozhodně to pro mě 
není nejvyšší cíl….
Věnuješ se i jiným aktivitám?
	 Během všedních dnů jiné aktivity kvůli škole 
a tréninků nestíhám. Přes víkendy chodím na brigádu 
a vždycky si rád najdu čas na jiné sporty, jako například 
fotbal, basket nebo florbal.

Matyáš Mička

6



ZÁBAVA

7

Co ze mne bude?
Kam jednou půjdu?
Čím se živit budu?

Doktor, advokát či učitel?
To bych taky vědět chtěl

Klidnou hlavu si zachovej
Všechny sešity uchovej

Nikdo z nás do budoucna nevidí
A nikdo se za to nestydí.

Osud sám tě správnou cestou vypraví
A plno překvapení ti připraví.
Tvůj úkol je teď jednoduchý

Nemusíš ani vyvolávat duchy.
Uč se a věnuj se tomu, co tě baví

A hned se ti nálada spraví.
	 	 	 Petra Magerová

Jak je známo, delfíni paří mezi nejinteligentnější tvory na světě. Mezi tato skvělá zvířata zapadá i delfíní samička jménem 
Zima, o které vám nyní sdělím několik informací:

	 Zima byla nalezena 10. prosince 2005 = proto jméno Zima (Winter).  
	 Celý příběh Zimy – Winter, začal na pobřeží Floridy, kde se nešťastnou náhodou její zadní ploutev zachytila do 
pasti na kraby. Lidem se sice podařilo dostat ji do mořského akvária v Clearwateru, ale její ploutev musela být amputovaná. 
Delfíni se bez ocasu nemohou pohybovat, a tak tým expertů, který vedl Kevin Carroll, vyrobil pro Zimu umělou ploutev. 
	 Nějakou dobu ovšem trvalo, než si Zima na svou novou ploutev vznikla. Experti si nevěděli rady s tím, proč ji 
odmítá a neustále ji ničí. Později pro ni však sám Carroll vytvořil speciální gel. Tento gel slouží k tomu, aby zklidňoval kůži 
na místě, kde se stýká s protézou. Tento Carrollův gel je dokonce tak účinný, že se používá i u lidí.
	 Zima momentálně žije v Clearwater Marine Aquarium na Floridě. Její příběh inspiroval mnoho lidí a taky se stal 
podkladem k filmům Můj přítel delfín a Můj přítel delfín 2. 
	 U bazénu, ve kterém Zima žije, jsou nainstalované kamery a její záběry jsou dostupné na seewinter.com 

Klára Adamopulosová

Zima...
...aneb Příběh neobyčejného delfína
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Zažij Opavu aneb...
...Místo, kde se dějí věci

V poslední době jste v Opavě mohli zaregistrovat stále větší a větší množství plakátků, které mají ve své hlavičce symbol 

nové opavské galerie Kupe. V galerii byla předělána stará vodárenská věž, tudíž i bez výstav je návštěva tohoto objektu 

opravdovým (architektonickým) zážitkem. 

Celý objekt je složen z několika místností, ve kterých se pořádají už výše zmíněné výstavy jak fotografií, tak i obrazů. Ve 

vodárenské věži také narazíte na minikino - do toho jsem ještě neměla možnost zavítat, ale na svou první návštěvu se opravdu 

těším. 

Neváhejte, dejte like na facebookové stránky jak galerie, tak minikina a sledujte nadcházející akce, o které v této galerii 

není nouze! 

Barbora Křížová

DEN D
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Rychlá pizza z listového těsta

1. varianta 

listové těsto
šunku 

kukuřici v plechovce
tvrdý sýr 

kečup 
4 vejce 

sůl, pepř
mouku na rozválení listového těsta 

2. varianta

listové těsto
-mexického tuňáka v plechovce

kukuřici
hrst čerstvého špenátu 

tvrdý sýr
4 vejce

sůl, pepř 

Budete potřebovat:

Postup: 
	 Postup je velice jednoduchý a u obou variant stejný. Listové těsto vyválíme podle velikosti plechu. Plech 
vyložíme pečicím papírem a položíme na něj vyválené těsto, pak na povrch rozložíme všechny ingredience (možností 
je spousta, záleží na tom, co kdo má rád) kromě tvrdého sýru a vajec. Dáme péct na 15 minut do trouby předehřáté na 
220° C. 
	 Po patnácti minutách pizzu vytáhneme a rozklepneme na ni vejce, osolíme, opepříme a celou pizzu zasypeme 
strouhaným tvrdým sýrem. Dáme dopéct na dalších cca 10 minut. 

Aneta Macolová



HUDBA

NEZTRÁCEJÍ NIC ZE SVÉ ENERGIE
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	 Doposud jsem články psala pouze s láskou 
k interpretovi a za pomoci videí na internetu, ale tentokrát 
jsem měla ještě k tomu všemu možnost posoudit kapelu 
Green Day z vlastní zkušenosti. Už padesát dnů dopředu 
jsem poctivě odpočítávala, kdy nastane očekávaný den 
jejich koncertu. Vyhrabat trička s jejich potiskem, 
procvičit hlasivky, zopakovat slova všech vypalovaček 
a už se jenom vydat na cestu do Prahy!
	 Americká punk-rocková kapela ohromila své 
fanoušky už mnohokrát a znovu to dokázala právě 
22. ledna 2017, kdy se po sedmi letech podruhé ukázala 
v našem hlavním městě. A že to byla pořádná pařba, to 
m o h o u  p o t v r d i t 
všichni zúčastnění – 
ať už stáli u pódia 
nebo na druhé straně 
Tipsport arény.
	 Na pomoc si 
p u n k o v í  k r á l o v é 
přivezli americkou 
kapelu s názvem The 
Interrupters, kteří sice 
n e d o k á z a l i 
rozproudit dav na 
plno, ale i tak sklidili 
velký potlesk.
	 A  c o  s e 
samotných Green 
Day týče – ne každý 
hudebník se může 
pyšnit takovou show, 
kterou kapela v čele s 
frontmanem Billie 
Joe Armstrongem 
dokázala rozpoutat, kdy už u první písně byli všichni 
vyzváni, ať se zvednout ze svých sedadel. Kdo by 
neposlechl tak rázný punkový hlas? Dokonale si tedy 
podmanili dav a to si udrželi po celou dobu. Plná Aréna 
zpívala známé pecky jako When I come around, ale 
dokonce i ty z nové desky, například Still Breathing nebo 
Bang Bang. Co se tedy setlistu týče, Green Day to zvládli 
skvěle s výběrem klasik, novinek i méně známých 
kousků.
	 Billie vystupoval jako naprostý blázen, ostatně 
jako vždy. Když zakřičel slovo: „Praha!“, všichni 
fanoušci začali doslova šílet. A co teprve, když nás 
ohromil jeho českým: „Děkuji!“ Nebál se vzít do ruky 
místo mikrofonu nebo kytary i hadici, kterou osvěžil 
celou první řadu. 
Nechyběla ani motivační slova kapely: „Dnes večer 
nechci vidět vaši selfie, chci vidět váš obličej!“ 

Při songu American Idiot si jako Američané rýpli do 
nového prezidenta Donalda Trumpa – načež je křik Arény 
přesvědčil o tom, že názor s nimi sdílíme.
Pro tři šťastné fanoušky bude tato akce navždy 
nezapomenutelná. Dostali šanci být přímo na podiu, 
obejmout své idoly, zazpívat si s nimi nebo dokonce zahrát 
na kytaru. Navíc fanynka, která byla štěstím bez sebe, si ji 
poté odnesla domů – vysněný suvenýr. 
	 Od šlehajících plamenů ohně po barevné konfety, 
efekty byly ohromující a dodávaly tomu všemu ten správný 
ráz punkového koncertu. I se čtyřicítkou na krku dokázali 
všichni členové kapely ze sebe vydat to nejlepší. Skoky 

jako za mladých 
let, zpěv i hudba 
bezchybná od 
z a č á t k u  d o 
konce – zkrátka 
koncert jak má 
být.
	 Pořadatelům 
by se dala věc 
n e b o  d v ě 
vytknout, ale 
hold jsme se 
museli smířit se 
z b y t e č n ý m i 
k r i t é r i i  a 
p o z d n í m 
otevření bran. 
(Někteří platící 
n á v š t ě v n í c i 
neměl i  šanc i 
v i d ě t 

předskokany). Energie, kterou kapela dokázala 
předat fanouškům během dvou a půl hodin, to naštěstí 
bohatě vynahradila.
	 Závěrem bych shrnula, že koncert považuji za více 
než perfektní a Green Day jsou jedna z kapel, která zní 
naživo naprosto bezchybně. A jsem ochotna se vsadit, že 
každý přítomný fanoušek by mi dal za pravdu. Takže teď už 
jen zbývá doufat, že se k nám Green Day vrátí dříve než za 
dalších sedm let.

	 „Green Day to rozjeli už ze začátku. V kotli byla 
spousta skvělých lidí a panovala super přátelská 
atmosféra. Nenašel jsem v koncertu jediné slepé místo, 
možná tak půl hodinové čekání po skončení předkapely. 
Líbilo se mi střídání pomalejších vypalovaček typu 
Boulevard of Broken Dreams a energických pecek jako 
Basket Case. Za mě 11/10,“ uvedl fanoušek.

Michaela Thomasová
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Aristoteles a Dante objevují záhady 
vesmíru
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Benjamin Alíre Sáenz

Když se říká, že se kniha nemá soudit podle obalu, 
je to svatá pravda. Vždycky se tím řídím. Když si já 
vybírám knihu, kterou chci přečíst, spoléhám se na název. 
Pokud název zaujme, je velká šance, že zaujme i kniha 

sama. A musíte uznat, že název knihy „řecký filosof ze 
4  století př. n. l. + italský básník z 13. století n. l. odhalují 
záhady vesmíru“ je název vskutku zajímavý.

A nepletla jsem se. Tedy skoro. Kniha to byla 
opravdu pěkná, jen tématem jsem se trochu sekla. Tedy 
úplně. 
	 Příběh se odehrává v 80. letech v Americe. Celá 
kniha pojednává o dvou chlapcích mexického původu, 
kteří je jmenují Dante a Aristoteles. Zatímco Ari (toto je 
preferovaná podoba jména) je introvert bez přátel, Dante 
je jeho přesným opakem, to však nebrání tomu, aby se 
z obou chlapců stali nejlepší přátelé a možná i – ding, 
ding, to si přečtete sami.  
	

Abych byla upřímná, není to kniha s úplně nejlepší dějovou 
linií, kterou jsem kdy četla. Je to ten typ knihy, kdy o děj 
vlastně vůbec nejde, kdy jde spíše o tu omáčku kolem. (Asi 
tak jako Hvězdy nám nepřály od Johna Greena. Nebýt Je to 
metafora, vidíš? by to byla hrůza.) Jde o počtem slov malé, 
ale významem velké rozhovory, které nakonec objasní, proč 
vlastně žijeme. Které odhalí tajemství vesmíru. 

~ Vsuvka: Koupě~

~ Upozornění: Nelekněte se – nemají pravdu~

Když jsem si šla koupit výše zmiňovanou knihu, 
paní prodavačka mě poslala do dětského oddělení. 
S přesvědčením, že mám pravdu a tahle knížka není pro děti, 
jsem si ji vzdorovitě koupila. A měla jsem pravdu. Děti by 
knížka bavila, to jo, místy až moc, ale nevím, co by na to 
řekli rodiče. Devatero pohádek to totiž opravdu není.

~ Návnada~

Hned po nadpisu jsou nejdůležitější první slova 
knížky. A v ani tom tahle nezklamala. Tady jsou:

Proč se usmíváme? Proč se smějeme? Proč se cítíme 
sami? Proč jsme smutní a zmatení? Proč čteme poezii? Proč 
se při pohledu na obraz rozpláčeme? Proč nám naše srdce 
tluče jako o život, když se zamilujeme? Proč pociťujeme 
stud? Co je ta věc ukrytá hluboko v našem nitru, které 
říkáme touha? 

Příjemnou zábavu při čtení! 

Barbora Křížová



POVÍDKA

Brzy
Starší prošedivělý muž se se skloněnou hlavou šine dlouhou přelidněnou ulicí. Je začátek února, a ačkoliv jiné 

roky touhle dobou ještě sněží, dnes je už ve vzduchu cítit začátek jara. I tak mají lidé naspěch. Kolemjdoucí do muže 
neustále vráží. Někteří se omlouvají, jiní mu věnují opovržlivý pohled ve snaze naznačit tak, že je jeho tempo příliš 
pomalé. On si jich ale nevšímá. Po každé srážce vždy jen pevněji stiskne popruhy pouzdra s violoncellem, které má na 
zádech. Ještě před chvílí na něj hrál. Stejně, jako to dělával kdysi, když ještě žila jeho milovaná. Dnes je tomu přesně 
sedmnáct let, co naposledy vydechla. 

Nad hlavami všech náhle proletí letadlo, které naruší přirozený ruch. Proletí totiž níže, než je zvykem, i když ne tak 
nízko, aby mělo šanci někoho ohrozit. Přesto se lidé zastavují, mnoho z nich na chvíli přestává telefonovat, všichni 
směřují své pohledy na nebe za náhlým zvukem. Tohle vytržení trvá jen tři vteřiny, než se vše znovu vrátí do původního 
stavu. Ale i tyhle tři vteřiny stačí, aby muži s violoncellem vhrkly slzy do očí. 

Ještě víc sklání hlavu a ještě pevněji tiskne popruhy pouzdra. A i když pořádně nevidí na cestu, zrychluje krok. Na 
téhle ulici už nechce být déle, než to bude nutné. To je totiž ta prokletá ulice, na níž jeho ženu opustily poslední zbytky 
jejího tehdy mladého života. Ten okamžik se mu nikdy nepodaří vymazat z paměti. 

Bylo to v den, který je až nápadně podobný dnešku. Začátek února s lehkým jarním nádechem. Ulice vedoucí 
k letišti byla plná spěchajících lidí, kteří do sebe nešikovně vráželi ve snaze cosi urychlit. Uprostřed toho davu byl on. Na 
zádech si nesl své violoncello. Šel směrem od letiště, kde se před pár minutami rozloučil se svou milovanou, předtím než 
nastoupila do letadla. Mělo to být jen na pár dní, jako obvykle. Pracovní cesty u ní byly více než časté. A i když se mu ze 
začátku příliš nelíbilo, jak často je jeho manželka pryč, brzy pochopil, jak šťastnou ji takové cestování dělá. 

Naučil se vše v klidu přijímat. Nehroutit se z toho, že je jeho milovaná každý druhý týden pryč, a maximálně si 
užívat ten čas, kdy mohli být spolu. Tak moc ji miloval. Tuhle její cestu ale vnímal jinak než obvykle. Jeho intuice mu 
říkala, že je cosi špatně. Jenže neměl to srdce její úmysly jakkoliv rozmlouvat. Věděl, že jí na této cestě záleží víc než 
kdykoliv jindy. 

Jakmile za sebou zamkl domovní dveře, podíval se na hodinky. Ručičky ukazovaly čas, kdy mělo letadlo vzlétat. 
Žaludek se mu stáhl a začal být trochu nervózní. Celou dobu se ale uklidňoval, že je vše v pořádku a nic se nemůže stát. 
Raději se zavřel do pokoje a z pouzdra vybalil své violoncello. Když se venkovním prostorem ozvala děsivá rána a 
kolem se začal šířit jekot a křik, zrovna hrál. Prsty mu ztuhly a hlavou mu problesklo neblahé tušení… 

Pohřbil ji o týden později. Pět dní po tom, co se hasičům podařilo dostat pod kontrolu plameny. Čtyři dny po tom, 
co se komusi podařilo s jistotou identifikovat její tělo. 

Od toho dne se muž rok co rok prochází tou ulicí. Na zádech si nese své violoncello, jako tehdy v ten osudný den. 
Vždycky dojde až k letišti. Tam cello vybalí a začne hrát. Hraje dlouhé hodiny, než jeho bolest znovu dosáhne maxima a 
než se mu prsty roztřesou natolik, že již není schopen pokračovat… 

Ulicí se rozječí skřípění brzd následované tupým nárazem. Spěchající dav se náhle zastavuje. Lidé po sobě 
pokukují a jen několik z nich je dostatečně odvážných na to, aby se běželi podívat, co se stalo. 

Uprostřed cesty leží postarší prošedivělý muž. Tělo má nepřirozeně zkroucené a pouzdro s violoncellem na jeho 
zádech se původnímu tvaru podobá jen s notnou dávkou fantazie. Jeho tělem prostupuje neuvěřitelná bolest. Skoro 
taková, jako když si uvědomil, že přišel o svou milovanou. Přesto se usmívá. Ví totiž, že už to nebude dlouho trvat a 
znovu se shledají. Už to nebude dlouho trvat a jejich láska bude věčná! 

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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