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Šokující odhalení!
Přestože jsme se v poslední době neozvali, doufáme, 
že jste na nás, milí čtenáři, ještě nezapomněli. Měli 
jsme v redakci menší interní komplikace, neboť 
s  počátkem nového školního roku nastal absolutní 
kosmický chaos nejen v redakci časopisu Ježíšek to 
není, ale i na Jarošce samotné. Maturitní práce, ob-
hajoby, přihlášky, zmizení automatu s lentilkami, 
výpadek wifi sítě ‘JAROSKA_H’, nedostatek otroků 
na vaření kafe a  v  neposlední řadě také úbytek pra-
covních sil v našich redaktorských kruzích. Ne, že by 
nebylo o čem psát – pochopitelně. Ale holt to neměl 
kdo spíchnout.

Ale jsme zpátky! Ultra-mega-hustokrutopřísný, nový 
a lepší školní časopis. 

 No. To byla možná až příliš silná slova, neboť 
časopis dělají stále ti stejní ňoumové a koumáci jako 
loni. I když jsme poučeni z předchozích nezdarů, 
pořád ještě hledáme Múzy a zároveň se stále snažíme 
vyjít vstříc průměrným studentům Jarošky. Což je 
velmi těžké – jak chcete sakra udělat průměrného 
Jarošáka? Ale snaha byla. Snaha o co? Možná 
o  rozšíření čtenářských kruhů, základny příznivců 
a fan klubu Ježicha. Možná o popularizaci („To je to 
správné slovo!“) tohoto plátku. Možná taky o to, aby 
Ježíšek nebyl jen obyčejným školním časopisem.
 Zní to dobře. Ale povedlo se nám to? To už mu-
síte posoudit sami. A nezapomeňte, že pokud se vám 
něco náhodou nelíbí, není nic snazšího než přijít mezi 
nás. Sedět na zadku, číst šokující titulky v časopise 
a nadávat dokáže každý, ale tím se nic nezmění. Email 
do redakce je stále stejný, adresa jezisek.jaroska.cz se 
taky nezměnila a zastavit mě na chodbě obvykle ne-
bývá problém. Chceš-li říct svůj názor, udělej to teď 
hned.

Atinka

Zrcadlo - slovo
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AKCe V BRNě
Kam vyrazit, když se zrovna odlepíme od učebnic?

NekoNečNý příběh 
jabloNecké bižuterie
a třpytivé betlémy

výstava

7. 12. 2013 – 12. 1. 2014
Letohrádek Mitrovských 
www.letohradekbrno.cz 

betlémy
na Staré radnici

výstava

1. 12. 2013 – 23. 12. 2013
Stará radnice v Brně

betlémSká hvězda

divadelní představení

21. 12. 2013, 18:00
22. 12. 2013, 18:00
Mahenovo divadlo

vánoční
jam SeSSioN

hudební a taneční vystoupení

16. 12. 2013, 20:30
Metro music bar – 60,-

václav koubek
s kapelou

koncert

17. 12. 2013, 20:00 
Alterna – vstupné 130,- 

tokamak – NaivNí píSNě
v sedmičlenném provedení

koncert

18. 12. 2013, 20:00
Stará pekárna – vstupné 60,- 

Sodoma Gomora, terror 
creW, maSový Wrazi

koncert

21. 12. 2013, 19:30
Melodka – vstupné 150,-

jak doStat mamiNku
do polepšovNy

divadelní představení

27. 12. 2013, 15:00
Divadlo Reduta

FlaShdaNce

muzikál

28. 12. 2013, 14:00
MD Brno – hudební scéna

Zdroj: Městské divadlo Brno

Zdroj: Národní divadlo Brno

Zdroj: Národní divadlo Brno

V posledních dvou letech (ach ano, 
i tak daleko sahá moje mizerná 
paměť) došlo v prostorách Gymná-
zia Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, 602 00 
Brno, k několika nevysvětleným 
a  nevysvětlitelným ztrátám tříd-
ních knih. Pachatel nebyl zatím 
odhalen, natož aby byl dopaden, 
a třídní knihy mizí stále. 
 Stává se, že jest třídní kni-
ha někde odložena, či zapome-
nuta, ale bývalo kdysi na  Jarošce 
slušností a dobrým zvykem, že 
ji pověřený žák či zodpovědný 
nálezce předá vyučujícímu, stu-
dentovi oné třídy nebo ji rovnou 
odnese do  sborovny. S opatro-
vníky třídnice je následně vedeno 
kárné řízení a... tak dále. Jenže časy 
se  mění, proto je dnes obrovsky 
riskantní jen tak nechat třídní 
knihu bez dozoru. Nezřídka byly 
v posledních měsících nejrůznější 
úřední dokumenty nalezeny za to-
pením, v přihrádce se studijní-
mi materiály, na lavičce v šatně, 
v umyvadle na dívčích záchodcích 
a v neposlední řadě také v odpad-
kovém koši. Zkrátka na  místech, 
kde by se třídní knihy vyskytovat 
rozhodně neměly. Jak se  tam asi 
dostaly?
 Nikdo nic neví, nikdo nic 
neviděl. Měl by snad někdo důvod 
zajímat se o cizí záležitosti? Ne. 

Ale cizí neštěstí je přece ohromná 
zábava! Evidentně znudění studen-
ti Jarošky přece potřebují nějaké 
to pozdvižení. Vzrůšo. A tak není 
divu, že nějakého primitiva na-
padlo, že by bylo nesmírně vtipné, 
kdyby se s třídní knihou trošku 
zašpásovalo. Kdyby se na dva – tři 
dny ztratila. Zmizela. Anonymně, 
samozřejmě. A pak by se mohla 
zase objevit! Třeba na nějakém ab-
surdním místě? Vždyť je to jenom 
třídnice. 
 Něco vám ale povím, 
vtipálkové. Je to dokument jako 
každý jiný. Je to věc, která v případě 
požáru může zachraňovat životy. Je 
to důvod, proč se většina profesorů 
rozčiluje a je to také corpus de-
licti, který využívá školní ins-
pekce k  peskování všech okolo. 
Když už se jednou nadobro ztratí, 
musí se  celá přepsat, opět orazít-
kovat, znovu podepsat, což není 
ani zábavné, ale ani příjemné. 
Vede to k  depresivním stavům 
třídních učitelů a nedivila bych se, 
kdyby se některý z nich pokusil 
o  sebevraždu. A to vše jen kvůli 
nějakému láčkovci, který se touží 
stát tvrďákem a  vystřelit si z nic 
netušící třídy. Studenti sdílející 
odpovědnost za onu nezvěstnou 
třídní knihu se stávají agresivními 
a konfliktními, pátrání na vlastní 

pěst končívá hádkami. Není to 
žádná sranda, milánkové. 
 I když si to možná dotyčný 
vtipálek neuvědomuje, i v případě 
zdánlivě blboučce nevinného skrý-
vání a přechovávání třídní knihy 
se  jedná o krádež a stejně jako 
běžná krádež by se s tímto činem 
také nakládalo. Ba dokonce jde 
o krádež úředního dokumentu, 
což situaci pro pachatele výrazně 
zhoršuje. To samé platí pro ty, 
kteří by si snad chtěli třídní kni-
hu „vypůjčit“ na dobu neurčitou, 
tedy na dobu, kdy se chtějí tzv. 
ulít ze  školy nebo kdyby se snad 
rozhodli zatáhnout písemku. Vy-
nese-li student třídní knihu mimo 
budovu Jarošky bez blíže známého 
důvodu, jde o čin neomluvitelný. 
Bez dalšího komentáře.
 Pokud se tedy bavíte kte-
roukoli z výše uvedených činností, 
dovoluji si vás důrazně upozornit 
na to, že porušujete nepsané zvy-
ky Jarošky, narušujete její chod, 
dopouštíte se nezákonných ma-
nipulací s úředním dokumentem 
a naštvete u toho opravdu velkou 
spoustu lidí. Dobrá rada na konec: 
nedělejte to. 

Atinka

Wanted
dead or alive

zrcadlo - Názory
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Konec pozdních příchodů! S Ježíškem už se vám 
nikdy nestane, že byste ráno museli přemýšlet, která 
cesta do školy je nejrychlejší! Abychom odpověděli 
na  nejpalčivější otázku každého studenta, rozhodli 
jsme se otestovat na vlastní kůži veškeré možnosti 
dopravy do školy. Aby byly výsledky co možná 
nejpřesnější, sehnali jsme tři průměrné testovací 
subjekty – tedy cyklistu, řidiče osobního automobilu 
a někoho, kdo se bude plahočit městskou hromad-
nou dopravou. Jen tak pro srandu jsme najali také 
nadprůměrného orientačního běžce Ondru Mokrého, 
který byl ochotný se („Jen ták, ze srandy!“) proběhnout 
z Řečkovic až na Jarošku. Protože jsme chtěli přinést 

našim čtenářům skutečně vědecké výsledky, obětovali 
jsme se a ve vlastním volném čase jsme si v pátek 13. 9. 
přivstali (fujtajbl!) a sešli jsme se na meeting-pointu 
v Řečkovicích na Palackého náměstí u kostela. Prav-
idla byla jednoduchá. Žádný ze závodníků nemohl 
použít jiný způsob přepravy než ten, který mu byl 
přidělen, proto závodník cestující městskou hromad-
nou dopravou nemohl zrychlit z běžné chůze na běh, 
řidič auta nemohl vystoupit a  svézt se trolejbusem 
apod. Náš pokus v reálných podmínkách tak mohl 
začít. Dovolím si nastínit vám, milí čtenáři, závod 
z pohledu Jarošáka cestujícího městskou hromadnou 
dopravou.

8:21, Královo Pole – nádraží 
Když autobus dorazil na konečnou 
zastávku, viděla jsem, že tram-
vaj už stojí v zastávce. Přemohla 
jsem se a nerozběhla se, protože 
se často stává, že tramvaják zavře 
dveře a se škodolibou radostí ujede 
dobíhajícím lidem před nosem. 
Tentokrát jsem měla štěstí. Nějaká 
cizinka se s řidičem radila o  ceně 
lístků, takže jsem se stihla nalodit 
na palubu poloprázdné tramvaje. 
Čekala mne ještě polovina cesty. 

8:22, zastávka Semilasso
Už mi volá Filip. Právě dorazil 
ke škole. Takže auto neporazím.

8:29, zastávka Pionýrská
Stojíme. Už víc jak minutu sto-
jíme. KDE JE SAKRA PROBLÉM? 
Začínám být nervózní. Pokud bude 
mít šalina poruchu, závod přece 
nekončí. Budu muset jít jednu 
zastávku pěšky, což se  promítne 
do finálního času. Nebo ne? Ukáza-
lo se, že tramvaj čekala na průjezd 
sanitky křižovatkou. V  tom-
hle místě je to průšvih, protože 
se jedná o spojnici trasy sanitek 
i  hasičských vozů pro  velkou část 
Brna. 

8:31 zastávka Antonínská
Sláva! Vystupovat, panstvo. Teď už

mi zbývá jen dojít pěšky ke škole. 
A to mi nezabere víc než šest nebo 
sedm minut. Pořád ještě mám 
naději, že bych se mohla na vrátnici 
ve vestibulu dostat dřív než kluci. 

8:37 budova školy
Dobrá zpráva je, že jsem stih-
la vyučování. Špatnou zprávou 
ovšem je, že jsem dorazila úplně 
poslední. Nevěřila jsem vlast-
ním očím, když jsem před sebou 
uviděla udýchaného Ondru, kterak 
se prochází před vchodem. Aby 
mě uklidnil, prohlásil, že dorazil 
asi před půl minutou. To mě teda 
naštvalo.

Start závodu byl naplánován 
přesně na 8:00.

Závod byl odstartován 8:08.
Volným krokem jsem se vydala 
na autobusovou zastávku, kde jsem 
se značným rozladěním zjistila, 
že mi spoj linky 42 před dvěma 
minutami ujel a další jede nejdříve 
za pět minut. Ve volném čase jsem 
sledovala, jak se mi ostatní závod-
níci vzdalují z očí. Cyklista Martin 
odbočil do vedlejší ulice a  chvíli 
po něm vyjel z parkoviště i tmavě 
modrý Renault pilotovaný Filipem. 
S hrůzou jsem se dívala za běžcem 
Ondrou, který byl už dávno někde 
v dálce na rozcestí, když se konečně 
za zatáčkou objevil autobus linky 
70. Byl už docela plný, stoupla jsem 
si ke dveřím mezi dva kočárky. 
Bylo 8:13 a já si byla vědoma toho, 
že jsem ještě ani nevyrazila ze star-
tu a už mám 5 minut zpoždění. 

8:17, zastávka Letovická
Přistoupila mamina s kočárkem, 
což mi způsobilo značné nepo-
hodlí, neboť jsem celou svou 
nemalou hmotností visela 
na  ukazováčku, kterým jsem se 
zavěsila za madlo. Během poslední 
minuty před přestupem na mne 
křičeli celkem tři důchodci, abych 
jim ráčila uhnout, že oni budou vy-
stupovat. Neubránila jsem se a jala 
se jim vysvětlovat, že na konečné 
zastávce také vystupuji, ale starší 
paní mne nazvala ignorantskou 
mládeží a  demonstrativně se nac-
pala do úzkého prostoru mezi mě 
a dveře. O počtu lidí, kteří během 
cesty autobusem narušili můj 
osobní prostor, jsem raději ani 
nepřemýšlela. 

Velký závodVelký závod

Auto  koLo
Běh  dpmB

ZpůSoB dopravy Závodník ČaS  Cena   rekonvaleSCenCe

auto   Filip  12 min 30 s Cca 28 kč (nafta) žádná

kolo   martin  19 min 34 s kus žvance  5 minut na vydýchání

Běh   ondra  26 min 25 s kus žvance, sprcha 15 - 20 min (vydýchání, sprcha)

dpmB   atinka  27 min 18 s 25 kč (lístek)  žádná
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RozhovoRAkt

Z našeho velmi vědeckého a nap-
rosto objektivního výzkumu tak vy-
plývá, že všechny uvedené způsoby 
dopravy vás dostanou do  školy. 
A co víc – všechny testované 
prostředky vás dostanou do  školy 
včas na  vyučování. Po diskuzi 
a  několika menších hádkách jsme 
dospěli k několika závěrům: 
 I když nebudeme počítat 
náklady na pořízení auta, stejně 
vychází tento způsob dopravy jako 
nejdražší. Můžeme tedy objektivně 
říci, že vozit se do školy autem je sice 
rychlý, ale zbytečný luxus. (Jsme 
přece studenti.) Navíc před školou 
nastává nepříjemný problém 
s parkováním, neboť i Filip přiznal, 
že měl trošku štěstí a přijel zrovna 
ve chvíli, kdy se  opodál uvolnilo 
parkovací místo.
 Jako velmi efektivní 
způsob dopravy vyšlo v našem 
testu kolo. V časové zkoušce bylo 
druhé nejrychlejší, pokud nebu-
deme počítat počáteční náklady 
na pořízení kola, cyklistův poměr 
cena/výkon je nepřekonatelný. 
Jízdou na kole člověk utužuje 
své zdraví a zvyšuje fyzickou 
kondici. Problém ovšem nastává 
za špatného počasí, zhoršené vidi-
telnosti a v zimě. Jízda na kole je 
ve sněhu velmi nepohodlná a není 
ani bezpečná. Martin pozname-
nal, že ty části jeho trasy, které 
vedly po  cyklostezce, byly vesměs 
příjemné a pohodlné, ale závěrečná 
etapa v hustém ranním provozu 
vyžaduje pozorného a zkušeného 
cyklistu. 
 Přiznejme si, že tak do-
brou fyzičku jako Ondra asi 
všichni nemáme. Netrénovaným 

jedincům proto nedoporučujeme 
zkoušet tento pokus na vlastní 
kůži. (Redakce časopisu Ježíšek 
to není nezodpovídá za  případné 
újmy na zdraví žádného z  lidí, 
kteří by se snažili Ondru napodo-
bit.) Ačkoli je běžcův výsledek po-
zoruhodný, rozhodně se nejedná 
o  nejpohodlnější způsob dopravy 
do  školy. Cena je sice naprosto 
minimální – stačí pořídit nějaké 
slušné běžecké boty a kus žvance, 
ale i když Ondra v cíli tvrdil, 
že by mu stačil ručník a mohl 
by jít do  vyučování, ostatní mu 
doporučili sprchu. Pravděpodobně 
by Ondra uvítal také čas na vy-
dýchání a možná malou svačinu...

 A konečně se dostáváme 
k  městské hromadné dopravě. 
Mám chuť k tomu říct mnoho, 
ale dalo by se to shrnout do jedi-
né věty: „DPMB, styď se!“ Vždyť 
vás předběhl osmnáctiletý kluk! 
Na  jednu stranu musím jako ces-
tující tolerovat potřeby ostatních 
zákazníků dopravního podniku, 
ale na  stranu druhou si myslím, 
že tři spoje za hodinu jsou zkrátka 
příliš málo na  poměrně frekven-
tované trase Ořešín – centrum 
Brna. Měla jsem nakonec docela 
štěstí, že jsem čekala jen pět minut. 
A nezapomínejme na lidi, kteří jsou 
za  mnohé problémy dopravního 
podniku zodpovědní – řidiči. 
Slušný řidič je základem spoko-
jenosti zákazníků Dopravního 
podniku města Brna. Někdy mi 
však nad jejich chováním zůstává 
rozum stát. Cena této dopravy 
je také spekulativní, neboť ho-
dinová jízdenka sice stojí 25 Kč 
pro  dospělého, ale s  předplatním 
studentským kupónem je pravi-
delné cestování do školy výrazně 
levnější. 
 Výsledky jsou již jasné a vy 
si tak můžete udělat vlastní závěry. 
A jak bych dopravní prostředek 
volila já? Asi budu uvažovat 
o tom, že po dlouhé době vytáhnu 
z kůlny kolo a trošku ho opráším. 
Podmínkou je však hezké počasí 
a  delší čas na vydýchání. V zimě 
budu pokračovat v  ne příliš po-
hodlném a pomalém cestování 
městskou hromadnou dopravou. 
Má to i své výhody, člověk si přece 
může přečíst noviny nebo se může 
učit na test.

Atinka

anketa
jak dlouho vám trvá 
ceSta do školy a jakým 
způSobem 
Se dopravujete?

Jana: Běžně tak 20 minut. 
Jezdím autobusem 
a přesedám na šalinu. 

anonym: Jak kdy. většinou 
čtvrt hoďky. Chodím pěšky, 
ale když spěchám, zvládnu 
to i za deset minut.

Zuza: Jedu trajfem a pak 
pěšky. asi půl hodiny. 

anonymka: Taťka jezdí 
do práce a bere mě. Je to 
rychlejší, zabere mi to tak 
patnáct minut a stihnu se 
nasnídat v autě. horší je, 
když musím jet tramvají. 
objedu půl Brna.

Doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. 
vede Ústav české literatury a kni-
hovnictví při Filozofické fakultě 
Masarykovy univerzity. Hlavní 
oblastí jeho zájmu je didakti-
ka tvůrčího psaní, jíž se věnuje 
v  několika publikacích. Současně 
vede kurzy češtiny a interpretace 
literárních textů pro cizince. Naše 
gymnázium absolvoval v  roce 
1979.

Dovolte mi začít otázkou o 
Vaší rodině. Předmětem zájmu 
novinářů bývá často Vaše 
příbuzenství s Egonem Bondym 
(vl. jm. Zbyněk Fišer).
Egon Bondy byl můj otec. 
Pro  vědecké práce používal v  60. 
letech své občanské jméno a pro li-
terární texty si zvolil koncem 40. let 
tento pseudonym. Jak sám říká, 
udělal to z protestu proti další vlně 
antisemitismu v  Československu. 
Byla to prý jména, která čistě 
náhodně posbírali na náhrobcích 
na pražských hřbitovech, když vy-
dávali sborník Židovská jména (vy-
dáno v  samizdatu 1948/49, pozn. 
red.). Všichni autoři [sborníku] si 
zvolili židovské pseudonymy, ale 
pouze on si ho ponechal pro další 
tvorbu a dnes už i jeho filosofické 
spisy vycházejí s  tímto pseudony-
mem.

Dílo Egona Bondyho je velmi 
rozsáhlé – psal poezii, prózu 

i filosofické spisy. Co je podle Vás 
z jeho tvorby nejzajímavější?
Myslím, že nejzajímavější jsou jeho 
filosofické spisy a zároveň jejich 
přetvoření do podoby prozaické. 
Jedná se o  prózy à la thèse (tezo-
vité), které sloužily k  tomu, aby 
filosofické názory zprostředkoval 
běžnému čtenáři. V  době aktivit 
v rámci undergroundu v Praze mu 
šlo o šíření idejí mezi mladými lid-
mi v  undergroundovém prostředí 
– ve smyslu vzdělávat je, kultivo-
vat, senzibilizovat pro určité prob-
lémy světa, což si myslím, že se mu 
dařilo. Mladí lidé přirozeně cítili 
potřebu stát v  opozici, ale filoso-
fické ukotvení této vnitřní opo-
zice je pro mladého člověka dobré 
a  něco takového se asi snažil na-
bídnout.

Pro velmi specifický okruh čtenářů 
je třeba vysoce ohodnotit i texty tzv. 
totálního realismu – sbírky z  50. 
let, ale je třeba si uvědomit, že je to 
do jisté míry ironizování určitých 
momentů a parodie na  určité 
dobové postupy tzv. angažované 
budovatelské poezie. Málo známé 
je, že Bondy v tvorbě 50. let otevírá 
témata, která byla tabuizovaná: 
zájem o německé prostředí, např. 
téma vojáků wehrmachtu, kteří 

padli na východní frontě. O tom 
se mluvit nesmělo – Němci byli 
ideologičtí nepřátelé. Bylo sice do-
bré Německo a špatné Německo, 
ale každopádně psát o  padlých 
vojácích wehrmachtu a jejich za-
padlých hrobech bylo něco, co by 
běžně spisovatel na  přelomu 40. 
a  50. let neudělal. A i kdyby to 
udělal, tak by to nikdo nepubliko-
val. Bondy takové věci psal a pub-
likoval je v samizdatových edicích, 
v  samizdatovém nakladatelství, 
které spoluredigoval.

Přejděme k Vaší práci a k Vašemu 
dílu – vyšla Vám jedna sbírka, 
publikujete vědecké práce, 
věnujete se teorii tvůrčího psaní. 
Co byste k tomu našim čtenářům 
řekl?
Věnuji se teorii tvůrčího psaní, 
protože jako absolvent bohemis-
tiky jsem jako učitel na školách 
nabyl dojmu, že výuka slohu je 
jediný prostor, kde se žáci a stu-
denti mohou svobodně vyjadřovat. 
Nemusí mít speciální literární tal-
ent, ale každý má nějaké nadání, 
schopnost využít svou přirozenou 
tvořivost k tomu, aby popsal to, co 
cítí, co vnímá, co vidí, jazykem, 
který je mu přirozený, tempem, 
které si sám zvolí, výrazy, které 
jsou mu blízké. A proto mě za-
jímalo, jak učit sloh tak, aby to 
studenty bavilo. Na  středních 
školách se výuka literatury často

„Sloh je jediný prostor,
kde se žáci mohou
svobodně vyjadřovat.“

Literatura a biologie k sobě 
mají blíž, než se zdá
rozhovor se Zbyňkem Fišerem celý rozhovor na

jezisek.jaroska.cz
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promění v  telefonní seznam, což 
může někoho bavit, ale někoho 
taky výrazně otrávit. Na druhé 
straně je možné stále dohánět něco 
z oblasti pravopisu a neustále psát 
diktáty. Oboje se může stát velmi 
nezáživným. Sloh se mi v  češtině 
jevil jako prostor, kdy se žáci mo-
hou – bez ohledu na to, jestli dělají 
nebo nedělají pravopisné chyby – 
opravdu svobodně vyjádřit. Pravo-
pisné chyby si pak opravíme, ale 
spontaneitu – otevření se vnitřním 
hlasům a vnitřnímu jazyku – je 
potřeba nastartovat. To se mi zdá-
lo, že česká didaktika umožňovala, 
že tam tento prostor byl, pokud 
si ho vyučující – češtinář – na-
jít chtěl. Když jsem se později, 
v  90. letech, seznámil s  koncepcí 
tvůrčího psaní, která přichází 
z  Ameriky z  oboru, kterému se 
tam říká creative writing, byl jsem 
nesmírně nadšen a uvědomil jsem 
si, že pro české prostředí je potřeba 
didaktiku nějakým způsobem 
ukotvit – pojmově, metodologic-
ky – a z toho vznikla moje knížka 
Tvůrčí psaní: Malá učebnice tech-
nik tvořivého psaní (2001). Dnes 
tvůrčí psaní aplikujeme na vysoké 
škole především na  rozvoj doved-
ností studentů psát odborné tex-
ty, protože tomu se střední škola 
samozřejmě nemůže tolik věnovat, 
Ale student vysoké školy musí, aby 
prošel jakýkoli typ studia, umět 
psát odborné texty na požadované 
úrovni. Techniky tvůrčího psaní se 
stávají nástrojem rozvoje tvořivého 
myšlení, tvořivosti v  jednání po-
mocí textů a student je může využít 
jako jakési návody, fígle, strate-
gie, kterými si usnadní práci při 
přípravě odborného textu. Odbor-

nost musí samozřejmě nastudo-
vat, ale jak to psát, jak se do psaní 
pustit, jak nastartovat, jak hledat 
téma, jak zvládat blokády, když 
si neví rady, jak téma zpřesňovat, 
jak text revidovat, k  tomu všemu 
můžou techniky tvůrčího psaní ve-
lice dobře napomáhat.

Kromě teorie tvůrčího psaní se 
věnujete významně nějakému 
dalšímu oboru?
Věnuji se výuce překladatelství, 
tedy nejenom teorii překladu, ale 
také didaktice, čili tomu, jak učit 
studenty překládat a jak k  tomu 
využít třeba také postupy tvůrčího 
psaní coby pomocné pracov-
ní metody. Myslím si, že tvůrčí 
psaní je možné zavést jako kurz 
pro  zájemce, pro  talentované stu-
denty, talentované pisatele, nebo 
pro různé sociální skupiny, které 
řeší volnočasové aktivity, ale ne 
povinně jako předmět ve  škole. 
Nicméně užitečně lze meto-
dy, cvičení, techniky a strategie 
tvůrčího psaní použít jako pra-
covní postupy v různých oblastech 
vzdělávání: jako součást učení, 
sebeučení, nebo jako nástroj in-
terpretace originálního textu, 
pokud by byla řeč o vzdělávání 
překladatelů. Své bádání vedu také 
tímto směrem. Kromě toho, že 
na vysoké škole má tvůrčí psaní 
využití hlavně při psaní odborných 
textů, je nutný i průběžný výzkum 
v oblasti speciální aplikace – jak me-
tody co nejlépe interdisciplinárně 
využít pro budoucí profesi, jaké 
textotvorné strategie nabídnout 
studentům, aby z  nich měli co 
největší prospěch.  Myslím si, 
že inspirativní a nezastupitelná 

je role střední školy, kde dobří 
učitelé nasměrují studenta tím 
směrem, kudy by se mohl zkusit 
vydat ve  svém studiu a případně 
ve své profesi. Když jsem o tom 
mluvil s  řadou kolegů, mnoho 
z  nich přiznává, že to, co studují, 
mají na  svědomí jejich vyučující, 
kantoři středních škol, profesoři 
z  gymnázií. To se stalo také mně. 
Měl jsem vynikající profesory 
ve  všech hlavních předmětech 
a  ještě ve  třetím ročníku na gym-
náziu jsem uvažoval o  tom, že 
půjdu studovat biologii. Šel 
jsem na den otevřených dveří 
na Přírodovědeckou fakultu 
na  Kotlářské, byl jsem nadšen je-
jich sbírkami, laboratořemi a tím, 
co tam všechno zkoumají. Botan-
ika byl můj zájem, který mě držel 
asi od druhé třídy základní školy, 
kdy jsem si založil herbář. Přibližně 
v pubertě jsem objevil poezii, po-
etické příběhy francouzského bás-
níka Jacquesa Préverta (v českých 
překladech, samozřejmě), Nez-
valovu a Seifertovu poezii. To byli 
autoři, kteří byli uznáváni i mými 
tehdejšími profesory češtiny. Paní 
profesorka Emilie Smékalová 
a paní profesorka Alena Odehnal-
ová – obě dvě mě formovaly 
v tom, co číst a jak to číst. Byly to 
tak silné vlivy, že jsem se nakonec 
ve čtvrtém ročníku gymnázia 
rozhodl, že půjdu studovat češtinu, 
že to jinak nemůže být. Jsem tomu 
dneska rád; myslím si, že je to 
krásná oblast tvořivosti. Stejně tak 
by mě samozřejmě bavilo zkoumat 
tvořivost v oblasti botaniky – litera-
tura a přírodní vědy k sobě mají blíž, 
než se na první pohled zdá – jenom 
jsem prostě nevystudoval biologii.

Když mluvíte o studiu na našem 
gymnáziu, vzpomínáte si ještě na 
další profesory, nebo na nějakou 
událost?
Vzpomínám na vynikající profe-
sory z oblasti přírodních věd, paní 
profesorka Zdena Navrátilová, 
která nás učila fyziku a  matema-
tiku, byla nesmírně vnímavá 
pro veškeré naše studentské recese. 
Zažili jsme s  ní spoustu legrace 
v tom smyslu, že jsme ji vtahovali 
do svých záludností. Např. jsme 
se rozhodli, že až bude 100. hodi-
na matematiky, že místo ní bude 
vernisáž obrazů našeho kamaráda, 
který maloval takové naivistické 
anekdotické kresbičky; ale byly 
obrovské a ověsili jsme tím celou 
učebnu a především tabuli, na kter-
ou se mělo rýsovat. Když přišla, tak 
jsme jí oznámili, že je vernisáž a že 
ji laskavě zveme, a ona řekla pro-
sím, tak si udělejte svůj program, 
a po zbývajících čtyřicet minut si 
vzadu psala v  klidu své práce. — 
Vzpomínám si ještě na jednu his-
torku. Paní profesorka Navrátilová 
se individuálně věnovala každému 
studentovi; jak po písemkách, 

NA POLE

Po prvních mlhách se naše Pole třáslo vždycky jak sulc. 
Brambory když nevytáh do Michala, moh je zašlapat. 
Ani orat už nevyjel. Jalovina zalepila rádlo 
a volům na pazourech ukula povidlový bačkory. 
Dokavad nepřišly mrazy, zvířata na lán nedostal. 
Tak se vzpínali, tak se Božepole báli. 
Musel by sám se zapřáhnout a tlouci se puchnoucí brázdinou. 
A jen nářek by slyšel a chropocení. 
Jako by zevnitř z nitra země kloktala smrt.

tak během hodiny probírala naše 
rozporuplná řešení. To nebyl kan-
tor, který by řekl: „Máš špatně 
výsledek, tak je to celé špatně“. Ona 
se podívala, jak jste postupoval 
během řešení, a dokázala odhalit, 
kde jste udělal chybu, a řekla vám: 
„Heleď se, máš špatný výsledek, ale 
to proto, žes tady udělal tuhle chy-
bu, ale řešení je logicky správné, 
takže nemáš pětku, protože vid-
ím, že o tom přemýšlíš, a příště si 
dej tadyhle pozor“. – Když takhle 
procházela během hodiny mezi 
lavicemi, v bílém plášti, jednu ka-

psu měla pootevřenou, tak jsme si 
řekli, že by tam koneckonců něco 
mohlo skončit. Ze zadní lavice 
připutoval velký ohryzek, který 
jsme jí nenápadně strčili do ka-
psy. Paní profesorka se narovnala, 
popošla dál – my jsme si říkali „Je 
to dobrý...“, mnuli jsme si ruce, 
mrkali jsme na sebe – a ona se 
opět sklonila, strčila opatrně ruku 
do  kapsy, vyndala ohryzek – teď 
jsme čekali, co bude – ale ona 
řekla: „My jsme dávali do kapsy 
myši, pánové, živé myši“ – no a tím 
nás samozřejmě dostala.

Autor fotografie: Zbyněk Fišer (fotografie k básnickému cyklu Jarmark na Božepoli, 2004)
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 Nejdříve jsme chtěli jménem našeho gymná-
zia (a také školního časopisu) oslovit pana Kaprála 
a požádat jej o rozhovor. To se nám také povedlo. 
 Když jsem však později odesílala prostřednic-
tvím emailu připravené otázky, ještě jsem netušila, 
jak milý a obsáhlý zpáteční dopis obdržím. Hned 
po prvním přečtení jsem se rozhodla, že již nebudu 

do vyprávění pana Kaprála zasahovat dalšími dotazy. 
Text, který si zde můžete přečíst, tedy není klasickým 
rozhovorem, avšak vystihuje mnohé skutečnosti, poc-
ity a nálady mnohem lépe než pár odpovědí na prosté 
otázky.

Anna Tišnovská

Dopis 
od básníka  Zena Kaprála

Milá slečno Tišnovská. 
Probírám Vaše otázky a přemítám 
o pocitech, které ve mně vzbuzují. 
První věc, co mne napadla, byla, 
na koho bych se obrátil já koncem 
padesátých let minulého století, 
kdybych byl vyzván o  příspěvek 
do sborníku, pokud by tenk-
rát takový existoval? A ke své 
hanbě musím přiznat, že  nevím. 
Neboť jsem neznal žádné jméno 
z předchozích generací spolužáků, 
aniž se o ně zajímal. Zdeněk Ro-
trekl byl v té době ještě ve vězení 
a i kdybych o něm věděl, nebylo by 
to nic platné. A já ho stejně neznal. 
Zaměstnání jsem po maturitě 
vystřídal několik – od  pracov-
níka na vrtačce v  Závodech Jana 
Švermy (Zbrojovce), po  figuranta 
v Geodezii, knihovníka ve Státní 
vědecké knihovně v Plzni, hasiče, 
vychovatele v polepšovně v Bystřici 
pod  Hostýnem atd. Jako učitel 
jsem fungoval pouze na Základ-
ní škole v Rotavě před nástu-
pem na  vojnu.Vesměs se  jednalo 
o kratičké epizody a nejsem si jist, 
zda bych teď, na stará kolena, mohl 

prohlásit, že vším jsem byl rád. Vy 
se však ptáte na polepšovnu. Tady 
se mi nabízí jen vyhýbavé – zají-
mavá zkušenost. Nicméně jsem 
v  ní strávil celý školní rok l955 
– 1956, abych se na podzim stal 
pojišťovákem ve Státní pojišťovně. 
A  tam jsem se našel. Na celých 
devětadvacet let. Než mne vyhodili 
za nežádoucí propagaci aseku-
race. (Později jsem ty inkrimino-
vané texty vydal v nakladatelství 
Větrné mlýny pod názvem Moje 
pojišťovna aneb v krajině arkád-
ské a moje bývalá zaměstnavatelka 
si  objednala dotisk té knížky 
pro reklamní účely.) Ale to už jsem 
dělal tajemníka v Obci spisovatelů. 
Na první pohled by se mohlo zdát, 
že jsem pilný člověk, když jsem 
v osmdesátých letech navázal 
vedlejší pracovní poměr s  televizí 
a také koncem devadesátých let  
dělal externě redaktora Literárních 
novin. No, nevím... A  jestli jsem 
si vybral psaní básniček ze všech 
profesí jako to nejlepší?  Tady jsem 
na  rozpacích. Popravdě, fušovat 
do poezie není zaměstnání sledo-

vané pracovním trhem. Vzletně 
se mluví o  poslání, ale myslím, 
že vhodnější označení je posedlost. 
Ta ovšem nemá zastání v konzum-
ní společnosti, která ztratila pud 
sebezáchovy. Na první básničku 
se pamatuju. Vymyslel jsem ji 
ve vaně, když mi maminka mydlila 
hlavu. Byly mi čtyři roky. Zadekla-
moval jsem: Pluje loď v  hustém 
moři, je chudá, protože není doma. 
Ten příběh jsem už několikrát 
prodal - jsa dotázán při podobných 
příležitostech jako je tato. Ale další 
jsem začal produkovat až někdy 
za deset let. Na básničky jsem byl 
vysazený.
 Vzpomínám si na příhodu 
z jedenáctiletky. (Tak nedůstojně 
se jmenovala tehdy gymnázia!)
Češtinářem tam byl profesor Po-
louček, prý komunista, ale stejně se 
v té době jevili všichni naši učitelé, 
ať už po zásluze či zbabělosti. 
Ať  tak - či tak, když v hodině lit-
eratury úspěšně sepsul symbolisty 
v osobě Otokara Březiny za Sví-
tání na Západě (pochopitelně), 
se stejně odsuzujícím zápalem  

se vrhl na dekadenty. Dodnes 
nevím, proč si vybral právě Opol-
ského. Jako odstrašující příklad 
uvedl verše: Jdou trestanci své 
šedé ve  livreji / pochodem husím 
ženy za muži / oblaka se kalným 
stříbrem chvějí / v rozlezle lesklé 
bahní kaluži /. A zarecitoval nám 
je. Ale v tom rozhorlení byl jeho 
přednes tak oduševnělý, že neb-
ylo pochyb: ta báseň se mu líbila. 
Rozhlédl jsem se po  spolužácích, 
kteří lhostejně poslouchali a bylo 
jim to jedno. Já však byl nadšen! 
Měl jsem toho učitele rád, ať už byl 
opravdu komunistou z přesvědčení 
nebo z obavy, že na něj nevytáh-
nou účast v Lize proti bolševismu 
za protektorátu, jak tvrdily zlé 
jazyky. Neboť jsem ho přistihl, 
že  rozumí básničkám. Podobným 
zjevením v té době byla pro mne 
poezie Františka Listopada. On vy-
dal hned po  válce v  Mladé frontě 
několik sbírek a já na jednu nara-
zil. Jmenovala se Jarmark. Ještě 
před Únorem však odešel do exilu, 
proto jsem se marně pídil po jeho 
nových knížkách. Osobně jsem 
ho poznal až po převratu v de-
vadesátém roce. V době, kdy jsem 
chodil na Jedenáctiletou střední 
školu, žil ještě v Tasově Jakub 
Deml. Neměl jsem o něm tušení. 
Jméno Jana  Zahradníčka jsem 
sice znal ze  sbírky Jeřáby, kterou 
jsme měli doma v knihovně, ale 
že je ve  vězení, to nám ve škole 
neřekli. Vlastně nic o něm neřekli. 
Jako by nebyl. Ale vyšel Sandburg 
Dobré jitro Ameriko v překladu 
Jiřího  Koláře a Wandy Beranové, 
objevil jsem Whitmanovy  Stébla 
trávy a Zábranovy překlady 
beatníků ve  Světové literatuře. 

To všechno mi učarovalo. Stal 
se ze  mě beatník. A brzy mělo 
začít, jak jsme se domnívali, tát. 
Po maturitě jsem se hlásil na Filo-
zofickou fakultu, ale nevzali mě. 
Asi právem. Měl jsem mizerný 
prospěch a taky kádrově nic moc 
(strýček v Americe). Nakonec jsem 
se dostal na Pedagogický institut 
v Karlových Varech. Taková pseu-
dovysoká škola to byla. Ani tam 
jsem nakonec nesložil státnice, jen 
absolvoval. Učit jsem nechtěl, tak 
mi to nevadilo. 
 Ale zpátky na  Jarošku! 
Matematice nás vyučoval profe-
sor Bláha. Říkal mi matematický 
chudáček. Po letech, to už byl 
v penzi, jsem se s ním setkal 
v  pojišťovně, kde si přivydělával 
k důchodu. Měl jsem ho v pracov-
ní skupině a hned se k němu hlásil. 
Reagoval rozpačitě a viditelně si 
mne nepamatoval. Až příští den 
za mnou přišel a vítězoslavně 
mával černým notýskem. Tady vás 
mám, pane Kaprále! A měl. Ivana 
Kaprála, mého otce, kterého učil 

ve  dvacátých letech. Přiznávám, 
že se mne to trochu dotklo. Rázem 
ze mne udělal školáka o  generaci 
staršího. Ještě k té matematice. 
Teprve nedávno jsem se dozvěděl, 
že jsme ve  druhém pololetí 
v  jedenácté třídě probírali inte-
grály. A já, představte si, to vůbec 
nepostřehl. 
 Kritik mých děl zase tolik 
není, ale to je normální. V těch, 
co vyšly, mě vesměs posuzují vlídně 
a shovívavě. Jak jsem kdesi napsal – 
věřím, že jsem za svoji práci hoden 
vděku a také  jsem nikdy nebyl 
inzultován. Rukopis Zachránci 
ptáků, na který se ptáte, se naštěstí 
ztratil. V sedmdesátých letech jsem 
vůbec nepsal. Normalizovalo se. 
A já byl šťastně ženatý, měl kluka 
a holku a  pojišťovna mě bavila. 
Společensky jsem byl zařazen, 
jezdil na chatu a  poslouchal Svo-
bodnou Evropu. Teprve v následu-
jící dekádě mi  otrnulo a já se 
k básničkám vrátil. Pojišťovna 
tehdy provozovala xerox a,  byť 
byl dosti hlídaný, podařilo se mi 

Zdroj: Česká televize
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úřednici, která ho měla na sta-
rosti přesvědčit, že moje texty 
jsou zcela neškodné, a tak mi je 
množila. Odtud ty samizdaty, 
které občas pyšně uvádím ve své 
bibliografii. Tím přístrojem prošla 
i Skácelova Chyba broskví. Básník 
Skácel mi strojopis předal velmi 
nedůveřivě, přepadl jsem ho tehdy 
doma na  Kotlářské ulici, kde by-
dlel, a hned se vytasil s tím, že mu 
knížku rozmnožím. Po letech jsem 
se od Dr. Nováka dozvěděl, že přišel 
tehdy znepokojeně do redakce 
Bloku a stěžoval si, že se možná 
stal obětí provokace. Byl jsem tak 
naivní, že mi podobné konotace 
vůbec nepřišly na mysl. Ale vše 
se v dobré obrátilo, hrál jsem pak 
s  Mistrem občas šachy a kuratela 
nad ním trochu povolila, směl 
zase vydávat v Bloku. Z těch mých 
samizdatů vyšly po Listopadu Staré 
a Nové texty v nakladatelství Voto-
bia a ještě předtím Reinerův výbor 
v Petrově. Ta nakladatelství už ne-
existují, ale stačily mi v nich vyjít 
ještě další knížky v  devadesátých 
letech. Jinak se o mne staral Host, 
Větrné mlýny a Vetus via. Od roku 
1995 jsem byl zaměstnán v Obci 
spisovatelů, k tomu místu mi po-
mohl Zdeněk  Rotrekl. Spřátelili 
jsme se během krátké doby, poprvé 
jsem se s ním setkal v prosinci 1989 
při natáčení pořadu Katakomby 
naděje v  brněnské televizi. Potom 
jsem napsal scénář pro literární 
portrét Zdeňka  Rotrekla, myslím, 
že se realizoval v roce 1991. Ovšem 
předtím jsem znal jenom jméno. 
Podobně tomu bylo i s básníkem 
Josefem Suchým, na něhož se 
ptáte, i Kunderu, jedná-li se o Lud-
víka. S Milanem  Kunderou jsem 

se potkal na Dobříši v rozevlátém 
roce 1968. Ale jenom letmo, on si 
to jistě nepamatuje.
 Škola? Navštívil jsem budo-
vu před několika lety u příležitosti 
výročí jejího založení, nebo tak 
něco. Šťastně našel jsem třídu C 
a žádný sentiment mě při tom 
neprovázel. Ale zahleděl jsem 
se na stěnu do míst, kde visíva-
la nástěnka politických aktualit. 
Jednou, začátkem března, obje-
vil se na  ní obrázek T. G. Masar-
yka se sdělením, že uplynulo l07 
let od  jeho narození. Vzbudilo 
to tichý poprask. Přišel se podí-
vat i ředitel, chvíli na tu aktualitu 
nevěřícně zíral, pak pokýval hla-
vou a mlčky zase odešel. Nikdo 
se nikoho na  nic neptal a nikdo 
nikomu na nic neodpovídal. Ráno 
byla nástěnka prázdná. Pouze 
do  jejího pravého dolního rohu 
byly napíchány osiřelé špendlíky. 
A vida. Teď už zmizela i nástěnka. 
Vystřídaly ji monitory počítačů. 
 Takže Brno. Bydlím v něm
od roku 1953. To je šedesát 
let. Během doby jsem se občas 
vzdaloval do jiných bydlišť, 

ale vždy se zas vracel do domu 
na  Údolní ulici. To, že se po jistý 
čas jmenovala Třída Obránců 
míru, mne nedokázalo zmást. 
Jsem brněnský občan z  podstaty 
a nikdy vesvém městě nebloudil. 
Dnes sice pobývám i ve Strmilově 
v Jižních Čechách, ale trvalého 
bydliště v Brně se nevzdal. Neboť 
jeho domicil je mi souzený. Stejně 
jako Jaroška. Škola, která dnes vy-
dává ročenky a chová se mnohem 
kurážněji než za mých časů. Když 
přivřu oči, slyším Jarmilu Ves-
elou, jak zpívá s orchestrem Gus-
tava Broma Můj ostrov plný krás. 
A vidím, jak defiluje přede mnou 
zástup spolužáků a učitelů. Mnozí 
z nich umřeli, ale dokud je vidím, 
pořád jsou. Píšu o  nich a o  sobě 
básničky a radujeme se při tom. 
Ostatně, před nějakými dvaceti 
lety na Jarošce maturovala moje 
dcera Dora. Jako by tím posunula o 
celou generaci časový předěl, a tak 
mne omladila. A teď vy! Ale  co. 
Až začne člověk poměřovat čas 
v dekádách, nepotřebuje hodinky.

Zeno Kaprál

Zdroj: Česká televize
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Možná jste si již všimli, že chod-
by našeho veleváženého ústa-
vu se začínají modrat. Ne že by 
u  nás na  škole začali studovat 
Šmoulové. Vedení, pravděpodobně 
pod tlakem uklízeček, vstoupi-
lo do  války se studenty. A jako 
účinnou zbraň si zvolili hygie-
nická opatření v podobě modrých 
igelitových návleků na boty. 
V případě, že byste chtěli následo-
vat nejnovější módní trendy, jeden 
takový návlek seženete za symbo-
lickou cenu 1 Kč (tedy pár za 2 Kč) 
a k dostání jsou dole na  vrátnici 
u pana Podzimka. 
 Tato novinka vyvolala 
značné pozdvižení u studentů. 
Výmluva, že nemají přezůvky je 
jaksi passé. A někteří dokonce 
uznali, že než nosit na nohou tyto 
nevkusné prezervativy, přinesou si 

vlastní bačkůrky. Podlaha Jarošky 
je 100% chráněna před špínou 
a nečistotami z  ulice, takže lze 
snížit intervaly vytírání podlah 
na  polovinu! Igelity sice podle 
Greenpeace zabíjí tučňáky, ale což 
– máme podlahu, ze které by se 
dalo jíst!
 Proč se tímto faktem za-
býváme v naší redakci? Z podlahy 
jíst nechceme, ale zároveň ne-
souhlasíme s  tím, že jsou studenti 
neprávem obviňováni z nošení 
nevhodné obuvi. Nevyhovují-
li někomu pantofle, protože mu 
vadí omrzlé nohy, dává přednost 
většinou converskám, volnějším 
teniskám nebo obyčejným keck-
ám, do kterých se v šatně přezuje. 
Boty jsou čisté, podlaha není 
znečištěná. Bravo, všichni by měli 
být spokojení. Ale profesor, který 

má dohlížet na  čistotu podlahy, 
nepozná na první pohled, že je 
student přezutý, a proto vznikají 
veškerá nedorozumnění. Exis-
tuje však řešení, které by uspoko-
jilo obě strany? To s jistotou říci 
nedokážeme. 
 Abychom však v redakci 
nenadávali zbytečně, rozhodli jsme 
se odzbrojit vedení naprosto neod-
diskutovatelným vědeckým výz-
kumem. Zakoupili jsme několik 
párů modroučkých igeliťáků, 
sehnali nějaké to obutí a najali pár 
testovacích laboratorních krys, 
které by otestovaly bezpečnost 
a  rychlost chůze po schodech 
s návleky a bez nich. Protože jsme 
na Jarošce a protože víme, že máte 
rádi čísla, procenta a tabulky, 
výsledky testů jsou zpracovány 
v jasné a přehledné tabulce.

akt

Abychom těm méně matematicky 
nadaným vysvětlili, co prozrazuje 
naše srozumitelná tabulka, zde 
je redakční shrnutí: Nejrychlejší 
způsob pochodování po chod-
bách Jarošky je bosky. Vzhle-
dem k tomu, že je to legislativně 
nepřijatelné a po určitém čase ne-
pohodlné, doporučujeme pořídit si 
papuče – už jen proto, že nebudete 
vypadat jako blázen s  modrým 
sáčkem na  noze. A  pokud se 
budeme obracet na hygienickou 
stránku věci z pohledu studenta, 

zapařená nožička z igelitu není nic 
moc příjemného ani voňavého. 
Náš průzkum také odhalil, že náv-
leky zpomalují chůzi po schodech 
téměř o 5% (kromě figurantky 
v lodičkách, ta se tak bála, že z těch 
schodů sletí, že vyběhla nahoru 
rychleji než bez návleků), což by 
v budoucnu mohlo vést k  nekon-
trolovatelnému nárůstu pozdních 
příchodů. Důležitý je samozřejmě 
pocit bezpečí, protože úrazy 
způsobené pádem na schodišti 
mohou být v určitých případech 

i smrtelné. Jako nejnebezpečnější 
obutí pro výstup do pátého patra 
Jarošky byly vyhodnoceny dám-
ské kozačky a lodičky na vysokém 
podpatku. U všech figurantů vz-
rostl pocit ohrožení poté, co byly 
na jejich boty aplikovány návleky. 
 Mohou se návleky udržet 
na chodbách Jarošky i v budouc-
nu? Diskutujte o tom na  našich 
facebookových stránkách a pište 
do redakce! Nejlepší dopisy odmě-
níme knihou!

Atinka & Pavel & Martin

Závodník  ČaS  neBeZpeČí  ČaS  neBeZpeČí náruST po navleČení
oSoBa oBuv  BeZ návleků BeZ návleků S návleky S návleky ČaS  neBeZpeČí

#1 papuČe 9,75 s  3,5        

#2 papuČe 8,545 s  3        

#3 naBoSo 7,95 s  3        

#1 keCky  8,125 s  2  8,51s  2,75  4,74 %  37,5 %

#2 koZaČky 8,685 s  3,5  8,955 s  4  3,11 %  14,29 % 

#3 keCky  8,015 s  1,5  8,065 s  3  0,62 %  100 %

#1 lodiČky 10,925 s 4,375  10,16 s  4,5  -7 %  2,86 %

#2 keCky  8,315 s  2  8,54 s  2,5  0,225 % 25 %

neBeZpeČí Je hodnoCeno na STupniCi 1-5 (Jako ve škole)   průměr 0,836 % 35,93 %
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špriznání
V minulém čísle jsme vás (jako první a jediní) in-
formovali o nově vzniklém Přiznání Jarošky – Face-
bookové stránce určené všem hříšníkům, kteří zpytují 
svědomí zatěžkané těžkými hříchy, zločiny proti lid-
skosti nebo prohřešky proti školnímu řádu.

Abyste se nemuseli pročítat všemi přiznáními 
a  nezačali ničit svůj i cizí majetek v  návalu vzteku 
způsobeného častým opakováním fráze „Ten po-
cit, když“, přinášíme vám (jako první a jediní) výběr 
několika příspěvků.

musím říct, že jsem doufal, že aspoň 
na začátku roku bude na záchodech 
doplněný mýdlo... moje doufání 
se po  prvních dvou dnech obráti-
lo v realitu (ovšem takovou, že 
na záchodech ani na prvních pár dní 
nikdo mýdlo nedoplnil). Tak chodím 
na záchod do 2. podlaží, tam zřejmě 
něco zbylo z loňska.

na Jarošce jsem měla v  matema-
tice průměr za  tři a pocit, že jsem 
největší matematický blb. Teď mate-
matiku doučuju.

dnes večer jsem v autě pustil jednu 
nejmenovanou profesorku i s jejím 
čtyřnohým druhem na přechodu.

rodičáky jsem měla ráda, protože 
najednou byl dostatek toaletního 
papíru na všech záchodech 
a dokonce se tam objevily i papírové 
ručníky
 
dnes jsem psala písemku z chemie. 
po rozdání písemky jsem začala 
psát. po asi 5 minutách se vyučující 
zvedla, začala procházet třídou. 
najednou se zastavila v úrovni 
mé lavice, vytřeštila oči a řekla: 
“Co to tam máš na tom stole?!” 
Chvíli jsem nechápala, proč se to-
lik diví tomu, že mám na lavici 
písemku... až po několika vteřinách 
(za hrobového ticha třídy) jsem si 
uvědomila, že tato písemka leží 
na  otevřeném sešitu chemie, kde 
byly napsány všechny potřebné 
rovnice... mít na lavici tak dokonalý 
tahák a nevědět o tom? To je hrozné... 
paní profesorka mi nařídila sešit 
samozřejmě schovat, ale písemku 
jsem si dopsat mohla. děkuju! ;) :d

náš profesor matematiky kompono-
val poslední hodinu do nerovnic 
velbloudy a tuleně. pak jsem slyšel, 
že v jiné třídě jsou to zase květinky, 
srdíčka, hrušky a jablka. už asi vím, 
proč je jaroška tak uznávané gym-
názium. mít učitele, kteří vysvětlují 
matematiku pomocí zoologie 
a  botaniky takovým způsobem, že 
tomu všichni rozumí, je opravdu 
výkon.

rady 
redakce

chtěla bych být chameleoN.

S kvalitním vzděláním jsou ti všechny dveře 
otevřeny. držíme palce!

od té chvíle, kdy jSem miNulý týdeN po-
prvé ochutNal párek v rohlíku z kaNtýNy, 
kupuju Si je každý deN a Nemůžu S tím 
přeStat.

Zkus svou vášeň krotit a kupuj si párek 
v rohlíku jen 2-3 dny v týdnu. ušetřené 
peníze si spoř – tvůj majetek poroste arit-
metickou řadou!

byl jSem druhý deN Na Gymplu a říkám Si 
kam jSem Se to hláSil...

neměj obavy, problém se zapamatováním 
adresy gymnázia měl (alespoň ze začátku) 
asi každý. Správnou adresu najdeš na webu 
školy a zní: „Gymnázium, Brno, třída kapitána 
Jaroše 14“. pozor na velká a malá písmena!

připadá mi, že Německy umím hůř, Než když 
jSem Na jarošku přišel

neměj strach! ve čtvrtém ročníku si můžeš 
ověřit svoje znalosti němčiny v testech vek-
tor a objektivně porovnat, jak na tom jsi. 
ve skutečnosti určitě ještě hůř, než když jsi 
sem přišel.

jSem ze všeobecNé třídy. jSem ze školy 
už devět let pryč. přeSto jSem jaroškou 
tak zblblej, že v kNihovNě potřebuju Na 
Své věci Skříňku, jejíž číSlo je mocNiNou 
dvou. pokud taková Skříňka NeNí volNá, 
vezmu Si dvě, které v Součtu tuto moc-
NiNu dají.

pokud kromě celočíselných mocnin zahrneš 
všechny mocniny dvojky, tvůj život bude 
hned jednodušší.

teN pocit, kdy je vám zima a Spolužáci 
otevřou okNo.

pokud nemáš po ruce další vrstvu oblečení, 
zavři okno a doporuč spolužákům, ať 
se přemístí na chodbu, kde je většinou 
chladněji.
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Žert(n)ovinyAkt

V minulém čísle jsme se zmiňovali 
o úspěchu našeho časopisu v kraj-
ském kole této soutěže. Umístili 
jsme se na 3. místě a  měli jsme 
z toho velkou radost.
  V celostátním kole jsme 
se tak velkého úspěchu nedočkali. 
Skončili jsme na nebodované pozi-
ci, tedy daleko za hranicí 400 bodů, 
která by nám přinesla umístění 
v první třicítce. Nevzdáváme se 
a s novými zkušenostmi to zku-
síme příští rok znovu! Z letošního 
ročníku jsme odešli hrdě se 
vztyčenou hlavou a.... (Představte si 
fanfáry!) OCENĚNÍM POROTY! 
Nakonec jsme neodešli s prázdný-
ma rukama, jak se zpočátku zdálo, 
nýbrž s krásným hřejivým pocitem 
u srdce, protože zaujmout porotu 
mezi sto devadesáti časopisy je 
opravdový úspěch. Abyste ani vy 
nepřišli zkrátka, nabízíme vám 
exkluzivní fotografie z  vyhlášení 
celostátního kola.
 Také se nám povedlo ukrást 
jeden z hodnotících formulářů, 
a proto vás žádáme o jeho vyplnění 
na  webových stránkách našeho 
časopisu (jezisek.jaroska.cz).  Za-
jímá nás váš názor!

Celostátní vyhlášení soutěže

Novela ohmova zákoNa: čím je dívka lehčí, tím meNší odpor. 

problém s počítačem lze vyřešit 
dvěma způsoby: 
1) vyhodit počítač z okna 
2) vyhodit okna z počítače 

nemám rád faktoriál. 
nemám faktoriál rád. 
rád nemám faktoriál. 
rád faktoriál nemám. 
faktoriál nemám rád. 
faktoriál rád nemám

There’s a party and all the func-
tions are invited. everyone’s hav-
ing fun, 2x, cos(x), even -x who’s 
usually so negative - but there’s 
one function sitting in the cor-
ner looking down: e^x. 2x goes 
over to him and asks, “you look 
so glum buddy... Why don’t you 
integrate yourself into the party?” 
e^x looks at him and sighs, “What 
difference would it make?” 

Farmář měl problémy s kuřaty, byla nemocná a nikdo mu nedokázal říct, 
co s nimi je. Když vyzkoušel všechny běžné postupy, zavolal si na pomoc 
biologa, chemika a fyzika. Biolog slepice pozoroval, vyšetřoval, ale na-
konec prohlásil, že na nic nepřišel. Chemik provedl řadu testů a měření, 
ale ani on nedošel k žádnému závěru. Fyzik se díval na kuřata, pak 
začal psát něco do notesu, nepřítomně odkráčel a přiřítil se druhý den 
ráno. „Mám řešení!“ volal už z dálky, „ale platí pouze pro kulová kuřata 
ve vakuu!“

Student matematiky právě získal na Princetonu doktorát a sháněl práci. 
Po roce bez práce nakonec přijal zaměstnání ošetřovatele v Zoo. Jed-
noho dne tam umřel medvěd. Zoo zrovna neměla na nového medvěda, 
tak požádali matematika, jestli by si neoblékl medvědí kůži a medvěda 
nezastoupil. Protože mu nabídli vyšší plat, matematik přijal. Ve vedlejším 
výběhu byl umístěn lev, a protože přepážka mezi výběhy nebyla zrovna 
pevná, měl matematik obavy o své zdraví. Jednou přepážka povolila, lev 
skočil do medvědího výběhu a rozběhl se na vyděšeného matematika. 
Když doběhl až k němu, představil se: “Nazdar, já jsem Phil, vystudoval 
jsem fyziku na Stanfordu.” 

TOP osmička výmluv, proč už zase nemám úkol z matematiky: 
1. Omylem jsem dělil nulou, a tak mi náhle začal hořet sešit. 
2. Dneska jsou přece narozeniny Isaaca Newtona (příště Leibnize, příště  
 Gausse, příště Eulera... matematiků je dost...) 
3. Dokázal jsem se s výsledkem dostat libovolně blízko tomu, který mi  
 měl vyjít, ale přesně k němu jsem se nedostal... 
4. Mám ten důkaz, ale je tak dlouhý, že se mi nevešel do sešitu 
 (na harddisk) 
5. Mám kalkulačku se solárním napájením a včera bylo celé odpoledne  
 zamračeno. 
6. Zamknul jsem si papír s výsledkem do šuplíku, ale náš čtyřrozměrný  
 pes mi tam vlezl a roztrhal ho. 
7. Už jsem měl toho počítání plné zuby, tak jsem si udělal přestávku  
 na kafe s koblihou... a pak jsem zbytek noci přemýšlel, co mám  
 do čeho namočit. 
8. Mohl bych přísahat, že jsem si večer schovával sešit s úkolem   
 do Kleinovy lahve, ale ráno jsem ho tam nemohl najít... 

áčko
aneb vtipy, které má atinka právo nechápat

Vyplňte si také hodnotící list na 

jezisek.jaroska,cz/hodnoceni
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Býk (21. 4. až 21. 5.)
Jděte neústupně 

za svým cílem, ale 
snažte se nevybíjet si 
přebytek energie ne-
správným způsobem.

Panna (24.8. - 23.9.)
Méně kritizujte drobné 
nedostatky ostatních 
a soustřeďte se na jejich 
klady – jsou to taky jen lidi.

Váhy (23.9. - 23.10.)
Díky své em-
patii a schopnosti 
porozumět ostatním 
budete oporou svým 
přátelům.

Štír (24.10. - 22.11.)
Budete mít tendenci 
provokovat spory, 
zkuste připustit dis-
kuzi a docílit dohod-
nutí kompromisu.

Střelec (23.11. - 21.12.)
Buďte trpěliví při dosa-
hování svých cílů, zbrklost 
by se vám mohla vymstít.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)
Pokud propadnete melancholické 
náladě, vyražte někam s kamarády 
nebo si kupte něco, co vám udělá 
radost.

Blíženci (22.5. - 21.6.)
Nenechte se pohltit pesi-

mismem, važte si toho, 
čeho jste dosáhli!

Rak (22.6. - 22.7.)
Nebojte se občas upustit 

od vyzkoušených postupů a zkusit 
něco nového – uvidíte, že nebudete 

litovat.

Ryby (21.2. - 20.3.)
Buďte opatrní se svou 
upřímností – ne všem 

můžete plně důvěřovat.

Beran (21. 3. až 20. 4.)
Dejte si pozor 

na svou schopnost 
snadno se rozčílit, 

může vás přivést 
do nepříjemných 

situací.

Vodnář (21.1. - 20.2)
Máte schopnost využít to, co 

jste se naučili, proto nepolevujte 
ve studiu – nebudete toho 

litovat.

Lev (23.7. - 22.8.)
Zkuste být na sebe přísnější a ne-
odkládat věci na poslední chvíli – 
podceňovat písemky se nevyplácí!

Horoskopy Kluk - černé vlasy, tmavě zelené oči, 18 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. Bežte v jeho stopách a (snad) projdete. Nejen Jaroškou, 
ale i normálně nenormálním životem teenagera.

co žere Gilbert Grape?

vánoČní Trhy
ale no tak! Já vím, že je tam 
furt hafo lidí, ale na druhou 
stranu... ten svařáček....

uČeBny inFormaTiky
Smrádeček, ale hlavně 
teploučko. Jsem jedinej, kdo 
má pocit, že „téčka“ jsou 
jediný cimry na škole, kde se 
aspoň trochu topí?

BrněnSké hanTeC
možná by se to mohlo 
vyučovat na brněnskéch 
bódách. Bylo by to docela 
hustý, poněvadž to jen 
tak někdo neumí. a konec 
konců kolik jazyků umíš, 
tolikrát jsi člověkem. 

co žere Gilberta Grapea?

derivaCe
Zní to sice jako nějaká sprosťárnička, ale popravdě řečeno, 
je to jenom další matematická nuda, který asi nikdy nepřídu 
na kloub. a vůbec. Jestli budu derivovat ještě chvílu, zderivuju 
sebe, a protože jsem docela slušně neměnnej, bude ze mě ještě 
větší nula.

dlouheJ kouř a pohoda džeZ...
uam pam pidam pam. né, teď vážně. kuřáky beru. To jako – 
že je docela i chápu. ale zase si myslim, že bych to nemusel 
čuchat úplně všude. Jednou se řeklo, že na zastávkách se kouřit 
nebude, tak by si taky mohli poodejít o pár metrů dál. děcka, 
těhotný, astmatici a tak. normálně bych to sem asi netahal, 
ale když už mi jeden takovej starší dědula fouknul včera večer 
v hospodě plnou dávku čoudu do ksichtu se slovy „pán je cit-
livka?“, měl jsem fakt chuť mu tu špínku típnout vo čelo.

přehnaně přehnaný reakCe
představte si dvě pištící holky, který se v pondělí ráno objímaj 
jako kdyby se snad neviděly celou věčnost, přitom spolu byly 
v sobotu nakupovat. představte si hystericky řvoucí brejlatou 
šprtku, která brečí, páč dostala TroJku z chemie. představte si 
odměřenou a rozzuřenou učitelku němčiny, která peskuje stu-
denty za výsledky testu, i když předchozí hodinu tvrdila, že jej 
známkovat nebude. Tomu já říkám přehnaný reakce. Je to ujetý  
a divný. nejsme přece ve venezuelské telenovele – nebo snad 
ano?

Gilbert Grape
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Píše a kreslí Týnka

komix
občasník, 5. číslo, 2. ročník

školní časopis Gymnázia Brno, 
třída kpt. Jaroše 14

Ježíšek To není

pro vás připravují:

šéfredaktorka: anna Tišnovská
ilustrátorka: kristýna kříčková
grafické práce: Martin Res
webmaster: pavel Břoušek
technická podpora: Jan priessnitz

Ježíšek jsme my!

Časopis je publikován na webu
jezisek.jaroska.cz

Hledáme redaktory!

Napište nám!

A to není všechno!

Podmínkou je být srdcem i duší Jarošák, 
mít nápady a vědět, jak vypadá česká věta.

Redakce školního časopisu Ježíšek to není
je tu pro vás. 

email redakce: jezisektoneni@email.cz

Na našich webových stránkách jezisek.jaroska.cz
naleznete nezkrácenou verzi rozhovoru 

se Zbyňkem Fišerem.


