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Milí čtenáři, 

právě před sebou máte asi nejdéle 
chystané číslo školního časopisu. Nejprve 
nám jeho vydání překazila epidemie 
koronaviru a jen o pár měsíců později – 
ano, hádáte správně – zase epidemie 
koronaviru. Ani nevíte, jak jsme šťastní, že 
se další vydání konečně dostalo k Vám. 

A protože vím, jak jste se na něj těšili, 
nebudu Vás zdržovat sáhodlouhými 
projevy a místo zákazů, kterých je v těchto 
dnech nad hlavu, Vám jménem celé 
redakce naopak přikazuji, abyste se 
pohodlně se usadili, zapomněli na všechny 
starosti a pustili se do objevování žhavých 
témat týkajících se lidské společnosti, 
kterými toto číslo doslova přetéká.  

Novinkou tohoto čísla jsou i audioverze 
některých článků, proto nás nezapomeňte 
sledovat na Facebooku a Instagramu. 

Za celý tým Dalekohledím Vám přeji 
pevné zdraví a mnoho příjemných chvil 
strávených s naším časopisem. 

 

Barbora Bukovinová
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Rozhovor: 
Mgr. Tomáš Válek  
 
Milí čtenáři, s novým školním rokem rozšířil 
řady našeho učitelského sboru pan učitel 
Tomáš Válek. Jeho aprobací je český jazyk 
a dějepis. Ráda bych Vám ho představila, 
a proto jsem jej požádala o rozhovor. 

 
Jak se vám na naší škole líbí?  

Po téměř dvou měsících mohu říci, že jsem na 
gymnáziu velmi spokojen. Samozřejmě že se mi 
po mé alma mater stýská, strávil jsem na ní 6 
let, a také ten studentský život byl o mnoho 
jiný, než je teď už v rámci pracovní činnosti.  

Byl jsem velmi příjemně překvapen z toho, jak 
mne žáci i mí kolegové a kolegyně přátelsky 
přijali i přes můj mladší věk. Jsem člověk spíše 
plachý a stydlivý, takže mi dlouho trvá, než 
si přivyknu na nové prostředí. Ovšem s Vaší 
podporou si myslím, že to bude cesta velmi 
snadná a že za nějaký čas úplně “zapadnu”.  

Co vás přivedlo právě na naši školu? 

Upřímně řečeno byla to souhra náhod. V rámci 
svého studia na univerzitě v Brně jsem dospěl k 
názoru, že v tomto městě chci zůstat, a tak jsem 
si v posledním ročníku magisterského studia  

 

začal “mapovat terén” a psát na gymnázia 
v Brně a jeho okolí. Musím říci, že získat místo 
na gymnáziu s aprobací čeština – dějepis je po 
Brně a jeho okolí téměř nedosažitelné, málo-
komu se to poštěstí. Mně se to ovšem stalo, 
a to jenom díky tomu, že paní profesorka 
Švarzbergerová právě odcházela do výslužby, 
a tak mne pan ředitel Vybíral zkontaktoval 
a informoval mne o tom, že na gymnáziu dojde 
právě k volnému místu mé aprobace. Takže 
jsem nabídku posléze přijal. Spousta mých 
spolužáků a spolužaček takové štěstí neměli, 
učí zejména na středních odborných školách 
nebo na základních školách.  

Kde jste studoval?  

Studoval jsem v Brně na Filozofické fakultě 
Masarykovy univerzity. Mám vystudované 
obory Učitelství českého jazyka a literatury pro 
SŠ i Učitelství historie pro SŠ. Takže se plně 
věnuji tomu, co jsem na vysoké škole studoval.  

Proč jste si jako své obory vybral právě češtinu 
a dějepis? 

Už od malička jsem si rád četl, a to díky mým 
rodičům, u kterých jsem právě četbu knih viděl. 
Viděl jsem, jak si čtou před spaním či 
odpoledne po obědě, takže jsem jaké malé dítě 
jejich činnost napodoboval. A dějepis patřil 
k mým oblíbeným předmětům, zejména na 
gymnáziu, což vedlo k tomu, že jsem se rozhodl 
právě v maturitním ročníku podat si přihlášky 
na tyto mé oblíbené obory.   

Co patří mezi vaše koníčky? 

Tak samozřejmě četba knih, zájem o historii. Je 
to nejenom součástí mé práce, ale také i životní 
náplně. Rovněž zde patří sportování – inline 
brusle, plavání, posilování, badminton, softball, 
procházky a turistika. Nerad chodím do posi-
loven, neposiluji pomocí závaží, ale pomocí 
vlastního těla. Kromě těchto aktivních činností 
si také zajdu rád do kavárny či do čajovny. 
Miluji deskové hry, hry na hrdiny (pokud znáte 
Dračí doupě), únikovky. Také hraju League of 
Legends, což už všichni určitě víte :-D. Ale i jiné 
počítačové hry, jako je kupříkladu Mafia - moje 
oblíbená  dále také sleduji seriály a filmy. Takže 
vidíte, že zájmy mám tak vyrovnané –dokážu se 
aktivně pohybovat i posedět u počítače.   
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Jaké žánry knížek nejraději čtete? Máte 
nějakého oblíbeného autora? 

Nejraději čtu psychologické romány či romány 
s tajemným nádechem. K mým oblíbeným 
autorům patří Dan Brown, Umberto Eco, Jan 
Neruda, Zikmund Winter, Kateřina Tučková či 
Miloš Urban.  

Jaký si myslíte, že jste byl žák? 

Myslím si, že jsem byl svědomitý a pilný. Co 
se týče samých jedniček na vysvědčení, tak ty 
jsem měl poprvé a naposledy v první třídě. I tak 
se mi většinou povedlo dosáhnout toho 
vyznamenání a horší známku na vysvědčení než 
dvojku jsem neměl.  

Moc často se nestávalo, že bych si neplnil své 
povinnosti. Už od první třídy jsem byl z domova 
zvyklý na režim, ke kterému mne rodiče 
směřovali – musel jsem si po příchodu ze školy 
nejdříve udělat úkoly, táta či máma to 
zkontrolovali, a až potom jsem mohl jít ven 
za kamarády nebo si hrát na počítači. Tento 
postup jsem ze zvyku uplatňoval také na 
střední (vystudoval jsem čtyřleté karvinské 
gymnázium) i vysoké škole (střední a vysokou 
už bez kontroly rodičů samozřejmě).  

Zažil jste distanční výuku jako student, máte 
obavy z toho, že ji zažijete jako učitel? 

Na vysoké škole ještě nebyla před koronou ta 
distanční výuka tak markantní. Samozřejmě že 
jsme měli nějakou e-learningovou podporu 
v rámci seminářů a přednášek, hodně jsme 
pracovali s Moodlem (na fildě Elfem), kde jsme 
museli vyplňovat úkoly a za ně nás pak připustili 
ke zkoušce. Ovšem distanční výuka (meety, 
zoomy apod.) způsobena koronou jako taková 
mne nepostihla, jelikož jsem v jarním semestru 
(únor - červen 2020) neměl žádné předměty 
(jako pečlivý a uvědomělý student jsem je měl 
všechny hotové), pouze jsem psal v teple 
domova diplomovou práci a připravoval se na 
státní zkoušku. 

Co mne nezabije, to mne posílí. Určitě to 
zvládnu, je to dobrá zkušenost.   

Co či kdo Vás dovedl k této profesi? 

K poslání učitele mne dovedla působnost v turi-
stickém oddíle, který jsem navštěvoval už jako 

desetiletý a během dovršení mé plnoletosti 
jsem v oddíle působil jako instruktor. Takže 
jsem se dokázal za ta léta vyšplhat od 
normálního člena oddílu přes rádce družiny 
(můžeme říci jako takového patnáctiletého 
vedoucího, co se stará o šesti či sedmičlennou 
skupinu dětí) po člena vedení oddílu.  

Jak se připravujete na hodinu vy? 

Připravuji se skoro celý den, je to velmi 
náročné, ať už vymyslet aktivity, vytvořit 
prezentace, opravit úkoly, opravit testy, či 
si nějakým způsobem tu hodinu naplánovat.    

Chtěl jste být odmala učitelem? 

Jako hodně malé dítě jsem toužil stát 
se farářem, protože mě hodně fascinoval znak 
kříže. Po příchodu na základní školu se to 
obrátilo, chtěl jsem se stát lékařem, ale také 
jsem si jako prvňáček hodně hrával i na učitele 
– musel jsem mít svůj klasifikační notes, rozvrh 
hodin, mamka s taťkou museli psát testíky atd. 
Povolání učitele bylo na základní škole pro mne 
na druhém místě, avšak na gymnáziu se to 
překlenulo, jelikož jsem tam zjistil, že fyzika 
a chemie nejsou zrovna předměty, co mi jdou. 

Jaké byly Vaše oblíbené předměty a byly 
nějaké předměty, které jste zrovna 
„nemusel“? 

Mezi oblíbené předměty samozřejmě patřil 
dějepis a čeština (zejména literatura), také 
matematika, ze které jsem maturoval, 
i společenské vědy (rovněž můj maturitní 
předmět). Chovám úctu ke všem předmětům, 
každý předmět/věda/obor je svým způsobem 
pro člověka důležitý. Na druhou stranu jsem 
rád, že jsem si kvantovými čísly, stereometrií, 
reakční kinetikou, acidobazickými rovno-
váhami, termodynamikou či binomickou větou 
úspěšně prošel a že se jimi zabývat už 
nemusím.  

Cestujete rád, pokud ano, tak kde se Vám 
nejvíc líbilo?  

Miluji hory víc než moře. Mám rád místa 
Malých Fater, Vysokých i Nízkých Tater. 
Beskydy mám celé prochozené díky oddílu, ale 
na takové Šumavě jsem ještě nikdy nebyl.  
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Telegraficky  

Oblíbený film: Společnost mrtvých básníků, 
Maska (mám hodně rád Jima Carreyho, Robina 
Williamse, Toma Hankse, Meryl Streep) 

Oblíbená barva: modrá, oranžová  

Oblíbené zvíře: větší pes (zlatý retriever, 
border kolie, stafordšírský teriér)  

Oblíbené jídlo: miluji palačinky (na slaný 
i sladký způsob – doporučuji v Brně 
palačinkárnu Panksy) 

Oblíbený zpěvák: nemám žádného, ale 
v dětství jsem měl rád Michaela Jacksona (v 90. 
letech to byla velká hvězda a velmi mne 
fascinovaly jeho klipy, co se tehdy vysílaly v Esu, 
byly naprosto jedinečné a dokonalé) 

Oblíbená zpěvačka: taktéž nemám vyhraněnou 

Oblíbená skupina: Imagine Dragons  

    
 Markéta Fiemová, sekunda 

 

PRO A PROTI 

V tomto čísle školního časopisu bude rubrika 
„pro a proti“ vypadat trošku jinak. Rozhodly 
jsme se, že se na názor zeptáme i někoho 
jiného. Zde si můžete přečíst shrnutí odpovědí, 
a posoudit, jestli máte stejný, nebo rozdílný 
názor. Přejeme hezké čtení! 

PRO 

Možnost manželství by měla být pro všechny 
stejná. Všichni jsme lidi bez ohledu na naši 
orientaci, a proto bychom měli mít všichni 
stejná práva i co se týče manželství. Každý z nás 
je jiný, takže nemusíme mít všichni stejnou 
sexuální orientaci, a hlavně to je něco, co 
člověk neovlivní. Není důvod, aby 
homosexuální páry neměly mít stejná práva 
jako heterosexuální. Další plus je to, že většina 
partnerů uzavírá sňatky, aby mohli založit 
rodinu, a hodně stejnopohlavních párů děti 
adoptuje, čímž poskytnou domov dětem, které 
s biologickými rodiči neměly mnoho štěstí. 

Není přece vždy nutné mít rodiče opačného 
pohlaví. 

PROTI 

Na druhou stranu, je hodně rodin, kde jsou děti 
vychovávány k tomu, že děti s rodiči stejného 
pohlaví jsou „divné“, a ostatní by se jim mohli 
posmívat, nebo je dokonce šikanovat. To může 
mít špatné následky, co se týče mentálního 
zdraví dítěte. Objevují se i názory, že 
stejnopohlavní páry jsou proti přírodě.  

Je jen na vás, jestli s tímto tvrzením souhlasíte, 
nebo ne. 

 

Julie Čechová a Markéta Coufalová, kvarta 

 

Ze šuplíku 
Milí čtenáři, byli bychom špatným 

časopisem, pokud byste se na našich 

stránkách nesetkali s literární tvorbou 

našich studentů. Víme, že psát pro 

veřejnost není vůbec jednoduché. Pokud ale 

máte nějaký text, který stojí za to, zašlete 

nám jej do redakce na náš redakční email: 

dalekohledim@gmail.com. Každý váš 

příspěvek uvítáme. 
 

Zamilovaná dívka 
Jeden nůž v jedné ruce. 
Ten pohled mi trhá srdce. 
Jeden pohyb, jedna rána. 
Vykrvácíš zítra z rána. 
 

Jedna holka, jedna láska. 
Jeden kluk a jeho kráska. 
Bezmocná ses cítila. 
A tak jsi to skončila. 
 

Jeden chlapec, jedna dívka. 
Už je konec. Zhasla svíčka. 
 

anonym 

mailto:dalekohledim@gmail.com
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Psychické poruchy 
Každý den kolem sebe potkáváme plno lidí a ani 
si nemusíme všimnout, že s nimi něco není 
v pořádku. Ta veselá holka z autobusu možná 
trpí depresemi a ten vousatý chlap ze zastávky, 
co každé ráno pije kafe z automatu, může 
klidně být schizofrenikem. Psychické poruchy, 
jinak řečeno také duševní choroby jsou zákeřné, 
a co je nejsmutnější, čím dál tím víc rozšířené. 
Nyní rozlišujeme necelých 400 duševních 
poruch, zatímco na začátku 20. století pouhých 
několik desítek. Tento nárůst je pravděpodobně 
způsoben lepší diagnostikou chorob (leváci, či 
homosexuálové opravdu nejsou psychicky 
narušeni, jak se dříve lidé domnívali) a také 
skutečným zvýšením počtu druhů onemocnění, 
například kvůli rostoucímu stresu 
každodenního života. 

Jak dělíme psychické poruchy? 

Psychická onemocnění jsou dělena do skupin 
podle DSM (Diagnostický a statický manuál 
duševních poruch – americká příručka), nebo 
jím inspirovaným MKN (Mezinárodní statická 
klasifikace nemocí a přidružených zdravotních 
problémů). Podle ní se psychické poruchy dělí 
takto: 

Organické duševní poruchy včetně 
symptomatických poruch: poruchy způsob-
bené onemocněním, poraněním, nebo jiným 
poškozením mozku. Tyto poruchy bývají 
rozšířené hlavně u starších lidí. Patří k nim 
např. vaskulární demence, nebo demence 
u Alzheimerovy choroby. U obou dochází 
k postupné ztrátě krátkodobé paměti, úbytku 
motivace a poruchám chápání, uvažování 
a řeči. 

Duševní poruchy a poruchy chování způsob-
bené užíváním psychoaktivních látek: Mezi 
tyto poruchy řadíme například chronický 
alkoholismus, alkoholickou paranoiu nebo 
toxikománii (závislost na drogách). 

Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy 
s bludy: Sem patří různé  schizoafektivní 
poruchy, poruchy s trvalými bludy a 
samozřejmě schizofrenie. To, že je  

 

 

schizofrenik člověk s rozdvojenou osobností, je 
velice nepřesné a zjednodušené. Schizo-frenie 
je totiž choroba vyznačující se především 
sluchovými halucinacemi, paranoidními bludy,  
zmatenou řečí a myšlením či neschopností 
pořádně pociťovat emoce. Není tedy totožná s 
disociativní poruchou identity (DID), která se 
vyznačuje rozpolcenou myslí a mnohočetnou 
osobností.                                      

Afektivní poruchy (poruchy nálady): do této 
skupiny řadíme např. periodickou afektivní 
poruchu, nebo bipolární afektivní poruchu, 
jinak řečenou maniodepresivní psychózu, při 
níž dochází ke střídání deprese (stav hlubokého 
smutku) a mánie (nepřiměřeně veselá až bujará 
nálada).   

Neurotické‚ stresové a somatoformní 
poruchy: různé fobie, úzkostné choroby nebo 
např. tzv. obsedantněkompulzivní porucha. 
Člověka, který poruchou trpí, trápí nepříjemné 
myšlenky a úlevu od nich nalézá tak, že 
opakovaně provádí určitou činnost. 

Syndromy poruch chování spojené s fyzio-
logickými poruchami a somatickými faktory: 
vady příjmu potravy - mentální anorexie, 
mentální bulimie nebo třeba nespavost.  

Poruchy osobnosti a chování u dospělých: 
porucha osobnosti (psychopatie/anomální 
osobnost), kleptomanie – nutkání odcizovat 
většinou drobné, či nehodnotné předměty.    

Mentální retardace: lehká mentální retardace, 
střední mentální retardace atd.                               

Poruchy psychického vývoje: například dětský 
autismus nebo Aspergerův syndrom.                    

Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle 
v dětství a v dospívání: separační úzkost, 
porucha aktivity a pozornosti, elektivní 
mutismus (neschopnost mluvit v určitých 
situacích nebo s určitými lidmi). 

Psychické poruchy jsou holt závažné, občas 
dosti nebezpečné. Za řadu z nich může právě 
stres. A stres, to je zabiják… Tak ho zkusme 
omezit. 

Eszter Dicko, kvarta 
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ROZHOVOR: 
Mgr. Petr Marek 
 „Hlavní je určitá zvědavost a 
zájem o obor.“ 

Petr Marek před patnácti lety absolvoval 
židlochovické gymnázium a o pět let později 
dokončil svá studia sociologie na Fakultě 
sociálních studií (FSS) Masarykovy univerzity 
v Brně. Nejprve se však zabýval také studiem 
politologie a bezpečnostních a strategických 
studií. Nyní pracuje v logistice a IT. Co je vlastně 
sociologie, co zkoumá a co všechno může 
ovlivnit? Odpovědi najdete v rozhovoru.  

Co bylo Vaší motivací ke studiu nejen 
sociologie, ale i dalších oborů, tedy politologie  
a bezpečnostních a strategických studií? 

Původně jsem chtěl studovat práva. Tam ale 
měli jiný typ přijímací zkoušky než na FSS. Takže 
to byly ryze praktické důvody. Politologie 
a bezpečnostní a strategická studia byla 
zpočátku mým hlavním zájmem, protože 
se jednalo o relativně nové obory. Sociologie 
byla jen jakýmsi doplňkem.  

Jaké je v těchto oborech uplatnění, pokud je 
někdo vystuduje?  

V případě politologie a bezpečnostních a stra-
tegických studií je to spíše akademická sféra  
a případně nějaký neziskový sektor nebo 
poradní funkce.   

Co by měl mít správný sociolog za před-
poklady, co by měl znát a umět?  

Hlavní je určitá zvědavost a zájem o obor. Asi 
by měl mít cit pro společnost a schopnost 
uvažovat. V neposlední řadě hraje roli 
všeobecný rozhled, protože už i přijímačky jsou 
takto nastavené.  Ve skutečnosti se všechno, co 
by měl student sociologie mít, ukáže až 
v okamžiku, kdy zjistí, co je její náplní.  

Měl by sociolog podávat spíše subjektivní 
nebo objektivní pohled na společnost?  

To je jedno z témat, o kterém sociologie 
 

 

neustále diskutuje. Polovina sociální teorie je 
právě o tom, jak se vypořádat s neobjektivitou 
sociologů a sociologie vůbec.  

Definice sociologie říká, že je to systematické 
zkoumání sociálního chování a lidských 
skupin, rozbor jevů a procesů probíhajících ve 
společnosti. Pojďme si to rozebrat. 
Systematické zkoumání, jaký je systém, 
postupy, metody? 

Existují dvě hlavní metody zkoumání, a sice 
kvantitativní a kvalitativní analýza. 
Kvantitativní analýza neboli nazírání vychází 
z určitých dat, která se získávají buď primárně 
dotazníkovým šetřením, nebo sekundárně, 
tedy z jiných zdrojů. Pokud se do této metody 
zapojí ještě informatika, je to velice efektivní. 
Takto sociologie působí třeba v rámci různých 
informačních agentur, novin, prostě tam, kde je 
potřeba zpracovávat nějaká data a dávat jim 
smysl.  

Jak funguje kvalitativní analýza?  

Kvalitativní analýza je náročnější a nemá 
takovou prestiž. Tento přístup není tak 
jednoduše uchopitelný jako právě metoda 
kvantitativní. Příkladem kvalitativní analýzy 
jsou víceméně strukturované rozhovory, což je 
časově náročné a každý může v těch 
rozhovorech hledat něco jiného a zkoumat je 
z různých úhlů pohledu.  Já jsem absolvoval 
něco, čemu se říká „grounded theory“ 
(zakotvená teorie). Týkala se toho i moje 
magisterská práce. Shodou okolností jsem 
ji dělal tady, na židlochovickém gymnáziu.  

Jak moc je sociologie ovlivněna psychologií? 

Psychologii chápu laicky spíš jako jakousi 
šablonu. Vlastně Vám nejde o to poznat, 
co člověk cítí a vnímá, ale o to zjistit, jak zapadá 
do předdefinovaných kategorií. Na druhou 
stranu sociální konstruktivizmus z psychologie 
čerpá dost.  

Sociologie dokáže být taky oproti psychologii 
velmi kritická ve smyslu zpochybňování 
diskurzů (diskurz – náplň, soubor metod – 
pozn. red.) ostatních sociálních a nesociálních 
věd. Mezi ně patří právě psychologie, ale dost 
často i ekonomie. Ta může být někdy 
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paradoxně považována za určitého nepřítele 
sociologie.  

Proč zrovna ekonomie?  

Ekonomie je sociální věda, která se ale 
prezentuje jako věda přírodní. A je tak 
mnohými i chápána. Pracuje s čísly, ta jsou však 
opřena o sociální jevy. Není to však jen nepřítel, 
ekonomie je vlastně základ sociologie. Myslím 
si, že sociologie se do určité míry odštěpila 
právě od ekonomie.  Průnik těchto dvou 
odvětví je značný, kritika ekonomie ze socio-
logických pozic obrovská.  

Sociologie se zabývá lidskými skupinami a jevy 
ve společnosti. Jak můžeme definovat skupinu 
a jak ji odlišujeme od společnosti?  

Úplně jednoduše a obecně se dá skupina 
definovat jako množina lidí, kde jsou více než 
dva jednotlivci. Společnost se liší od skupiny 
tím, že má různé instituce (instituce školy, 
rodiny, …) a uvnitř těchto institucí probíhají 
nějaké interakce. O tom rozdělení a definování 
skupin a společnosti je možné diskutovat 
hodně dlouho … 

Sociologie zkoumá procesy a jevy ve 
společnosti. Již jsme zmínili případ obalu od 
jogurtu. Čím dalším se sociologie zabývá?  

Dělá například výzkumy evropských hodnot 
napříč Evropou a sociologové poté interpretují, 
co ta data znamenají. Na tom se podílí 
i politologie, která však využívá sadu 
sociologických metod.  

Vyplývá mi z toho správně, že na sociologii 
stojí většina společenských věd? 

Ano, sociologie je královna všeho, až na tu 
ekonomii. Většina těch humanitních oborů 
používá, nebo by měla používat sociologické 
metody.  

Ovlivňuje sociologie i žurnalistiku?  

To jsou dva svébytné obory.  Z mého pohledu 
žurnalisti nejdou tolik do hloubky věci, jako to 
často dělají sociologové.  

Strávil jste nějaký čas v Dánsku, mohl byste 
trochu tento studijní pobyt přiblížit?  

V Dánsku jsem v rámci Erasmu strávil semestr.  

Celý Erasmus začínal jazykovým kurzem. Ale 
ono to není dost často úplně o studiu, ale spíše 
o konektivitě v rámci Evropy. Cílem je, aby 
student získal kontakty a známé z jiných zemí. 

Proč jste u sociologie nezůstal? 

Čistá sociologie mě úplně neláká. Měl jsem v 
plánu dělat doktorát, ale neměl jsem téma  
a vlastně ho nemám pořád. Po skončení studia 
a nástupu do firmy jsem jako čerstvý absolvent 
měl tendenci sociologické věci řešit. Když jsem 
však přešel jinam a začal dělat spíše analytické 
věci, začal jsem zároveň hledat způsoby, jak to 
řešit chytřeji a sofistikovaněji, aniž bych do 
toho musel vkládat tolik úsilí. Měl jsem štěstí. 
Můj nadřízený znal základy programování, 
které mi předal a já na tom potom mohl stavět. 

Na závěr Vás poprosím o malý vzkaz pro naše 
čtenáře, kteří třeba uvažují právě o studiu 
sociologie nebo jiných humanitních věd … 

Studenti by vzdělávání neměli brát jako 
přípravu na povolání, ale především jako 
rozšíření svých znalostí (alespoň na 
bakalářském stupni) a schopností. Důležitá je 
podle mě také multidisciplinarita, nebát se 
studovat více oborů, jít na více škol. Díky více 
oborům je možné zjistit, co chce člověk dělat, 
protože já to na gymplu nevěděl.  

 

Barbora Bukovinová, oktáva 
 

Rébus 
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 První dny na nové škole 

První dny na 

nové škole 
S novým školním rokem k nám přišli noví 

studenti a studentky, a tedy i posily našeho 

redakčního týmu.  Všichni si jistě pamatujeme, 

jaké to bylo, když jsme přišli na úplně novou 

a jinou školu. Mají to letošní primánky stejně 

jako vy? Jejich pohled na první dny na naší škole 

najdete níže. Příjemné čtení. 

 

Adéla Guňková 

Člověk ve svém životě musí udělat spoustu 
důležitých rozhodnutí, která mohou ovlivnit 
jeho život a je jenom na něm, jak se zachová… 

Jedno rozhodnutí čekalo i mě. Mám podat 
přihlášku na gymnázium, nebo radši ne? Když 
jsem ji ale poslala, věděla jsem, že už nemohu 
couvnout. Že už není cesty zpět. 
Pak jsem jen netrpělivě čekala, jak vše 
dopadne. Jakmile jsem se dozvěděla, že mě 
opravdu přijali, skákala jsem radostí skoro až do 
stropu. Zároveň jsem ale věděla, že se v mém 
životě ledacos změní. Už to nebude takové jako 
na základce, nikdo mě za ručičku vodit nebude. 
Čeká se ode mě samostatnost, svědomitost, 
pracovitost a všechny ty nejlepší vlastnosti 
člověka. 
Celé prázdniny mi v hlavě hlodala myšlenka. 
Jaký bude kolektiv? Najdu si kamarádky? 
Co když budou učitelé přísní? Třeba se mi tam 
nebude vůbec líbit…. 

V září se ale všechny moje obavy rozplynuly. Asi 
po týdnu jsem našla tu nejlepší kamarádku. 
Kolektiv ve třídě také není k zahození. Učitelé 
se prozatím snaží víc, než je zvykem. A ty 
nejlepší vlastnosti? Na ty mám ještě do oktávy 
čas. 
 

Klára Hlavatá 
 

V září jsem přestoupila ze základní školy 
Opatovice na naše gymnázium. Byla to pro mě  

 

 

velká změna a musím přiznat, že příjemná. To, 
co se mi velmi líbí, je vstřícnost a pomoc všech 
učitelů. Výuka zde je daleko podrobnější 
a zajímavější než na bývalé škole. Dále se mi na 
nové škole líbí rozmanitost témat, která 
probíráme. Trochu mi vadí přecházet na výuku 
výtvarné výchovy do budovy sokolovny, 
protože ztratíme určený čas na kreslení, 
vyrábění atd. V současné době při distanční 
výuce mi velmi chybí kontakt s mými kamarády 
a našimi učiteli. 

 

Ema Vymazalová 

Jako úplně první mě na Gymnáziu Židlochovice 
zaujala krásná budova školy a veliká zahrada, 
když jsme projížděli kolem s rodiči. O to větší 
byla moje radost, když jsem byla přijata 
ke studiu na této škole. Hned první den se mi 
zalíbil i interiér školy.  

Postupně poznávám své nové učitele, kteří jsou 
mnohem náročnější a „tvrdší“, než učitelé na 
základní škole, které jsem měla, ale jsou 
příjemní a působí na mě dobrým dojmem. 
Hodně fajn jsou i mimoškolní aktivity, jako 
konverzační kroužek z angličtiny. 

Velikým zážitkem pro mě byl adaptační kurz, 
kde jsme měli možnost se společně s novými 
spolužáky lépe poznat. Jsem ráda, že nám to 
vyšlo ještě před zahájením distanční výuky. 

 

Marie Všetičková 

Na naší škole se mi líbí to, že hned vedle je 
jabloň, ze které si žáci mohou libovolně trhat 
jablka. Také se mi líbí, že se testy nějak dlouho 
nezdržují. Moc se mi nelíbí příliš krátké 
přestávky. Na začátku toho na mě bylo moc, 
musela jsem se přihlásit do Bakalářů, na Google 
Classroom a potom na Umíme to. Probírání 
látky v jednotlivých předmětech je mnohem 
rychlejší, než jsem byla zvyklá, v českém jazyce 
jsme například probrali alespoň tři velká 
témata.  
Na naší škole se mi ale přesto líbí. 
 

studentky 1. ročníku Gymnázia Židlochovice 
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Jana Peštuková, sekunda 
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 RPG díl 3.: RPG dnes 

RPG díl 3.: 
RPG dnes 
V předchozích dvou dílech jsme si představili 
koncept RPG, jak se hrají, jejich vznik a morální 
paniku okolo nich v 80. letech. V tomto díle se 
zaměříme na populární a zajímavé stolní RPG 
hry dnešní doby. 

Dungeons & Dragons (5. edice): Dungeons 
& Dragons je celosvětově nejznámější 
a nejprodávanější hrou z kategorie stolních 
RPG a i v ČR je společně s Dračím doupětem 
nejpopulárnější.  Co kromě značky nabízí 
Dungeons & Dragons oproti mnoha dalším 
fantasy RPG? Především svou rozsáhlou 
podporu ze strany fanoušků a vydavatele. 
Existují tisíce stran oficiálních dobrodružství 
a světů a nespočet těch neoficiálních. Pokud 
hledáte (relativně) jednoduchý a funkční 
systém nebo jako DM (vypravěč) nechcete 
trávit hodiny přípravou prostředí a příběhu pro 
vaši hru, tak je pro vás Dungeons & Dragons 
ideální. Bonusem je také to, že základní 
pravidla (která neobsahují všechna povolání 
a rasy) jsou zdarma ke stažení na oficiálních 
stránkách hry a že existuje neoficiální český 
překlad pravidel a většiny rozšiřujících příruček, 
který také najdete na internetu. (Zajímavost: 
Pravidla 5. edice Dungeons & Dragons se 
dolaďovala formou obřího playtestu, ve kterém 
si šlo stáhnout základ pravidel a psát k nim 
připomínky a nápady na zlepšení. Tohoto 
playtestu se zúčastnilo přes 175 000 lidí.) 

Pathfinder: Pathfinder začal vznikat v roce 
2007, poté, co se mnoha zaměstnancům 
vydavatelství Paizo Publishing, které vydávalo 
různé doplňky k Dungeons & Dragons, nelíbily 
změny v licenci 4. edice Dungeons & Dragons, 
a tak se rozhodli raději vyvinout vlastní RPG. 
Vznikl Pathfinder, RPG založená na upravených 
a rozšířených pravidlech tzv. 3,5. edice 
Dungeons & Dragons, která ještě vyšla pod 
uvolněnější otevřenou licencí. Podle odhadů 
byly prodeje Pathfinder podobné, ne-li vyšší 
než 4. edice D&D. V roce 2019 poté vyšla druhá 
edice Pathfinderu. Pathfinder dodnes světově 

zůstává asi největším konkurentem hry 
Dungeons & Dragons. 

Fate Core: Fate Core (lze se setkat i s ozna-
čením Fate 4. edice) je zajímavé především tím, 
že není spjato s žádným prostředím, ale lze 
pomocí něj hrát jakýkoliv žánr. Zvláštností 
tohoto systému jsou používané kostky – jedná 
se o 4 tzv. Fudge kostky (někdy se lze setkat 
i s označením Fate kostky), což jsou šestistěnné 
kostky, které mají na dvou stranách plus, na 
dvou stranách mínus a dvě strany prázdné. 
Také existuje zjednodušená verze tzv. Fate 
Accelerated Edition (FAE), kterou bych vřele 
doporučil všem, kteří chtějí začít s RPG. Fate 
Core i Fate Accelerated Edition jsou navíc 
zdarma ke stažení na stránkách Evil Hat 
Poductions a navíc existuje jejich neoficiální 
český překlad. (Zajímavost: Původně byl název 
FATE používán jako zkratka z Fantastic/Fudge 
Adventures in Tabletop Enviroment (Fate 
vychází z RPG Fudge), teď už se ale název Fate 
používá jenom ve významu osud.) 

Dračí doupě: Dračí doupě bylo prvním českým 
RPG, které vzniklo. Jednalo se do určité míry 
o klon Dungeons & Dragons. Existují tři různé 
hry s názvem Dračí doupě, které ale kromě 
vydavatele nemají moc společného: původní 
Dračí doupě a jeho verze, Dračí doupě plus 
a Dračí doupě II. Osobně ale nemám žádné 
zkušenosti s Dračím doupětem, takže budeme 
vděční, pokud budete ochotní napsat o něm 
samostatný článek. 

Fate kostky (www.planetaher.cz) 

Vojtěch Kocman, kvarta 
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 Židovská kuchyně 

Židovská kuchyně 
Židé jsou národem, který se od ostatních 
v mnohém liší a ve společnosti občas výrazně 
vybočuje. Jejich víra by ještě nebyla takovou 
kuriozitou, bylo a stále je plno lidí, kteří věří 
v Boha, více bohů, nebo třeba v něco úplně 
jiného. Židé jsou ale osobití hlavně tím, že jim 
jejich víra výrazně zasahuje do osobního života, 
ať už jde o oblečení, svátky, nebo dokonce 
i stravovací návyky. Ano, židé se řídí Tórou 
i v kuchyni… 

Judaismus kouká svým vyznavačům až do 
talíře, a to doslova. Pravidla pro to, jak, co a kdy 
mohou jíst, nalezneme nejen v již zmíněné 
Tóře, ale i v Talmudu (další náboženský text) 
a také v kodexu Šulchan Aruch, tedy „Prostřený 
Stůl“. I když byli a stále jsou židé roztroušeni ve 
všech koutech světa, jejich tradice a jídla zůstali 
stejné, a to kvůli povinnosti dodržovat pravidla 
známa jako „kašrut“. V kašrutu je určeno třeba 
to, která jídla jsou zakázaná a která jídla jsou 
takzvaně „košer“, tedy čistá nebo povolená. 
Ze savců lze získat „čisté“ maso třeba z ovce, 
krávy, či dalších, kteří jsou zároveň 
sudokopytníky i přežvýkavci. Mezi zakázané, 
nečisté maso podle těchto pravidel patří třeba 
vepřové nebo koňské. Z ptáků se považují za 
rituálně čisté, dá se říct, prakticky všichni 
domácí a někteří volně žijící, jako třeba bažanti. 
Pokud jde třeba o ryby, za košerné se považují 
pouze ty, které mají šupiny a kladou jikry, tedy 
mezi ně nepatří třeba úhoř, či jeseter. Židé 
nemají povoleno jíst ani žádné mořské plody 
nebo obojživelníky. Kromě povolených a 
nepovolených jídel je tu ale i řada neutrálních, 
tedy vždy čistých surovin, nazývaných „parve“. 
Do této skupiny jsou řazeny kupříkladu vejce, či 
různé suroviny rostlinného původu a mohou se 
kombinovat jak s masitými tak mléčnými jídly. 
Tím se dostáváme k dalšímu pravidlu ohledně 
dělení jídel, a to na masité a mléčné.  Maso 
a mléko, nebo výrobky z něj, se nikdy nesmí 
míchat a smí se jíst po sobě až uplynutí určité 
doby. K přípravě masitých a mléčných má 
každá domácnost rozdělenou kuchyni, 2 sady 
většinou identických příborů, nádobí a dokonce 
i utěrek. Chudší rodiny musí nádobí po jídle 
umývat horkou vodou, aby bylo rituálně čisté 
a mohlo se z něj jíst znovu. Každá židovská  

 

komunita má i vlastního řezníka (tzv. šochet), 
a to kvůli pravidlu, které přesně určuje, jak 
se mají zvířata usmrcovat – řezem do krční 
tepny aby zemřelo rychle. U konzumace masa 
také nesmíme opomenout, že židé se štítí 
požívání krve věříce, že v ní přebývá duch 
zvířat, nechávají tedy maso před zpracováním 
máčet v soli, aby měli jistotu, že všechna krev 
bude pryč.  

šoulet (www.toprecepty.cz) 

kuglu (www.bonappetit.com) 

Můžeme tedy vidět, že židé mají celkem přísné 
stravovací návyky… Tataráček bychom si u nich 
asi nedali. Přesto se ale z košer surovin dá 
připravit plno lahůdek, ať už s výraznou příchutí 
česneku, nebo lahodným souzněním chutí 
ovoce a skořice, kterou nalezneme nejen ve 
sladkostech, ale i v kombinaci s masem. Mezi 
nejznámější židovské pokrmy patří například 
šoulet, který se jí hlavně o šabatu, skořicový 
cimes, „cibulový koláč“ zvaný kuglu a samoz-
řejmě také typický nekvašený chléb. Myslím si 
tedy, že když oželíme naše vepřo, knedlo, zelo, 
zní židovská kuchyně opravdu lákavě! 

 

Eszter Dicko, kvarta 
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Učitelská anketa 
Cílem této ankety bylo zjistit, jaký názor mají 
naši vyučující na LGBTQ+ komunitu. Odpovědi 
dotázaných učitelů si přečtěte níže. 

 

Mgr. Vendula Provazníková 

Na LGBT asi nemám žádný názor... V běžném 
životě a kontaktu s lidmi vůbec neřeším, jestli 
je někdo L nebo G nebo B nebo T nebo jiné 
písmeno (Jak se v tomto případě označuje 
heterosexuální většina?) A názor na komu-
nitu... Asi jako na Spolek zahrádkářů... chtějí-li 
se lidé podobných zájmů sdružovat a navzájem 
si pomáhat, ať tak klidně činí. 

Mgr. Kateřina Žáková 

Otázka mě docela zaskočila, nikdy jsem o tom 
nepřemýšlela. Na LGBTQ komunitu asi nemám 
žádný názor. Pokud mě ostatní svým názorem 
neomezují nebo neobtěžují, nemám s ničím 
problém. K ostatním, a to, doufám, platí i pro 
studenty, přistupuji podle toho, jak se chovají 
ke mně a k sobě navzájem. Naopak mi vadí, 
když někdo odsuzuje jiné jen na základě 
tak povrchních věcí jako jsou právě sexuální 
orientace nebo i rasa. Co mi připadá zbytečné 
a někdy právě až obtěžující jsou různé pochody 
a jiné akce na podporu členů LGBTQ. Myslím, 
že jakýkoliv problém, který kolem komunity 
vzniká, se tímto uměle vytváří.  

Mgr. Tomáš Dratva  

K LGBT komunitě mám neutrální vztah. Nemám 
problém se bavit s někým z této komunity. 
Na druhé straně nevyhledávám záměrně jejich 
přítomnost. Přijde mi ale, že v poslední době 
narážíme na LGBT komunitu v médiích téměř 
denně. Občas si nejsem jistý, kdo je vlastně 
"většina" a kdo "menšina"... 

Mgr. Monika Kaválková  

Vaše otázka mě zaměstnávala dvě noci, 
protože jsem se ještě nikdy nemusela 
vyjadřovat k tomuto pro mě citlivému tématu 

a zvláště v časopise, který čtou převážně mladí 
lidé, kterých se problematika LGBT komunity 
může dotýkat, byť z dálky, plíživě a možná před 
ní i mnozí utíkají, vysmívají se jí a tropí 
si nevhodné vtipy na adresu jejich členů. 
Nicméně pravdou je, že se pochodu hrdosti 
nikdy nezúčastním, do oken nebudu věšet 
duhovou vlajku a vlastní děti budu učit 
toleranci a úctě k těmto lidem. Pohybuji 
se spíše mezi samými heterosexuály, tak sleduji 
aktivity LGBT komunity jen zpovzdálí 
(přiznávám, že někdy mediálně pokrou-
cené). Co mě však irituje, tak to, když se děcka 
hanlivě oslovují "Ty buzno!". Nikdo z nich ve 
věku 11, 12, 13 neví, kdo z nich ta "buzna" 
nakonec bude. Je smutné, že to děcka mají 
ve svém slovníku, protože už v tom lze 
spatřovat výsměch, pohrdání, zárodky neto-
lerance, neúcty vůči gayům a lesbám. 
V rodinách (ale i ve škole) bychom se s dětmi 
měli bavit o tomto tématu otevřeně, s úctou 
vůči lidem z této komunity, pak snad vymizí 
i nadávka "Ty buzno". Gayové a lesby to 
opravdu nemají jednoduché. V pubertě hledají 
svoji identitu, své místo ve společnosti a když 
zjistí, že je přitahuje stejné pohlaví, může 
se mnohým z nich sesypat svět. A v tomto bodě 
naše společnost selhává! Včas podat mladým 
pomocnou ruku. Vnímám zde i úlohu učitele, 
který, jeví-li se mladým jako velmi důvěryhodný 
člověk, může podržet. Prostě jen svojí empatií 
a nasloucháním. Oni potřebují hlavně vyslech-
nout. To je veliká zodpovědnost. V souvislosti s 
LGBT komunitou jsem si připomněla tragickou 
smrt mladého, sotva patnáctiletého, Filipa 
Havlíčka, jehož dobrovolný odchod ze světa 
(2014) šokoval širokou veřejnost. Pozadí jeho 
sebevraždy je velmi tragické. Ve svém 
třístránkovém dopise na rozloučenou popsal 
důvody tohoto bolestného činu: "...tohle (moje 
sexualita) je vlastně hlavní věc, kvůli které jsem 
to udělal... dnešní svět je naprosto plný 
předsudků a nenáviděnosti k určitým skupinám 
lidí... to mě hrozně štve a přeji si, aby to tak 
nebylo, aby se se všemi lidmi zacházelo stejně 
a aby moje smrt aspoň trochu napomohla 
k veškeré rovnoprávnosti lidí na Zemi..." 
(z dopisu na rozloučenou). Proto také vznikla síť 
mentorů, kteří pomáhají mladým lidem učinit 
svůj comming-out a poskytovat jim psycho-
terapeutickou pomoc. Mimo jiné vznikla 
a nejspíš stále vznikají, videa, kde mladí lidé  
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popisují svůj comming-out, aby dodali odvahu 
těm, kteří bojují se svojí identitou. Takto 
otevřeně například vystoupil mezi mladými 
velmi oblíbený KOVY. Kdyby za mnou jednoho 
dne přišlo jedno z mých tří dětí, že je gay 
či lesba, přiznávám upřímně, že nevím, jak bych 
reagovala. Nemyslím na to a nepřipouštím si to. 
Nicméně jako máma mám dítě bezpodmínečně 
přijmout a milovat. Když se novináři papeže 
Františka jednou ptali na jeho postoj 
k homosexuálům, papež pronesl krásnou větu, 
kterou si dovolím parafrázovat: „Když je někdo 
gay, kdo jsem já, abych soudil?“ 

Ing. Karel Vitula  

Na LGBT komunitu nemám úplně vyhraněný 
názor. Myslím si, pokud jsou oba dospělí, mají 
právo milovat, koho chtějí. Nicméně si také 
myslím, že registrované partnerství je dosta-
tečný právní rámec a že manželství je určeno 
pro svazek muže a ženy. S adopcí nesouhlasím 
a nevidím důvod. Také záměrné pozitivní 
diskriminování LGBT médii a aktivisty nevidím 
jako vhodné. Všichni na světě jsme byli zplozeni 
z buněk muže a ženy. Zastávám tedy přirozený 
tradiční model rodiny, kde by ve výchově dětí 
neměl chybět ženský vliv matky, ani mužský vliv 
otce. 

Mgr. Tomáš Kaválek 

Jelikož jsem velmi tolerantní člověk, který 
se stále ještě může považovat za poměrně 
mladého, patřím asi spíše mezi ty, kteří s touto 
komunitou nemají problém. Mám několik 
přátel, kteří jsou homosexuálního zaměření 
a vycházím s nimi velmi dobře. Jsou to totiž 
úplně stejní lidé, které trápí stejné problémy 
jako nás heterosexuály. Jestli mi ovšem něco 
vadí, tak je obecné povědomí o této komunitě, 
které se podobá jakémusi karnevalu, zdůraz-
ňování sexuality a potlačování jiných stránek 
jejich osobnosti. Podle mě členové této 
komunity touží, stejně jako my 
heterosexuálové, po blízkém člověku, který je 
bude mít rád.  

 

 

Tip na knihu 

Milí čtenáři, v této nelehké době plné zmatků, 
je rozhodně fajn sednout si třeba k čaji a přečíst 
si nějakou tu knížku. Tentokrát přináším tip na 
oddychovku, při které se rozhodně zasmějete. 

 

Pojízdný krámek snů, 
Jenny Colganová 

Nina bydlí v domě se svojí spolubydlící a kama-
rádkou Surinder ve Velké Británii a pracuje jako 
knihovnice. Pro každého by to byla jen 
obyčejná práce, ale pro ni je to poslání. Je totiž 
knihami posedlá na tolik, že jich má doma 
přímo nespočet – až tak moc, že by se pod jejich 
vahou mohl propadnout strop, což se Surinder 
nelíbí.  

Když se Nina dozví, že budou knihovnu zavírat 
– čímž by přišla o práci, protože je skoro jisté, 
že místo v multimediálním centru nedostane, 
rozhodne se knihy přemístit domů.  

Hned první den přiveze domů tolik knih, že se 
strop začne propadat. Touží po tom, že si 
jednou koupí dodávku a v ní bude prodávat 
knihy, začne se po nějaké poohlížet. Jediná 
volná dodávka je ale ve Skotsku, a tak Nina 
přemýšlí, jestli se tam má jet podívat.  

Potom, co jí Surinder přemlouvá, se do Skotska 
vydá. Když se ubytuje, seznámí se s hostinským, 
což se ukáže jako skvělý tah.  

Druhý den je připravená, jít se na dodávku 
podívat, ale jejího majitele zaskočí, že ji chce 
koupit žena a Nině dodávku neprodá.  

Za několik týdnů jí zazvoní telefon – neznámé 
číslo. Ozve se hostinský a řekne Nině, že od 
Wullieho dodávku koupí, aby jí poté mohl 
prodat Nině.  

A tak se znovu vydává do Skotska na cestu 
plnou dobrodružství, zklamání a zážitků. Třeba 
se jí nakonec podaří splnit její největší přání – 
pojízdná dodávka s knihami. 

 

Markéta Fiemová, sekunda Štěpán Och, tercie 
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Vzhledem k momentální situaci si myslím, 
že většina z nás nemá co dělat a nudí se. Pokud 
jste potom smutní a mrzutí, protože se nemáte 
z čeho radovat, je tato rubrika přímo pro Vás. 
Tentokrát však neobsahují hlody pouze vtipné 
výroky žáků a učitelů, ale také dva výplody 
fantazie části našich kvintánů na konci školního 
roku. Pojďme se společně zasmát nad jejich 
fantazií při vymýšlení básniček. 
 

Při měsíčku zpívající, 

v košíčku chrochtající, 

v kočárku plakající, 

v postýlce pak spinkající, 

v houpačce se houpající 

a na ňadrech vzdychající, 

z vlažné lásky přijímající, 

ze studené vody odmítající, 

tiché holky mlaskající, 

zadržovaly prdy šplouchající. 
 

Julie a Romeo,  

jeli spolu rodeo. 

Koupili si Mondeo, 

to bylo ale rodeo, 

to říkal ten Romeo, 

mám rád oreo 

asi jako rodeo. 

Koupili elektroniku z Planeo 

a postavili domeo, 

kde vyzkoušeli rodeo. 
 

Dana Pauková (online výuka): Vystoupím, 
nastoupím. 
 

Hana Stravová: Jestli u Tebe ještě jednou 
uvidím ten telefon, tak Ti ho vyhodím z okna. 
Sice budu mít problém, ale ten moment si užiju. 
 

Tereza Lerchová: V matematice je dobré 
pravidlo „každý s každým“, v reálném životě už 
ne, to si zapamatujte. 
 

Lucie Pazderská: Kdyby někdo omdlel, tak 
zvedněte ruku. 
 

Tomáš Kaválek: Vyměníme nějaké drby? 

 
Veronika Ocásková, kvinta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jdu Noční Ulicí 
 
jdu noční ulicí 
sám noční ulicí 
sám ve své hlavě 
sám se svými myšlenkami 
které se začnou mísit hravě 

 
v klidu a v pokoji 
jdu noční ulicí 
lampy osvětlují silnic 
chtěl bych takhle na vždy jít 
vše na mne působí 
že je přesně tak jak má být 

 
klidný a pokojný 
jdu noční ulicí 
vše špatné zůstane minulost 
rány už nebolí 
jsou prostě zranění 
které i čas stěží zahojí 

 
klidně a pokojně 
jdu noční ulicí 
jednou takhle půjdu spolu s Ní 
až to bude to jediné co se změní 
a já pujdu spolu s Ní, zaroveň s Ní sám 
teprve tehdy ucítí má odřená duše souznění 

 
jdu noční ulicí  

dál a dál... 

 
 krabicák 

Ze šuplíku 2 Hlody 

Milí čtenáři, byli bychom špatným 
časopisem, pokud byste se na našich 
stránkách nesetkali s literární tvorbou našich 
studentů. Víme, že psát pro veřejnost není 
vůbec jednoduché. Pokud ale máte nějaký 
text, který stojí za to, zašlete nám jej do 
redakce na náš redakční email: 
dalekohledim@gmail.com. Každý váš 
příspěvek uvítáme.  

Nyní se už můžete zaměřit na báseň, jež nám 
zaslal umělec s pseudonymem krabicák. Kdo 
to opravdu je? To se asi nikdy nedozvíme.  

(převzato z www.instagram.com/autenticke_citaty_g_zidlo) 

mailto:dalekohledim@gmail.com
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Tipy na knihy 
 

Nevíte, co dělat přes den nebo po večerech? Tak 
čtěte knihy! A pokud nevíte jaké, tady jsem si 
pro vás nachystala pár podle mě zajímavých 
tipů. 
 

název: Poslední aristokratka 

autor: Evžen Boček 

datum vydání: 2012 

počet stran: 244 

něco o ději: hrabě František 
Antonín Kostka je potomek 

šlechtického rodu. Žije s rodinou v New Yorku. 
Teď se ale přestěhovali do České republiky 
a převzali tam rodové sídlo – hrad Kostku.  

Děj popisuje dcera Marie III. Vtipnou 
a zajímavou formou nás seznamuje s novým 
životem v roli hraběcí rodiny v moderní době. 

moje hodnocení: Knížka je psaná zábavnou 
formou, takže se mi četla velmi lehce a rychle. 
Určitě doporučuji všem bez výjimek. 

 

název: Divergence 

autor: Veronica Roth 

datum vydání: 2012 

počet stran: 339 

něco o ději: Děj se 
odehrává v Chicagu, kde 

jsou lidé rozděleni do frakcí podle vlastností. 

Beatrice je čerstvě šestnáct, a to znamená, že si 
musí zvolit, v jaké frakci bude chtít vyrůstat.  

Testy, které jí mají pomoct, pro ni vyjdou jako 

Divergentní. Beatrice neví, co má dělat – 

nakonec se rozhodne pro Neohrožené. Avšak 

zjistí, že právě tam to pro ni bude nejtěžší. 

moje hodnocení: Zajímá vás, co znamená být 
Divergentní? Nebo co čeká na Beatrice? V tom 
případě vřele doporučuji Divergenci. Pro mě to  

 

je jedna z mála knížek, kde jsem nedokázala 
odhadnout, jak děj dopadne. A o to víc jsem ji 
chtěla číst. Je napínavá, akční, ale nechybí tam 
ani romantika a láska. Kniha je součástí trilogie. 

 

název: Zmizení Sáry 
Lindertové 

autor: Kateřina Šardická 

datum vydání: 2019 

počet stran: 404 

něco o ději: Mladá 
bezproblémová studentka Sára Lindertová 
vešla jednoho podzimního večera do metra. To 
bylo naposled, co ji někdo viděl. 

Po dívce pátrá její sestra Klaudie i přítel Oliver. 
V metru začíná mizet čím dál víc lidí a Klaudie je 
přesvědčená, že pod zemí žije něco 
nepopsatelného. Nějaké zlo, které uneslo Sáru, 
spoustu dalších a jeho další obětí má být právě 
ona. 

moje hodnocení: Tato detektivka je napsaná 
skvěle. Je dramatická a napínavá (často jsem 
měla až husí kůži). Až do poslední kapitoly jsem 
nevěděla, jak děj dopadne, a to mě nutilo číst 
stále další a další kapitoly. 

Doporučuji všem, co mají rádi detektivní 
příběhy. 

 

Lucie Minaříková, kvinta 

 

Tipy na hudbu 

V tomto čísle jsme si pro vás připravili novou 
rubriku. A to tipy na hudbu. Je to takové 
odlehčení od dlouhých článků. Budeme rádi, 
když si nějaké písničky poslechnete a chvilku 
svého času věnujete hudbě, která vás potěší 
a taky se na chvíli odreagujete od školy a úkolů. 
Doufáme, že se vám bude tato nová rubrika 
líbit. 

 
 Shawn Mendes - Wonder 
 24kGoldn - Mood 

https://www.youtube.com/watch?v=fHeQemJJQII
https://www.youtube.com/watch?v=GrAchTdepsU
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 Tate McRae - you broke me first 
 Rag'n'Bone Man - Human 
 Martin Garrix, Bonn - No Sleep 
 Imagine Dragons - Next To Me 
 Linkin Park - One More Light 

 
Aneta Nohelová a Lucie Sekaninová, tercie 

 

Když (ne)zůstávám 
doma 
Připadá mi, jako by to bylo včera, kdy jsem ještě 
seděla ve školní lavici – a přitom musíme být 
doma už třetím nebo čtvrtým týdnem. Nejsem 
si jistá. Čas utíká a všechny ty jednotvárné dny 
se mi slévají dohromady. Myšlenku přeruší 
zakručení v břiše a já si poprvé uvědomuji, že 
jsem dnes ještě nestihla pozřít ani sousto. 

Zameškanou snídani si plánuji vynahradit 
cereáliemi s mlékem. Má to ale háček – 
nemáme mléko. Prohledávám kuchyň a zjišťuji, 
že je situace, co se jídla týče, mnohem vážnější, 
než se na první pohled zdála. Pak mi pohled 
padne na obálku s penězi od mámy připnutou 
na lednici a konečně mi to dochází. Vždyť já 
si měla na dnešek objednat jídlo z jedné místní 
restaurace! Až tato mimořádná situace skončí 
a restaurace znovu otevřou, chci se přece mít 
kam vrátit. Podívám se na hodinky a je mi hned 
jasné, že podpořit oblíbený podnik budu muset 
někdy jindy. Napůl otráveně, napůl ztrápeně 
si povzdychnu. Když je hlad, je hlad – a zoufalá 
situace tak vyžaduje zoufalý čin. Musím na 
nákup. 

Vím, že musím jednat rychle, dokud jsem 
odhodlaná opustit bezpečí domova. Popadám 
proto batoh a provádím rychlou kontrolu. 
Peníze – mám, klíče – mám, rouška – dvakrát, 
na nose i v telefonu. Připravena vyrazit! 

Vycházím na čerstvý vzduch. Je vlastně docela 
pěkný den, na obloze sotva pár mráčků a díky 
hřejivým slunečním paprskům si nemůžu na 
teplotu stěžovat. Cestou potkávám jen paní 
v růžových žabkách, jak vynáší odpadky. 
Prohlíží si mě a podivně se na mě šklebí, jako 
bych snad udělala něco špatného. Pozdrav mi 
neopětuje. Přemýšlím. Mohla se tak snad tvářit 

kvůli mé roušce? Přece jen bych ji mít 
nasazenou ještě nemusela, kdybych měla 
v plánu se všem případným chodcům vyhnout 
obloukem… Než stíhám myšlenku dokončit, 
stojím před obchodem. 

Pozoruji hašteřící se skupinku holek zhruba 
mého věku. Aby mohly dovnitř, budou se 
muset rozdělit do dvojic, což jim viditelně dělá 
problémy. Většina se k tomu navíc v zoufalém 
pokusu nalézt roušku hrabe v kabelce. Opodál 
zase roušku vytahuje z kapsy nějaký starší pán. 
Někdo by měl lidi naučit, jak se k rouškám 
správně chovat – takto můžou natropit víc 
škody než užitku. Nezbývá než doufat, že byly 
alespoň čisté. 

Vcházím do obchodu a všímám si nového 
informačního plakátu. Snad si díky němu lidé 
uvědomí, že tu dezinfekce na ruce není jen tak. 
Chvíli nato už stojím s igelitovou rukavicí 
u pečiva. Potěší mě, u kolika nakupujících ji 
také spatřím. Nemám chuť se tu zdržovat déle, 
než je nutné, a tak přiberu pár věcí, ujistím se, 
že jsem nezapomněla na mléko a pak už mířím 
rovnou k pokladnám. 

Analyzuji situaci. Jediná pokladní v krámě má 
co dělat. Fronta slovo rozestupy viděla snad jen 
na plakátě, o jehož účinnosti začínám 
pochybovat. Lidé se na sebe lepí a mačkají. 
Dýchají si za krk. Šlapou na paty. Bělovlasá paní 
svým košíkem strká do muže před ní, kluk 
s červenou kšiltovkou má roušku pod nosem, 
blonďatá holčička si drobnýma ručkama 
osahává obličej… Tam mě rozhodně nikdo 
nedostane. Rozcházím se k samoobslužným 
pokladnám. Jsem tu úplně sama, což beru jako 
malé vítězství. 

Brzo se ale ukazuje, že nic nemůže být tak 
snadné. Samoobslužná pokladna totiž dělá vše 
kromě toho, co bych od ní jako zákazník 
potřebovala. Na pomoc mi tak přibíhá místní 
asistentka a stroj mě po několika minutách 
pípajícího pekla konečně propouští. Než 
odcházím, z fronty se na mě stíhá otočit vysoký 
pán s malým chlapečkem u boku. „Je to boj,“ 
volá. Přikývnu. Boj to je – a také ještě bude. 

 

Barbora Pospíšilová, septima 

https://www.youtube.com/watch?v=AG-erEMhumc
https://www.youtube.com/watch?v=L3wKzyIN1yk
https://www.youtube.com/watch?v=JxzKNHfNRdI
https://www.youtube.com/watch?v=-C_rvt0SwLE
https://www.youtube.com/watch?v=Tm8LGxTLtQk
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Kulinářský koutek 

 
Novinkou v tomto čísle je i kulinářský koutek. 
Dlouho jsme ho chtěli do našeho časopisu 
zařadit. Inspirovali jsme se časopisem Gilotina, 
který je vydáván na Gymnáziu Řečkovice, kam 
jsme se vydali minulý rok. Snad vás tyto recepty 
zaujmou a vyzkoušíte je. 
 

ZAPEČENÝ TOAST NA PÁNVI 

Zapečený toast na pánvi (foto od J. Hroudné) 

 
Ingredience 
 

- toast (2 kousky) 
- 2 vejce  
- rajče 
- plátek sýru 
- čerstvá bazalka (rukola, salát…) 
- trocha oleje 
- sůl a pepř 
- menší pánvička 

 

Postup 
V misce si rozkvedláme vajíčka, která 
smícháme s trochou soli a pepře.  
Na pánvičku s rozehřátým olejem od středu 
nalijeme vajíčka. Chvíli necháme smažit. 
Během toho si nakrájíme rajče. Na skoro 
hotová vajíčka dáme toasty a necháme 
dodělat. Až jsou tousty slepené s vajíčkem, 
dáme na toast bazalku, rajče a nakonec sýr. 
Toast můžeme podle chuti dochutit dipem. 
 

 

 

OVESNÁ KAŠE NA PÁNVI 

Ovesná kaše na pánvi (foto od J. Hroudné) 

 
Ingredience 

 
- půl hrnku ovesných vloček 
- 200 ml mléka 
- ovoce dle vlastního výběru (dobré jsou                             

hrozny) 
- med 
- skořice 

 

Postup 
Na pánvi si orestujeme (osmažíme) vločky 
smíchané s trochou skořice. Následně zalijeme 
mlékem a mícháme, dokud z toho nebude kaše. 
Do vzniklé kaše vmícháme med a ovoce. 

 
 Julie Hroudná, tercie 

 

Sudoku 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(www.oko24.cz) 
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Konspirační 

teorie 
Konspirační teorie jsou teorie, které vysvětlují 

různé události nebo skutečnosti jako spiknutí 

(konspiraci) mocných. Tyto teorie můžou mít 

ničivé dosahy v reálném světě, například 

pogromy židů a šoa (holocaust). Konspirační 

teorie se navíc v dnešní době internetu 

a sociálních sítí velmi rychle šíří a můžeme tedy 

očekávat, že ještě budou hrát roli v dalším 

vývoji lidstva.  

Antisemitské teorie 

Židé byli terčem nenávisti a různých pomluv už 

od starověku, protože se nikdy pořádně 

nezačlenili do většinové společnosti. Mezi 

nejznámější obvinění proti židům patří rituální 

vraždy, trávení studní, znesvěcování hostií, 

snaha o světovládu, podporování komunismu 

nebo kapitalismu pro vlastní zisk. Mnoho 

moderních antisemitských teorií je založených 

na knize Protokoly sionských mudrců od 

neznámého autora, která poprvé vyšla na 

začátku 20. století v Rusku. Antisemitské teorie 

jsou v dnešní době populární hlavně na Blízkém 

východě a mezi současné teorie patří například 

obviňování Izraele z útoků 11. září 2001 a 

tvrzení, že židé zveličují holocaust nebo že si ho 

úplně vymysleli. 

Úmrtí slavných 

Přinejmenším už od smrti císaře Nera jsou 

oblíbené různé teorie o úmrtí slavných 

a významných lidí. Asi nejznámějším příkladem 

je vražda J. F. Kennedyho v roce 1963, která 

bývá různými zdroji připisována CIA, mafii, 

tehdejšímu viceprezidentu Lyndon B. 

Johnsonovi, KGB, Izraeli a mnoha dalším. 

Mnoho spekulací provázelo také například smrt  

 

 

princezny Diany nebo vraždu Martina Luthera 

Kinga. 

Placatá země 

Přestože to, že Země je kulatá, bylo zjištěno 

už ve starověku několika různými způsoby, 

a starověcí myslitelé dokonce zvládli velmi 

přesně vypočítat obvod Země, i v dnešní době 

se objevují lidé, kteří tvrdí, že Země je placatá. 

A jejich argumenty? Když jenom stojíte na zemi 

a díváte se, nevidíte zakulacení Země. Všechny 

důkazy proti považují za podvrhy a lži. Podle 

mezi nimi asi nejrozšířenějšího názoru mohou 

být na různých místech placaté Země den 

a noc, protože Slunce nevrhá světlo všemi 

směry, ale funguje spíše jako reflektor a svítí 

jenom v určité výseči. Gravitace podle nich 

neexistuje, ale pod placatou zemí je něco jako 

magnety, které způsobují, že věci padají dolů, 

popřípadě věci padají směrem dolů jen tak.  

nejrozšířenější model placaté země (www.universetoday.com) 

Z lodí vyplouvajících zpoza horizontu je jako 

první vidět stožár/vrchní část kvůli složitým 

optickým jevům, které nikdo nedokáže 

vysvětlit a věda je zatajuje. Horizont existuje, 

protože věci po určité vzdálenosti prostě 

nejdou vidět. Věci z placaté Země 

nepřepadávají, protože ji obklopuje obří ledová 

zeď přísně střežená NASA a tak dále. A proč by 

se toto masivní mezinárodní, vědecké 
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a politické spiknutí odehrávalo? Podle jednoho 

tvrzení šlo o to, aby šlo zfalšovat dobývání 

vesmíru, podle jiného se jedná o součást 

rozsáhlé konspirace s cílem zničit světová 

náboženství (přestože v křesťanství nebylo 

nějak více zpochybňována to, že je Země kulatá 

od 4. století, zatímco v islámu je to považována 

za fakt již od jeho vzniku v 7. století). 

Zfalšování přistání na Měsíci 

Podle příznivců této celkem rozšířené teorie se 

ve skutečnosti neuskutečnily lety na Měsíc 

s lidskou posádkou a jednalo se o podvod ze 

strany NASA. Asi nejlepším protiargumentem 

k této teorii je, že mise Apollo byly sledovány 

a potvrzeny z mnoha míst ze Země včetně 

neutrálních zemí a SSSR a i v dnešní době lze to, 

že se přistání na Měsíci skutečně odehrálo, 

potvrdit z neutrálních observatoří pomocí 

odrazu laseru od jednoho z retroreflektorů, 

které byly zanechány na Měsíci během každého 

z přistání. Samotné zfalšování záběrů přímo 

z přistání by v té době navíc nebylo možné se 

studiovým osvětlením, protože na všech 

materiálech vidíme, že stíny jsou paralelní, což 

je možné díky vzdálenosti světelného zdroje 

(Slunce), počítačová grafika ještě neexistovala. 

11. září 

Jako snad každá velká traumatická událost 

i teroristické útoky z 11. září 2001 se staly 

předmětem mnoha konspiračních teorií, které 

se zabývají jak tím, kdo stál za těmito útoky, tak 

samotným způsobem provedení. Zodpo-

vědnost za útoky bývá připisována mnoha 

různým entitám jako je Mossad, CIA, Svobodní 

zednáři, společnost provozující World Trade 

Center nebo třeba ještěrkolidé. I přes rozsáhlé 

odborné rozbory také stále zůstávají populární 

teorie, že World Trade Center bylo zničeno 

řízenou explozí nebo že World Trade Center 

a Pentagon byly zasaženy raketami. 

Chemtrails  

Chemtrails je konspirační teorie, která 

považuje některé kondenzační stopy z letadel, 

jež jsou vidět po delší dobu jako „čáry“ 

na obloze, za důkaz rozsáhlého programu 

sprejujícího nespecifikované látky do ovzduší. 

Podle této teorie k údajnému sprejování látek 

z letadel dochází kvůli kontrole počasí, 

zbraňovým testům, kontrole populace 

či ovládání myšlenek nebo pro rozšiřování 

plicních onemocnění atd. Různé trvání 

kondenzačních stop se ale dá vědecky vysvětlit 

přírodními podmínkami, např. různou 

povětrností, teplotou a vlhkostí. 

QAnon 

QAnon je relativně nová konspirační teorie, 

která až hraničí s náboženským kultem a jejíž 

popularita se rychle zvýšila během současné 

epidemie koronaviru Sars-Cov-2. Tato teorie 

vznikla v říjnu 2017 a stojí za ní anonym 

vystupující pod pseudonymem Q (podle vysoké 

americké bezpečnostní prověrky Q, kterou 

anonym údajně má), odtud také pochází název 

této teorie. Její příznivci věří, že proti 

americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi 

stojí ilegální seskupení satanistických pedofilů 

uvnitř americké Demokratické strany, kteří jsou 

zapojení do dětské prostituce a rituálně 

znásilňují a pojídají děti. Trump podle této 

teorie plánuje akci, mezi příznivci známou jako 

The Storm (Bouře), při které dojde 

k vojenskému převratu a zatčení a popravě 

členů onoho satanistického kultu a nastane 

utopie. Někteří němečtí neonacističtí příznivci 

této teorie také věří, že Trump s armádou 

svrhne současnou “falešnou“ německou vládu 

a obnoví Reich. Tato teorie určitě patří k těm 

nebezpečnějším a v květnu 2019 byla dokonce 

zmíněna v bulletinu FBI jako možná teroristická 

hrozba. QAnon je také spojena s různými 

násilnými incidenty, včetně vraždy mafiána 

Franka     Caliho     v     březnu     2019,     kterého   
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se příznivec této teorie Anthony Comello 

pokusil (bez jakékoliv pravomoci) zatknout 

a následně předat policii, údajně protože věřil, 

že je Cali součástí konspirace, která ovládá 

vládu. Comello následně Caliho zastřelil, 

protože to prý vypadalo, že se Cali chystá 

vytáhnout zbraň. Počet příznivců QAnon, 

stejně jako snad každé konspirační teorie, je 

téměř nemožné přesně odhadnout, ale 

Facebook v srpnu 2020 smazal podle NBC news 

tisíce skupin, které souvisely s teorií QAnon, 

z nichž několik mělo přes milion členů, podle 

The New York Times má např. německá odnož 

této teorie přes 200 000 příznivců.  

 

Logo používané příznivci QAnon (thesuffolkjournal.com) 

SARS-CoV-2 

V souvislosti se současnou epidemií nemoci 

covid-19 se objevilo mnoho konspiračních 

teorií, o nichž jste jistě již slyšeli. Některé tvrdí, 

že koronavirus SARS-CoV-2 byl ve skutečnosti 

uměle vytvořen, ať už Čínou, USA, Izraelem, 

farmaceutickými firmami nebo třeba Billem 

Gatesem a byl vypuštěn například jako zbraň, 

omylem, k vydělání peněz na vakcínách či 

k tajnému očipování lidí danými vakcínami. 

Další populární teorií je, že nemoc covid-19 je 

ve skutečnosti způsobována 5G sítěmi. Tyto 

teorie jsou celkem nebezpečné, protože jsou 

spojené se žhářskými útoky na (nejen 5G) 

vysílače a výhružkami i útoky na zaměstnance 

společností spravujících 5G sítě. Tyto teorie 

byly samozřejmě vědecky vyvráceny, navíc 

covid-19 zasáhl mnohé rozvojové země bez 5G 

infrastruktury hůře než ty rozvinuté s rozsáhlou 

5G infrastrukturou. Další populární teorií, která 

ale postupně ztrácí podporu, je ta, že rozsah 

epidemie nemoci covid-19 je záměrně 

zveličován nebo že je daná nemoc úplně 

vymyšlená. 

 

Vojtěch Kocman, kvarta 

 

Žákovská anketa 
Tématem tohoto čísla, jak jste již určitě 
postřehli, je společnost. V dnešní době tvoří 
nemalou část společnosti členové LGBT+ 
komunity. Jak k těmto lidem přistupují mladí 
studenti? Odpovědi našich spolužáků na otázku 
„Jaký máš názor na LGBT+ komunitu?“ najdete 
níže. 

 

Oldřich Coufal, sekunda: Na jakou komunitu? 
Jakože, kdybych věděl, co to je, tak bych 
odpověděl. To jsou jakože homosexuálové? Tak 
oni si můžou být jaký chtějí, ale nemusí to dávat 
tak moc najevo na veřejnosti, jinak mi to je asi 
jedno. 

 

Radka Nesvadbová, tercie: Já nevím, asi mi to 
nevadí. 

 

Tomáš Kuchař, kvarta: Docela v pohodě. Proč 
by nemohli být takoví, jací chtějí.  

 

Karolína Lužová, kvinta: Nevadí mi to rozho-
dně. Nepatřím mezi ně, ale nemám proti nim 
nic. A myslím, že je zbytečný je odsuzovat, 
protože je to jejich názor, ti lidi za to nemůžou 
a ať se každému líbí kdo chce. 

 

Julie Ondrová, kvarta 
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Sourozenecká 
anketa 

Nemůžeme mluvit o lidech a společnosti, aniž 
bychom se zmínili o rasismu a hnutích proti 
němu. Proto jsem se zeptala sourozenců 
Pospíšilových na jejich názor. 

Jaký je tvůj názor na rasismus a hnutí Black 
Lives Matter? 

 

Ondřej Pospíšil, tercie 

Rasismus je nespravedlnost vůči znevýhodněné 
straně. Každý má mít stejná práva a nemá být 
odsuzován a trestán za to, že je jiného 
původu.  Hnutí Black Lives Matter podporuji, 
myslím si, že všichni lidé by měli být souzeni 
podle věcí, které udělali a ne za které nemůžou. 

 

Kateřina Pospíšilová, kvinta 

Rasismus mi osobně nedává v téhle době žádný 
smysl. Sice chápu, že někdo někomu nahání 
hrůzu nebo že někdo nechápe něčí styl života, 
ale není pro to přece potřeba hned odsuzovat 
a ponižovat všechny, kteří spadají do stejné 
komunity. Není za potřebí házet na ostatní 
vinu, jen protože jsou jiné rasy či národa, není 
potřeba povyšovat se nad někoho kvůli 
původu. Nejlepší by bylo, kdyby rasismus spolu 
s takovou homofobií nebo transfobií zaniknul 
úplně.  

Hnutí Black Lives Matter je podle mě důležité 
a v jistém smyslu i potřebné. Policejní brutalita 
a rasová nerovnost v Americe musí skončit. Je 
ohromně smutné, že lidé i dnes musí bojovat 
za svou vlastní svobodu. Kdyby pro mě bylo 
možné zapojit se do nějaké demonstrace, 
rozhodně tam půjdu. 

Děsí mě, jak velká pravděpodobnost je, že 
se všechny tyhle boje za lidskou rovnost 
a svobodu na začátku 21. století zapíšou do 
historie špatně. 

 
 

Barbora Pospíšilová, septima 

Myslím si, že diskriminace lidí – nejen 
na základě příslušnosti k určité rase – je už 
v principu něco špatného, a byla bych ráda, 
kdyby se to nedělo. Bohužel to ale nezmizí 
lusknutím prstů, boj s rasismem je běh na 
dlouhou trať a nabízí se palčivá otázka, jestli je 
vůbec v našich silách zbavit se rasismu úplně. 
Snáz by to snad mohlo jít s tím rasismem, který 
je na pohled zřejmý – od urážek a násilí 
k bránění příslušníkům konkrétních ras 
vykonávat některé práce nebo navštěvovat 
některá místa a zájmové aktivity. Těžší 
to z mého pohledu bude u skrytého, latentního 
rasismu, kdy člověk ten „zřejmý rasismus“ 
vědomě odsuzuje, vnitřně ale problém nebo 
strach má.  

Mám pak za to, že rasistické postoje často 
můžou plynout z generalizace celé skupiny lidí 
na základě negativních zkušeností s několika 
jedinci, nepochopení nebo špatných informací 
– a zdá se mi to jako problém řešitelný 
především vzděláváním a celospolečenskou 
diskuzí. 

Ohledně hnutí BLM se musím přiznat, že jeho 
aktivity moc nesleduji a ani o něm nemám příliš 
mnoho informací, takže nemám ani ucelený 
názor, o který bych se tu mohla podělit. 

 

Jana Scheerová, sexta 

 

PŘEKVAPENÍ: Studenti 

skáčou radostí 
V druhé polovině školního roku 2020/2021 se 
chystá pár změn. Mezi ně mimo jiné patří 
i zavedení školního autobusu, který by svážel 
studenty ze všech asi třiceti obcí. Aby se vše 
stíhalo, škola bude začínat až v 10:00. „Je to 
fakt bomba. Do školy zadara a ještě si můžu 
pospat!“ komentovala situaci studentka 
gymnázia. Na nákup a provoz autobusu plánuje 
přispět město Židlochovice a objevuje se i v roz-
počtu zřizovatele školy.  

-plk- 
 

Sourozenecká 

anketa 



Dopis pro Hally  
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Dopis pro Hally 
Milá Hally,  

chybí mi kamarádi, cítím se osaměle. Jak se mi dá pomoci? 

Zdeněk 

 

Milý Zdeňku,  

dobře vím, že nemít nablízku kamarády je pořádné neštěstí. Zkus se s nimi 

domluvit a zavolejte si. Objetí to sice nenahradí, ale určitě Ti to zvedne náladu. 

Tvoje Hally 

 
Milá Hally,  

byla dříve slepice, nebo vajíčko? 

Lucka 

 

Milá Lucko, 

vajíčko, samozřejmě že vajíčko.  

Co by to bylo za manýry, jíst drůbež hned po ránu? 

Tvoje Hally 

 

 

Milá Hally,  

během karantény se u mě bohužel projevil skrytý talent pro mizející kouzla – kdykoliv 

si začnu u telefonátu s přáteli z plna hrdla prozpěvovat, všichni jsou najednou pryč.  

Co mám dělat, aby se to už nedělo? 

Jaroslav  

 

Milý Jaroslave,  

až to bude možné, vyhledej odborníka a zopakuj si obor pěveckých kouzel. Do té 

doby si pro dobro své i svého okolí před zpěvem raději vždy vyžádej povolenku. 

Tvoje Hally  

 
Milá Hally,  

dnes a denně se setkávám s reklamou na výhodný kup s dárkem zdarma.  

Co to je takový dárek zdarma? Copak se někdy za dárky platí?  

Však buď něco dostanu darem, nebo si to koupím, ne? 

Anonym 

Milý Anonyme,  

dar vnímáme jako něco cenného a v reklamách bývá proto toto slovo lehce 

zneužito. Každý takový dárek si musíš zasloužit. Nakonec je to jednoduché, buď 

dárku zdarma na mašli nekoukej, nebo si važ dárků skutečných – pěkného 

slova, skutku nebo úsměvu. 

Tvoje Hally 

 
Milí čtenáři, 

nevíte si s něčím rady? Chtěli byste se mě na něco zeptat? Napište na e-mailovou adresu 

dopis.hally@email.cz. 

Vaše Hally 

mailto:dopis.hally@email.cz
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 Komiks – námět: Eszter Dicko, kvarta; ilustrace: Andrea Sedláková, sexta 

  

 



 
 Komiks – námět: Eszter Dicko, kvarta; ilustrace: Andrea Sedláková, sexta 

 

Milí čtenáři, upřímně doufáme, že se vám nové číslo DALEKOHLEDím líbilo a třeba vás alespoň na chvíli 

zbavilo nudy. S jakýmikoli dotazy, radami, připomínkami, tipy, články, fotkami, básněmi či jinými výtvory se 

neváhejte ozvat na náš redakční e-mail dalekohledim@gmail.com. Pokud si myslíte, že jste právě vy 

ideálním prototypem redaktora, ozvěte se tam taky. Přejeme hodně zdraví a síly v těchto temných časech! 

dalekohledim@gmail.com

