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Co je podle tebe nejabstraktnější?

IIvana Krumlová, 2.A Jana Machalová, 2.D

Duel
matematik vs. všeobecný

,,Množina. Pokud nebudeme 
na abstrakci hledět jen jako 
na abstraktní umění, které mě 
napadlo první, chápu to slovo 
jako zobecňování a odhlížení 
od konkrétních vlastností a 
případů. Prázdnou je množinou 
nic, množinou atomů je jakákoli 
věc, množinou bodů jakýkoli 
tvar a množinou myšlenek 
jakákoli teorie.“

,,Nejabstraktnější je asi budouc-
nost. Každý si ji představuje ji-
nak, ale nikdy si ji nedokáže 
představit přesně takovou, jaká 
bude.“

Holky zpovídala Terka Dobšovičová, 2.D
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Ježíšek to není. Ale není to ani Santa Claus 
nebo děda Mráz, kdo je za letos prvním číslem 
jarošáckého školního časopisu. Sešli jsme se čtyři, 
dvě druhačky, jeden druhák a jedna třeťačka a ani 
jeden z nás nebyl součástí redakce minulý rok. 
Jsme tedy skoro nezkušení, ale vynasnažíme se, 
aby Ježíšek jen tak nezanikl.
 Je toho spoustu nového, ale také zůstáváme 
při starém. Jenže ne všechno uvidíte na první 
pohled, když časopisem prolistujete - jako třeba 
rubriky. Prosím, věnujte chvíli pozornost prostým 
informacím a žádostem.
 Za prvé, budeme rádi za každého, kdo 
se k nám přidá! Může jít o nadšence, kteří se 
k nám přidají “na trvalo”, může jít o menší 
nadšence, kteří nám sem tam pošlou nějaký 
článek o dění na škole, o výměnách, výletech, 
může jít o někoho, kdo by rád na stránkách 
Ježíška publikoval svoji tvorbu (viz další stránky), 
můžete nám psát vaše další nápady. Pokud tu 
tedy nějaký nadšenec dřímá, nechť napíše na    

r e d a k c e j e z i s k a @ e m a i l . c z ,  
my nikoho nesníme.
 Především touto cestou oslovujeme 
studenty nižšího gymnázia. Tímto volně 
přecházíme k bodu číslo dvě, tedy k vám. Budeme 
rádi za další články. Sekce z Příční v časopisu 
nesmí chybět. Takže i pro vás platí e-mail napsaný 
v předchozím odstavci.

 Za třetí byl tu nápad, abychom do časopisu dávali vždy pár hlodů. Problémem je, že jsme schopni 
sebrat hlášky z jedné třídy z druháku a jedné ze třeťáku. Pokud byste ve vašich hodinách zaslechli něco, co 
by stálo za publikování dřív než u maturity, máte možnost nám to poslat na náš e-mail, a pokud se nám 
sejde dostatečné množství hlodů, vše se tu objeví.
 Doufáme, že si Ježíška budete číst, zabijete jím volný čas mezi dvěma hodinami ve škole, třeba vás 
něco zaujme, třeba se u něčeho pobavíte. 
Tereza Dobšovičová, 2.D

 

Co si můžete přečíst v 

tomto čísle?

*Áčko proti zbytku světa.................3
*Exkluzivní novinky..........................4

*úspěchy - honza bráblík.................6
*výlety a výměny - lvov....................8
*pohled zvenčí - literární dílna....9
*rozhovory se studenty .................10
*kudy kam............................................12
*Městské divadlo................................13
*postřehy.............................................14
*Meme....................................................15
*Jarošáci okolo světa......................16
*Napříč příční.....................................18
*Tvorba studentů..............................20
*Na Závěr.............................................21

Tereza Dobšovičová, 2.D

Jé,píše Ježíšek!

Ten sotva...
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...ze školního parlamentu

Volba nového 
předsedy! 

 Novým předsedou parlamentu se stala Klára Suchánková. Vojta 
ale také neodešel s prázdnou, byl jmenován zástupcem předsedy.

...Nebo snad předsedkyně? ;)

Jak tedy vidí budoucnost parlamentu
 naše nová předsedkyně?

Jste „Jarošákem tělem i duší“, ale stále 
nevlastníte jarošácký náramek? 
Je čas to urychleně napravit!
 
Více informací hledejte na stránce
https://www.facebook.com/naramkyjaroska

...nebo se poptejte ve třídě 2.D.

„Myslím, že náš školní parlament by měl mít takovou stmelovací funkci. Co 
se týče politických záležitostí, moc toho asi nevyřeší. Měl by se spíše zabývat 
zpříjemněním pobytu studentů na škole. Organizovat různé tematické dny, 
speciální akce, dobročinné sbírky. Dát žákům možnost se navzájem poznat 
a to nejen ve třídě nebo v ročníku, ale i mezi nimi. Měl by docílit takového 
pohodovějšího prostředí na škole. Vím, že to bude dlouhá cesta, ale pokud se najde 
dalších pár lidí se stejným názorem, myslím, že společně toho můžeme docílit.“

 Ve čtvrtek 4. prosince se o 
obědové přestávce sešel parlament za jedním 
jediným účelem. Zvolit nového předsedu 
parlamentu. Všichni tři kandidáti už v 
předchozích dnech pronesli svoje představy o 
chodu parlamentu v případě, že by se právě oni 
měli postavit v budoucnosti do jeho čela. 
 Ještě před zahájením samotného 
hlasování nastal nečekaný zvrat. Po přezkoumání 
ideí kandidátů Štěpáná Balážika a Vojty 
Vašáka, dospěli hoši k názoru, že jsou si jejich 
představy o vedení parlamentu velice podobné 
a je tedy nesmyslné si navzájem konkurovat.

 Proto před hlasováním vystoupil Štěpán s 
oznámením, že se vzdává kandidatury ve 
prospěch Vojty. 
 Zbývali tedy už jen dva kandidáti Vojta 
Vašák a Klára Suchánková. Začalo se hlasovat. 
Sešlo se celkem 19 zástupců tříd, kteří napsali svá 
rozhodnutí na papírky. Ve chvíli sčítání všech 
hlasů bylo ve sborovně slyšet vlastního dechu, 
všichni napjatě čekali, jak to dopadne.
 Sčítání hlasů proběhlo velice rychle. 
Zanedlouho už byl všem znám výsledek.
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„Proč lidi tak nefandili na turnaji v piškvorkách, jako na basketbalu? A to 
jsme prý matematicky zaměření...“ –Blíže neurčený Jarošák, 2014

Foto © Vojtěch Kába

Úžasný basketbalista
Honza Bráblík

O zápase na Rosničce naše výhoda, jelikož nás soupeř dost podcenil. 
Nejen, že jsme do toho dali tento rok uplně všechno, 
ale stálo na naší straně i střelecké štěstí. Díky 
chvilkovému období, kdy jsme soupeře drtili o více 
než dvacet bodů, jsme si mohli zachovat chladnou 
hlavu a dotáhnout zápas do vítězného konce.
 
 *Jaké bylo vyhrát?
 Své spoluhráče jsem celý zápas hecoval a snažil 
se je nabudit na vítěznou vlnu. Prohrát pod takovým 
davem fanoušků nechtělo ani jedno družstvo. Stěžjení 
byla důkladná motivace před zápasem, například 
v podobě nákupu nových dresů. Měl jsem opravdu 
radost, že jsme si zápas všichni moc užili a konkrétně 
pro mě to byly okamžiky, na které nikdy nezapomenu. 
Skandování mého jména, vítězné kolečko na ramenou 
mých spolužáků, rozhovor pro televizi a následně 
vyhlášení mě, jakožto nejlepšího hráče našeho týmu, 
mě dostala opravdu do rozpaků. Usměvy, které jsem 
dostával při odchodu z haly, ve mně budily pocit, že 
jsem pro Jarošku jednou také udělal něco opravdu 
výjimečného. Jednoduše, celej ten den stál vážně za to!

Honzu zpovídala Klára Suchánková, 2.D

Za celý redakční tým bychom rádi pogratulovali 
nejen Honzovi, ale i všem ostatním skvělým 
hráčům a hráčkám, díky kterým se Jaroška 

může pyšnit tak krásným skóre!

 Každý to určitě viděl na vlastní oči a 
kdo ne, o hodně přišel! Ano, mám na mysli 
letošní legendární utkání v basketbalu – 
Jaroška vs. Slovaňák. Kdo přišel, neprohloupil. 
Výborná atmosféra panovala na stranách 
obou soupeřů. Strach, nervozita, radost – ze 
všech těch emocí až praskala hala ve švech. 
 Celý náš basketbalový tým podával po 
celý čas výborný výkon, avšak byl tu jeden 
hráč, kterého jste na hřišti   určitě    nepřehlédli. 
Možná jste patřili k těm, kterým zůstalo jeho 
méno nejednou na rtech. Ano, je to náš šikovný 
kapitán chlapeckého družstva – Honza Bráblík! 
 Jak celý zápas vnímal právě on, ten 
nejlepší hráč na naší straně? Zeptali jsme se 
Honzi na pár otázek:
 
 *S jakými myšlnekami a cílem si vcházel na 
hřiště? 
 Jelikož jsme minulý rok prohráli, šli jsme do 
zápasu s tím, že nemáme co ztratit. Naše sestava byla 
od minulehé roku obdobná, avšak strana soupeře 
posílala. Vyhlídky na výhru byly tedy dosti minimální. 
Já jsem ale celou dobu věřil, že to dokážeme!
 *Co pro tebe znamenala podpora fanoušků?
 (smích) Fanoušci byli opravdu úžasní. Jejich 
podpora a především skandování mě opravdu 
dojalo. Jejich burcování ve mně vyvolalo tolik 
adrenalinu, že jsem s každou střelou věřil, že tam 
padne. Nebyla to ale jen zásluha fanoušků, na 
této skvělé atmosféře se podíleli i roztleskávačky, 
samozřejmě spoluhráči a taky trenéři.
 *Co se změnilo oproti minulému roku?
 Minulý duel byl oproti tomu letošnímu 
mnohem více vyhecovaný, tudíž do toho minulý 
rok dávali soupeři víc než letos. Vzhledem k tomu, 
že jsme minulý rok prohráli, byli jsme tento rok 
předem považováni za poraženého. Byla to ale 
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Jiný svět aneb pár zápisků z Ukrajiny

Výlet do Lvova

Původně to vypadalo na velkou účast, říkal pan profesor 
Horák, ale nakonec nás málem nesehnal dost. A tak kromě 
ruštinářů na Ukrajinu odjeli i studenti jiných jazyků.
 Lvov, staré polské město na západě Ukrajiny, jsme 
navštívili na začátku října. Jeli jsme přes noc autobusem, pro 
některé značně malým, dojeli jsme ráno a jako první jsme viděli 
krávu na trávníku vedle chodníku, jak se pase. Trochu jiný svět.
 Každého asi zaujalo něco jiného; navštívili jsme řadu 
kostelů, muzeum s výstavou o invazi vojsk Varšavské smlouvy 
do Československa, další muzea, měli jsme mnoho volného času 
a tak jsme si město mohli prohlédnout i po svém.   
Mně z toho všeho ale nejvíc zaujalo obyčejné tamní MHD. 
 Nevím, jestli si to dokážete představit. Údajně jsou to vozy 
československé výroby, celé je to zrezivělé, člověk by se bál do 
toho nastoupit, autobusy jsou mnohem menší než ty naše, šaliny 
jsou snad jen z plechu. Nejzajímavější je ale placení jízdného. 
Lidi tam mají asi úplně jinou povahu než Češi. Platí se u řidiče, a 
pokud je autobus či jiný vůz úplně plný, cestující posílají peníze 
po ostatních cestujících a vrátí se jim i lístek i zbytek peněz! 
Z toho jsme byli nejdřív jako vyorané myši. Aby toho nebylo 
málo, takové ty obyčejné cvakače jízdenek, co známe z České 
republiky, byste tam nenašli. Mají takové podivné přístroje, do 
kterých strčíte jízdenku, dáte páku dolů (nebo nahoru, už si to 
pořádně nepamatuju) a udělá vám to v jízdence několik děr.
 Samozřejmě že to není to jediné, co se mi na Ukrajině 
líbilo. Také tam měli super palačinkárnu a čokoládovnu. 

Tereza Dobšovičová, 2.D

Jak Jaroška zapůsobila?

Literární dílna 2015
 Zjistila jsem o sobě spoustu věcí (např. že jako obžaloba u soudu bych asi neuspěla) a 
dobře se mi psalo. Pravda je taková, že jsem se tvůrčímu psaní nikdy moc nevěnovala, protože mě 
to nebavilo a neměla jsem inspiraci, ale metody, jimž jsem zpočátku nevěřila, mi vážně pomáhaly 
objevovat v sobě jakési skryté tvůrčí vlohy. Hodně pomáhalo i prostředí školy. Nevím, čím to je, 
ale doma se mi píše mnohem hůř (zkoušela jsem to několikrát i po literární dílně).
 Nejlepšími momenty byly      určitě chvíle, kdy jsem poslouchala díla ostatních účastníků. 
Hrozně mě nadchlo, jak jsou všichni kreativní, nadšení a píšou skvěle. V takových chvílích jsem 
možná až příliš silně pocítila, jak moc je odlišná moje škola, přinejmenším část našich studentů. 
Rozdíly jsou hlavně v motivaci a v míře úsilí, které vkládáme do studia (Možná je to způsobeno i 
tím, že na maloměstě je mnohem snazší upadnout do jakési letargie. Nemusíte se moc snažit, aby 
si vás někdo všimnul.) 

,,Na Jarošce na vás nezapomenou!“

 I když jsme byli ve škole, pořád byla atmosféra uvolněná a bavilo mě to. Zabodovala u mě 
kreslírna, která na našem gymnáziu není, a jsem si jistá, že tam moc chybí. K tomu se váže další 
plus literární dílny – nebyla čistě literární a „nepsací“ (výtvarná) aktivita přišla ve správný čas, 
abych toho (alespoň já osobně) neměla plné zuby.
 Fascinující bylo, kolik mají studenti volnosti a očividně vložené důvěry nezneužívají, na 
což taky nejsem zvyklá. 
 Poslední postřeh: Na Jarošce na vás nezapomenou. A k tomuto zjištění dojdete ve stejnou 
chvíli, ve kterou obdržíte úkol napsat „něco o literární dílně“. Tímto chci pozdravit všechny 
zúčastněné, a děkuju! 

Anička, která stále není plnoletá
Gymnázium Hustopeče
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Tomáš Skála
Zpovídáme talentované studenty

•Tome, prosím tě, co je to vlastně ten 
RadarEU, mohl bys to nezasvěceným 
nějak přiblížit?
 Laicky řečeno jde o projekt 
slučující data z meteorologických 
radarů mnohých evropských států, 
díky němuž můžete sledovat online 
předpověď počasí pro Evropu.

•Jak jsi vůbec přišel na myšlenku vy-
tvořit něco takového? Nepředpoklá-
dám, že by to vzniklo stylem „Nó, tak 
třeba počasí, co já vím...“.
 Sám jako amatérský meteo-
rolog jsem se touto problematikou 
zabýval, poté se ke mně připojil 
kamarád a absence radaru tohoto 
typu byla pro naši komunitu velice 
skličující. 

•Kdy jsi na něm začal pracovat a ko-
lik tě to zhruba stálo hodin?
 Začal jsem pracovat v čer-
venci roku 2012 a první verze stála 
zhruba dvě stě hodin. Projekt se ale 
samozřejmě dále rozvíjí, a tak počet 
času, co nám celkově zabral, narůs-
tá. 

•Kolik lidí denně zhruba navštíví 
vaše servery?
 Všechno závisí na aktuál-
ním stavu počasí – když je škaredě, 
návštěvníků je podstatně více, než 
když je obecně slunečno. Průměr-
ně je to však okolo sedmi set tisíc 
za den. Dostali jsme se ale už i přes 
milion.

•Páni. Projekt, jako je tento, již jistě 
musel být postřehnutý lidmi pohybu-
jícími se v tomto oboru...
 Tak přirozeně všemi těmi, 
se kterými spolupracuji, a dodáva-
jí mi data. Jinak jsem byl osloven 
českým hydrometeorologickým 
ústavem, co chtěli projekt odkou-
pit. Krátkodobě měli zájem o koupi 
i Italové, ale to již padlo.

•Taky jsem slyšela o incidentu, kdy 
vás obvinili z porušování autorských 
práv, nakonec jste se ale ukázali jako 
hrdinové, co pomohli odhalit proti-
právní jednání jiné společnosti, jak 
to vlastně bylo?
 No, to je dost složité. Ale ve 
zkratce; polský meteorologický in-
stitut si dělal neoprávněné nároky 
na distribuci radarových dat, což 
bylo ve výsledku potvrzeno i pol-
skou vládou. Bylo to i medializová-
no – jak televizí, tak tiskem. 

•Kdysi se na vaší facebookové stránce 
hovořilo, že byste vytvořili aplikaci 
RadarEU i pro mobilní telefony, jak 
to s ní bude?
 V této chvíli jsme ve fázi 
testování aplikace pro OS Android, 
která bude spuštěna pravděpodob-
ně začátkem roku. K tomu se po-
stupně přidá i verze pro Apple iOS. 

•Zmínka byla i o aplikaci Moo-
dySound, co by vytvářela playlist šitý 
na míru podle nálady posluchače, je 
stále v kurzu?
 Tento projekt začal asi tak 

Pokud chodíte na Jarošku, určitě jste již postřehli, že se po školních chodbách pohybují individua různých 
druhů. Mimo jiné jsou to například i vysoce talentovaní lidé, kteří toho již ve svém útlém věku hodně dokázali. 
 Dnes se podíváme za Tomášem Skálou, žákem letošní 3.D, který se věnuje programování. Kro-
mě několika webů a aplikací má za sebou ale i projekt pod názvem RadarEU, co denně pomáhá statisí-
cům obyvatel celé Evropy.

rychle, jako skončil. Především kvůli 
tomu, že konkurence byla bohužel 
rychlejší než my, to se v tomhle oboru 
stává často. 

•Správa a dohled nad RadarEU, škola, 
nové projekty, zbývá ti vůbec čas i na 
něco jiného?
 Ano, jak jsem již uvedl 
na začátku, věnuji se amatérské 
meteorologii, cyklistice, rád 
podnikám různé akce s kamarády 
nebo si zajdu zarybařit a občas si 
třeba zahraju fotbal, dříve to bylo i 
intenzivní plavání - toho jsem nechal 
kvůli zdravotním problémům. Také 
mám brigády.

•Kam plánuješ po ukončení Jarošky? 
Máš nějaké další „velké sny“ nebo ti 
stačí tenhle – už dostatečně velký – 
úspěch?
 Pokud se mi podaří studium 
tady ukončit – ne, samozřejmě 
legrace. Čeká mě VUT, kam již 
jsem oficiálně přijat, poté bych se 
rád stal kosmonautem (smích). Ne, 
těžko říct, protože informatika je 
skutečně rozsáhlý obor a zasahuje 
již do většiny sfér. Spíš bych se rád 
profiloval v dopravním inženýrství, 
chtěl bych aplikovat řízení dopravy 
počítači.

Aplikace RadarEU: 
http://www.radareu.cz/
Facebooková stránka: 
https://www.facebook.com/
RadarEu Toma zpovídala Tereza Vašíčková, 3.D
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Kudy kam?
Odhalte tajemná zákoutí!

Napadlo vás někdy udělat si takovou menší honbu za pokladem přímo v chodbách Jarošky? Díky 
Martinovi si můžete jednu takovou hru vyzkoušet. A pozor! Dokonce veršovanou.

Tentokráte je tu takový menší navigační rébus. Start i cíl si musíte najít sami podle 
nápovědy, a pokud to bude ten správný cíl, najdete tam překvapení. Byť pro někoho 
možná překvapivější než pro jiné.

Nápověda:

1.

2.

3.

4.

6.

5.

Připravil Martin Matouš-Malbohan, 2.D

Sídlí tu matematici,
už ani nevím, kterým rokem.
Jen před nedávnem málem sepsali 
petici,
aby nemuseli tančit tříčtvrtečním 
krokem.

Bez otáček, bez vytáček,
sejdeme schody jedny, další.
Pak zas vpravo jako ráček
zjistit, zda vás místní před 
třídou snáší.

Pak ze dveří se vydejte
k oknům vyšším školy vysoké.
Však zmást se směrem nedejte,
jelikož tělo není pozpátku cho-
dit navyklé.

A jestli ne, tím líp!

Přes studovnu k schodům dalším.

Po těch směrem, kterým se vám bude chtít,

ne však až k basketbalistům našim.

Okolo chemie a Ámose
a pak zase nahoru.
Jedno patro rovnou za nosem,
už můžete otočit se po směru.

Vlevo jednou, vlevo dvakrát,
tím směrem musíte se vydat,
matfyzáků se nic nebát
a vpravo pod první atrakci se podívat.

Po toulkách za kulturou 

Duch
Do dnešní kulturní rubriky jsem si 
vybrala jeden z muzikálů, co jsem 
měla možnost zhlédnout nedávno. 
Asi si řeknete, že vytahuju profláklý 
kýč, co v poslední době vidíte všude 
– nemluvě o obřím plakátu, co 
padne do očí hned před vchodem do 
školy. Nicméně mi věřte, že se toto 
představení nestalo oblíbeným jen 
tak pro nic za nic. Navíc Městské 
divadlo máme dostatečně blízko 
v našem okolí, tak proč si o tomto 
fenoménu neříct něco více. Jedná se 
o muzikál s názvem Duch. 
 Muzikál měl premiéru 
v Manchesteru 28. března 
2011 v režii Matthewa 
Warchuse, zkomponován podle 
stejnojmenného filmu v režii 
Jerryho Zuckera, k nám se dostal 
na scénu 18. října 2014 zpod rukou 
režiséra Stanislava Moši. Ačkoliv 
děj je až na pár kosmetických 
detailů téměř totožný s původním 
filmem, nejprve si jej trochu 
přiblížíme. 
 Samův (Aleš Slanina/
Dušan Vitázek) život se zdá 
být zcela ideální. Pracuje jako 
bankovní makléř, má skvělého 
nejlepšího kamaráda Carla 
(Robert Jícha/Ondřej Studénka) a 
úžasnou přítelkyni Molly (Svetlana 

Janotová/Ivana Odehnalová), se 
kterou se právě přestěhoval do 
nového bydlení. Vše se zvrhne 
v momentě, když je Sam při 
cestě temnou uličkou zastřelen 
pobudou. Jeho duše však 
neodputuje do světa mrtvých, ale 
zasekává se někde mezi nebem 
a zemí, což znamená jediné – 
má zde nevyřešený úkol. Brzy 
také zjišťuje, že s jeho smrtí to 
nebylo jen tak a že Molly i jeho 
tehdejší práce jsou ve velkém 
nebezpečí. Naštěstí se mu 
podaří kontaktovat spiritistku 
Odu Mae (Zdena Herfortová/
Markéta Sedláčková), pomocí 
které má možnost varovat svou 
přítelkyni a zachránit situaci 
dřív, než bude pozdě. 
 Duch se může pyšnit 
nejen skvěle zvolenými kulisami, 
hudebními texty a nápaditě 
provedenými scénami, ale 
především briskním výkonem 
herců, bravurní synchronizací 
orchestru a v neposlední řadě 
špičkově provedenými efekty, 
co umožňují divákovi pohled 
na širokou škálu důvěryhodně 
působících nadpřirozených 
kousků, jako je procházení zdí 
nebo levitování předmětů. Jedná 

se o dílo prosáklé romantikou (v 
některých státech se dokonce při 
představení automaticky rozdával 
ženám balíček kapesníčků), 
takže citlivější dušičky si určitě 
najdou to svoje. Ty, co na tyhle 
zaláskované scény příliš nejsou, 
zase dostane do kolen vtipná 
stránka – zvláště taková postava 
Ody Mae si rozhodně pohraje 
s vaší bránicí. 
 Hrát se bude ještě celý 
rok 2015, tak určitě doporučuji 
tuto kulturní akci absolvovat, 
vážně neprohloupíte. A pokud 
vás divadlo moc neláká, můžete 
to brát alespoň jako tip dárek, ať 
už pro rodiče, prarodiče, strýčky 
a tetičky nebo někoho jiného.

Tereza Vašíčková, 3.D
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Proč pan vrátný nezdraví?
MEME

Postřehli jsme v chodbách ...

Určitě to všichni znáte. Ráno vás bzučivý 
zvuk, který otevírá vstupní dveře, vpustí do 
budovy školy a vy, s myšlenkami na konec 
týdne, vycházíte. 
 Pokud patříte mezi takové, jako jsem 
já, po otevření dveří nasměrujete pohled 
mírně vpravo a s lehkým pokývnutím hlavy 
tiše dodáte „dobrý den“. Tato slova jsou ur-
čena tomu milému pánovi, který vám právě 
umožnil vstoupit do budovy. 
 

Bohužel se mi ještě nestalo, že by můj po-
zdrav byl vyslyšen. Říkám si, proč? Co za 
tím vězí? Že by si mě nevšiml? Vždyť se na 
mě přeci upřeně díval! Tak co za tím je? Ješ-
tě jsem odpověď na tuto otázku nenašla. 
 Nepřestávám ale věřit a zkouším to 
dál. Zkusit to můžete i vy. Třeba se někdy 
někomu poštěstí a pan vrátný mu dá najevo, 
že pozdrav slyšel. Pojďme do toho!

Pozdravme společně pana vrátného!

Nový školní rok obědy zdražili,
dle nové studie hlad přispívá učení.
Takže to abychom se více v lavicích snažili,
pár stovek ročně nám pětky v jedničky pro-
mění!

Martin Matouš-Malbohan, 2.D

Klára Suchánková, 2.D

Český jazyk nade vše ...
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Blahoslav Maršálek
Jarošáci putují do světa 

Zažít si na vlastní kůži život v  latinské 
Americe je pro mnoho z nás nepředstavitelná 
záležitost. Letošní student 3.C, Blahoslav 
Maršálek nám o tom ale mnohé může 
povyprávět. Na celý druhák totiž odcestoval 
do vzdáleného Mexika, kde žil a studoval, 
takže nám může celou situaci přiblížit.

•V jaké přesné části Mexika jsi vlastně byl?
Žil jsem půl roku v  centrální části 
v  malém městečku jménem Huejutla de 
Reyes ve státě Hidalgo, pro orientaci se 
nacházíme přibližně 250 km od hlavního 
města Mexico City, zbylých pět měsíců 
jsem žil na severu v  gigantickém městě 
jménem Monterrey. Jinak jsem během 
roku procestoval velkou část Mexika. 

•Jak tě napadl zrovna tento stát? Přišel jsi 
s tím čistě ty, nebo ti někdo něco takového 

nabídnul?
Nejdříve by bylo vhodné 
vysvětlit, proč jsem vlastně do 
zahraničí vycestoval. Vycestoval 
jsem z důvodu rozšíření obzorů, 
poznání a dospění, k  těmto 
požadavkům není důležité do 
jaké země člověk vycestuje, jde o 
jeho přístup. Původně jsem chtěl 
do Indie, které jsem měl v mém 
choose listu na první pozici, 
ovšem když mi poslali e-mail, 
že mohu vycestovat do Mexika, 
jásal jsem stejně, jako kdyby tam 
byla napsaná Indie. S  nápadem 
vycestování jsem se seznámil 
od rodinného přítele, který je 
členem Rotary Clubu Brno a 
dlouhodobě se věnuje programu 
výměny mládeže, vycestovat 
jsem chtěl a podařilo se. 

•Kterou agenturu jsi zvolil, byl jsi 
spokojen s jejich servisem?
Rotariány bych nenazýval 
agenturou, použil bych 
zde výstižnější slovíčko, 
a to organizace, která se 
zabývá aktivitami s  cílem 
zlepšení úrovně společnosti, 
dobročinnými aktivitami a 
malou částí jejich programu tvoří 
výměna mládeže, lidé tvořící tým 
organizující výměnu dělají tyto 

aktivity dobrovolně a ve svém 
volném čase, s  jejich „servisem“ 
jsem byl více než spokojen. 

•Měl jsi problém dorozumět 
se? Hodně studentů v cizí zemi 
nejprve začíná s angličtinou; co 
ty, snažil ses od začátku mluvit 
španělsky?
Jsem velmi extrovertní jedinec, 
tedy problémy s  dorozuměním 
jsem neměl nějak veliké, 
ovšem z  počátku zde jakási 
jazyková bariéra byla, anglicky 
jsem komunikoval, ovšem ne 
všichni anglicky uměli, tedy mi 
nezbývalo než komunikovat 
hned od začátku španělsky. 

•V čem ti přijde, že se náš životní 
styl nejvíce liší? 
V  umění žít. Latinskoamerická 
civilizace je významná tím, 
že lidé si zde umí užívat 
života a umí být šťastní. 

•A když jsme u těch rozdílů, jak 
bys srovnal styl výuky tam a styl 
výuky na našem gymnáziu?
Styl výuky se zde radikálně 
liší ve vztazích mezi kantory 
a studenty, to má ovšem za 
následek sníženou autoritu 
vyučujícího. Dalším rozdílem je 

školský systém, písemky se zde píší 
na konci určitého cyklu (určeného 
školou), vyučovací hodina trvá 
90 minut, a škola vede studenty 
k umění prodání se, samostatnosti, 
tedy  projekty si sami vymýšlí, 
výstupním  výsledkem je prezentace. 

•Co bys řekl, že tam byl nejzajímavěj-
ší, nebo nejvíc intenzivní zážitek?
Poznání chudoby. V ten moment si 
člověk přeuspořádá životní priority 
a začne se na život koukat z  jiného 
úhlu,  euro-americká civilizace 
si myslí, že je pupkem světa, a 
neohlíží se doleva ani doprava. 
Myslím, že lidé před tím, než 
začnou komentovat a stěžovat si 
z důsledku nedostatečného poznání 
měli vycestovat, vystoupit ze své 
zóny pohodlí  a poznat, že je i jiný 
styl života než ten, kdy dostáváte 
většinu věcí téměř zadarmo. 

•Bylo těžké po návratu překonat 
všechny srovnávací zkoušky a doplnit 
si učivo, nebo to naopak bylo snazší, 
než jsi čekal?
Když se budeme bavit o složení 
postupových zkoušek, tak to 
bylo spíše o tom smysluplně si 
zorganizovat čas a mít pevnou vůli 
učit se celý den. Srovnávací zkoušky 
jsem nikdy před tím nedělal, tedy 
jsem ani netušil, co od toho mám 
čekat. Zkoušky jsem úspěšně zvládl a 
přípravu na ně hodnotím jako velmi 
cennou životní zkušenost. Doplnění 
znalostí v  některých předmětech 
bylo snazší a v  některých složitější, 
ovšem rok studia v  zahraničí je 
životní zkušenost, která za tuto 
hrstku námahy jednoznačně stojí. 

•Máš teď na oplátku u sebe také 
studenta z cizí země, jak se u nás líbí 
jemu a jak to všechno zvládá?
Ano, mám momentálně na starost 
několik výměnných studentů 
v Brně, a dokonce i hostím jednoho 
z nich. Líbí se mu zde a věci zvládá 
úměrně k  jeho přístupu k  nim. 

•Většina lidí se ráda vrací do zemí, kde 
měli možnost strávit část života. Co 
ty, plánuješ se ještě někdy v budoucnu 
zase podívat do Mexika nebo tam 
dokonce žít?
Navštívit Mexiko v  plánu mám, 
ovšem žít v  této zemi nikoliv. 
Zatím mám před sebou spousty 
zajímavých destinací, které hodlám 
navštívit v  následujících letech, a 
až budu mít srovnání, tak se teprve 
budu rozhodovat, kde žít.

Blahoše zpovídala Tereza Vašíčková, 3.D
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Příběhový speciál

Smrtelná nemoc

O Velkém Písmenovi

Ptakopysk

Všechno to začalo jedním, zdánlivě 
neškodným objevem....
Asi před dvaceti lety jsme poprvé 
objevili planetu, která vykazovala 
podmínky k přežití lidstva. Z 
naší tak třicetičlenné mírové 
expedice se ale vrátili jen dva lidé. 
Neměli s sebou žádný dopis ani 
videonahrávku a jenom hlasitě 
sténali bolestí. Krátce nato oba 
zemřeli. Nikdo nevěděl, co se tam 
stalo.
       Potom začali umírat lékaři, pak 
jejich rodiny a nemoc se rychle 
šířila. Vypadalo to jako mor, ale 
žádné léky na něj nezabíraly. 
Nakažený člověk nejdříve dostal 
vysoké horečky, trpěl bolestmi 
břicha a nakonec začal vykašlávat 
krev. S ničím takovým jsme se 
ještě nesetkali. Postupně se začali 
lidé, kteří ještě přežili, stahovat 

do ukrytů, začali se stavět kopule, 
které měly protibakteriální 
účinky. Nemoc se totiž přenášela v 
kapičkách slin a v tělních výparech. 
V bunkrech jsme se  ukrývali až 
doteď. Už nás zbývalo opravdu 
málo a  byli jsme velmi zoufalí, 
tak jsme se rozhodli vyslat druhou 
výpravu na tu osudnou planetu. 
Tentokrát to byla menší skupinka 
vybavená kamerami, takže jsme 
všechno mohli pohodlně sledovat 
z bunkru.                 
       Po tom, co se raketka málem 
srazila s jediným měsícem oné 
planety, jsme ji konečně uviděli. Z 
dálky vypadala jako veliký modrý 
míč, ale když se raketka přiblížila, 
spatřili jsme všude spoustu 
odpadků. Z nich vyčnívala veliká 
růžová kovová schránka. Naši 
lidé se kolem ní rychle seběhli. 

Překvapilo je, jak snadno šla 
otevřít.Uvnitř ležel dopis a v něm 
stálo:                                                       
  „Ty, kdo najdeš tento dopis,věz,
 lidé na této planetě, planetě Zemi,
vymřeli na smrtelnou nemoc,
 které u nás říkáme ebola.“
      Všem nám pomalu docházelo, 
že jsme ve stejném průšvihu jako 
lidé na planetě Zemi a že nám 
také hrozí vyhynutí.
                    Nyní končím svůj 
dopis, za chvíli ho půjdu vložit do 
podobné kovové schránky, jako 
byla ta na planetě Zemi. Alespoň 
doplním pár řádků k dopisu 
pozemšťanů,
takže: „Jestli čtete tento dopis, pak 
se už nikdy nevracejte domů, jinak 
vymře celý váš rod.“

Anna Košuličová, 2. bg

Lidi z  nižšího se těší na záchody, které 
se dají zamykat. Pořád se snažím jejich 
záminky k  takovému nadšení neodvo-
zovat od toho, jak to na těch záchodech 
pak vypadá.

Byl jednou jeden Velký Písmen. 
Křestním jménem se jmenoval 
Velký a jeho rodiče byli Dvojtečka 
a Středník Písmenovi. Nebyli 
to ani Severoameričané, ani 
Jihoameričané, nebyli Asiaty 
ani Australany, nepocházeli z 
Arktidy ni Antarktidy, Evropy 
či Indonésie. Nebydlili v 
Kotěhůlkách, Brně, New Yorku, 
Káhiře, ba ani v Pekingu. Jejich 
bydliště nebylo v zemích OSN 
ani NATO, nedalo se najít s GPS, 
nebylo v databázích DARPy. Ani 
CIA, FBI, BIS, ani NSA o rodině 
Písmenových nic nevěděly.   
Písmenovi totiž bydleli ve městě 
Gramatiku v zemi Řeči. Obyvatelé 
tu nestárli, avšak čím méně byli 
vyslovováni a psáni, tím méně 
byli skuteční. E z rodu Hlásků 
již žilo tisíce let, Křovinořez z 

rodiny Slovů ještě neoslavil sté 
narozeniny a Alébržem se dalo 
projít jako duchem. 
 To se však nikomu nelíbi-
lo. Proto na Úřad pro zachování 
slov přišla jednoho dne prateta 
Velkého Písmena Abeceda a s 
ní všichni její bratranci z druhé-
ho kolene, členové rodu Hlásků 
A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,-
P,Q,R,S,T, U,V,W,X,Y a Z. Každý 
se mnohokrát zopakoval, zmenšil 
a Velký Písmen začal ze svých zo-
pakovaných bratranců své pratety 
skládat knihu. Ale jakou knihu! 
Byla to úplná Kniha! Obsahovala 
všechna slova, která vůbec v Řeči 
byla, a jakmile byla Kniha dopsá-
na, každý Slovo, Hlásek, Písmen, 
Znak i Diakritik přepsali sami 
sebe sedmimiliardkrát a stvořili 
sedm miliard Knih - jednu pro 

každého tvora, který jim kdy po-
mohl stát se skutečnějšími.
 Protože až bude Země 
zničena a nikdo již nic nepromlu-
ví ani nenapíše, budou obyvatelé 
Řeči schopni počkat na bytost, 
která se bude potřebovat doro-
zumívat. Ne dorozumívat moc 
hlasitě, protože kde je Inteligence, 
tam je Predátor, ale přesto doro-
zumívat. Proto používejte Kni-
hu! Ovšem, ctěte své prapředky 
a neužívejte ji moc nahlas. Prav-
děpodobně snědeni nebudete, ale 
kdo ví... Kdo ví? Ví A,B,C,D,E,F,-
G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,-
V,W,X,Y i Z. Ale co ví? To ví jen 
oni. Richard Krejsa, 2.ag

Nemohl jsem dospat, konečně při-
šel ten okamžik, kdy se vydám na 
vysněnou výpravu za bájným tvo-
rem, který byl naposledy zazname-
nán před tisíci lety na modré plane-
tě Zemi 01.
     Celé to začalo, když jsem se v 
mezigalaktické knihovně dočetl o 
již dávno zapomenuté civilizaci, 
která podle legend žila a existova-
la na planetě Země 01. Byla to prý 
planeta plná života.  Ten však po 
záhadné katastrofě datované roku 
2015 zcela vymizel. Legenda vy-
práví, že jediné, co katastrofu pře-
žilo, bylo zvláštní zvíře, které mělo 
kachní zobák a chlupaté tělo.
    Nedávno se odtud vrátila výprava 
archeologů. Objevila záhadné hně-
dé koule, které byly roztroušeny po 
jejich vzácných vykopávkách. Po 
důkladném biochemickém rozboru 
zjistila, že to může být produkt žijí-
cího tvora. 
    Už mě nic nemohlo zastavit před 
uspořádáním dobrodružné výpra-
vy, která by mohla odhalit tajemství 
hnědých páchoucích koulí na mrt-
vé planetě !
    Vyrážíme. Naše loď je plně vyba-
vena pro výzkum neznámých civili-
zací a nebezpečných tvorů.
Po přistání musíme nejdříve zma-

povat, jestli se můžeme na planetě 
pohybovat bez dýchacích přístrojů. 
Výsledky nás překvapily, hlavní slož-
kou zdejších plynů je kyslík. Jak je 
možné, že tady může existovat něja-
ký náznak života, když je tu v ovzduší 
tak jedovatá látka?
Nasazujeme sirovodíkové masky a 
jdeme ven. Prohledáváme bezpro-
střední okolí vykopávek
a nalézáme další hnědé koule, které 
jsou rozesety po celé krajině.
    Oblast je plná malých či větších je-
zer se záhadnou tekutinou. Po rozbo-
ru nám vychází vzorec H2O a zase je 
tu ten jedovatý kyslík. Postupujeme 
opatrně dál a vše zaznamenáváme. 
První den nepřinesl nic podstatného, 
ale jsem si jist, že tady někde je...!
    Noc byla strašně dlouhá, trvala 
skoro deset hodin, tak se hned s prv-
ními světelnými paprsky
pouštíme do dalšího průzkumu. Od-
dělil jsem se od skupiny, a tak pokra-
čuji trochu dál na vlastní
pěst. Vyplatilo se. V půdě jsem nale-
zl zvláštní stopy, vypadají jako velké 
pařáty, mezi kterými jsou blány. Vy-
děsilo mě to, komu jsme to na stopě?
    Po pár dnech průzkumu však stále 
nemáme žádný ,,živý“ důkaz, skoro 
jsem to začal vzdávat, 
ale konečně něco !! V noci naše ra-
dary zaznamenaly několikrát táh-
lé písknutí - ten zvuk musí vydávat 

něco živého...
    Určili jsme souřadnice, vzali veškeré 
vybavení a vydali se na místo. Mapa 
nás zavedla až k jeskyni připomínající 
noru. A znovu to písknutí, zvuk nám 
trhal senzory.
    A vtom to přišlo, z nory se vyří-
til obrovský chlupatý tvor s kachním 
zobákem! Neveřil jsem svým šesti 
očím... probleslko mi, tak přece je to 
on!!! Přestože jsem z celé výpravy nej-
vyšší, měřím dokonce 25mm, mě jeho 
velikost  překvapila, odhadl bych ji na 
nekonečných 30cm. Nastala panika. 
Nevěděli jsme, jestli máme natáčet, 
nebo se schovat, netvor si nás ale na-
štěstí nevšiml.
    Stihli jsme zachytit na záznam jen 
chlupaté břicho obludy, což byl bo-
hužel jediný důkaz o jeho existenci, 
takže po návratu domů jsme byli tak 
trochu k smíchu.

 V hlavě mám však stále spous-
tu otázek. Jak to, že přežil právě tento 
tvor, zničil snad všechen život? 
K čemu jsou hnědé páchnoucí koule a 
co se proboha stalo v roce 2015?
                                                                                  
                                                                
MUSÍM SE TAM VRÁTIT !!!

 Kryštof Kerndl, 2.bg
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Umělci z Jarošky
Chcete, aby se i vaše výtvory staly součástí této výstavky? Napište 

nám na e-mail redakcejeziska@email.cz!

Mushrooms
(srdeční variace na tabulový 
nápis)

mushrooms
jsou muchomůrky bílé
mushrooms
jsou neklid v duši milé
mushrooms
jsou lysohlávky temné
mushrooms
jsou zhouba duše jemné

Víš
ono to bolí
bolí to i po té době
Nemohu!

Víš
ono to svírá
svírá jak lano režné
Nechci!

Víš
ono to pálí
pálí jak sůl a oheň
NE! Už ne

Víš
ono to nejde
nejde už to dál
pochop
zmiz
MLČ!

Dávno už o něj nestojím
o spásné lano z oceli
z ostnatýho drátu

Katka Stránská ze 3.D se ve volném 
čase věnuje mnohým uměleckým 
činnostem.
V neposlední řadě také focení.

Jirka Dočekal ze 3.A fotí stromy.

Naše redakce vám přeje hodně  
štěstí a trpělivosti do nového pololetí!

Asi takhle začíná každé moje pololetí...poznáváte se také? 

Ze života studenta

Adéla Lokajová, 3.B

Pravděpodobně jste se těšili na Gilberta Grapea, ale s lítostí vám oznamujeme, že 
drahý Gilbert odputoval se čtvrťáky do neznáma. Egocentricky tu tedy máte jako 
náhradu moji maličkost. 

Tereza Vašíčková, 3.D

Víš
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