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Úvodník

Vážení čtenáři, jdeme do finále! Vítejte u posledního čísla Šachu v tomto školním roce.

Už si vlastně ani nevzpomínám, kdy vyšlo naše první společné číslo, natož jak vypadala jeho titulní strana. Vím
ale, že to bylo neskutečně dávno. Školní rok zkrátka tak nějak plynul a plynul a najednou stojíme na jeho
konci. Máme toho opravdu hodně za sebou. Jak žáci, tak i učitelé a vůbec všichni zaměstnanci. Myslím, že
jsme to zvládli dobře...

Všichni se tak již těšíme na zasloužené prázdniny. Ve škole i v zaměstnání trávíme opravdu hodně času,
pojďme si tedy těch pár zbývajících týdnů užít a vytvořit si ještě více pěkných vzpomínek.

Na závěr bych ráda za celý redakční tým poděkovala všem příznivcům Šachu. Ať už pečlivě čtete všechny
články, nebo jen výtiskem prolistujete a prohlédnete si obrázky, jsme rádi, že vás náš časopis baví. Na další
čísla se můžete těšit v příštím školním roce!
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Společně s vámi
Brzy bude konec školního roku a s ním přichází i závěrečné hodnocení naší práce. Zjistíme, jestli naše snažení
bylo dostačující pro dosažení vysněných známek. Život sice není o známkách, ale je důležité vědět, jak se nám
v dané oblasti daří, jaké máme slabiny či nedostatky.
I my, redakce časopisu Šach, jsme se po našem téměř ročním snažení rozhodli oslovit vás, naše
stávající a snad i budoucí čtenáře, abyste ohodnotili naše úsilí vydávat časopis o vás a pro vás. Děkujeme
všem (přesněji 197 studentům a 36 učitelům), kteří nám prostřednictvím svých odpovědí poskytli zpětnou
vazbu, která nám umožní stát se lepšími. 

Co jsme zjistili? 
Mnozí čtete většinu článků, někteří dokonce všechny články. K nejoblíbenějším rubrikám patří rozhovory
s učiteli či studenty. Zajímají vás knižní a filmové novinky, rádi se také pobavíte prostřednictvím vtipů a jste
zvědaví, co vám předpovídá horoskop.

Co nás překvapilo? 
V rámci odpovědí jste poměrně často uvedli, že nemáte přístup ke školnímu časopisu. Někteří dokonce
netušili, že existuje.

Co nás potěšilo? 
Jsme moc rádi, že se vám časopis líbí a že jste většinou s výsledky naší práce spokojení, i když jsme si vědomi,
že je stále co zlepšovat.

Co musíme vylepšit? 
Chtěli bychom i v budoucnu tvořit články, které vás zaujmou, pobaví, potěší či inspirují. Díky vašim vzkazům
a tipům máme cenný zdroj, z něhož bychom při tvorbě nových čísel chtěli čerpat. 

 Jelikož jste také často uváděli, že nemáte možnost, jak se k časopisu dostat, chtěli bychom vás přesvědčit, že
cesta k četbě školního časopisu je poměrně snadná. Jednotlivé výtisky můžete najít na různých místech školy,
nejčastěji na volných lavicích na chodbách, v  čekacích třídách nebo ve studovně. Jedná se přibližně o 40 kusů
výtisků, které na tato místa roznášíme, abyste si je mohli ve chvílích volna prolistovat, případně si z nich i něco
přečíst. Budeme rádi, když je po přečtení necháte na původních místech, aby tuto možnost měli i ostatní.
Pokud si chcete časopis přečíst v klidu svého domova, můžete využít elektronické verze, kterou naleznete
na našich webových stránkách. 

Děkujeme za vaše vyjádření a přejeme vám mnoho spokojenosti nejen se školním časopisem, ale také
s vašimi pracovními výsledky. Ať vám blížící se léto přinese mnoho hezkých zážitků a v novém školním roce se
budeme opět prostřednictvím našich článků rádi podílet na rozvoji vašeho povědomí a snad i dobré nálady.

LH

K zamyšlení
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Po příjezdu jsme se seznámili s našimi lektory i s programem. Rozdělili jsme si pokoje, vybalili si. Poté jsme se
šli nachystat na naši první seznamovací aktivitu, která se uskutečnila venku. 
 
               

Kvarta zavítala na Kaprálův mlýn
Ve dnech 28. 3.–1. 4. absolvovala třída 4.KA zeměpisné praktikum na Kaprálově mlýně u Ochozu u Brna.
Společně s námi jela paní učitelka Skálová a paní učitelka Kubartová. 
         

4

Program probíhal jak dopoledne, tak i odpoledne. Týkal se hlavně změn klimatu, emisí CO  apod. Měli jsme
jak venkovní, tak i vnitřní aktivity a různé projekty či úkoly. Ve skupinkách jsme vyrazili i do přírody podle
námi zvolených tras. 

Stalo se
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Zeměpisné praktikum jsme si užili a přivezli jsme si domů hodně zážitků a mnoho získaných informací.
Určitě chceme poděkovat našim lektorům za jejich přístup a celkový program. 
                   

Jedním z projektů byla přeměna některé části Vyškova nebo okolí, aby byla více ekologická. Pak jsme si své
výtvory odprezentovali.

Večer jsme si užívali volna, povídali si, šli jsme se projít a vymýšleli všemožné věci. Výjimkou byl jeden večer,
kdy jsme hráli kolektivní hru – „Ohoz u Krna“. 

NT
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8:15
 Celá naše třída se sešla na autobusovém nádraží ve Vyškově a netrpělivě vyhlížela autobus, který
nás měl odvézt do Krásenska. 

10:30 
 Po příjezdu na Rychtu jsme si nejdříve prohlédli celou budovu a pak si šli rozdělit pokoje. Jakmile
jsme si vybalili všechny věci z batohů, čekalo nás první seznámení se všemi pracovníky Rychty,
kteří nám během celého pobytu pomáhali a vše nám ukazovali. Pak přišla na řadu zvířátka, která
obývají zdejší terária. Pohladili jsme si například malé gekončíky, chameleona, agamu, želvy,
dokonce i hada.

ÚTERÝ, 19. 4. 2022

Člověk vs. divočina

13:10 
 Odpoledne jsme se procházkou vydali
k nedalekému rybníku, kde jsme se
dozvěděli, jaké techniky výzkumu budeme
používat. Rozdělili jsme se do skupin a dali
se do práce. Někteří zkoumali rozmanitost
rostlin a drobných bezobratlých živočichů
v blízkém okolí, jiní naopak lovili drobné
vodní živočichy a pomocí chemického
rozboru zjišťovali kvalitu vody. 
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STŘEDA, 20. 4. 2022 
9:00 
 Na vypůjčených kolech jsme vyrazili do Rakoveckého údolí. Cesta byla sice kopcovitá, ale výhled do
krajiny nás okouzlil.

10:30 
 Po příjezdu na místo dostala každá skupinka vymezený prostor, který měla zmapovat. Poté jsme
měli do připravené mapy vše důležité zakreslit.  

12:30 
 Odpoledne jsme v jednotlivých lokalitách začali pracovat na terénním výzkumu. 

15:00
 Jakmile bylo hotovo, nasedli jsme opět na kola a jeli zpět na Rychtu. 

19:00
 Večer jsme se všichni sešli v sále a v jednotlivých týmech pracovali na našich projektech. 

ČTVRTEK, 21. 4. 2022
8:30 
 Čtvrteční ráno jsme věnovali prezentacím našich zjištěných informací z obou lokalit výzkumu.
Dopoledne jsme si zahráli zajímavou hru. Po obědě jsme se pak vydali autobusem zpět do Vyškova. 

TJ



Praktikum sexty na Kaprálově mlýně

Program byl poměrně psychicky náročný, jelikož neobsahoval moc fyzických aktivit. Každopádně jsme se
dozvěděli mnoho různých zajímavostí o ekologičtějším bydlení a technologiích, aniž by nám vyloženě někdo
tvrdil, že tato zelená cesta je ta nejlepší. Vždy jsme zvažovali i minusy. Designovali jsme také náš vlastní
ekologický dům. Vyhrál návrh hochů, který můžete vidět na jedné z fotek.

Měli jsme také nějaký volný čas, který jsme si společně užívali. Třeba čtvrteční večer jsme strávili u ohně, kde
jsme zpívali a opékali špekáčky.

 

Poslední den jsme mohli slaňovat, nebo zavítat do jeskyně. Každý si mohl vybrat, která aktivita je mu bližší.
Pro většinu z nás to byla výzva, ale všichni jsme to zvládli.

Ve dnech od 11. do 13. května naše třída spolu s pedagogickým
dozorem, který tvořila Mgr. Iva Vybíralová a Mgr. Renata Máslová,
vyrazila na praktikum na Kaprálův mlýn. Čekal nás program
s názvem Technologie pro XXI. století, který se zabýval převážně
představením různých ekotechnologií, jež můžeme zabudovat do
svých domácností. Tuto akci jsme si zařídili, jelikož jsme kvůli
pandemii přišli o praktikum v kvartě, takže jsme si této příležitosti
vážili a snažili jsme se jí co nejvíce využít. 

LČ8



Když Guy najde na půdě své matky dědické listiny k domu, má pocit, že ho
potkalo neuvěřitelné štěstí. Jistě, v domě nikdo čtyřicet let nežil, je částečně
zchátralý, ale Guy je přesvědčený, že ho dokáže dát do pořádku a výhodně
prodat. Byl by přeci blázen, kdyby se o to nepokusil. Zvlášť, když jeho současná
životní etapa není zrovna záviděníhodná. Dům Rookward stojí na samotě v lesích
a není v něm ani telefonní signál. Jenže je tři hodiny jízdy od města, kde Guy
bydlí, a proto se rozhodne v domě na několik dní ubytovat. V domě se před
čtyřiceti lety odehrála příšerná tragédie, jejíž následky přetrvávají dodnes. Usídlil
se zde totiž duch ženy, která tragédii způsobila. Je zahořklá, posedlá, žárlivá
a vyšinutá, a jakmile se objeví Guy, nemá v úmyslu nechat ho odejít a udělá
i nemožné, aby s ní zůstal.

Nenechte si ujít

Knižní novinky
Také máte teď kvůli sluníčku a krásnému počasí chuť nedělat nic jiného, než být venku na zahradě a číst si
v pohodlí a klidu? Nevíte ale někdy, co si přečíst? Pokud to tak také občas máte, tak se můžete podívat na pár
knižních novinek, které by vás mohly zaujmout. 

Bílá voda

Strašení v Rookwardu

Půlnoční knihovna
Když se Nora Seedová ocitne v Půlnoční knihovně, je přesvědčená o tom, že
dosud byl její život jen přehlídkou zoufalství a výčitek. Připadá jí, že všechny
včetně sebe zklamala.
To se má ale co nevidět změnit. Každá kniha v Půlnoční knihovně představuje
život, jaký by Nora žila, kdyby se v určitou chvíli rozhodla jinak. S pomocí
knihovnice se může začíst do jednotlivých knih a zjistit, kam by ji jiná rozhodnutí
dovedla. Nora cestuje mezi vlastními životy a snaží se najít jeden, ve kterém by
opravdu žít chtěla a mohla v něm zůstat. Při honbě za absolutním ideálem
v nekonečnu možností je pak postavena před zásadní otázku: jak takový
dokonalý, šťastný život vlastně vypadá?

EJ

Takto poeticky se jmenuje pustá vesnice skrytá ve stínu pohraničních hor, kam
kdysi přicházely zástupy poutníků vyprosit si pomoc u sošky Panny Marie. O několik
století později sem přijíždí Lena Lagnerová, aby se tu skryla před svou minulostí, jež
ji přivedla na pokraj sebevraždy. Namísto kláštera tu však najde pouze několik
řádových sester, vedených svéráznou řeholnicí Evaristou. Ta přišla do Bílé Vody
o poslední zářijové noci roku 1950, kdy komunistický režim zosobněný
démonickým páterem Plojharem odvlekl všechny řádové sestry do sběrných
klášterů. Mladičká Evarista tehdy dostala na výběr: vrátit se do civilního života, nebo
s ostatními sdílet jejich příští osud. Nezaváhala ani na okamžik. Stejně jako všechny
řeholnice byla nasazena na nucené práce a vystavena ponižování v komunistickém
kriminálu i mučení, aby se vzdala víry v Boha. Marně. Lena však zjistí, že tím
Evaristin dramatický příběh pouze začíná, a brzy pochopí, že démoni obcházející
minulost bělovodských řeholnic nezmizeli, a navíc jsou součástí i jejího vlastního
osudu.
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Co nás zajímá

Rozhovor o akci Běháme srdcem s paní učitelkou
Höferovou účel jako u nás, jen se jedná

o organizaci Sluneční paprsek
v Drážďanech
(https://www.sonnenstrahl-ev.org).
Zároveň jsme se dohodli, že se
budeme snažit, pokud to půjde,
akci koordinovat ve stejný den
a stejnou dobu. 
Cílem bylo vytvořit něco jako
„myšlenkový most Vyškov –
Döbeln, Döbeln – Vyškov“.

Co vlastně předcházelo vzniku
této akce?
Akci předcházela inspirace,
obrovské nadšení, spousta starostí
a práce. Zásadní byla podpora
vedení školy, RNDr. Václava
Klementa, Ing. Hany Čermákové,
Mgr. Ivy Voženílkové, a vedení
města Vyškova a Mgr. Stavislava
Kolaříka či Mgr. Lubomíra Kadlece.
Neméně důležitá byla i finanční
podpora Nadace Tři brány, paní
ředitelky Martiny Wagnerové
i dalších členů nadace.
Následovalo zvolit vhodný subjekt,
který řeší podobnou problematiku
jako Sluneční paprsek
v Drážďanech. Vzhledem
k našemu regionu se nabízel
právě Nadační fond dětské onkolo-

Po covidové pauze se konečně
podařilo uspořádat tradiční
charitativní akci Běháme
srdcem. Mohla byste nám tuto
událost stručně představit?
Od roku 2014 pořádáme
charitativní akci Běháme srdcem –
„Lauf mit Herz“. Jedná se
o charitativní projekt, který
pořádají partnerské střední školy
Gymnázium a SOŠZE Vyškov
a Lessing Gymnasium Döbeln
i partnerská města Vyškov
a Döbeln. Letos pořádáme již
7. ročník této akce (nebýt covidu,
tak by to byl 9. ročník).
Cílem je nejen podpořit onkologicky
nemocné děti, ale zároveň se
potkat, zaběhat si a společně
udělat něco pro ZDRAVÍ.

Naše škola není jediná, která
tuto akci pořádá. Mám pravdu?
Ano, je to tak. V roce 2013 jsme se
při studijním jazykovém pobytu na
Lessingově gymnáziu v Döbelnu
inspirovali charitativní akcí „Lauf mit
Herz“, kterou pořádají již od roku
2001, tudíž v letošním roce mají již
21. ročník. Výtěžek putuje na stejný 

gie Krtek při Fakultní dětské
nemocnici Brno - Černá Pole. 
Vlastní realizace by nebyla možná
bez nadšení a spolupráce kolegů,
žáků, rodičů, přátel školy,
sponzorů, …

Řekla byste nám něco víc
o nadaci Krtek, do níž po
skončení závodu peníze putují?
Celá částka putuje do Nadačního
fondu Krtek a následně jsou penězi
financovány různé oblasti.
Naše škola si zvolila přispívat
na oblast cílené léčby, kdy se
nemocným dětem vytvoří speciální
léčebná terapie dle specifika
onkologického onemocnění.

V kterém ročníku byla na běhu
největší účast a vybrala se
největší částka?
Přehled minulých ročníků v číslech:
1. ročník: 16. 5. 2014, 69 štafet,
vybráno  41 520 Kč;
2. ročník: 24. 4. 2015, 75 štafet,
vybráno  46 750 Kč;
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3. ročník: 29. 4. 2016, 84 štafet,
vybráno 60 300 Kč;
4. ročník: 5. 5. 2017, 81 štafet,
vybráno 92 150 Kč;
5. ročník: 4. 5. 2018, 93 štafet,
vybráno 112 070 Kč;

6. ročník: 10. 5. 2019, 120 štafet,
vybráno 130 203 Kč;
7. ročník: 27. 5. 2022, 105 štafet,
vybráno 131 300 Kč

Máte vy osobně nějaký
nezapomenutelný zážitek
z některého ročníku?
Každý ročník je specifický. 
Radost mi udělalo ocenění
1. ročníku v roce 2014 jako Akce
roku 2014. Dále pak účast našich
kolegů z partnerských měst, kteří
vážili cestu z Döbelnu, Karlsbadu,
aby se zúčastnili a finančně
podpořili Krtka. 
Největší radost mi dělá každý
ročník a společný happening
„Srdce“. Sluneční paprsky,
příjemná, radostná atmosféra
a hojná účast nejen studentů
gymnázia, ale i žáků, pedagogů,
rodičů a přátel z ostatních
vyškovských škol, například SOŠ
a SOU Vyškov, ZŠ Purkyňova, ZŠ
Pustimeř, ... Akci v minulosti také
podpořili zástupci obcí Luleč,
Nížkovice, Nadace Tři brány, 

senátor Ing. Bárek se svým týmem
a běhu se účastnil i bývalý hejtman
Jihomoravského kraje Ing. Juránek.
Pravidelně se účastní a akci
podporuje také vedení města
Vyškova.
Nesmírně důležité jsou finanční
příspěvky všech běžců,
zúčastněných a ke konečné částce
v minulosti výrazně přispěly firmy
Fritzmeier, SMC Industrial, Infos,
Dina - Hitex, spol. s r. o., Vodovody
a kanalizace, a. s., Wagner
stavební spol. s r. o., ...
Moc se omlouvám těm, kteří nebyli  
zmínění, ale úspěšnost akce je
výsledkem opravdu všech. 

Chtěla byste něco vzkázat
našim čtenářům a běžcům?
Udělali jste dobrou věc, když jste
běželi s námi! Doufám, že se
společně potkáme i za rok. 

Děkuji vám za rozhovor a přeji
mnoho sil a štěstí při pořádání
následujících ročníků.

AH
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Možná jste si všimli, že se na zdi u učeben informatiky objevila nová malba. Pokud ano, mezi vašimi prvními
myšlenkami mohla být i otázka: „Která třída to tu tak krásně vymalovala?“, případně: „V jaké třídě se nachází takoví
filmoví znalci?“ A jelikož asi neexistuje nikdo, koho by nepotěšila pochvala, byli jsme to my, tedy 5.QA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základ malby tvoří přiřazování filmů a seriálů k předmětům, které k nim nějakým způsobem patří. Na prvních
obrázcích si můžete prohlédnout naše začátky.

Nepřehlédněte

Jak jsme tvořili filmovou zeď

Myslím, že nám šla práce od ruky,
ale i tak jsme na tomto projektu
strávili několik hodin informatiky.
Na stěny jsme umístili i několik QR
kódů, prostřednictvím kterých
naleznete kvízy spojené s filmy a
seriály, které jsou namalované na
stěnách.

Momentálně už na vedlejších
zdech malují i jiné třídy. Ovšem
náš filmový koutek pro vás snad
bude i nadále příjemným místem
na posezení.

ZZ

A tady už jsme vyfoceni u hotového díla.
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Jaké žánry při své tvorbě
upřednostňuješ a proč? 
Řekla bych, že nejčastěji píšu
povídky nebo obecně krátkou
prózu, kdy zpracovávám nějaký
okamžitý impuls. Zkoušela jsem ale
i básničky, hlavně když jsem byla
mladší. Už nějakou dobu mám
v hlavě zajímavý nápad na román
a doufám, že ho jednou napíšu.

Víš už teď o nějakém tématu,
které bys chtěla v budoucnu
zpracovat? 
Témat mám spoustu, nápadů
a motivů taky. Momentálně mám
vymyšlené postavy, prostředí
i hlavní linii příběhu, na kterém
po chvilkách pracuji, ale nejde mi
to úplně tak rychle, jak bych si
představovala. 

Co tě při psaní ovlivňuje? Kde
čerpáš inspiraci? 
Vypozorovala jsem, že moje
momentální naladění hodně
ovlivňuje výsledek. Často třeba
napíšu srdcervoucí scénu, když je 

Rozhovor s Terezou Ferzikovou, pětinásobnou
vítězkou Vyškovského cedníku

Mezi námi studenty

Jak ses dostala k soutěži
Vyškovský cedník?
Mamka soutěž objevila náhodou,
když jsem byla v 5. třídě. Zkusila
jsem napsat do soutěže povídku,
ale v té době jsem nesplňovala
minimální věk, takže jsem si musela
ještě rok počkat. V 6. třídě jsem se
zúčastnila poprvé a od té doby
jsem vynechala jen jeden ročník,
kdy mě nezaujalo zadané téma.

Píšeš pravidelně, nebo
příležitostně? 
Bohužel na pravidelné psaní
nemám tolik času, kolik bych
potřebovala. Věnuju se psaní tak
nějak cyklicky – někdy mám
rozepsaných několik věcí najednou
a jindy nenapíšu několik měsíců ani
čárku. Roli hraje také to, že čím
méně člověk píše, tím hůř mu to
pak jde, někdy je tedy pro mě těžké
vůbec sednou ke stolu a začít.
Nejlepší je to o prázdninách, kdy je
času přece jen víc. 

mi smutno, a pak některé úseky
ladím až ve chvíli, kdy se cítím
„neutrálně“.

Uvažuješ o tom, že by ses stala
spisovatelkou? 
Upřímně tím, že se chci psaním
živit, jsem si byla jistá od chvíle, kdy
jsem se psát naučila – vlastně si asi
ani jinou budoucnost nedokážu
představit. 

Máš mezi literárními
osobnostmi nějaký vzor? 
Teprve relativně nedávno jsem se
začala seznamovat s klasickou
„dospěláckou“ literaturou.
Konkrétní autor, ke kterému bych
vzhlížela, mě v tuto chvíli
nenapadá, obecně mám ale
nejraději silné příběhy a zajímavé
osudy obyčejných lidí, baví mě číst
to, co mě přiměje přemýšlet.

Jak trávíš svůj volný čas kromě
psaní? 
Ne že by toho volného času moc
bylo… Baví mě kreslení, čtení,
poslouchání hudby, věnuji se také
hraní na klavír a zpěvu.

Děkuji za rozhovor a přeji
mnoho příležitostí, inspirace
i úspěchů při psaní.

            LH
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Uhlíková stopa je
suma vypuštěných
skleníkových plynů
vyjádřená v CO₂
ekvivalentech.
Nejčastěji je používána
ve spojitosti s výrobky
a definuje sumu všech
skleníkových plynů,
které byly vypuštěny
při výrobě daného
výrobku.

Sluníčka GYKOVY
 

Asi už jste o nás slyšeli. Říkáme si Sluníčka GYKOVY a jsme studenti a studentky tohoto gymnázia. Už druhým
rokem se účastníme projektu CO2 liga, kde plníme různé úkoly, a letos se možná opět podíváme i do Prahy na
závěrečnou konferenci. To ale není zcela všechno. Někteří z vás se možná zúčastnili naší přednášky o dovozu
potravin z celého světa nebo workshopu ve spolupráci se slečnou Annou z Ekošpajzky. V blízké době se na nás
můžete těšit na GYKOVY festu, kde můžete ochutnat několik jídel s nízkou uhlíkovou stopou. Kromě toho máme
objednanou retenční nádrž na dešťovou vodu, díky finanční podpoře vedení školy. Příštím rokem bychom rádi
zorganizovali a uspořádali více takových akcí. K tomu nestačí jen pořádná motivace, ale chce to i velký tým. Proto
budeme rádi, když se k nám příštím rokem připojíte a pomůžete nám s dalšími projekty.  

 
 

Představujeme

Simona Jarošová, 2.A

Dějepisný kroužek
V pátek 20. 5. 2022 se členové Dějepisného kroužku
a dobrovolníci ze třídy 2.SA poprvé představili široké
veřejnosti v rámci tzv. Muzejní noci, a to
prostřednictvím komentovaných prohlídek. Oblečeni
do dobových kostýmů prezentovali návštěvníkům
jednotlivé expozice a seznámili je s vystavovanými
exponáty. Další akcí, během níž si můžete
poslechnout jejich výklad, bude Den otevřených dveří
Muzea Vyškovska, který se uskuteční 28. června. 
Dějepisný kroužek je určen studentům nižšího
gymnázia, kteří se zajímají o historii a rádi by si
vyzkoušeli roli průvodce prostřednictvím různých
kulturních akcí, které Muzeum Vyškovska pořádá.
Budeme rádi, když se i v novém školním roce objeví
další studenti, kteří se rozhodnou naše řady rozšířit.
Těšíme se na vás!

Mgr. Renáta Holubová



  Školní rok byl u konce a za dveřmi už čekalo léto a s ním i dva měsíce prázdnin. Nijak zvlášť jsem se netěšila,
ale představa, že nebudu muset dva měsíce do školy mezi ty otravné spolužáky, mě utěšovala. Když mi máma
oznámila, že mě přihlásila na tábor, chtělo se mi brečet. A opravdu ne štěstím.        
  Nadešel den mého odjezdu, dva týdny mimo můj pokoj, mimo moji komfortní zónu. Máma říkala, že poznám
nové lidi a nebudu tak upjatá. Snad bude mít pravdu. Vstala jsem ráno v šest a zkontrolovala, zda mám
všechno připravené. Potom jsme nasedly do auta. Jakmile máma nastartovala auto, moje myšlenky se obrátily
k představám o posledním dnu na táboře a odjezdu domů. Po příjezdu jsem se ubytovala a vybalila si,
neměla jsem v plánu se s nikým bavit, ale holky v chatce nebyly tak otravné. Zjistily jsme, že máme dost
společného, ale moje uzavřenost mi přeci jen nedovolila zacházet do detailů. Program na táboře se dal snést
a celkem mě i bavil. 

   Každý den jsem si všímala kluka, který byl o něco starší než já. Přemýšlela jsem každou volnou chvíli, jak ho
zaujmout. Holkám jsem o něm pověděla a doufala, že je něco napadne.
„Musíš se na něj usmát.”
„Neboj určitě se mu líbíš taky, dej tomu čas.”
Trochu mě uklidnily, ale přece jenom nervozita stoupala. I přes všechno jsem z něho nemohla spustit oči.
Jakoby bych se v jeho modrých očích utápěla, ale nechtěla vyplavat. 
   Týden uplynul jako voda a já jsem si musela přiznat, že máma s tou přihláškou naložila dobře. Tak šťastná
jako tady jsem nebyla od rozvodu rodičů, který se odehrál před sedmi lety. Pokaždé, co jsem si na to
vzpomněla, vybavila se mi věta, kterou mi řekl táta naposledy: „Neboj, příští týden se uvidíme, přijedu si pro
tebe.” Nikdy se pro mě nevrátil a já už to vzdala. Od té chvíle jsem se do sebe uzavřela a dávala to za vinu
mámě. Dnes, tady a teď, vím, že máma utrpěla nejvíc. Jenom to, že jsem si tu našla kamarády, co mě vyslechli
a kterým jsem přišla zajímavá, byl pokrok. Po týdnu jsem dokonce prohodila pár slov s tím klukem, co se mi
líbíl, ale nic zajímavého to nebylo.
Jeden večer na mě vyšel úklid kuchyně po večeři. Nádobí bylo tak moc, že jsem si myslela, že se zblázním.
Slyšela jsem kroky a říkám si jen tak pro sebe, že to budou holky a jdou mi pomoct. Avšak mi nedošlo, že jsem
to řekla moc nahlas a daná osoba nebyly holky. „Nejsem sice ten, koho jsi asi čekala, ale nechceš pomoct?” Byl
to on. V tu chvíli jsem se lekla jako nikdy předtím. Spadl mi talíř na zem a roztříštil se na malé kousíčky.
„Promiň, nechtěl jsem tě vylekat,” povídá. Po dlouhém tichu jsem se konečně vzpamatovala a promluvila: „Ne,
to je v pohodě, jen já jsem nešika.” Tuto větu doprovázela moje nervozita v hlase a rudý obličej. Střepy jsme
společně uklidili, stejně jako zbytek kuchyně. Náš smích a nenucená komunikace se nesla po celé kuchyni.
Úklid nám trval tři hodiny, ale neměnila bych. Nikdy jsem se nikomu se vším nesvěřila a zároveň necítila, že
všechny informace zůstanou stále v bezpečí. Teď to bylo jiné. Potkávali jsme se častěji a častěji a myšlenky na
odjezd domů, který se neúprosně blížil, nepřicházely v úvahu. 
   Poslední den nadešel a já byla čím dál smutnější. Měla jsem strach, že jakmile tábor skončí, už kamarády
neuvidím a neuvidím hlavně jeho. Vždyť jsem neměla ani jeho číslo. Ale čas na to, hledat ho a rozloučit se, mi
nezbyl. Když máma dorazila, všechno šlo tak strašně rychle. Mámě jsem o svých nových kamarádech řekla, ale
o klukovi jsem neprohodila ani slovo. Večer při vybalování kufru jsem našla papírek. Už už jsem ho chtěla
vyhodit, ale něco na něm bylo napsané. Jeho telefonní číslo! Najednou mě vybalování nezajímalo. 

  

Z šuplíku

Nečekané překvapení
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Pro zábavu

BERAN (21. 3.–20. 4.)

Vzhledem k pracovním restům pocítíte lehčí únavu a demotivaci k práci. Dny v práci se
vám budou zdát delší. To může vést ke značné nervozitě a nevrlosti vůči ostatním,
které byste později mohli litovat. Nebojte se oživit repertoár svých koníčků, rozšíříte si
tak obzory a navážete kontakt s novými super lidmi.

Horoskop na červen 2022

BÝK (21. 4.–20. 5.)

Budete se potýkat s negativními myšlenkami, které mohou začít způsobovat dokonce
i psychické potíže spojené s depresemi. Nenechte se tím semlít, červen je pro vás
totiž tou nejlepší příležitostí udělat tečku za minulostí a nastartovat novou éru v životě
s čistým štítem. 

BLÍŽENCI (21. 5.–20. 6.)

Blíženci zatouží spíše po svobodě, proto navazování vztahů nebude v tomto měsíci
prioritou. To však neznamená, že byste se neměli vídat s ostatními, naopak budete
hlavním bavičem ve společnosti, kterého budou všichni obdivovat, budete totiž oplývat
rétorickými schopnostmi. 

RAK (21. 6.–22. 7.)

V tomto období bude vaše citové rozpoložení vrtkavé, můžete sklouznout
k zranitelnosti, čehož by mohli zneužít vaši kolegové nebo dokonce i přátelé. V práci
se raději zdržte velkých projektů. Zásluhu by si za ně připsali jiní a vaše námaha by byla
nedoceněná či dokonce zapomenutá.

LEV (23. 7.–22. 8.)

Probudí se ve vás velmi silné emoce, se kterými si nebudete vědět rady. Navíc si
všechno budete brát více osobně. Na druhou stranu budete mít v sobě přemíru
energie a velký potenciál, tak toho využijte a zkuste se přihlásit na nějakou soutěž.

PANNA (23. 8.–22. 9.)

Dolehne na vás všeobecná deprese z toho, že se v životě nikam neposouváte, a ačkoliv
se snažíte dělat maximum pro změnu vašeho myšlení, stále se vám to nedaří. Duševní
neklid si budete vybíjet na svém okolí, a dokonce i na lidech, které vůbec neznáte. 
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VÁHY (23. 9.–23. 10.)

Váhy o sobě začnou pochybovat a to se pak projeví na jejich výkonu. Budete mít
potřebu, aby vás okolí chválilo a utvrzovalo v tom, že si vedete dobře, což ho ale
po chvíli přestane bavit. Začnete se potýkat i s úzkostmi, které vám můžou způsobit
problémy, jelikož vám to naruší soustředěnost. 

ŠTÍR (24. 10.–22. 11.)

V červnu se emoce štírů úzce spojí se vším, co se bude dít kolem nich. Jakékoliv situace
budete mnohem více vnímat a brát si je osobně. V některých případech byste mohli
propadnout až hysterii, což by mohlo ovlivnit pohled vašeho okolí na vás. Také se
ve vás projeví zájem o duchovní věci.

STŘELEC (23. 11.–21. 12.)

Necháte minulost za sebou a začnete úplně novou fázi života, kdy se budete
soustředit pouze na přítomný okamžik. Setkáte se s někým, kdo vám ukáže cestu,
jakou se později rozhodnete dát. Okolo poloviny měsíce můžete mít sklony
přeceňovat své fyzické schopnosti. 

KOZOROH (22. 12.–20. 1.)

Budete komunikativní a vstřícní. Takové rozpoložení by mohlo být ideální příležitostí
obnovovat staré přátelské vztahy. Posunuli jste se hodně vpřed a na ostatní tím určitě
uděláte dojem, což nakonec posílí i vaše sebevědomí.

VODNÁŘ (21. 1.–20. 2.)

Ve společnosti docílíte prakticky všeho. Budete mít však sklony toho zneužívat.
Užívejte si, ale stále si držte určitou míru rozvahy, jinak se velmi snadno dostanete
do problému, ze kterého se nebudete umět dostat ven.

RYBY (21. 2.–20. 3.)
Červen vám vnese do života mnoho změn. Mohou to být změny jak k lepšímu, tak
k horšímu. Nicméně je pouze na vás, jak se k těmto životním událostem postavíte.
Měli byste využít své bezprostřednosti a dělat přesně to, co v danou chvíli cítíte. 

HŠ
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 Na týden pojedeme na chatu a zbytek času si budu číst u bazénu.
 Tak různě, já ještě nevím.
 Dovolená a všechno, hodně dovolených.
 Nic, co bych měla dělat.
 Objedeme s rodiči celou rodinu, dlouho jsme se neviděli.
 Ještě nevíme, chtěli jsme k moři, ale díky situaci počítáme zatím jen s cestováním po Česku.
 Pojedeme k moři.
 Budu na brigádě, a když se poštěstí, třeba týden na chatě. 
 S prarodiči pojedeme k moři.
 Chtěl bych trávit čas s přáteli. 

 Já o prázdninách budu cestovat, relaxovat a mít se velmi dobře.
 Pojedeme k moři, do hor a pak budeme podnikat drobné výlety po okolí.
 Budu odpočívat, trochu pracovat a pojedu do Francie.
 Odpočívat, relaxovat u knihy a pracovat na zahradě. Také budu vyrábět kečup a zavařovat ovoce. To     
 dělám každý rok, vzpomínám tak na své předky.
 Já plánuji nějakou dovolenou, možná Balkán, odpočívat a starat se o zahradu. To je má prázdninová 
 náplň.
 Až budou děti na táboře, já budu odpočívat, rozhodně nebudu nic dělat a pak pojedeme na dovolenou.
 Určitě budu relaxovat, užívat si přírodu a rodinu.
 Trávit čas s rodinou, budeme mít pro sebe konečně více prostoru.
 Já se na prázdniny strašně těším, protože mám dva vnoučky, jednoho čtyřletého a jednoho jednoletého, 
 a budeme spolu na chatě. A jinak budeme jezdit po republice, abychom se věnovali hradům a zámkům.
 Budu odpočívat a sportovat a určitě se někam vypravíme.

Studenti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Učitelé
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

Děkuji všem dotázaným za krásné odpovědi a (i když předem) přeji krásné prázdniny prožité podle vašich
plánů.

Anketa
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Prázdninová anketa

Co budete dělat o prázdninách?

AJ
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Typy rodičů:
Genetici – „Tohle jsi musel zdědit po otci!“

Logici – „Proč? Prostě proto, že jsem to řekl/a.“
Meteorologové – „Vypadá to tu, jako kdyby se ti přes pokoj přehnalo tornádo.“

Matematici – „Budu počítat do tří… jedna, dvě, dvě a čtvrt, dvě a půl…“
Policajti – „Kde jsi byl? S kým jsi tam byl? Kdy jsi přišel domů?“

Knězi – „Modli se, aby ten flek šel vyprat.“
Pamětníci – „Když jsem já byl/a ve tvém věku…“

Zoologové – „Já tě roztrhnu jako hada.“
Hospodáři – „Od toho stolu nevstaneš, dokud to nesníš.“

 
Pán v letadle sedí vedle mimina, které pláče.

Pán: „Prosím, můžete mě přesadit?“
Letuška: „Pane, to nejde, když je to dítě vaše.“

 
Na policejní stanici zvoní telefon. Po zvednutí se z něj ozve: „Okamžitě přijeďte, právě jsem ho

zabila.“ „Koho?“ „Králíka.“ „Osobo, nežertujte, tohle je tísňová linka! A kdo vůbec volá?“
„Králíková.“

 
Pračlověk vyčítá svému synu známky na vysvědčení: „Tu trojku z lovu chápu, jsi malý, ale jak můžeš mít čtyřku

z dějepisu, když to má jen jednu stranu!“

Zdroje:
https://www.alik.cz/v/rodina
https://www.alik.cz/v/cestovani
https://www.alik.cz/v
https://www.alik.cz/v/skola/4
https://www.astrohoroskop.cz/cerven
https://horoscopes.lovetoknow.com/image/233742~zodiac-signs.jpg
https://www.kkdvyskov.cz/user-content/galleries/10cafdff-e358-4113-964b-
33e922aa2c85/resized/lg/22e8abd9-7c8b-4f27-a41f-e48763276a85.jpg
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