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 Tak se nám zase sešel rok s rokem a prázdniny 
klepou na dveře! Poslední týdny učení a uzavírání známek, 
některé třídy ještě jedou na výlety, třeťáci mají sportovní 
kurzy, následují dny ničeho a akce předmětových 
komisí, až nás jednoho krásného dne třídní učitelé 
překvapí vysvědčením a my odejdeme ze školy s vidinou 
dvouměsíčního volna před námi. Bude se vám stýskat?
 Samozřejmě že všichni budou vehementně tvrdit, 
že ne. Na školu si většina z vás vzpomene až posledního 
srpna, budete hledat věci do školy po celém pokoji, 
domě, nakonec se podíváte pro jistotu i do ledničky, 
ale ony pořád nikde. Nastane panika, za šest hodin 
musíte vstávat. Ráno si vezmete jen peněženku, mobil a 
klíče, půjdete si sednout na chvíli do školy, shledání se 
spolužáky, shledání s učiteli, shledání s Janem Ámosem 
Komenským. Všechno je stejné, jen noví maturanti a 
noví prváci.
 Po prázdninách se začne zvolna. To bude jen 
taková  iluze pro prváky, aby se nelekli hned. Pro ostatní 
bude to zvolna pěkně rovně po nohách, učení, učení, 
učení, učení, první test druhý týden a už nastupujete 
do toho zdánlivě nekončícího vlaku projíždějícího jen 
stanicemi škola – učení do školy – malý zlomek volna (– 
čtení Ježíška) – spánek.
 Už od prvního září budete netrpělivě čekat 
na podzimní a vánoční prázdniny, jenže s nimi je tu 
hned zase klasifikace, druhé pololetí, jarní prázdniny, 
velikonoční prázdniny, maturity letošních třeťáků 
(promiňte, že vás tak děsím) a tak to půjde pořád dál a 
pořád tu bude Ježíšek, který se na vás snad vlídně usměje, 
až se na to budete chtít vykašlat a budete hledat volná 
místa na učňácích…
 Ale teď zbývá už jen poslední dny do prázdnin, 
tak jaképak copak!

Lezou na nás prázdniny...
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Zpovídala Terka Dobšovičová

w
Aneta Fajstlová, 1.A Bronislav Špaňhel, 2.D

 Musím přiznat, že poslední 
dobou často usnu hned, jakmile se 
ocitnu v posteli, bez jediné myšlenky. 
Někdy ještě před tím, než si stihnu 
nastavit budík. Obvykle se však 
snažím přemýšlet o uplynulém dni 
a o svém chování, jestli jsem se k 
nikomu nechovala špatně a co bych 
případně měla zlepšit. Přemýšlím i o 
dni nastávajícím. Co mě čeká a kolik 
drahocenných hodin spánku mám před 
sebou.

 Vesměs před spaním myslím 
pořád na to stejné. Co jsem kdy udělal 
a mohl udělat. Co jsem udělal špatně 
a co zas dobře. Třídím si myšlenky. 
Vzpomenu si na ty hezké chvíle, které 
jsem zažil s holčinami, které jsem za 
svůj život potkal. A že jsem jich už 
potkal.

O čem přemýšlíš před spaním?
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  Duel

DuelÁčko vs. Zbytek světa
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Co se stalo?

Ohlédnutí 
za košilovým 
dnem

Jak se
na Jarošce 
zvonilo

Skautský den

Košilový den na Jarošce!
 Něco takového Jaroška 
nejspíše nezažila. Sama pochybuji 
o tom, že něco podobného naše 
gymnázium pamatuje.  Musím 
však podotknout, že jsem byla 
velmi mile překvapena hojnou 
účastí této akce.
 Košili si na sebe občas 
vezme většina z nás, je to úplně 
obyčejný kousek oblečení tak jako 
každý jiný. Myslím, že se ale v ten-

to den stala košile něčím víc a do-
kázala vykouzlit pozoruhodnou 
atmosféru ve škole. Mně samot-
né ta spousta košil vyčarovala až 
úsměv na rtech.
 

Chtěla bych vám opravdu moc 
poděkovat za bohatou účast,  kte-
rá konkrétně v naší třídě dosaho-
vala až 2/3 přítomných. 
 Dokonce jsem viděla i ně-
které profesory v košilovém mo-

delu, je však možně, že šlo pouze 
o náhodu. 
 Podle účasti a také všech 
ohlasů usuzuji, že se toto, jindy 
nezajímavé pondělí stalo pro lec-
které zajímavějším. A jestliže se 
budete i nadále takto hojně do 
podobných akcí zapojovat, mů-
žete se těšit na další i v budouc-
nu. Pokud byste sami měli nějaký 
kreativní nápad na tematický den, 
rádi jej uvítáme. Pojďme si udělat 
na Jarošce víc zajímavých dnů!

 Vstát, nasnídat, vyčistit si 
zuby, obléct si kroj a vyrazit do 
školy. Proč kroj? Protože bylo 24. 
dubna, což je nejen svátek svaté-
ho Jiří, ale i skautů po celém světě. 
Přicházím na zastávku a začínám 
si zvykat, že po mně lidé pokukují. 
Usadím se do trolejbusu, naproti 
mně starší paní. Chvíli si prohlíží 
můj kroj a pak se směle zeptá: „A 
vy dneska něco slavíte?“ Vysvětlu-
ji jí, jak to tedy je, objasňuji podo-
bu dnešního skautingu a zasvěcuji 
do tajů našich dovedností. Mezi-
tím přijíždíme na hlavas, kde je 

už vidět pár okrojovaných bratrů 
a sester.
 Do školy vstupuji se znač-
ným napětím, ale po chvíli se 
uklidním, jelikož nejsem jediný 
věrný skaut na škole. Po chod-
bách se potulují „krojovaní“ a 
sleduje jejich košile, se stydím. 
Všichni plné rukávy odborek, 
odznáčků a já mám pouze tá-
bornickou zkoušku (tři orlí pera 
nemám, nikdy jsem se nepřenesl 
přes to, abych den mlčel). Zahan-
ben stoupám na hodinu chemie. 
Hodina probíhá kupodivu v klidu 
– žádné vtípky. Končí hodina a já 
vyrážím za profesorem se vyfotit. 
Současně se svátkem skautů to-

tiž běží projekt Selfie svatého Jiří. 
Úkolem je vyfotit se na nějakém 
zajímavém místě, se zajímavými 
lidmi nebo prostě jen s kamarády. 
Takhle to pokračovalo hodinu po 
hodině a vznikala spousta uškle-
bených fotek s mnoha profesory.
 Odpoledne šlapanické 
skauty čekala slavnostní oddílov-
ka, na které si skauti pochutnali 
na koláčích a zahráli si spoustu 
her. Neoslavovalo se jen u nás, ale 
i v Brně a celém zbytku republiky. 
Den předčil mé očekávání a já byl 
spokojen s jeho průběhem. Příští 
rok znovu a ještě ve větší parádě!

 „Ve cvičeních máme spoje-
né hodiny a učíme se, tak já bych 
to dneska udělal tak, že budeme 
mít praktické cvičení,“ zahájil pan 
profesor Vařejka hodinu biologie, 
„takže bychom šli testovat trávicí 
soustavu.“
 Na schodech posedávali 
stavaři ze 4.D, ostatní třídy byly v 
nedohlednu, však byla hodina. Na 
každém patře spousta jídla, které 
nikdo nehlídal. Tak jsme si sed-
ly se spolužačkou taky na schody 
a čekaly, až přijde někdo, kdo by 
nám prodal snídani.
 V další hodině nám paní 
profesorka Chalupníková rozdala 
testy a stoupla si ke dveřím, aby 
zamezila maturantům vstupu do 
naší třídy. Už k nám vlezli jednou, 
nestihli se ani rozkoukat a byli vy-
hozeni s tím, že za patnáct minut.
Stavaři přišli, jakmile jsme dopsali 
testy, za více než patnáct minut. 
Chodili mezi lavicemi a všichni 
jsme se na sebe smáli, kupovali si 
od nich jídlo, maturanti komen-
tovali povinnou četbu, kterou nás 
mělo tolik položených před sebou. 
Odešli a vypadalo to, že by snad 
paní profesorka ráda pokračovala, 
když v tom do třídy vtrhla 4.C v 
převleku za Mexičany, šaty, som-
bréra, jídlo, jídlo, jídlo, jídlo. A 
všechno se to opakovalo, všichni 
znovu vytahovali peněženky – to 

investovali do své budoucnosti, jak 
nás poučil pan profesor Vařejka.
 Celá škola vzhůru noha-
ma. Dostat se do druhého křídla 
byl téměř nadlidský úkol hodný 
kvalifikovaných odborníků. Všude 
to vonělo, všude bylo spoustu lidí, 
kteří jsou normálně zalezlí ve tří-
dách, třídy teď zely prázdnotou. Z 
jejich stěn kouká František Josef I. 
místo pana prezidenta do dnešních 
dní. V druhém podlaží hrála hlasitá 
hudba, na kterou studenti tancovali. 
Přímo před schody. Strategická po-
loha.

 Po Jarošce se pohybovaly i 
Habsburkové z 4.B. Pánové ve sta-
rých uniformách nabízející hamb-
urger. Přetahující se s mafiány z 4.A 
o zákazníky placek.
 Několik hlášení ze školní-
ho rozhlasu, která všichni ignorují, 
zvláště tedy někteří kantoři. 
O obědové přestávce v aule. O obě-
dové přestávce začínají dochá
zet zásoby jídla a jsou nabízena za 
zlevněnou cenu. Všichni jsou pře-
jezení. Prozíravější si předem od-
hlásili oběd. Chudáci prváci asi nic 
netušili.
 Když jsem šla ze školy, po-
tkala jsem mafiány na České. Do-

Celá škola byla vzhůru nohama! hadovali se, kudy půjdou a kde se 
setkají. O kus dál byli Mexičané. 
Další dva seděli na lavičce na Ko-
menského náměstí. Snad přemýš-
leli, kdy se vrátí domů do Mexika, 
ale mezitím se ještě museli vrátit 
odmaturovat.
 Maturantům zdar!

Foto © Vojta Kába

CC BY-SA 3.0

Exkluzivní novinky  Exkluzivní novinky

Klára Suchánková, 2.D

Daniel Kašík, 1.D
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 Zasedací místnost na Ma-
linovského náměstí 4 ve třetím 
nadzemním patře byla plná středo-
školáků nadšených do školních ča-
sopisů, mezi nimi seděla i Klára Su-
chánková, Tereza Vašíčková, Adéla 
Lokajová, Tereza Dobšovičová a 
Daniel Kašík, celá redakce jarošác-
kého Ježíška. Za notebookem a před 
plátnem na zdi byla paní Lenka Wa-
schková Císařová, novinářka vyu-
čující žurnalistiku na Masarykově 
univerzitě, která nám všem přišla 
říct, jak to s těmi médii doopravdy 
je.
 Po hodině se přednáška pro-
měnila v diskuzi, ta v živou diskuzi 
a ta v křik a řev jako v zoologické 
zahradě v pavilonu opic. Zatímco 
redaktoři a učitelé ze všech časo-
pisů zastávali názor, že mnohem 
větší úspěšnost a čtenost bude mít 
článek o učiteli, jedinečném školní-
kovi nebo v našem případě o vrát-
ném, než vyzdvihnout tuctového, 
nevynikajícího studenta, se kterým 
se, dle paní Waschkové Císařové, 
čtenáři ztotožní a řeknou si: „Jo, on 
má stejný problémy jako já.“ Snažili 

jsme se jí vysvětlit, že bulvár v ná-
rodním měřítku nefunguje stejně 
jako na školách. V Blesku lidi prah-
nou po Ivetce Bartošové a faux pas 
Zemana, protože je znají, protože 
potom vidí, že i tyto celebrity mají 
stejné problémy jako čtenáři. 

...aneb z Ježíška bude 
bulvár?

- K. Suchánková

 V Ježíškovi je lidem úplně 
ukradený nějaký student 3.C, který 
celou základní školu strávil někde 
na vesnici, v Brně se v prváku po-
hyboval vůbec poprvé, baví ho mo-
delářství, ve kterém není vynikající, 
nevyhrává soutěže a je to prostě jen 
jeden z mnoha. Ztotožnit se s jed-
ním z mnoha je sice jednoduché, ale 
pro mladé prahnoucí po individua-
litě naprosto nežádoucí.
 V druhé polovině dopole-
dne nás poctily návštěvou paní z 
Knihovny Jiřího Mahena se svojí 
přednáškou o samizdatu, kde nejza-
jímavějším byla ukázka samizdato-

vých knih a samizdatových časopisů, 
včetně časopisu Bohuslava Sobotky 
z osmdesátých let. Paní se zadrháva-
la, mnohdy jí nemohlo přijít slovo 
na jazyk, mluvila monotónně a ne-
poutavě, zdá se mi, že většina věno-
vala větší pozornost tiskovinám.
 
 Těsně před polednem do-
šlo na vytoužené vyhlášení výsledků 
Krajského kola soutěže Školní časo-
pis roku 2015, kde se náš drahý, milo-
vaný Ježíšek to není umístil na třetím 
místě a postupuje tak do celostátního 

kola.
 
 Vyzdvihla bych výtisky ča-
sopisů Gilotina a Vdoleq, které doo-
pravdy vypadaly jako časopisy – vá-
zání na hřbetu, tvrdší papír, takže to 
ve výsledku bylo celé mnohem fes-
tovnější. Dobrou zprávou je, že i Je-
žíšek jednoho krásného dne možná 
bude vypadat podobně. Získali jsme 
poukázku na tisk, což nám postačí 
na počáteční investici a uvidíme, jak 
to všechno dopadne, nebo nedopad-
ne, a jaký o to bude, nebo nebude 
zájem.
     

  

26. 5. 2015

Ježíšek
na stupni
vítězů

Jak jsme
navštívili
,,Křenku“

 Některé lidi inspiruje mate-
matika a šachy, jiné třeba slamník. 
Nicméně redakce časopisu Ježíšek 
to není a časopisu Křenoviny se 
rozhodly inspirovat navzájem. Ne, 
že by neměly dost vlastních nápa-
dů, ale tohle jsou těžké časy, kdy 
je potřeba získat si nějakou alian-
ci, nemilosrdná konkurence totiž 
může číhat na každém rohu!
 Jednou jsme s Matějem, šéf-
redaktorem Křenovin, seděli v ne-
jmenovaném brněnském podniku. 
Řeč nás přivedla až na školní časo-
pisy, a tak jsme se začali domlouvat, 
že by toto velkolepé setkání mohlo 
proběhnout. To bylo asi v lednu. 
Trvalo sice skoro pět měsíců, než 
jsme jako redakce dojednali vhod-
ný termín, čas, program a elimino-
vali všechny překážky a nepříznivé 
vlivy, ale nakonec setkání vyšlo, a 
to je to hlavní.
 Dne 14. května jsme se 
vydali na Křenku. Byla pro nás 
speciálně vyhrazena učebna s pro-
mítačkou, kde jsme zjistili, že ne-
jen náš Ježíšek je okupován děv-
čaty. Poté jsme se okamžitě dali do 
projednávání  válečné  pisatelské 

strategie. Prezentovali jsme naše 
časopisy, porovnali jsme rozdíly a 
vyměnili si nějaké zajímavé tipy a 
triky, z nichž by v budoucnu moh-
la vzejít přínosná vylepšení. Naše 
ďábelské plány vám však přirozeně 
neprozradíme! 
 

Součástí takového setkání je samo-
zřejmě i představení některých za-
jímavých osob na škole a následná 
odborná konzultace, co by se z ta-
kových exemplářů dokázalo vytřís-
kat za hodnotný obsah do časopisu. 
Nezapomínejme na to, že jsou to 
hlavně lidé i nelidé ‒ zkrátka známé 
tváře našeho ústavu, o kterých se 
hladový čtenář rád dozví (a jelikož 
pisatelé jsou hladoví taky, vůbec se 
nebráníme nějakému svačinovému 
sponzoringu). 
 V tomto duchu jsme zakon-
čili sezení promítnutím velkolepé-

ho majstrštyku od Štěpíka a Jeni, 
aneb jak lépe by se dala shrnout 
podstata toho, oč na Jarošce běží? 

 Málem bych zapomněla 
zmínit i závěrečnou fotografii, kte-
rou si jistě vylepím na zeď ke svým 
nejdůležitějším vzpomínkám. Na-
konec koho zajímá, že se na ní ne-
tváříme příliš seriózně? Důležité je, 
že to, co děláme, děláme s vervou 
a ze třpytek srdce, proto vypadáme 
nádherně za každých okolností!

Na téma   Na téma
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Trochu jiný žánr

Baiku
 Bylo nebylo, jednoho pod-
zimního dne se skupinka matema-
tiků z Jarošky vydala na T-exkurzi 
o diferenciálním počtu. Nebudu 
lhát, ta přednáška byla naprosto o 
ničem, nic zajímavého, nic nového, 
a zdálo se, že přednášející se ztrácí 
ve svých výpočtech. Nuda.
 Každý se s takovou situací 
vyrovnává po svém. Já jsem oka-
mžitě usnula, byť to v první řadě 
nejspíš působilo dost nevhodně. 
Štěpán mi mezitím seškrábal nápis 
z oblíbené propisky. Petr, s prázd-
ným pohledem upřeným před sebe, 
prohlásil: „Já o tom snad napíšu 
bajku. Teda haiku.“ A nový literární 
žánr byl na světě.
 Po krátké debatě jsme se 
shodli na tom, že baiku by mělo 
přejímat strukturu haiku a obsah 
bajky. První exemplář jsem složila 
já cestou domů. Byl o tom, že když 
mi seškrábete nápis z propisky, tak 
vás zmlátím. 

haiku + bajka = baiku
Když vymyslíte zcela novou věc, 
chce to, aby hned zase nezemřela. 
Původně jsme chtěli jen co nejvíc 
podporovat Petra v tom, aby je sám 
psal, dát mu doménu baiku.cz a zří-
dit mu na ní blog. Ale pak nás na-
padlo vyhlásit literárání soutěž.
 Koupili jsme doménu, vy-
tvořili jsme web, přemluvili češtiná-
ře, aby nám dělali porotce, natisk-
li jsme letáčky a v den Petrových 
narozenin jsme mu v učebně fyzi-
ky (s uznalým pokyvováním pana 
profesora Ježka) celé dílo velkolepě 

předali. Čekala jsem, že obaikova-
né nástěnky po celé škole by mohly 
pro propagaci stačit, ale Štěpán se 
do toho obul. Poslal mail všem ře-
ditelům gymnázií v republice.
 Dopady byly fascinující. 
Například v den naší závěrečné 
prodloužené napsala Štěpánovi ka-
marádka z Jihlavy, ať hádá, co dnes 
dělali celou hodiny češtiny. Psali 
baiku. A kromě toho to jejich češ-
tináře nadchlo natolik, že chce psát 
celý rok každý den jedno a potom 
vydat sbírku. Nápad zaujal i novi-
náře na nějakém workshopu, kte-
rého se účastnil Petr. Kdybychom 
pak nebyli líní pak dopsat článek, 
mohlo se o nás psát kromě Ježíška 
i v Mladé frontě. Přicházely nám 
maily od učitelů s se spoustou baiku 
od celé jejich školy, někteří autoři 
jich vyprodukovali desítky. Celkem 
bylo za dva měsíce (k magickému 
datu 3/14/15)  do soutěže přijato 
213 příspěvků. Vybrat vítěze nebylo 
jen tak.
 Pan profesor Hubáček teď 
s prváky vytvářel výběr nejlepších 
básní na školní nástěnku. My musí-
me vymyslet nějaké rozumné řaze-
ní a konečně vydat sborník všech. 
Co bude pak? Nevíme.

Ale… Piště baiku!

Ivana Krumlová, 2.A

8

Ježíšek v ohrožení?!
 Občas se vám v dnešním 
světě může zdát, že po vás někdo 
jde. Možná je to paranoia... ale 
možná taky ne! V naší redakci teď 
tedy řešíme jeden závažný problém 
– skoro stejně tak důležitý, jako je 
otázka barvy dalšího čísla. Je zde 
nemalé podezření, že se někdo sna-
ží zlikvidovat naše členy!
 Ježíšek to není se sice ještě 
nestal natolik prestižním časopi-
sem, nicméně je možné, že v sou-
vislosti s pokračující soutěží škol-
ních časopisů se někdo pokouší 
zbavit konkurence. 
 
 Tak se na to podívejme: prv-
ní slečnu, grafickou editorku, jejíž 
práci jste bohužel ani neměli šanci 
poznat, nám poslali do nemocnice. 
A to v listopadu 2014, kdy mělo vy-
jít první číslo. Tehdy pro nás nasta-
la svízelná situace a pomalu to vy-
padalo, že je snad s Ježíškem amen. 
Naštěstí jsme si ve výsledku nějak 
poradili a celé naše snažení zachrá-
nili (za cenu toho, že první číslo vy-
cházelo půl roku). Nemocnice však 
Ježíškovi zařídila krušné začátky.
 Jakmile se situace trochu 
uklidnila a všechno nasvědčova-
lo tomu, že po úspěšném vydání 
prvního a druhého čísla klapne i 

číslo třetí, objevila se hrozba zase. 
To jsme jednou měli informační 
schůzku v naší zasedací místnosti 
ve čtvrtém patře a chtěli ji zahájit, 
jenže nejdůležitější osoba chyběla! 
Šéfredaktorka Terka byla v nemoc-
nici, kam ji povolali a nekompro-
misně se musela dostavit přesně v 
termínu schůzky. 
 A teď můžete hádat, kde 
jsem trávila svůj čas přesně v době, 
když druhý den mělo být ono za-
kleté třetí číslo vydáno? Ano, místo 
editace jsem seděla v nemocnici, 
kde jsem neměla přístup ke sca-
nneru ani k Photoshopu, takže bylo 
nemožné termín dodržet. 

 Jelikož se nám tohle děje u 
všech lichých čísel, nejsme si jistí, 
jestli je vůbec bezpečné příští rok 
pokračovat a pokusit se vydat páté 
číslo. Stále ještě máme členy, na kte-
ré zatím nedošlo, a mohlo by to být 
jen horší.    

 Říkám vám, tohle jsou ší-
lené časy. Po škole se nám prochá-
zejí ilumináti, jarošácké záchodky 
skrývají děsivá tajemství, máme tu 
neprozkoumané dveře, občas se v 
lednici najde srnčí hlava a někdo se 
teď snaží sabotovat Ježíška?! 
 

Náhoda? 
Nemyslím si...

© Sweetie187, CC BY-STA 3.0

Akta X

Cesty za kulturou   Postřehy

Je vůbec bezpečné 
pokračovat v tvorbě 

časopisu?!
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Napříč Příční

 V  letošním školním roce 
se opět na naší škole prezentovaly 
Projekty kvart, tentokrát na téma 
„Hry a hračky aneb Trávení vol-
ného času.“ Úkolem studentů bylo 
vybrat si téma, které budou pre-
zentovat, a k tomuto tématu vytvo-
řit dokumentaci, plakát (poster), 
který by sloužil jako upoutávka 
na jejich projekt a expozici. To vše 
předvedli soutěžící v  sedmý květ-
nový den studentům a profesorům 
z nižšího gymnázia, kteří je se zá-
jmem hodnotili. 
 Na přehlídce se objevily tradiční 
hry jako třeba LEGO nebo Merkur. 
Tvůrci projektu LEGO si připravili 
kromě prezentace dokonce i sou-
těž pro studenty o nejoriginálnější 
stavbu. Soutěžící na ni měli pouhé 
4 minuty. 
 Při prezentaci české sta-
vebnice Merkur se mohli všichni 
dozvědět spoustu zajímavých in-
formací, třeba jak to bylo s historií 

stavebnice, co se z ní dá postavit, že 
to není jen hračka, ale že pomohla 
slavnému českému vědci k  výro-
bě prvních kontaktních čoček. Vy 
víte, kdo to byl? *1
 Vedle těchto tradičních hraček 
byly představeny počítačové i on-
line hry. 
 Pro studenty s  kulturními 
nebo sportovními zájmy byly vy-
tvořeny zase jiné projekty.
  Studentky ze 4.bg ve svém 
projektu představily různé hudební 
a kulturní kluby a festivaly v Brně. 
Zmíním například JazzFest, Majá-
les, Vojtěch Dyk Tour, Tmavomod-
rý festival, Fléda a jiné. Zajímavé 
bylo zjistit, že název klubu Fléda 
vznikl z  německého slova Fleder-
maus. Což je? *2
Zájemcům o sport se určitě líbily 
projekty Fitness v  Brně a Tenis. 
Studenti i profesoři mohli přímo 
na místě vyzkoušet svoji fyzickou 
kondici a zacvičit si na čas, sezná-
mit se s různými cvičebními po-
můckami. Koho cvičení zaujalo, 
mohl díky projektu zjistit, kde má 
v místě bydliště nejbližší fitness 
centrum. 
 Na své si přišli i zájemci o 
karetní hry, hlavolamy nebo sklá-
dání puzzle. Přítomné dámy určitě 
potěšilo vytváření šperků. 
Zajímavé byly i ostatní projekty, 
např. CVČ Lužánky, Counter Stri-

ke,  Minecraft, VALV – společnost, 
která vyvíjí hry, a zase počítačové 
hry.
 Jako nejlepší projekt letoš-
ního ročníku byl vyhlášen projekt 
s názvem „Kavárny v Brně,“ který 
vytvořily Veronika Břoušková, Si-
mona Dubová, Daniela Krásenská 
(všechny ze 4.bg) a Eva Chalupová 
(4.ag). Všechny dívky totiž prošly 
velké množství brněnských kavá-
ren a nafotily je. V  projektu pak 
zajímavě popsaly, co je v kavárně 
zaujalo nebo naopak odradilo od 
další návštěvy. Pro nás studenty a 
profesory pak připravily krásnou 
malou „kavárnu,“ ve které mohl 
každý kávu ochutnat nebo k ní ale-
spoň přivonět. Zajímavá výzdoba, 
stejné oblečení těchto „servírek“, i 
celková atmosféra jejich kavárnič-
ky, to vše bylo podle mě právem 
ohodnoceno jako nejlepší. 

Martin Bartoš
 +spolupráce Jakub Záboj (3.ag)

Projekty
kvart

Odpověď *1:  Otto Wichterle- český vědec 
Odpověď *2: Netopýr. Slovo Fléda tedy vzniklou postupným zkracováním slova Fledermaus.

Jak je to s opisováním?

Napříč příční meme
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Ježek v kleci

 Zikmund už několik ne-
dělí seděl připoután u televize, na-
prosto fascinován seriálem Záhada 
hlavolamu. Mirek Dušín se pro něj 
stal ztělesněním Boha, a co udělal 
Mirek Dušín, udělal i Zikmund, 
poslušně všechny zdravil a pou-
štěl starší lidi si v šalině sednout. 
Dělal výpravy, aby našel brněnská 
Stínadla a fanaticky sháněl vlastní 
partu Rychlých šípů.  Obojí mar-
ně a neúspěšně.
 Před Vánoci, v tom největ-
ším konzumním shonu, se s tátou 
vydali do obchodního centra, aby 
si vybral, co napíše do dopisu Je-
žíškovi. Strávili tam celé odpoled-
ne, ale ohromil ho jen ježek v kle-
ci. Obrázek hlavolamu namaloval 
přes celý papír a z druhé strany 
napsal, proč zrovna toto nutně po-
třebuje.
 „Tati, uvědomuješ si, že 
toto není jen ježek v kleci?“ líčil 
nadšeně.
 „A co to teda všechno je?“ 
ptal se ho táta znuděně, když mu to 

vysvětloval už po desáté.
 „To je kus tajemství! Záha-
dy! To je i kolo!“
 „Kolo?“
 „Lítací kolo!“
 Nemoha vydržet u štěd-
rovečerní večeře, vyskočil ze židle 
ještě s půlkou nedojezeného kapra 
a v domnění, že slyšel zvonění zvo-
nečku, se vrhl pod vánoční stro-
meček, pod kterým ještě nebylo 
zhola nic. Vrátil se zpátky k večeři 
a kapra dojedl.
 Když Ježíšek doopravdy 
zazvonil a pod všemi těmi větve-
mi, ozdobami a hořícími prskav-
kami ležela kopa balicího papíru, 
Zikmund do toho všeho zaplul a 
lovil balíčky se svým jménem. Tří-
dil dárky pro ostatní členy rodiny a 
přitom se nedočkavě prohraboval 
stále dál a dál a byl celý zmatený, 
protože jeho dárků bylo víc než je-
den – a který z nich je ježek v kle-
ci?
 Natrefil na něj hned jako 
na druhý. Hlavolam byl zabalený 

v krabičce s ilustračním obrázkem 
černovlasého pána uvnitř. Ilustrač-
ní foto ale nebylo ilustračním, jak 
se dozvěděl záhy. Skrz mříž pán 
Zikmundovi podával svoji vizitku 
se jménem Viktor Ježek.
Pán s postavou Trautenberka ležel 
na zemi s nohama zkříženýma a 
rukama pod hlavou, občas si po-
sunul brýle na nose výš. Smál se a 
bavil se pohledem na vyděšeného 
Zikmunda, který se zmohl jen na 
zoufalé: „Mami! Tam je člověk!“
 „No, hochu,“ řekl vážně 
táta, „to se nedá nic dělat, ale aby-
chom mohli získat návod na létají-
cí kolo, budeme ho muset rozříz-
nout.“
 Zikmund zakřičel, odhodil 
Ježka v kleci na zem, až se chudák 
Viktor praštil do hlavy, a odběhl 
do pokoje, kde za sebou zabouchl 
a v posteli to všechno rozdýchával.
Mezitím v obýváku probíhala kon-
verzace na úrovni.
 „Původním povoláním 
jsem učitel. Naposledy jsem učil 
na Jarošce, ale studenti mi nabíd-
li mnohem výnosnější práci. Tak 
jsem se jednoho dne probudil ti-
síckrát a takhle děsně malinkatý.“ 
Viktor se smál a smál a kochal se 
pohledy Zikmundových rodičů.
 „Nepřipadáte si nesvobod-
ně?“ strachovala se Zikmundova 
máma.
 „Ale kdepak! Mně stačí 
jídlo třikrát… pětkrát… dvacet-
krát denně a jsem spokojenej jako 
Habsburk, mladá pani.“
 „Zikmunde, pojď sem!“ za-
volal táta. Zikmund se přiloudal za 
nimi a do rukou mu byla vražena 

Tereza Dobšovičová:

Záhada
hlavolamu

klec. „Vytáhni ho, když ti ho ten 
Ježíšek nadělil.“ A to se už Viktor 
zašklebil, vysoukal se na nohy a 
snažil se tomu zabránit. Nicméně 
Zikmund ho chytil za jeho naky-
nutou ruku a tahal ho směrem k 
díře mezi šprušlemi, ale nedostal 
ho ven, jak se zašprajcoval o ruku 
a břicho. Otáčel s ním různými 
směry a Viktor křičel a křičel, ale 
jako na hračku se na něj Zikmund 
nebral ohled.
 „To nejde,“ uzavřel to po 
deseti minutách. „Budu mu muset 
uříznout nohu nebo ruku, jinak ho 
z tama nedostanu.“
 Podíval se tázavě na rodiče 
a ti přikývli, připraveni udělat, co 
synovi na očích vidí. Podali mu na-
broušený nůž.
 Viktor si ani nestihl od-
dechnout od tahání do všech mož-
ných směrů, za těch deset minut 
zhubl aspoň o tři milimetry v pase 
– a uvědomme si, prosím, že prů-
měr klece byl pět centimetrů! –, a 
už se zděsil pohledem na nůž, kte-
rý se dostal do středu klece a Vik-
tor před ním utíkal pořád dokoleč-
ka, než ho Zikmund chytil dvěma 
prsty za hlavu, máma za ruce a táta 
za nohy, to aby se necukal, a potom 
mu uřízl ruce.
Krve bylo jako po zabíjačce.
A potom přišly na řadu nohy.
 Ale z klece se nedostal ani 
po tomto drastickém zásahu. Mís-
to toho pro jistotu omdlel.
 „Co teď, tati?“ zeptal se 
Zikmund.
 „No, hochu,“ řekl vážně 
táta, „to se nedá nic dělat, ale aby-
chom mohli získat návod na létají-

cí kolo, budeme ho muset rozříz-
nout.“
 Máma vykřikla a raději 
odběhla do koupelny. Zikmund 
ztěžka polkl, zavřel oči a chudáko-
vi Viktorovi rozřízl břicho a z něj 
vyskočila Karkulka a za ní hned 
babička.
 Nebyl tam žádný návod na 
létající kolo. Jan Tleskač ho schoval 
asi do jiného ježka.
 Máma se vrátila z koupelny 
a všichni pokračovali v rozbalová-
ní dárků. Štědrý večer proběhl v 
klidu a míru při sledování Tří oříš-
ků pro Popelku.

Tvorba studentů   Tvorba studentů
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Galerie
Školní chodby opět prozářily závěrečné výtvarné projekty druháků. Neotřelé, inspirativní, fantastické!

Tvorba studentů   Tvorba studentů



16

Rozloučení 

 První školní rok, ve kterém působíme, máme za sebou. Na závěr pár slov. Přes prázdniny na nás neza-
pomeňte a v září zase nad Ježíškem, snad ještě lepším! 

*V čem si myslíš, že tkví síla našeho časopisu?
 V představě, že Ježíška někdo čte, když čeká na hodinu češtiny, když čeká na oběd, když nemůže usnout 
(hahahaha). Protože podle mě bychom časopis psali, i kdybychom byli jediní, kdo to čte. A aby bylo jasno, 
nečteme to všechno ani my.

*Jak se cítíš jako jediný muž v redakci?
 Je to velmi zvláštní pocit, být obklopen tolika ženami. Chtěl bych tedy vzkázat všem klukům - pisálkům, 
aby se nebáli vstoupit do redakce (aby zmizel ten můj pocit). Je tu sranda.

*Co tě na časopisu a na působení v redakci nejvíce překvapilo?
 Od počátku si působení v redakci moc užívám a těší mě to. Pořád dokola mě ale překvapují lidi, kteří 
budou do úmoru kritizovat, ale sami nejspíš nic napsat ani nezkusili. To k tomu ale asi patří...

*V jaké barvě myslíš, že to Ježíškovi sluší nejvíc? 
 Líbila se mi ta modrá a jsem zvědavá na růžovou!

*Jaký článek se ti zatím nejvíc líbil?
 Asi každý čeká, že zmíním článek p. profesora Ježka. Ten byl samozřejmě skvělý, ale ve skutečnosti se 
mi nejvíce líbil úvodní článek prvního čísla. Nastartovala to ve mně všechen ten adrenalin (protože psaní ča-
sopisu je nebezpečnej sport, za tím si stojím)!

Krásné prázdniny !
(a ne, že se budete učit...)
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Barbora Česalová:

Kniha 
v hlavní
roli

 „Někde tady musí být, ještě 
včera to tady bylo …“ Prohrabávám 
se všelijakými věcmi v mém pokoji. 
Našla jsem medvídka, kterého jsem 
ztratila v  pěti letech, taky sešit do 
matematiky, ale nikde nevidím to, 
co teď potřebuji – tu knihu.
 Vzdávám to, tady není. Na-
padá mě už jen kuchyně, ale tam 
bych ji nikdy nepoložila. Zkusit to 
musím. Seběhnu schody, vejdu do 
malé místnůstky přeplněné vším. 
Doslova vším. Talíře, příbory, vi-
deohry, mámino staré tričko a kdo 
ví, co ještě. Já ale nemám čas to teď 
všechno uklidit. Podívám se na stůl, 
na něm je asi nejméně nepořádku. 
Jsou tu zbytky dnešní snídaně a pár 
výstřižků z časopisů o vaření. Máma 
je moc líná na to, aby si je přepsala. 
Neví, jak knihy trpí, když na ně ně-
kdo vezme nůžky. Najednou se mi 
něco otře o nohu. Cuknu sebou a 
nespatřím nic jiného než naši koč-
ku Miu.
 „Nemáš si teď hrát se Simo-
nem?“ 
 To je kocour naší sousedky. 
Mia pokračuje dál ve své očividně 
hrozně namáhavé chůzi. Nakonec 
ulehne v  rohu na – to snad není 
možné – mé knížce! Rychle ji sebe-
ru.
 „To ti to teda trvalo! Ležím 
tady už skoro sedm hodin. Nechtěla 
bys mě někdy dát někam – já nevím 
– třeba někam, kde nebudu sloužit 
jako kočičí pelech?“ okřikne mě 18. 
vydání kouzelné příručky „Jak po-
razit temné síly“.
 „Promiň, hrozně se omlou-
vám. Myslela jsem si, že jsem tě po-
ložila na mámin stůl, když jsem si 
tam dělala úkoly. Pak jsem si mysle-
la, že jsem tě nechala v mém pokoji, 
a tak jsem …“
 „Tak copak hledáš?“ přeruší 

mě v mém nekonečném vyprávění.
 „Jo, jasně. Kde je ta část 
s ohnivým démonem?“ zeptám se.
 „Přímo tady.“ Kniha sebou 
začne listovat, až mi ukáže stranu 
1625.
 „No jistě. Máta! Té nikdy 
neodolá.“ Konečně vím, jak přimět 
bráškova „domácího mazlíčka“, aby 
nechal máminy tulipány na poko-
ji. Otevřu druhou skříň napravo 
od ledničky a vytáhnu keramickou 
misku plnou zelených lístků.
 „Díky. Bez tebe by mě máma 
uškrtila,“ řeknu knize.
 „Od toho jsou přátelé. Po-
máhají. A pro příště mě ukliď do 
knihovny. Člověk by řekl, že po de-
víti letech, kdy tě tahám z průšvihů, 
by sis mě mohla víc hlídat.“
 „Už se to nestane. Slibuju. 
Teď ale musím dát Ohínkovi veče-
ři.“
 „Jen běž.“

 A co si myslíte? Za dva dny 
jsem „pana vševěda“ našla v myčce. 
Ale stále mě má rád. Můj nejlepší 
přítel a rádce je mluvící knížka – 
kdo by to byl řekl?

Barbora Česalová, 3. ag
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