
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 



 

 

SLOVO REDAKTORKY 
Milý nízký počte čtenářů,  

již minuly Vánoční 

prázdniny, ochladilo se, a ti, 

kteří se neklepali zimou se 

klepali hrůzou z pololetní 

známky z dějepisu. Ani jsme 

ještě nestačili rozbalit 

všechny dárky a už je tu 

znovu ranní vstávání a s ním 

i dlouho očekávané druhé 

číslo školního časopisu, které 

vám zajisté nedalo spát. 

Nadešel čas prvního 

důležitého vysvědčení pro 

osmáky a posledního pro 

deváťáky, čas děsu a hrůzy z 

toho, co s námi za 14 dní stihlo udělat vánoční cukroví, čas, kdy klid a mír nahrazuje fyzika, čas, 

kdy ranní doprava po Plzeňské je ještě horší, než normálně, čas písemných prací ačkoliv už je to 

druhé pololetí, a nejvyšší čas vybrat si střední školu. Ze tříd již vymizely Vánoční stromečky, z 

chodeb výzdoba, ze záchodů toaletní papíry a z tváří dětí i učitelů radost. A jak se tak ploužíme 

po dlaždičkách se vzorem jako tlačenka, říkáme si, že brzy bude zase léto, a veškeré naděje 

upínáme k 1. červenci.   

Máme nový rok 2016, nová předsevzetí, nový díl Star Wars, novou výbavu tělocvičny dokonce i 

s přehledem cen za kus, nové cíle a po Štědrém večeru i nové ponožky. Vzhledem k tomu, jak 

jsme převážně bravurně zvládli rok 2015 i Silvestrovské radovánky, kdy nikdo nebyl smrtelně 

raněn petardou, jsme převážně nikdo nezvládl vysvětlení epísmentové politiky, následné uvedení 

tří příkladů, vypsání důsledků Mnichovského diktátu a dokonce i ta občanská válka ve Španělsku 

nám dala dost zabrat, že, 9.B?   

Po tom, co jsme všichni rozeslali Vánoční přání lidem, které ve skutečnosti nemáme rádi, ale 

cítíme k nim jakousi zodpovědnost a máme strach z toho, že by je neobdržení našeho přání mohlo 

rozplakat, po tom, co jsme skryli všechna hromadná blahopřání ze svých timelines, po tom, co 

jsme detektivně vykoumali, kdo dostal pod stromeček nejdražší mobil, abychom ho potom mohli 

pomlouvat a přitom sami po internetu rozesílat, co všechno Ježíšek přinesl nám, jsme se zase 

všichni sešli ve škole. Zde máme mobily zakázané, takže naší 

nejoblíbenější kratochvílí je pozorovat děcka, páru z úst vyfukující a imaginární cigaretu v ruce 

držící. Občas se stane, že vidíme i děcka, co tu cigaretu drží doopravdy.   

Už  jste viděli Star Wars?  

Václava Vojtková, 9. B  
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STUDENTŮV PRŮVODCE PO TANEČNÍCH  
Vše, co jste kdy potřebovali vědět, ale báli jste se zeptat  

Exklusivní reportáž přímo z epicentra. 

 

Zájemci o šlapání si na nohy měli svou šanci odevzdat přihlášky do konce září. Prijměte mou 

gratulaci, na maturitním plese nebudete za paka, vám ostatním truchlícím- nezoufejte, zas o tolik 

jste nepřišli. Svou šanci ještě dostanete, ostatně, maturák je ještě zadlouho.   

Abychom začali od podlahy, moříte se tam regulérně tři hodiny. Lidé, co se starají o chod 

Plzeňky neumí otevírat okna, takže je v sále nepředstavitelné vedro i pro ty, co jen přihlíží. 

Neplačte předčasně, hudba tam hraje tak nahlas, že na své utrpení nebudete mít možnost se ani 

soustředit.  

  

Kolem sedmé hodiny se sál začíná plnit 

pyšnými rodiči s veškerou dokumentační 

aparaturou z jedné strany, a zlomyslnými 

kamarády s tou samou výbavou, ale zcela 

jinými úmysly ze strany druhé. Zatímco rodiče 

stojí na balkónech a vše filmují, omladina 

pobíhá dole mezi kamarády, a své 

dokumentární záznamy panických záchvatů 

zejména u valčíku zodpovědně zneužívá.   

Kapela začíná hrát úvodní melodii, všichni 

nechtěně vyhodí žvýkačku (buď do koše, nebo 

si ji jednoduše odloží v puse netancující 

kamarádky, na horší časy- z vlastních 

zkušeností), pak sál ovládne chaos, ve kterém 

si všichni hledají druhou polovičku, tak jako v 

životě.   

Berounská netancující mládež obsadí židle 

lemující sál, ať jsou krvi a potu tancujících co 

nejblíž, a chová se naprosto přirozeně- tedy 

analyzuje, kdo má jaké šaty, a jestli náhodou 

neměla ty samé už minulý týden, nebo 

dokonce i ten předminulý. Do toho Berounská 

netancující postarší generace vzpomíná na 

staré časy, kdy tancovala s Pepíkem nebo 

Mařkou z Horní Dolní, popíjí pivo, a navzájem se chlubí, jak jejich vnoučata či pravnoučata 

přenádherně tancují, jak jim ty šaty sluší, a když jsou opravdu hodně vychloubační a zlomyslní, 

navrch přihodí, že tamty šaty má jejich Janička po ní, a že tu štíhlou linii má taky po ní.  

  

  



 

 

Normální taneční jsou nuda. Ale na prodloužené 

vidíte spoustu fascinujících věcí. Například 

ukázkové tance, nebo rodiče svých spolužáků. 

Prodloužená je čtyřhodinová, ale mnohem 

uvolněnější, takže se na ní tancuje nejméně ze 

všech. V těchto častých případech se chodí ven. 

Všichni tam vypadneme bez kabátu bosi a hřeje 

nás jen to, že jsme dobrými lidmi, nebo nás spíš 

pálí svědomí. Jelikož se samozřejmě jedná o 

vysoce kulturní akci s mnohaletou tradicí, 

taneční se neobejdou bez kouření, plivání, 

nadávání, ale i řešení toho, kdo na střední 

propadá z fyziky.   

V tanečních rovnež vyslechnete mnoho 

obsahově zajímavých a inteligentních 

rozhovorů, či hlubokomyslných výkřiků do tmy, 

jako například "tak a dem vodsaď, já tu 

nechci ztrávit zbytek svýho mládí" nebo "ty blá

ho, on má fakt dobrej zadek/to je ésa".  

Taneční jsou pro mnohé peklem na zemi, pro 

ten zbytek něčím horším, než je peklo. Prostory 

jsou stísněné, ovzduší vydýchané, ceny alkoholu 

přemrštěné. Takže, co nutí naše vrstevníky kazit si páteční večer?  

  

  

1) rodiče,  

2) pivo je tam levnější, než Cola, a to se už vyplatí.   

Zde se bystrý čtenář jistě zaráží a svou pozornost upírá na tu druhou skupinu lidí, co kulturní dům 

navštěvují- nás, pozorovatele. Je to velmi prosté- potřeba psychické přípravy. Ondra Blín. A 

chceme vidět naše drahé (doslova, vstupné je 100 korun, na prodlouženou 150 a na věneček 200) 

kamarády.   

  

  

Kolem desáté hodiny večerní opouštíte v romantickém rozpoložení, ve večerních šatech a botách 

na podpatku hlavní sál. V zrcadlech kolem vidíte, co s vámi těch pár hodin v takovém horku 

udělalo (není to hezký pohled), otevírají vám dveře (pokud zrovna nejí pizzu) a loučí se s vámi 

(pokud zrovna nepolykají). V uších vám ještě zní hudba, a vy se brodíte plivanci, nedopalky, a 

věcmi, co spadají pod "jiné tělní tekutiny" ke svému odvozu domů. Hoří vám tváře a noc je 

chladná. Jedete domů, koukáte se z okna, a opět se těšíte na příští pátek.  

  

Vojtková, 9.B  

Veškeré fotografie poskytla Viktoria-Maria Šváchová 

  

  

  

  

  



 

 

 

  

LÉTO VE VIETNAMU  
                                                   Prototyp by Dejf 

 

 

Zdravím všechny čtenáře, žáky, učitele a ty co si našli 

čas,  přečíst si můj první článek ve školních novinách. 

Jmenuju se Dejf a máte poslední možnost na mě narazit 

tenhle rok ve škole,  a pak už  hurá střední!  Dneska vám 

budu vyprávět o  svojí výpravě do země plné 

rozmanitostí- Vietnam, které jsem se svým 

bratrem  navštívil v létě.  

 

 

 

 

Osobně jsem Vietnam navštívil už mnohokrát. Naši rodiče si myslí, že bychom tam měli být co 

nejčastěji. Přeci jen je to naše rodná země. 

Pro ty co nevědí, Vietnam je stát v jihovýchodní Asii, na východě poloostrova Zadní Indie při 

pobřeží Jihočínského moře. Mezi naše sousedy patří Kambodža, Čína a Laos. Počet obyvatel 

přesahuje něco přes 90 mil.  Hlavním městem je Hanoj, kde jsem především pobýval. A teď už 

konečně k začátku naší výpravy. 

 

 

Ještě předtím něž byl odlet, jsme se týden připravovali. Museli jsme nakoupit spoustu věcí, 

kterými jsme obdarovali naše příbuzné, jak bývá u nás zvykem. Celkově to byly asi 3 zavazadla 

na osobu, takže jsem toho  hodně táhl za sebou. 

Odlet byl 7. července v dopoledních hodinách. Jako obvykle jsme jeli na Ruzyni a odbavili se. 

Náš let byl s přestupem v Rusku- Šeremeťjevo. Proč jsme zvolili Rusko? Nejen že letenky byly 

přes Rusko levnější (cca něco přes 1200 USD), ale z  předchozích zkušeností to byla pro mě 

nejlepší varianta. Kdysi jsme přestupovali v Jižní Koreji, kde jsme museli ale čekat až 10 hodin, 

než přišel na řadu náš let. V Rusku jsme čekali jen sotva 2 hodiny, takže tak akorát na nějaké 

rychlé občerstvení na letišti a pak hurá do Vietnamu! 

Pokud si pamatuji dobře, tak náš let trval něco málo přes 18 hodin (4 hodiny do Ruska, 14 hodin 

do Vietnamu). Po pár hodinách ve vzduchu vás to přestane bavit. Štěstí že v sedačkách byly 

monitory, kde jste měli opravdu velký výběr filmů, seriálů a hudby. Bez toho bych to asi 

nezvládl. 

 

 

Po náročné cestě jsme tedy přistáli v Hanoji na letišti Nội Bài, kde nás již jen vyzvedl strýček s 

tetou a už jsme jeli do centra Hanoje. Mimochodem rozdíl času je +6 hodin oproti České 

republice.  

Náš první týden tady nás doprovázely návštěvy. Máme celkem velkou rodinu a podle našeho 

rodokmenu, který jsem dělal před lety, nás je téměř 50 osob a naší povinností bylo je téměř 

všechny navštívit. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jihov%C3%BDchodn%C3%AD_Asie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poloostrov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zadn%C3%AD_Indie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jiho%C4%8D%C3%ADnsk%C3%A9_mo%C5%99e


 

 

 

Po týdnu už začalo to pravé dobrodružství. S 

tetičkou  jsme se rozhodli, že poletíme k moři.  

Vybrali jsme si provincii Quảng Bình, které 

leží uprostřed Vietnamu. Let sem trval sotva 2 

hodiny a pak jsme se ubytovali s resortu, což je 

v češtině letovisko. Měl jsem asi 5 dní na to, 

abych si pořádně užil moře. Bylo to opravdu 

krásné.  

 

Během našeho pobytu  u moře, jsem si jistě nemohl nechat ujít nějaký ten trip. Vybrali jsme si 

jedinečný národní park  Phong Nha-Ke Bang, který je zařazen do seznamu světového dědictví 

UNESCO. Nachází se tu největší jeskynní komplex na světě- Sơn Đoòng, který jsem si nemohl 

nechat ujít.  

Z letoviska jsme tedy dojeli do přístavu, odkud jsme se lodí 

doplavili k jeskyni. Jeskyně je samozřejmě zaplavená, takže 

jsme se tam  lodí krásně popluli. Plavili jsme se přibližně asi 

4km, pak už to moc přístupné nebylo. Zde vám uvedu 

specifikace jeskyně, abyste měli trošku přehled, proč si Sơn 

Đoòng vysloužilo titul největší jeskyně na světě. Jeskyně je 

více něž 5km dlouhá, 200m vysoká a 150m široká. Krása ne? 

Pro mě to byl zážitek na celý život. 

Následujících pár dnů jsem už jen trávil u moře a pojídal 

mořské plody, které sice moc nemusím, ale byla to jedinečná 

příležitost, tak proč ne? Pak jsem se už vracel zpátky do 

Hanoje. 

Kus z mé dovolené už uběhl, ale to není přeci vše. Jeden den 

jsem věnoval svému kamarádovi Nguyenovi, který mě a bratra 

vždy pohostině uvítal, když jsme u něho trávili čas. Společně 

jsme tedy vyrazili k mrakodrapu Lotte Center Hanoi, druhý 

nejvyšší mrakodrap Vietnamu, který má 65 pater a měří neuvěřitelných 272 metrů a vyrazili jsme 

do nejvyššího patra k observatoři. Na to, že se trošku bojím výšek to byl pro 

mě  nezapomenutelný pohled, především večer- osvětlená Hanoj, pohled k nezaplacení. 

A blížíme se k poslední velké události z mé výpravy, se kterou bych se s vámi rád podělil. Jeden 

z našich strýčků se rozhodl nás vzít do provincie Ninh Binh, kde se 

nachází komplex buddhistického chrámu Bai Dinh. Chrám je 

složen ze staré části a nově vybudované. Je to jeden z největších 

komplexů buddhistických chrámů ve Vietnamu a velmi oblíbené 

místo buddhistů. 

 

Pohled do chrámu byl velmi skvostný, vše uvnitř mělo barvu zlata, 

kolem dokola byly sochy Buddhy a dalších bohů/bohyň a hrála tu 

až trošku strašidelná hudba. Všude kolem mě byli modlící se lidé, 

kteří odříkávali cosi z knížky. Mnichů tu bylo též dost a všiml jsem 

si, že ve zdi chrámu byly miniaturní podobizny Buddhy o velikosti 

asi 20cm. Těchto podobizen tu bylo přes 2000 a každá patřila 

jednomu bohovi. To abyste měli přehled kolik bohů tu ve 



 

 

Vietnamu je. 

Komplex byl opravdu veliký a hlavně 

vylézt na vršek kopce, kde byla obří 

socha Buddhy byla pro mě celkem 

oříšek. Pohled z vršku ale stál za to. 

Připadal jsem si jako v nějaké japonské 

pohádce, kde byly chrámy, samurajové a 

větve stromu Sakury.  

Po prohlídce chrámu jsme vyrazili na 

místo zvané Trang An. Je to turistická 

oblast, kde se můžete plavit po řece a 

prozkoumat zatopené menší jeskyně. Ke každé jeskyni se váže jistá mýtická pověst. Pluli jsme na 

takových malých člunech, kam se vešlo asi 5 lidí. Na člunech veslovaly zručné slečny a výdrž 

měly opravdu velkou. Celkově výprava trvala na řece asi 2 

hodiny, kdy jsme popluli skrz přibližně 15 jeskyň. Uvnitř to 

bylo v jistých chvílích velmi těsné, ale zkušené veslařky si 

vždy poradily. Osobně to byla další krásná chvíle mého 

trávení ve Vietnamu. 

 

Náš pobyt ve Vietnamu trval přesně 1 měsíc. Za tu dobu 

jsem si opět odnesl něco krásného do života. Den odletu se 

už blížil. Moc se mi zpátky nechtělo, ale na druhou stranu 

jsem se už těšil, až se shledám s rodiči a kamarády včetně jedné kámošky, se kterou jsem si pak 

nemohl nechat ujít skvělý film Papírová města. Hrozně rád jsem tu strávil kus léta a budu doufat, 

že těchto chvil bude ještě mnoho. 
 

 
 

Jinak děkuju všem co si našli chvíli čas a přečetli si mé zážitky z Vietnamu. Doufám že se sem 

někdo z vás jednoho dne přeci jen podívá, rozhodně mi dejte vědět, rád vás tu provedu. :) 

 

                                                                                                           -Dejf  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POHLED ZVENČÍ 
Jak jsem tak od vydání podzimního čísla sedávala u sebe v pokoji a ustavičně přemítala, čím 

zaplácnu zimní číslo, napadl mne geniální nápad. Nebudu lhát.  Do chvíle, co jsem dostala 

možnost se na novinách podílet, jsem se o ně vůbec, ale vůbec nezajímala. Na druhou stranu, 

vždy jsem měla dobrou schopnost vnímat okolí a nikdy jsem nepostřehla, že by tu byl článek od 

někoho, kdo už naši školu opustil. Taky jsem nesehnala nikoho na rozhovor. Tyto dva důvody 

vedly k Marušce, která loni navštěvovala třídu 9. B pana učitele Holého.  Ta mi poslala úžasný 

článek o škole, kterou nyní navštěvuje. Všichni ostatní se na mne vykašlali.  

 

Takže.. Zřejmě bych měla nějak začít.. Od doby, co 

jsem Jungmannku (dovolte mi prosím tuto zkratku, 

jelikož jednou věcí, kterou se naše škola vyznačuje, 

je právě velice dlouhý název..) opustila, uběhl už 

nějaký čas.. Nečekala jsem, že by mě někdo oslovil, 

abych podala těm, co v tom "vězení" zůstali, 

nějakou zprávu z venčí.. Venkovního, obrovského 

světa, před kterým Vás chrání ty obrovské metrové 

zdi natřené vybledlou barvou, která má působit 

vesele a uklidňujícně, a která stejně na všechny 

působí spíš odporně, špinavě a vyčichle..( přiznejme 

si to prosím všichni.. I Vy, moji drazí, bývalí 

učitelé..).. Ale uvědomte si prosím, a teď myslím 

hlavně žáky, že ať už máte postoj k té naší škole 

jakýkoliv, ona Vás doopravdy před tím opravdovým 

zlým světem chrání.. A připravuje Vás na něj.. 

Přesto, že si neodpustím trochu té kritiky, musím 

podotknout, že právě Jungmannka, a hrdě 

prohlašuji, "ta naše škola", Vám dá, a mně a už 

spoustě dětí dala, opravdu kvalitní, dobrý základ.. 

Věřte mi prosím.. Když vidím některé své vrstevníky, kteří neumí ani polovinu toho, co já 

zvládám s přehledem, jsem pyšná na sebe, i na tu naší školu.. A samozřejmě na učitele.. (Ovšem 

pouze na některé..! Nechtěla bych tu zmiňovat i ty učitele a jejich předměty, o kterých si myslím, 

že mi dali tak málo, že si přijdu opožděně oproti některým jiným vrstevníkům.. Nic není 

dokonale, že..?)  

Rozdíly mezi základní školou a gymnáziem..? Je to strašně moc rozdílné a vlastně vůbec..! Pořád 

se musíte učit.. Pořád musíte dělat úkoly.. Pořád tam musíte trávit každý den, pět dní v týdnu, 

deset měsíců z roku.. Pořád si musíte psát zápisky.. Ale pomalu dospíváte, stáváte se dospělými.. 

A proto se na Vás kladou větší nároky.. Musíte se stále učit.. Každému je jedno, že ten den píšete 

třeba už pět písemek, a z toho tři pololetní.. Tím poukazuji na tu známou a "neohranou" frázi "Jé, 

ale pančelko, my už píšem z matiky.. Kdy se to máme učit..?" A k tomu dostanete ještě napsat 

nějakou slohovku, udělat dvě prezentace a tak padesát tisíc úkolů.. Plus se musíte připravit na 

zkoušení.. A to jsem Vám popsala jen asi polovinu příštího týdne.. Už to není sranda, ale my už 

přeci nejsme děti ne..? Samozřejmě, se spousty učiteli se dá nějak domluvit, pořád jsou to lidi, 

kteří se Vás snaží něco naučit, a chtějí, abyste to uměli a měli z toho dobré známky.. Nebo tak je 

to aspoň na naší škole.. Učitelé už k Vám přistupují jako k samostatným skorodospělým 



 

 

jedincům.. Což se projeví například v tom, že Vám vykají.. (je to samozřejmě zase individuální..) 

výměnou očekávají od Vás ale zodpovědnost.. Do školy už samozřejmě chodit nemusíte.. Ale 

když zameškáte určitý počet hodin, tak jdete na tkz. "doplňkovky" jak říkají studenti, neboli 

doplňkové zkoušky, a to sranda opravdu není.. U nás je to např. nad 25% hodin pro písemné 

zkoušky, nad 30% i ústní.. (Vyjma tělocviku, kde je: nad 25% zkoušky fyzické, nad 30% i ústní a 

psané..) Navíc, přesto že teď se Vám to nezdá, už nikdy se nebudete chtít "ulejvat" ze školy.. 

Nebo být nemocní.. Protože to automaticky znamená doplňování učiva, dopisování testů atd. I 

jeden den je moc.. Co se týče zápisků, tam je to opět individuální.. Každy učitel si to "dělá po 

svém".. Někdo Vám řekne ať si výpisky děláte z jeho monologu, někdo Vám poznamky raději 

sám diktuje nebo píše na tabuli (ale na to se netěšte, těch je málo..), někdo Vám řekne, že je mu 

to jedno, a někdo ať si to píšete třeba na "toaleťák", hlavně když to budete umět.. (ano, i to jsem 

si vyslechla na začátku roku od jednoho pana profesora..) souvisí to se zodpovědností s důvěrou, 

o které jsem již mluvila.. Dávají Vám prostor být samostatnější.. Takže vlastně žádné rozdíly, 

že..? (Smích) Nezdá se Vám to..? Ale je to tak.. Vlastně jsem strašně ráda, že toto píšu.. Protože, 

víte.. Já se té obrovské změny bála, a to opravdu hodně.. Nikdo mi neřekl, jak to skutečně bude.. 

Byla jsem vystresovaná, jestli se vůbec někam "dostanu", jestli jsem si vybrala správně, a jestli to 

"tam" budu zvládat.. Prostě jsem poslední chvíle, mesice, rok, strávila jako uzlíček nervů.. Nikdo 

si neuvědomuje, jakému stresu se skutečně musíme vystavit.. A jaký to na nás má vliv.. Nemám 

snad pravdu..? Ale abych tu jen nefilozofovala.. Já osobně si myslím, že jsem si vybrala správně.. 

Pokud mám mluvit čistě o mé škole, můžu.. Vlastně Vám ji moc ráda přiblížím.. Momentálně 

jsem studentem soukromého anglicko-českého gymnázia Amazon, obor jazykové studium.. 

Původně jsem chtěla jít na vojenskou střední školu, ale mé cesty a směry jsou nevyzpytatelné.. Je 

to gymnázium, kde učí rodílí mluvčí.. Ať Američané angličtinu, nebo Francouzi, Němci a 

Španělé své jazyky.. Škola je tedy velice multikulturní, a to včetně žáků i učitelů.. Ja mám v 

ročníku Američanku, Italku, Indku, Slovenku, Vietnamce atd. Vlastně většinu změn jsem tu již 

popsala.. Takže o čem mluvit.. Škola se nachází v Rytířské ulici, hned vedle Václavského 

náměstí v Praze.. Je to ta nejlepší a nejvýhodnější lokalita.. Pro mě to však znamená mít v 

peněžence o dalších několik průkazů víc (autobus, metro..) a vstávat o hodinu dřív (5:30-6:00).. 

Amazon je podle mě velice kvalitní škola.. Důraz se tu klade na dodržování pravidel (prakticky 

za cokoliv Vás můžou vyhodit, ale je to soukromá placená škola..) a výuku.. Každy čtvrtek 

píšeme hodnocení na všechny učitele.. Anonymně samozřejmě.. Učitele jsem vesměs všichni 

skvělí, hodní, a opravdu umí učit.. Většinou jsou také mladí.. Škola nabízí spousty zájezdů, 

výletů, nebo výměnných pobytů.. Prostě spoustu šancí.. Amazon je na vysoké úrovni.. Je pro mě 

školou číslo jedna.. A jsem strašně nadšena, že jsem si dokázala vybrat takhle,.. protože svou 

volbu považuji za tu nejlepší možnou.. Mám to tu ráda.. 

Velice dlouho mi trvalo, než jsem se k tomuto článku dostala.. Možná trochu i odhodlala.. Musím 

se přiznat, že jsem vůbec netušila, co napsat.. A nesouvisí to s tím, že bych se snad bála nějaké 

kritiky, či výsměchu.. (Zvláště když vím, že tato část literatury se u žáků nikdy nedostala do 

povědomí.. Nebo aspoň za nás to tak bylo.. Je to tak i teď..? Bude vůbec někdo tento článek 

číst..? Krom té nejúžasnější šéfredaktorky, která mi svěřila svou důvěru, nad čímž si ještě teď 

lámu hlavu..?) Zeptejte se jakéhokoli učitele na škole, který mě učil.. (Samozřejmě s výjimkou 

mé nejoblíbenější dějepisářky, paní učitelky Halasové, před kterou jsem si dokonce ani já, známí 

"filosof" naší školy, nedovolila špitnout ani slovo..) Svým názorem jsem se vždy spíše pyšnila, a 

neměla jsem problém ho nikde říct.. Och, kdyby jste tak viděli naše hodiny češtiny, kde jsem své 

názory projevovala nejvíce..! Viďte, paní učitelko Šalková, vzpomínáte si na mě ještě..? Musela 

to být se mnou dřina.. Ale vraťme se hezky zpátky z mých vzpomínek, které zřejmě nikoho 



 

 

nezajímají.. Proč by měli..? Uděláte si vlastní..! Takže, vůbec jsem nevěděla jak začít.. Vlastně 

ani pokračovat a končit.. Ono se to zdá lehké, ale tak to vůbec neni.. Vlastně jste po mně chtěli, 

abych zhodnotila většinu svého života.. Protože, ať se nám to líbí nebo ne, škola momentálně 

zabírá největší část našeho života.. Tak doufám, že to co jsem vytvořila, není "totální kravina".. 

Ale, že snad, možná, to někomu pomůže.. Nebo to alespoň někoho pobaví..? Ješte bych chtěla 

vzkázal pozdravy všem učitelům.. Byli jste slvělí..! Teda většinou.. Ne, já jen žertuji.. Děkuji 

Vám mnohokrát, za všechno, co jste mi dali..! Za ty pěkné chvíle.. Možná si mě už ani 

nepamatujete, nebo jen matně, ale děkuji.. Děkuji, paní učitelko Chlumská, pane učiteli Holý, 

pane učiteli Hakle, paní učitelko Šalková, paní učitelko Sládková, paní učitelko Korecká, paní 

učitelko Veselá (H.), paní učitelko Halasová, paní učitelko Zemanová.. Děkuji Jungmannko..  

Tvá bývala žákyně, Viktoria - Maria Šváchová. 

 

Děkuji moc Marušce. Maruška ode mne dostane čokoládu. Ostatní ji také mohli dostat, 

kdyby nebyli líní. A z toho plyne: nikdy neříkejte ne redaktorce. 

 

…A mně už je trapné se všude podepisovat. Vojtková. Devátá bé. Děkuji za pozornost. 

 

 

STRAIGHT OUTTA ENGLAND 
Na Jungmannce, jak již tradičně, se každé dva 

roky pořádají zájezdy do Anglie. Já jsem měla 

to štěstí a zúčastnila se obou, takže mám velkou 

nevýhodu, že můžu porovnávat. 

Narozdíl od roku 2014, kdy jsme byli v Anglii 

až v květnu, takže jsme měli z většiny dobré 

slunečné počasí, jsme se letos na jih a do 

Londýna odebrali hned v říjnu. Už naše cesta 

tam se od té prvotní lišila, ať už zvýšenou 

ostrahou při přejíždění hranic, či absencí 

loňských deváťáků. I program se mírně lišil. 

Dokonce se nikdo neocitl ve stejné rodině, jako 

před rokem.  

Jak již z textu vyplývá, nebydleli jsme ani v 

hotelech, ani na ubytovnách, ani jsme nespali na 

ulici, nýbrž nám dočasný azyl poskytovaly 

rodiny bydlící v Brightonu a v okolí, takže jsme si na týden zahráli na prototypní imigranty. 

Rodiny se lišily a lišily se i příběhy z nich, a toto je můj příběh z rodiny McFarlenů. 

 



 

 

 

Když jsme já, Viky a Terka, po celodenním chození po 

Londýně stanuly na Brightonském meeting pointu, celým 

autobusem opět zavládla atmosféra nervozity toho, do 

jaké rodiny kdo přijde. Opět se zde projevila vřelá 

přejícnost spolužáků, kteří svým přátelům přáli to nejhorší 

nebo nejmenší auto, co na parkovišti stálo, a sami toužili 

po audinách a BMW. Přejícnost tak známá z roku 2014, 

ach.  

 

Architektura v Anglii je kapku odlišná od té naší, místo 

tak obvyklých otevřených chodeb jsou v Anglii chodbičky 

tak malé, že se mi tam hned první den povedlo trefit Viky 

kolenem do čela a ani jsem nemusela moc mířit.. 

Po tom, co jsme se naučili používat sprchy, jsme většinou 

byli tak unavení, že jsme šli rovnou spát, mnohdy se ale 

stávalo, že ne všichni účastníci zájezdu volili stejný 

postup. Nuže, často nám zvonily naše skypy, většinou od 

kluků, a co tak asi chtějí kluci vidět večer, na školním 

zájezdu, kde nejsou rodiče, ani učitelé, a náhradní rodiče 

nás nekontrolují?  

Ovšemže chtěli vidět, jak se nám tam bydlí. Inu, takto se 

nám tam bydlelo: Jestli jste alespoň trochu sociální, dá se předpokládat, že navštěvujete prodejny 

Ikei, tudíž víte, jak vypadají ty ukázkové pokoje s tím “Live, Love, Laugh” všude, kam se 

podíváte, ty gauče s polštářky, co se nehýbou, ty lesklé nápisy, co se lepí na zdi. A tohle vše a 

mnohem víc jsme prvního večera zřeli u McFarlenů. Růžovým stísněným prostorům se však díky 

Mrs. McFarlen podařilo vypadat příjemně, až útulně, a tento pocit byl dvojnásobně zesílen 

poznatkem, že třetího dne se růžový polštářek, co byl napravo, posunul mírně na prostředek. 

Každé ráno jsme odjížděli na meeting point a každé ráno jsme na něm vyčkávali, jelikož ne 

každý navykl ranním fofrům, dokonce ani naše 

McFarlenská skvadra. Zaspali jsme poslední 

nejdůležitější den, Bee Gees nebyli schopní nás 

vzbudit.  

Ani v Anglii jsme se nevyhnuli povinné školní 

docházce. Ovšem neměla stejný formát, jako běžná 

výuka u nás na škole, neprobíhala ani v podobných 

prostorách. Dvě dopoledne jsme tedy strávili v 

synagoze v židovské čtvrti někde poblíž Brightonu. 

Nesmělo se tam jíst a zdi pokrývaly plakáty a obrazy s 

náboženskou tématikou a prevencí před domácím 

násilím. Výuka probíhala pochopitelně v angličtině, a 

to formou hlavně konverzací, buď s lektorem, nebo se 

spolužáky. Byli jsme rozděleni do skupin podle našich 

jazykových schopností.  



 

 

 

A co do ostatního programu? Hned po 

zakotvení jsme autobusem odjeli do Londýna, 

do jeho moderní části “The City”, kde jsme za 

převážně deštivého počasí procházeli 

nádhernou bankovní čtvrtí. Viděli jsme Tower 

Of London a St. Paul’s Cathedral. Kdo chtěl, 

mohl vylézt až nahoru na věž, odkud byl 

krásný pohled na celý Londýn. Další dny 

jsme navštívili Hever Castle, domov Anny 

Boleynové, Stonehenge a městečko Salisbury, 

centum Brightonu a Brightonské křídové 

útesy, ale byli jsme nepříjemně překvapeni 

prudkým lijákem, který naprosto zhatil naše 

plány. Takže z plánované procházky po 

Beachy Head nakonec sešlo.   

 

Poslední den jsme rovněž strávili v Londýně, ale v jeho starší části. Viděli jsme Big Ben, budovy 

parlamentu, prošli jsme se Hyde Parkem kolem Buckinghamského palace až na Trafalgar, kde 

jsme si prošli Anglickou národní galerii, a pokračovali jsme na Piccadily, kde jsme měli menší 

rozchod. Na večer jsme se smíšenými pocity nastoupili do autobusu a čekal nás náročný transport 

domů, do Česka. 

 

Díky Anglii, která nás všechny posadila do jednoho autobusu a doniutila nás trávit spolu čas, 

jsme se (jak už tomu na mimoškolních výletech bývá) dali ohromně dohromady, a to nejen uvnitř 

třídy, ale i mimotřídně. Kromě krásných zážitků jsme si přivezli krásné fotky, a mnoho z nás 

krásné oblečení z Primarku. Hned když jsme odjeli domů jsem to chtěla otočit a jet druhé kolo, a 

myslím, že jsem nebyla jediná.  

 

Vojtková, 9. B 

Fotky jsem neukradla. Sledujte mě na instagramu. 

Instagram.com/wendlessly 

 

 

 

 

 



 

 

BALADA O PONDĚLÍ 

Aneb Začala jsem abnormálně konzumovat středověkou poezii 

Aneb Navzdory básník zpívá 

Jak už je zvykem, budí se s křikem. 

Spánek je její oblíbenou činností, hýbe se pomalou rychlostí. 

Den jak druhý, je to vážné, pomůže jen stádo tažné. 

Dlouhou chodbou svit se šíří, je noční tvor, jak netopýři. 

“Matko, zhasni tu věc proradnou, snad nezbiješ dceru jedinou!” 

Matka na ni zdola vzhlíží, nedbá, zda ji svit ublíží.  

Dcera jde si zhasnout sama, “jednou ti to vrátí karma!” 

Jen však co to učiní, bratr stojí vedle ní. 

Zas se svítí na lesy, nejde stáhnout závěsy. 

Pomyslí si “je to marné”, slyší zvuky konve varné. 

Bublání ji mysl ruší, snaží se ho dostat z uší.  

“Nadělá víc škody, než dobroty”, vzdychne, natáhne kalhoty. 

 

Auto není vytopené, kola zimě obuta,  

silnice je zasněžená, smrtelně zamrznuta. 

 

(zde mi nevycházely rýmy, pokračovala jsem proto mírně obkročmo) 

 

Ve škole si mladá dívka kabátek svůj sundavá,  

shrbená a I když nechtě, po schodech se vydává. 

V druhém patře teprv zjistí, že se stala pohroma,  

sedne si a rozpláče se, “hřeben nechala jsem si doma”. 

 

U lavice dítě stojí, z plna hrdla kričí,  

bepochyby v této třídě, dějepis se učí.  

Rovnou chodbou ubírá se, hlavou proudí myšlenky,  

dlaždičky, po kterých šlape, mají vizáž tlačenky.  

 

V učebně devátá á do lavice usedá. 

V tom temný hlas zavelí “Vojtková, pojď k tabuli”. 

Před očima spolužáků jde jak temnou ulicí,  

u tabule zvedá hlavu, stanula před rovnicí. 

Netrvá to vůbec dlouho, její mozek hlásí kiks, 

zčistajasna vůbec neví, jak má jen vyjádřit x. 

 

Na základce dvakrát denně, učíme se hygieně. 

Jak tak ale čuráme, toaleťák nemáme. 

Způsobí to jistě újmu, neubráníme se průjmu. 

Mé verše jsou varování, může na nás přijít s… . 

 

 

 Vojtková, 9. B 



 

 

 

 

SLOVO ZÁVĚREM 

 

Nuže, tímto jsem dospěla k závěru zimního čísla. Doufám, že se vám líbilo.  

Pokud se domníváte, že jste zajímavá osoba, či děláte něco, co je zajímavé, ozvěte se. Nemám s 

kým dělat rozhovory. Pokud se domníváte, že jste literárně schopní mladí lidé, ozvěte se. Nechci 

to psát celé sama. Všem bych vám do nového pololetí ráda popřála mnoho úspěchů, šesťákům 

rychlou adaptaci, sedmákům asi dobré známky, i když o nic nejde, osmákům co nejlepší známky, 

a deváťákům přijetí na školy, o které usilují. 

 

Mějte se fanfárově. Sledujte mě na instagramu. Instagram.com/wendlessly prosím. 

Vaše václavavojtkovádevátábé. 


