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S pozdravem a přáním pěkného čtení
Tereza Dobšovičová, 2.D

,,Další číslo 

tak brzo?“

,,No první číslo  vycházelo půl roku...“

,,Však jak měsíčník,
to je běžný, ne?“

Povedzte mi, Kefalín, čo si predstavujete 
pod takým slovom absurdný? Především 
to, že na první číslo Ježíška jsme, jak vy 
tak i my, museli čekat půl roku, kdežto to 
další se tu objevilo strašlivě rychle.
 A kéž bychom mohli vést něja-
ké statistiky, kolik lidí si celkem časopis 
přečetlo! Všichni jsme se shodli na tom, 
že tolik kladných reakcí, a tedy i čtenářů, 
jsme nečekali. Což nás samozřejmě vel-
mi potěšilo, že naše práce a nervy za to 
stály. A co nás ještě víc potěšilo, bylo, že 
se naše řady rozrostly.
 To ovšem neznamená, že jsme 
právě vyčerpali kapacity naší pomyslné 
kanceláře v sídle naší redakce. Je to vlast-
ně velmi prostorná kancelář v posledním 
patře AZ Toweru s krásným výhledem 
na brněnské nádraží, Špilberk i Petrov. 

(Tak vysoko položená kancelář byla vybrána kvůli malé pravděpodobnosti útoku.)
 Přestože časopis Ježíšek to není je periodikum velmi na úrovni, také velmi respektované a v medi-
álním světě uznávané, dostat se do redakčních řad není nijak složité a stále se další (i externí) přispěvatelé 
hledají a cení. Chcete-li se představovat jako redaktor Ježíška, tedy s velkou prestiží, a především mít z kan-
celáře tak okouzlující výhled, napište nám na e-mail redakcejeziska@seznam.cz. Sice vám nemůžeme na-
bídnout e-mail se skvělou doménou jezisek.cz, ale jistě pochopíte, že nemůžeme lézt do zelí tomu Ježíškovi, 
který nám nosí dárky.

*

*Navíc bychom vás neradi 
mystifikovali, Ježíšek to není
samozřejmě zůstává občasníkem :)
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Co si myslíte o povinné četbě a sezna-
mu, ze kterého je možné vybírat na této 
škole? Jaké knihy vám tam chybí a měly 

by tam podle vás patřit?
I Zuzana Kuchařová, 2.A Martin Modrý, 1.B

Duel
matematik vs. všeobecný

„V naší češtině máme jako 
povinnou četbu konkrétní knížky 
a ten, kdo je opravdu bude číst, 
podle mě před maturitou už do 
seznamu stejně nemusí koukat, 
protože bude mít všechny 
kategorie naplněný. Samotný výběr 
je v pohodě, jsou tam i ne až tak 
známý věci a myslím, že z šedesáti 
si nevybere jenom nenasyta. 
Pro mě osobně je i ten počet v 
jednotlivých kategoriích nastavený 
dobře, samozřejmě že se vždycky 
najdou nějací remcalové, co by 
radši nečetli nic. Překvapilo mě, že 
tam nevidím Annu Kareninu, tu 
bych tam určitě dopsala.“

„S povinnou četbou jsem spoko-
jený, ale musím se přiznat, že mi 
v ní chybí několik klíčových au-
torů fikce, především sci-fi, jako 
je třeba Asimov nebo Wells. Ji-
nak mi výběr knih na seznamu 
přijde smysluplný.“

Zpovídaly Terka Dobšovičová
a Klárka Suchánková ze 2.D,
vymyslel Jiří Papoušek z 2.B
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„Nudné“ zprávy
ze školního parlamentu
aneb co nás čeká a nemine

Nová rubrika: „Nudné“ zprávy z parla-
mentu! :) Pár zasedání už máme za se-
bou, a proto by nebylo od věci sdělit vám 
nějaké info ohledně debatovaných věcí. 
 Nejdříve bych ale chtěla podotk-
nout, že je mi líto, že se nás schází na 
zasedáních tak málo, proto chci vyzvat 
všechny ty, kteří mají zájem se přijít po-
dívat, zapojit se  a přinést třeba nějaký 
dobrý nápad, neváhejte. Rádi Vás uvidí-
me!
 A teď k jednotlivým bodům 
programu. Určitě jste si všimli, že se 
společná třídní fotka pořizuje jen u 
studentů prvního ročníku, říkli jsme si 
proč? A tak po dobatě s vedením školy 

vám mohu oznámit, že se od tohoto 
školního roku budou fotit všechny třídy.
 Mezi další body programu 
patří dvě připravované akce, jednou 
je Studenstký ples Jarošky spojený se 
šerpováním maturantů, který se bude 
konat 21.března a druhou je organizovaná 
diskuze s lidmi z programu Scholarship, 
organizace Bakala Foundation, který 
proběhne začátkem dubna. Budeme 
velice rádi, když se některé z těchto akcí 
zúčastníte, pobavíte nebo se něco nového 
dozvíte. Protože od toho jsme tady! :)

Klára Suchánková, 2.D

Klára Suchánková, 2.D

Studentský ples

 Chtěli bychom Vás pozvat na ne-
zapomenutelnou událost tohoto školní-
ho roku na Jarošce. Jedná se o Studentský 
ples. (Pozor, nepleťte si tuto akci s Jaroš-
ka plesem v hotelu Voroněž.) Studentský 
ples pořádají přímo studenti gymnázia a 
součástí večera bude i šerpování matu-
rantů.  
 Celý večer proběhne v krás-
ných prostorách kavárny Savoy. A to již 
21.března od 19.hodin. Čeká na vás pes-
trý program. Můžete se těšit na taneční a 
cirkusová vystoupení, bohatou tombolu, 
nebo již zmiňované šerpování maturan-
tů. 
 Určitě se nebojte přijít i přes to, 
že nejste nejlepšími tanečníky společn-

ských tanců. Kulturní a společenské vy-
žití zde najdete určitě i vy.
 Vstupenky na akci budou v před-
prodeji od března a to za 100,- na stání, s 
rezervací místa k sezení za 150,-. Pokud 
si vstupeky budete chtít koupit až přímo 
na místě zaplatíte 130,-.
 Nenechte si tuto událost za žád-
nou cenu ujít! Doufáme, že se nás sejde 
co nejvíce a společně si to velkolepě uži-
jeme!
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Jaká témata se projednávají
                                              na schůzce redakce? 
Kdo co napíše...................................3% schůzky
O čem to bude..................................5% schůzky
Kdy to vydáme..................................2% schůzky
Komu dát do čísla největší fotku... 90% schůzky

Terka Dobšovičová
Zpovídáme talentované studenty

V březnovém čísle jsme si vzali na paškál osobu, bez níž by nový Ježíšek nemohl fungovat. Nejen naše 
báječná šéfredaktorka, ale i výborná pisatelka Terka Dobšovičová z 2.D, si může na listinu úspěchů 
připsat něco, o čem sní většina mladých nadaných pisálků. Její povídka byla otisknuta v publikaci 
Kafe v pět, která je dostupná na pultech knihkupectví. A Terka píše dál.

znalosti. Nebaví mě fantasy, 
protože tam nemám pevný bod, 
kterého bych se mohla zachytit.

Většina lidí, co píše, taky hodně 
čte. Patříš k nim? Jaká knížka v 
tobě zanechala nejhlubší dojem?
 Čtu poměrně hodně, ale 
pomalu. Velmi mě oslovila kniha 
Klub nenapravitelných optimistů, 
je o klukovi dospívajícím na 
přelomu padesátých a šedesátých 
let v Paříži, o alžírské válce, 
o sporu v rodině kvůli rozdělení 
na levici a pravici, o emigrantech 
z východních zemí, také tam 

Jak jsi objevila svou vášeň ke psaní? 
Vedl tě k tomu někdo, nebo to byla 
čistě tvoje iniciativa?
 Bylo to čistě z mé hlavy. 
První povídku jsem napsala v dru-
hé třídě pro babičku k narozeni-
nám a následovala druhá pro dědu. 
Jedna byla pohádka o sedmimí-
lových botách, ovšem obměněná 
všeobecně známá verze. Ta druhá 
byla o malých medvědech; ti bílí 
nesměli jít do školy, protože byli 
jiní. Na konci je ale krásné pouče-
ní, že bychom neměli lidi (medvě-
dy) soudit podle toho, jak vypadají, 
ale podle toho, jací jsou.

Který žánr nebo žánry píšeš nejradě-
ji, a proč zrovna ty?
 Nemyslím si, že by se mé 
psaní dalo připodobnit k nějaké-
mu žánru. Vždycky píšu o lidech 
a snad kromě dvou povídek vždy o 
součanosti. Někdy je to ale o úpad-
ku lidstva a o špatných vlastnos-
tech lidí, jindy je to naopak něco 
odlehčenějšího.

Je naopak nějaký, který ti dělá pro-
blém?
 Netroufám si na sci-fi, 
protože na to nemám dostatečné 
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Terka & Terka

vystupuje Sartre a Kessel. Potom 
je tu kniha Den trifidů, která mě 
nezaujala ani tak kvůli tomu, že 
svět ovládnou rostliny, ale hlavně 
proto, čeho jsou lidé schopni ve 
vyhraněné situaci. A nesmím také 
zapomenout na knihu Oskar a 
růžová paní, kterou bude mít každý 
přečtenou během jednoho večera a 
určitě stojí za to.

Osobně píšu nejčastěji, když ze sebe 
potřebuju dostat nějaké emoce. To 
jsem schopná propsat třeba celou 
noc. A naopak někdy vůbec nemůžu 
chytit slinu. Máš to podobně, nebo 
máš neustále inspiraci a nedělá ti 
problém psát „z placu“? 
 Popravdě jsem za poslední 
půl rok napsala dvě kloudné 
povídky a za rok 2014 dohromady 
asi šest. Nějak to vázlo, ale teď 
mám rozepsané rovnou dvě a už 
se zase začínám dostávat do formy 
(ostatně jako každé jaro).

Protože jsi patřila k vítězům soutěže 
Pana Nakladatele, máš otisknutou 
svou povídku v knize Kafe v pět, která 
je dostupná na pultech knihkupectví. 
Je to tvoje první otisknutá publikace?
 Ano, je.

Jaký to byl pocit, když ti oznámili, že 
ses umístila a tvoje dílo poputuje ke 
čtenářům v tištěné podobě?
 Bylo to 1. června, víkend, 
já jsem se probudila chvíli 
před desátou a ještě v posteli 
jsem kontrolovala na jejich 
facebookových stránkách vítěze. 
Vlastně jsem to ani nečekala, ale 
tak samozřejmě tam pořád nějaká 
naděje zůstávala. A moje jméno 
tam opravdu bylo. Nejdřív jsem 
si říkala, že jsem asi na googlu 
přehlédla nějakou jmenovkyni, 
že to není možné, nicméně přišlo 

mi oznámení i na e-mail a to už 
jsem vyběhla z pokoje a vběhla do 
máminy ložnice, nehledíc na to, 
že ještě spí, a začala jsem křičet, že 
jsem to vyhrála.

Pokud se nemýlím, tak se literárních 
soutěží účastníš poměrně často. 
Umisťuješ se na prvních příčkách 
pravidelně nebo tohle byla šťastná 
náhoda?
 No, jestli se účastním 
poměrně často... Účastnila jsem se 
asi sedmi, z toho ve třech jsem se 
umístila nebo jsem dostala čestné 
uznání.

Chtěla bys do budoucna vydat 
nějakou vlastní novelu nebo 
román?
 Samozřejmě že bych 
chtěla! Jen nejsem schopná sepsat 
něco delšího. Už mám třeba 
padesát normostran, přečtu si to 
po sobě a najednou se mi ten nápad 
nelíbí, ačkoli jsem ho ještě před 
měsícem považovala za geniální 
a převratný. Ale v nakladatelství 
mi bylo řečeno, že až něco delšího 
napíšu, mám jim to určitě poslat 
a uvidí se. Momentálně to vidím 
maximálně na povídkovou sbírku, 
ale tak co, Maupassant se taky 
proslavil povídkami.

Máš i jiné koníčky, než je psaní? 
 Chodím do Salesiánského 
střediska, jsem tam takřka každý 
den. Do kroužků, ale taky jako 
animátor, čili dobrovolník, který 
pomáhá s chodem střediska – 
hraju s dětmi deskové hry, kalčo, 
ping-pong, ale taky pomáhám s 
akcemi. Je nás tam takhle přes 
šedesát a jsem hrozně ráda, 
že tam můžu být. Díky tomu 
jsem se konečně rozhodla, že se 
chci stát učitelkou. Protože těm 

dětem můžu hodně dát, nejenom 
znalosti. Ostatně jako každý učitel, 
kterého práce baví.

Teď otázka na tělo. Jsi šéfredaktorka 
školní časopisu, s jakou vizí ses 
přihlásila do jeho tvorby? Naplnila 
se? A jsi spokojená se svým 
redakčním týmem?
 Za paní profesorkou 
Markovou jsem přišla zkrátka 
s tím, že bych ráda psala do 
školního časopisu. Už jsem o 
tom přemýšlela minulý rok, ale 
nakonec jsem si řekla, že toho na 
mě stejně bude moc, že to nechám 
kdyžtak na druhák. S žádnou vizí 
jsem do toho ale nešla, jen jsem 
si představovala, že mě to bude 
bavit a doopravdy baví. A co se 
redakčního týmu týče – většinou 
to jde jako po drátkách a myslím, 
že spolupráce funguje dobře a to i 
domluva se všemi učiteli, na které 
se obracíme s pomocí nebo radou.

V poslední otázce zase odbočím k 
původnímu tématu. Co bys poradila 
začínajícím pisálkům?
 Psát, psát, přepisovat a 
znovu psát.
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Po toulkách za kulturou 

Benátský kupec
Jsem pravidelnou návštěvnicí 
Městského divadla a od zpracování 
posledního článku o muzikálu 
Duch jsem stihla zhlédnout 
několik dalších představení a bylo 
těžké vybrat jedno, o kterém bych 
vám dnes povyprávěla. Nakonec 
jsem se ale rozhodla, že v tomto 
čísle přiblížím muzikál Benátský 
kupec, abych vás navnadila na 
Shakespeara, jehož znalost se vám 
bude hodit mimo jiné u maturity.

 Mladý šlechtic Bassanio 
(Jiří Mach) by se rád ucházel o 
ruku krásné Porcie (Svetlana 
Janotová), ale jeho finance mu 
neumožňují vyrovnat se ostatním 
nápadníkům, prosí tedy svého 
přítele Antonia (Petr Štěpán) 
o půjčku. Ten by příteli rád 
vyhověl, naneštěstí jsou jeho 
lodě se jměním na moři. Proto 
si pro přítele půjčí od lakotného 
lichváře Žida Shylocka (Boleslav 
Polívka) s úpisem, že mu je do tří 
měsíců vrátí, jinak si Shylock smí 
z Antonia vyříznout libru masa. 
Bassanio se svým přítelem 
Grazianem (Aleš Slanina) tedy 
vydává za Porcií. Ta má podle 
otcovi závěti pro své nápadníky 
připravený test - každý z nich 

musí otevřít jednu ze tří skříněk 
a jen v případě, že se v ní skrývá 
Porciin portrét, pojme jej za 
svého muže. Pokud ne, daný 
mladík musí odejít a již nikdy se 
neucházet o žádnou ženu. 
Mezitím prchá od Shylocka jeho 
dcera Jessica (Andrea Březinová) 
se svým milým Lorenzem 
(Kristian Pekar) a berou s 
sebou i Židovo bohatství. To vše 
Shylocka podnítí k takovému 
hněvu, že ve chvíli, kdy se blíží 
zúčtování a Antoniovy lodě jsou 
údajně potopeny, je připraven 
vzít si nemilosrdně svou libru 
masa. Naštěstí má Antonio 
dobré přátele s vychytralými 
ženami...

 Pokud nechcete zrovna 
zhlédnout představení s 
hlubokou myšlenkou a raději 
byste něco nenáročného, u 
čeho se zasmějete, bez okolků 
vyražte na Benátského kupce. 
Bolek Polívka vás v roli 
židovského lakoty pobaví více 
než dost. Kulisu tentokrát 
očekávejte jen jednu hlavní, 
nicméně zrcadlící se voda 
odrážející se od průhledných 
panelů vytvářejících benátský 

most a stěny domů, je rozhodně 
efektivní. Jiných efektů příliš 
využito nebylo. Celkové 
přestavení vás pravděpodobně 
ze židle nevytrhne, jak to některé 
muzikály umějí, nicméne je to 
příjemná podívaná. V ději se 
rychle zorientujete a nebudete 
muset příliš namáhat svůj mozek, 
užijete si humor pana Polívky a 
navíc si budete moci říct, že jste 
udělali něco pro poznání velkého 
renesančního autora.

Tereza Vašíčková, 3.D

Pan Polívka v roli Žida
Foto: MDB
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Divadlo Líšeň

Putin lyžuje
Putina nám teď 
neukazují, asi lyžuje...
    Když přišlo v roce 2010 
Divadlo Líšeň s představením 
Putin lyžuje, inscenací z pera 
Pavly Dombrovské, založené na 
denících a článcích zastřelené 
ruské novinářky Anny Politkovské, 
dočkalo se velmi rozporuplných 
ohlasů. Málokoho tehdy napadlo 
obávat se kromě spousty starostí 
doma jakéhosi prezidenta Putina 
někde v Rusku. ,,Líšňáci“ ale byli 
už tehdy jasnozřiví a chápali, 
co nám dochází teprve teď. Je 
až zarážející, jak daleko viděli 
a naopak jak slepí jsme byli my 
mnozí ostatní. Přitom stačilo odjet 
k nedalekým sousedům do Polska, 
aby se z přehnaně kritické, až 
rýpavé hry stalo vizionářské dílo a 
z neznámého divadélka uznávaný 
soubor, slavný po celém Polsku. 
    O pět let později inscenace 
Putin lyžuje, znova vytažená 
na světlo jeviště, dostává nový 
význam. Nejeden z dřívějších 
pochybovačů teď porozuměl a 
bouřlivé diskuze o smyslu tohoto 
představení se přetavily v diskuse 
o stále bouřlivějším světě. V 
souvislosti s boji na Ukrajině se už 
pohled ,,Líšňáků“ rozhodně nezdá 
být příliš protiputinovsky zaujatý. 
Naopak, většinu představení 
publikum chápavě přikyvuje s 

výrazem ve tváři: pravda, svatá 
pravda.
    Pokud jde o kulisy, Divadlo 
Líšeň jako obvykle nezklamalo. 
Místo divadla čekejte vojenský 
stan, který dodává inscenaci 
zvláštní, působivou atmosféru, 
stále stejnou v Brně i v Praze, pod 
hvězdami v Lužánkách i uvnitř 
v divadle - zkrátka kdekoli stan 
postavíte. Jako rekvizity poslouží 
harampádí, dokonale upravené 
pro nápaditý záměr. A slibuji: 
Putin na scéně opravdu lyžuje!
    Lyžuje pokaždé, když už se 
hrůzná pravda nedá vydržet. Pak 
je načase poslat ho na sjezdovku 
a s  chytlavou písní Такого, как 
Путин (Takového, jako Putin) na 
rtech ujistit publikum, že Putin 
nikdy s žádným z těch zvěrstev nic 
společného neměl, ba dokonce, že 
se přece žádné zvěrstvo nestalo.
   Pokud máte chuť s tím 
nesouhlasit, ba dokonce oponovat, 
hned po závěrečném potlesku se 
můžete vypovídat z celého svého 
dotčení a rozladěnosti na tradiční 
podivadelní diskuzi s různými 
zajímavými hosty. Že se tematicky 
týká Putina, Ruska i války na 
Ukrajině (které se tak vlastně 
nemá říkat - pardon), není snad 
třeba dodávat. 
   Za sebe můžu slíbit zážitek, 
po kterém budete zprávy v 
novinách ještě dlouho vidět jako 
zjednodušené a příliš nekritické 

v jejich nestrannosti. Taky 
pochopíte o rusko-ukrajinské 
krizi mnoho důležitého, co vám u 
zpráv nedošlo. 
      Inu - běžte si rezervovat lístky, 
místa se plní rychlostí skoro 
světelnou. (A já jsem za to ráda.) 
Nejbližší repríza bude v Dělňáku v 
Líšni 5. března v sedm večer.

Adéla Lokajová, 3.B
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Postřehli jsme v 

chodbách

Teplotní výchylky
 Hustota plynů klesá 
s narůstající teplotou, což 
způsobuje, že teplejší vzduch 
stoupá vzhůru. To známe z 
praxe, když si vaříme čaj a z 
něho stoupá pára, nebo když 
nám v kavárně donesou kafe 
a děje se s ním úplně to samé. 
Člověk by ale nečekal, že Jaroška 
je tak uvědomělá a rozhodla se 
nám dokazovat fyziku i během 
přestávek na chodbě.
 Tím chci říct, všimli jste 
si někdy, že v pátém podlaží 
je mnohem větší teplo než v 
přízemí? Je to vlastně logické, 
když se dole pořád otevírají 
dveře a teď v zimě jde dovnitř 
o to větší chlad. Ale tady ta 
formulka „teplo stoupá vzhůru“ 
je uplatňována i ve zbytku školy.
Největší výchylkou je jídelna, 
kam bychom si mohli dát klidně 

i bazén, pár palem, navézt písek 
a udělat z toho školní zátoku. 
Teplota v jídelně přesahuje 
dokonce 25°C. Na rozdíl od 
toho, ve zbytku prvního podlaží 
je pouhých 20,5°C.
 Vyjdeme-li za Ámosem, 
teplota se zvedne už o celých 
2,5°C, což je na těch pár schodů 
docela velký rozdíl. To sice 
potvrzuje fyziku, ale vyvrací 
zeměpis, protože na 100 metrů 
nadmořské výšky se v přírodě 
sníží teplota o zhruba 0,65°C. 
Stupeň, o který by teplota měla 
klesnout, je sice zanedbatelný, 
ale neměla by teplota stoupat.
 Ve třetím podlaží je 
23,5°C a ve čtvrtém a pátém 
24°C. Akorát v hudebně je 
taková teplotní výchylka, že si 
na sebe musíme brát i bundy, 
takže bychom si tu mohli udělat 

improvizovanou sjezdovku. 
Neznám přesnou teplotu, ale 
mohu s jistotou říct, že kdyby se 
v budoucnu objevil yetti, bude 
to právě u nás v hudebně.
 Je vidět, že Jaroška 
dbá na naše zdraví a nechce, 
abychom přecházeli ze 
studeného prostředí rovnou do 
horka (nebo naopak) a kvůli 
tomu onemocněli a měli tak 
vysokou absenci. Během toho, 
jak jdeme do své učebny, se 
stihneme aklimatizovat a každá 
chřipka se nám tak vyhne.
 Važme si toho, přátelé. 
Který zaměstnavatel bude v 
budoucnu tolik dbát na naše 
vzdělání a na zdraví zároveň?

Tereza Dobšovičová, 2.D
(teploty naměřeny 11.2. 
asi ve tři čtvrtě na jednu)

A schválně, kdo si všimnul toho, že  
některým spolužákům (zejména z 
matematických tříd) nedělá problém 
chodit v krátkém rukávu celoročně - 
za jakékoliv teploty. Jaroška...
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óda na školní automat

Tajemství školních záchodků

zírala - jako jelen oslepen září 
jedoucího náklaďáku - na místo 
pod schody. Na místě, kde kdysi 
stával Delikomat se svou černou 
kávou připomínající svou chutí 
spíš zkaženou rybu a zápachem 
týden nošené ponožky, stála 
nová modrá mašina se spoustou 
zářících tlačítek. Najednou 
neexistovala žádná matematika, 
byla jsem to jen já a nový automat 
na kávu. Samozřejmě že jsem 
hned musela otestovat kvalitu, a 
tak jsem vyhrabala z kapsy svoje 
poslední drobáky a s očekáváním 
stiskla tlačítko pro kávu s 
mlékem s sebou. Vůně nebyla 
špatná. Chuť se sice zdaleka 
nerovnala Segafredu nebo jiným 
italským značkám, avšak oproti 
kávě z dosavadního automatu to 
byl nektar bohů. Dokonce snad 
i konečně obsahovala kofein. 
Cena byla stále stejná, takže 

Už od prvního ročníku jsem na-
léhavě prosila zástupce školního 
parlamentu, ať na schůzce zmíní, 
že by bylo potřeba vyměnit školní 
automaty za nějaké, co produku-
jí skutečně kávu a ne obarvenou 
břečku. 
 A když jsem poté byla ve 
třeťáku - začínal rok dva tisíce 
patnáct; jdu si takhle jednou 
(nebo spíše skóruju rekordní čas 
ve sprintu) po prvním podlaží 
a nastává radikální zlom mého 
studentského života. Určitě znáte 
ta rána, kdy nemůžete popadnout 
dech ve snaze přijít včas do 
matematiky, aby vás pan profesor 
nezapsal hned první hodinu 
po vánočních prázdninách. To 
dokáže zkazit den. Svraštěné 
obočí, nevrlý úšklebek, v hlavě 
horko a po zádech ledový pot. 
A najednou osvícení. Rozšířily 
se mi zorničky a tupě jsem 

jako tvoru na kávě závislému mi 
vůbec nevadilo do tohoto o tolik 
kvalitnějšího nápoje investovat. 
A to byl začátek příběhu o tom, 
jak se můj studentský život stal o 
několik procent příjemnějším. 
 Až do dne, kdy jsem si 
chtěla takhle v únoru zpříjemnit 
ráno. S nachystanou částkou do-
jdu k přístroji, naházím koruny 
dovnitř, chci navolit svou oblíbe-
nou kávu s mlékem a -
 Místo ní je na tlačítku na-
psáno moccacino. 
 Můj studentský život je 
opět v troskách.

Tereza Vašíčková, 2.D

Nemám opravdu sebemenší tu-
šení, co je tak lákavého na tomto 
místě, ale věřím, že to musí být 
něco velkého, protože by tu pře-
ce tolik studentů netrávilo dob-
rovolně svůj čas. Nejsou to ani 
studovny, ani učebny, na co tu 
narážím, mluvím o prostorách 
školních záchodků.
 Je to spíše otázkou děvčat, 
která chodí na záchody nejméňě 
ve dvou, ale kolikrát už se mi sta-
lo, že jsem zde potkala celou sku-
pinku slečen sdělujících si pestré 
víkendové zážitky. Jen taková 
rada milé dámy, než si začnete 
přes záchodové zdi sdělovat ná-
zory na jednotlivé profesory, uvě-
domte si, kdo sedí vedle vás.
 Pokud se studenti schá-

zejí na takovýchto místech, nějak 
postrádám funkci studoven, kte-
ré jsou na všech patrech a určené 
právě k těmto účelům. 
 Řekla bych, že by mohly 
studovny sloužit alespoň k setká-
ní studentů opačného pohlaví, 
kteří se z logických důvodů ne-
mohou scházet na záchodech. Je 
to tedy k nevíře, ale ani smíšené 
skupinky studentů nejsou ve stu-
dovnách k vidění. Kde tedy jsou?
 O sněmy na dívčích zá-
chodech není tedy nouze. Roz-
pisy jednotlivých témat k diskuzi 
naleznete již brzy na hlavní ná-
stěnce vedle rozvrhů.
 Hádankou zůstavají zá-
chody pánské. Všichni víme, že 
kluci na záchod ve skupinkách 

nechodí, tedy alespoň většina 
kluků ne. Přesto věřím, že se na 
pánských záchodech musí také 
dít zajímavé věci, je ale záhadou 
jaké. Tajemství pánských záchod-
ků jsem zatím ještě neobjevila. 
Otázkou je, jestli jej vůbec chci 
objevit.
 Myslím, že je funkčnost 
záchodů na naší škole na vzestu-
pu. Záchodky se v dnešní době 
stávají víceúčelovým místem. Jen 
čekám na dobu, kdy si do této 
frekventované lokality začnou 
studenti nosi svoje svačiny a po-
řádat tu pikniky. Nebo už není na 
co čekat?!

Klára Suchánková, 2.D
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Vyzva
VÝZVA PRO VŠECHNY            ČEŠTINÁŘE: NESPOILERUJTE

´
češtinářům

Šířit spoilery – to je ten největší 
hřích v knižním, filmovém, 
seriálovém, divadelním (a kdo 
ví v jakém ještě) světě. Okolní 
svět je jimi přesycený a člověku 
nestačí ani klapky na oči a uši, 
aby se jim vyhnul, jistojistě totiž 
existují i verze v braillově písmu.
 Škola by měla být 
místem, kde jsme v bezpečí. 
Neměli bychom tam slýchat 
politické ani náboženské názory, 
ale od spoilerů nás nikdo – ani 
školní řád, ani školský zákon 
– nechrání. A tak v hodinách 
literatury musíme přetrpět 
zápletku díla, vývoj postav, 
vztahy mezi nimi, pointu a 
hlavně to, co bychom si o díle 
měli myslet a jak bychom si ho 
měli vykládat. Na druhou stranu 
nám říkají, že nemáme jít po 
fabuli, ale po jazykové stránce, 
jaký je autorův styl a jaké je 
téma, jaký je autorský postoj k 
věci.
 Můj seznam knih, 
které bych si chtěla přečíst, je 
nekonečný. Stále přibývají další 
a další knihy a já je nestačím číst, 
dostávám se do celoživotního 
čtenářského skluzu, a pokud 
do smrti přečtu alespoň třetinu 
z nich, budu to považovat za 
obrovský úspěch. Nicméně ze 

seznamu položky ubývají i jinak 
než čtením, tedy nepřirozenou 
cestou v podobě toho, že se 
dozvídám předem, co se stane.
 

Tímto vyzývám všechny 
češtináře, aby se co možná 
nejvíce vyhnuli všemu, co 

napovídá ději díla. 

(spoiler) Jakmile se dozvím, 
že paní Bovaryová na konci 
spáchá sebevraždu, čtu knihu s 
jakousi předtuchou zbytečnosti 
a pocitem, že celým jejím 
příběhem se nemá smysl zabývat. 
(konec spoileru) Jelikož je to ale 
významné dílo, nemůže se jen 
tak v osnovách přeskočit. Proto 
si myslím, že by bylo na místě 
říct základní charakteristiku 
postav, jaký jazyk Flaubert 
používá, že hlavní myšlenkou je 
naplnění či nenaplnění ideálů. 
Konec. Společně s ukázkou 
může učitel předat studentům 
zájem si knihu přečíst. A o to by 
možná i mělo jít?
 Ne seznámit veřejnost s 
díly pasivně, ale přimět je, aby 
si něco přečetli. To se nestane, 
budeme-li znát všechny konce 

knih ještě před tím, než vůbec 
uvidíme jejich obálku. Když 
jsme probírali ruský realismus, 
musela jsem mít asi čtvrt 
hodiny zacpané uši, abych si 
ta díla mohla později přečíst, 
až nadejde jejich čas. Vězte, že 
trávit hodiny literatury tímto 
způsobem není zrovna styl, 
jakým bych se chtěla seznamovat 
s velkými spisovateli.
 Děkuji za pozornost.

Tereza Dobšovičová, 2.D
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V minulém čísle jsme s Blahosla-
vem vycestovali do Mexika. Dnes 
se podíváme na odlišný kontinent 
do úplně jiného časového pásma. 
Jan Ševeček z letošní 3.A měl tu 
možnost, že na rok navštívil zemi 
vycházejícího slunce - Japonsko.

Nejprvě jsi měl vycestovat do 
Japonska s organizací YFU. Ná-
sledně jsi ale zvolil AFS. Protože 
spousta studentů uvažuje o pobytu 
v zahraničí, prozraď nám, proč jsi 
nakonec změnil volbu?
 Jednalo se o věkovou 
hranici. YFU ve svých 
podmínkách uvádí, že student 
nesmí být starší osmnácti let. 
Mně bylo sedmnáct, ale v 
průběhu pobytu bych plnoletosti 

dosáhnul, a tak mě nevzali. AFS 
tuhletu věkovou podmínku 
nemá.

Japonsko má poměrně složitý 
komplex státního uspořádání, když 
vezmeme v potaz všechny kantony 
nebo fakt, že široké okolí Tokia je v 
podstatě jedna velká aglomerace. 
Kde přesně ses nacházel a bylo 
těžké se orientovat?
 Většinu času jsem se 
nacházel v Nagoyi, kde jsem 
byl ubytován. Díky AFS a své 
japonské rodině jsem se ale 
dostal skoro všude po Japonsku 
- na Okinawu, do Kyóta, Nary, 
Kanazawy, viděl jsem Tokio a 
Disneyland v něm, Yamaguchi-
ken... Jo, a taky hiroshimský 

kráter, co zbyl z Hiroshimy. 
(smích)*

Japonsky ses začal učit zhruba půl 
roku před odletem. Z vlastní zku-
šenosti mohu říct, že mluvená ja-
ponština není příliš složitá, to se 
ale rozhodně nedá říci o psané. Na 
jakou jazykovou úroveň tě život v 
Japonsku posunul?
 Na takovou, že nemám 
problém se domluvit. V televizi 
třeba všemu nerozumím, ale chá-
pu, o čem se mluví. Byli jsme v 
kině na nějaké disneyovce a na to 
není potřeba znát úplně všechna 
slovíčka, film jsem celý pochopil. 
Horší je to s novinami. Hiraganu 
i katakanu přečtu bez problému, 
s kanji je to horší. Ale i ty noviny 
většinou chápu.

Po světě se všeobecně traduje ste-
reotyp o japonské uzavřenosti. 
Bylo pro tebe namáhavé navázat 
nějaké přátelské vztahy, co by se 
neomezovaly jen na „Ahoj, odkud 
jsi, řekni nám něco o České republi-
ce a proč jsi tady a jak se ti tu líbí“?
 Myslím si, že pokud jste 
cizinec, je jednoduché najít něja-
kou přátelskou ruku. Všichni ke 
mně byli moc milí a pomáhali mi. 
Spíš je to o tom, že musíte Japon-
cům vyjít vstříc, být slušní a sna-
žit se třeba zapojit do konverzace. 

Jan Ševeček
Jarošáci putují do světa 
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učovací hodina tam měla padesát 
minut a přestávky byly desetimi-
nutové, polední pauza poté čtyři-
cetiminutová. Všechny předměty 
byly v japonštině, ale nebyl jsem 
nijak známkován a testy jsem 
psal jen z angličtiny.
A samozřejmě je taky úplně jiný 
začátek školního roku - v Japon-
sku se školní rok zahajuje v břez-
nu. To proto jsem nebyl pryč na 
jeden konkrétní ročník.

A co bys řekl k místní kuchyni, kte-
rá je postavená na zcela jiných po-
travinách, než jsou zvyklí Evropa-
né? Vyhovovala ti, nebo jsi někdy 
narazil na český syndrom „Stýská 
se mi po rohlících“? (smích)
 Místní kuchyně mi chut-
nala. Většinou se každý chod vždy 
skládal z rýže a něčeho k tomu. 
Mořské plody jsou zde samozřej-
mě hodně frekventované, ale zase 
to není tak, že by se jedly každý 
den. Samozřejmě třeba smažená 
chapadla můžou být pro někoho 
zvláštní, ale mně tyhle věci chut-
naly. Hodně také jedí nudle. 

Bylo něco, co jsi od svého pobytu 
opravdu neočekával a šokovalo tě 
to?
 No... v prvé řadě třeba to, 
že Japonci jezdí vlevo! To jsem 
fakt nečekal... Celkově na mě asi 
největší dojem udělalo to, že je 
to tam celé takové hezčí a čistěj-
ší. Tady v České republice ať se 
postavíš prakticky kamkoliv a 
rozhlédneš se kolem sebe, najdeš 
průměrně tak pět odpadků na 
jednom metru. To v Japonsku ne-
existuje.

Vím, že jsi říkal, že po maturitě 
máš v plánu se do Japonska vrátit. 
Platí to stále? Za jakou prací se zde 
ženeš?
 Ještě popravdě nevím, co 
bych chtěl v životě dělat a jestli 
bych vůbec v Japonsku našel ně-
jakou práci. Rozhodně mám ale 
v plánu se tam ještě podívat.

*odpověděl na dotaz, jestli Hi-
roshima už zase stojí...pozn. 
autorky

Našel jsem si zde dobré přátele. 
Občas jsme spolu byli i venku, ale 
stalo se mi i to, že se mnou kama-
rádka nešla ven celý rok, protože 
se musela neustále učit. 

A co tvoje japonská rodina? Dodr-
žovala nějaké rodinné rituály, na 
které nebylo jednoduché si zvykat?
 Nemyslím si, že něco ra-
dikálního. Třeba mají zvyk, že se 
všichni sejdou u večeře a večeří 
společně, tady v České republice 
to funguje většinou tak, že si ka-
ždý něco vezme, když má zrov-
na čas. Co se týče tradic, tak má 
rodina slavila různé oslavy hlav-
ně pro to, aby mi ukázali místní 
kulturu. Asi jako tady u nás už 
na gymplu nikdo moc neprožívá 
například pálení čarodějnic, tak u 
nich je to taky tak, ale chtěli mi 
ukázat, jak to v Japonsku chodí.

Jaká byla tvoje škola? Co bys řekl, 
že se nejvíce lišilo ve stylu výuky? 
 Chodil jsem na školu, 
která se označuje jako kókó, což 
je zkrátka pro Japonce něco jako 
normální střední škola. Tyto ško-
ly jsou tříleté. Každý den jsem měl 
šest vyučovacích hodin, kromě 
středy, kdy jich bylo sedm. Vy-

S Honzou kecala Terka V. ze 3.D 
a  upozorňuje, že poznámka 
o Hiroshimě nemá žádné 
politické účely, kromě úmyslu
ovládnout v nadcházejících
letech východní Asii

Stavba českého architekta, co je nejbližší 
stavbou, co vydržela poblíž Hiroshimy stát.
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Divadélko pro školy

Stalo se ...

Ve čtvrtek 29. 1. 2015 navštívilo 
již poněkolikáté celé nižší gym-
názium Divadélko pro školy. Jed-
nalo se o vystoupení dvou herců 
z Hradce Králové, kteří se nám 
snažili přiblížit svět divadla ve 
výstupu nazvaném „Divadlo ne-
kouše“. 
  A tak jsme se ocitli jako 
mávnutím kouzelného prout-
ku v antickém Řecku, kde jsme 
všichni litovali ubohého Oidipa, 
poté ve viktoriánské Anglii, kde 
nejeden divák uronil slzu nad 
osudem Desdemony, dále pak 
v  Čechách, kde naopak nezů-
stalo žádné oko suché smíchem 
při sledování komedie Hadrián 

z Římsů od Václava Klimenta 
Klicpery, a nakonec jsme všich-
ni trnuli hrůzou nad osudem dí-
těte v básni Polednice. 
  Celý program byl pro-
špikován nenásilným humorem 
a úžasným talentem obou herců. 
Dámy omdlévaly (některé při-
škrcením) a pánové jen nataho-
vali krky, aby jim nic neuniklo. 
Celkově mělo divadlo u publika 
úspěch, a to i díky skvělé impro-
vizaci herců a zapojení publika 
do tvorby výsledného předsta-
vení. 
   Doufám, že se 
Divadélko pro školy stane jed-
nou z tradic školního roku.

Eleonora Krůtová, 4.bg

Matematik počítá rychlost a efektivi-
tu výdejního systému obědů. 
Žák všeobecné třídy se naobědvá a jde 
se učit matematiku.

-M. Matouš-Malbohan
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Napříč Příční

Přírodovědecké soutěže

Úspěchy

Během podzimu 2014 se čle-
nové naší třídy zúčastnili dvou 
přírodovědných soutěží.
   Do první z  nich (na 
popud naší úžasné paní pro-
fesorky Kučerové) jsem šel já 
(Jan Česnek) a další dva moji 
spolužáci – Daniela Krásenská 
a Filip Svěrák. Byl to Den pří-
rodních věd v  ZOO Brno po-
řádaný SPŠCH Brno. Nejen že 
jsme se úspěšně na jeden den, 
který jsme celý mohli problou-
dit v  ZOO, ulili ze školy, ale 
také jsme dali pocítit ostatním 
135 pětičlenným týmům pra-
vou jarošáckou sílu a soutěž 
jsme vyhráli.
   Do další soutěže se 
jménem ŽIRAFA (Život, Ra-
dost, Fantazie) nás navezl pan 
profesor Piskač, přestože s  fy-
zikou letos neměla nic společ-
ného. Díky obvyklé neochotě 
zúčastnit se ze strany matema-
tiků mohly naši třídu zastupo-
vat dvě pětičlenné skupiny a 

v konkurenci asi 25 týmů z br-
něnských škol a gymnázií jsme  
mohli opět zvítězit.
   Nyní jsme našim profe-
sorům vděční, že jsme se díky 
nim směli těchto akcí zúčastnit. 
Naše práce byla samozřejmě 
oceněna, a tak jsme do kabi-
netu biologie a chemie dostali 
novou knihu s  názvem Prvky, 
smíme si užívat přírodově-
deckého kroužku na SPŠCH  
zdarma -  a co je nejlepší – uži-
li jsme si dva filmy promítané 
pouze pro naši třídu v kině Art, 
a to úplně zadarmo. Za stej-
nou cenu nás místo školy ještě 
čeká celý den v brněnské ZOO 
s paní profesorkou Kučerovou.

Takže nemůžete dělat 
nic jiného než nám 

závidět. :P

Jan Česnek, 4. bg
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Umělci z Jarošky & Příční

Pisálkovský speciál

Záchranná výprava
 „Dobré ráno, pane Wait-
si. Ještě pořád prahnete po dob-
rodružství?“ zeptal jsem se. „Ale 
samozřejmě, taková touha vás 
jen tak neomrzí,“ odpověděl mi. 
„Tak myslím, že pro vás něco 
mám. Slyšel jste, co se stalo v dole 
California?“ „Počkejte, v  dole 
California? Není to ten nejhlubší 
důl na světě?“ „Ano, přesně ten. 
A v  něm se ztratili všichni hor-
níci. Prostě s  nimi na povrchu 
ztratili kontakt.“  „To zní dobře, 
uspořádáme záchrannou výpra-
vu. Vy sežeňte vše potřebné a já 
seženu průvodce. Setkáme se po-
zítří u vchodu do dolu. Na shle-
danou.“  
Tak tohle se stalo toho osudného 
rána. Poté šlo všechno jako po 
másle a za dva dny jsme se znovu 
setkali u vchodu do dolu.
 „Dobrý den, tak co, jde-
me dolů?“ zeptal jsem se pana 
Waitse.  „Ano, jdeme.“ Odpově-
děl mi rychle a vyrazil k výtahu. 
Nastoupili jsme do něj, byl velmi 
malý, přestože jsme byli jenom 
čtyři a měli jsme s  sebou mini-
mum věcí. I tak jsme se do výta-
hu skoro nevešli. „Jak dlouho po-
jedeme dolů?“ otázal se mě pan 
Waits. „Prý půl hodiny,“ já na to. 
Pan Waits si povzdechl, sedl si na 

lavičku a usnul.
 Cesta byla opravdu velmi 
dlouhá, a proto jsme byli všichni 
rádi, když jsme  zastavili. Vystou-
pili jsme a před námi se rozpro-
střela nekonečná, mírně klesající 
chodba osvětlená elektrickými 
zářivkami. První myšlenka, kte-
rá všem probleskla hlavou, byla: 
Tam nejdu. Až na pana Waitse, 
který byl po svém krátkém, ale 
vydatném odpočinku v  bujaré 
náladě a vyrazil rychlým tem-
pem kupředu. My jsme ho ná-
sledovali. Chodba byla opravdu 
skoro nekonečná a jednotvárná, 
proto jsme si museli zpříjem-
ňovat cestu diskusemi na různá 
témata. Při jedné z nich, byla na 
téma, jaký má svět tvar, se naši 
dva průvodci málem pohádali, 
jeden totiž zastával teorii o tom, 
že Země je kulatá a druhý si zase 
myslel, že je placatá. Nakonec se 
nám je podařilo usmířit, z  části 
proto, že jsme se blížili k  úseku 
chodby, který nebyl osvětlený.  
 „Ještě že jsem s  sebou 
vzal elektrické svítilny,“ řekl jsem 
a každý z nás si jednu vyndal ze 
svého batohu. Rozsvítili jsme je 
a mohli jsme pokračovat v cestě. 
Musím přiznat, že jsem se docela 
bál, ta část byla všem velmi ne-

příjemná, dokonce i pan Waits si 
přestal prozpěvovat, a proto jsme 
byli rádi, když jsme se dostali do 
osvětlené části. Zde však chodba 
končila. Po hornících tu nezbylo 
vůbec nic. Sedli jsme si, abychom 
si odpočinuli. To bude teda vele-
slavná záchranná výprava, která 
nikoho nezachrání. Země nám 
zmizela pod nohama a my jsme 
padali do prázdnoty.
  Světlo mě zpočátku osl-
nilo, ale můj zrak si na něj cel-
kem brzo navykl a já pochopil, 
že padáme z  oblohy. Kolem nás 
prolétávaly podivné stroje. Pod 
námi byla Země, která byla stá-
le blíž a blíž. V  ten okamžik se 
mi mihlo hlavou, že už alespoň 
vím, jaký tvar Země má, a ti dva 
se tím pádem nemají o čem dál 
hádat.

Matyáš Rusín, 2. bg
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Koutek poezie

Malý dopis
velikosti šedesát
milimetrů
kdopak bude adresát?
Nechal ji snad?
Nebo bude lhát?
Neví, překvapit
musí se nechat.
Ona tuší
že není v pořádku
něco slyší
chystá mu oprátku.
On neví
že ona ví.
Je žena, ženy ví
co nemusí
Přijde pozdě
ona čeká
Omluva klobouk
lehce smeká
Ona ví
a on je v pí
čili je jí
nevěrný.

Adam Michálek

DŮM HRAČEK
Za poslechu moderní hudby a zvuků elektronických zvířátek
Výběr je pestrý a koupě pouhý začátek
A zatímco malí Odysseové vzhlížejí k vodní příšerce
Ti velcí slyší: „Na koho to bude, ta reklamace?“

Michal Beránek

Příbor sem...
Příbor tam...
Jsem jarošák, na zákaz se nedívám!

-M. Matouš-Malbohan

Krb
Točíme se k ohni zády
z úcty
Hřeje nás
rozpaluje ušlé
Indiánský oheň
indiánské léto v lednu
Hledíme s úctou
dovnitř ohně

Adéla Lokajová, 3.D
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Ze života studenta

Tenhle víkend se ale učit budu.... kecám.
Tereza Vašíčková, 3.D

Možná se mi to jen zdálo, ale minulý týden jsem měla po-
cit, že se můj každodenní rituál po vstupu do budovy, který 
jsem popisovala v minulém čísle, konečně naplnil.  Nevím, 

jestli je to mým článkem, spíš věřím ve vaši aktivitu. 
Ano, je to tak, pan vrátný mě pozdravil!

- Klára Suchánková
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Naše redakce vám přeje
pohodové jaro a především

krásné prožití velikonočních svátků.
Moc se neopijte. 

Totiž, nepřejezte čokoládových králíků.

Jak udělat editaci během čtyř nocí? Takhle. Aneb co by redakce neriskovala pro Ježíška! 
Včetně otravy kofeinem...
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