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Vážení a milí studenti,
vždy, když jsem vyzván, abych pronesl na maturitním plese „projev ředitele“, zmocní se mne panika, pro
tože se snažím být originální. Jenže buďte originální šestnáckrát za sebou! Zkuste šestnáckrát za sebou
říci něco nového! Pravdou je, že pokud se opakuji, je to utrpení především pro mé kolegy. Ti zůstávají a
musí to poslouchat každý rok, zatímco každoročně před námi defilují noví žáci. Uklidňuji se tedy tím, že
jedinou skupinou lidí, která musí strpět projevy, jsou právě dříve zmiňovaní kolegové profesoři a ostatní
pracovníci naší školy.
Navzdory tomu, co jsem napsal výše, bych se chtěl rozepsat trochu více jako člověk, kterému prošlo
rukama šestnáct generací maturantů, a to nejen jako ředitelovi, ale také jako předsedovi maturitní ko
mise na jiných školách. Za tuto dobu si, myslím, mohu dovolit zevšeobecnit některé jevy, které maturity
provázejí. Dovolte tedy několik postřehů, které se, dle mého názoru, neustále opakují, a lze je tedy pova
žovat za univerzální:
– Zkušební maturitní komise se ze všech sil snaží, aby zkoušený student, pokud nic neumí, dostal
alespoň dostatečnou.
– Pokud je komise nakonec nucená dát nedostatečnou, znamená to, že žák opravdu nic neuměl.
– Nejhorší studentovou odpovědí u maturity je jakékoli slovo se záporkou, jako např. nevím, netuším,
neslyšel jsem o tom, nepamatuji se, neučil jsem se, atd.
– Štěstí má u maturity pouze ten student, který se na maturitu učil.
– Pokud se žák naučil jen polovinu otázek, zpravidla si vytáhne tu otázku, kterou se neučil.
– Zcela určitě udělá maturitu žák , který pravdivelně chodil do školy a průběžně se učil.
– Hluboké dívčí dekolty fungují (někdy) u mladších členů zkušební komise, starší členy to znervózňuje.
– Kdo mluví potichu, vypadá, že nic neumí, kdo mluví hlasitě, vypadá jako suverén, který zakrývá sku
tečnost, že nic neumí.
– Spousta problémů se vyřeší úsměvem (nezesměšňovat se smíchem, nebo dokonce posměšky), na
maturitní zkušební komisi vždy zabůsobí pěkně oblečený a upravený maturant.
Vážení a milí žáci – maturanti. Můžete, ale samozdřejmě nemusíte, má zevšeobecnění brát vážně. V kaž
dém případě bych vám popřál, abyste svou první důležitou zkoušku zvládli co nejlépe. Každý z vás má
svoji laťku nasazenou jinde. Někdo nebude spokojený s trojkami, někdo bude rád i za to, když „proleze“ na
čtyřky. V každém případě vás ujišťuji, že je naším cílem, abyste všichni uspěli, a uděláme pro to maximum.
A co pro to uděláte vy ?
Váš Jiří Cikán
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Od chvíle, kdy jsme se dozvěděli o naší cestě za hrani
ce, byli jsme nadšeni. Představovali jsme si tři týdny
s nadupanými peněženkami a se spoustou volného
času a svobody. Odjezd se nám blížil, a my jsme si začali
uvědomovat, že nejedeme na dovolenou. Sbalili jsme si
nejnutnější věci, flash disky, notebooky, sešity odbor
ného výcviku a odvahu, a vyrazili jsme směrem nádraží
Holešovice. Po čtyřhodinové cestě jsme na hlavní stanici
v Bratislavě doslova „vypadli“ z vlaku. Zavazadla jsme na
ložili do auta, které už bylo přistavené u nádraží, a sami
jsme se k našemu náhradnímu domovu svezli električkou
(tramvají). Ubytování bylo útulné, jídlo dobré. Snídaně a
obědy jsme měli zaplacené hned vedle našeho bydlení,
večeře byly jen na nás (po obdržení balíčku stravenek).
Škola se nacházela také hned v sousedství, stačilo projít
spojovací chodbou...

Rozdělili nás do dvou skupinek, a odstartovala nová
kapitola vzdělání. První stanoviště odborného výcviku se
zaměřovalo na sazbu, druhé na střih videa. Poté, co jsme
se na těchto dvou místech vystřídali, čekal nás poslední
týden odpolední výuky, zaměřené na web design. Náš

„Odjezd se nám blížil a my
jsme si začali uvědomovat,
že nejedeme na dovolenou.”
doprovod nás provázel celým pobytem a hodně nám
pomohl. Ve volných chvílích jsme poznávali Bratislavu,
vytvářeli brožuru „Průvodce po Bratislavě pro mladé“ a
zúčastnili se různých aktivit Domova mládeže. Relaxací
pro nás byly večery v pizzerii, nákupy v Tescu, a nejradši
jsme rozhodně měli bagety z „baketky“. Pobyt nás hodně
naučil a jsme za tuhle zkušenost rádi!
Andrea Kebortová

Všichni u Napoleona

Zleva: Kamila Pirná, Markéta Kuchynková, Tereza Špatná, Martin Rohr, Martin Boura a Andrea Kebortová

Kdo neskáče, není Čech!
Uvnitř dopravního muzea

Zprava: Andrea Kebortová, Kamila Pirná, Tereza Špatná, Martin Boura a Markéta Kuchynková
Zleva: Andrea Kebortová, Tereza Špatná, Markéta Kuchynková, Kamila Pirná, Martin Boura a Martin Rohr

Před jedinou výrobnou ručního papíru na Slovensku
Na minitrajektu

Zleva: Kamila Pirná, Tereza Špatná, Andrea Kebortová, Markéta Kuchynková, Martin Boura a Martin Rohr

Zleva: Kamila Pirná, Martin Boura, Tereza Špatná, Markéta Kuchynková a Andrea Kebortová
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Dostal jsem za úkol napsat do tohoto časopisu reportáž o školní stáži v Berlíně,
která by povzbudila mladší studenty k lepší práci a k určité soutěživosti o to,
kdo pojede příští rok. Když nad tím tak přemýšlím, napadá mne spousta důvodů,
proč jet zrovna sem. Pokusím se vám nějakou „sjízdnou“ formou předat, na co se
můžete těšit, pokud budete vybráni.
V první fázi je potřeba říct, že samé jedničky nemusí být bezprostředně vaší jíz
denkou tam. Pokud máte opravdu zájem a dáváte to slušným způsobem najevo,
myslím, že není problém najít tam pro vás uplatnění. O tom, co se „odehrávalo“
u nás ve škole spolu s německou skupinkou, není potřeba se zde nijak rozepiso
vat snad už jen z toho důvodu, že většinou zde pracovali sólo, a my museli být

ve škole a učit se. Kde začalo to pravé „vzrůšo“, to bylo až na území Německa.
Už když jsme přijeli na hlavní nádraží v Berlíně, tak nás němečtí studenti vítali
s transparenty v rukách (zde je potřeba říct, že nevím, jestli to bylo uvítaní pro
nás pro všechny, nebo jen pro naši spolužačku, která v ten den slavila osmnác
tiny).
První týden, který byl v duchu poznávání Berlína a kdy nás opatroval Tomáš
Cikán, byl asi nejlepší z celého pobytu, sbírali jsme podklady pro naši pozdější
práci a plnými doušky užívali všeho, co nám Berlín poskytoval.
V průběhu druhého týdne se Tomáš vystřídal s panem Dudášem, a začalo se
tvrdě pracovat. Každý z šestičlenného týmu si vybral nějakou známou osobnost,

kterou vzápětí zpracovával do naší brožury. Když už jsem se dostal do této části
práce, na škole nás varovali, abychom nezaspali s prací, že všichni před námi ji
dodělávali za pět minut dvanáct, my jsme se tomu díky bohu vyhnuli, a včas
bylo hotovo.
Třetí týden s námi stále ještě zůstával pan Dudáš, který se s paní Šechovcovovou
střídal až ve středu, to už bylo vše hotovo, a nám nastala „Havaj“.
Snad jen dodat, že jsme narazili na super lidi, jak studenty, tak profesory, ostatně
hovořím za všechny zůčastněné – nedovedu si představit jet tam s někým jiným.
Rozhodně se přihlaste, je to zkušenost k nezaplacení.
Jan Binder
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Ticho večera přerušovaly pravidelné údery tlapek zatoulaného psa. Hladový
retrívr šel tmavou ulicí. Prohledával odpadky, kterých byla chudá čtvrť plná.
Pes se jmenoval Todd, ale už ho nikdy jeho pán neokřikne, aby přestal čmuchat
a šmejdit kolem přeplněných popelnic, nikdy už na něj nazapíská od otevře
ného vchodu teplého, útulného a láskyplného domova. Jeho pán zemřel, ciga
rety byly jeho potěšením, ale i vrahem. Pes se rozhodl přejít na druhou stranu
ulice k další popelnici. Doufal, že tam už něco najde. Za poslední tři dny sežral
jenom jednu uhynulou krysu. Zpozorněl. V dálce slyšel rychle se blížící zvuk.
Pozvedl hlavu, měsíc zasvítil do jeho tmavých očí, vyzařovala z nich únava a
smutek. Byl zesláblý, sežral by cokoliv, jen aby se už mohl vrátit do svého pele
chu ve staré vodárně pod městem.
Zvuk, který Todd slyšel, vydával motor staré, šedé dodávky. Ostře s ní pro
jížděl jeden z mužů zatáčku.
„Zvládli jsme to, Bubbo!“ říká tlustý, sedící muž na sedadle spolujezdce.
Řidič si strhnul kuklu, pod kterou skrýval obličej a bujnou kštici kudrnatých
černých vlasů.
„To teda jo. Zastřelit prodavače sice nebylo v plánu, ale ten parchant si o to
sám řek!“ vykřikl Bubba. Své jméno nesnášel, ale bohatý rejstřík mu zabraňoval
si ho změnit. „Kdyby nestisk ten alarm, mohl žít.“
Max přikývl a odpověděl: „Blb, říkal sem mu, že jestli si bude hrát na hrdinu,
tak ji koupí rovnou do tý svý černý palice,“ Bubba přikývl a přišlápl plyn. Jeli dál
od vyloupené pumpy, kde nechali prázdnou kasu a mladého prodavače s pro
střelenou hlavou. Rozmlouvali, co dál s kořistí. Z ničeho nic Bubba prudce sešlápl
brzdu a zaklel. Světlo reflektorů na kratičký okamžik stačilo osvětlit uskakujícího
psa. Skočil za strom a zmizel v husté tmě.
„To bylo o fous. Šlápni na to a jedem dál,“ řekne Max. Bubba přikývl, zařadil
rychlost a rozjel se. V dálce bylo slyšet slabé houkání policejních sirén. Poplašné
zařízení pumpy splnilo svůj účel.
Šerif Samuele smykem zastavil u houkající pumpy. Ze zeleného vozu terenní
třídy vystupovala vysoká, svalnatá postava. Samuele byl velkým milovníkem
sportu. Zrovna dnes večer hrál s partou kamarádů tenis. Dával výborné prudké
údery, ale dnes jeden nedotáhl do obvyklé razance. Úder, který by protivník
stěží vybral, skončil v síti. Přerušilo ho zazvonění jeho mobilního telefonu. Zá
stupce šerifa Tom mu volal, že v jeho městečku se stala vražda v jedné ze dvou
místních benzínových pump. Jistým krokem přicházel k benzínové pumpě. Za
velkou, průhlednou, skleněnou stěnou benzínky viděl přecházet Toma, dva
policejní lékaře a detektivku Susan. Vešel dovnitř. Všichni v rozlehlé místnosti
se otočili ke dveřím, které prozradily příchozího cinkající melodií. Pozdravili a
dál se věnovali své práci. Šerif přistoupil k nadanému Tomovi a zeptal se: „Tak
co se tu stalo?“

Tom se mu zadíval do světle modrých očí a odpověděl: „Nic extra, všechno za
chytily kamery. Dva muži to tu přepadli ve 21.13 a vykradli kasu. Odcházeli, ale
tady ten chudák, ukázal na nehybného prodavače, spustil alarm. Ten tlustý ho
zastřelil rovnou do hlavy.“
Samuel s výrazem opovržení nad krutým činem mu odpoví: „A máme nějaký
stopy?“ „Ne, vnitřní a venkovní kamery je sice zachytily, ale měli kukly a otisky tu
nejsou. U výjezdu na sever jsou ve štěrkové zatáčce dobře znatelné stopy pneu
matik. Pravděpodobně od šedé dodávky, kterou zachytila venkovní bezpeč
nostní kamera, samozřejmě byla bez poznávací značky. V ní jedou naši vrazi.“
Toma přerušilo slabé zazvonění z náprsní kapsy jeho služební bundy. Zvedl
svůj mobilní telefon a s čím dál tím víc zamračeným výrazem pohlédl na šéfa.
„Sakra, volali Ben s Fredem. Poslal jsem je za tou dodávkou. Říkali, že asi 20 kilo
metrů odtud někdo srazil mladý děvče.“ „Do hajzlu, jedem tam!“ řekne Samuel
a vyrazí ke dveřím.
Ticho ulice přerušovala rychle uhánějící dodávka. Max zapnul rádio. Začínaly
místní večerní zprávy. Oba muži zpozorněli. Ve večerních zprávách nic neříkali
o vyloupené pumpě. Max zavřel oči, sevřel tašku s penězi a spokojeně se zabo
řil do sedadla. Když tu najednou znovu Bubba ostře zadupnul brzdu. Tentokrát
ale nezabrzdil včas, něco přeletělo přes kapotu, rozbilo přední sklo a s hnusným
křupnutím dopadlo za vozem. Max se probral a vykřikl: „Co to, do hajzlu, bylo?“
Vystoupili a pomalu přecházeli k zadku dodávky. Dva metry od kufru leželo po
kroucené lidské tělo. Bubba přiklekl a přiškrceným hlasem říká: „Sakra, srazil jsem
ňákou holku!“ Max se na něj podívá a povídá: „Do prdele, co budeme dělat?“
„Co, chceš tu snad s ní počkat na poldy nebo jí rovnou zavolat záchránku?“
rozzlobeně odpoví Bubba. Max se zamyslí a řekne: „No tak jedem, ale rychle!“
Šerif vytáčel motor na maximum k místu, kde Ben a Fred našli dívku. Dojeli
k záchrance. Vystoupili a klusem doběhli k zraněné dívce. Vypadalo to s ní velice
vážně. Obličej měla zalitý krví, tělo pokroucené. Tom od zraněné dívky odtrhl
zrak a zeptá se Bena: „Už víte, kdo to je?“
Ben krátce kývne na Freda, ten přistoupí k zástupci šerifa a podá mu dívčinu
peněženku a její mobilní telefon. Zadívají se do identifikačního průkazu. Z prů
kazky se na ně usmívá černovlasá dívka. Jmenuje se Lily Marvojová, je jí 14 let
a bydlí o dva bloky dál. Samuel se zadívá na dívku a povídá: „Tome, dej mi její
mobil, zavolám jejím rodičům. Tom mu podal růžový dívčí telefon. Samuel se
smutným výrazem vytočí číslo dívčina domova. Mobil začal vyzvánět.
Ve svíčkami osvětlené ložnici si povídá manželský pár. Jejich jediná dcera
Lily byla velice hudebně nadaná, ve svém mladém věku skládala hudbu, a to
velice dobrou. Rodiče na ni jsou velice pyšní. Dnes, ostatně jako každý pra
covní den, měla hodinu klavíru. Velice ji to bavilo. Neměli jí za zlé, že se občas
zdržela. Rozhovor přerušilo zazvonění telefonu. Otec rozsvítil lampičku a zvedl

telefon. Chtěl volajícího poslat do háje, ale volal místní šerif Samuel: „Dobrý
večer, pane Marvoji.“
„Dobrej,“ odpověděl překvapeně.
„Bouhužel mám pro Vás špatnou zprávu.“ Otec mlčel. „Dnes večer byla
vyloupená pumpa a ujíždějící zloději pravděpodobně srazili vaši dceru.
„Kde je?“ vykřikl hlasem plného zoufalství.
„Převezli jsme ji do nemocnice, do oddělení intenzivní péče.“
„To je to tak vážné?“ odpověděl otec.
„Bohužel, ano. Měli byste co nejdřív přijet.“
„A co ti, co ji srazili?“ zeptal se.
„Zrovna teď jsem si vyslech hlášení, že je naši kluci odvážej na stanici,“
odpověděl šerif.
„Dobře, děkuju, jedem za dcerou,“ položil sluchátko a zadíval se na plačící
manželku.
Za starou dodávkou uháněly dva houkající policejní vozy, Bubba a Max
kleli. Docházel jim benzín. Auto naposledy potáhlo z prázdné nádrže, baflo a
motor zhasl. Vůz pomalu zastavoval.
Červené Volvo rodiny Marvojů uhánělo po dálnici k nemocnici.
„Už tam budem, lásko,“ utěšoval manžel manželku.
Plačící matka se na něj podívala svýma hnědýma očima a odpověděla:
„Chudáček, naše Lily.“
Otec nic neřekl, pouze přišlápl plyn. Zastavil před vchodem do nemocnice,
pomohl roztřesené manželce vystoupit a společně se rozběhli za sestrou. Ta je
poslala do pokoje třináct v oddělení intenzivní péče v druhém patře. Rozběhli
se do schodů. Druhé patro proběhli sprintem. Zastavili se až u pootevřených
dveří s mosaznou číslicí třináct. Vešli do osvětlené místnosti se třemi lůžky. Nad
lůžkem u okna, za kterým jasně zářil jarní měsíc, stál doktor a něco vykládal
sestře. Manželský pár povzdechl. Doktor se sestrou se otočili.
„Nechám Vás s dcerou o samotě. Pak se, prosím, stavte u mne v kanceláři
na konci této chodby. Děkuji,“ řekl doktor. Pokynul sestře a společně opustili
místnost. Matka přiklekla k dceři. Lily byla vzhůru, její obličej vypadal hrozně,
pomyslel si otec a přisunul dvě židle. Posadili se a matka spustila: „Zlatíčko, co
se ti stalo?“ V dceřiných očích se objevily slzy.
„Šla jsem z klavíru a někdo mě prej srazil, já si na nic nevzpomínám.“ Začala
vzlykat. „A taky vás blbě slyším... a... a... nevidím, mami, já nevidím!“ Matka dceru
jemně objala, obě plakaly. Otec vyskočil ze židle, zaklel, popadl židli a mrštil s ní
přes pokoj, kde se roztříštila o zrcadlo, a s dutým nárazem dopadla na zem. „Já
je zabiju,“ prohlásil rozhněvaným hlasem. Přecházel po místnosti a pokračoval
v nadávkách. Oči mu zalily slzy, přistoupil k dceři a chytil ji za konečky prstů,
vyčnívající z bílé sádry. Dlouho tam tak mlčky všichni tři seděli. Ticho přerušila

matka: „Broučku, my se teď půjdeme podívat za panem doktorem, pak za tebou
ještě přídem.“ Manžel objal svoji chvějící se ženu a opustili plačící dceru.
V kanceláři bylo ticho. Dva muži čekali na rodiče zraněné dívky. Dveře se
otevřely, muž, sedící v křesle u kávového stolku, vzhlédl a vstal k vcházejícímu
manželskému páru.
„Dobrý večer, jsem šerif, volal jsem Vám,“ prohlásil.
„Ach, ano, jak to vypadá s těma kriminálníkama, co nám srazili dceru?“ zeptal
se naštvaný otec.
„Dostanou nejmíň dvacet let. Za vraždu prodavače a neposkytnutí pomoci
vaší dceři, plus ještě něco za tu loupež,“ odpověděl šerif s úsměvem. Manželka
vyčerpaně klesla do nejbližšího křesla.
„To je dobře, doufám, že tam shnijou,“ řekl manžel. Šerif přikývl a svalnatou
rukou pokynul na křeslo. V rohu místnosti seděla sestra. Doktor se zeptal, jestli si
dají kávu. Všichni přikývli. „Sestro, prosím,“ řekl doktor. Pohlédl na rodiče a poví
dá: „Je mi to líto, ale máme dva problémy. Vaše dcera utrpěla velké zranění hlavy,
a proto špatně slyší. Sluch se časem vrátí do původního stavu.
Otec přikývl a odpověděl: „To je dobře, naše dcera má výjimečný sluch.“
Matka vzhlédla a roztřeseným hlasem se zeptala, jak to bude s dceřiným zrakem.
Doktor jim pomalu začal vysvětlovat, že je to vážné, že v nejbližší budoucnosti
nebude možné zrak vrátit. Všechno bude záležet na pokrocích v medicíně. Dok
tor skončil, a v místnosti zavládlo ticho. Přerušovalo ho tlumené kňučení, které
se ozývalo od primářova stolu. Šerif vzhlédl ke stolu a říká: „Je mi to opravdu
líto. Když mí chlapi našli vaši dceru, tak vedle ní seděl zatoulaný pes bez obojku.
Detektivka podle čipu toho psa zjistila, že patřil starýmu Dickovi Brownovi, který
asi před rokem zemřel.“ Zamyslel se a prohlásil: „Dalo by se říct, že jí zachránil
život. Napadlo nás, jestli by si ho Vaše dcera nechtěla nechat.“ Ukázal ke stolu,
kde ležel krásný zlatý retrívr. Rodiče přikývli. Sestra jim s úsměvem podala nově
zakoupený obojek. Otec poklekl k psovi. Obojek mu utáhl kolem chlupatého
krku a prohlásil: „Tak mi Vám děkujem.“ Pokynul na pana doktora a šerifa. Ten se
usmál na psa vrtícího ohonem a řekl: „Nashledanou.“ Matka se mu zadívala do
těch modrých očí a s úsměvem řekla: „Děkujeme za vše, mi půjdeme dceři před
stavit nového člena rodiny.“ Společně, ruku v ruce, se otočili, opustili primářovu
kancelář a zamířili do pokoje číslo třináct.

Žádnou část textu není dovoleno užít nebo jakýmkoliv způsobem
reprodukovat bez písemného souhlasu autora, s výjimkou krátkých
citací nebo referátů, které tvoří součást kritického zhodnocení.
Copyright Jan Brogowski 2008
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Než začal dlouho očekávaný večer plesání, vedly k němu složité a
náročné přípravy. Už nikdy nikdo z nás nechce vybírat barvu a moto
šerpy, zkoušet nástup, vymýšlet proslov a jiné…
Takový výběr šerpy nás připravil minimálně o čtyři vyučující hodiny,
(pravda pro někoho to mohlo býti potěšující), a přesto polovina z nás
byla nesmírně překvapena, když na nás z krabice vykukovaly světle
modré šerpy s tmavě modrým textem. Tomuto výsledku předcházely
hádky, dívky versus chlapci, a chvílemi jsme připomínali politické
divadélko s tím rozdílem, že jsme za něj nedostali nechutně vysoké
finanční ohodnocení.
S motem to bylo podobné. Původně jsme chtěli použít hlášku,
kterou se naše třída vyznačuje, bohužel však žádná z nich nebyla
vhodná pro tuto společenskou událost. Proto jsme moto vybrali na
slepo z katalogu.
Stále to však byl slabý čajíček oproti nacvičování našeho tanečního
nástupu. Kluci zvolili stylovou hudbu a děvčata vymýšlela choreogra

Divadlo v Dlouhé i v tomto školním roce umožnilo našim studentům
stát se členy Klubu mladých diváků. Co to znamená? Každý přihlášený
student získal za 580 Kč šest vstupenek na různá divadelní předsta
vení. Cena vstupenek KMD je dotována z rozpočtu hlavního města
Prahy prostřednictvím Divadla v Dlouhé. Je otázkou, jaká nabídka
pro příští školní rok nám bude učiněna, budeli tento projekt magis
trátem opět podporován. Podmínky by měly být známy v červnu.
Letos se na naší škole našly opět na čtyři desítky studentů, kteří mají
zájem o divadlo a umění. Byla dána možnost všem, bez rozdílu věku
či studijního zaměření. Podle očekávání největší skupinu tvořili ti,
kteří završují maturitní studium. Je pravdou, že někteří „loňští“ mladí
diváci zůstali i pro letošek věrni. Na tomto místě bych chtěla všechny
zúčastněné pochválit za jejich vzorné společenské chování, které jim
mohou mnozí z jiných škol jen závidět. Nenásilná a pohodová atmo
sféra večerních představení, na něž jsem zrovna měla vstupenky, klid
ná, zajímavá, spontánní, avšak ze strany studentů nepovinná diskuse
o přestávkách jsou pro mě odměnou za vynaložené úsilí.
Studenti byli dle vlny zájmu rozděleni přibližně do dvou skupin,
a to podle toho, v jakém termínu uhradili požadovaný obnos. Ti roz
hodnější tak měli větší možnost vybírat si vstupenky pro měsíc září,
kdy v nabídce převažovala atraktivnější představení, zejména do „ka
menných“ divadel. I tak jsem se snažila, aby si každý ze členů Klubu
přišel na své a aby poznal různé divadelní stánky. Zvolený repertoár
čtrnácti představení znamenal nejen tituly směřující k učivu, ale i ta
díla, která jsou divácky nejžádanější. Mám na mysli Sluhu dvou pánů
v Národním divadle, kdy ve více jak čtyřech stovkách repríz nezapo
menutelný pan Donutil exceluje ve své hlavní roli. Studentidiváci
navštívili různá divadla: Národní, Stavovské, Divadlo Komedie, Švan
dovo divadlo, Divadlo Na Vinohradech, Městská divadla pražská se
svou scénou Divadla ABC, a nakonec i Divadlo Pod Palmovkou. Pro
některé, zejména pro ty mimopražské, to byla první možnost, jak je

fii. Po prvním návrhu tanečních kroků se kluci rozhodli distancovat
a prohlásili, že na ples nedorazí. Nakonec jsme se výměnami názorů
natolik unavili, a zázrakem jsme začali zkoušet. Po dlouhém a vysilu
jícím nácviku jsme došli k verzi, uspokující nás všechny, a ve finále se
nám nástup velice povedl, a v bocích se pohupoval i pan ředitel.
Ne vše se nám tak zdařilo, například jsme byli velice překvapeni
naší děravou plachtou, ale i tak jsme získali velkou finanční částku.
Zbytek večera proběhl „relativně v klidu“, pouze alkohol to po
někud komplikoval, a nejvíce asi panu moderátorovi, který měl
neustále problémy s uváděním. A dřív, než jsme se nadáli, přišel
neodvratitelný konec plesu, a jen velice neradi jsme se museli pře
sunout na after party.
I přes všechny nesnáze byl pro nás tento ples výjimečnou událostí
a užili jsme si ho. Všichni bychom si ho zopakovali, ale bohužel je jen
jednou za život.
P2

vůbec poznat, totiž i jejich jedinečnosti – základní kameny, foyer
s uměleckými díly, výzdobu – které tvoří vedle divadelní hry nezapo
menutelnost večera.
Zhlédnutá divadelní představení byla širokou škálou dramatických
žánrů, tituly mnohdy odpovídaly právě probíranému učivu a věkové
přiměřenosti. Ve výuce jsem věnovala prostor pro vyjádření hodno
cení hereckých výkonů a pro vyznění představení, také pro srovnání
s literární předlohou či filmovou podobou, pro seznámení s divadelní
kritikou či pro znovuoživení podstaty toho kterého žánru, jako je tra
gédie, komedie, báchorkovité drama, komedie dell´arte nebo politická
satira. Poznali jsme dramatizaci těch děl, která byla i zfilmována, za
zmínku stojí Hrabalovy Postřižiny, Havlíčkovy Petrolejové lampy s pa
nem Karlem Rodenem v roli zhýralého Pavla. Studenty jsem mnohdy na
základě vlastní zkušenosti upozornila na možnost zakoupit si divadelní
program, který obsahuje celý text divadelní hry; Národní divadlo je
za dnes symbolickou cenu 60 Kč vytvořilo – pro nás byl asi tak k ma
turitě nejpotřebnější Gogolův Revizor, Jiráskova Lucerna a Moliérův
Don Juan. V paměti nám zůstanou – vedle už zmiňovaných – ne
zaměnitelné herecké výkony S. Rašilova, J. Čvančarové, I. Janžurové,
T. Medvecké, J. Bouškové, M. Kačmarčíka, V. Limra, J. Prachaře, M. Vla
dyky, O. Víznera, L. Lipského a dalších.
A na co tedy nezapomeneme? Na Revizora, Dona Juana, Mikve,
Gazdinu robu, Její pastorkyňu, Lucernu, Sluhu dvou pánů, Maškará
du, Školu pro ženy, Tristana a Izoldu, Postřižiny, Petrolejové lampy,
Jistě, pane ministře!, Rock´ n´ Roll, ale i na slovácké nářečí či na pro
středí ultraortodoxní židovské komunity.
Citát Augusta Strindberga … „Divadlo je podivuhodná věc. Reži
sér nechápe, co chce autor, herci nerozumějí, co po nich chce režisér,
a diváci nevědí, co se děje na jevišti.“ … určitě pro zmíněná předsta
vení platil jen ve své kratší první části.
Libuše Haubeltová

Jim Carrey v hlavní roli ztvárňuje
postavu muže, který je zničen
rozchodem se svou přítelkyní.
Je znechucen životem. Jen se
jím tak protlouká. Než aby se
setkal s kamarády, raději se jim
vymluví. Avšak jednoho dne jej
jeden z nich pozve na seminář,
kam se odhodlá jít. Jde o to, že
skupina lidí – sekta – na všechno
říká yes – ano. Přistoupí na tuto
hru, a jeho život se jako mávnu
tím kouzelného proutku změní.
Naučí se mnohému novému, po
tká zajímavou ženu, je povýšen
v práci… na vše totiž říká ano.
Očekávejte happyend.
Markéta Kuchynková

„Před rokem… Za chladné říjnové noci… Rozbité
auto na prašné silnici… Muž… Dívka… Šílenství…
Bolest… A stíny… Můj Bože, ty stíny…“
Přesně tak začíná jeden z nejznámějších americ
kých komiksů plný krve a nenávisti. Nenechte se
odradit tím, že je to „jen hloupá obrázková knížka“,
příběh je velmi propracovaný a v pěti knihách –
Bolest, Strach, Ironie, Zoufalství a Smrt – najdeme
nejenom dějové odvíjení příběhů, ale také emocio
nální vývoj hlavního hrdiny Erika. Ten není jen další

Britney s novým albem Circus
potvrzuje, že je stále v rámci
dívčího mainstreamu první li
gou. Circus navazuje zvukem
a stylem na předchozí album
Black out. Album je jako dělané
pro to, aby lámalo žebříčky
hitparád. To také potvrzuje hi
tovka Womanizer. Pro Britney
se tak svítí na lepší časy, a spolu
s novým albem se jí vrátí určitě
dvojnásobek fanoušků. Album
Circus rozhodně stojí za po
slech.
Markéta Kuchynková

Na první pohled další tuctovka s pěknou 2D grafikou, jde
ovšem o pořádné RPG s tahovými souboji alias Final Fanta
sy. Hra je propracovaná do neuvěřitelných možností. Vy
tvoření vlastní roztomilé anime postavičky – od jejích vla
sů, barvy pleti, očí, až po temperament – to není všechno!
Dostanete svůj vlastní stan, do kterého nacpete i koupel
nu. Zajímavý děj hry vás zavede na opuštěný ostrov, kde
na vás číhají různá nebezpečí, od rozzuřených kuřat, až po
ohnivé draky. Když od vás dostanou „nakládačku“, dají se
i ochočit a prodat ostatním hráčům v této hře. Hra je onli
ne, takže se vám naskytne možnost procvičit si angličtinu
a získat si kamarády třeba v Japonsku. Hru lze stáhnout
zdarma na www.igg.com, ovšem potřebujete si registrovat
vlastní účet. Pokud to není překážkou, přeji vám příjemnou
zábavu s Říší divů.
Markéta Kuchynková

z řady nabušenců , kteří si hlava nehlava klestí cestu
ke své mstě pěstmi a nejnovějšími typy zbraní hro
madného ničení, je to člověk, který trpí pro ztrátu
své lásky, a v knihách ho lze poznat z mnoha stran,
čímž je lépe pochopitelný pro čtenáře. Celý příběh
je ztvárněn černobíle a myslím, že v některých scé
nách je to mnohem přijatelnější, při představě té
spousty krve a násilí.
Nedalo by se říci, že by ten komiks byl nějaký zá
vratně dokonalý, i když styl kresby je jedinečný,

a dokáže nahnat husí kůži, tak proč jen je tak ob
líbený? Říká se o něm, že je prokletý. Autor James
O´Barr jej stvořil po smrti své milenky a sám říká, že
je do každé jeho stránky vkládané takové množství
nenávisti, až je to malá vražda. Kdoví? Ale každý
vydavatel měl s touto knihou potíže. A samostatné
natáčení stejnojmenného filmu se neobešlo bez
malých, ale i větších tragédií.
Ačkoliv je příběh starší, na popularitě mu neubývá,
a u nás vyšel 16. 2. 2009.
Irena Hynková
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Arcidiecézní charita Praha založila projekt Adopce na
dálku® v roce 1993. Od té doby prostřednictvím dárců
z České republiky umožňuje vybraným dětem získat vzdělání
přímo v jejich přirozeném kulturním prostředí, a tím společně
s dalšími rozvojovými projekty. Zároveň podporuje rozvoj
celé komunity. Výhodou je vysoká efektivita, transparentnost
a trvalost výsledků tohoto způsobu rozvojové spolupráce.
V současné době projekt Rozvojového střediska ADCH
Praha – Adopce na dálku® pomáhá prostřednictvím dárců více
než 16 000 dětí v Indii, Ugandě, Kongu, Zambii, Thajsku,
Bělorusku, Litvě a Kazachstánu. Jedná se o děti z nejchudších
rodin, které z finančních důvodů dříve nemohly chodit do školy
a nebo by školu ze stejných důvodů musely předčasně opustit.

Za určitou roční částku získá dítě školné, školní pomůcky,
uniformu a základní zdravotní péči. 20 % příspěvku podporuje
cestou menších i větších projektů rozvoj komunity, ve které
dítě žije (např. kurzy alfabetizace pro rodiče/opatrovníky
dětí, rekonstrukce škol a další). Více informací o rozvojové
spolupráci v rámci projektu Adopce na dálku® najdete
v odkazu „Rozvojové projekty“.
Dítě píše svému dárci 2 dopisy ročně, partnerská organizace
posílá jednou ročně školní vysvědčení s aktuální fotografií
dítěte.
Podporovat dítě může nejen jednotlivec, ale i rodina, skupina
přátel, třída, škola nebo firma.

Více informací na www.charitaadopce.cz
Účet č. 749011/0100 u Komerční banky Praha 2
Dobročinnou akci pořádá Střední škola polygrafická, Praha, s. r. o.

V dnešní době si už moderní člověk život bez
virtuálních komunikací představit nedokáže.
A lidé starší zase nejspíš nevědí, co všechno by si
měli pod pojmem „virtuální komunikace“ vybavit.
Tato síť komunikací nám umožňuje překonávat
obrovské vzdálenosti a mluvit spolu za podmí
nek, za kterých by to jindy nešlo. Navíc je to té
měř zdarma, ceny paušálů za internet jsou dnes
již směšně malé, v porovnání s tím, co vše nám
jeho služby poskytují. Tudíž je výhodnější zvolit si
internetovou telefonii pomocí některých progra
mů, veřejnosti jsou známy například Skype než
drahé volání pevnou linkou. A chatování po ICQ,
či jiných obdobných programech, je zase poho
dlnější v tom, že tomu nemusíte věnovat veške
rou svou pozornost, ale dá se při tom využít čas
i jinak.
Je zajímavé, že dnešní mládež chatování pova
žuje přímo za plnohodnotnou činnost. Dospívající
přijdou ze školy a „jdou chatovat“. To může vést
k mnoha jevům. Ať už k těm, kdy se třináctiletá
dívenka vydává za sličnou blonďatou dvacítku,
několik pánů jí na to naletí, sejdou se, a dobře to
dopadnout nemusí, nebo k těm, kdy si nachá
zíme „internetové přátele“. Mnoho lidí toto se
znamování odsuzuje nebo mu nepřikládá žádný
význam – vždyť je to přece jen přes internet! Ale
už je nenapadá, že tento způsob vyhovuje napří
klad lidem introvertnějším, uzavřenějším. Internet
podporuje lidi, kteří se za sebe nebo za své vlast
nosti nějakým způsobem stydí, protože internet
a internetové komunikace si meze nekladou; mů
žete si vymyslet imaginární jméno, bydliště, pohla

ví, zájmy, práci… V tomto ohledu si nikdy nemůžete
být jisti, avšak já bych řekla, že tyto „internetové
hrátky“ se týkaly spíše dob, kdy internet začínal,
a že dnes je v tomto ohledu o něco bezpečnější.
Nevýhodou internetových komunikací je
ztráta vážnosti sdělovaného obsahu. V dobách,
kdy běžnou záležitostí nebyl ani telefon, se dalo
komunikovat pouze poštou a pravda společnost
také fungovala. Co bylo psáno, to bylo dáno, a člo
věk se to snažil za každou cenu dodržet, dnes, kdy
je tak jednoduché napsat: „Omlouvám se, dnes
mi to nevyšlo,“ chvíli před dohodnutým časem,
si říkáme, jakou ta naše slova mají vlastně váhu?
Rovnají se snad úsilí, které je třeba vynaložit, aby
našla adresáta? Pokud ano, je to smutné, a možná
by stálo za úvahu, jaké by to bylo, kdybychom se
občas k dopisům vrátili. Kdyby se dnes zhroutil
celý systém našich komunikací, tak by se ale na
předchozí zaběhlosti navázalo jen těžko.
Další nevýhodou je malá bezpečnost osobních
dat u většiny poskytovatelů internetových ko
munikací. Ve smluvních podmínkách, se kterými
musí každý uživatel souhlasit, než začne službu
využívat, je psáno, že poskytovatel má právo vyu
žít všechny vaše osobní údaje. Zavazujete se tím
to, že si s nimi poté může dělat, co chce, a vy už
s tím nebudete moci nic dělat. Je jen na každém
z nás, jak si nyní tuto informaci vezmeme k srdci
a jak s tím do budoucna budeme počítat.
Zkrátka pozitiv i negativ je na virtuálních ko
munikacích mnoho, budeme se snažit, aby nás ta
negativa během pár let nezahltila.
Mirela Rajčinová

Země

roční dar

minimální částka Kč/rok

variabilní symbol

Indie

dítě
student, bohoslovec

4 900 Kč
6 000 Kč

registrační číslo dítěte
registrační číslo dítěte

Uganda

dítě, student
bohoslovec

7 000 Kč
8 500 Kč

registrační číslo dítěte
registrační číslo dítěte

Litva

dítě, student

6 900 Kč

registrační číslo dítěte

Bělorusko

dítě, student

6 900 Kč

registrační číslo dítěte

Kazachstán

dítě, student

5 900 Kč

registrační číslo dítěte

Thajsko

dítě
student

5 500 Kč
7 000 Kč

registrační číslo dítěte
registrační číslo dítěte

Zambie

dítě
student

5 000 Kč
8 000 Kč

registrační číslo dítěte
registrační číslo dítěte

Kongo

dítě, student

7 000 Kč

registrační číslo dítěte

STŘEDNÍ ŠKOLA POLYGRAFICKÁ
PRAHA
Střední škola polygraﬁcká Praha, s. r. o., je
nástupcem Středního odborného učiliště polygraﬁckého. Jde o školu, která má více než 50ti letou tradici a mezi významné absolventy školy
patří například:
fotograf Jan Saudek
herečka Jitka Molavcová
majitel inzertních novin ANNONCE
Josef Kudláček
Škola poskytuje komplexní vzdělávací
služby v přípravě žáků na náročná polygraﬁcká povolání. Jsme profesní škola, kde
je velký důraz kladen především na praktické
dovednosti. Z tohoto důvodu mají naši absolventi vytvořeny podmínky k bezproblémové
zaměstnatelnosti.
V současné době připravuje SŠPP polygraﬁcké odborníky pro tiskárny, reprostudia,
vydavatelství a nakladatelství či reklamní
agentury a další subjekty participující na
oblasti graﬁckého průmyslu z celé České
republiky. Ke kvalitní profesní přípravě
žáků slouží moderní komplex školy s progresivní polygraﬁckou technologií v učebnách praktického vyučování a solidním zázemím teoretických učeben s audiovizuální
a laboratorní technikou. Aktuální novinkou
je instalace 5ti barvového ofsetového stroje
Heidelberg PM52 včetně CtP a kompletního
workﬂow. Díky těmto zařízením se škola
řadí mezi nejlépe vybavené v Evropě.

nabízí zvýšení resp. získání kvaliﬁkace
v oborech tiskař, knihař
a reprodukční graﬁk

Studium u nás Vám přinese:
Zvýšení kvaliﬁkace
Vyšší produktivitu práce
Bezproblémový přechod
na nové technologie
Kariérní růst
Plnění ISO 9000

V případě zájmu
o libovolný typ
studia kontaktujte
prosím
PhDr. Helenu Dudášovou
e-mail: dudasova@sspp.cz
mob.: 602 391 649

DÁLKOVÉ STUDIUM
S MATURITOU
pro vyučené tiskaře, knihaře,
reprodukční graﬁky
DENNÍ NÁSTAVBA S MATURITOU
pro vyučené tiskaře, knihaře,
reprodukční graﬁky
REKVALIFIKAČNÍ STUDIUM
S VÝUČNÍM LISTEM
pro zájemce o polygraﬁcké obory
s maturitou nebo výučním listem
v jiném oboru
REKVALIFIKAČNÍ KURZY
S OSVĚDČENÍM
pro zájemce o rekvaliﬁkaci v oboru
tiskař, knihař a reprodukční graﬁk

tel.: 274 866 120, www.sspp.cz, e-mail: sspp@sspp.cz

www.sspp.cz
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