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TadyTam
TADY?
TAM!

Milí čtenáři,
říkala jsem si, že vydám časopis v listopadu nebo v prosinci. Dobře, tak
v lednu. Nakonec budu ráda, když se k vám dostane do konce zimy.
Omlouvám se, ale s posledním ročníkem jsou spojeny povinnosti, starosti
a komplikace, se kterými se musí maturant vypořádat.
Ale shrneme si, co se za tu dobu událo. Podzim se nesl v duchu
neustálých změn, přidání maturitních seminářů a varování, že je na čase
něco začít dělat.
Následoval velmi vydařený stužkovací večírek, který byl jedním slovem
perfektní.
Koncem prosince jsme si museli podat přihlášku k maturitě – tudíž nás
čekala volba maturitních předmětů, no a nyní stojíme před volbou
vysokých škol.
A proč o tom vlastně mluvím? Čeká nás to všechny. Je to cílová stanice
naší školy, a proto bude toto číslo speciální. Nazvala bych ho TADYTAM MATURITNÍ SPECIÁL!
Jaké máme pocity, starosti, jak jsme na tom s volných časem a kam
se hlásíme? To vše se nyní dozvíte. Tak se usaďte a přejte nám hodně
štěstí. 
Lucie

foto: Lucie Täuberová
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V případě, že se najde někdo, kdo by měl zájem se k nám PŘIPOJIT,
nestyďte se ozvat na emailovou adresu: Lucka.Huslikova@email.cz.
Děkujeme vedení školy za poskytnutí vhodného zázemí a podpory
při vydávání tohoto časopisu.
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ELITA, JELITA
Hlavním aktérem této rubriky je naše škola. Zprávy, fakta, události,
témat je tu vždycky dosti.

Tak trochu jiný Labyrint
Když se řekne labyrint, spoustu z nás nejspíš napadne bludiště.
Už ale menší část lidí napadne dílo Komenského – Labyrint světa a ráj
srdce. A právě toto dílo se stalo předlohou našeho představení.
Vlastně jsme si z něj vzali jen část – postavu poutníka a jeho bloudění.
Pak už to je celé naše práce. No a jak to celé vlastně začalo?

zdroj: www.gjbi.cz

Naše příprava už v podstatě začala minulý školní rok, když jsme
měli hudebku a dramaťák. Tam jsme se učili vystupovat, zbavovali se trémy
a rozvíjeli svoji fantazii při tvorbě různých scének. Na konci školního roku
jsme se pak dozvěděli, že budeme příští rok hrát představení a že jako
podklad nám bude sloužit právě Komenský. Když jsme to uslyšeli, byli jsme
šíleně otrávení – kdo by taky nebyl, že? No a tak jsme si to nechali
o prázdninách projít hlavou a v září jsme začali usilovně pracovat.
Když byl scénář z větší části hotový, rozdělili jsme si role a začali
nacvičovat. Začátky byly velmi obtížné, museli jsme se naučit správně
mluvit, nepolykat konce slov, umět zaplnit prostor a spoustu dalších věcí.
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Tak jsme pokračovali
každou hodinu, až bylo
potřeba dopsat scénář.
Musím říct, že nebylo
vůbec lehké vymyslet
konec a poupravovat
celý scénář do podoby,
která má hlavu a patu.
V maturitním týdnu
jsme celé dva dny pilně
cvičili a trénovali už celé
zdroj: www.gjbi.cz
představení se vším
všudy. Bylo to dost vyčerpávající - celý den na nohách, pořád mluvit,
soustředit se. Pravda, někdy už jsme si říkali, že je to hrůza, ale vydrželi
jsme. Ve čtvrtek 5. 6. jsme měli generálku, kde jsme už hráli s kulisami,
které nám vytvořili výtvarníci 6.A a 2.C, a dolaďovali veškeré drobnosti, no
a další den jsme šli na věc. Ráno jsme si to ještě jednou zkusili nanečisto,
a když se začali přicházet lidé, začala s nimi přicházet i lehká nervozita.
Největší obavu jsme asi měli z toho, jestli publikum vůbec zaujmeme.
Když se ale začali u první vtipné scénky smát, spadl nám kámen ze srdce.
Po představení jsme byli šťastní, že se nám povedlo. Myslím, že můžeme
být velice pyšní na to, že jsme publikum nejen velice zaujali, pobavili,
ale dali jim i „něco do života“.
Tomáš Jordánek

Pozdrav z Botanky
Zdravím všechny gympláky z Brna ze Sportovního gymnázia Ludvíka
Daňka. Přestože už nechodím k vám do Ivančic, rozhodla jsem se, že
sportovní rubriku povedu dál. Tentokrát bych vám ráda přiblížila,
jak probíhá život na takovém sportovním gymnáziu.
Co se týče volného času, tak ten prakticky neexistuje. Ráno vstávání,
učení a odchod do školy. Třikrát týdně máme dopolední tříhodinové
tréninky a k tomu každý den přibližně dvouhodinové odpolední.
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Okolo 6. hodiny večer přicházím na intr, který mám asi deset minut od
školy a učím se na další den.
Je dost náročné zvyknout si na takový režim, ale na druhou stranu, je to
skvělý pocit, když vím, co všechno jsem za jediný den zvládla a překonala.

Asi vás zajímá, jaký je rozdíl v učení? No, Určitý rozdíl tu zajisté je.
Máme o něco méně hodin učení, a přesto musíme zvládnout stejné
množství učiva, jako na ostatních gymplech. Je to náročné, ale všechno
se dá zvládnout, když se chce.
Tréninková skupina, ve které jsem, je teď moje druhá rodina, vídáme se
skoro pořád a máme k sobě blízko. V září jsme byli (my dívky a trenér)
na soustředění v Osvětimanech, kde bylo krásné prostředí a perfektní
podmínky pro ukončení Hlavní sezóny. Všichni jsme si odpočinuli a teď
nám začíná příprava na Halovou sezónu, která je nám už v patách.
Zkrátka a dobře - studium tady je těžké, ale život bez atletiky
už si nedovedu představit. 
Všechny vás moc zdravím!

zdroj: Lenka Täuberová

Lenka Tauberová
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Čas na módních molech
Průběhem loňského září, stejně jako
předminulý rok, proběhla v prostorách naší
školy módní přehlídka. Na jejím konání jsme
se dohodly s holkami, paní profesorkou
Káňovou a vedením školy. Módní přehlídka
byla inspirována tématem: Čas. Jelikož je
pojem čas velmi široký, umožnilo nám to
načerpat inspiraci z různých období módy.
Modely vycházely z doby antické i ze
současnosti. Většinou se jednalo spíše o velmi
extravagantní výtvory, s jakými se jen tak na
ulici nesetkáme. Všechny holky byly velice
kreativní
a myslím si, že
zdroj: www.gjbi.cz
se
celoroční
práce povedla. Velkou oporou nám byla již
zmíněná paní profesorka Káňová, která nám
všem
pomáhala
modely
vylepšit.
Pomocnou ruku nám podali také kluci, kteří
chystali prostory přehlídky a prošli se s námi
i po mole, což přehlídku příjemně oživilo.
Celá akce sklidila úspěch a bude se na ni
ještě dlouho vzpomínat.
Přehlídka se konala 27. 1. 2014 ve spojení
s oslavami 95. výročí od založení naší školy.
Ester
zdroj: www.gjbi.cz
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Osm let na ústavu v kostce
A je to tu. Poslední ročník, poslední rok na střední, maturita, poslední
rok se spolužáky. Ať už bylo těch osm let jakýchkoli, všichni na ně budeme
vzpomínat.

zdroj: Lucie Huslíková

První den na gymplu nás všechny tak vyděsil, že jsme si o nějakém
maturitním ročníku mohli nechat zdát. Byl v nedohledu. V primě jsme si
však všichni našli spoustu nových kamarádů, se kterými jsme trávili
svačinové přestávky a občas i nějaký ten víkend. V primě jsme se totiž
všichni pilně učili! Každou přestávku jsme měli hlavu zabořenou v sešitech,
pracáku nebo učebnici a snažili se přečíst si dané učivo alespoň po dvacáté.
V sekundě se z nás stali mazáci a nic nás nemohlo překvapit. Stále jsme
se všichni svědomitě učili a tahák byl pro nás sprosté slovo. Přišli jsme
i do kontaktu s alkoholem, což nebyl zrovna ten nejlepší z našich nápadů.
Naopak lyžák, ten se povedl na jedničku a všichni ho ve zdraví přežili.
Až na jednu zlomenou ruku a horečku 41°C.
Tercie se nesla v duchu několikáté změny učitelů. Střídali se u nás jako
ponožky. Stále jsme si museli na někoho nového zvykat. Také nároky
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na nás byly větší. A sem tam už někdo nějaký ten malý papírek
se záchranou SOS použil.

zdroj: Lucie Huslíková

Devátá třída alias kvarta už byla poměrně náročná. Bojovali jsme
se známkami z matematiky a chemie. Učení se věnovala asi polovina třídy
a zbytek každý pátek trávil na diskotékách a zábavách. V tomto roce jsme
se museli rozloučit se třemi spolužáky, které již gympl omrzel. S oblibou
na ně vzpomínáme.
Prvák byl samá změna. Jiné rozvržení přestávek, požadavky o level vyšší
a také jsme stále poslouchali něco o nějaké maturitě. To nám ale bylo
jedno. Maturita byla daleko. Mnohem víc nás zajímal další lyžařský kurz,
který byl snad ještě lepší než ten první. I když, pravda, byl už více rozdělený
a každý se bavil se svou partou. Kvinta byla stále pohoda.
Sexta byl ročník, na který jsme se těšili snad nejvíce. Už jen kvůli tomu
názvu… Také jsme mohli jít konečně na školní ples! A nesmím zapomenout
na taneční. Raz, dva, tři – čača - to si budu pamatovat až do smrti.
Naše první nejisté kroky se přeměnily na dokonalé pohyby, které nyní
uplatňujeme na místních plesech.
Předposlední rok, aneb septima, byl poměrně náročný. Pro mě osobně
snad nejtěžší. Nejen, že nám přibyly další předměty, které nás měly
připravit k maturitě. Také jsme stále poslouchali, že za rok maturujeme
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a nic neumíme. Nic nejsem, nic neumím. I to jsme si někdy říkali.
Našim úkolem také bylo zorganizovat školní ples. Ten se nám myslím,
povedl na výbornou! Ples v duchu předávání Oscarů byl jistě dobrou
volbou. Celý večer byl zábavný a každý jej protančil, propil a ještě u toho
elegantně vypadal. A tak má ples vypadat.
Tradááá, poslední rok. Oktáva klepe na dveře. V létě nikdo, i přes
všechny plány, nic neudělal. Vše tedy doháníme teď. Četba, maturitní
otázky, testy, učení a volný čas. To vše musíme skloubit tak, abychom žili
i nějaký ten osobní a kulturní život. Důležité je nezbláznit se z toho!
Milou povinností bylo zařizování stužkovacího večírku. Ano, v organizaci
jsme mistři. Takže stužkovák se povedl a údajně to byl také ten nejlepší
rozlučkový večírek, který kdy učitelský sbor zažil. I my jsme si ho moc užili.
Méně příjemné bylo to, že nás celý večer nakonec stál o něco víc, než jsme
počítali. Ale stálo to za to.

zdroj: Lucie Huslíková

Všechna ta námaha, stres, hádky o tom, co se bude jíst, pít a jak budou
vypadat stužky a šerpy se nakonec vyplatily. Teď už jen zbývá se naučit
všechny otázky, projít všemi testy, zkouškami, přijímačkami a především
MATURITOU. No není toho málo.
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Ráda bych poděkovala všem lidem a kamarádům, které jsem na střední
potkala a se kterými jsem mohla prožít to hezké i méně hezké za celých
osm let. 
Tímto bych také chtěla popřát všem maturantům
a maturantkám, aby vše zvládli, uspěli a hlavně - nezbláznili
se z toho všeho. Někdo zkrátka září i v září. 

Tým snů
Po čtyřech letech jsme to konečně dokázaly!
Ve čtvrtek 8. 1. 2015 se naše studentky zúčastnily okresního finále
ve florbalu středních škol. Akce se konala v městské hale v Ivančicích
a celkem se jí zúčastnila tři družstva. Kromě našeho týmu, který byl
postaven převážně ze studentek třídy 8. A, dorazila dívčí družstva
z Gymnázia Židlochovice a Gymnázia a ZUŠ Šlapanice. Družstva se společně
utkala systémem každý s každým a to dvoukolově. Každý tým tedy poměřil
své síly celkem ve čtyřech zápasech.

zdroj: Mgr. Kateřina Voborná
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Naše dívky nastoupily hned do prvního utkání proti družstvu
z Gymnázia Šlapanice a vybojovaly vítězství 3:0. V dalším utkání
s favorizovaným týmem z Židlochovic měly naše dívky střeleckou převahu
a pouze díky téměř neomylné brankářce soupeře zvítězily pouze
s výsledkem 1:0.

zdroj: Mgr. Kateřina Voborná

Do druhého kola nastoupila děvčata s ještě větším odhodláním
a zopakovala vítězství nad týmem ze Šlapanic se skόre 2:0. V posledním
utkání naše dívky ve druhém poločase prohrávaly o jednu branku, ale díky
veliké bojovnosti se nám podařilo v posledních minutách vstřelit gόl
a vyrovnat tak na konečný výsledek 1:1.
Náš tým tedy vyhrál s bodovou převahou celý turnaj a probojoval se tak
do krajského finále.
O reprezentaci školy se postaraly tyto dívky: Adéla Rausová,
Jana Pavlíková, Lucie Huslíková, Veronika Hándlová, Alena Kyselová,
Kateřina
Sychrová,
Kateřina
Stapajová,
Nikola
Ševčíková,
Dominika Poláková a Jana Skácelová.
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Tímto bych ráda poděkovala děvčatům za krásný výsledek a především
studentkám 8. A za několikaletou florbalovou reprezentaci našeho
gymnázia. 
Mgr. Kateřina Voborná
Zde jsou ukázky fotek z minulých let.

zdroj: Lucie Huslíková

zdroj: Lucie Huslíková
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zdroj: Lucie Huslíková

zdroj: Lucie Huslíková
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zdroj: Lucie Huslíková

zdroj: Lucie Huslíková
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NA SLOVÍČKO, PROSÍM…
Rozhovory se známými, neznámými, zajímavými, nezajímavými,
pochopenými, ale i nepochopenými lidmi.

Haló, nežijeme pouze maturitou!
Takže co nás čeká příští týden? Aha, test z angličtiny, matiky, ZSV,
biologie, dějepisu, ruštiny. Ne, já jsem zapomněla na maturitní seminář!
No není divu. Myslela jsem si, že maturitní ročník bude jen o přípravě
na maturitu a opakování všeho potřebného.

zdroj: Klipart Microsoft Word

Nyní je konec února a já vím, že čtvrtý ročník je především o učivu
čtvrtého ročníku a o mluvení o maturitě. Nicméně příprava na samotnou
zkoušku dospělosti je výsada těch, kteří mají dostatek volného času.
Najdou se mezi námi jedinci, kteří ráno vstanou, stráví den ve škole
a po škole se věnují opět učení… Znám lidi, kteří si v září řekli, že se budou
věnovat maturitě takovým způsobem, že si zruší všechny kroužky!
Ovšem tento přístup nechápu… Ano, je fajn mít maturitu. Ale rozhodně
to není vše. Navíc nikdo se vás nebude ptát, jestli jste měli před 10 lety
na onom vysvědčení samé jedničky, dvojky, trojky. Zeptají se vás, čemu
se věnujete ve svém volném čase.
Jsem zastáncem toho, zkusit od každého něco. A kroužky jsou správný
způsob, jak okusit něco odtamtud a něco zase odjinud. Ať je to sport,
kreativní činnost, hudba, zvířata. Vhodně využitý volný čas je dobrý
pro naše duševní a fyzické zdraví, a také nás spoustu věcí naučí.
Zkrátka v tom běžném životě nebudete jen teoretik a bude s vámi řeč.
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Zní to rozumně, ne? Tak proč to učitelé nechápou? Při plánování
písemek a zkoušení si neuvědomují, že máme jak předměty čtvrtého
ročníku, maturitní předměty, tak i svůj osobní život a volnočasové aktivity.
Ano, na vysoké a v práci na to nikdo nebude brát zřetel, ale přeci jen jsme
stále ještě na střední škole a svým způsobem jsme stále děti. Tak alespoň
ten poslední rok…
Byla bych proto ráda, aby se přístup učitelů malilinko zlepšil.
Vztahy mezi studenty a učiteli by pak byly mnohem vyrovnanější
a my studenti bychom pak večer neztráceli hlavu nad sešitem.
Pro představu jsem vybrala pár lidí z řad studentů, kteří se kromě školy
věnují i dalším zajímavým věcem – máme tu od každého trošku.
Jak vše stíhají a jak se jim daří v posledním ročníku? 
Lucie

Zrzek Charlie
Červenovlasá Kateřina Sychrová s nekonečným žaludkem je velmi
šikovná a nadaná studentka. Její záliba v umění je tak velká,
že většinu svého volného času věnuje právě výtvarné výchově
nebo tancování. Na to, jak všechny svoje aktivity zvládá
dohromady se školou, jsem se jí zeptala v následujícím rozhovoru.

zdroj: Kateřina Sychrová
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Popiš nám veškeré své aktivity a koníčky, které v maturitním
ročníku zvládáš.
Chodím na kurz angličtiny, do ZUšky do výtvarky, na trénink taneční
skupiny Mighty Shake Zastávka. Tancování miluju, věnuji se mu už přes
deset let a nehodlám s tím přestat.
Trénujeme třikrát týdně. Letos jsem se začala učit francouzsky.
Hrozně ráda kreslím a maluju, čtu knížky a nově sem se dala na cvičení
jógy, která mě vždycky lákala.

zdroj: Kateřina Sychrová

Kolik času ti to celkem zabere?
I když se každý snaží si v maturitním ročníku udělat co nejvíce volného
času a některé kroužky si zruší, já si přibrala i nějaké nové.

zdroj: Kateřina Sychrová
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Protože kdybych měla myslet pořád jen
na školu, tak se z toho asi zblázním.
Bohužel je to letos dost poznat na
množství mého volného času. Jediné dny,
kdy mám jakž takž volno, jsou pondělí,
středa a víkend. V pondělí po škole chodím
do angličtiny a domů se vracím kolem
páté, v úterý jsem doma po škole hodinu
a pak jdu do výtvarky a z ní rovnou
na trénink, ze kterého se vracím po deváté
hodině. Ve středu jdu občas po škole do
výtvarky a jinak mám volno. Ve čtvrtek
mám po škole francouzštinu, pak jsem
hodinu doma a jdu na trenál, ze kterého se
opět vracím kolem deváté. V pátek jsem
po škole doma dvě hodiny a pak jedu do
Brna na přípravný kurz k přijímacím
zkouškám, ze kterého se vracím po osmé
zdroj: Kateřina Sychrová
večer. Ani víkend nemám úplně volný.
Každou sobotu večer chodím do práce a v neděli odpoledne mám
dvouhodinový trénink.
Je toho poměrně dost. Dá se to všechno vůbec skloubit dohromady
se školou?
Na školu mi zbývá čas v tom málu volna, co mám. Trávím ho učením
se na testy, kterých letos nijak neubylo, navíc nám přibyly nové předměty.
Pak taky vypracovávám domácí úkoly do přípravného kurzu nebo řeším
něco ohledně maturity a vysoké školy. Aktuálně zpracovávám ještě
i ročníkovou práci. Kvůli blížícím se přijímačkám jde ale škola momentálně
trochu stranou. A i tak budou moje vánoční prázdniny spíše o učení.
Už jsi zmínila maturitu… Bojíš se jí?
Kdo by se nebál, hlavně když od primy posloucháš, jak je životně
důležitá, že neodmaturuješ a to ti kompletně zničí život. Jelikož žádný
z předmětů nepotřebuji k přijímačkám, tak jsem si maturitní předměty
vybírala tak, abych se musela co nejméně učit. Vylučovací metodou jsem
nakonec vyloučila úplně všechno. :D Věděla jsem, že musím maturovat
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z češtiny. Pak jsem chtěla angličtinu a matiku. Nakonec jsem zvolila
jednodušší variantu, tedy státní matiku (jen test) a školní angličtinu
(jen ústní část). No a poslední mám ruštinu. Ne že bych si v ní nějak moc
věřila, ale snad tam něco řeknu.
Zatím se fakt soustředím jen na přijímačky, příprava k maturitě začne
v podstatě až od února. Naštěstí většinu knih mám přečtenou a otázky
a témata k ostatním předmětům probíráme na seminářích. No nicméně
je to pořád dost učení. Nejlepší na maturitě je, že se každý druhý týden
dozvíš, že se zase změnila!! Vlastně čekám, že nám týden před maturitou
bude oznámeno, že musíme maturovat ze všeho. Navíc jsem velká
trémistka, takže letošní jaro si fakt užiju. Ale říkám si, když to doteď dali
všichni (skoro), tak já musím taky.

zdroj: Kateřina Sychrová

Kam si podáváš přihlášky na VŠ?
Věděla jsem, že bych se chtěla věnovat nějakému uměleckému oboru,
takže moje volba nakonec padla na 4 školy. VUT Brno – průmyslový design,
VUT Brno – produktový design, UMPRUM Praha – design nábytku
a interiéru a Mendelova univerzita v Brně – nábytek. Na dvě z těchto škol
mě vezmou bez přijímacích zkoušek jen na průměr, takže takovou tu
jistotu už mám. Na zbylé dvě berou velmi omezený počet podle
talentových zkoušek, které nejsou dvakrát lehké. Proto chodím každý
pátek na přípravný kurz. I tak budu potřebovat ohromnou dávku štěstí,
abych se dostala vůbec přes první kolo. Ale proč to nezkusit.
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Nejsem si úplně jistá, jestli se na vejšku těším. Na jednu stranu osm let
na stejné škole, se stejnýma děckama, stejní učitelé, z toho člověk začíná
mít ponorkovou nemoc. Na druhou stranu, vysoká škola bude oproti
střední dost velký šok. Úplně noví spolužáci, cizí učitelé, absolutně jiný
systém výuky, nemluvím o tom, že mám nulový orientační smysl a tak
první měsíc budu naprosto bezradně ztracená. Taky mi budou celkem dost
všichni ze třídy chybět. Přeci jenom bylo to osm let.
Tak si aspoň ten poslední rok užívám, že jsme nejstarší na škole!
Jaké je tvé opravdu vysněné povolání?
Přemýšlela jsem o tom, a nakonec jsem zjistila, že moje opravdu
vysněné povolání je cukrářka. Kdo mě zná, tak se teď možná trochu zděsil,
protože fakt moc neumím vařit ani péct. Ale je to něco, co by mě
doopravdy bavilo.
Katko, díky moc za rozhovor. Přejeme ti úspěšné zdolání celé
maturity, při přijímacích zkouškách hodně štěstí a ať se ti všechno
podaří!
Aneta

Čas udělat Lůce PÁPÁ
Psát články do časopisu? Já? Tak jo,
proč to nezkusit… No ale koho se
mám zeptat, jak to všechno chodí,
kdo to má pod palcem, kdo tomu
všemu velí a určuje termíny
odevzdání článků a rozhovorů?
Letošní maturantka
Lucie Huslíková
je zakladatelkou
tohoto školního časopisu TadyTam
a právě ona má vše na starost…
A protože má s časopisem starostí
až nad hlavu, do toho ještě škola,
maturita a kroužky, rozhodla jsem
se s ní udělat rozhovor.
zdroj: Lucie Huslíková
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zdroj: Lucie Huslíková

Popiš
nám
prosím
své veškeré
koníčky
a aktivity,
kterým se během týdne věnuješ.
Když se nad tím tak zamyslím, rok co rok mám stále více aktivit. Jako
malá jsem zkusila snad všechny kroužky světa, ale u žádného jsem
nevydržela. Kromě aerobiku, kterému jsem se aktivně věnovala asi 11 let,
street dancu, břišních a dramaťáku, do kterého chodím už 8 let. V letošním
maturitním ročníku jsem, ale v jednom kole. Každý týden mě čeká
doučování z matiky a angličtiny, pak ranní florbal každou středu,
dramatický kroužek a jednou týdně chodím cvičit s kamarádkou.
Asi nejvíce času mi zabere taneční kroužek Wanny Dance v Oslavanech,
který vedu se svou kamarádkou Barbarou. Zjistila jsem, že mě práce
s dětmi hrozně baví, takže Wanny Dance je jediným důvodem, proč se
v pondělí vyhrabu z postele. A i když nejsme žádní mistři hip-hopu, tanec
nás baví a je to taky skvělá zkušenost do budoucna. V současné době
pracujeme na letošní formaci a kostýmech, takže na tanec myslím
prakticky každý den.
Dále se věnuji sledování blogů. Může to znít jako, když se díváte
na televizi. Ale dělám to vrámci své budoucí profese a také závěrečné
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práci, na které pracuji. Takže blogy a videoblogy jsou mou denní záležitostí
ať se děje cokoli.
No a největším požíračem času je to, co čtenáři právě drží v ruce –
TADYTAM. Nikdo by neřekl, že tvorba takového časopisu dá tolik práce.
I přes grafiku z roku 1, 2, 3 mi čas u něj neskutečně utíká. Přiřadit témata
článků, sesbírat je, odeslat na korekturu, upravit fotky, dát to vše
dohromady. Nejhorší je to, že své články píši mezi posledními,
takže uzávěrka je pro mě sprosté slovo. 
Kolik času ti to asi zabere?
Sportovní aktivity mi zaberou asi 10 hodin týdně. Do dramaťáku letos
chodím bohužel po čtrnácti dnech, protože v pátek mám i kurzy TSP.

zdroj: Lucie Huslíková

Ale vždycky se na tu 1,5 hodinu těším.  Navíc je super, že před osmi lety
jsem se bála cokoli říct a udělat a letos si to užívám. Nestydím se, dělám,
co mě napadne. Je to hrozné takhle říct, ale baví mě, jak se na mě ty
mladší děcka koukají a jakoby ke mně vzhlíží s otevřenou pusou.
Teď si připadám jako ten největší egoista. (smích)
U tvorby TadyTamu sedím asi 22 hodin. Ale zlepšuju se! Dříve to bylo
okolo 30 hodin. Takže učení dělá mistra. 
Hrozně nemám ráda tu frázi – „Nemám čas!“ Ale v porovnání s mými
některými mými spolužáky, spíše spolužačkami, které se pořád jen učí
a ničemu jinému se nevěnují, ho vážně moc nemám. Ale i tak se snažím si
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volný čas udělat a užít si ho. Nejlepším receptem, jak si volný čas udělat,
je prokrastinace. Pokud nestíhám, raději to nechám plavat. Dřív jsem se
kvůli všemu hrozně stresovala… no stresuju se pořád, ale už ne tolik.
Navíc samé jedničky jsou nuda. 
Miluju knížky, seriály a takové ty kvízové televizní soutěže jako je Riskuj,
Az-kvíz, Kolotoč a Chcete být milionářem. Ne, není mi 65 let a nejsem
v důchodu. Ale je to pro mě určitý způsob odpočinku. Takže se mi prosím
nesmějte.
A za všeho nejraději trávím čas se svým přítelem a rodinou. 

zdroj: Lucie Huslíková

A dá se to všechno, co stíháš, vůbec skloubit dohromady
se školou?
Kdybych moc chtěla, tak se to dá. Ale jelikož se ze všeho nechci zbláznit,
tak to vypadá tak, že mám na stole milion osm papírků s tím, co má udělat.
Ještě, že ty barevné papírky tak hezky vypadají. (smích) Staly se totiž
součástí mé výzdoby. Navíc mě štve, jak od kvarty posloucháme, že tohle
jste se učili v sekundě, to máte umět a tohle a tohle bude u maturity…
Tyhle řeči mě akorát odrazují od učení.
Takže rada pro primánky – učte se v sekundě! (smích)
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Už to tady zaznělo,
jelikož je to celkem
aktuální
otázka:
maturita… Bojíš se?
Jasně, že se bojím. Jak
jsem už říkala, slovo
maturita se na naší škole
skloňuje ve všech pádech
a časech. Co jsem tak
slyšela od svých kamarádů,
naše škola to snad řeší
nejvíce. Ale už se nebojím
zdroj: Lucie Huslíková

tolik jako před pár lety. Je mi jasné, že až zazvoní
budík v onen osudný den, nebude se mi nikam
chtít a budu se třást strachy, ale doufám, že to
společně všichni ve zdraví přežijeme.  Ano,
říkám společně, protože i když se už někdy ve
třídě nemůžeme snést, tak si myslím, že jakmile
přijde čas loučení, nebude to lehké.
Z jakých předmětů vlastně maturuješ?
No pokud se k té maturitě dobelhám, tak
budu maturovat z češtiny, angličtiny, ZSV
a zeměpisu. Ráda bych maturovala z dějepisu,
ale jelikož mě na přijímacích testech čeká i test
ze ZSV, tak je to pro mě takhle jednoduší.
To samé platí pro zeměpis, který mě čeká
na přijímačkách.
ZSV a zeměpis zatím prostě nestíhám. Štve mě
to, ale zatím většinu času trávím na stránkách
Novamaturita.cz, kde si čtu neustálé změny
v jednotlivých částech. Novamaturita.cz je totiž maturantův největší
kamarád a je dobré si tyto stránky rovnou nastavit jako domovskou
stránku! (smích) To by pak naše paní profesorka byla nejšťastnější
na světě. 
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No a angličtině a češtině se věnuji střídavě oblačno.
Kam se hlásíš na VŠ? A jak se připravuješ?
S přihláškami to mám celkem jednoduché. Vím, že práva, lékařská
fakulta atd. jsou mimo mě. Hlásím se na Masarykovu univerzitu kombinovaná žurnalistika a mediální studia. Zde mám čtyři kombinace, ale
bezpečnostní a strategická studia se žurnalistikou by byl můj sen. Mohla
bych pak být mluvčí třeba Armády ČR nebo doprovázet urostlé vojáky na
mise. 
Dále se hlásím na pajdák, protože mě práce s dětmi baví. Tady mám dvě
přihlášky – Občanská výchova a zeměpis a pak sociální pedagogiku a volný
čas.
Dále se hlásím na dvě hotelové školy a pak na vysokou školu v Dánsku.
Přihlášek mám dost, tak snad něco z toho vyjde. Moc v to doufám. Tak mi
držte pěsti ať si na nějakém z dopisů přečtu - přijímá se.  No ale pokud se
nezadaří, tak svět nekončí.
A přípravy – chodím na přípravné kurzy TSP. Čekají mě všechny typy
zkoušek, co existují
- TSP, SCIO, ZSV, NSZ,… ale ty bohužel.
Abychom mohla všechny kurzy na tyto testy zaplatit, musela bych vykrást
sousední banku.
Jaké je tvé opravdu vysněné povolání?
Všichni si teď budou myslet, že chci být novinářkou.

zdroj: Letní žurnalistická škola K H. Borovského

Ano, představa redakce, Starbucks kávy (Starbucks otevírají i v Brně,
hurá!) a psaní je krásná… Ale ono ani být Batmanovou dívkou není
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k zahození. Ale mým vysněným povoláním je organizovat večírky, oslavy,
plesy, svatby. Proč? Baví mě mít věci pod kontrolou, organizovat,
domlouvat a zařizovat věci, no a upřímně řečeno – kibicovat lidi kolem
sebe. (smích)
Mám také vysněnou práci na „stáří“ – politika. Ano, zní to neuvěřitelně,
že bych tam šla s cílem změnit svět a ne se finančně zajistit.
Nemyslím změnit svět a světový mír, jak říkají modelky. Ale jelikož bydlím
na malém městě plných nekalostí, jsem z toho všeho tady znechucená
a ráda bych, aby se to změnilo. Bohužel si budeme muset počkat,
až pánové ve vysoké politice a také starší voliči budou na onom lepším
světě. Pak zde bude generace s názorem a s chutí něco změnit. Doufám. 
Luci, děkuji moc za rozhovor! Věříme, že ti to s maturitou
i s přijímáním na školy vyjde tak, jak by sis přála. Všichni ti držíme
palce! 
Aneta

Je třeba se radovat z maličkostí
Že neznáte Marušku? Maruška
Horká
je
jednou
z nejmilejších
a nejhodnějších lidí, které znám. Nejen,
že se dobře učí, ale také se věnuje
tvořivé činnosti, hudbě a k tomu všemu
tráví velkou část svého času cestování
s rodinou. Ale jak to všechno zvládá
v posledním ročníku na střední škole?
Popiš nám prosím veškeré své aktivity
a koníčky, které v maturitním ročníku
zvládáš.
Nejradši ze všeho trávím čas na výletech
zdroj: Marie Horká
a u klavíru. Pravidelně navštěvuji kurz
francouzštiny a ZUŠ Alfonse Muchy, kde letos hraji už jenom komorně na
příčnou flétnu a čtyřručně na klavír. Příležitostně si ráda zajdu do divadla,
na koncert nebo si hraji s korálky a příslušnými komponenty, s organzou
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nebo s fimem – většinou se snažím
vytvořit bižuterii. A mj. mě dost baví
nosit se ségrou dřevo. 
Je něco, čeho ses musela letos
vzdát?
To přímo ne, jenom se svým
zálibám
věnuji
méně
často.
Minulý školní rok jsem odabsolvovala
druhý cyklus ve hře na klavír
a příčnou flétnu v místní ZUŠ, takže
to mi vlastně odpadlo samo. Spíš
jsem chtěla zkusit něco nového, ale
k tomu zatím nedošlo…

foto: Marie Horká

Kolik času ti tvé aktivity a koníčky zaberou?
Přestože už nechodím do ZUŠ do sólové výuky, hrát musím co možná
nejčastěji, a motivaci mám dokonce větší – při komorní hře bych svými
chybami kazila společný výkon a „zrazovala“ snahu ostatních.

zdroj: Marie Horká
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Hudbě se věnuji denně, jinak to ani nejde, pokud to má nějak vypadat,
a taky mě to naplňuje, dá se do toho vybít hodně energie, ať už té pozitivní
nebo negativní; za to bižuterii už prakticky nevyrábím. Co se výletování
týče, na to mám vyhrazené neděle – den v týdnu, který trávím výhradně
s rodinou, a to většinou někde v přírodě.
Dá se to všechno vůbec skloubit dohromady se školou?
„Všechno jde, když se chce.“ Bez aktivního odpočinku by to nešlo,
jen je toho zároveň s ostatními povinnostmi hodně, na druhou stranu
aspoň není čas se nudit.
Co maturita? Bojíš se?
Spíš mě to už teď stresuje, ale strach
z maturity si alespoň zatím snažím
nepřipouštět.
A co výběr a příprava na VŠ? Jak to
probíhá?
Přestože je nejvyšší čas na podání
přihlášek,
pořád
nemám
jasno.
Takže žádné
přípravy
vlastně
neprobíhají.
Jaké je tvé opravdu vysněné
povolání?
Vždycky jsem se chtěla stát
krasobruslařkou nebo tančit, ale nikdy
jsem se tomu bohužel nevěnovala. Taky
by mě bavilo malovat, ale k tomu
nemám vlohy. 

zdroj: Marie Horká

Ráda bych Marušce poděkovala za ochotu mi odpovědět
na dotěrné otázky. Samozřejmě přeji mnoho úspěchů
jak u maturitní zkoušky, tak v životě. 
Lucie
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Áďa to je hvězda, která se ti nezdá
Jistě všichni znáte letošní maturantku Adélu Rausovou.
A jelikož vím, že aktivit mimo školu má opravdu hodně, rozhodla
jsem se udělat s ní rozhovor na téma volný čas v maturitním
ročníku. Nevím, jestli se to dá nazvat jako volný čas… možná
aktivity, které má po škole. 
Pro představu, kolik toho všeho
zvládneš… Popiš nám prosím
své veškeré aktivity a koníčky.
Co dělám ve volném čase?
Tak abych to shrnula… Jednou týdně
chodím do angličtiny. Dále navštěvuji
taneční kroužek Orion, kde máme
tréninky 2x týdně. A protože mě
to moc baví, tak jsem od letošního
roku začala v DDM Oslavany
pomáhat učit malinké tanečníky.
Abych měla trochu víc pohybu, tak
mám 2x týdně volejbal a každou
zdroj: Adéla Rausová
středu ráno florbal ve škole
(ten poslední dobou trochu zanedbávám). Závěrem týdne si chodím
zazpívat do sboru a jednou za 14 jezdím do Brna na hodinu zpěvu.
Tohle je takový můj stálý program.
Kolik času ti to všechno
zabere?
Času to zabere opravdu
hodně. To, že zpívám ve sboru,
nejsou jen páteční hodiny,
ale také následné vystupování.
Například v loňském roce jsme
za
půl
roku
odehráli
23 vystoupení s muzikálem
Lví král. Nyní jsou v plném
proudu přípravy na nový
zdroj: Adéla Rausová
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muzikál. Takže musíme mít s dětmi
různá víkendová soustředění, aby se
všechno naučily. Přece jenom naučit
něco 50 dětí různých věkových
kategorií dá někdy docela zabrat.
Občas se zúčastňuji pěveckých
soutěží, a na té poslední jsem se
umístila dobře (soutěž Vémyslickou
lyru vyhrála, pozn. red.) a odměnou
pro ty, kteří byli na předních
příčkách,
bylo
vystupování
s kapelou. Takže to také bylo několik
koncertů, plus zkoušky na ně.
Ovšem celé minulé pololetí jsem
věnovala přípravě na vysokou školu
(JAMU - obor muzikál). Jezdila jsem
do Brna na zpěv, tanec a herectví.
Dá se to všechno vůbec skloubit
zdroj: Adéla Rausová
dohromady se školou?
Popravdě, není moc na výběr. Musí to jít. I když někdy je to vážně
náročné. Na druhou stranu jsem si tyhle
všechny mimoškolní aktivity sama zvolila.
Dělám je moc ráda a určitě bych neměnila 

zdroj: Adéla Rausová

Aktuální otázka: maturita… Bojíš se jí?
Jéje, maturita. Pořád jsem si říkala, jak je
dost času, prostě pohoda. Ani ve třeťáku
jsem tomu nevěnovala žádnou pozornost
a nějak extra jsem se tím nevzrušovala. Až
přišel letošní, maturitní ročník, a už to
taková sranda není. Najednou je tady ta
krutá realita, že za 3 měsíce opravdu
maturuji. Už není cesty zpět. A jak jsem si
pořád říkala, že to nějak dám, tak
momentálně jsem ve fázi, kdy mám pocit, že
to nikdy v životě nemůžu zvládnout. Snad při
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mně v den D budou stát všichni svatí.
Kam se hlásíš na VŠ?
Jak jsem říkala, jezdila jsem na přípravu na herectví, zpěv, tanec, a to
z toho důvodu, že jsem se zkoušela hlásit na JAMU, obor muzikál.
Bohužel na tuhle školu se hlásil velký počet lidí a berou je pár, tak mi to
letos nevyšlo. Rozhodně to budu zkoušet dál. (A je pravda, že ty největší
hvězdy se na takovéto školy dostaly až napodruhé nebo napotřetí, někteří
vůbec. Nezlobila bych se, kdyby to tak u mě bylo.) Každopádně tím, že mě
nepřijali, nastalo nejenom období „ velkého smutku”, ale také období, kam
dál? Protože moje mamka a obě tety jsou učitelky, vždy jsem si říkala, že já
teda rozhodně učitelka nebudu… Nikdy neříkejte nikdy. Podala jsem
si přihlášku na pedagogickou fakultu. Ale aby to nevypadalo, že jsem se
tam přihlásila, protože nemám na výběr. To ne. Já s dětmi pracuji ráda.
Na fakultu jsem si podala přihlášku na více oborů, ale nejradši bych byla,
kdyby mi vyšla kombinace hudebka s angličtinou. (To mi připomíná, že na
hudebku se dělají oborové zkoušky z klavíru, tak místo herectví teď budu
chodit na klavír).

zdroj: Adéla Rausová
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Jaké je tvé opravdu vysněné povolání?
Sním o tom, že jednou budu vystupovat v muzikálech ve velkých
divadlech. Ale vlastně nemám nic proti malým divadlům. Hlavní je být
na jevišti, hrát lidem, a tím jim dělat radost.
No, a pokud to nevyjde, svět se nezboří a já budu ta „nejlepší,
nejhodnější a nejúžasnější” paní učitelka.
A kdybych náhodou nebyla až tak úžasná, spíš hrozná, tak se řídím
heslem: „Oranžová vesta, taky cesta.” (smích)
Moc Ti děkuji za rozhovor a za tvůj čas, protože ho opravdu
nemáš moc na rozdávání. Držíme palce, ať ti vše - jak maturita,
tak i přijímačky - dopadne podle tvých představ! 
Aneta

Běžíme k cíli
Orientační běh – disciplína náročná
nejen na fyzickou zdatnost a vytrvalost,
ale také na schopnost okamžitého
jednání a dobré orientace v neznámém
prostředí.
Představuji
vám
dva
studenty
maturitního ročníku, Pavla Ptáčka
a Pavla Záděru, kteří se tomuto sportu
věnují už nemálo let.
Kluci, otázka první – jak jste se vůbec
k tomuto sportu dostali? Vedli vás
k tomu rodiče, nebo jste s koníčkem
začali sami od sebe?
Pavel Z: Rád jsem sportoval už od mala.
Myslím, že jsem vyzkoušel snad všechno. Snad
jenom ty akvabely a domino mě moc
neoslovilo (smích). Všemu jsem se věnoval

zdroj: Pavel Záděra
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pouze okrajově a hledal tu
správnou cestu. Když mi
bylo 12 let, přišel právě tady
Pavel Ptáček, jestli nechci
vyzkoušet
trénink
orientačního běhu. Moc se
mi to zalíbilo, vyzkoušel jsem
i první závody a u sportu
zůstal.
Pavel
P:
Vzhledem
k tomu, že můj táta se
orienťáku věnuje skoro celý
zdroj: Pavel Záděra
život, tak jsem jako dítě
neměl moc na vybranou. Samozřejmě jsem zkoušel i jiné sporty, ale
nakonec jsem u orientačního běhu zůstal.
Kolik času sportu věnujete?
Pavel Z: Mám tréninky každý den. Každá tréninková fáze mi zabere
zhruba kolem hodiny a půl. Tréninkový týden vyvrcholí o víkendu, kdy
mám většinou závody. Často jezdím i na
soustředění, kde jsou fáze dvakrát
denně.
Pavel P: Trénovat se snažíme každý
den, odhadem tak hodinu denně.
Samozřejmě také hodně záleží na dalších
okolnostech, jako jsou škola nebo jiné
aktuální problémy.
Byly pro vás začátky těžké, anebo
jste už od dětství cítili, že tohle je
přesně pro vás, zkrátka „vaše
parketa“?
Pavel Z: V tomto sportu jsou začátky
relativně těžké, protože se člověk musí
naučit číst mapu. Podle mě je důležité
začít už od útlého dětství, protože
s přibývajícím věkem roste i obtížnost

zdroj: Pavel Ptáček
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tratí. Člověk se párkrát pořádně ztratí, ale nesmí se nechat odradit
a vydržet. S během jsem nikdy moc problémy neměl, ale závod někdy
pokazila mapová chyba. Za těch pár let jsem se už většinu naučil, i když
pořád je co zlepšovat.
Pavel P: Myslím, že orientační běh mě bavil už tehdy, ale samozřejmě
jsem jako většina kluků zkoušel hrát fotbal, se kterým jsem po roce přestal.
Odehrál jsem asi 2 zápasy, protože na zbytek jsem neměl čas, právě kvůli
závodům v orienťáku. Potom jsem ještě čas od času hrával florbal, což mi
zůstalo až dodnes.
Jaké největší úspěchy jste
dosud zaznamenali? Vedla
k nim dlouhá cesta?
Pavel Z: Mým největším
dosavadním úspěchem je
letošní 4. místo na Mistrovství
ČR ve sprintu ve Znojmě. Jako
další úspěch počítám účast s
českou
reprezentací
na
Evropském juniorském poháru
v Belgii a 9. místo v
zdroj: Pavel Záděra
republikovém žebříčku juniorů
pro rok 2014. V loňském roce bych vyzdvihl 3. místo v Českém poháru
štafet. Je za tím spousta dřiny a běhaní např. v dešti, ale jako v každém
sportu není nic zadarmo a bez tréninku to nejde.
Pavel P: Když jsem byl menší, tak 2. místo na MČR Družstev, 3. místo
v závodě Českého poháru štafet společně s Pavlem. V současnosti je tu
spousta výsledků kolem 10. místa. Na vyloženě ohromující výsledek zatím
čekám. Uvidíme, třeba se příští rok konečně něco podaří.
Koníček, jako je sport, je určitě časově náročný. I když by se dalo
říct, že fyzická aktivita je protikladem k zájmům týkající se
duševní činnosti, je určitě těžké vše skloubit dohromady.
Jak to zvládáte teď, když jde do tuhého? Přece jenom maturitní
ročník a příprava na vysokou školu je věc, která se dotýká snad
každého v našem věku. Je proto těžké si tento koníček nadále
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udržet, anebo vám naopak pomáhá utéct z každodenního
stereotypu?
Pavel Z: Tento rok je toho opravdu hodně. Příprava na maturitu,
přípravné kurzy na VŠ a do toho tréninky a závody…
Ale nikdy jsem o ukončení neuvažoval, protože se to zatím dá zvládat.
Navíc je to dobrý způsob na odreagování a pročištění hlavy.
Pavel P: Myslím, že zatím to
zvládám celkem bez problému.
Přece jen je teprve listopad a ten
pravý stres přijde až na přelomu
dubna a května, kdy opravdu začne
pořádný stres. Ale musel jsem
například oželet některé podzimní
závody kvůli přípravným kurzům na
VŠ, takže úplně bez obětí to
rozhodně není.
Čemu dáváte přednost –
závodění, nebo škole?
Pavel Z: Ani jednomu. Snažím se
zvládat oboje stejně dobře, protože
vím, že vzdělání je důležité. Nikdy
bych
nechtěl
kvůli
sportu
zanedbávat školu (smích).
Pavel P: Dřív jsem radši závodil,
než chodil školy, ale letos bych řekl,
zdroj: Pavel Záděra
že je to tak 50 na 50. Rozhoduje se
hlavně podle toho, o co přijdu svou absencí ve škole a jak je konkrétní
závod důležitý.
Jaké pocity u vás převládají, když závodíte? Touha po vítězství,
strach z neúspěchu, a nebo se naopak natolik soustředíte na běh,
že na takové myšlenky nezbývá prostor?
Pavel Z: Většinou jsem zabraný do samotného závodu, takže nad ničím
jiným nepřemýšlím. Samozřejmě slovo „předzávodní nervozita“ dobře
znám. Vždycky se snažím podat co nejlepší výkon.
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Pavel P: Vždy se snažím běžet co nejlépe a soustředit se na závod.
Většinou, když začnu přemýšlet nad něčím jiným, udělám v brzké době
chyby a dobře rozběhnutý závod je pryč. Nejdůležitější je, abych si v cíli
mohl říct: „Paráda, dneska jsem to zaběhl fakt dobře!“.
Zažili jste někdy situaci, kdy jste se cítili doopravdy na pokraji
svých sil?
Pavel Z: Ano, když dopíjím své třetí kafe a učím se dlouho do noci
(smích).
Pavel P: Párkrát jsem toho měl už docela dost, ale pořád ještě bylo
z čeho brát. Myslím, že ty horší chvíle ještě přijdou.
A jak to plánujete s orientačním během nadále? Plánujete
sportovat i při studiu na vysoké škole?
Pavel Z: Určitě bych rád pokračoval, ale nevím, kam se dostanu. A jestli
to půjde časově? To těžko říct!
Pavel P: Já bych se chtěl orienťáku věnovat i nadále, ale uvidíme, jak to
půjde skloubit s VŠ. Přece jenom medicína, na kterou bych se chtěl dostat,
není jednoduchá.
Jaké je vaše vysněné povolání? Dokážete si představit, že byste
se vydali na dráhu profesionálního sportovce?
Pavel Z: Mým vysněným povoláním je
zubař. V ČR to ani nejde, protože tento
druh sportu není mezi uznanými na
olympiádě. Neznám nikoho, kdo by se
tím živil.
Pavel P: Jak jsem uvedl výše, budu
zkoušet doktořinu, ale určitě nepůjdu
dráhou
profesionálního
sportovce.
Orientační běh se v současné době
profesionálně dělat nedá. Ani nejlepší
světový závodníci nejsou schopni se
během uživit.
zdroj: Pavel Záděra
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A na závěr, co byste poradili
čtenářům, kteří buď se sportem
začínají, anebo by začít chtěli? Jak
moc je podle vás důležitá
pohybová aktivita v životě
teenagera?
Nepřijde
vám,
že dnešní
generace
sportuje
méně, než by měla?
Pavel Z: Začít a vydržet!
Myslím, že sportujících lidí ubývá,
což je škoda.
foto: Barbora Levíčková
Pavel P: Samozřejmě, že dříve
sportovala mládež mnohem více, ale přijde mi, že poslední dobou je v ČR
snaha opět podporovat mládež a vést lidi ke sportu. Je úplně jedno, na
jaké úrovni sport děláte. Nejdůležitější ze všeho je, aby vás ten sport bavil.
Hlavně to nevzdejte po prvním problému, který vás potká 
Klukům moc děkuji za čas a ochotu odpovídat na otázky. Přeji jim
hodně štěstí nejen v oblasti orientačního běhu, závodů a sportu vůbec,
ale i v jejich budoucím studiu. A pevně doufám, že o nich ještě uslyšíme!

Martina

Ondřejova party hrad
Všichni známe Ondřeje. Je to člověk s
vlastními názory, s určitým pohledem na
svět a své okolí. Já ho znám také jako
náladového kluka, u kterého nikdy
nevím, co čekat a čím mě zase překvapí či
pobaví. Rozhodně však patří mezi lidi,
kterých si cením a s nimiž ráda trávím
čas. A to je myslím si dost pádný důvod,
proč jsem s ním udělala následující
rozhovor. 
zdroj: Ondřej Zeman
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Popiš nám veškeré své aktivity
a koníčky, které v maturitním
ročníku zvládáš.
Momentálně se věnuji nejvíce
asi třem věcem. Jednak jsou to
příležitostné brigády ve stánkovém
prodeji a v expedičním skladu, pak
vedení herního serveru a správě
jeho
webu
a
nejúnavnější
a zároveň asi nejvíce naplňující je
sport. Věnuji se bojovému sportu
Krav Maga.

zdroj: Ondřej Zeman

Je něco, čeho ses musel letos vzdát?
V minulém roce jsem se ještě stíhal věnovat ZUŠkám. Hrál jsem
na saxofon a bicí. Sice si občas na oba nástroje zahraju, ale jak mě k tomu
nic co týden nenutí, hraju málokdy.
Kolik času ti tvé aktivity a koníčky zaberou?
O víkendech mám díky brigádě na prodejních akcích a starání se o web
serveru o zábavu postaráno. Krav Maga mi vezme dost času už jen
dojížděním do Brna, jinak ji mám dvakrát týdně a každý den po ní jsem
skoro nepoužitelný, protože nám tam fakt dávají do těla.
Dá se to všechno vůbec skloubit dohromady se školou?
Téměř ne. Čas ve škole mi často přijde jako neúčelně zabitý.
Místo předmětů, ze kterých nematuruji, bych mohl doma dělat nějakou
užitečnou práci nebo dospávat. Mám celkem problém usínat před půlnocí,
takže spím obvykle tak šest hodin denně, což mi vůbec nedělá dobře. Do
školy chodím jen kvůli maturitním předmětům. Kdybych na zbytek
nemusel, měl bych víc času na koníčky, práci a sport… prostě na ty důležité
věci.
Co maturita? Bojíš se?
Do svaťáku času dost!
… ne, vážně, občas mám stavy hrozné paniky, ale když si řeknu, že to
dalo tolik lidí přede mnou, tak mám asi celkem solidní šance to dát.
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zdroj: Ondřej Zeman

A co výběr a příprava na VŠ? Jak to probíhá?
Do prosince jsem vlastně neměl jasno, kam půjdu. Osm let jsem celkem
věřil tomu, že půjdu na techniku, ale poslední roky jsem si víc a víc
uvědomoval, že mě to táhne k dějepisu a filozofování o ideálním
politickém uspořádání. Přihlášky jsem si nahodil na Politologii v kombinaci
s Bezpečnostními a strategickými studii na Fakultě sociálních studií
na Masaryčce, pak na Materiálovou chemii na VUT a konečně taky na
Fakultu informačních technologií. Dá se říct, že od každého trochu. Je sice
málo lidí, kteří spojují humanitní studia s technickým myšlením,
ale nemyslím si, že „humka“ je prostě škola o ničem, a určitě tam svou
lásku k analytickému přístupu k věcem využiju, takže politologii beru jako
nejlepší možnost ze všech.
Jaké je tvé opravdu vysněné povolání?
Ovoce do Jogobelly, popřípadě mafián a drogový dealer. Jo, a taky
Ironman!
Ondrovi moc děkuji, že si na mě našel chvilku času a ochotně mi
odpověděl na všechny otázky. Přeji mu samé dobré věci a štěstí
u maturity. Rozhodně si myslím, že se Ondra ve světě neztratí. 
Lucie
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Průzkumnice Islandu
Jistě všichni víte, že se naše bývalá paní učitelka
Michala Krestýnová rozhodla strávit jeden rok na Islandu. Vše si
„obhlédla“ loni o Vánocích, kdy se vydala prozkoumat Island, jeho
přírodu i památky. A protože se moc často nestává, že by se někdo
v mém okolí sbalil, odjel do úplně jiné země, která toho navíc moc
podobného jako Česká republika nemá, napadlo mě udělat
rozhovor právě s ní…

foto: Michaela Krestýnová

Ráda cestujete… Kde všude jste vlastně už byla?
Nerada bych Vás unudila hned na začátku, ale dohromady to bylo kolem
20 zatím jen evropských zemí.
Výčtem: Polsko, Slovensko, Německo, Rakousko, Anglie, Holandsko,
Lucembursko, Francie, Španělsko, Monako, Švýcarsko, Itálie, Vatikán, San
Marino, Řecko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Ukrajina,
Bulharsko, Rumunsko, Turecko, Maďarsko.
Když vynecháme Island, kde to bylo nejzajímavější?
Nejzajímavější a nejhezčí zážitky asi nedokážu vybrat. Snad jen pár
historek z cest…
Když se ráno probudíte na nádraží v Athénách a nádražák vám přinese
čerstvé mléko na snídani (protože takové exoty tady spát ještě neviděl),
nebo když vám děda na Sicílii v Taormíně doslova vnutí broskve, protože
vypadáte (asi) sympaticky. Když večer někde ulehnete a ráno se probudíte
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vedle injekčních stříkaček, uvědomíte si, že jste si v noci asi nevybrali to
nejlepší místo…
Nebo hledáte-li nocleh a cizí chlápek vás nechá zavolat, uvaří čaj
a nabídne koláček, protože z toho kola vypadáte fakt vyčerpaně.
Na druhou stranu strach jako takový si ze svých cest nevybavuji, možná
velice rychle vyprchal. Anebo mám prostě v životě štěstí.
Proč jste se rozhodla žít rok právě na Islandu?
Z těch dvaceti zemí, které jsem navštívila, tady na mě něco dýchlo, že
tohle je to, co chci. Nikdy před tím jsem ten pocit nezažila, ale tady je vše
možné a nic není problém. Co chceš, to uděláš. Přesto, že chci ještě něco
procestovat, tak tady jsem domov opravdu našla.

foto: Michaela Krestýnová

Co je náplň Vašeho dne?
Možná bych to pozměnila na týden. Hlídám zde dvě děti, takže kolem
sedmé ráno všechny vzbudit, pokud už nejsou vzhůru. Vehnat malého do
koupelny, nachystat mu svačinu, pomoci mu se obléct. Naskládat se do
auta a vyrazit. Není to daleko, ale je tady zima, a když chodíte pěšky, tak
vám většinou nabídnou, že vás někdo sveze. Ve škole se všichni hrdě
zdravíme, protože se tu všichni znají nebo jsou rodina. Do školy se nesmí
nosit mobil, když ho někdo uvidí, tak se okamžitě zabavuje
(velice sympatické pravidlo). Pak trávím většinou jednu až dvě hodiny s
prvňáčky. Dostanu vždy pár ke stolečku a společně pracujeme nebo čteme.
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Kdybych se takhle chovala k dětem v české škole, tak už stojím před
soudem, protože tu děti vyžadují spoustu doteků. Tady je to normální je
pohladit, obejmout. Škola tu začíná 8:10, věčně se svačí a je přestávka.
Hodina má jen 40 minut a nikam se nespěchá.
Pak jedu domů, trošku poklidím dům nebo jdu ke kamarádce Litevce na
pokec, teď se snažím najít práci, protože mám celkem dost volného času.
Kolem druhé vyzvedávám starší dítě, kolem čtvrté mladší z družiny.
Odpoledne hraní, učení, svačina. Večer vymyslet nějakou večeři, což je
někdy boj. Přečíst knížku před spaním. A pak si užít chvilku ticha, kdy děti
spí. Řekla bych, že jsem zapadla až až. Je teď ze mě maminka.
Ve chvílích volna chodíme na krátké či delší procházky nebo na bazén
(všechny bazény jsou venkovní s teplou vodou), hrajeme fotbal, karty,
nebo chodíme na návštěvy…
Na co jste si musela hodně dlouho zvykat?
Vůbec na nic! Všechno je tu tak přirozené a samozřejmé (alespoň pro
mě). Možná snad jen na puberťáka, se kterým to doslova „tříská“.
Možnou kuriozitou jsou občas večeře. Kakaová polévka se šlehačkou a do
toho si namáčeli chleba se šunkou. To byla zatím největší pikantnost.
Jinak rozdíly bohužel smazává globalizace a fast foody. Lidé jsou zde
vesměs vstřícní a byli na mě ze začátku hodně zvědaví. Takže s většinou
z nich se zdravíme a máváme na sebe. Prohodíme pár slov. Když je vám
něco nabídnuto doporučuji neříkat ne, neboť už vám to většinou znovu
nenabídnou. Jako neustále české nekonečné pobízení.
Je fakt, jsem tu trochu jiná, protože má věková kategorie tu má
minimálně dvě děti.
Co mě trochu mrzí, je tu strašně moc Poláků, takže se nedivím, že je tu
prý i nějaký rasismus proti přistěhovalcům, ale kde dnes není… Je jich tu
ale tolik, že se nemusí učit islandštinu, protože tu mají vlastní komunitu.
Naštěstí já jsem mezi samými rodilými Islanďany.
Všichni tu mají minimálně jedno auto. Většinou nějaký teréňák a pak
něco navíc. Taky tu má každá rodina nějakou menší loďku, aby mohli
chytat ryby. Protože paradoxem Islandu je, že je sice předním vývozcem
ryb, ale pro Islanďany jsou cenově v obchodech příliš drahé. Což platí
i o ostatním mase (hlavně skopovém). Chodit pěšky se tu moc nenosí,
ale je milé, že jste všem ukradení, co děláte a nikdo se o vás nestará.
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Naučila jste se už něco v islandštině?
V tomto směru jsem na sebe víc než hrdá. Sice jak s oblibou říkám
„Ég tala islensku líkur sex ára krakkar.“ („Mluvím islandsky jako šestileté
děti.“). Nějak si nelámu hlavu s gramatickými pravidly, ale na to, že jsem
jen samouk a do kurzu z časových důvodů chodit nemůžu, tak už jsem
kategorie mírně pokročilí. Docela hodně rozumím. A v hlavě se mi míchají
čeština, angličtina a islandština.
Z velké části dokážu přečíst a porozumět textu, dětské knížky zvládám
bez problémů, ale výslovnost někdy zaostává. Tato čtyři písmenka jsou pro
mě občas záhadou ð, þ, æ, ö i když už si s nimi dokážu poradit. Trošku mi
dělá
problém
sladký
(„sætt“)
a
roztomilý
(„sættur").
Většinou se mi povede o cukru říct, že je roztomilý…
„Hvað ert þu að gera?“ („Co děláš?“)
„Ég er svangur.“ („Já mám hlad.“) pro mužský rod
„Ég er svöng.“ („Já mám hlad“) pro ženský rod
„Fara til í skólan.“ („Jedeme do školy.“)

foto: Michaela Krestýnová

Jaké je na Islandu počasí?
To byste si měli odvodit s hodin zeměpisu!  Například 29. 10. 2014 4°C v noci, 2°C přes den, polojasno. Když už jsou limity znečištění z erupce
Holuhraun s jedovatým SO2 příliš vysoké, tak dostanete upozornění i na
mobil a do schránky. Druhý den se vyjasnilo, ochladilo a v noci neskutečné
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divadlo v podobě polární záře. Teď dva dny prší tak, že než dojdete
5 metrů k autu, jste „durch“.
Možná ještě stojí za to, že léto bylo opravdu vydařené tričko a opálení
jak z Chorvatska.
Hlídáte dvě děti. Máte čas i cestovat?
Ano. Sama jsem měla možnost objet sever a severovýchod (Ákureyri,
Husavík) a všechno, co se dalo po cestě vidět (jezero Mývatn, Goddafoss,
Hverir). Teď za týden letím na prodloužený víkend do Reykjavíku a mám
v plánu objet západní fjordy, když počasí dovolí.
Pokud má „taťka“ volno, konají se nějaké rodinné výlety (už zmiňovaný
Holuhraun, u nás se o tom mluví spíš jako Bárðarbunga). Všechno je tu na
naše poměry daleko, takže cestuji i nakupovat přes kopec.
Jaký je Váš největší zážitek?
Byli jsme v malém fjordu (Mjóifjordur), kde žije kolem 20 obyvatel na
křtinách a svatbě, malé rodinná záležitost. V zimě se zásobují jen lodí.
Když mi k narozeninám zpíval celý dům v islandštině, poprvé vidět
polární záři, pozorovat kytovce lovící ve fjordu. Dvě děti, dvě ženy = čtyři
jazyky (angličtina, islandština, litevština, polština). V podstatě každý den je
nějaký nový zážitek. Těžko vybrat největší…
Je Vám už po Česku smutno?
Možná až překvapivě, Česko mi vůbec, ale vůbec nechybí. Možná je po
třech měsících ještě brzy, ale já se od začátku cítila, že se vracím domů.
A taky tady doma jsem. Do budoucna bych tu chtěla žít, ale v plánu je ještě
cestovat. Pozvání na Pobřeží slonoviny a do Japonska se přece jen tak
neodmítá. A v plánu jsou i další země, které si nechám zatím pro sebe.
Myšlenka návratu do Česka je pro mě teď nepředstavitelná. Takže bez
smutku vstříc novým zážitkům!
Děkuji Vám za rozhovor a přeju pevné nervy s dětmi a co nejvíc
nových zážitků!
Během rozhovoru mně paní učitelka naznačila, že pokud bude mít
někdo zájem si dopisovat: mysis@email.cz
Aneta
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JÁ, ŠIROKÝ BYSTROZRAKÝ
Filip Široký, student třetího ročníku našeho gymnázia, vám zde představí
nepředstavitelné.

Vesmírná odysea
Musíme umřít? Jsou ve vesmíru bytosti, které žijí věčně, plující
nekonečnou cestou po řece času?
Život sám zasílá své vlastní příběhy napříč miliardami let. Je to poselství,
které si každý z nás nese v sobě, vepsané do každé buňky svého těla.
V genetickém kódu, v jazyce, kterému rozumí veškerý život na Zemi,
a možná i dál. Každý žijící tvor je dílo napsané přírodou a editované
evolucí. Původní poselství života je kopírováno znovu a znovu už víc než
3 miliardy let. Jenomže odkud to poselství pochází?
Možná, že to začalo v mělkém, prosluněném jezírku, kde začaly
molekuly bohaté na uhlík nějakým způsobem využívat energii k vytváření
vlastních kopií. Některé typy byly ve vytváření kopií lepší. Soupeřící
molekuly se staly složitější. Evoluce a život sám byl v plném proudu.
Nebo je možné, že by život na Zemi přicestoval jakoby stopem?
Při srovnání složení meteoritu Nakhla, který dopadl na Zemi roku 1911
s informacemi získanými ze sond analyzující planetu Mars, vědci zjistili
zarážející podobnost mezi složením plynů v meteoritu a na Marsu.
Meteorit tedy mohl pocházet jen z jednoho místa, a tím byl Mars. Asi před
miliardou let narazil do Marsu asteroid, který v něm vytvořil obrovský
kráter. Spoustu úlomků bylo vyvrženo zpátky do kosmu, kde obíhaly kolem
Slunce do té doby, než malá část meteoritů narušila klid ve vesničce
Nakhla.
Co je na této skutečnosti zajímavější, je to, že takový meteorit může být
bezpečným úkrytem pro mikroskopický náklad „semen života“, jakási
meziplanetární archa. Kameny jsou povětšinou porézní, plné malinkých
skulin a puklin, kde život může cestovat jako černý pasažér.
Dále víme, že některé bakterie jsou schopné přežít extrémní výkyvy
teplot, vakuum, ale i radiaci z kosmu. Pokud život může snášet útrapy ve
vesmíru a zároveň je přestát po celá statisíciletí, jako třeba nedávno
nalezení a zpět po osm milion let dlouhém spánku k životu probuzení
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mikrobi v antarktických ledech,
pak se život může vozit
přirozeným
meziplanetárním
přepravním systémem ze světa
na svět. Je tedy možné, že naši
mikrobiální předkové strávili
nějaký čas ve vesmíru a že Země
nemusí být sama o sobě
místem, kde vznikl život.
Víme tedy, že se mikrobi
mohou schovat v kamenech
a přežít cestu z planety na
planetu. Ale co takhle cesta
z hvězdy na hvězdu, jakási
zdroj: Klipart Microsoft Word
mezihvězdná odysea? Jednou z možností by bylo vytvoření nebo využití
trhliny v časoprostoru, tzv. červí díry, čehož bylo využito v posledním
povedeném Nolanově snímku Interstellar. Tyto časoprostorové trhliny ale
bohužel jsou (a pravděpodobně zůstanou) jen na poli sci-fi. Existuje ale
mnohem důvěryhodnější možný scénář, který by mohl způsobit „oplození“
planet nejen v rámci jedné hvězdné soustavy, ale i galaxie, o němž nemám
prostor se dál rozepisovat.
Jsou tam někde venku bytosti, jako jsme my? Pokládají si tytéž otázky?
Sdílí naše obavy? Jak pozitivní, tak negativní odpovědi na tyto otázky by
byly stejně strašidelné a zároveň fascinující. Pokud existují, kde jsou?
Jak o sobě mohou dát vědět? Jak jsme poprvé oznámili naši přítomnost
v galaxii my? Od druhé poloviny 20. století jsme začali naplno využívat
rádiové vlny. Všechno toto neustále produkované elektromagnetické
vlnění vytváří ohromnou sféru rádiových vln, která se od Země rozšiřuje do
všech směrů. Naše příběhy vysíláme do vesmíru už více než 70 let.
Čelní vlna těchto signálů se už převalila přes tisíce planet jiných hvězd.
Pokud je některý z těchto světů domovem civilizace s radioteleskopy,
mohli by už o nás vědět. Pro případ, že by nějaká taková civilizace vysílala
podobné signály, máme radioteleskopy vlastní, které jsou omezené na
určité části oblohy. Pátráme od roku 1960, ale zatím bez úspěchu. Není to
ale důvod věšet zcela hlavu. Mohli jsme promeškat mimozemský signál,
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když jsme se dívali na špatné místo v nevhodnou dobu. Navíc jsme
naslouchali jenom nepatrnému zlomku planet „blízkých“ hvězd v naší
galaxii.
A možná máme i jiný problém. Do jisté míry jsme omezeni délkou naší
existence a omezeními naší techniky. Rádiové a televizní vysílání může být
jen přechodná fáze v našem technologickém rozvoji. Když si představíme
cizí civilizace vysílající signály radioteleskopy, lišíme se nějak od dřívějších
generací, které si představovaly výstřel dělového granátu na Měsíc?
Civilizace i o málo vyspělejší nežli naše už možná pokročily k nějaké jiné
metodě komunikace, kterou teprve musíme objevit, či si ji dokonce teprve
představit. Jejich zprávy už možná kolem nás právě teď víří, jenže nemáme
prostředky na to, abychom je vnímali – podobně, jako jsme neměli před
sto lety prostředky k vnímání různých druhů záření.
Existuje však jiná znepokojivá eventualita, a to, že civilizace jako jiné
živé věci mohou žít tak dlouho, dokud nezaniknou kvůli přírodním
procesům, nebo násilím či vlastním přičiněním.
Jestli vůbec někdy učiníme kontakt s inteligentním mimozemským
životem, může záviset na zásadní otázce. Jaká je pravděpodobná životnost
civilizace? Když si uvědomíme poměr časových intervalů výskytu
inteligentního života na Zemi, či dokonce života schopného zachytit
rádiové vlny ku době existence samotné planety, získáme velmi malou
hodnotu, a tím i velmi malou pravděpodobnost výskytu inteligentního
života i na takové planetě, kde víme, že je život možný. Není se tedy
opravdu čemu divit, že jsme zatím žádnou odezvu na naše vesmírné volání
nezaznamenali.
Taková civilizace může navíc zaniknout mnoha způsoby. Začneme těmi,
které bychom dosud nemohli nijak ovlivnit. Výbuch supernovy, jejíž
kosmická radiace by roztrhala ochrannou ozonovou vrstvu zemské
atmosféry. Dále výbuch vulkánů, srážka s asteroidem apod. Mnoho jiných
přírodních katastrof by již dnes dokázalo lidstvo odvrátit. Technologie nás
ale může postupem času zachránit snad od všech přírodních pohrom.
S lepšími technologiemi ale často vzrůstá riziko katastrof způsobených
člověkem.
Jak je to tedy s civilizacemi, které se zničí samy? Naše ekonomické
systémy se tvořily v době, kdy Země a její vzduch, řeky, oceány a půda se
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zdály být nevyčerpatelné. Vyvinuly se dávno předtím, než jsme pochopili,
že Země je sevřený organismus. Všechny jsou založené na jednom - zisk,
a tudíž se soustředí na krátkodobý výnos. Současné ekonomické systémy,
ať už se zakládají na čemkoli, nemají žádné zabudované mechanismy
k ochraně našich potomků už 100 let po nás. V jednom ohledu máme
výhodu před lidmi starověké
Mezopotámie. Na rozdíl od nich
chápeme, co se s naším světem děje.
Například,
že
vypouštíme
skleníkové plyny do naší atmosféry
v množství, jaké Země milion let
nezažila. Dále je tu vědecký
konsensus, že destabilizujeme naše
klima. Přesto jako by naše civilizace
setrvávala v sebezapírání, v jakési
paralýze. Existuje nesoulad mezi tím,
co víme, a tím, jak konáme.
Schopnost přizpůsobení našeho
zdroj: Klipart Microsoft Word
chování změnám je nejpřesnější
definice inteligence, jakou doposud znám. Pokud je naše vyšší inteligence
znakem našeho druhu, pak bychom ji měli využívat jako ostatní živí
tvorové využívají svých osobitých výhod, aby zajistili úspěch svým
potomkům, předání svého dědictví.
Lidská inteligence je samozřejmě nedokonalá. Lehkost, s jakou může být
ovlivněna, přehlcena, či potlačena jinými vrozenými sklony, někdy taktéž
maskovanými jako rozum sám, je znepokojivá. Z mnoha občanů se tak
mohou lehce stát ovčané. Pokud je však inteligence naší jedinou výhodou,
musíme se naučit lépe ji používat. Zostřit ji. Porozumět jejím omezením
a nedostatkům. Používat ji jako kočky používají kradmost před útokem.
Jako pakobylky používají svou kamufláž. Vytvořit z ní nástroj našeho
přežití. Pokud tak učiníme, můžeme vyřešit téměř jakýkoli problém,
kterému kdy budeme čelit.
Události lidstva odkazují na příliš mnoho proměnných, příliš mnoho
nejistot, než abychom mohli učinit přesná vědecká tvrzení o naší
budoucnosti. Můžeme však snít. Jakmile budeme připraveni osídlit nejbližší
50

planetární soustavy, budeme muset projít změnou. Prosté plynutí tolika
generací nás změní. Nutnost nás změní. Jsme přece přizpůsobivý druh.
My to nebudeme, kdo dosáhne Alfu Centauri a další blízké hvězdné
soustavy v našich mezihvězdných archách. Bude to stejný druh jako my, ale
bude mít víc z našich silných stránek a méně z těch slabších.
Bude sebejistější, prozíravější, schopnější a moudřejší. Poněvadž přes
všechna naše selhání jsme my, lidé, schopni velkých věcí.
Jakých nových divů netušených v naší době dosáhneme v příští
generaci? A té další? Jak daleko náš kočovný druh doputuje do konce
příštího století a tisíciletí? Naši vzdálení potomci žijící na mnoha světech,
v celé sluneční soustavě i mimo ni budou spojeni svým společným
dědictvím, vztahem ke své domovské planetě. Budou se upřeně dívat
vzhůru a usilovně pátrat po modré tečce na obloze s vědomím, že právě
ona kdysi byla alma mater jejich předků. Budou žasnout nad zranitelností
našeho tehdejšího potenciálu, nad našimi skromnými začátky.
Žasnout nad tím, kolik řek jsme museli přejít, než jsme našli svou cestu.
Filip
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ŠÁLEK ÚSPĚCHU
Je velice důležité se umět zastavit a uvědomit si věci kolem sebe a přijít
na to, že všechno, o co se obáváme, z čeho vlastně máme stres, není zase
tak důležité a nezvladatelné. Bereme tyto věci až moc vážně a ve všem
chceme být úspěšní, ale někdy je toho na nás moc. Měli bychom si tedy
zachovat chladnou hlavu a já se vám pokusím pomoci.

Jak to všechno zvládnout?
Mohla bych vám tu povídat o tolika věcech, ale je těžké vzít tu správnou
myšlenku a vypsat vám ji sem. Ale na něco jsem přece jen přišla. Na něco,
co nám všem dělá problémy,
ať už jsme studenti či
pracující lidé. Čas. Ano, kdo
by s tím neměl problém?
„Nestíhám tohle, nestíhám
támhleto…“ Začala bych tedy
tím, jak zařídit, aby se ráno
stalo
vaší nejoblíbenější
součástí dne. Stačí jen tak
málo…
PROČ?!








Uděláte ráno více věcí.
Zjistíte, že máte o hodně delší den.
Váš život získá řád.
Budete mít čas cvičit.
Budete mít více času na úpravu.
Kvalitnější spánek.
Budete více optimističtí a zvládnete životní problémy lépe.
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PŘIVSTAT SI
Za tohle mě budete asi nenávidět, ale vážně to
zkuste. Vím, zdá se to být neuvěřitelné, ale opravdu
to pomůže. Víte kolik času tím získáte? Nebudete
muset dělat všechno na poslední chvíli a ještě si
stihnete zpříjemnit ráno přečtením své oblíbené
knihy, jako to dělám já. Dokonce si stihnete ustlat
i postel!
zdroj: Klipart Microsoft Word

Tip.: Nedovolte, aby vám vstávání zkazilo celý den. Myslete pozitivně.
"Ráno vstanu, udělám si vynikající snídani,
upravím se, něco si přečtu, nachystám si
věci a odejdu do práce/školy." Spěte
alespoň 8 hodin (7), když přece jenom
nestihnete práci -Nejlepší je učit se ráno- .
Přirozeně se má za tmy spát a ve dne být
vzhůru, jenom naše civilizace to není
schopna pochopit.
JÁ, JÁ… JENOM JÁ
Jestliže máte školu/práci na 7 či na 8 je to
těžší, ale čas si na sebe ráno prostě udělat musíte, abyste nebyla ve
zbytečné stresu. Nalakujte si nehty, přečtěte časopis/noviny, zacvičte si…
MYSLETE POZITIVNĚ A MĚJTE RADOST Z DALŠÍHO RÁNA
Před spaním myslete na to jakou skvělou snídani si zítra dáte, že si
k ranní kávě přečtete kus své oblíbené knihy, že si dokončíte práci, kterou
máte mít až za několik dní, ale když už bude ten čas, myslete na pracovní
oběd se sexy klientem. Nebo ráno, že odpoledne vyrazíte ven s přáteli, do
kina s přítelem, jdete ke kadeřnici, na první rande a proto byste si neměla
znepříjemnit ráno nějakou honičkou a stresem z toho, že to nestihnete
a že všechno ve škole bude stát za nic, že je v práci strašný šéf nebo hrozný
kolektiv. Myslete na to, že jste si koupila nové šaty a musíte ukázat světu
jak skvěle se cítíte. Uznejte, život není natolik dlouhý, abychom ve všem
hledali to záporné. Vždy se vyplatí myslet pozitivně a obzvláště i na sebe,
protože na to se opravdu zapomíná.
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Každý z nás je bohužel vystavený stresu, když ne každý, tak drtivá
většino ano. Proto jsem se snažila napsat něco o tom, jak to zmírnit.
SNÍDANĚ

Je jeden z nejzákladnějších jídel dne. Doplnit energii musíte hned ráno a
to je přesně to, co potřebujete. I já nesnídala a cítila jsem se strašně, jsem
velice ráda, že jsem si navykla snídat každý den. Teď už se bez toho
neobejdu! Věřte mi nebo ne, ale vážně vám to pomůže zvládat situace,
které pro vás byli doposud obtížné.
Tip.: Když se nestihnete ráno nasnídat, vezměte si ji s
sebou. Ovoce, bílý jogurt si zabalte a zelený čaj dejte do
termosky.

DOSTATEK TEKUTIN
Je to perfektní proti únavě! Věřte mi, že bych vám
sem nepsala nic, co bych neměla z vlastní zkušenosti
ověřené. Však je známo, že pocit únavy je hlavně
důsledkem dehydratace. Ale tělo žádá jediné a to vodu.
Mějte v ruce celý den lahev s vodou. Jestli vám voda
nechutná můžete si do ní kápnout trošku citrónu, je
přeci jasné, že citron pomáhá trávení.
DEJTE SI ČAJ
Jestliže se chcete zbavit stresu a napětí dejte si Chai čaj je to vlastně
černý čaj, mléko a koření- skořice, zázvor, hřebíček, pepř. Navodí pocit
absolutní pohody a dobré nálady.
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Zelený čaj = Dokonalá pleť. Detoxikační
účinky tohoto čaje dělají s pletí hotové
zázraky. Studie prokázali, že napomáhá
léčit akné nebo zarudnutí kůže či ekzémy.
Neutralizuje
toxiny
a
zrychluje
metabolismus. Obsahuje kofein, proto je
dobrý na ráno.

UDĚLEJTE SI RADOST
Kupte si vonnou svíčku, parfém nebo
kytici růží. Navíc díky vůni mozek vykazuje
nárust pozitivních hormonů. Stačí maličkost, kterou si uděláte radost,
můžete si zajít na nákupy, do oblíbené kavárny či do restaurace na skvělý
oběd.
Tip.: Já si jdu zaběhat. Jakmile se cítím nesvá pohyb mě okamžitě
povzbudí a dostane do senzační nálady. Nezkoušeli jste to? Zkuste! Je to
opravdu nádherný pocit, jelikož se při sportu uvolňují hormony štěstí,
skvělá nálada vás nemine.
A konečně má oblíbená část a tou je „Time management“.
1. ŠESTIBODOVÝ SEZNAM
Každý večer si napsat 6 nejdůležitějších věcí, které máte následující den
udělat. Nakonec je seřaďte podle důležitosti. Každé ráno začněte s úkolem
na seznamu a postupujte bod po bodu. Díky tomu, že nepřekročíte více
než 6 věcí denně, opravdu si zapíšete a splníte to nejdůležitější.
2. PRIORITY
Pokud máte chaos v tom, co je a co není důležité, sedněte si večer
hezky k vašemu 6 bodovému seznamu a zrekapitulujte si celý váš den.
Zapište si všechno, co jste dělali z vlastní vůle a co z donucení. Napoví vám
to v tom, jací byste měli být ideálně podle sebe a jací podle ostatních.
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3. NAUČTE SE OMEZOVAT „ŽROUTY" ČASU
Toužíte po vyrýsované postavě, ale nedokážete si
najít půl hodinky času na cvičení? Vezměte si tužku
a papír a zapište si, kolik svého drahocenného času
jste promrhali bezcílným surfováním na internetu,
chatováním s přáteli na Facebooku, Skypu… není to
jen 30 minut, ale hodiny! Naučte se říkat těmto
„žroutům" času NE. Zkuste každý
den tyto sociální stránky a televizi
zdroj: Klipart Microsoft Word
omezovat a postupem času už je
nebudete potřebovat úplně.
4. MAILY A HOVORY VYŘIĎTE CO NEJDŘÍVE
Odpovídejte na vaše zprávy okamžitě a budete to mít z
krku. Je to otázka 5-10 minut každý den, než abyste tam
strávili další hodiny o víkendu. Respektujte, ale soukromí
ostatních a maily odesílejte kolem 14 hodiny a ne o
půlnoci. S hovory je to stejně nejlepší čas je kolem 9-11
před obědem.
5. ZBAVTE SE ZBYTEČNOSTÍ A ZORGANIZUJTE SI
PROSTOR
1 hodinu denně hledáme dokumenty, knihy a jiné věcí.
Takže to co jste neměli už více jak půl roku v ruce, nemá na vašem
pracovním stole ani šuplíku co dělat. Nepoužívané věci vám způsobí
v pracovně jen a jen chaos což nedělá dobře na vaši psychiku. Vyhoďte je,
darujte přátelům nebo charitě. Je potřeba abyste kolem sebe měli opravdu
jen to, co vážně potřebujete ke své práci/učení. Udělejte si vlastní
kartotéku. Pořiďte si krabice na roztřídění předmětů a papírů, speciální
složku na "úkoly", lepící papírky, kartičky na poznámky nebo nápady.
6. PAPÍR, NEBO ELEKTRONIKA?
Pořiďte si elektronický, nebo papírový diář. Mně osobně vyhovuje ten
klasický, tedy papírový. Dnes už se bez něj vážně neobejdu, tyto diáře mám
dva-jeden do školy a druhý doma. Pořiďte si také korkovou nástěnku, na
kterou si přišpendlíte důležité věci. Dobrá je také upomínka v mobilu je
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dobré mít své plány a povinnosti stále na očích jedině tak víte kdy a kde,
či v kolik se mají uskutečnit.
Po každých 60 minutách učení/90 minutách práce si udělejte 10 minut
přestávku. Projděte se, dejte si malou svačinku a získáte další energii.
Sára

HALÓ, HALÓ
Zprávy z domova i ze světa.

Dostanu se?
Vysoká škola. Tato slova si každý gymnaziální student přemílá v hlavě již
od třetího ročníku. Jsou to slova reflektující vyšší cíl, ambice, volnost,
nespoutanost, emancipaci, budoucí profesy a život. Za těmito dvěma slovy
se bohužel skrývá jak strach, tak i nesnesitelná úzkost a spousta
probděných nocí.

Synonymem pro tato podstatná jména je přijímací řízení. Za život si
prožijeme několik zkoušek, které rozhodnou o našem budoucím bytí.
A právě proto jsou tyto zkoušky tolik náročné na naši psychiku.
Naše podvědomí je totiž nebere jako pouhý test, zkoušku našich
schopností, ale spojuje si je s naším cílem, ideálem, v tomto případě s
vysokou školou.
Všechna příjímací řízení jsou koncipovány formou soutěže mezi
kandidáty. O omezená místa na akademické půdě je veliký zájem a my se
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snažíme našimi dovednostmi přesvědčit hodnotitele, že právě mi jsme ti
praví. Díky tomu na nás působí neustávající tlak.
Dá se od něho odprosit? Podle mého názoru se mu uniknout nedá. Za
posední rok jsem prošel celkem šesti testy, které se mě snažili „otestovat“.
Díky mé sporadické přípravě byl stres o to horší. Prví přišly testy OSP.
Ty uchazečům přináší částečnou úlevu v tom, že jsou opakovatelné.
Jiskra po prvním neúspěchu hned nepohasne. Každý další neúspěch sice
člověka srazí na kolena, donutí ho zoufat si, uronit pár slz, ale po chvíli
beznaděje ho částečně i motivuje pokračovat dál a připravovat se o to
lépe. Po několika zmařených pokusech se to konečně povedlo.
Přišel výsledek, který byl pro mé ego alespoň částečně uspokojující.
Neustále jsem si ho přepočítával, hledal tabulky, komparoval a doufal, že
bude stačit. Nestačil…
Nejhorším činitelem, který našemu stresu nahraje, je čas.
Po absolvování testu TSP a všech oborových testů, které následovaly po
anabázi OSP, je nejhorší právě doba čekání na výsledek. Kdy ještě po
maturitní zkoušce nevíte, jestli jste se vůbec dostali na svou vytouženou
školu.
Podle všeho se od stresu nedá oprostit, dá se ale zmírnit? Řekl bych, že
ano. Velmi mi pomohlo neustálé opakování si, že se na tuhle zkoušku se
nedá zcela připravit. Jde o to, být lepší a vědět víc než ostatní, a ne vědět
všechno. Při absolvování testu se v přístupu hodí i určitá dávka apatie.
Nebýt přímo flegmatický, ale přistupovat k němu se zdravím nadhledem.
Zahodit poraženecký přístup a začít věřit v naše schopnosti.
Nejdůležitější pro mě byla podpora mých blízkých. Když to nevycházelo,
drželi mě nad vodou, uchlácholili mě, že se příště už konečně poštěstí,
a slavili, když ta vytoužená chvíle přišla.
Tímto bych chtěl popřát všem, které tento rok přijímací řízení čeká, aby
nevěsili hlavy. Přeji jim hlavně plnou náruč štěstí, pevné nervy, a aby si šli
rozhodně za svým snem, za svým cílem. Vyplatí se to!
Jan Beránek, student Psychologie
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Už je to tady!
První den, první pondělí, první přednáška…
… první zklamání a první pocit, že tohle rozhodně nemůžu zvládnout.
Když jsem v pondělí 15. září vešla na půdu nejmladší fakulty Masarykovy
univerzity, cítila jsem se jako král…no možná spíš královna. Měla jsem
pocit, že mi celá budova minimálně patří a že všechno bude brnkačka.
Než jsem v pátém patře našla
učebnu, pocit, že všechno zvládnu,
přetrvával, ale už jsem se cítila spíš
jako princezna. Když jsem po první
přednášce odcházela k automatu
na kávu, cítila jsem se jako dalších
150 lidí, kteří učebnu opouštěli…
„To v životě nemůžu zvládnout!“
Moje ego se opět snížilo na hranici
běžného
sudenta
prvního
semestru a bylo tudíž nulové.
Přestože jsem myslela, že tohle je
totální dno, ten nejzáludnější úkol
mě teprve čekal.
Přestože vidličku a nůž už
zdroj: Klipart Microsoft Word
používám v celku obratně, s ISICem, neboli kartou studenta, už tak
elegantně zacházet neumím. Jak mám, vložit peníze na účet, mi bylo
záhadou, ještě ve chvíli, kdy jsem vstupovala do studentské jídelny, menzy,
na Moravském náměstí. To, že kartu musím kreditem nabýt dřív, než si
objednám jídlo, mi možná dojít mohlo, ale kdo by na vysoké přemýšlel?!
Proto jsem s absolutně suverénním výrazem ve tváři nakráčela k okýnku
a chtěla si vybrané menu odnést. Když se na mě paní u okýnka shovívavě
podívala a pokoušela se mi vysvětlit, co mám udělat proto, abych se najíst
opravdu mohla, cítila jsem se jako absolutní idiot a v tomto pocitu se od té
chvíle utvrzuji minimálně jednou denně.
Věděli jste například, že, přestože přednášky nejsou povinné, ne každý
přdnášející snese, že odejdete z hodiny o pár minut dřív? No, já jsem
neměla tušení. „Odměnou“ za mou blaženou nevědomost mi byla
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pozornost celé auly a přednáška na téma: „ Opravdu mě obtěžuje, když
studenti opouštějí mé kurzy dřív.“ Oooops.
A rada budoucím studentům na závěr. Je vážně dobré si přečíst,
ve kterých učebnách se jednotlivé předměty vyučují. Když tak učiníte,
nestane se vám, že byste se octli ve špatné budově, před špatným sálem
tři minuty po začátku výkladu.
Klára

Testování a pokusy na zvířatech
Každý člověk den co den použije nepřeberné množství kosmetických
výrobků, léků a podobných vymožeností. Zcela automaticky. Ale přemýšlel
někdy někdo o tom, kolik bolesti si musela některá zvířata prožít a zdali
výzkumný proces zvíře vůbec přežilo? Jsou pokusy na zvířatech vůbec
legální?

zdroj: http://veganodaktyl.veganka.cz/

Každý rok jsou na celém světě pro testování kosmetiky a prostředků pro
domácnost stále zabíjeny tisíce zvířat. Těmto zvířatům jsou aplikovány
chemické látky do očí, na kůži, jsou nucena je polykat či inhalovat. To vše
jen proto, aby měli spotřebitelé na výběr tisíce nových výrobků.
Mezi nejčastěji používaná zvířata při testování kosmetiky a prostředků pro
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domácnost patří myši, potkani, morčata a králíci. Zdánlivě nenápadná
zvířata, o kterých by mnoho lidí řeklo, že jich je na světě dost. Ale i drobní
tvorové mají city, práh bolesti a také právo na život.
Testování na zvířatech je nejen velmi krutým, ale také nepříliš
spolehlivým způsobem ověřování bezpečnosti a kvality výrobků.
Řada společností již proto od testování na zvířatech upustila. Máme na
výběr mezi výrobky testovanými na zvířatech a těmi, které byly otestovány
jinak či obsahují jen složky otestované na zvířatech – společnost tak
nepodporuje další testy. Vaše rozhodnutí může pomoci zastavit utrpení
zvířat.
Existuje několik desítek organizací snažících se zmírnit, v nejlepším
případě potlačit, pokusy na nevinných tvorech. Snaží se informovat
společnost o skutečné ceně kosmetiky – tedy o dani, jakou za naše výmysly
zvířata platí. Usilují o změnu a důsledné uplatňování české i evropské
legislativy v oblasti testování kosmetiky a přípravků pro domácnost.
Připadá mi důležité zmínit
několik
typů
testů.
Jedním z nich je test oční
dráždivosti, kdy je králíkovi
vkapána látka do oka, druhé
oko slouží jako kontrola.
Dalším
je
test
kožní
dráždivosti,
určený
ke
stanovení agresivity, kdy se
trojici králíků nebo morčat
vyholí
vrchní
srst.
zdroj: Klipart Microsoft Word
Místo tohoto testu se již
v některých případech používají trojrozměrné modely lidské kůže.
Třetím příkladem je test akutní toxicity, kdy je 15 až 30 potkanům
podávána stejná látka. V následujících dnech se čeká na to, jak budou
jedinci na látku reagovat a v podstatě se čeká na jejich smrt. Ten, kdo
přežije, je následně usmrcen z důvodu pitvy. Mezi další způsoby patří test
teratogenity – v tomto případě se březím samicím podává daná látka,
následně je samice usmrcena a její plod je vyjmut. Cílem je zjistit, jak se
plod přeměňuje a vyvíjí. Nakonec uvádím test toxicity na celé tělo.
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Jde o jeden z nejkrutějších pokusů prováděný na všech typech zvířat
(včetně psů a koček). Cílem je určit množství látky způsobující smrt
poloviny pro test použitých zvířat.
Nejhorším zjištěním pro mě bylo to, že zvířatům není podávána během
pokusů žádná látka proti bolesti nebo na její zmírnění. Další hrůzu ve mně
vzbudilo to, že pokusy ani nejsou mnohdy shodné s tím, jak na ně může
reagovat člověk, proto jsou často zbytečné.
Dobrou zprávou je, že svět s tímto problémem hodlá něco dělat.
Důležitým aspektem je však čas. Ten je totiž pro zvířata nejdůležitější.
Čím dříve se tímto problémem bude společnost opravdu zabývat, tím větší
šance na přežití budou zvířata mít. Mnoholetá kampaň za ukončení
testování kosmetiky na zvířatech v Evropě dosáhla svého cíle.
Od 11. března 2013 v Evropské unii začal platit zákaz dovozu a prodeje
kosmetiky testované na zvířatech. Organizace bojující za práva zvířat
existují již od roku 1990. Je to proto běh na dlouhou trať. I tak ale byly
zachovány 3 typy testů, které jsou povoleny. A v 80 % států je testování
stále legální.
Říká se, že pro krásu se musí trpět. Proč by ale pro naši krásu měla trpět
zvířata? Svému domácímu mazlíčkovi přece taky nedáváme do očí náš
krém… A věda postoupila tak daleko, že testování na zvířatech už dávno
není třeba. Proto se snažím vybírat si takové výrobky, které za sebou
nenechávají zubožená těla nevinných obětí.
Lucie

62

MŮJ ŽIVOT S KOČKOU
I kočky musí hejbnout tlapkou
Vždycky jsem si s mamkou říkala, že bychom mohly napsat
knížku – Můj život s kočkou. Ale ruku na srdce.
Nevěřím, že bychom s ní slavily nějaké velké úspěchy. Jenže je
škoda se nepodělit s tak skvělými historkami, jako mám já s naší
kočkou. Proto jsem se rozhodla alespoň touto cestou příběhy
zvěčnit. Takže pokud máte rádi zvířata, pohodlně se usaďte, dejte
si něco dobrého…
„Hm, nesnáším pondělky, ale je čas jít do práce,“ myslí si Betty.
Říkáte si, kdo je Betty? To je přece naše britská kočka s mlsným jazýčkem!
Ano, mezi její denní starosti patří i chození do práce.
Každé ráno poté, kdy s pečlivostí vzbudí celý dům, nají se a napije,
ji čeká osmihodinová šichta v našem obchodě. K tomu pití bych ráda
dodala, že nepije z pouhé misky pro kočky. S oblibou si dá čerstvou vodu z
vysoké sklenice, a to přímo ve dřezu. To proto, aby si nemusela namáhat
zádíčka.

foto: Lucie Huslíková

A hurá do práce. Nastává moment vybírání si vhodného místa
ke spánku. Postel? Tu bych ráda, ale tam bohužel nemůžu. Skříň je
nepohodlná… Košík mám také zakázaný, navíc se mi zdá, že se do něj
nevejdu. Ne, nejsem moc velká, to ten košík je příliš malý. Ááá, židle, to zní
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foto: Lucie Huslíková

dobře. Šup nahoru, párkrát se zatočil a opatrně si lehnout. Tak, a nyní
můžu v klidu spinkat…
…co to je? Co to slyším? Fuj, doufám, že to není další pes, který se
prochází okolo mého rajonu. Bohužel, je to pes. Jak já je nesnáším.
Nehezky voní, vrtí ocasem jako blázni a poslouchají pána na slovo.
Tomu nerozumím. A ještě si myslí, že jsou snad roztomilí. Omlouvám se
všem milovníkům psů, ale já pro ně nemám pochopení.
Navíc nechápou, že já, dáma ve zralejším věku, už prostě nemám zájem
si s nimi hrát. A jelikož neumím ten jejich štěkací jazyk, musím jim to dát
najevo svým tělem. Naježím ocásek, skrčím se, nasadím bojový pohled
a čekám, co to s nimi udělá. Pokud stále kouká nechápavým výrazem,
začnu syčet a prskat. To většinou zabírá. Ale pak už se neznám!
Proto si na mě dávejte pozor. Vypadám sice roztomile, ale umím vytasit
drápky, když je třeba. Vidíte, že to kočka nemá lehké. Práce a ještě tohle,
ale po každém dni na mě čeká plná miska a televizní ovladač, takže se to dá
zvládnout.
Mějte se, bando! Pac a pusu. Vaše Betty. 
Lucie
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CO MI HLAVA NEBERE
V této rubrice bychom rádi psali o tom, co jednoduše nechápeme.
Co nám denně vrtá hlavou a nemůžeme na to najít odpověď.

Kino jako slavnostní událost?
Nežiji s představou jako naše babičky, že mi 100 korun vydrží na měsíc,
a uvědomuji si hodnotu peněz. Přesto mě zaskočila cena za návštěvu
filmového představení. 160 korun za pár minut na židličce. A to je teprve
začátek. Se stále se zlepšující technologií se za každé „dé“ navíc připlácejí
další desítky korun. Výhodou nás žijících na malém městě byl fakt,
že místní kino bylo vždy za pár korun. Naneštěstí i k nám dorazila moderní
technika, a tak se i cena za lístek zvýšila.

zdroj: Klipart Microsoft Word

Jenže tady náklady na pár minut zábavy nekončí. Další výdaje padnou
na dopravu a občerstvení. Ach ano, občerstvení. Všude kolem vás chrupot
popcornu, srkot koly a lámání tyčinek. Za to vše si také náramně
připlatíme.
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Ještě než doběhnou závěrečné titulky, sál je rozsvícen a vylidněn,
zaměstnanci kina už netrpělivě přešlapují na schodech, aby stihli vyluxovat
rozšlapané zbytky z koberce. Honem, honem, než začne další projekce.
Škoda, že návštěva kina a dalších kulturních institucí jako je divadlo
a další, přestala být sváteční událostí, na kterou se člověk dlouho předem
těšil. Po sečtení veškerých položek se z ní stává záležitost vyšších vrstev.
Bohužel to přispívá k naší kulturní neznalosti, a to mi vážně hlava nebere.
Lucie
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Vtipy
"Děti, nechte dědečka chvilku odpočinout… a vůbec, zavřete tu rakev!"
Přijde ožralý chlap domů a manželka mu postaví židli před oči.
Manželka se ho po chvíli zeptá: "Kolik vidíš židlí?"
A manžel na to ožrale odpoví: "A v jaký řadě?"
Nastoupí opilec do taxíku a říká: "Domů!!"
Taxikář nechápavě odpoví: "Mohl byste to upřesnit?"
Opilec odpoví: "Ano, domů do obýváku!!"
Skočí policajt do tramvaje: "Sledujte ten taxík!“
Ptá se policista řidiče: "Jak jste si mohl tak opilý sednout za volant?“
"No, těžce, ale kamarádi mi pomohli.“
Přijde blondýnka domů, v ruce drží psí hovínko a říká manželovi:
"Podívej se, do čeho jsem málem šlápla!“
Chuck Norris napočítal do nekonečna. Dvakrát.
Chuck Norris se umí probudit tak rychle, že přistihne i sám sebe, jak spí.
Chuck Norris nespí, jen čeká.
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