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 Nicholas Winton, narozen 19. 5. 1909 v Londýně, 
je hrdina, o kterém spousta lidí neví. Narodil se v rodině 
německo-židovského obchodníka Wertheimera, který se 
přestěhoval spolu se svou manželkou v roce 1907 do 
Velké Británie.
� Po základní škole šel Nicholas na internátní školu 
ve Stowe a zatímco studoval, už se zaučoval v bance. 
Později dokonce získal praxi i v Národní bance v Paříži. 
Nějakou dobu pobýval v Německu, kde rovněž pracoval 
v hamburské či berlínské bance, ale počátkem třicátých 
let se rozhodl vrátit do své domoviny – tudíž Anglie. Tam 
vystřídal několik prací v různých bankovních domech. 
Roku 1938 se rozhodl zapojit do záchrany židovských 
dětí z Československa.

�

 Vznikalo několik dobrovolnických organizací, 
které se snažily pomoci emigrovat Židům nebo je 
finančně podpořit .  Jednoho prosincového dne 
kontaktoval pracovník Britského výboru pro uprchlíky 
z Československa Nicholase s prosbou o pomoc. Prosba 
spočívala v tom, aby Nicholas odjel do Prahy a pomohl 
pobočce výboru zorganizovat dětské přesuny. Nicholas 
neváhal a později založil v Londýně dětskou sekci 
výboru, kterou řídil. Hledal adoptivní rodiny pro děti 
a s tím vším mu pomáhala například i jeho matka.

�
�
�

 14. 3. 1939 je den, kdy se konal první a nutno 
dodat, že úspěšný transport dětí z Prahy. Dětí bylo 
pouze dvacet, ale čím víc transportů bylo, tím více dětí 
přibývalo. Poslední úspěšný převoz nastal 2. 8. 1939, 
přičemž se číslo zachráněných dětí vyšplhalo na 669. 
Poté byl 1. 9. vyslán ještě jeden vlak, ve kterém bylo 250 
dětí, ale protože téhož dne vypukla druhá světová válka, 
vlak byl obrácen zpět. Nicholas byl zdrcen z toho, že se 
mu nepodařilo zachránit těch 250 lidí, protože jak se 
později zjistilo, z těch dětí přežilo jen několik jedinců.
� Protože Nicholas svůj čin nepovažoval za nic 
výjimečného, nikdy o něm s nikým nemluvil. Až když 
jeho žena na půdě našla seznamy dětí a jejich 
dokumenty, rozhodla se je předat britské historičce a ta 
uspořádala setkání Wintona s jeho dětmi v jednom 
z pořadů BBC.

�

 Nicholas Winton po tomto odhalení získal 
několik ocenění, například od královny Alžběty nebo 
dokonce i od našeho bývalého prezidenta Václava 
Havla. Několik let po sobě byl nominován i na 
Nobelovu cenu míru.  Byly o něm natočeny 
dokumentární filmy, na které by se každý měl podívat, 
protože se při tom tají dech.
� Winton zemřel v roce 2015 a to znamená, že se 
dožil  krásných 106 let .  Byl to neuvěřitelně 
dobrosrdečný, šlechetný, a přesto skromný muž, který 
změnil život stovkám lidí.

Michaela Schwarzová

„Jen jsem viděl, k čemu se schyluje, a udělal, co jsem 
mohl, abych pomohl.“ – Nicholas Winton

�

   

O LIDECH, KTEŘÍ...

Nicholas Winton
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ROZHOVOR

Co nám o sobě prozradila paní učitelka 
Vendula Kopťáková

1. Co ráda děláte ve svém volném čase?
� Ve volném čase ráda cestuju, buďto po českých 
zemích, anebo – když jsou nějaké delší prázdniny nebo 
prodloužený víkend – se snažím cestovat do zahraničí. 
Moc ráda chodím po horách a poslouchám hudbu, sleduju 
filmy, trávím čas na internetu apod.

2. Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha a proč?
� Nejoblíbenější kniha – určitě mě jako první 
napadl Harry Potter, protože když vyšel v Česku, bylo 
mně zrovna jedenáct, takže jsem mohla vlastně vyrůstat 
s ním a navíc je to i první knížka, kterou jsem přečetla 
celou anglicky. Další stoprocentně oblíbenou knížkou 
jsou Karafiátovi Broučci – to je knížka, kterou mi četli 
rodiče, takže ji mám moc ráda. A knížka, kterou jsem četla 
už několikrát, je soubor povídek Besídka bývalých žáků 
zvláštní školy od Šimka, Grossmanna a Krampola, 
protože to je strašně vtipná záležitost a pokaždé se 
nasměju, když si ji čtu. Tu mám opravdu ráda.

3. Jaký hudební žánr je Vám nejbližší? Proč?
� Asi bude jednodušší říct, co neposlouchám, než 
co poslouchám, protože jsem poměrně otevřená všem 
hudebním žánrům. Čemu ale otevřená nejsem, tak to 
dechové hudbě, jakékoliv elektronické hudbě a opravdu 
tvrdému metalu. Velmi ráda si poslechnu rock´n´roll, big 
beat, rock nebo pop z šedesátých, sedmdesátých let.
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4.. Jaký je Váš nejoblíbenější film? Proč?
Určitě bych zmínila filmy, které jsem viděla vícekrát – 
takže: Amélie z Montmartru, Láska nebeská a komedie 
RRRrrrr – velmi vtipná věc. Všeobecně mám ráda 
komedie, satiry a bláznivé romantické filmy.

5. Loni jste na SGO vystupovala pod jiným 
jménem, resp. příjmením. Důvod jsme si celkem 
domysleli, ale mohla byste nám o tom i tak něco 
povědět?

� Tak já jsem se na konci prázdnin, konkrétně 
25. srpna, vdala. Měli jsme obřad tady v Opavě v kostele 
sv. Václava a pak jsme na Panském mlýně zažili skvělou 
zábavu. Dneska už jsme tedy manželé a jsem velmi 
spokojená manželka.
 

6.. Učíte dějepis a angličtinu. Co Vás přimělo jít 
studovat učitelství a proč jste si vybrala právě tyto 
předměty?

� Začala jsem s angličtinou, protože když mi bylo 
jedenáct, rodiče mě vyslali poprvé do Anglie na školní 
zájezd a mě, jelikož jsem povídavý typ a fakt ráda se 
bavím s druhými, tehdy opravdu vadilo, že jsem se tam 
moc nedomluvila. Takže jsem se o angličtinu začala víc 
zajímat a učit se a už jsem vlastně věděla, že se tomu 
chci jednou věnovat. Dějepis se k tomu tak nějak 
vyvrbil, protože mě bavilo studovat historii a pak se 
naskytla možnost studovat angličtinu a dějepis – rovnou 
magisterské studium, pětileté, bez nějaké tříleté pauzy 
s bakalářem, takže jsem toho využila a téměř i vlastní 
leností jsem se k tomu tak nějak dostala.

�

   

   

   

   

   

  



.7. Kdybyste teď mohla změnit své někdejší 
rozhodnutí stát se učitelkou, udělala byste to? A čím 
byste dnes byla?

� V podstatě můj celoživotní sen je stát se herečkou, 
od toho jsem asi neupustila a moc ráda bych se jí stala, 
ačkoliv se to asi nevyplní. Určitě bych ráda byla také 
cestovatelkou – cestovat po celém světě, psát cestopisy, 
povídat si s lidmi. Ale jsem spokojená s tím, co mám.

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

� Tak taky na gymnáziu učím od minulého 
kalendářního roku, od prosince, takže chviličku. A 
předtím jsem učila necelých pět let v Ostravě na 
soukromém gymnáziu a střední odborné škole. Kdybych 
měla porovnat své předchozí působiště s touto školou, tak 
to prakticky nejde, protože obě dvě školy byly jinak 
zaměřené, fungoval jinak výběr studentů atd. Jde to 
opravdu srovnávat jen těžko.

.9. Jaký je Váš nej (největší, nejoptimističtější, 
nejradostnější nebo naopak nejhorší, nejděsivější) 
zážitek z dosavadní učitelské kariéry?

� Napadly mě dva. Ten nejděsivější je z mého 
předchozího působiště. Dnes se tomu směju a dávám to 
k lepšímu jako veselou pedagogickou historku, ale 
tehdy mi opravdu do smíchu nebylo. Stalo se to, když 
jsme byli na zájezdu v Anglii a výletu se účastnil jeden 
žák, který byl prostě nevychovaný a měl různé kázeňské 
problémy. Navštívili jsme Windsorský zámek, kde byl 
součástí expozice také trůn, kterého se samozřejmě 
nesmělo dotýkat. Otočím se a vidím, jak tam tenhle žák 
klidně sedí. Nemohla jsem na něj zakřičet, ať sleze, 
protože jsme byli ve velké hale a pak přišla ostraha… 
Z tohoto zážitku mi bylo ještě dlouho špatně, protože 
jsme museli zaplatit pokutu apod. Takže to bylo vážně 
nepříjemné.
� Naopak ten nejoptimističtější zážitek se stal 
nedávno tady na gymnáziu, kdy jsme posílali s mojí 
angličtinářskou skupinou z druhého ročníku blahopřání 
ke královské svatbě – a přišlo nám poděkování. Celkově 
ale určitě převládají ty pozitivní zážitky, nad těmi 
negativními bych musela dlouho přemýšlet. 

Tatiana Burdová

   

   

   

  

ROZHOVOR
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Opavské komunální volby

 Ve dnech 5. a 6. října se v celé České 
r e p u b l i c e  k o n a l y  k o m u n á l n í  v o l b y  d o 
zastupitelstev a na některých místech republiky 
i volby senátní. V této nové politické rubrice bych 
se v dnešním čísle rád věnoval souhrnu opavských 
komunálních voleb.
� Opavské zastupitelstvo má 39 členů a o tato 
místa se utkalo 14 politických stran a subjektů 
s odlišnými prioritami. Jejich úspěšnost ve volbách 
byla následující:

1. ANO 2011 (22,03 %) – 10 mandátů
2. ODS, TOP 09, Soukromníci a nezávislí
 kandidáti (13,96 %) – 6 mandátů
3. Piráti & Opavané (11 %) – 5 mandátů
4. Česká strana sociálně demokratická 
 (8,73 %) – 4 mandáty
5. Změna pro Opavu (7,6 %) – 3 mandáty
6. Občané městských částí Opavy 
 (6,99 %) – 3 mandáty
7. Křesťanská a demokratická unie –
 Československá strana lidová 
 (6,14 % hlasů) – 2 mandáty
8. Svoboda a přímá demokracie – Tomio
 Okamura (SPD)
  (5,89 % hlasů) – 2 mandáty
9. Zelená pro Opavu, sdružení Strany
 zelených a nezávislých kandidátů
 (5,75 % hlasů) – 2 mandáty
10.  Komunistická strana Čech a Moravy 
 (5,7 % hlasů) – 2 mandáty

 Ze všech 14 zúčastněných stran a subjektů se 
do zastupitelstva dostalo 10. Volební účast byla 38,46 
%. O finální opavské koalici se jednalo pár dní po 
volbách a vypadá následovně: ANO, KDU-ČSL, 
Strana zelených, Piráti & Opavané a Občané 
městských částí Opavy. Společně mají v zastupitelstvu 
22 křesel. 

Na ustanovující schůzi 5. listopadu bylo 
rozhodnuto, že vedle uvolněného primátora budou 
uvolněni 3 náměstci. Zároveň byl 27 hlasy zvolen 
nový primátor Tomáš Navrátil (ANO), který vystřídal 
sociální demokrata Radima Křupalu. Primátor má ve 
své kompetenci mj. oblast vnějších vztahů, cestovního 
ruchu, financí, popř. zahraniční spolupráce. První 
náměstkyně Hana Brňáková (Opavané & Piráti), která 
bude v době nepřítomnosti zastupovat primátora, má 
na starost sféru rozvoje města, kulturu nebo školství. 
Igor Hendrych (ANO) se bude angažovat zejména 
v oblasti prevence kriminality, sociálních věcí a 
v neposlední řadě SFC Opava a.s. Do kompetencí 
Michala Jedličky (KDU-ČSL) spadá oblast životního 
prostředí a dopravy.
 Rada města zůstává stále jedenáctičlenná 
a další zasedání zastupitelstva je naplánováno na 
17. prosince. 

Matyáš Mička

AKTUALITA
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CHVILKA POEZIE A HALLOWEENSKÝ SPECIÁL

SMÍCH

 Byla skoro půlnoc. Ležela jsem v posteli a 
už jsem skoro usínala, když vtom se ozval dětský 
smích. Problém je v tom, že já žádné děti nemám.

SESTRY

 V jedné vesničce žily se svými rodiči dvě sestry. Jednoho dne maminka přinesla domů nový obraz a pověsila ho do 
obývacího pokoje. Všichni si na něj brzy zvykli. Denně chodili kolem portrétu půvabného děvčátka s mašlí a zvláštním 
pohledem. Starší ze sester jednou cosi zaslechla. Hlas. Bylo jí to divné, protože v pokoji nikdo nebyl. Nakonec uvěřila, že 
ji oslovila ta z obrazu. Za chvíli se to dívence zdálo příjemné – má novou kamarádku. Začala se svěřovat, že ji štve jejich 
zahradník. Nemá ho ráda, protože často požaduje její pomoc při pletí záhonků. Druhý den se dozvěděla, že zahradník 
skončil ve vězení. Starší sestra začala chápat. S pomocí té z obrazu si vyrovnala svoje účty se všemi, kteří jí nepadli do 
oka.
� Za několik dní přišla hádka s mladší sestrou. Už se o ni nechce starat, schytat za ni všechny tresty, mít ji stále na 
krku. A ráno? Matka vyděšeně stála nad postýlkou své mladší dcery. Nerozuměla tomu, proč včera ještě zdravé dítě 
nedýchá. Začala křičet.
� Starší sestře došlo, co způsobila. Ale potřebovala to na někoho hodit. Začala matce vyprávět, že za všechno může 
ta z obrazu. Matka se na ni ale udiveně podívá a říká: „Jaký obraz? Vždyť je to zrcadlo!“

Rodiče  mu říkali: „Neukazuj prstem!“ 
Ukazovat přestal, už neměl čím.

 

Přeskočila mezi nimi 
jiskra. Hasiči přijet 
nestihli.

NA OPERAČNÍM 
STOLE

Ještě než mě uspali,
doktor se mi představil:
„Mengele,
těším se.“

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV

 Byla krásná zimní noc. Zrovna jsem se vracela z práce. Jako každý den jsem si cestu 
zkrátila kolem hřbitova. Je to starý židovský hřbitov, na kterém už jen málokdy spatřím 
rozžatou svíci. Obvykle se nebojím, ale na téhle noci bylo něco zvláštního. Zaslechla jsem 
hlasy. Přemluvila jsem svůj strach, že bude jistě zajímavé se jít kouknout. Na jednom z hrobů 
hořela svíce. A hlasy se znovu ozvaly. Rozhlížím se, ale kolem nikdo. Po chvíli jsem si 
uvědomila, že se hlasy nerozléhají kolem mě, ale vycházejí přímo z hrobu přede mnou.  
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POVÍDKA
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 V zármutku a zmatku nevnímám, kam mě nohy 
nesou. Nechávám se volně unášet větrem a osudem. 
A i proto mě překvapuje, když se zastavuji u majestátní 
hřbitovní brány. Přešlapuji na místě. Ztuhlými prsty 
nejistě tisknu kovové mříže. Vítr si pohrává se spadlým 
listím a šlehá mě do tváří. Mám v hlavě jedinou otázku. 

Vstoupit, či nevstoupit? 
Vstoupit, či nevstoupit?! 
V slzách a vkleče u jeho hrobu s úsměvem 

vzpomínám na ty krásné chvíle, které jsme spolu prožili. 
Na ta nejpevnější objetí, která uměl jen on. Na to, jak mi 
za ucho zastrkával neposedné pramínky vlasů. Jak mi 
vždy přejel palcem po rtech, než mě políbil. Jak jsme 
spolu lehávali v trávě a pozorovali mraky. 

Když od něj odcházím domů, srdce stále bolí. 
Bolest mi koluje v žilách jako součást krve. Jako jed, se 
kterým mé tělo bojuje. Přesto se ale cítím o maličko lépe. 
Slunce už zcela zapadlo a město se obléklo do tmy. 
Pouliční lampy unaveně blikají. Tu a tam prořízne ticho 
nějaký zvuk. A já cítím v duši zvláštní pokoj a klid. 
Vyrovnanost a sílu. 

Je asi potřeba si svou bolest prožít a jen před ní 
zbaběle neutíkat. I když je to nepříjemné. A i když bych se 
nejraději zavřela někam do temna a tiše umřela. Ano, je 
těžké těm bolestným vlnám čelit… 

Jenže až po nich se dá spousta věcí pochopit. 
Protože i když drásají, škrábou a ubližují, otevírají dveře 
do nepoznaných končin mysli. A proto i díky nim vím, že 
svého zemřelého milého budu navždy milovat. I když nás 
rozdělila smrt. Navždy. 

Barbora Larischová

Navždy

Když zkřehlými prsty přejedu přes dubovou 
kůru, vyvstává mi v mysli neuvěřitelná spousta 
vzpomínek. Koutky mých úst se samovolně zvedají a na 
chvíli se poddávám blaženému pocitu. V srdci cítím žár, 
který se mi pomalu rozlévá do celého těla, jako bych byla 
prázdný džbán a jen čekala na naplnění. A jako by byla 
láska to jediné, co mě dokáže naplnit. Už už cítím, že 
chybí jen kousíček a zase se dotknu svého ztraceného 
štěstí… 

Než si vzpomenu.  A oči se mi zalévají slzami.
Vítr mi zafouká do tváře a tmavé vlasy začnou 

neposedně poletovat kolem hlavy. Pokouším se je 
shrnout na stranu, ale prsty mám už zas tak ztuhlé zimou, 
že je to jako boj s větrnými mlýny. Vítr fouká stále víc, 
nachází si všemožné skulinky v mém oblečení a ukazuje 
mi svou ledovou sílu. Slzy mi stékají po ošlehaných 
lících jako drobné perly. A možná mají i takovou cenu, i 
když už jsem jich kvůli němu vyplakala tolik. 

Ačkoliv ještě pořádně lapám po dechu, myšlenky 
a vzpomínky jsou tak těžké a bolestné, že se opět téměř 
zoufale rozbíhám. Pod nohama mi šustí spadané listí. 
Pod nárazy kroků praskají drobné větvičky. Přes svůj 
dech skoro nic neslyším. A přesto mi to tolik připomíná 
jeho. Bezděčně ještě přidávám. I když mě plíce tolik pálí. 
S bolestí v srdci se to totiž nedá srovnat. 

Obloha nade mnou se barví do ruda spolu se 
zapadajícím sluncem. Dříve jasně bílá oblaka jsou teď 
v jednom ohni a s tou trochou modře, co mi nad hlavou 
ještě zbyla, oblékají obzor do neuvěřitelného spektra 
barev. Slunce je jako malíř malující své vrcholné dílo a 
obloha je jako to nejčistší plátno. Stejně jako jsme byli 
dříve my dva. Jeden pro druhého sluncem. Jeden pro 
druhého plátnem. Tak proč už nejsme? 



HUDBA

1 umělec, 1 album, ale obrovské množství emocí - to je Lauv

 Vlastním jménem Ari Staprans Leff si vybral už 
na začátku své kariéry umělecké jméno Lauv, pod 
kterým ho dnes znají miliony příznivců po celém světě. 
Důvod tohoto výběru je vcelku jednoduchý. Lauv je 
v lotyšském překladu lev (lauva). Samotné příjmení Leff 
znamená v hebrejštině také lev. Navíc jeho znamením je 
lev, jelikož se narodil v srpnu.
� Lauv je čtyřiadvacetiletý Američan, který je 
nazýván zpěvákem a textařem, jenž se vynořil z ničeho 
nic a za krátkou dobu působení si získal nespočet 
fanoušků. Ti jsou jeho hudbou naprosto unešení a 
mnoho z nich tvrdí, že taková jedinečná a upřímná 
hudba se dnes vidí už málokde. Některé písně z jeho 
zatím jediného alba spatřily světlo už v roce 2015. Byly 
totiž součástí EP, které neslo název Lost in the light. 
Jednalo se například o písně The Other, Reforget nebo 
Adrenaline. Většina příznivců je zná ale až z nynějšího 
alba I met you when I was 18.

� Už jako malý kluk se zajímal o hudbu a začal 
navštěvovat lekce piana, houslí i kytary. A i když oba 
jeho rodiče vynikají spíše v oblasti vědy nežli umění, 
svého syna plně podporují a jeho úspěch s ním pyšně 
slaví. Samotný Lauv říká, že část své hudební kreativity 
rozhodně zdědil po otci, který jako malý působil 
v mnoha sborech, ale zpíval neustále i doma, a to 
o všedních činnostech, jež zrovna vykonával. Ve svých 
čtrnácti pak Lauv začal psát texty o lásce i rozchodech, 
aniž by ještě cokoliv z toho zažil na vlastní kůži. Sám 
říká, že to způsobila jeho fascinace láskou a romantikou, 
jež se u něj vyskytovala snad odjakživa.

�
�

 Svou vášeň se tak Lauv rozhodl následovat i po 
odchodu ze střední školy a o čtyři roky později promoval 
na newyorské univerzitě v oboru elektronická hudba. Jeho 
čtyři roky studia významně ovlivnily současnou tvorbu. 
Lauv totiž na univerzitě navázal první vážný vztah. Ten 
trval po celé čtyři roky a umělec si z něj odnesl opravdu 
hodně. Složil a vydal svou první píseň The Other. Byl sám 
překvapen jak reálná a upřímná jeho tvorba byla. To ale 
nebyla jediná píseň, jež byla vztahem inspirována. Jeho 
největší hit I like me better nebyl výjimkou a následovalo 
už zmiňované album I met you when I was 18. To sklidilo 
obrovský pozitivní ohlas, který nikdo nečekal.
 Ari neboli Lauv měl původně ale úplně jiné plány. 
Po dokončení studií chtěl pouze spolupracovat s ostatními 
umělci na jejich tvorbě a nevydávat nic sám za sebe. 
Momentálně se mu ale daří na obou frontách. 
Spolupracoval na psaní hudby s umělci jako Demi Lovato 
nebo Charli XCX. Uvědomil si však, že některé jeho texty 
jsou natolik niterné, že je nedokáže někomu dát, i kdyby je 
měl nazpívat třeba samotný Justin Bieber. Proto je začal 
vydávat sám a stojí si za tím, že musí být stoprocentně 
upřímné. Jedině tak prý lidé totiž mohou jeho hudbu 
doopravdy procítit a souznít s ní.
� Umělec už má za sebou i jedno své celosvětové 
turné, a dokonce byl předskokanem známého Eda 
Sheerana při jeho letošním turné Divide v Asii. Za zmínku 
určitě stojí i originální nápad, který uplatnil na svém 
vlastím turné. Připravil si krabičku, kam mohli fanoušci 
napsat jakoukoliv poznámku. Jeden vzkaz ho natolik 
zaujal, že později o něm napsal píseň Superhero. 
Pojednává o příběhu Němce Martina, který byl společně se 
svou dívkou jménem Diana na koncertu Lauva v Bostonu. 
Tu noc se pohádali, a tak Martin napsal onen vzkaz do 
krabičky: „Potkal jsem superhrdinku. Přišel jsem o ni. 
Chci ji zpět.“
� Nutno je také zmínit, že i přes rychle získanou 
slávu Lauv stále stojí pevně nohama na zemi a je velice 
skromný člověk. Myslím si, že rozhodně stojí za poslech, 
protože jeho tvorba je jednou z nejreálnějších, jakou jsem 
kdy slyšela. Je to zkrátka ten správný výbuch emocí, jenž 
ve Vás cosi určitého zanechá.

Michaela Thomasová
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způsobem můžu inspirovat ostatní, aby se takto také osvobodili.“



Slavná opera Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta 
znovu ožila ve Slezském divadle v Opavě 21. října. 
Operu obsahující komické prvky napsal Smetana 
v letech 1863–1866 na libreto Karla Sabiny. Zásluhou 
Emmy Destinové bylo představení roku 1909 uvedeno 
v Metropolitní opeře v New Yorku. 

V našem divadle se Prodaná nevěsta hrála na 
počest oslav stého výročí založení Československé 
republiky, takže jste v prostorách divadla na každém 
rohu potkali zaměstnance v národních krojích a mohli 
jste si nabídnout občerstvení nebo si dát čerstvě natočené 
pivo. 

 Ale zpátky k opeře. Příběh se odehrává na vesnici 
během poutě – nastává sváteční čas, lidé se radují a tancují 
polku. Příběh je typického romantického ladění, ale 
zároveň zábavný. Objevují se v něm prvky záhadné 
minulosti, nešťastné lásky a vytrvalosti, s jakou se člověk 
drží věcí, na kterých opravdu záleží a kterých lze 
dosáhnout pomocí trošky vychytralosti. 

Prodaná nevěsta je komediální opera, a tak má 
šťastný konec. Celá zápletka vás určitě nadchne 
a z divadla budete zaručeně odcházet plní dojmů. Ve 
zpracování hereckého souboru našeho divadla se mi 
opera moc líbila a určitě doporučuji na ni nebo na 
kteroukoliv jinou do divadla zajít.

Tatiana Burdová 

Prodaná nevěsta

RECENZE
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Středoškolský učitel Ron Jones v americkém Palo Altu 
ukázal, jak snadné je nadšeně propadnout totalitnímu 
myšlení. Během tří dnů dokázal ze svých žáků udělat 
ochotné posluchače nového řádu, kteří trestali 
odpadlíky. Jeho lekce dějepisu vstoupila do dějin.

� Pětatřicetiletý učitel dějepisu se snažil v roce 
1967 v rámci přednášky o nacistickém Německu žákům 
přiblížit, jak bylo možné, že celý národ slepě následoval 
diktaturu. Jak mohli obyčejní lidé ignorovat veškeré 
indicie o zvěrstvech během válečných let?
� Jones se obával, že studenti nemohou dostatečně 
pochopit, jak málo stačí k tomu, aby se z lidí stal 
manipulovatelný dav. Rozhodl se proto pro názornou 
ukázku, metodu škola hrou. Pomocí autoritativního 
přístupu založil v rámci třídy hnutí zvané Třetí vlna, 
které otevřeně hlásalo disciplínu a omezení práv jedince 
za cílem zvýšení efektivity studijního nasazení. Kolektiv 
měl hlavní autoritu v podobě učitele a byl motivován 
systémem znaků sounáležitosti, jako třeba jednotný 
pozdrav (ne nepodobný tomu nacistickému), stejné 
oblečení a pevně stanovená pravidla.
� Brzy se však Třetí vlna rozrostla na celou školu a 
již třetí den se k tomuto hnutí hlásilo přibližně dvě stě 
studentů.
„Zvedlo se mi ego, zvedlo se mi sebevědomí, měl jsem 
pocit velké moci a líbilo se mi to, v tom je hlavní potíž,“ 
vzpomínal Jones po letech a dodal: „Nebýt mé ženy, která 
mě nutila experiment přerušit, nevím, jak by to 
dopadlo.“

Věříš mi?

DEN PRVNÍ
Disciplína je základ
� Během prvního dne změnil Jones svůj přístup 
výuky z neformální na vyžadující disciplínu a hned na 
začátku řekl, že s nimi chce vyzkoušet experiment: Ti, 
kteří se experimentu zúčastní a budou ctít jeho pravidla, 
dostanou jedničku, ti, kteří se ho nechtějí účastnit, mohou 
odejít do knihovny – což ale znělo spíše jako trest a ne 
volba. Žáci čekali, co se z experimentu vyklube. Jejich 
jinak veselý učitel byl podivně vážný. Vysvětloval jim, 
jak je v životě důležitá disciplína a kdo jí nemá, ten nic 
nedokáže. „Naprostá kázeň je důležitá i v maličkostech.“ 
Procvičili si to na sedět vzpřímeně, k čemuž jim učitel 
vysvětlil, že se tak budou cítit lépe a bude jim to lépe 
myslet, celá třída po zbytek experimentu seděla naprosto 
vzpřímeně. Následovalo drilování a chození ven a dovnitř 
ze třídy za co nejkratší čas měřený na učitelových 
stopkách, žáci poslušně naslouchají učitelovým 
rozkazům a baví je se zlepšovat. Začali oslovovat svého 
učitele Pane Jonesi místo obvyklého Rone. Nic jim 
nedělá problém. Neví sice, jak to celé souvisí s dějepisem, 
ale hodina je baví.

 DEN DRUHÝ
Formuje se komunita vyvolených
� Jones myslel, že prvním dnem experiment končí a 
žáci se sami vrátí do klasického fungování třídy. Omyl! 
Žáci poslušně čekali ve třídě podle včerejších pokynů. 
Jones se rozhodl pokračovat. Na tabuli napsalpod Síla 
skrze disciplínu Síla skrze společenství.
� Komunita je důležitější než jednotlivec, zdůraznil 
a šeptáním různých vět, skandováním hesel a společným 
dupáním nohou jim dal pocit sounáležitosti s něčím 
větším, než jsou oni sami. Nikdo nechtěl být označen za 
nekomunitního.
� Jones zadal žákům vymyslet logo jejich hnutí a 
rozdal jim stranické legitimace, tři studenti dostali 
kartičku s červeným X, což znamenalo, že jsou vyvolení.  
� Před koncem hodiny zadal ještě nová pravidla: 
Nesmíte o Třetí vlně mluvit s lidmi, kteří nejsou v hnutí, 
nesmíte se nikdy shromažďovat ve skupinkách přes dva 
lidi, a pokud chcete říct něco vůdci, musí to být stručné – 
tři slova nebo méně, a vždy mě oslovujte pane Jonesi.
� Stačilo vyslovit jakoukoliv pochybnost o vůdci či 
třetí vlně a student musel odejít ze třídy. Studentka, jež 
byla vykázaná, se rozhodla založit odboj. Udělala 
kontrarevoluční plakáty, které však byly až na pár kusů 
druhý den strhané. „Nepamatuji si, že bych studentům 
přikázal, aby je strhali,“ podotýká Jones.

EXPERIMENT
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EXPERIMENT

DEN TŘETÍ
Výzva k akci, donášení a improvizované soudy
� Experiment začal žít svým vlastním životem a 
nabalil do sebe i studenty z jiných tříd. Síla skrze jednotu 
– to byla doslova mantra. Začalo docházet k násilným 
střetům na chodbách školy i mimo ni – Disciplína a 
komunita nejsou k ničemu, když nevedou k činu – jedno 
z dalších hesel.
� Třída pana Jonese byla narvaná, do hnutí se 
chtěli dostat i žáci z okolních škol. Samozvaní 
informátoři hlásili panu Jonesovi vše, i věci, co si 
studenti říkali v soukromí či doma se svými rodiči. Jones 
vedl po dobu experimentu improvizované soudy – osoba 
byla prohlášena za revolucionáře a skandováním vinen, 
pak byla odkázaná do knihovny bez možnosti se znovu 
přidat k třetí vlně. Skupiny studentů se snažily Jonese 
přemluvit, aby je určil za tajnou policii, tedy gestapo. 
Brzy si hnutí osvojilo i cenzuru – další prvek 
totalitarismu.

 DEN ČTVRTÝ
Profesor se angažuje do politiky
� Čtvrtý den byl  po všech stránkách jiný. Profesor 
přišel do třídy obklopen svými bodyguardy. Pan Jones 
zamlkl dveře a zatáhnul závěsy. „Tohle není hra,“ 
pronesl. Studenti hltali každé jeho slovo. „Toto hnutí 
běží v dalších 1025 školách po celé Americe a naším 
cílem je založit třetí politickou stranu“ (jako alternativu 
k republikánům a demokratům). A protože jde vše více 
než dobře, rozhodlo se hnutí, že zítra představí svého 
kandidáta na prezidenta.
� Pro středoškolské studenty to byla elektrizující 
zpráva. Převratný pocit. Hra skončila. Tohle bylo větší, 
než si představovali.

.

DEN PÁTY
Velké odhalení a ještě větší šok
� Všichni studenti vyrazili do sálu, jen dvě 
studentky se odmítly představení nového prezidentského 
kandidáta účastnit. Všichni studenti zde vzorně seděli 
a v tichosti čekali.
� Jones oznámil, že za chvíli bude televize vysílat 
prohlášení vůdce nového politického hnutí Třetí vlna. 
Zhasl světla a pustil televizor, na kterém naskočil jen šum, 
nic víc. Jones z místnosti zmizel. Ticho a zmatenost 
zaplnily sál. Světlo! Jones se vrací na pódium. Zmatení 
studenti začali šuškat své mantry. Pan Jones se posadil na 
podiu a začal žákům vysvětlovat vše, co se během pár dnů 
na škole odehrálo a vysvětlil jim spojitost s nacistickým 
Německem. Studenti byli zmatení a v šoku – někteří 
plakali, jiní se objímali, jiní vykřikovali, že celou dobu 
věděli, že se jedná o vtip.

�

 Experiment stál Jonese místo, žádná jiná střední 
škola ho již nechtěla zaměstnat. Na motivy toho 
experimentu byl natočen i film (psali jsme o něm 
v minulém čísle) a napsána kniha.

VŠIMLI JSTE SI?  Název Třetí vlna vycházel z Hitlerova 
názvu pro nacistické Německo Třetí říše.

Viktorie Pavlíčková
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Hlavní město – Madrid
Státní zřízení – konstituční monarchie
Král – Filip VI.
Měna – euro
Kurz – 1 euro = 25,94 Kč
Zajímavá města – Madrid, Granada, Oviedo, Zaragoza, 
Valencie, Malaga, Ceuta a Melilla
Gastronomie – paella, tortilla de patatas, tapas, jamon, 
churros s horkou čokoládou

Granada
Granada je historické hlavní město středověkého  

Granadského království. Město se rozkládá mezi dvěma 
kopci – Albaisinem, kde můžeme najít jeskynní 
domečky, a Alhambrou. V minulosti byla Granada 
obývaná Araby a díky katolickým panovníkům – Isabele 
Kastilské a Ferdinandu Aragonskému – byla dobyta 
zpět. I přes nový věk křesťanů se ve městě dochovalo 
mnoho arabských památek. Především lázně, takzvané 
Hammam, a paláce šlechty.

 Podle mého názoru určitě stojí za to navštívit 
funkční arabské lázně, kde si skvěle odpočinete po 
celodenní prohlídce památek. Při relaxační hudbě a 
masáži jistě podlehnete příjemné atmosféře podpořené 
horkým mátovým čajem a zažijete tak opavdu 
nezapomenutelné okamžiky. 
 Také  doporučuj i  zav í ta t  do  Alhambry, 
středověkého komplexu paláců a pevností maurských 
vládců. Tato úchvatná památka stojí na stejnojmenném 
kopci s nádhernými výhledy na město. Nejznámější část 
této památky je patio de los leones (tzv. Lví dvůr), kde se 
v centru nádvoří nachází fontánka podpíraná dvanácti lvy, 
která v minulosti sloužila jako forma hodin. Voda zde 
proudila každou hodinu z jiného lva.

Pokud byste chtěli načerpat více španělské 
atmosféry, zajděte si na typické španělské jídlo. 
Například na paellu – pokrm z rýže, je to velice podobné 
našemu rizotu, ale navíc s mořskými plody, zeleninou 
a kořením. Velmi zajímavá je především její příprava na 
rovných pánvích o průměru 50 cm a více. Díky tomuto 
způsobu přípravy je paella sušší a nemá krémovou 
konzistenci jako naše rizoto. Nebo zkuste tapas – malé 
jednohubky, jinak také předkrmy, které se obvykle 
podávají k pití. 

Pokud máte rádi teplé oblasti, rádi se zabýváte 
historií a nevadí vám rušné ulice, Granada je místo pro 
vás.

Citát:
Nechte mě v Granadě uprostřed ráje, kde moje duše 
vychází s poezií, nechte mě, dokud nepřijde můj čas. 
(neznámý autor)

Eva Plačková

Slunečné Španělsko

BEDEKR
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ZAJÍMAVOST

 Dnes si povíme něco o těchto roztomilých 
tvorech, kteří obývají výhradně jižní polokouli. I přesto, 
že patří do podtřídy letci, neumí létat. Tuto schopnost 
druhotně ztratili, ale zato jsou to výborní plavci a 
potápěči. Je jich klasifikováno a na světě žije asi 17 druhů. 
Většinou jsou spojováni s Antarktidou a zimou, ale ne 
všichni tučňáci čelí těmto podmínkám. Zatímco tučňák 
císařský, který obývá Antarktidu, se potýká s teplotami  
mínus 40° C, tučňák brýlový, obývající jižní Afriku, čelí 
naopak čtyřicetistupňovým vedrům. 
� Jsou to mořští ptáci, ale to neznamená, že celý 
svůj život tráví na moři. Poměrně často bychom je zastihli 
taky na souši, a to hlavně v době rozmnožování či 
výměny peří.  Když se vydávají na moře za potravou, od 
svých hnízdišť se vzdalují i 2 až 6 tisíc kilometrů. Tučňáci 
jsou společenská zvířata a žijí ve velkých koloniích, které 
mohou čítat  až tisíce jedinců. Jsou převážně 
monogamičtí, což znamená, že tráví život s jedním 
partnerem. Samice obvykle snáší jedno vejce a při jeho 
inkubaci se střídají oba rodiče – zatímco se jeden o vejce 
stará, druhý vyráží na lov. Z tohoto důvodu mohou 
tučňáci ztratit až polovinu své váhy, jelikož hladoví. 
Výjimku tvoří tučňák císařský, protože tady se o vejce 
stará pouze samec. Tučňák císařský je schopen hladovět 
až 4 měsíce. S hnízděním to mají každý jinak – některé 
druhy mají hnízda vystlaná trávou nebo kamínky, některé 
hnízdí v norách a někteří tučňáci hnízda vůbec nestaví 
(tučňák císařský nosí vejce na nohách a neustále ho 
chrání před zimou). 

�

Tučňáci

 Tučňáci se živí hlavně rybami a do jejich 
jídelníčku jich patří poměrně dost – ančovičky, tresky, 
sledi nebo sardinky. Nepohrdnou ale třeba hlavonožci – 
nejčastěji loví sépie – či korýši. Mimo to se živí taky 
krilem. Mají velmi prostorný žaludek i jícen, a proto 
polykají potravu v celku. Jako mořští ptáci pijí mořskou 
vodu. K vylučování nadbytečné soli jim slouží speciální 
nosní žlázy, které jsou umístěné nad očima a ústí do 
nosních dutin. 
� Mezi jejich přirozené predátory patří hlavně 
lachtani, tuleni nebo kosatky dravé. 

Teď se podíváme na pár rekordmanů z říše tučňáků:
nejvyšší tučňák: tučňák císařský – může dosáhnout až 
120 cm
nejtěžší tučňák: tučňák císařský – 42, 6 kg (běžně 
dosahuje váhy 40 kg)
nejmenší tučňák: tučňák nejmenší – 40 cm, váží do 2 kg
nejrychlejší plavec: tučňák oslí – 27 km/h (údajně 
mohou pod vodou dosáhnout až rychlosti 40 km/h)
nejstarší tučňák: ve volné přírodě tučňák císařský (43 
let), v zajetí tučňák skalní (29 let)
nejhlubší ponor: tučňák císařský – 534 metrů (běžně se 
potápí do 10 – 20 metrů, pod vodou vydrží asi kolem 10 
minut) 
nejpočetnější kolonie: tučňák uzdičkový – 2 miliony 
jedinců na ostrově Zavodovski 

Některé druhy patří mezi ohrožené – například tučňák 
žlutooký, kterých je na světě asi 4000 jedinců. Dále je to 
tučňák brýlový, tučňák Humboldtův nebo tučňák 
galapážský

Klára Adamopulosová
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Jak na stres

 Stres je bohužel každodenní součástí našich 
životů, ať už se jedná o školní, pracovní či osobní 
záležitosti. Jste neustále ve spěchu, nezvládáte školu 
nebo se vám nedaří v práci, jste pod příliš velkým 
náporem atd. Tyto a mnoho dalších stresorů vyvolává 
stres. Tento stav není nikomu příjemný, a pokud se 
necháme zavalit příliš mnoha věcmi, které nás do stresu 
staví, může to vést mnohdy až k závažným zdravotním 
problémům – úzkost, deprese, zažívací potíže, chronická 
únava a mnoho dalších.

�

 Jedním z nejlepších způsobů, jak se alespoň 
částečně stresu zbavit, je jít si zacvičit. Je jedno, jestli si 
půjdete zaběhat nebo navštívíte posilovnu. Při cvičení se 
do našeho těla vyplavují endorfiny neboli hormony štěstí. 
Poté, co se uvolní do mozku, člověk pocítí dobrou náladu 
a návaly štěstí a radosti. Cvičení taky může pomoct se 
spánkem, který bývá kvůli stresu často narušován. 
� Pokud cítíte, že je toho na vás opravdu moc a 
začínáte být ve stresu, pokuste se na určité věci tolik 
nemyslet a stravte nějaký čas například s přáteli či 
rodinou, kteří vám mohou pomoci se stresu zbavit. 
Uvolňuje taky to, když si s někým promluvíte o tom, co 
vás trápí. 
�  Snažte se na sebe nebrat příliš mnoho úkolů. 
Pokud cítíte, že už toho máte nad hlavu, nepřebírejte 
odpovědnost za další úkoly a povinnosti, které po vás 
někdo požaduje jen proto, abyste mu udělali radost. 
Zkrátka – naučte se ostatním říkat ne.

� S dalším bodem mám problém i já sama a věřím, 
že spousta z vás se mnou bude souhlasit. Jedná se o 
prokrastinaci – odkládání úkolů a povinností, které se 
vám zrovna nechtějí dělat. Mnoho lidí všechno odkládá 
až na poslední možný den a potom jsou kvůli tomu ve 
stresu, což mohu potvrdit. Snažte se proto dělat věci 
průběžně, a ne až na poslední chvíli (což se lehce řekne, 
ale hůře dělá). 

�

 

 

 Rovněž s dalším bodem se můžu ztotožnit a 
rovněž myslím, že nejsem sama. Na stres pomáhá poslech 
hudby. Není nad to na chvíli se zastavit, lehnout si, dát 
sluchátka do uší a ponořit se do jiného světa. Opravdu 
vám to pomůže zrelaxovat. 
� Pokud máte nějakého domácího mazlíčka, 
můžete se na něj se stresem obrátit. Němé tváře vám toho 
sice moc nepoví, ale dokáží být věrnými posluchači a 
trávení času s nimi vám může od stresu pomoct.
� Jedním z posledních bodů je meditace. Posaďte 
se, zapalte si svíčku, zavřete oči a zhluboka dýchejte. 
Meditace vám pomůže uspořádat si vlastní myšlenky, 
zrelaxovat a poznávat sebe sama. 

Klára Adamopulosová
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