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Traditio lampadis. Předání pochodně. Toto téma
prvního čísla je pro nás, nově vzniklou redakci školního
časopisu, velice významné. Znamená to totiž, že bereme
symbolickou pochodeň, kterou zapálil původní časopis
Ježíšek není, a tím na nás také padá zodpovědnost
za všechno, co čtete právě teď (nebo v následujících
chvílích přečtete, třeba v hodině matematiky
pod lavicí – čímž ovšem nikoho k ničemu nenavádíme).
Z původního nápadu a tajného snu jediného
člověka vznikl velký tým lidí, kteří věnovali mnoho času
a úsilí, aby prostudovali Jarošku křížem krážem a dali
dohromady tento její tištěný (a onlinový!) obraz.
Za mnohé vděčíme také paní profesorce Markové,
která projektu věnovala svůj čas a pomohla nám začít.
Časopis by také pravděpodobně nespatřil světlo světa,
kdyby nás nepodpořilo vedení školy v čele s panem
ředitelem. Za důvěru, jež v nás byla vložena, děkujeme.
A v neposlední řadě s poděkováním myslíme i na pana
profesora Blahu. Umožnil nám zprovoznit webové
stránky a pomohl s internetovým vydáním časopisu.
Chceme Jarošce vrátit něco, co nepochybně
ke škole patří. Zpravodaj, úložiště všech důležitých
informací i drbů a plátek, který osvěží mysl ztrápeného
studenta či unaveného profesora. Přebíráme pochodeň
do vlastních rukou, tím slibujeme, že budeme psát o vás
a pro vás. Nenechte se však zmást.
Nejsme původní Ježíšek. Jsme noví – jsme jiní.
Ježíšek to není.

Za redakci školního časopisu Ježíšek to není
Atinka

A já osobně přidávám poděkování všem
redaktorům, editorům, ilustrátorce, webdesignerovi
a webmasterovi. Odvedli jste skvělou práci, které (ač se to
nezdá) bylo opravdu mnoho. Bez vás by Ježíšek zůstal
nápadem v mé hlavě. Díky, jste úžasní.
Ta, kterou jste naštěstí nezabili

Ježíšek To není
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Slovo měsíce:

Peťa Steindl se vyjadřuje k nově
vzniklému časopisu
„Zažil jsem na této škole mnohé. Nedávný požár,
či dávno prodeštěné stropy. Přístavbu nového
patra, zastřešení školního dvora, nahrazení škváry
gumou a vytvoření víceúčelové tělocvičny.
Výstavbu luxusně vyhlížejících prostor sauny a
jejich nikteré otevření. Přetvoření původní, léta
nepoužívané kaple na aulu, jejíž ne zrovna
dokonalou, přesto ještě solidní akustiku prověřil
i sám prezident Václav Klaus. Dokonce i výměnu
oken jsem zažil. Ani zdražení obědů se mi
nevyhnulo. Ale tohle… Tak tohle tu ještě nebylo!“

Ježíšek To není
Zrcadlo - Očima studenta
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Mým nejoblíbenějším předmětem ve škole byla vždycky matematika. Jednou v osmé třídě jsem se
rozhoupala a sehnala jsem si seznam škol v Brně. Pročítám, to ne, to taky ne. Jo, Jaroška. Okamžitě jsem
přesvědčila rodiče, že už v osmé třídě potřebuji nutně jít na den otevřených dveří, abych se tam podívala a
měla dost času se rozhodnout. Mé naivní představy… Vyhlídka nejlepší školy v Brně, úžasného
kolektivu, studia bez práce a hlavně jedinečnost tohoto ústavu. Mé vize se naplnily více či méně, i když
hned po bezproblémovém přijetí (a už problémovějším přesvědčení rodičů, že chci na Jarošku nikoli
na Bigy, kam jsem se taky dostala), některé představy pukly jako bublinka z mýdla. První týden
jazykových kurzů byl pro mě malou noční můrou, ale brala jsem to jako novou zkušenost a možná i
příležitost něco se naučit… Na jazyky jsem antitalent a ještě k tomu jsem bývala dost stydlivá.
Po týdnu jsem se těšila na svoji třídu, normální výuku. Ze základky jsem byla zvyklá na opravdu
skvělý kolektiv a doufala jsem, že na gymplu ten kolektiv bude úžasný. (Slyším našeho třídního učitele,
jak říká, že na střední škole máme bližší zájmy než na základce a proto budeme mít na střední určitě lepší
kolektiv). Možná jsem byla základkou rozmazlená, ale tohle bylo jedno z největších zklamání na škole.
Spolužáci neměli potřebu se seznamovat, někteří si sdělovali jméno až v lednu na lyžařském výcviku.
Často přemýšlím, jestli je to lidmi, nebo jestli by tomu třeba napomohl adaptační pobyt.
Další představa napraskla při první až druhé hodině dějepisu a pukla úplně při prvním testu.
Na základce nebylo potřeba se učit, nikdy a já to neuměla. Musím říct, že jsem dějepis od srdce
nenáviděla, ale čas plynul a já se pomalu přizpůsobila, naučila učit a díky tomu jsem to zvládla. Nebýt
dějáku asi bych narazila jinde možná na výšce… Takže jsem paní profesorce vlastně vděčná a z nenávisti
se stal zájem o historii. První ročník jsem myslela, že se mé představy bortí jak domeček z karet, ale
postupem času jsem našla ve všem nový zájem, novou představu, realitu…
Teď je pro mě gymnázium nenahraditelnou zkušeností, budovou plnou kamarádů a místem, kde
trávím hodně velkou část dne. Věcí, co na našem gymplu opravdu oceňuju, je spousta akcí, soutěží, školní
ples, akce předmětových komisí a jiné aktivity, které ze školy udělají zábavu, místo, kde se pobavíme a
zruší to všednost učení. Možná díky matematikům a fyzikům, kteří jsou, co si budeme namlouvat,
specifičtí (stejně jako třeba informatici, právníci a jiní odborníci), je u nás na škole a i v hodinách veselo.
Někdy je den, kdy padá hláška za hláškou a i nejpřísnější profesor povolí a zasměje se, a jindy je zase
den, kdy se nudím i v hodně nejmenovaného pana profesora (savec s bodlinkami)…
Co mi teda vlastně Jaroška dala? Nový náhled na svět, na odvedenou práci, na učení a na pracně nabyté
zkušenosti. Také spoustu kamarádů, se kterými se doufám budu vídat celý život. Určitě mě dobře
připravila na vysokou školu, ale to se ukáže až tento rok u maturity a u příjmaček na výšku. Uvidíme…
Lucka Šiprová

Ježíšek To není
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Ve škole

Oslavy 145 let gymnázia na třídě Kapitána
Jaroše
Sobota 6. října 2012
9.00 hod.: Slavnostní bohoslužba v chrámu
sv. Tomáše
10.00 - 12.00 hod.: Den otevřených dveří
na gymnáziu
14.00 - 15.30 hod.: Slavnostní shromáždění
profesorů, studentů, absolventů a přátel školy
v Janáčkově divadle
17.00 - 24.00 hod.: Tradiční setkání absolventů,
profesorů a přátel školy na Stadionu Brno,
Kounicova 20/22
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Za školou

Polemic - koncert
11.10.2012 - start ve 20.00, Fléda
Ty Syčáci (Brněnská alternativně-rocková
skupina)
11.10.2012 od 20.00, klub Mersey
LEGO Moonraker 007 - premiéra
20.10.2012 od 17.00, Kino Art

Film v amatérské režii Martina Fialy (Jaroška!),
produkci Nikolase Riga a s efekty od Marka Erbena

Blešák na Flédě
21.10.2012 od 15.00, Fléda - mrkněte na
stránky, jsou tam odkazy na minulé blešáky a
rezervace prodejních míst! (www.fleda.cz)
Jumping Drums - Turné SOUTH 2012: Návrat
ke kořenům
26.10.2012 v 19.00, KC Semilasso
Koncert Milestone
27.10.2012 v 19.45, klub BORO
(vstup 40 Kč)
Robert Balzar Trio
28.10.2012 ve 20.00, Alterna
Tomáš Klus
9.11.2012 v 19.00, KC Semilasso
+ pro příznivce tance
tančírna ELIT klub
Každý týden v sobotu od 18.00, KC Stadion
Sledujte web nebo stránky na facebooku, někdy
dochází ke změnám v programu (den, čas...)
http://www.facebook.com/elit.klub.1

Ježíšek To není
Akt - Píp píp
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@Öjda
Dvakrát dva je deset. Zmáčkni delete
a reset.

@Atinka
Brace yourself... winter is coming...
Já do té školy snad začnu nosit kulich.
#zzzima

@GilbertG
Všechno nejlepší, hodně úspěšných
studentů, moudré profesory a pečlivé
vedení, které se o Tebe tak dobře stará, Ti
k výročí srdečně přeji, naše milá Jaroško!
#Jaroška
#145 let

Pípněte nám!

Chcete poslat malý vzkaz celé škole? Chcete někoho oslovit prostřednictvím školního časopisu?
Rubrika PÍP je k tomu určená!
Posílejte pípnutí společně s vaším "nickem" (ve tvaru @nick) a avatarem (fotka, obrázek...)
na email jezisektoneni@email.cz
Vybíráme 3 nejlepší vzkazy do každého čísla!

Ježíšek To není
Zrcadlo - Akce & reakce
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Poprvé se dotknout urny
aneb Studentské volby 201 2

Studenti, kteří 6. září navštívili učebnu 3.B, neputovali tentokrát za vzděláním jako obyčejně, nýbrž vedli
své kroky k volební urně. Tuto možnost dostali mladí voliči (a především budoucí voliči) prostřednictvím programu
Jeden svět na školách, jehož patronem je společnost Člověk v tísni. Pro valnou většinu studentů to bylo jistě poprvé,
co si mohli zkusit toto „dobrodružství“ alespoň nanečisto, a tak se nelze divit, že o polední přestávce nám Radim
Lacina, předseda Školního parlamentu, s plnýma rukama nevyplněných volebních lístků nestíhal odpovídat
na otázky. Zajímal mne hlavně počet voličů a průběh voleb. „Účast předčila mnohonásobně moje očekávání. Přestal
jsem počítat lidi, co postupně přichází.“ odpověděl Radim ve spěchu na mou otázku.
Souhlasím s Radimem, protože volební místnost jsem sledovala společně s fotografem Davidem v průběhu
dopoledne. Účast byla i nad moje očekávání. I s takovým náporem voličů si organizátoři (tedy členové volební
komise, Školního parlamentu a paní profesorky z Předmětové komise společenských věd a dějepisu) poradili
bez problémů. „Jasně, zvládáme to dobře. Rozdělili jsme si mezi sebou třídy, takže to jde celkem rychle.“ říká
Vlasta Datinská, volební komisařka.
Za plentou se střídají nejrůznější studenti. Výsledky takového projektu mohou být zajímavé spíše
do budnoucna než z hlediska aktuálního politického dění. Středoškolský student je totiž člověk téměř dospělý, jeho
názory a postoje se formují, ale dá se již hovořit o tom, že by se jeho politická příslušnost (či pouze sympatie,
kterou chová k určité politické straně) nemusela měnit. Můžeme předpokládat, že za několik let budou výsledky
oficiálních voleb podobné těm letošním studentským? Posuďte sami. Po sečtení hlasů budou výsledky zveřejněny
na webových stránkách projektu (http://www.jedensvetnaskolach.cz/download/pdf/jsnspdfs_538.pdf, 13.září 2012).
Zajímá nás váš názor na Studentské volby 2012! Vydali jsme se pátrat po chodbách Jarošky. Ptali jsme se,
diskutovali. A máme anketu i pozoruhodné názory – přímo od vás.
Atinka
Ankteta: Jak vidí volby voliči  studenti?
Aktuální otázky: Byl/a jsi volit ve studenských volbách? Myslíš si, že měly smysl?

Daniel Jirků:
Ano, byl jsem volit.
Podle mého názoru jsou studentské
volby dobrý nápad a pomáhají
studentům obeznámit se se situací
v dnešní době.

Martina Reissnerová:
Ne, nebyla, nevěděla jsem o nich.
Myslím si, že je to dobrý nápad, je
dobré, že i studenti mohou vyjádřit svůj
názor.

Indián:
Jo, byl.
Ne, nemyslím si.

Čolek:
Nebyla jsem volit!
Nemá to smysl. Jeden člověk stejně
nic nezmění. A i kdyby jich bylo víc, je
to jedno. Je to všechno podplacený.
Otázky položil Pavel

Ježíšek To není
Zrcadlo - Akce & reakce
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Přišel jsem, viděl jsem, odvolil jsem
Jeden den na začátku září jsem měl celý bez přestávek. Proč, ptáte se? Seděl jsem totiž jako člen
volební komise při Studentských volbách 2012. Pominu onen až absolutní masochismus spočívající
v dobrovolném přijetí podobného úkolu a rovnou se sprostě zeptám, jestli to celé mělo smysl?! Jistě, je to
značně podivné tázání od člověka, který samotnou akci inicioval, ale právě pro mě je důležité říci si,
jestli takové extravagance v průběhu školního roku vůbec stojí za to.
Je naprosto zřejmé, proč letošní účast nedosahovala tak vysokých výšin. Oproti roku 2010,
kdy byla celospolečenská atmosféra svou vypjatostí srovnatelná s tětivou při olympijské soutěži
lukostřelců, ta dnešní snese srovnání spíše s prasklou gumičkou. Dnešní lidé, včetně studentů, jsou
ve většině z politiky znechuceni až ke zvracení. Nemůžeme se potom divit, že k volbám (natož
k „falešným“) mají mnozí apatický postoj. Navíc jsme si procvičovali volby do krajských
zastupitelstvech, které jsou tradičně voliči opomíjeny. Proto děkuji těm, kteří k urnám přišli, protože
určitě museli překonat jak svou pohodlnost, tak i mnohé znechucení.
Má tedy smysl organizovat akci, která nutí lidi k překonání jejich komfortního rozpoložení
na začátku školního roku? Měli bychom vůbec být účastni projektu, který ze své samotné podstaty
probouzí v lidech nechuť? Podle oficiální rétoriky měly volby přispět k pochopení vlády lidu studenty a
ukotvení demokratických mechanismů v nich. V tomto celá akce, dle mého názoru, až fatálně selhala.
Samotným vyzkoušením voleb člověk nepochopí jejich důsledky. Také díky tomu, že volby nebyly
povinné, šli k nim z většiny ti, kteří v sobě mají demokratické mechanismy už zakořeněné. Selhala tedy
iniciativa Člověka v tísni na naší škole? Mohlo by se tak zdát. Není to však pravda!
Uspěla v podněcování znechucení a odporu ve studentech! Musíme si totiž uvědomit, že volby
nejsou žádným radostným aktem, ke kterému přistupujeme skoro jako extatickému zážitku. Jsou většinou
smutným vybíráním mezi stranami, přičemž žádná z nich plně nekopíruje názory jednotlivce. Volby jsou
však nutnou součástí demokratické společnosti. Ty falešné učí studenty k překonání vlastního odporu.
V těch, kteří se jich neúčastnili, naopak probouzí pocity znechucení z pohodlné apatie. V tomto ohledu
volby uspěly – znechutily studenty! Závěrem by se dalo říci: „Přišel jsem, viděl jsem, odvolil jsem. Ale
to, co jsem viděl, se mi ani trochu nelíbilo!“
Radim Lacina,
předseda Školního parlamentu

Ježíšek To není
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Burza učebnic – super akce nejen pro peněženku
Obliba odkupování použitých učebnic od starších studentů roste každým rokem. Nelze se tomu
divit – zánovní knížky ve slušném stavu se dají sehnat velice levně, někdy i za třetinu původní ceny. A to
už se vyplatí. Letos jsme mohli prozkoumat nejen ceny a nabídku, ale také atmosféru školní burzy.
Obvykle bývám mezi posledními opozdilci, kteří vbíhají do vestibulu školy zároveň s posledním
zvoněním. Tím osudovým, tím na hodinu. Ale občas se vyplatí si přivstat, třeba v pátek 7. září. Úplně
jsem se divila, kolik lidí se v budově školy pohybuje o čtvrt na osm! Zvlášť velký houf studentů se seběhl
kolem půl osmé do učebny 2.A. Všichni se začali tlačit kolem stolů, nakukovali si navzájem přes ramena a
tázali se stále dokola na ty samé otázky. „Kolik za ni chceš? Kolik chceš za ten děják? Dáš mi tu něminu
za kilo?“ Takové otázky nejsou ničím neobvyklým. Na začátku roku je můžeme slýchat po chodbách zcela
běžně. Letos to bylo však znásobeno koncentrací prodejců i kupujících v jedné místnosti. I u nás v redakci
se okamžitě našli zájemci o koupi knížek obohacených o chytré poznámky, vtipné piktogramy i nemravné
obrázky. A dá se říci, že jsme si také trošku zasoutěžili. Kdo letos vyhrál v klání o nejlepší kauf?
Nebudu to rozmazávat a protahovat, už vůbec vás
nehodlám napínat, protože byste to taky nemuseli dočíst,
že ano. Takže rovnou prozradím, že vyhrál Radim. Já jsem
si zcela nezkušeně stoupla k prvnímu stolu (no co,
vždycky kupuju učebnice jen v knihkupectví, protože
na ně mívám zákaznickou slevu), vybrala jsem si dvě,
které jsem opravdu potřebovala, jednu, kterou jsem chtěla,
a jednu, která byla ve slevě. Přišlo mi to jako solidní
nákup, protože jsem i tak ušetřila alespoň dvě stovky. Ale
Radim by se mnou nesouhlasil. Rozhodl se, že bude
smlouvat do posledního dechu. A bojoval jako lev.
Vyrukoval s nesčetnými argumenty, prosazoval svůj názor
a dostával dívku na druhé straně pomyslného prodejního
pultu do rozpaků v ostré debatě. Nakonec si odnesl dvě
čítanky asi za stovku. Jak to ten kluk dělá?
Když jsem nakoupila, měla jsem chvíli čas
pozorovat celé mraveniště studentů s knihami v rukách,
na stolech i v taškách. Čas od času se ozvala nějaká
částka, na kterou okamžitě někdo odpověděl buď jinou
částkou nebo nesouhlasným zamručením. Občas také
zaznělo vyvolávání titulů vzácnějších učebnic, což se
okamžitě strhlo v jednu obrovskou vřavu a překřikování.
Nepochybně ostrá dražba.

Ježíšek To není
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Atmosféra byla hravá, přátelská, ale
také místy vypjatá tak, že by se téměř dala
krájet. Všichni zúčastnění vytvořili obraz, který
se dá nejlépe přirovnat k nějakému
středověkému jarmarku či trhu. Tuto scenérii
jste mohli vidět v 2.A díky loňským
absolventům naší školy a letošním čtvrťákům.
Akce trvala tři přestávky, ale její atmosféra se
rozšířila po celé škole podobně jako středověká
morová nákaza. Prodávalo, kupovalo a
směňovalo se celý den. Spolužáci se
seznamovali, bavili a překřikovali. Možná, že
jste v tom lovu na učebnice nepostřehli
zdánlivě skryté kouzlo této akce, ale pro mne to
byl nový a pozoruhodný zážitek.

10

Školní burza učebnic je tedy pro letošní rok
za námi. Doufám, že jste si nakoupili knížky, které
jste potřebovali, a prodali, co jste nepotřebovali.
Lepší šanci už mít asi nebudete. (Kdyby přece jen
někdo potřeboval střelit nějaké to nepotřebné vydání
solidně vypadající učebnice, možná by se vám
povedlo podlatit někoho z redakce, aby zařídil
nějakou malou inzerci. Ale nezapomeňte si nachystat
pořádnou svačinu, protože zadarmo ani kuře
nehrabe – o redaktorech to platí dvojnásob.)
Atinka
Foto: David Hajn
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Školní výlet do dvacátého prvního století

Zeptejte se studenta po testu z dějepisu na podrobnosti nějaké historické události - projeví
faktografické znalosti do neuvěřitelných detailů. Zeptejte se ho na stejnou událost za měsíc – možná si
ještě bude pamatovat, že taková událost existuje. Zeptejte se jej znovu za další měsíc – pamatovat si už
nebude. To všechno i přesto, že z daného testu třeba dostal za výbornou. Ona výborná ale má garantovat,
že mu znalosti zůstanou . Kde je tedy chyba?
Vlastně to nijak nesouvisí s dějepisem. Do příběhu je možné dosadit jakýkoliv vyučovací předmět.
Příčina leží jinde. Někde v předminulém století.
Představme si gymnázium roku 1890. Obsahem výuky je především výklad faktografických
informací, „tvrdých“ skutečností a dat. Studentovi se škola snaží předat fakta, pokud možno
v co největším množství. Pochopitelně mu musí poskytnout i zpětnou vazbu, dělá to tedy v jediné oblasti,
kde k tomu má prostor; kontroluje, jak dobře ona fakta přijal. Nic jiného než fakta studentovi ani
nepředala. Ale ten tím netratí. Získat kvalitní informace je obtížné, dobré knihy jsou drahé a knihovny ne
vždy přístupné – zato učitel je spolehlivý a je tu každý den. Sešit s poznámkami je pro něj nejjistějším
shromaždištěm informací, škola jejich nejlepším zdrojem.
A teď si představme gymnázium roku 2010. Obsahem výuky je výklad faktografických
informací. Škola stále předává pouze fakta v co největším množství a zpětná vazba se omezuje
na kontrolu jejich zapamatování. Ale počkat, to zní povědomě – jenže svět je už přeci jiný. Teď náš
student tratí. Získat kvalitní informace je snadné, globální internetové připojení je všudypřítomné a síť
veřejných knihoven také. Přestože si může jakoukoliv informaci zjistit kdykoliv si vzpomene, jeho
gymnázium mu předává jen fakta a jen jejich memorování po něm žádá. Stohy sešitů jsou pro něj
nepotřebné, na rozdíl od svého kolegy před sto dvaceti lety je jako zdroj informací nikdy nepoužije. Náš
student potřebuje něco jiného. Bude-li mít štěstí, vstoupí později na půdu vysoké školy, dorazí
na přednášku a tam bude trpělivě poslouchat a pilně si zapisovat. Nu a po přednášce nadhodí lektor
otázku a bude očekávat diskuzi. Čerstvý vysokoškolák ale zůstane mlčky sedět a doufat, že zrovna jeho
lektor nevyvolá. Jako všichni jeho spolužáci. Protože vzdělávání jinak neznají. Školu znají jako místo,
kde se bez hlesu sedí, nepřetržitě píše, později memoruje a ještě později zapomíná. Rozumět něčemu a
diskutovat o tom je nikdo neučil.
Způsob života se od předminulého století změnil překvapivě mnoho, způsob výuky na českých
školách překvapivě málo. Je nutné už nechtít po středoškolácích memorování stovek faktů. Namísto toho
je potřeba učit studenty myslet, kriticky hodnotit, vytvářet a hájit svůj názor, abstrahovat, hledat vztahy,
orientovat se v záplavě informací a umět je třídit. Střední škola musí po studentovi chtít, aby fakta
především chápal, a teprve v druhé řadě si je pamatoval. To vyžaduje změnu formy výuky na vedení
dialogu se studenty. Zapisování kantorova monologu bez možnosti reagovat na podněty schopnost
myšlení nerozvíjí, zato však rozvíjí pasivní respektive laxní postoj ke vzdělání. Pro zkvalitnění výuky je
také nezbytná změna chápání studentovy pozice ve vztahu k jeho vrstevníkům. Na škole nestudují
kolektivy, na škole studují pouze jednotlivci. Třída není organismus, který by bylo možné souborně
oslovovat a hodnotit. Nelze podněcovat individuální myšlení bez individuálního přistupu.
Srovnání množství času, které v nich student tráví, a hodnoty, kterou mu školy předají, je
pro instituce smutně nelichotivé. Student si potřebuje odnést umění myslet, které se naučil; místo toho si
odnese fragmenty informací, které se memoroval. Je načase to změnit a přiblížit střední vzdělávání
standardům západního světa. Je načase přivítat střední školy ve dvacátém prvním století.
Alexander Kuric
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Spisovatelka Tučková: „Jaroška byla ohromně motivující!“
Kateřina Tučková (32), se kterou si náš časopis popovídal, je jednou z těch současných absolventek, na které
může být naše škola hrdá. Je momentálně publikující úspěšnou spisovatelkou a nezávislou kurátorkou.
Zaměřuje se na historická témata jako jsou například odsun brněnských Němců v knize Vyhnání Gerty
Schnirch nebo tradice lidového léčitelství v jejím posledním titulu Žítkovské bohyně. Autorka též říká, že
Jarošce je vděčna za mnohé (kromě chemie)...
Na českou literární scénu jsi vstoupila publikováním v časopise Tvar, avšak knižně jsi debutovala prvotinou
nazvanou Montespaniáda, kterou vydalo nakladatelství Větrné mlýny. Mohla bys přiblížit charakter těchto
děl a říci, jak vznikala?
Už během studia na gymnáziu jsem začala psát menší literární útvary – s jednou povídkou jsem se dokonce
umístila v nějaké soutěži. Tvůrčí sebevědomí jsem si ale upevnila až na Filosofické fakultě, kde jsem
na bohemistice navštěvovala kurzy tvůrčího psaní doc. Zbyňka Fišera. Pak jsem nějak přirozeně začala psát svoji
první novelu, Montespaniádu, to mi bylo dvacet jedna. Také to o mém věku dost vypovídá - je to nezávažný text
o studentském životě. Dnes to považuji prostě za debut a víc rozhodně upřednostňuji své další knihy. Nicméně,
stále se na tu knihu dívám jako na stylisticky sevřený, skoro dvou set stránkový útvar, který jsem zvládla
smysluplně zpracovat a který si našel nakladatele. Kdyby se to nestalo, nejspíš bych svou literární dráhu s koncem
univerzitních studií vzdala. Takto to byl pro mě důkaz, že má smysl v psaní pokračovat.
Tvou druhou knihou, která se setkala s velmi pozitivním ohlasem, je Vyhnání Gerty Schnirch, ve které líčíš
osudy Němců za „divokého odsunu“. Prozradíš, kde jsi k námětu přišla?
Řekla bych, že ta kniha byla spíše kontroverzní než pozitivně přijatá. Úspěšná byla až po té, co získala cenu
Magnesia Litera, do té doby byla spíš podnětem ke svárům - téma vysídlení brněnských Němců je společensky
stále velice citlivé. K námětu jsem se dostala, když jsem se přestěhovala z Kuřima na ulici Bratislavskou do domu,
kde kdysi žili českoslovenští Němci. Byli odsunutí ve známém „pochodu smrti“ 30. května 1945. Pak už jsem šla
s pomocí kamaráda historika Davida Kovaříka po stopách jejich příběhu. Společně jsme rekonstruovali trasu
pochodu, sháněli materiály a já psala. Zhruba za tři roky vyšla kniha Vyhnání Gerty Schnirch.
Myslíš si, že téma sudetských Němců stále vzbuzuje kontroverze v českém veřejném prostoru a že je potřeba
o tom znovu hovořit?
Myslím, že ano, i když v posledních letech otevřenost vůči tomuto tématu výrazně pokročila. Mají na tom podíl
určitě snahy historiků, přeshraničních organizací i umělců. Kromě mého románu nedávno vznikla i Bambůškova
hra, za kterou dostal divadelní cenu Alfréda Radoka, hra divadla Feste Be Free! nebo dokument A průvod šel
Luďka Navary. Ostatně, vždyť se o odsunech a Benešových dekretech začalo diskutovat teprve nedávno, v 90.
letech, a to velmi emotivně. Zřejmě teprve teď dozrála doba na seriózní, emočně nezatížený pohled a já a moje
kniha jsme jen jeden z výsledků této vlny.
Absolvovala jsi s úspěchem náš gympl, jak nyní po letech vzpomínáš na Jarošku?
No, s úspěchem – z fyziky, matematiky a chemie jsem měla čtyřku (smích). Byla jsem klasický humanitně
orientovaný typ. Maturovala jsem samozřejmě z předmětů, které mě bavily, z dějin umění, češtiny a literatury,
němčiny a občanky, a maturitu jsem měla dobrou. A vzpomínám strašně ráda. Kromě toho, že jsme byli skvělá
třída, o čemž svědčí, že se pravidelně vídáme dodnes, tak si vážím toho, co mi na Jarošce předali výborní
pedagogové. Často jsem vděčná hlavně trojici profesorek - paní Smékalové, Hanákové a Odehnalové. To byly
ženy, které mi ukázaly směr, kvůli nim jsem věděla, co chci v životě dělat. Že se chci hlásit na fildu na obory, které
jsem potom vystudovala.
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Myslíš si, že přírodovědné obory nejsou humanitně zaměřenému člověku k užitku?
To jsem neřekla. Nějaký základ musí být, ale počínaje třeťákem by mohla být větší volba předmětů a hlubší
poznání oborů, kterým se chce student věnovat. Beru to tak, že kdybych neplýtvala svůj čas na chemii (jednou jsem
po 19 hodinách učení a opakovaní u zkoušky dostala 4), mohla jsem teď znát o jeden světový jazyk navíc. To by se
mi teď hodilo tisíckrát víc než ubohé střípky chemických znalostí, které jsem od maturity už nikdy nemusela
prokazovat.
Dostávala jsi ze slohovek vždy jen jedničky?
Většinou ano. Stylistika mi šla sama od sebe a gramatiku jsem měla načtenou, nikdy jsem se ji vlastně moc
nemusela učit. Stačilo od dětství číst. Ostatně, moje rodinná přezdívka byla „knihomol.“
Jaká podle tebe panovala na Jarošce atmosféra? Bylo to příznivé prostředí pro začínající spisovatele nebo
obecně umělce?
Myslím, že Jarošovské prostředí bylo ohromně motivující. Alespoň pro mě, která sem přišla ze základní školy
v maloměstě, kde byly mezi dětmi obrovské rozdíly. Tam jsem nezažila něco jako hrdost na vzdělání – a tady se už
od prvních okamžiků hovořilo o škole jako o „našem ústavu“ a o studentech jako o „budoucí elitě národa.“
A časem jsem přišla na to, že to nebyla ani nadsázka (jak jsem si myslela v té chvíli), ani prázdné fráze (o čemž
jsem přemýšlela později). Úspěšnost našeho ročníku je totiž skvělá – většina mých bývalých spolužáků má dobrá
místa v oborech, které vystudovala, a někteří z nich opravdu tvoří - lze-li to tedy tak neskromně říct - vyšší
intelektuální vrstvu naší společnosti. A pokud bych takto mohla přemýšlet i o sobě, musím se zase vrátit k roli
trojice paních profesorek z Jarošky: na mém začátku rozhodně stály ony. Jestli tento rozhovor budou číst, musím
jim na tomto místě znovu mockrát poděkovat. Děkuji, paní Smékalová, Hanáková a Odehnalová!
Kromě toho, že jsi úspěšnou spisovatelkou, jsi také kurátorkou. Mohla bys nám přiblížit i aspekty této tvé
činnosti?
Na Masarykově univerzitě jsem vystudovala dějiny umění a češtinu a literaturu - literaturu jsem studovala kvůli
tomu, že jsem chtěla číst a psát, a dějiny umění kvůli tomu, že mě zajímalo výtvarné umění. Teoreticky. V případě
umění jsem nikdy necítila potřebu se mu věnovat i prakticky. Při nástupu na univerzitu jsem si neuměla představit
jiný výstup než učitelství. Ale postupně se přede mnou otevíraly možnosti a já jich využívala. Už na škole jsem
začala organizovat Konfrontaci malířů ARSkontakt, která z brněnsko – pražské výstavy přerostla do celostátního
formátu. Proběhlo 7 ročníků, které podporovalo Ministerstvo kultury i Statutární město Brno, protože to byla
významná šance pro mladé malíře. Nicméně ekonomická krize zatočila s granty i se soukromými sponzory a
poslední ročník jsem doplácela ze svého, proto jsem projekt radši uzavřela. Teď si dodělávám doktorát z teorie
umění na Karlově Univerzitě a jako nezávislá kurátorka spolupracuji s několika galeriemi a řadou autorů.
Užíváš si autorská čtení?
Ano, mám je moc ráda. Teď si mě zvou knihovny, kluby a festivaly s mým posledním románem Žítkovské bohyně
- a to je skutečně paráda. Oproti knize o odsunu Němců už nemusím čelit tolika vášnivým debatám, naopak se
s publikem většinou shodneme na tom, že tradice alternativního léčitelství, o kterém pojednává moje kniha psaná
na základě reálného případu vědem a léčitelek z obce Žítková, skončila velmi tragicky. Po staletích, kdy byla
pro místní většinou nejdůležitější pomocí, ji zásadním způsobem přerušil až minulý režim. Jednu z posledních žen,
které na Žítkové „bohovaly“ (odtud název bohyně), dokonce nechali zavřít v psychiatrické léčebně. Nemohla tak
své starobylé vědomosti předat své následnici a tradice bohování v Bílých Karpatech tedy zanikla. Fascinující
na tom byla snaha agentů StB za každou cenu na její činnosti najít něco „republiku ohrožujícího.“ Vypovídá o tom
nejen její svazek, ale i svazky mnoha dalších případů, které jsem v archivech studovala.
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Ze Žítkovských bohyní jsi četla v rámci červencového Měsíce autorského čtení v divadle Husa na provázku.
Publikum tehdy zajímalo, jestli se v Bílých Karpatech přece jen lidová magie a léčitelství nezachovalo. Jak je
to?
Poslední z významných bohyní Irma Gabrhelová zemřela v roce 2001. O bohyních se říká, že se zkušenost
předávala z matky na dceru a přežila řadu generací, i přes to, že je pronásledovala církev (dvě byly zavražděny
v průběhu čarodějnických procesů, viz. Krevní kniha městečka Bojkovic) na začátku 17. století. Měly také velké
problémy za protektorátu. Ale nakonec je rozdrtil až komunistický režim – a to nejen tím případem zavření
na psychiatrii, ale i stálým nátlakem na následnice. Bylo jim vyhrožováno špatnými kádrovými posudky a
nemožností dobré práce. Proto si v době normalizace učení od svých matek nepřebíraly, bály se a stěhovaly se z hor
dolů. Tak se fenomén bohyní nadobro uzavřel.
Jaké to vlastně je, být spisovatelkou?
Krásné. Jako dítě jsem si o tom netroufala ani snít - a teď to můžu dělat... Jediná nevýhoda je, že se z toho nedá
uspokojivě žít. Je třeba mít zaměstnání, protože prodej knih a honoráře ze čtení zdaleka nevyváží čas, který je třeba
pro sepsání a redakci knihy. Což je škoda. V zemích visegrádské čtyřky, kam teď pravidelně jezdím na čtení, je to
ale vesměs všude stejné. Zato v Německu je ohromná řada stipendií a programů na podporu spisovatelů díky
velikosti jazykové skupiny i kupců, kteří si knihy můžou dovolit. Naštěstí jejich zájem zahrnuje i střední a
východní Evropu, takže třeba autorizaci tohoto rozhovoru můžu provádět z literární stáže v Berlíně. Denně tu
oceňuji aktivitu literární scény i množství lidí, kteří se o ni zajímají, kteří ji organizují. V tomto jsme ještě hodně
pozadu, a vývoj u nás, teď mám na mysli aktuální navýšení DPH na knihy, se od optimální úrovně rychle vzdaluje.
Což je smutná zpráva pro autory i pro čtenáře.
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Zapište si do sešitu literatury
Kateřina Tučková se narodila v roce 1980 v Brně, vyrůstala v jihomoravské vesnici
Moutnice (což je na jih od Brna, ale blíž než Hustopeče) a později se přestěhovala
do Kuřimi (což je zase na sever od Brna). Studovala na našem gymnáziu
do roku 1999. Po úspěšném zakončení středoškolského studia pokračovala Kateřina
na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde studovala dějiny umění a český
jazyk. V roce 2004 založila projekt ARSkontakt k podpoře mladých malířů. Také
pořádala mnoho výstav. Dokončuje doktorské studium na Ústavu pro dějiny umění
Filozofické fakulty v Praze. Její knižní prvotinou byla novela Montespaniáda, která
však nezískala tak velkou pozornost jako její druhá kniha, Vyhnání Gerty Schnirch.
Za tento román získala cenu Magnesia Litera 2010. Kateřina Tučková je také
autorkou mnoha odborných publikací z oblasti umění (Nová trpělivost: Hranice
ustupují, 2007; Slovem i obrazem, 2008; Normální malba, 2009). Největší úspěch
nejen na pultech knihkupectví, ale i u kritiků, má její třetí kniha (román) s názvem
Žítkovské bohyně (Host, 2012). Momentálně Kateřina žije v Brně a Praze.
Kteří autoři tě nejvíc ovlivnili?
Možná bych úplně nemluvila o ovlivnění, ale spíše
o preferencích. Poté, co jsem přečetla všechno možné
napříč stoletími a literárními styly, jsem zjistila, kam se
chci zařadit. Upřednostňovala jsem pak tvorbu autorů,
kteří pracují s historií, s fakty. Z těch knih, které se mi
nejvíce vryly pod kůži můžu jmenovat třeba Jonathana
Littela a jeho Laskavé bohyně, Laurena Bineta a HhHH,
Jana Nováka a Zatím dobrý… Jsou to vesměs současní
autoři, ale to je jasné – poslední desetiletí sleduji hlavně
současnou literaturu a ke klasice se vracím už jen
výběrově. Nicméně také nedám dopustit třeba
na Bulgakova, kterého mi objevila paní Smékalová, a
jeho Mistra a Markétku.

Skryto diktafonu, aneb jak to vidí Radim
Hned po seznámení mi Kateřina nabídla
tykání a po celou dobu rozhovoru (pojídajíc
objednané müsli) zaujatě vyprávěla. Mimo
mikrofon mně také líčila, jak jako studentka
pořádala akce na Faválu a radila mi, že
takové, jak tomu říkala, Jarošácké
Rockabály bychom měli dělat taky.

Na Jarošce je určitě hodně těch, kteří by třeba chtěli psát a publikovat. Jaké bys jim dala rady?
Asi úplně stejné, jaké jsem dostala já. Totiž že nejdřív je potřeba toho hodně přečíst a napsat. Čtením a psaním se
tříbí styl a žitím přicházejí náměty. A taky se nebát ukázky svých textů někam poslat. Nejdřív do literárních
časopisů a až vám něco vyjde, tak spolu s výtiskem i do nakladatelství. Nebo budete mít štěstí jako já a přímo vás
po publikování v tisku nějaké nakladatelství osloví… A případně se ani nebát prvního neúspěchu a o rok později to
klidně zkusit znovu.
Díky ti mnohokrát, že sis udělala čas na rozhovor, a těším se na shledanou!
Taky děkuju, bylo to bezva!
Kateřinu Tučkovou vyzpovídal Radim Lacina
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Nestává se často, že bych v pátek přišla do školy s opravdu velkou časovou rezervou. Je to tím, že dnes
nemířím do prvního patra, abych si poslechla výklad matematických zákonů, nýbrž stoupám mnohem výš, do patra
pátého, abych otevřela dveře literární dílny. Nejde o nějakou místnost plnou stolů, židlí a propisek. Konečně vidím
studovnu. Shazuji ze sebe tašky plné jídla, svršků a tužek. Zdraví mne Ivan, který se také chystá strávit víkend
literárně. Je teprve osm ráno. Ještě půl hodiny můžu hádat, co mě vlastně v průběhu následujících tří dnů čeká.
Stojíme před budovou SVČ Labyrint. Zvoníme. Mezi účastníky literární dílny panuje rozveselená nálada.
Tušíme, co nás čeká. Když jsme se všichni posadili v sále, přivítala nás paní Špatná. S upřímným nadšením nám
sděluje téma dramatické výchovy: Evžen Oněgin. Je vidět, jak po některých tvářích přeběhl zamyšlený výraz. Mně
udělala paní profesorka Marková tímto tématem velkou radost a nemohla jsem se dočkat, jak dílo rozebereme.
Nakonec jsme dramaticky ztvárnili ve skupinách ty nejkrásnější, nejděsivější i nejdivnější sny půvabné (a naivní)
Taťány, jaké jsme jen dokázali vymyslet. Do školy se vracíme dobře naladěni a povzbuzeni dramatickým hraním.
Po obědě se scházíme v ateliéru. Doufám, že nedojde na barvy. Posadila jsem se a s napětím očekávala
další aktivitu. Přišla velmi milá a příjemná paní profesorka Renata Bláhová, která nás společně s paní prof. Lenkou
Markovou provázela celou literární dílnou. Přijela z Gymnázia Velké Pavlovice spolu s pěti studentkami. Pochopila
jsem, že došlo na nejhorší, tedy na barvy. Mé obavy se však zmírnily, když paní profesorka vzala papír a udělala
s ním to, co dělám se všemi svými kresbami. Zmačkala ho. Zdá se, že technika muchláže (nebo froasáže, chcete-li)
mi bude velice milá. Výsledné obrazy jsme doplnili o texty, verše a citáty. I já, přestože mám obě ruce levé a ještě
k tomu dřevěné, jsem vytvořila něco docela pěkného.
„Půjčíš mi hřeben?“ Ve třídách, které se na pár dnů proměnily na ložnice, je rušno. Výsledkem toho všeho
oblékání a šňoření je dav kultivovaně vypadajících mladých lidí. Míříme do divadla Reduta, abychom zhlédli
představení Korespondence V+W. Slyšela jsem o něm hodně - získalo ocenění, recenze byly dobré. Vcházíme
do divadla, obdivujeme interiér a působivé prosklené podlahy. Dostávám lístek do první řady, což mne mile
překvapuje. V sedm hodin zhasínají světla a my sledujeme zajímavě postavenou scénu, po které se pohybují jen tři
herci a tři barvy. Skutečný příběh dvou velikánů mě unáší.
Silný emoční zážitek z divadla se projevuje ještě ráno, když si čistím zuby. Stále se mi honí dojmy
z představení hlavou. Ale musím se soustředit. Jdeme psát. K mému překvapení nás paní profesorka vyhání do ulic.
Běžím do kostela, ale nestíhám. Tak málo času! Jen 30 minut na napsání všeho, co mám na srdci? Usedám zpět
do lavice v hudebně a píšu. Ani to po sobě nemůžu přečíst. Uf. Čteme. Všechna díla jsou originální, mnohdy
zábavná. Pak si hrajeme se slovy, skládáme básničky pomocí metody clusteringu, kterou nás naučila
paní prof. Marková. Nejsem básník, přesto píšu verše. Výsledná báseň mne překvapuje. Dostáváme za úkol udělat
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malou sbírku. Na památku. Vidím, jak Petr vedle mne píše snad pátou básničku. Že bych jich také zkusila vytvořit
víc? Své plány jsem však musela odložit na později, protože přišla paní profesorka Bláhová s nelehkým úkolem.
Dala nám papír, na němž bylo vypsáno množství jmen. Pomocí šipek byly mezi nimi naznačeny vztahy. A my jsme
dostali za úkol pomocí této story map vytvořit příběh. Ač se to nezdá, není to vůbec jednoduché.
Sobota plná psaní utekla velice rychle, proto jsme rádi, když si na chvíli můžeme odpočinout u filmů
Martina Fialy. Jsou zajímavé nejen proto, že je točí student našeho gymnázia sám, ale také proto, že v nich hrají i
naši spolužáci. Martin byl ochotný, odpovídal nám trpělivě na otázky. Po promítání jsme měli ještě čas na dodělky.
Spát se mi nechtělo, protože jsem znovu vše prožívala. Společně s Andreou, kterou jsem ještě v pátek ráno neznala,
jsme před spaním složily báseň a napsaly ji na velkou froasáž, již vytvořila paní prof. Bláhová.
Nedělní ráno je tiché. Jsme unavení a rozpačití, protože se blíží konec. Už nás čeká jen přednáška s Norou
Janečkovou, energickou reportérkou České televize. Což je určitě zajímavé, protože paní Janečková je ochotná nám
odhalit všechna tajemství svého náročného povolání. A taky nás od této práce odrazuje. Myslím si však, že některé
z nás ani stres a časová tíseň neodradí od tohoto dobrodružného povolání. Po besedě je čas na úklid a zakončení.
Všichni máme možnost sdělit své zážitky. Vidím, že nejsem jediná, kdo je z literární dílny nadšený. My, mladší
účastníci, se těšíme na další rok, čtvrťáci se jen s úsměvem loučí. Všichni si děkujeme, loučíme se.
Bude to znít asi přehnaně, ale literární dílna se nedá jen tak popsat v jedné reportáži. Nejlepší obraz o ní najdete
v textech a kresbách, které jsme po svém snažení zanechali. Během tří dnů se tu vytvořila nová skupina lidí, nová
přátelství a nová díla. A nejen díla. Také spisovatelé, básníci, herci i malíři.
Za členy literární dílny
Atinka

Ježíšek To není
Kultura - Čtenářský deník

18

Chcete si přečíst něco opravdu dobrého, ale nevíte co?
Ježíšek pátrá za vás!
V každém čísle se ptáme, hledáme a vybíráme ty tipy
přímo od těch nepověřenějších - čtenářů samotných.
Co zrovna čtou páni profesoři a paní profesorky?

Richard Dawkins: Příběh předka

pan profesor Pavel Vařejka
„Je to výborná, ale velmi tlustá kniha. Přečtu
vždycky kousíček. Ono na čtení nezbývá moc času
zvlášť teď, když se chystají oslavy 145. výročí.
Ale napadlo mě, že by se podle této publikace
měla učit biologie. To by nebyla osnova - trávící
soustava, vylučovací soustava... Bylo by to
mnohem více napínavé!“

Ellen deGeres: Seriously...I'm kidding

paní profesorka Sylva Zvolská
„Mám tu knihu u postele, ale ještě pořád jsem
na první stránce. Škoda, že nemám víc času. A čtu
samozřejmě v originále. Je to lepší.“

Zdeněk Svěrák, Smoljak Ladislav: Hry a semináře

pan profesor Viktor Ježek
„Zrovna čtu takovou docela tlustou knihu, která
patří mezi moje oblíbené, od Svěráka a Smoljaka...
Jsou v ní scénáře her - a taky semináře. Taky jsou
k tomu nahrávky, tak si je u toho pouštím.“
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Kamera, klapka: After-Math Movies – poprvé!

Znáte-li Martina Fialu, jistě víte, že je tvůrcem amatérských filmů a LEGO filmů. Neznáte-li
Martina, mám v tomto článku tu čest vám ho představit. Ale řeč nebude jen o jeho filmové tvorbě. Martin
je totiž organizátorem akce s názvem After-Math Movies.
O co jde? To si asi dokážete odvodit z názvu i s průměrnou nebo lehce podprůměrnou znalostí
angličtiny. „Promítám každý týden filmy na dané téma. Témata hodně střídám tak, aby nebyla
chronologicky za sebou podle filmové historie... Spíš se snažím, aby to bylo různě poházené - občas
vážnější, hodně odborné téma nebo naopak odlehčenější téma, třeba méně podrobné.“ vysvětluje Martin.
Také přiznává, že se v krátkých přednáškách před promítáním objeví hlavně informace, které sám
považuje za zajímavé nebo důležité. Což ovšem rozhodně není na škodu, protože Martin je filmový
nadšenec, který svému koníčku a (snad budoucímu, jak sám s úsměvem sděluje) řemeslu rozumí.
Na Jarošce takový klub chyběl. Martin určitě není jediný fanoušek dobrých filmů. Co ho tedy
přivedlo k tomuhle nápadu? „Už jsem o takové akci uvažoval dřív, ale pak mi to navrhla Sarah
(McElravy pozn. red.), tak jsem to jen potvrdil.“ A to je také důvod, proč je přednáška i film anglicky.
Nemusíte se však bát, že byste něčemu nerozuměli. Martin mluví pomalu, srozumitelně a filmy jsou vždy
s českými titulky. „Ono to začalo spíš jako taková recese proti škole, ten můj nápad. Řekl jsem si, že na
Jarošce budu promítat filmy, protože tam je nikdo neprožívá, neberou je moc vážně,“ říká Martin, „a já
jsem na matematickým gymplu a točím filmy. Což je trochu divný.“ Má pravdu? Dost možná. Filmařina
není mezi matematiky zrovna obvyklý koníček.
Zajímají-li vás Martinovy filmy, můžete si je najít na Youtube (stačí vyhledat M.F. STUDIO), ale
v rámci After-Math Movies je pravděpodobně neuvidíte. „Nejsem se svými filmy úplně spokojen,
vždycky tam vidím chyby nebo něco, co by se dalo udělat líp. A tak to i má být.“ vysvětluje Martin a
zamyšleně kývá hlavou. Slibuje však, že se návštěvníci After-Math Movies můžou těšit na opravdu
kvalitní snímky dobrých režisérů a scénáristů.
Jestli vás Martinův nápad zaujal, prohlédněte si webovky (adresa je pod článkem), sledujte stránky
na Facebooku (odkaz opět pod článkem, připomínám, že v oficiální skupině můžete hlasovat o filmu,
který se bude promítat – výběr je ze tří snímků k danému tématu) a stavte se na promítání, které se koná
každé úterý ve 14:00 v učebně J1. Martin také vzkazuje: „Je to otevřená akce. Může tam přijít kdokoliv.
Lidi ze školy i mimo školu. Kdo se zajímá o filmy a chce mě třeba poslouchat, ať přijde."
Atinka

Kde najdete novinky a aktuální téma
After-Math Movies?
http://mfstudio.blog.com/after-math-movies/
http://www.facebook.com/aftermathmovies?fref=ts
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Zdař Bůh, permoníci!

Navštívíte-li Oslavany, nemůžete si nevšimnout hlavní dominanty tohoto městečka. Tou je
bezpochyby těžní věž Kukla vysoká 37 metrů. Dávné časy její velkoleposti, kdy sloužila účelům
hornickým, jsou dávno pryč. Po výbuchu třaskavých plynů v roce 1921 byl totiž důl uzavřen. Zemřelo
v něm tehdy 26 horníků. Věž Kukla zůstala opuštěna až do roku 2004. V tomto roce totiž byly konečně
zahájeny likvidační práce a jáma po věží byla zasypána. Zní to jednoduše, že? Věž byla ovšem
v dezolátním stavu, proto rekonstrukce trvala několik let. A byla velmi nebezpečná, práce se neobešly
bez ochranného povalu nad ohlubní. Dnes je stavba důstojným památníkem nejstaršího uhelného revíru
v České republice s nádhernou vyhlídkou. A navštívit ji můžete i vy.
Nečekejte však žádné nudné muzeum. Bludiště, lanové centrum, sopka a skok z dvacetimetrové
výšky. Tak přesně tohle můžete zažít v Permoniu. Tento ráj permoníků pomyslně přebírá kahan tradice
uhelného dolování na Oslavansku. V zábavním parku, ve který byla bývalá důlní věž Kukla přestavěna,
najdete 26 atrakcí. Pochopitelně se celý program zaměřuje na historii uhlí, horníků a dolů. Než projdete
napříč parkem a vystoupáte až na vrchol věže, osvojíte si pomocí zábavných a interaktivních činností
základní hornickou hantýrku, naučíte se pohybovat ve tmě a taky se několikrát ztratíte. Mezi překážkami
je totiž hned několik důmyslně postavených labyrintů.
V areálu se můžete volně pohybovat, nejste limitováni časem. Vše si můžete projít a prohlédnout
jako muzeum, ale mnohem dobrodružnější cestou (a tu vřele doporučuji) je interaktivní hra
Magic Permon. Jako hráči si nejdřív vyberete úroveň a zaregistrujete se. Pak už plníte (mnohdy velmi
náročné) logické a fyzické úkoly, které po celém areálu rozmístili zdejší permoníci. Úspěšní řešitelé se
mohou těšit na překvapení, které skrývá Šachthala. Vyzrát nad permoníky však není ani trochu
jednoduché. Přežít musíte třeba i zával v bořenině.
V Permoniu se rozhodně nebudou nudit ani dospělí. Některé atrakce jsou pro ně přímo stvořené a
nejsou ani přístupné dětem. Třeba lanové centrum nebo hřbitov se zvoničkou. Děti se naopak vyřádí
na úpadnici nebo v sopce. A znavení návštěvníci si rádi posedí v kavárně na vyhlídce. Rozhodně
nezapomeňte ochutnat permonickou zmrzlinu!
Permonium bylo otevřeno na začátku května 2012 a to díky fondům Evropské unie, která projekt
podpořila a financovala. V České republice je to zatím jediná atrakce svého druhu. Což se výrazně projeví
také na ceně vstupného. Ale stojí to za to. Proto doporučuji prohlédnout stránky www.permonium.cz,
složit pořádnou partu a vyrazit do Oslavan. V říjnu to ještě stihnete, brány Permonia jsou návštěvníkům
otevřeny po celý týden od 13.00 (pátek-neděle dokonce už od 10.00) do 18.00.
Atinka

Zdroj foto: www.permonium.cz
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Long time ago in not so far away land lived a sad small ladybug. She was no ordinary ladybug.
She hadn’t any dots. All her friends and siblings laughed at her. That’s why she was so sad.
She was so sad that she decided to leave her home.
She wandered through deep woods, wide feelds and
high mountains. She tried to find someone who likes
her even without black dots.

She was so sad that she decided to leave her
home. She wandered through deep woods, wide
feelds and high mountains. She tried to find
someone who likes her even without black dots.

When she came home
everyone admired her new
dots. Every ladybug wants to
be like her from that day. Now
our sad ladybug is very happy.
THE END

Filip Boček
Lucie Martincová
Stáňa Režňáková
Eliška Mikulášková
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Obr. zdroj: www.olympic.cz

Olympijské hry
Největší sportovní svátek se konal letos v Londýně. Letní hry s velkolepou historií se konaly již po 30.
Velká Británie přivítala celkem přes 10500 sportovců a doprovodných členů z 204 zemí. Celkem bylo rozdáno
302 sad medailí ve 26 sportech a provedeno okolo 6250 dopingových kontrol.
Ale nejprve něco o olympijské myšlence. Označení „olympijská myšlenka“ se všeobecně používá jako
zkratka pro celý komplex myšlenek a ideálů, které vymezují olympijské hnutí. Např. ideál člověka fyzické,
duchovní a morální vyváženosti, snaha po sebezdokonalování, fairplay (sport se bere jako „škola praktické
rytířskosti“), účast ve sportu jako právo člověka bez jakékoliv diskriminace, sport jako součást národních kultur,
olympijské hry jako setkání, symbolizující kromě výkonů také světovou solidaritu, toleranci, mírovou existenci.
S takovými ideály přišel koncem 19. století Francouz Pierre de Coubertin. Přitom natolik realisticky věděl, že
samotná myšlenka nemá takovou propagační sílu, aby se olympismus stal světově známým. K tomu měly sloužit
co možná nejpůsobivější olympijské hry, nikoliv jako megashow v komerčním slova smyslu, ale jako sportovní
svátek celé planety, vzdávající hold celku světa.
Na letošních hrách skládala slib za sportovce Sarah Stevenson, za rozhodčí Mik Basi a trenéry Eric Farrell.
Hlavním symbolem Olympijských her je 5 propletených kruhů, které mají charakterizovat 5 světadílů, propojený
touto olympijskou myšlenkou.

Foto zdroj: www.sport.cas.sk
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České medaile, největší osobnosti her

Na letošních hrách si museli čeští fanoušci dlouho počkat na zlatou medaili. Česká republika však může považovat
tyto hry za velice úspěšné. Celkem získala 10 medailí, z toho 4 zlaté, 3 stříbrné a 3 bronzové.
Plavání
První týden upírali diváci zrak nejvíce k olympijskému bazénu. Mohli jsme sledovat, jak se Michael Phelps stává
nejúspěšnějším olympionikem všech dob, když získal celkově na OH 22 medailí, z toho 18 zlatých, 2 stříbrné a
2 bronzové. Hned první den rozpoutala bouřlivé diskuze 16-tiletá Číňanka Ye Shiwen, když si doplavala pro zlatou
medaili na 400m polohový závod ve světovém rekordu v čase 4:28, 43. Další pozoruhodný výkon zde předvedla
teprve patnáctiletá Ruta Meilutyte, když zaplavala 100 m prsa v čase 1:05.21.
Kanoistika
Česká republika relativně dlouho čekala na medaili. Tu první v podobě stříbra nakonec získal český slalomář
Vavřinec Hradílek.
Tenis
Další medaile pro Českou republiku získalo duo H+H. Ve finále nestačily Andrea Hlaváčková s Lucií Hradeckou
pouze na sestry Williamsovy. A právě mladší ze sester Serena vyhrála i singl, když smetla Rusku
Marii Sharapovovou hladce 6:0 a 6:1. Ve finále mužů se zrodilo menší překvapení, když zvítězil domácí miláček
Andy Murray nad Rogerem Federerem 6:2, 6:1 a 6:4.
Veslování
Nejprve Ondřej Synek podlehl ve finále svému dlouholetému rivalovi Mahu Drysdaleovi z Nového Zélandu. Poté
se Česká republika poprvé dočkala, získala první zlatou medaili zásluhou Miroslavy Knapkové, která ve svém
finále navzdory zranění soupeřkám nedala šanci.
Atletika
Druhý týden dominovala atletika. Všichni v netrpělivém očekávání sledovali, zda obhájí Usain Bolt své zlaté
medaile z Pekingu. Podařilo se. Usain Bolt se stal znovu nejrychlejším mužem planety. Čeští diváci nejvíce vkládali
naděje do Barbory Špotákové. Ta nezklamala, ve finále s přehledem vyhrála. Na 400m překážek vybojovala bronz
Zuzana Hejnová. Byla to její úplně první medaile z velké akce.
Rychlostní kanoistika
Trochu překvapivě získal český čtyřkajak ve složení Daniel Havel, Lukáš Trefil, Josef Dostál a Jan
Štěrba bronzovou medaili ve sprintu na 1000m.
Střelba
Čeští sportovci vozili z této disciplíny medaile pravidelně a očekávaly se od českých střelců i letos. Nakonec situaci
zachraňovala Adéla Sýkorová, když získala bronz ve sportovní malorážce.
Moderní pětiboj
Medaile unikla Davidu Svobodovi v Pekingu, tehdy se mu nepovedl parkúr. Letos startoval do závěrečné
disciplíny – běh se střelbou jako první a 1. místo si pohlídal až do cíle.
Cyklistika, BMX
Poslední zlatou medaili vybojoval Jaroslav Kulhavý, když 100 metrů před cílem přespurtoval svého švýcarského
soupeře Nina Schurtera. Česká republika tak zakončila svou úžasnou medailovou pouť na těchto hrách.
Kristýna Diatková
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Jmenuje se Ivan Landa. Denně ho potkáváte na chodbě, ale všimli jste si ho někdy? Z fleku by to mohl
být Gilbertův kámoš. Mají dost podobný názory na svoje životní pokroky  i na učení. Posuďte sami...

Že... ?!
Znáte ten notoricky známý pocit, když se po nudně zabitým dnu ve škole vrátíte domů, z posledních sil
hodíte tašku na postel a na chvilku se zaposloucháte do hlasitého ticha klidem prolezlého domova?
Znáte ten notoricky známý pocit, když se tiše zavřete v pokoji, svalíte se na postel za svou taškou, kterou
kvůli nedostatku místa bezcitně vrhnete na podlahu a zamyšleně se zadíváte do stropu, který je stejně bílý jako
včera?
Znáte ten pocit? Určitě ano, vždyť pořád chodíte do školy. A pokud zase ten pocit pociťujete, musím vám
pogratulovat, poněvadž jste právě přežili další den ve škole.
Na gymnáziu.
Na gymnáziu na třídě Kapitána Jaroše 14, 658 70, Brno 2.
Klíče jsou strašný ludry. Když je člověk nepotřebuje, motaj se mu pod ruku v jednom kuse, ale když jeden
stepuje před barákem a potřebuje si odemčít, musí se schovat mezi sešity do matiky a fyziky. Po úspěšném
vydolování pár gramů kovu přidělaného na kovová kolečka unaveně dokulhám do svého pokoje, tašku hážu
na postel, abych ji posléze mohl vrhnout na podlahu z důvodu nedostatku místa a s klidným výrazem na tváři se
pokouším usnout.
„VSTÁVEJ!!!“ zakřičí moje školní povinnosti.
Jako ve snách vstávám z postele a jdu k poličce s učením.
Po paměti tahám učebnice a skládám je na hromádku na stole.
Přitahuji si židli, sedám si ke stolu a s vypětím všech svých sil si přisunu ten stoh učebnic.
Oči otupělé spánkem se pomalu otevírají a v chabém světle stolní lampičky spatří ten komínek z učebnic. No, spíš
chladící věž z učebnic.
S nechápavým výrazem člověka, kterého přejelo letadlo, se dávám do rezignovaného počítání hřbetů jednotlivých
knih. U čísla patnáct radši přestávám počítat a beru do ruky horní učebnici. Chemie.
„V porovnání s karboxylovými kyselinami mají funkční deriváty výrazně odlišnější vlastnosti,
neboť dochází ke změnám v karboxylové soustavě.“

Že já debil nešel radši na učňák...

Na Jarošce jsem už šest let a měsíc.
Na svůj první den na nové škole si pamatuju docela dobře, protože jediný, co jsem musel absolvovat bylo
přihlašování obědů. Stejně jsem to další měsíc pořádně nepochopil, a proto jsem se ani nedivil, že jsem byl celý září
o hladu.
Naše první třídní byla paní profesorka Talhoferová, kterou jsme měli z angličtiny.
Angličtina byla pro mě docela průser, bo na základce jsem měl akorát francouzštinu, proto jsem polovinu
rozřazovacích testů z angličtiny napsal francouzsky a tu druhou česky.
Paní profesorce Talhoferové vděčím za mnohé, ale nejvíc za tu angličtinu, kdy mě během čtyř let dokázala naučit ji
obstojně používat. Za což děkuju.
Další známá jména, která se mihla v mé hvězdné kariéře na nižším gymnáziu, snad netřeba
představovat – například pan profesor Piskač (to je ten, co fotí třídní fotky, jo, ten s copánkem) nebo paní
profesorka Rumiánová.
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Jediný problém, který si teď vybavuji, byl s druhým volitelným jazykem. Ten jsme si volili někdy ve třetím, čtvrtém
ročníku, a já si vybral francouzštinu. Což byl docela průser, bo sem poslední tři roky mluvil akorát anglicky.
„V přepisu kvadratické funkce musí být a ≠ 0, jinak by se přepis změnil na
f: y = 0*x + bx + c = bx + c, což je přepis pro lineární funkci.“

Že já debil nešel radši na ten učňák...

Vyšší gymnázium přišlo jako hurikán. Jeden den jsem odcházel z Příční, pak jsem měl dva měsíce volno, a
pak už jsem se po výstupu ze šaliny na náměstí 28. října vydal úplně opačným směrem.
První měsíce prvního roku na vyšším byly plné šokových situací, kdy jsme poznávali nové profesory – některé více,
některé méně sympatické. Zároveň jsme se otrkávali jako nový kolektiv, který vznikl ze zárodku přeživších
z nižšího smíchaný se špetkou nově příchozích.
Naší novou třídní se stala paní profesorka Marková, které bohužel nemohu poděkovat za mistrné naučení anglického
jazyka, jelikož učí jazyk český.
Vyšší gymnázium pro mne znamenalo nové možnosti a zároveň nové známosti. Čím více jsem se seznamoval, tím
více jsem měl radost z nových spolužáků, ale hlavně ze spolužaček a jejich jistých dívčích předností.
No a co, no, každej chlap kouká do výstříhů...
„Z definice lumenu a kandely vyplývá, že maximální hodnota světelné účinnosti může být
683 lm*W-1 . Světelná účinnost stowatové žárovky je 17 lm*W-1 23watové fluorescenční
žárovky 74 lm*W-1 . “

Že já debil fakt nešel na ten učňák...

Většina lidí (mezi nimi i já) věří, že úspěch a štěstí je dílem náhody. Co se týče mého přijetí na školu, mohu
mluvit o náhodě, ale co se týče setkání s mou drahou polovičkou, o ničem jiném než o náhodě se mluvit nedá.
Poprvé jsme se potkali na přijímačkách, kdy já měl (ještě s jedním spolužákem, kterého nebudu jmenovat, ale
učitelé ho oslovují „Šimone“ nebo „Flegr“) za úkol hlídání na chodbě a ona měla v úmyslu napsat přijímačky. Což
se jí bohužel nepodařilo, ale to je jedno.
Nicméně, nebudu vás nudit svým osobním životem, proto zpátky ke škole.
Čím déle na školu chodím, tím víc si ji zamilovávám. Jsou sice chvíle, kdy bych se vraždil za nápad „jdi na Jarošku,
vole, bude řiť“, ale taky jsou chvíle, kdy bych neměnil.
Jedním takovým velkým kladem na škole je naše třída.
No považte, už jste někdy viděli stádo volů, který by to dotáhlo tak daleko?
Že já debil...

„Donnez un titre aux nouvelles suivantes. Vérifiez vos réponses dans un dictionnaire.“

Když se člověk ponoří hlouběji do toho mikrokosmu naší školy, začne si pomalu uvědomovat, že celej ten
podnik je vlastně skoro rodinná záležitost. Učitelé se nijak neodizolovávají od studentů, všude panují přátelské
vztahy (no, až na pár vyjímek) a celkově přežití na škole souvisí s vřelostí vašeho úsměvu a schopnosti ukecat
profesora, že „fakt dneska nemá cenu mě zkoušet“.
Čím dýl na školu chodíte, tím víc začnete chápat, proč se vaše třídní začne dosazovat do role matky (případně otce,
záleží to hlavně na pohlaví...), proč si s vámi profesoři kolikrát jen tak pokecají v hodině a proč si můžete s dozorem
na chodbě vyměnit pár oplzlých vtipů.
Jaroška jako taková pro mne skutečně už představuje druhou rodinu, sice trošku větší, ale na to se historie neptá.
Začínám se dokonce obávat toho, že až odmaturuju (jestli vůbec), bude se mi po tomhle šaškecu stýskat.
Přece jenom, kolikrát vás ráno zastaví na chodbě nevyspalá třídní se slovy „Ivane, ty lumpe, dneska se mi o tobě
zdálo...“!
Ivan Landa

Ježíšek To není
Žert(n)oviny - Epigramy

26

Dnes nikdo ani nehlesne,

my studenti jsme spodina,
když zmizly tresty tělesné,
tak přišla nultá hodina...
(www.poemy.wz.cz)

Tatík Amos kouká shora,

jak prosperuje naše škola,

však slepota mu vzala zrak 
neviděl by nic ani tak.

(Petr Steindl)

POLITICKÝ SPOR
Vpodvečer se přeli brouci
O kuličku z hovna
Kasali se pořvávali
Počkej Já tě srovnám
Neviděli modré nebe
stín jenž sklouzl keřem
ani ptáka který bádal
co tak povečeřet
Vtom se sběhlo tiché
drama
Já je zapsal rovnou
A po těch dvou
hovniválech
zbylo jen to hovno
(Petr Musílek  Epigramy)
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Žert(n)oviny - Áčko
I matematik je člověk
Je až fascinující, kolik xenofobie proti nim jsem schopni
chovat. Jak se jim vyhýbáme. Jsou tolik jiní …
Jejich dlouhé, potem spojené kadeře pohlcují zastřený pohled.
Umaštěná pleť zrcadlí noc nad stránkou s rovnicemi a vyprahlá,
popraskaná ústa značí vnitřní citovou poušť. Vůbec není divu, že tolik
stále spěchají pryč z našeho dohledu staraje se pouze o svou igeliťačku,
kterou křečovitě svírají v neohrabaných klepítkách. Snaží se uprchnout
před realitou? Či snad řešit nekompromisní zapeklité soustavy?
Ne! Pokud takhle smýšlíte nad tak úžasnými stvořeními jako
jsou zástupci druhu mathematikus scholaris, neznáte je. Zkuste je někdy
zastavit a promluvit s nimi. O matematice jistě hovořit nebudou. Brzy
zjistíte, že jejich ruce jsou minimálně stejně šikovné jako vaše. Že jejich
unavené oči včerejší, předvčerejší, i tu noc před tím trávily s přáteli a
dlouhodobou přítelkyní, která je s nimi bezmezně šťastná, někde
v příjemné hospůdce. Je pravdou, že pleť si nechrání přílišnou vrstvou
make-upu, ale taky proč? Nemají co skrývat. A co mají v těch
igelitových taškách? Spřátelte se a sami poznáte. Jistě se budete divit …
Öjda
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Koutek matematického
humoru
(aneb vtipy, které má Atinka
právo nechápat)

Baví se právník, umělec a matematik,
zda-li je lepší mít manželku nebo
milenku. Právník říká: "Jednoznačně
manželku - může vás zastupovat
na úřadech u soudu, rodina má to
správně právní zázemí atd..." Umělec
říká: "Jednoznačně milenku - jste
svobodní, nemůže vás tak omezovat,
je to takové bohémské..." A nakonec
matematik: "Nejlepší je mít obě manželce řeknu, že jdu k milence,
milence řeknu, že jdu k manželce a
můžu si někde v klidu sám počítat..."
Nejkrásnější chvíle v životě
matematika jsou ty po dokončení
důkazu, avšak předtím, než objeví
chybu.
Povídají si dva matematici
před hodinou:
- "Tak co, Dalibore, umíš to?"
- "Já jsem se nejdřív naučil
pravděpodobnost, pak jsem si
spočítal, že asi zkoušenej nebudu,
takže nic jiného neumím."
Koeficient ABTV je číslo, kterým
musíme vynásobit výsledek
experimentu ABy To Vyšlo.
Nekonečně mnoho matematiků přijde
do baru. První si objedná pivo. Druhý
si objedná půl piva. Třetí čtvrt piva.
Barman se naštve, nazve je idioty a
natočí jim dvě piva.
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Uplynul rok, co se Krteček vydal společně s raketoplánem Endeavour na svou vysněnou cestu
do vesmíru. K cestě na oběžnou dráhu byl osloven i Ježek. Bohužel NASA po několika měsících propočtů
dospěla k názoru, že kvůli tělesné dispozici nákladu by se cesta významně prodražila a dokonce by byla
ohrožena bezpečnost posádky. Proto se Ježek do vesmíru (prozatím) nepodívá. I když jeho velké srdce
tuto zprávu vzalo více než s nadhledem, omezilo se z dobývání vesmíru na pouhé dobývání světa
prostřednictvím volantu kloubového autobusu.
Bylo mi ho líto, když mu DPMB odmítnul vystavit řidičské oprávnění typu D, proto pro jeho rozveselení
věnuji mu alespoň tuto rubriku.
Öjda
Ježeček sedí u vody a brečí.
Přijde k němu žába a povídá:
"Ježečku, proč brečíš?"
"Uplavaly mi plavky", říká ježeček.
Žába na to: "Chuj s tím!",
a ježeček: "No právě".

Potká ježek Jamese Bonda a ten
říká:
"Jmenuji se Bond, James
Bond!"
Ježek na to:
"Jmenuji se žek, totiž Ježek!"

Víte, jak se řekne ježek polsky?

Kaktus pochodowy.
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Kluk - černé vlasy, tmavě zelené oči, 17 let, výška zhruba 173 cm, hmotnost 76 kg.
Poznávací znamení: sluchátka a nezaujatý výraz.
Potřebujeme někoho, kdo bude jako my. Normálně nenormálního studenta Jarošky. Zkrátka někoho, kdo se
vyzná a umí v tom chodit. A tady je. Jmenuje se Gilbert Grape. Na těchto stránkách najdete věci, které Gilbert
nesnáší, miluje i ty, před kterými varuje. Běžte v jeho stopách a (snad) projdete. Nejen Jaroškou, ale i normálně
nenormálním životem teenagera.

Co žere Gilberta Grapea?
Fronty na obědě
Ne, že bych byl zrovna fanda naší prímové školní kuchyně, ale žaludku neporučíš a hlad je hlad. Tak jak
je sakra možný, že o přestávkách, kdy tam dokonce i mám být, se nedostanu ani ke dveřím? Ten rozvrh je
pro srandu králíkům?
Notebooky bez šťávy
Už si nemůžeme píchnout nabíječku do školní sítě. Blbý. Tak teď pořizuju baterky do noťasu,
výhodně - na splátky. Zlatý časy bez revizních techniků, kdy jsme si mohli strkat cokoliv a kamkoliv.
Nováčci, prvńáčci
Postávají na chodbách, hledají, ptají se... Ale především... především STOJÍ VŽDYCKY UPROSTŘED
SCHODIŠTĚ!!!

Co žere Gilbert Grape?
Skloňování
Co žere... kdo, co – koho, co? Stačí vyměnit pád a pár písmen a mám novou rubriku. Supr. Co mě žere
víte. Co žeru já? Hm... Skloňování určitě.
Gangnam style
Prvotní šok z toho klipu byl vystřídán nadšením. To je tak blbý – až je to dobrý! Kam se hrabe Britney,
Madonna, Shakira a Lady Gaga? Nejlepší taneční klipy teď dělají tlustí Jihokorejci.
Vyučování na devátou
Vstávám skoro stejně. To abych stíhal autobus. Tákže si moc nepřispím. Ale ten pocit, že většina ostatních
už dávno sedí ve třídě... Ten je k nezaplacení.
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Kluk - černé vlasy, tmavě zelené oči, 17 let, výška zhruba 173 cm, hmotnost 76 kg.
Poznávací znamení: sluchátka a nezaujatý výraz.
Je jako my. Středoškolák, možná trochu flákač. A jmenuje se Gilbert. Gilbert Grape.
Něco ho pořád žere...
Tentokrát je to cesta do školy eMHáDéčkem...

Píše a kreslí Týna Kříčková

!!! POZOR !!!

V příštím čísle najdete rubriku HLODEC NA KONEC. Posílejte nám VAŠE hlody. (Ne hlody
profesorů, my víme, že jsou vtipní a zábavní...) Všechny hlody do soutěže posílejte na email
redakce (níže na této straně) a nezapomeňte se podepsat, ať vás můžeme kontaktovat. Jméno
nebude uvedeno v časopise, bude použito pouze pro zkontaktování výherce.

Napište nám!
Redakce školního časopisu Ježíšek To neníje tu pro vás.
email redakce: jezisektoneni@email.cz

Hledáme redaktory!
Chceš se zapojit? Píšeš dobře a rád/a?
Hledáme schopné pisálky, lidi s přebytkem času, malíře,
kreslíře, grafiky a ilustrátory. (A ty, co vařískvělý kafe. )
Je to jednoduché. Stačínapsat email do redakce:
jezisektoneni@email. cz
Nezapomeň připsat předmět "Nováček"
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