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Co nám o sobě prozradil pan učitel Jiří 
Robenek?

Co děláte rád ve svém volném čase?
 Volnému času v dnešní překotné době říkám 
apnoická pauza. Ve své podstatě jde o mírný stres, na který 
se zároveň vždy tak trošku těším. Nastane-li, nejraději 
konejším trudomyslnost improvizací u klavíru či kytary 
nebo pročítám informace o nových objevech v přírodních 
vědách. Svolí-li osud, chlácholím fyzickou prací na stavbě 
tělo namísto ducha.

Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha? Proč?
 Je velmi komplikované vybrat jen jednu, navíc 
označení kterékoli knihy  za nejoblíbenější vnímám jako 
velmi nespravedlivé vůči všem ostatním zajímavým 
titulům, které mě oslovily. Oproštěn od výčitek a veden 
snahou odpovědět na Vaši otázku, myslím, že by tou 
vyvolenou knihou mohla být Život C. G. Junga – Zrození 
psychomága od Ronalda Haymana. A proč? Hm… 
Odpověděla mi na mnoho zásadních otázek, které jsem si 
pokládal. Zároveň umožnila nahlédnout do nitra člověka 
zabývajícího se psychoanalýzou lidského chování 
i vnímání, poodhalila nezměrnou hodnotu volné asociace 
vypovídající o podstatě každého z nás. Nejspíše nesvedu 
přesně zformulovat, čím vším mě tato knížka pohltila 
i nasměrovala v dalším počínání. Nemohu nezmínit ještě 
knihu Tao fyziky od Fritjofa Capry – ohromila mě 
nevšedním úhlem pohledu na přírodní zákony skrze 
propojení poznatků moderní fyziky a taoistické filozofie.

Jaký hudební žánr je Vám nejbližší? 
 Levituji někde mezi rockem, popem a klasickou 
hudbou. Jde o momentální rozpoložení, pocity, meditační 
level nebo míru vnitřní radosti. Nastávají chvíle, kdy 
splynu rovnocenně s Michaelem Jacksonem, skupinou 
Queen, Guns N´ Roses, Beatles, Annie Lenox, Andreem 
Bocellim či Antoniem Vivaldim.

Jaký je Váš nejoblíbenější film? Proč?
 Zbožňuji hrubou recesi, Mars útočí od Tima 
Burtona je můj vnitřní kultovní snímek. Na první pohled 
plytký filmeček, po úvaze delší úžasné dílo. 

Učíte informatiku a fyziku. Co Vás přimělo jít studovat 
učitelství a proč jste si vybral tyto předměty?
 K učitelství jsem dlouhodobě tíhl, zdálo se mi 
životní výzvou i příležitostí pochopit souvislosti mezi 
přírodními zákony a rolí lidství uvnitř nich. Původní 
volbou kombinace předmětů byla fyzika a v té době na 
gymnáziích se vyučující předmět – ZVOP (základy výroby 
a odborné přípravy). Lákalo mě propojit fyzikální jevy 
s principy elektroniky, elektrotechniky, strojírenstvím 
a stavebnictvím. Nakonec zvítězila mikroelektronika 
s transformací v informatiku.

Kdybyste teď mohl změnit své dřívější rozhodnutí stát se 
učitelem, udělal byste to? A čím byste dnes byl?
 Myslím, že i v příštím :) životě bych se opět chtěl 
podílet na vzdělávání studentů. Dimenze psychologického 
rozměru tohoto počínání mě zcela pohltila. Byl-li bych 
osudem přinucen ke změně, dozajista by zvítězila správa 
počítačové sítě.

Jak dlouho učíte na SGO? Učil jste i jinde? Pokud ano, 
srovnejte prosím stručně dvě různé školy.
 Na naší škole se snažím „učit“ (uvozovky 
používám záměrně, neboť tento proces prochází 
neustálými změnami) třináctým rokem. V časech 
předešlých mi souběh událostí a příležitostí umožnil 
otestovat krátce také prostředí jiných škol, nemalou 
podstatnou zkušeností bylo prostředí firemní. Srovnání je 
velmi jednoduché. Každou školu, každou firmu tvoří 
především lidé a vztahy mezi nimi. S tím pak úzce, ruku 
v ruce, jde vnitřní štěstí a úspěch.

Jaký je  Váš nej-  (největš í ,  nejopt imist ičtějš í , 
nejradostnější, nejhorší, nejděsivější, nejpesimističtější) 
zážitek z dosavadní učitelské kariéry?
 V začátcích kantorské kariéry jsem na gymnáziu 
v Krnově předváděl třídě v hodině fyziky nádherné 
světélkování zvláštně tvarované skleněné trubice, kterou 
jsem našel zaprášenou ve skříni s pomůckami. Při různých 
vyšších napětích vydávala i tajemně podmanivé bzučení. 
Po 45minutovém žhavení výbojů v plynech mi kolegyně 
v kabinetě tklivě prozradila, že jde o starou RTG lampu 
(rentgenku). Teď už vše beru s nadhledem, navíc dávka asi 
nebyla zásadní, počet dětí, které se mi od té doby narodily, 
je toho důkazem :).

 Děkuji za zajímavé otázky, dovolily mi chvilku se 
zastavit v dnešním hekticky uspěchaném údobí.



4

Mo i Rana – náš partner na polárním kruhu

Vzhledem k tomu, že hned v září vyrazí tým SGO na polární výpravu do Norska, chtěli bychom vám představit 
partnerské město Mo i Rana.

Přestože ve skutečnosti leží asi 80 km jižně od polárního kruhu, používá oficiálně přezdívku Město polárního 
kruhu a norský výraz Polarsirkelen je i součástí názvu naší partnerské školy. Název města Mo je odvozen od slova móar, 
což znamená rašeliniště (podobné je i anglické slovo moor). Tento název je v severním Norsku velmi častý, proto časem 
ke jménu města přibylo ještě rozlišovací i Rana, což by se dalo přeložit jako v oblasti Rana. Mo i Rana má necelých 
20 000 obyvatel a je druhým největším městem v této části Norska.

Město leží v ústí řeky Ranelva do Ranfjordu. Je obklopeno jehličnatými lesy, z jedné strany je vymezeno mořem 
a z druhé pohořím Saltfjellet. Vzhledem ke své poloze spadá do subpolární klimatické zóny, kterou ale zmírňuje vliv 
Golfského proudu. Díky této kombinaci mohou letní teploty dosahovat i 30° C, zatímco v zimě klesají až pod –30° C. 
Severská poloha ovlivňuje také délku dne a noci, kdy v létě slunce téměř nezapadá, zatímco mezi listopadem a únorem 
halí Mo i Ranu polární noc. Město je proslavené častým výskytem polární záře.

První osídlení je doloženo již v době železné. Osada má dlouhou historii jako obchodní centrum severu, kde se 
obchodovalo se sobím masem, kožešinami a rybami. Obchodním partnerem byli nejčastěji Švédové žijící v pohraničních 
horách. Mnohé dnešní turistické stezky jsou původně starými obchodními cestami. Rozkvět města ale začal v první 
polovině 20. století v souvislosti s objevem ložisek železné rudy. Ve městě vzniklo několik těžařských závodů a počet 
obyvatel města vzrostl z 1300 v roce 1930 na 25 000 v 70. letech 20. století.

ERASMUS +
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Zajímavosti
 Mo i Rana je vedle Osla druhým místem v Norsku, kde sídlí Národní knihovna.
 V blízkosti města se nachází ledovec Svartisen, druhý největší v Norsku.

 Během prosince obyvatelé Mo i Rany vůbec nezahlédnou slunce. To je sice několik hodin nad obzorem, ale 
pohled na něj stíní blízké hory.
 I přes útlum těžkého průmyslu zůstává Mo i Rana jednou z největších průmyslových enkláv v Norsku. Místní 
železárny a ocelárny spotřebují za rok více energie než celé hlavní město Oslo.
 Mo i Rana disponuje vlastním letištěm, které se nachází asi 10 km od města.
 Mo leží na železniční magistrále propojující Trondheim a Bodo, na tzv. Norlandské lince.
 V Mo i Raně začíná turistická trasa Blue Highway, která vede přes Švédsko a Finsko do Ruska.

 Jedním ze symbolů města je tzv. Havman (Muž z moře). 11 metrů vysoká socha z arktické žuly vystupuje z vod 
Ranfjordu, vznikla v roce 1995 a jejím autorem je anglický sochař Anthony Gormley. Muž je po kolena ve vodě, obrácen 
zády k městu a čelem k nezkrocené přírodě.

 Najdeme zde i jednu z nejstarších staveb v severním Norsku, dřevěný kostelík z roku 1724. Na hřbitově tohoto 
kostela se nacházejí hroby vojáků z 2. světové války, a míří sem tak jejich příbuzní z celého světa.
 V severní oblasti Skandinávie, včetně Mo i Rany, žije kromě Norů i etnikum zvané Sámové. Ví se, že v oblasti žili 
již před 2500 lety a považují se za původní obyvatele arktického severu. Tradičně se zabývali chovem sobů, rybolovem a 
lovem. Dnes takto žije jen 10 % Sámů, ostatní se přiklonili k modernímu způsobu života. 
 Moholmen je stará část města. Některé domy se datují až do 17. století. Jedná se o muzeum pod širým nebem, 
které prezentuje život v Mo před příchodem průmyslového boomu.
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Na světě existuje několik stovek zvířat, která nosí předponu nej – nejrychlejší, největší nebo třeba 
nejvyšší. Potom jsou tu zvířata, která taky nosí předponu nej, ale už nejsou tak známá. Jsou to 
například tato:

1. nejmenší savec – bělozubka nejmenší

· váží asi 2 gramy

· délka od hlavy k ocasu je od 35 do 48 mm (ocas 
měří asi 30 mm)

·  dožívají se jen 1 roku

 2. nejošklivější zvíře – mořské prasátko

· patří do třídy sumýši a žije jen v moři

· dýchá pomocí vodních plic

· v případě nebezpečí vyvrhne na útočníka část svých 
vnitřních orgánů 

3. nejdražší plemeno kočky domácí – Ashera

· vznikla křížením kočky domácí, servala a leopardí 
kočky

· za rok se nakříží pouze 5 těchto koček

· běžně se prodává za 500 tisíc korun

· pokud je podobná sněžnému leopardovi, její cena je 
asi 3 miliony korun

· společnost Lifestyle Pets se soustředí na vytváření 
hypoalergenních Asher za 900 tisíc korun

4. nejvyšší pes na světě

· německá doga Zeus                                             

· výška: 1,1 m

· dožil se 6 let a zemřel v roce 2014                                 

5. nejmenší kůň na světě

· tato klisna se jmenuje Thumbelina a narodila se 
v roce 2001

· váží 26 kilogramů

· měří 43 centimetrů

· je zapsána v Guinessově knize rekordů 

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ ZVÍŘATA
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Dort s lesním ovocem
     Spodní vrstva 

1 balení máslových sušenek 

100 g rozpuštěného másla

Střední vrstva 

1 l lesního ovoce (mražené nebo čerstvé)

2 balíčky malinového pudinku 

4–6 lžic cukru 

voda

 

Poslední vrstva 

250 ml smetany ke šlehání 

1 mascarpone 

1 vanilkový cukr

plátky mandlí 

Postup:

1. Sušenky rozdrtíme na prášek, přidáme rozpuštěné máslo.  Směs spojíme a vtlačíme do dortové formy vyložené 

pečicím papírem.  Spodní vrstvu je potřeba co nejvíce vtlačit do formy, aby nám vznikl korpus. 

2. Do hrnce vložíme lesní ovoce, přidáme trošku vody, cukr a počkáme, než ovoce začne vařit. Poté přidáme 

2 malinové pudinky rozmíchané v 300 ml vody. Za stálého míchaní přivedeme k varu a necháme provařit 3 minuty, 

než bude pudink hotov. Pudink s ovocem nalijeme na předem připravený korpus ze sušenek.  Necháme ztuhnout 

minimálně tři hodiny. 

3. Vyšleháme šlehačku s vanilkovým cukrem.  Do hotové šlehačky vmícháme mascarpone.  Krém použijeme jako 

vrchní vrstvu.  Celý dort posypeme mandlovými lupínky. 

Podáváme hned, dokud je šlehačkový krém čerstvý.



HUDBA

Harry Styles
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Donedávna bylo toto jméno možno zaslechnout pouze 
v souvislosti s popovou hudební skupinou One Direction. 
Po tom, co se ale každý člen vydal svým vlastním 
směrem, máme možnost si poslechnout pravého 
a necenzurovaného Harryho Stylese. 
	 Tento talentovaný mladík se narodil v anglickém 
městečku Redditch, ale vyrůstal ve vesničce Holmes 
Chapel. Odmala se věnoval zpěvu a už v šestnácti letech 
se rozhodl zkusit prosadit svůj talent ve známé televizní 
soutěži The X Factor. Právě tam byl zformován 
celosvětově známý „boyband“, který měl trvání pět let. 
Za tu dobu vydali pět alb a vypravili se na nejedno 
celosvětové turné. Už v této fázi si Harry získal mnoho 
fanoušků, ale především fanynek, které byly najednou 
schopny dát vše jen za to vidět tohoto sympaťáka naživo.
	 Svou sólovou kariéru Styles zahájil v březnu roku 
2017, kdy vypustil na veřejnost svůj první singl s názvem 
Sign of the times. Samotné album, které spatřilo světlo 
světa 12. května roku 2017, si hned získalo srdce 
mnohých. Ať už to byli fanoušci bývalé skupiny, tak 
i mnoho dalších si najednou uvědomilo, že tento muž 
dospěl hudebně i intelektuálně. Texty písní už nejsou 
vystřižené jako z klasického filmu od Disney, ale 
nacházejí se na mnohem vyšší úrovni. Co se hudby týče, 
je také mnohem propracovanější a i na samotném 
zpěvákovi je vidět, že ho to hned více baví. Naživo zní 
jeho tvorba naprosto bezchybně a mnohdy i lépe než ve 
studiové verzi. To by mohl potvrdit nejeden divák.

Harry dokáže okouzlit nejen svým chraplákem plným 
talentu, ale i vzhledem a extravagancí, co se týče výběru 
oblečení. Zkrátka se nekouká, co se kde nosí, ale zavádí 
vlastní módu s osobitým stylem. Dalo by se říct, že jeho 
šatník obsahuje spoustu kousků z dřívější doby. Tetování 
mu také není cizí a ve svých momentálních 23 letech jich 
má opravdu spoustu.
	 Zpěvák má skvělý vztah s fanoušky a je ochoten pro 
ně snést opravdu modré z nebe. Změna hodná zaznamenání 
se pojí také k jeho vystupování na veřejnosti – zatímco 
dříve byl uzavřenější a vážnější, dnes se nebojí říct svůj 
názor a být sám sebou. 
	 Nedávno se také zajímal o hereckou kariéru, 
a dokonce získal roli ve válečném filmu s názvem Dunkirk, 
který bude k vidění už brzy v kinech.
	 Ačkoliv se Harry vydává v blízké době na světové 
turné, Česká republika se na seznamu neobjevila. Proto 
nám nezbývá nic jiného než čekat nebo si udělat výlet třeba 
do německého Berlína či Kolína nad Rýnem.
	 Do budoucna se tedy snad můžeme těšit na 
mnohem více jeho práce a možná i nějakou spolupráci 
s dalšími umělci. Za mě tedy rozhodně palec nahoru – 
ohromný pokrok od One Direction.

          Tipy do playlistu: 
- Kiwi

- Sign of the times
- Ever since New York

- Only Angel
- Carolina



RECENZE

Michelangelo a Rembrandt

Potkat se nemohli. Jeden pochází z dob vrcholné renesance, druhý je umělcem barokním. Jeden strávil celý svůj život ve 

slunném Římě a Florencii, druhý žil v chladném Nizozemí. Jeden se považoval hlavně za sochaře, druhý za malíře.  A přece mají 

něco společného. Oba jsou považováni za největší umělce, kteří kdy spatřili světlo světa, a o obou bylo napsáno neskutečné 

množství uměleckých děl. 

1. „Ta o Michelangelovi“ – Kámen a bolest od Karla Schulze

„Ti – tam venku, v noci i za dne, to velké stádo, které se mi hnusí – doba! Vy všichni, 

kteří děláte tuto dobu!“

Musím přiznat, tahle knížka vyžaduje hromadu trpělivosti, ale nakonec se 

opravdu vyplatí ji mít. Autor Karel Schulz v knize nepopisuje pouze život a dílo 

geniálního Michelangela, ale zároveň se vyžívá i v popisu Říma a Florencie (a to tak, 

že se tam na chvíli opravdu octnete), tehdejších poměrů v církvi a politických událostí 

– když se do nich začtete, začnete si říkat: Díky bohu za dobu, ve které žiji nyní, ať je 

jaká chce.

Kniha začíná sledovat osudy Michelangela Buonarottiho, když byl ještě 

malým chlapcem, kterému bylo předurčeno stát se směnárníkem po vzoru jeho otce 

a bratrů a který potají kopíroval fresky mistrů na zdech kostelů v krásné Florencii. 

I přes to, že má kniha přes 600 stran, stihl autor zachytit jen 30 let sochařova života. 

Většina děje se odehrává ve Florencii, konec potom v Římě u papežského dvora. 

Společně s Michelangelem prožijeme pocity, které následovaly po vystavení jeho 

nejslavnější sochy – Davida, díky které ležela Michelangelovi Itálie u nohou. V knize 

se setkáme i s jinými slavnými jmény a postavami, jako byl Leonardo da Vinci, 

Raffael Santi, Lorenzo Magnifico, Niccolo Machiavelli nebo Bramante.  

 	 Poznámka na závěr: Fakt to stojí za to.

2. „Ta o Rembrandtovi“ – Já, Rembrandt od Davida Weisse

„Moje dílo jsem já. Každý, kdo jej neuznává, neuznává mě.“ 

Ve srovnání s předešlou knihou je tahle na přečtení mnohem jednodušší, to ji 

však nedělá o nic méně skvělou. Toto dílo je čistě životopisem, nebo spíš jen 

popisem úseku života nizozemského génia. Dějově je kniha zasazena do doby, kdy 

ještě Rembrandt van Rijn nebyl známým malířem, topil se v dluzích a nemaloval to, 

co se po něm chtělo. To se změní až ke konci knihy, kdy namaluje svůj nejslavnější 

obraz Noční hlídku. Na každé stránce knihy najdeme důkazy toho, že být géniem 

není žádný med. 

 	 Poznámka na závěr: Fakt to stojí za to.

Poznámka na úplný závěr: 

(myslím, že by se na tom shodli)

„Jen rány dávají tvar věcem. I životu.“ (Kámen a bolest)

9



POVÍDKA

Jak se to mohlo stát? 

Voda ve varné konvici na sporáku začíná vřít a kuchyní se rozeznívá nepříjemný pískot. Je nejvyšší čas 
zhasnout plamen a nalít vodu do připraveného hrnku… 

Sedím na parapetu v otevřeném okně a dívám se ven. Slunce pomalu zapadá, obloha je jako v plamenech. 
Přímo přede mnou roste jabloň, se kterou teď lomcuje silný vítr. Je dusno a ve vzduchu je cítit blížící se bouřku. Jindy 
bych se jí nemohla dočkat. Letní bouřky jsou jedna z věcí, které opravdu miluji. 

Dnešní den je ale zvláštním způsobem jiný. V mé hlavě víří takové množství myšlenek, jako snad ještě nikdy. 
Moc bych si přála jednu po druhé vzít a urovnat, ale jakmile se pokouším uchopit jednu konkrétní, jako by se vypařila. 
A tak mi v hlavě stále dokola zní jedna jediná věta… 

Jak se to mohlo stát? 
Jako lusknutím prstu se k zemi začínají snášet provazce dešťových kapek. Bubnují o horký chodník, až by se 

člověk divil, že se od rozpálených dlaždic neozývá syčení. Dusný vzduch se pomalu pročišťuje a vítr, který byl ještě 
před chvílí příjemným osvěžením, začíná najednou chladit až příliš. 

Jak se to mohlo stát? 
Jekot varné konvice se stupňuje. Zní už pomalu jako poplašné zařízení. Ignoruji to. Déšť bušící do 

jabloňových listů a vítr cloumající větvemi je pro mě teď daleko zajímavější. Obloha ztmavla. Hvězdy ale zatím 
nejsou vidět. Zřejmě jsou skryty za obrovským bouřkovým mrakem. 

Jak se to mohlo stát? 
Vítr náhle mění směr a opírá se přímo do mě. Zavrávorám a rychle se přidržím okenního rámu. Kdybych to 

neudělala, jistě bych teď ležela na podlaze. Vlasy se mi svíjejí kolem hlavy a po celém těle mi naskakuje husí kůže. 
Konvice hystericky ječí a pára, která z ní utíká, se začíná srážet do malých kapek, které stékají po nábytku. 

Jak se to mohlo stát? 
Mobil blikne. Chvíli na něj koukám, než mi dojde, že přišla esemeska. Beru jej do ruky a s tlukoucím srdcem 

čtu: „Hezký večer, Viky, děkuji ti jménem celého týmu za sympatický a sebevědomý výkon. Byl to opravdu zážitek. 
Věřím, že tvé charisma, talent, radost a úsměv budeme moci vídat na našich prknech, co znamenají svět, stabilně. 
Doufám, že se ve čtvrtek uvidíme na zkoušce. S pozdravem Samuel B. (divadelní manažer)“ 

Jak se to mohlo stát? 
Otázka, kterou nedokážu dostat z hlavy, najednou mění svůj význam. Když si zprávu čtu znovu, nedokážu se 

ubránit úsměvu. Teprve teď, po tom, co mi napsal sám divadelní manažer, jsem schopna uvěřit tomu, co se stalo. 
Skutečně jsem svou vysněnou roli dostala! Po tom, co jsem zkazila konkurz, jsem předpokládala, že ji nezískám, 
a bylo mi líto, že se to nepovedlo i přesto, kolik času a energie jsem do přípravy vložila. 

Jak se to mohlo stát? 
Zřejmě zasáhla nějaká vyšší moc, když pak přečetli mé jméno. V ten moment jsem získala naději, že když se 

člověk snaží a rozvíjí své talenty, ponese to ovoce, i když třeba ne hned. 
Rukou si prohrábnu vlasy, abych je vrátila na místo, a pomalu slézám z okenního parapetu. Celá místnost je 

zahalena v lehké páře. Jdu ke sporáku a vypínám plamen, který až dosud nahříval vodu v konvici. Pískot pomalu 
zeslabuje. 

Opatrně beru varnou konvici a tu trochu vody, která se ještě nestihla vypařit, nalévám do hrnku s čajovým 
sáčkem.  

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

Aneta Macolová, Klára Adamopulosová, Michaela Thomasová, Matyáš 
Mička, Barbora Larishová a Barbora Křížová.
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