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Milí čtenáři,
zdravím vás v novém roce na stránkách no-
vého 41. Bezevšeho. Opět jsme ho napěcho-
vali různorodými texty a doufáme, že si kaž-
dý čtenář vybere to své. Sama nevím, co dřív 
doporučit. Určitě vás potěší různá interview, 
kterých máme v tomto čísle opravdu mno-
ho, recenze, povídky a v neposlední řadě zá-
bava, protože jsme samozřejmě nevynecha-
li perličky. Přinášíme vám informace o úspě-
chu Bezevšeho v soutěži v Brně a reportáž  
o Dni otevřených dveří nebo z exkurze zá-
kladní školy tady u nás. Anketa vám umožní 
nahlédnout, jak někteří z nás strávili Vánoce  
a silvestr. Samozřejmě, že nechybějí informa-
ce o domově mládeže, bez kterého by některým 
z vás nebylo u nás tak dobře. Do redakce přišli 
noví žáci z prvních ročníků, kteří se vám před-
staví, a já doufám, že od příštího čísla začnou 
pracovat na plné obrátky. 
Vánoce utekly, než bys řekl švec, a první polo-
letí bylo završeno vysvědčením. Polovinu škol-
ního roku máme za sebou, druhé pololetí po-
letí ještě rychleji. Však víte, že jakmile jste za 
polovinou, cíl je nadosah. A co mají říkat ma-
turanti? Jejich roky ve škole budou za chvilku 
končit. Nevím, jak je to s přípravou na matu-
ritní zkoušku, ale vím, že přípravy na ples jsou 
v plném proudu. Veškerá pozornost nejstarších 
teď směřuje k plesu. Na naších stránkách při-
nášíme nejen reportáž ze stužkovacího večír-
ku, ale také pozvánku na ples. Přijďte, určitě 
bude stát zato.
Než se rozloučím a popřeju do nového roku, 
musím ještě oznámit, že od tohoto čísla bude-
me Polygrafku psát s velkým „P“. A to jednou 
provždy. 

Čeká nás nový kalendářní rok 
a já doufám, že jsme do něho 
vkročili tou správnou nohou. 
Je celkem jedno, zda jsme si 
dali nějaká předsevzetí, 
nebo ne. Je jen na nás, 
jak tenhle rok budeme žít 
a co budeme dělat. 
Kéž by nás čekal dobrý rok, 
kéž bychom byli všichni 
šťastni a kéž by nás 
nepotkaly žádné pohromy. 
Polygrafko, drž se!  
A vy všichni ostatní 
na tomto božím 
světě také!

  Iva Šabatová
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 Risk je zisk, ale někdy i jedno jediné zaris-
kování může znamenat ZTRÁTU zdraví nebo 
dokonce života. Takovým riskem může být 
například i jeden jediný nechráněný sexuál-
ní styk, který může člověka ohrozit nejen se-
xuálně přenosnou nemocí, ale bohužel i vi-
rem HIV, způsobujícím smrtelné onemocně-
ní AIDS. 
 O tomto onemocnění se v posledních letech  
moc nemluví, jako by si veřejnost myslela, že 
je nemoc už na ústupu. Opak je pravdou, lidí 
nakažených virem HIV neustále přibývá nejen 
ve světě, ale i u nás v České republice. Jen na-
příklad v srpnu (poslední aktuální statistický 
údaj) bylo zachyceno 30 nově nakažených lidí.
 Jednou z nejvíce ohrožených skupin jsou 
mladí lidé, a právě proto se naše škola kaž-
doročně zapojuje do dobrovolnické sbírky 
a osvětové kampaně Červená stužka, jejíž vý-
těžek je určen na boj s touto nemocí. 
 Letos máme takové malé výročí, do sbírky 
se naše škola zapojila už podesáté a studentům 
se podařilo  získat přes dva a půl tisíce korun. 
Velké poděkování za účast ve sbírce patří těm-
to dvojicím: 
 1. M. Krejčová, M. Týmová
 2. A. Řeháčková, T. Novotný
 3. K. Bardynová, P. Hires
 4. N. Vnuková, D. Bartoš
 5. E. Moravcová, N. Opltová
 Díky také vám všem, kdo jste do sbírky 
 přispěli. 
 Protože se  naše škola zapojuje do výše zmí-
něné sbírky, máme od organizace  Česká spo-
lečnost AIDS pomoc, která je jejím organizá-
torem, zdarma preventivní besedu k tématu 
HIV a AIDS. Jezdí na ni  lektor, pan Matula, 
bývalý učitel, člověk s velmi pohnutým život-
ním osudem. 
 Letos tato beseda proběhla pro třídu 4.S 
a jaká byla, si můžete udělat sami představu  
z některých názorů zúčastněných  žáků: 
 Přednáška byla zajímavá, poučná, a přesto, že 
téma AIDS je vážná věc, tak jsem se i bavila…
 Byla to zajímavá přednáška. Dozvěděla jsem 
se mnoho nových informací o HIV a také to tom, 
jak lidé s HIV vlastně žijí, co musí podstoupit, 
když je lidé odsuzují a štítí se jich…
 Líbil se mi styl přednášejícího, s jakým hu-
morem přednášku podal. Také nás zapojil a ptal 
se nás. Dozvěděla jsem se nové věci, o kterých 
jsem netušila. Nakonec mě nejvíc překvapil pří-
běh přednášejícího. 
 Přednáška mi opravila některé neznalosti 
o viru HIV a nemoci AIDS. Měla profesionální 
podobu, vždy vypadá lépe, pokud si přednášejí-
cí sám problematikou prošel. Také jsem si uvě-
domil, že někdy zbytečně odsuzuji určitý typ lidí. 
 Přednáška mi přinesla hlavně zamyšlení se 
nad problémem  a myslím, že se v nejbližší době 

čtVRtEk 30. 9. 1982, kRáSNá Lípa
„Dnes jsme slavili takové malé  jubileum – 
uplynul náš první měsíc ve škole. Ráno byla 
rozcvička trochu drsná, pár chlapců se ulilo 
a měli z toho průšvih. Ve škole to bylo horší, 
měli jsme ruštinu a matematiku. Soudruž-
ka Žabokrtská vykládala něco, z čeho jsme 
nepochopili vůbec nic. Na brannou výcho-
vu přišel nový učitel, protože soudruh Uher 
odjel na vojnu. Škoda, byl dobrej a my si 
s ním docela rozuměli. No ten novej, to je 
hrůza. Když přijde do třídy, musíme stát  
v pozoru, pak udělat vpravo hleď a na kon-
ci hodiny se pozdravíme: „Dnešní hodině 
zdar!“ „Nazdar!“ musíme odpovědět. To je, 
co? Škola byla o hodinu kratší. Dostali jsme 
zase jedničku. Byl generální úklid. Dnes 
budou na intru dávat film „Konec agenta 
W4C“. Po filmu k nám na pokoj přišel zase 
Čert a říkal: „Dejte mi kousek suchýho chle-
ba, já mám hlad“. Tak jsme mu ho dali." 

ÚtERý 5. 10. 1982, kRáSNá Lípa
„Ráno jsme se probudili a okamžitě vyběh-
li na rozcvičku, byla dobrá a už si pomalu 
zvykáme. Ve škole to bylo parádní, pět klu-
ků šlo na závody do Mikulášovic a zbytek 
se docela ulejval. Po obědě v Bytexu jsme 
měli mít  tři hodiny technologie, ale ty nám 
odpadly. Na intru jsme nejdřív hráli pinec 
a pak se všichni šprtali na zítřejší  písemku 
z matiky. Při večerní prohlídce nás vycho-
vatelka sprdla (= vynadala nám), že nám 
smrděj nohy a že si je nemejem. Dnes jsme 
přestavovali pokoj, vypadá to trochu líp. 
Ehm, ehm."
   

Vybrala -lo-

V každém čísle Bezevšeho vás vždy informuji  
o našem domově mládeže. 
V prvním poprázdninovém čísle jsou po-
slední informace ze září, v tomto čísle přiná-
ším pokračování...

  ŘíJEN, LIStOpaD

 Paní vychovatelka Trejtnarová uskutečni-
la pro studenty další pokračování oblíbené zá-
bavné soutěže KUFR a také se ve své skupině 
věnovala škodlivosti kouření, včetně nabídky 
nejrůznějších odvykacích metod. V listopadu 
nastala v DM tzv. „Černá hodinka“ vyprávě-
ní příběhů souvisejících se svátkem DUŠIČEK 
(památka zesnulých - kulturní tradice, historie 
svátku ve světě,…). 

 Paní vychovatelka Machová se v říjnu do-
tkla tématu české hymny (jak ji žáci znají, co  
o ní vědí) a dále pak zaměřila rozhovory se 
žáky na pomoc druhým lidem a hledání  lepší-
ho já v každém z nich. Listopad pak byl o stále 
velmi aktuálních tématech závislostí – na PC  
i tabáku (odvykání, omezování, nebezpečí 
elektronické cigarety). 

 Žáci paní vychovatelky Obergruberové si 
v říjnu ve skupině povídali o biorytmu lidské-
ho organismu, režimu dne, únavě a spánku,  
v listopadu si  pak zkoušeli, jak poskytovat 
první pomoc a jak se chovat při onemocnění, 
včetně prevence. 

 V říjnu  proběhla krásná beseda s paní uči-
telkou Limberskou – „Horké křeslo“, na které  
měli žáci možnost se paní učitelky zeptat na 
různé zajímavosti z jejího života, poznat ji pro-
stě i z jiné stránky, než ji znají ve škole. 

 Listopad je měsíc s minimem světla a tedy 
měsíc, kdy je nejvhodnější čas na relaxaci. Re-
laxační večer v DM žákům umožnil prožít  
a ozkoušet si několik známých relaxačních 
metod, jako je například Jacobsonova relaxa-
ce, autogenní trénink, vizualizace a imaginace. 

 Protože v listopadu  skončilo první čtvrtletí 
nového školního roku a ukázalo se, že mnoho 
žáků, zvláště těch v prvních ročnících (ale ne-
jenom jich), se potýká se studijními problémy, 
zaměřili jsme na DM pozornost na to, jak těm-
to žákům pomoci – mimořádná i individuál-
ní studijní doba, kontrola samostudia a psaní 
úkolů, pomoc vychovatelek a žáků navzájem…
      
  pROSINEC

 Prosinec byl jako každý rok ve znamení 
času vánočního.  Žáci vyráběli přáníčka, po-
máhali s vánoční výzdobou v DM, zapoji-
li se do každoroční soutěže „O nejlépe vánoč-
ně vyzdobený pokoj“. Také pro ně bylo připra-
veno posezení na téma „Tajemství Vánoc“ (jak 
vznikly Vánoce, původ Ježíška, Ježíšek ve svě-
tě, vánoční zvyky – věštění budoucnosti,…), 
ve skupině 3 se povídalo o Vánocích v rodině  

i o zdravém stravování, které je v protikladu  
k tomu, jak jíme o Vánocích. Vánoční dění vy-
vrcholilo každoroční velkou vánoční návště-
vou Ježíška na DM, Ježíšek přinesl dárečky, 
pak se vánočně recitovalo i povídalo, nechybě-
lo ani cukrovíčko vlastnoručně upečené paní 
vychovatelkou Trejtnarovou. 
K vánoční nadílce tak trochu patřily i nové 
deky, které sice zatím nevystačily pro všech-
ny žáky, ale alespoň nahradily ty nejvíce zni-
čené a poškozené. 

 - lo-

ZE ŽIVOta INtRáCkÉHO
ZE ŽIVOta INtRáCkÉHO

pOkLaD Z pŮDY
Listování deníkem na pokračování

Minulé číslo Bezevšeho vám přineslo úryvek 
z deníku dávných „intráků“, který byl nale-
zen na půdě a v tomto čísle vám přináším 
jeho pokračování:

O risku, 
sbírce červená 

stužka 
a  besedě …
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raději otestuji na HIV. Člověk opravdu nikdy 
neví.
 Přednáška byla velice poučná a zábavná. 
Rozhodně si myslím, že mnoho lidí přesvědčila, 
aby se nechali otestovat. Jsem rád, že jsem se be-
sedy zúčastnil. 
 Takovéhle besedy by  měly být rozhodně čas-
těji.
 Beseda mě ze začátku vůbec nezaujala, ale 
na konci pán začal vyprávět reálné příběhy lidí  
z Domu světla a vše najednou bylo jiné. I on 
nám řekl svůj příběh a v životě to neměl a nemá 
jednoduché, přesto je veselý.
 Příjemné přednesení ze života od konkrétního 
člověka s vlastním příběhem, který se v tom po-
hybuje každý den a ví, o čem mluví. 
 Bylo to velmi zajímavé téma a člověka to as-
poň nahlodá více k tomu, aby na sebe dával po-
zor. Byla to beseda, která měla hlavu a patu, byla 
vtipná, snadno srozumitelná, bylo pěkné, že se 
nás pán i ptal a zapojoval nás do diskuze. 

Na závěr  pár důležitých informací: 
 Test na HIV je zdarma v Praze v Domě 
 světla (bližší info: www.aids-pomoc.cz).
   U lékaře stojí v rozmezí 300 až 1 500 Kč 
 podle typu zařízení.
  Kontakt na pana Matulu: 
 libor.matula@aids-pomoc.cz

          Bc. Lenka Obergruberová

níž, dej ptáčku náruč svou a skrýš. Já pak můžu 
jít a v duši klid můžu pak mít.“
„Výsosti, za chvíli začíná hodina dějepravy!“

Erich MEissNEr, učitel teoretické výuky

Vánoce chápeme s 
manželkou jako nej-
krásnější svátky v 
roce. Už sama pří-
prava nám dělá ra-
dost - sháníme dár-
ky pro naše děti i 
vnoučátka,  a to již 
během roku, peče-
me cukroví. Největ-
ší radost pod stromečkem máme z dárků, kte-
ré věnujeme, než které dostáváme.
Závěr roku, silvestr, poslední roky trávíme 
doma, vzpomínkou na našeho syna, který nás 
před třemi roky v tento den opustil.

EMa KorolusoVá, 1.s
Já byla doma s rodi-
nou a užívala si poho-
du.  Byl se mnou můj 
přítel a dívali jsme se 
na filmy, jak to má o 
svátcích být. Silves-
tr jsem strávila se se-
strou a s dalšími zná-
mými. Bylo to pěkné 
zakončení večera oh-
ňostrojem.

iVa ŠaBatoVá, učitelka teoretické výuky

Jak jsem strávila Vánoce a silvestr? Samozřej-
mě v kruhu rodinném. O Vánocích jsme celá 
široká rodina pohromadě. Prožíváme svátky  

v nádherné atmosfé-
ře a s dobrým jídlem. 
Moc rádi se obdaro-
váváme a těšíme se, 
až se bude rozbalo-
vat, jaká bude radost 
z dárků. Pak se s dá-
rečky těšíme do noci 
a pořád je prohlíží-
me a nemůžeme se 
nabažit. Velkým po-
těšením je náš kocour Felix. On snad ví, že se 
má radovat, proto pod stromečkem neskuteč-
ně řádí, honí po bytě papírky a mašličky z roz-
balených dárků, leze do všech prázdných kra-
bic a schovává se pod stolek, na němž sto-
jí stromeček. Kdo sáhne pro dárek, je předem 
ohrožen, neboť černý panter okamžitě startu-
je a zasekne své dobře vyvinuté drápy pěkně 
hluboko.
A silvestr? Popravdě řečeno nemám ráda plá-
nování a silvestr nám předem plánuje zábavu. 
Takže tenhle poslední den v roce nemám moc 
v lásce. Možná o půlnoci přijde chvilka, kdy na 
moment pocítím, že už zase vážně uplynul celý 
rok a jak ten čas letí. S novoročním přáním si 
vždy uvědomím, jak moc si přeju, aby se vypl-
nilo to, co si vzájemně přejeme. Tento den trá-
víme doma, po půlnoci se vyhrneme ven dívat 
na rachejtle, i když mám strach, aby nějaká ne-
zbloudila a nezamířila si to přímo na nás. Tak 
v novém roce hodně zdraví a štěstí!“
Všem moc děkuji za odpovědi a za nahléd-
nutí do životů obyčejných i neobyčejných lidí  
z Polygrafky. Již teď se můžete těšit na příš-
tí anketní otázku a také na odpovědi vašich 
spolužáků. Mějte se krásně. - Krejčovic-

MarcEla 
KVízoVá, 2.s

O svátcích jsem byla 
s přáteli, ale hlav-
ně doma s rodinou. 
Užívala jsem si klid 
od starostí a zkouk-
la jsem snad každou 
pohádku. Na silvestr 
jsem vyrazila ven.

olda dudEK, 3.s

„Prosím tě, kohout-
ku milý, musím plést 
ještě chvíli.“
„Kohouti jsou malí 
páni, jitřenka řídí 
kokrhání.“
„Smiluj se, jitřenko 
jasná, smiluj se, slu-
níčko krásné. Chví-
li mě nech ještě plést, 
nebo mě stihne kru-
tý trest. Macecha mi 
vyškube vlasy.“
Na silvestra jsem samozřejmě sledoval Mrazíka 
a na Vánoce to je jasné: „Hej břízo bílá, skloň se 

aNkEta
JAK JSI STRÁVIL VÁNOCE A SILVESTRA?
tentokrát to není žádná těžká otázka, nad 
kterou byste museli hodiny přemýšlet a lámat 
si hlavu s odpovědí. Vánoce a silvestr nějak 
strávil každý a my se vás ptáme jak. doma  
s rodinou? s přáteli? Na dovolené v Thajsku? 
Nebo jste se snad vydali do teplých krajin?

Jmenuji se Honza Simandl a tento rok jsem 
nastoupil do 1.S. O Polygrafce jsem nic moc 
nevěděl, ale nakonec jsem byl příjemně pře-
kvapen. Budu stručný, mezi moje hlavní záli-
by, které se vejdou do mého nabitého progra-
mu, patří hudba (hlavně hip hop), skateboard, 
sledování seriálů a žonglování s flowersticky. 
Rád poznávám nové věci a má hlavní vášeň je 
jídlo. Do Bezevšeho bych měl kreslit. Kreslit do 
časopisu nebo do novin byl jeden z mých dáv-
ných cílů, tak snad se vám některé mé kresby 
budou líbit. Moje přezdívka bude -simi-.

Chtěla bych se představit jako nová členka re-
dakční rady Bezevšeho. Jmenuji se Ema Koro-
lusová a do rady jsem přišla z důvodu, že mě 
baví psát články, kreslit a organizovat. Pocházím  
z Nového Boru, ale přes týden pobývám v do-
mově mládeže. Jsem trochu nepořádný typ člo-
věka, ale hodně komunikativní. Baví mě disku-
tování a taky trochu kritizování. Jsem také vel-
mi fotogenická. Volný čas trávím s kamarády, 
rodinou a s mým přítelem. Chodím často večer 
do zábavných klubů v České Lípě. Miluji zvířa-
ta a vše kolem  nich. Nejvíce kočky. Plánuji psát 
do časopisu Bezevšeho až do posledního roční-
ku. Budu se podepisovat jako Shady.
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Nové tváře v redakční radě
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siMoNa BalicKá

1. Na výstavě EDUCA.
2. Protože by mě to 
  bavilo a zajímá mě to.
3. Je to tu pěkné, takové  
 normální.
4. Ano, bylo to velmi
 zajímavé.

JaN Gotthard

1. Z veletrhů škol 
 v Rumburku.
2. Líbí se mi pracovat 
 s počítačem.
3. Jako dobrý.
4. Ano.

JaN rožáNEK

1. Znám to tu, mám tu  
 kamarády.
3. Lepší, než jsem se 
 dozvěděl z vyprávění   
 od kamarádů.
4. Ano, dozvěděl jsem 
 se hodně o škole, intru a oborech.

VáclaV KVíz

1. O této škole jsem se
 dozvěděl od mého
 taťky a sestry.
2. Na tuto školu chodí
  moje sestra a školu si 
 chválí.
3. Velmi dobré.

lENKa zEMaNoVá

1. O této škole jsem se 
 dozvěděla, protože 
 sem chodí spousta 
 mých známých.
2. Baví mě práce na 
 počítačích a celkově 
 grafika. Ať počítačo-
 vá, tak na papíře.
3. Tato škola mi připadá velmi dobře vybavená, 
  hodně mě překvapily Macy.
4. Ano, líbil, učitelé i žáci jsou velmi příjemní. 

MarEK KadlčEK

1. Přes kamarády.
2. Baví mě pracovat 
 s počítači.
3. Určitě dobrý.
4. Ano, ale bylo to moc 
 rychlé. 

NatáliE tůMoVá

1. Od přátel, co sem 
 chodili.
2. Nabídka oborů a málo 
  žáků.
3. Dobře.
4. Ano.

PEtr haBElt

1. Od mámy.
2. Moje rodina v tomto
 oboru podniká.
3. Nic moc.
4. To ano. 

zdENěK horáčEK

1. Přes internet.
2. Zajímá mě grafika.
3. Jako skvělé.
4. Ano. 

MichaEla 
FiGaloVá

1. Bratr tu studuje.
2. Protože je zajímavá.
3. Myslím si, že je velmi
 dobře vybavená a je 
 celkem útulná.
4. Ano, líbil. 

12. prosince se na Polygrafce konal den otevřených dveří. i když účast zájemců nebyla tak 
velká, jak jsme čekali, sešlo se několik skupinek lidí, kteří si přišli prohlédnout naši školu. 
zájemci prošli učebny odborného výcviku, podívali se i do školy a pak už na nové uchazeče 
čekal připravený tým redakční rady a přichystal deváťákům pár otázek.                         -Maky-
 1. Jak ses dozvěděl/a o naší škole? 
 2. Proč sis vybral/a naši školu? 
 3. Jak bys ohodnotil/a interiér naší školy?
 4. Líbil se ti Den otevřených dveří?

Volné pokračování dne otevřených dveří  
proběhlo ve čtvrtek 23. ledna 2014 a všechny 
nás překvapila účast i zájem. Měli jsme mož-
nost přivítat uchazeče z litoměřic, Ústí nad 
labem, děčína, české lípy, Nového Boru, 
Kravař, ale také několik místních zájemců. 
redaktoři se pochlubili novými tričky a pře-
devším naším časopisem. zajistili také anke-
tu a fotodokumentaci.

DEN OtEVŘENýCH DVEŘí poprvé ...               ... a podruhé

1. Jak ses dozvěděl/a o naší škole?
2. Co se ti tady ve škole nejvíc líbí?
3. Jaký obor tě zaujal?

daVid KaŠíK

1. O škole jsem se
 dozvěděl z webo-
 vých stránek.
2. Na škole se mi líbí
 její komunita 
 a prostředí.
3. Nejvíc mě zaujal reprodukční grafik.

JaKuB Kalčic

1. Hledal jsem na  
 netu.
2. Kolektiv 
 a vybavení školy.
3. Reprodukční grafik.

JaN KotalíK

1. O vaší škole jsem  
 se dozvěděl na we-
 bových stránkách.
2. Na škole se mi 
 nejvíc líbí 
 počítačové učebny.
3. Zaujal mě grafik.

KristýNa 
raNFtNEroVá
1. Webové stránky 

  a časopis.
2. Že je malá, taková  

  rodinná.
3. Reprodukční grafik.

Jiří čEčrlE

1. Od přátel a dopo-
 ručil mi ji třídní ze  
 základky.
2. Na škole se mi líbí  
 výukový program  
 a menší kapacita žáků.
3. Zaujal mě polygraf a reprodukční grafik  
 pro média.
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To si tak celou dobu sedíte, poslou-
cháte vyučující a doktoranty a říká-
te si, jakou máte flákačku. A pak na-
jednou někdo pronese: „Své semest-
rální práce odevzdávejte do 16. pro-

since.“ V tu chvíli se vám zastaví tep. Dnem 
i nocí přemýšlíte, co už máte, co ještě máte dě-
lat, jak že se asi píše ta obhajoba a ve finále, co 
se bude dít, když ukončíte studium. A tak se teď 
plácám a přemýšlím, co první, jak nezmagořit 
a jak si u toho ještě zachovat trochu „života“. 
A tak mi držte palce, ať to všechno udělám, 
stihnu a ať je mi vše uznáno, abych mohla na-
dále přispívat. A víte, co je nejhorší? Přišlo mé 
období lenivosti, jako vždy v ten nejlepší čas!

Asi mi brzy dojde dech. Jestli jsem 
dřív měla depresi ze zimy, jakožto 
počasí, tak mě dnes nechává zce-
la chladnou, co je vlastně za roč-

ní období. Jediné, co mě teď zajímá, jsou se-
mestrální práce, index, kredity, termíny, zápoč-
ty, zkoušky. Nic jiného v hlavě prostě nemám,  
a na nic jiného vlastně ani nemám čas. To, co 
mě drží nad vodou, je, že už mám dva zápoč-
ty hotové a vidina toho, že bych možná ten 
zbytek mohla zvládnout. Jsem vděčná za to, že 
nám většinu věcí odložili. Doufám, že si užije-
te Vánoce, a já se jdu vrhnout do víru semes-
trálních prací.

-YumeOokami-

DENík VYSOkOŠkOLačkY
DENík VYSOkOŠkOLačkY

5

6

už je to nějaký ten pátek, kdy Michal 
PlacáK opustil vrata naší školy, a proto je 
nejvyšší čas na rozhovor.

Jaký obor jsi na Polygrafce studoval?
Na Polygrafce jsem studoval maturitní obor 
Reprodukční grafik pro media. Když nyní 
koukám na to slovo studoval, ono to takové 
studování nebylo. Díky externí praxi, kterou 
nám pan Šabata v pololetí v druhem ročníku 
povolil, jsem školu spíše navštěvoval. Zameš-
kané hodiny byly vždy řádně omluveny nejen 
mým mistrem na praxi. Z toho důvodu jsem 
také získal první napomenuti nebo důtku tříd-
ního učitele, když jsem si 30. ledna nevyzve-
dl vysvědčení.

Kde teď pracuješ? 
Nyní pracuji a dlouho snad ještě budu v naší 
malé společné firmičce - reklamní agentuře 
v České Lípě, kterou jsme založili s kamará-
dem v roce 2008. Ze začátku byla práce nároč-
ná - shánět zákazníky, platit půjčky, pronájmy, 
... a pracovní doba od nevidím do nevidím. Za 
těch pár let se toho spoustu událo a nyní zby-
de čas na volnočasové aktivity a další zábavu.

Kterého učitele jsi měl nejradši?
Asi první, na kterého si vzpomenu, je pan uči-
tel Svoboda - náš třídní, který nás měl na ma-
tematiku a za vyřešené příklady na konci ho-
diny dával do sešitu jedničky. Když jich bylo 
dost a na výzo jasná jednička, říkali jsme si  
o různé obrázky - sluníčka, autíčka, mašin-
ky - ty fakt uměl. Dál se mi vybaví pan uči-
tel Uher a jeho smysl pro humor a samo-
zřejmě se nedá zapomenout na paní učitelku  
Šabatovou, na její až cholerické vzplanuti, kdy 
celá třída byla v pozoru. To bylo slyšet spad-
nout i špendlík na zem. 
Pravdou je, že jsme byli tlupa hajzlíků, kte-
ří museli z nějakého nám dosud neznámého 
společensko-sociálního důvodu dostudovat,  
a zbytek nám bylo jedno. Nakonec všichni uči-
telé byli fajn, vždy se snažili nám vyjit vstříc  
a pomoci, když bylo potřeba.

Máš nějakou zábavnou vzpomínku nebo záži-
tek ze školních lavic?
Zábavných vzpomínek je spousta a stále se 
v mysli objevují další a další. Nejčastěji jsou 
z praxe a asi nejlepším místem na příhody 
bylo foto-lito, kde jsem v zápalu zábavy rozbil 
sklo u jednoho stolu. Vyvolávací komora byla 
sama o sobe místem plném zábavy. Na montá-
ži byla zvlášť uvolněná atmosféra po celoden-
ním vdechovaní výparů z čistících prostředků. 
Jen na knihárnu vzpomínám špatně a na tuto 
část praxe bych studenty neposílal. Nejen, že 
jsem byl na ruce levý a měl bych problém pro-
jít do dalšího ročníku, být knihárna celoroč-
ním předmětem, ale při řezaní lepenky jsem 
si na pákových nůžkách nechal prst v přítlač-
ném lisu...

Mnoho učitelů na tebe rádo vzpomíná, byl jsi 
opravdu tak dobrý student?

Doufám, že se na mě vzpomíná spíše v lepším 
než horším. Jestli se dobrý student počítá pod-
le nejvyššího počtu zameškaných hodin, určitě 
jsem byl jedničkou. Snad mé neustále odchody 
z hodin vyřizovat si pracovní hovory se zákaz-
níky nebyly prvním bodem nejedné pedago-
gické porady. Na druhou stranu si myslím, že 
jsem byl vzorný student, který splnil to, co spl-
nit měl, někdy trochu víc a vždy s vyznamená-
ním, které nepřesahovalo průměr 1,25.
Všem přeji úspěšný rok 2014. Maturantům 
úspěšné zvládnutí životní zkoušky, učitelům 
pevné nervy se studenty a Bezevšeho další 
roky života, spoustu přispívatelů a čtenářů.

-Dom-

Na SLOVíčkO
TENTOKRÁT S BÝVALÝM STUDENTEM

MichaEla 
JaNáčKoVá

1. O vaší škole jsem
 se dozvěděla 
 z internetu.
2. Na škole se mi líbí
 rodinný přístup.

3. Reprodukční grafik.

PEtr KiŠa
1. Z internetu.
2. Zařízení.
3. Reprodukční grafik.

toMáŠ 
WildMaNN

1. Vaši školu mi do-
 poručila kamarád- 
 ka a zástupkyně  
 z naší školy.
2. Líbí se mi příjemná atmosféra a vstřícnost  
 učitelů.
3. Velmi mne zaujal reprodukční grafik.
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tentokrát bych vám chtěla představit ivana 
Malejovského, našeho bývalého žáka, který  
u nás absolvoval učební obor tiskař na poly-
grafických strojích. tiskařině se však nevěnu-
je a je s podivem, kam se až může tiskař dostat. 

Pamatuješ si ještě dobu, kdy ses tady u nás učil? 
Proč sis tenkrát vybral Polygrafku a zrovna tis-
kařinu?
Jistě, na školní léta se nedá zapomenout a vzpo-
mínám na ně rád. Popravdě řečeno, pro Poly-
grafku jsme se rozhodl, protože je ve městě, kde 
jsem žil. Lákala mě ale grafika a pro tiskaře jsem 
se rozhodl na poslední chvíli a už vlastně ani 
nevím proč. Lépe řečeno, nechtěl jsem absolvo-
vat tenkrát povinnou vojenskou službu a jít ješ-
tě do školy byla ta nejjednodušší cesta, jak se jí 
vyhnout.
Tenkrát jsi tu měl na škole oba rodiče, jaký to byl 
pocit? Mimochodem, maminka tu  ve školní ku-
chyni pracuje dodnes.
Ano, to je pravda, pracoval tam taťka a mamka 
tam ještě vaří.  Já jsem to nějak neprožíval, vů-
bec jsem to neřešil a myslím, že ani učitelé a mi-
stři na mě nekoukali jinak, než na ostatní stu-
denty. Když na to tak vzpomínám, byl jsem spíš  
v nevýhodě, oproti ostatním studentům by mi  
záškoláctví totiž asi neprošlo.
Jak to s tebou vypadalo po zkouškách, našel jsi 
práci? Hledal jsi práci v oboru?
Já jsem od prvního dne na odborném výcvi-
ku věděl, ze práci tiskaře nikdy dělat nebudu, že  
k tomu nikdy nenajdu cestu. Takže praxe mě to-
tálně nebavila a ani mi to nešlo. Musel jsem se 
hodně překonávat, abych ten obor vůbec dodě-
lal. Asi vás napadá otázka, proč jsem neodešel 
na jiný učební obor nebo na úplně jinou školu. 
Jednoduše jsem nechtěl, chtěl jsem mít už ško-
lu za sebou a jít si svou cestou. A když už jsem 
se pro tuto školu rozhodl, řekl jsem si, že ji pros-
tě dodělám. Práci v oboru jsem si teda pochopi-
telně nehledal a ani by mě to nenapadlo. Hned 
po škole jsem začal pracovat jako obsluha v jed-
né krásné cukrárně tady v Rumburku. Práce mé 
bavila, ale asi po půl roce jsem odešel do Prahy. 
Už během školy jsem se pasivně věnoval mode-
lingu, komparzu apod. Nebavilo mě stále na ca-
stingy do Prahy dojíždět, a tak jsem se rozhodl 
že si najdu práci a bydleni v Praze.

Jak ses dostal do zahraničí, co jsi tam dělal za 
práci?
Do Anglie jsem se dostal úplně náhodou a věřte, 
že mě nikdy předtím nenapadlo, že bych někam 
vycestoval. Proběhlo to hodně rychle. V prosin-
ci jsem někoho poznal a v lednu už jsem se ba-
lil. V Anglii jsem pracoval v jednom velkoskladu  
v odděleni pro online zákazníky (e-shop) se 
sportovním oblečením, botami atd. Všechno 
kolem sportu, od ponožek, přes mikiny, bundy, 
kola, až po stroje pro fitness.
K práci jsem ještě chodil do školy na angličti-
nu, protože, moje angličtina byla o ničem a sty-
děl jsem se za to, že se neumím domluvit. Ani 
dnes ale nedokážu říct, že umím anglicky. Do-
mluvím se, to ano rukama, nohama. V běžném 
životě, tam jsem se naučil dobře mluvit polsky 
- ale opravdu.
V současné době se prezentuješ jako profesio-
nální vizážista/make-up artist a oděvní stylista 
a nabízíš MAKE-UP, STYLING (styling a kom-
pletace outfitu na focení; poradenství při náku-
pech) a DOPLŇUJÍCÍ SLUŽBY (půjčování bi-
žuterie, šátků a jiných módních doplňků). To je 
velmi zajímavé. Doplnil sis nějak vzdělání nebo 
jsi načerpal zkušenosti v zahraničí, Jak probíhá 
takový tvůj běžný den. Spolupracuješ s někým 
nebo pracuješ sám? 
Jak už jsem se zmínil, dělal jsem pasivně mo-
deling a vždycky mě moc bavilo to zákulisí, lí-
čení, styling apod., prostě runway. V Praze jsem 
pracoval v jednom obchodě s oblečením, kde 
jsem nastoupil jako prodejní asistent a vypra-
coval jsem se na vizuála- mým úkolem bylo ob-

lékání figurín a celkový design obchodu. Udě-
lal jsem si rekvalifikační kurz styl, ve škole aso-
ciace stylistů a vizážistů ČR. V Anglii jsem do-
konce začal fotit jako fotograf, protože fotka mě 
taky vždycky bavila. Začal jsem fotit kamarád-
ky a známé, které jsem si sám oblékal. Byl jsem 
ale nespokojený s jejich líčením, a tak jsem za-
čal kromě stylingu i líčit. Kurz jsem si ve Vel-
ké Británii na make-up nedělal, jsem samouk,  
na youtube je x tutoriálů a šlo to celkem rych-

le. Člověk asi musí mít pro tuhle práci vlohy už 
od narození, musí pro to mít cítěni. Moje práce 
se líbila už od začátku a nesmírně mě to bavilo 
a baví dodnes. To, že se to líbilo mě nakopáva-
lo jít dál a vzdělávat se. Byl jsem tedy fotograf 3 
in 1, fotograf, stylista a vizážista. Spolupracoval 
jsem i s jinými fotografy. V současné době mám 
fotografické služby I&J photography, kde pracu-
ji s fotografem Janem Vobrubou.  Po návratu do 
Česka jsem si udělal rekvalifikační kurz mak-up 
a foto make-up v podle mě nejlepší škole Make-
up isntitute Prague, kde si chci udělat ještě dal-
ší doplňující kurzy. Myslím, že v tomto oboru je 
stále co se učit. Můj běžný den? Já nemám běžný 
den, každý můj den je opravdu jiný. Mám schůz-
ky s klienty a potencionálními partnery nejme-
nované německé firmy, která vyrábí produkty 
pro zdraví a krásu (health & beauty). Líčím kli-
entky doma nebo někde v ateliéru, redakci, salo-
nu nebo na přehlídce. Nemám s nikým smlou-
vu, vždy je to spolupráce externí. Takže spolu-
pracuji s fotografy, webovým portálem prozeny.
cz, s kadeřnickým salonem tady v Rumburku, 
s majitelkou obchodu s oblečením a teď dokon-
ce se stomatologickou firmou, která kromě běž-
ných zákroků dělá estetickou stomatologii.
Jak se dívají na tvoji práci rodiče, viděli někdy 
výsledky tvé práce?
Myslím, že jsou na mě pyšní a jsou moc rádi za 
to, že dělám to, co mě baví. Výsledky mé práce 
samozřejmě viděli na fotkách, na internetu atd.
Kde v současné době žiješ?
V současné době žiju v ČR, v březnu to bude 
rok, co jsem zpět. Nedá se pořádně říct, kde 
žiju. Mám zázemí v Praze, Jablonci nad Nisou a  
v Rumburku, takže stale pendluju.
Máš ještě nějaké další zájmy nebo ti už na jiné 
koníčky nezbývá čas?
Moje zájmy jsou moje práce a myslím, že je to 
to nejlepší, co člověk může mít - práci, která je 
jeho hobby. Kromě toho je mým velkým koníč-
kem také zahrada, cestování a vaření.
Blíží se plesová sezóna, možná by chtěl někdo 
využít tvých služeb. Jak mají dívky postupovat, 
budou-li chtít třeba učesat nebo udělat make-
up? 
Ano, plesová sezóna je již v plném proudu a já 
jsem díky tomu většinu víkendů tady na seve-
ru  v Rumburku, kde spolupracuji s již zmiňo-
vaným kadeřnickým salonem Na Pražské, kde je 
úžasná kadeřnice Katka Frimlová. Je to jedno-
duché, prostě jen zavolají (603518188) a objed-
nají se na určitý den a na určitou hodinu, měly  
by počítat s tím, že česání a líčení trvá přibliž-
ně hodinu. Nedá se to říct s přesností, závisí to 
na náročnosti. S každou klientkou konzultuje-
me její představy a možnosti tak, aby byla ma-
ximálně spokojená. Zákaznice by měly dorazit 
nejlépe nenalíčené.

Od tiskaře přes modeling k profesionálnímu Make-Up Artist



Co bys vzkázal našim čtenářům?
Vašim čtenářům bych chtěl popřát v první 
řadě hodně zdraví, protože to je to nejdůleži-
tější,  hodně úspěchů v soukromém i pracov-
ním životě a studentům bych rád vzkázal, že by 
si měli jit za svými sny. Život je boj a cesta je  
trnitá, důležité je nevzdávat se a věřit. Hlavně  

by si měli uvědomit, že všechno, co dělají, ne-
dělají pro kamarády, pro rodiče nebo pro učite-
le, ale pro sebe! A ještě jedna rada do života: na 
nikoho nespoléhejte, spoléhejte se sami na sebe.
Musím ivanovi moc poděkovat, protože jsem 
otázky na něho vychrlila na poslední chvíli 
a on mi obratem všechny zodpověděl. Velmi 
obdivuji, že dokázal vycestovat, aniž uměl cizí 
jazyk, že se dokázal uchytit v oboru, kde je ob-
rovská konkurence, že se nebojí práce a čím je 
jí více, tím se cítí lépe. Je radost sledovat osu-
dy našich žáků, kteří žijí plnohodnotně, pro-
tože je pro ně jejich práce zároveň koníčkem. 
Pak jsou šťastni. Musíme tedy i my být šťastni, 
protože naši žáci jsou tak trochu i naše děti! 
Kéž byste všichni mohli v budoucnu najít prá-
ci, která by naplnila vaše životy.
   -ŠA-
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prezentace ve Skalici 
Vážení čtenáři, chtěl bych vás informovat o mé 
účasti na jedné základní škole ve Skalici u Čes-
ké Lípy, kde jsem prezentoval naší školu. Měl 
jsem připravenou prezentaci a povídání o tom, 
co se dělá na naší milované Polygrafce. Byla 
to pro mě velmi dobrá zkušenost do života  
a teď jsem si jistý, že dokážu bez problému im-
provizovaně mluvit o čemkoliv. Přiblížil jsem 
žákům náš běžný den, povyprávěl o vybave-
ní školy a musím říct, že to mělo velký úspěch. 
Všem se mé povídání moc líbilo a po tom, co 
jsem vše dopověděl, se strhla velká diskuze  
a mnozí projevili zájem u nás studovat. I uči-
telé, kteří tam se mnou byli, mě pochválili za 
dobře připravenou přednášku, což mě vážně 
těší! Doufám, že se na Polygrafce najdou stejně 
nadšení studenti, jako jsem já, kteří budou do 
budoucna také prezentovat naši školu. 
    -dom-

krátká zpráva z burzy škol
11. listopadu 2014 jsme se zúčastnily burzy 
škol v Rumburku. Začátek byl naplánovaný na 
dopoledne a už chvíli po deváté začali přichá-
zet první deváťáci. Vypadali zmateně a ani se 
nedivím, nabídka škol byl rozsáhlá a stálý pří-
sun letáků do jejich rukou jim na rozhodová-
ní určitě nepřidal. Byli na roztrhání, každý zá-
stupce své školy se snažil přesvědčit, že právě 
jejich škola  je pro ně ta pravá. 

-Maky, Miluš-

Šťastnou cestu
V loňském školním roce získal náš časopis 
Bezevšeho 2. místo v soutěži o Nejinspirativ-
nější středoškolský časopis, kterou pořádal 
Klub volných novinářů při syndikátu no-
vinářů čr. dva redaktoři odletí na studijní 
cestu do Bruselu a stráví zde tři dny. 
Na programu bude především návštěva Ev-
ropského parlamentu a představení služeb pro 
novináře, které EP nabízí. Dále nebudou chy-
bět setkání se zajímavými lidmi z administrati-
vy Evropského parlamentu a také setkání s ně-
kterými poslanci zvolenými za Českou repub-
liku. Samozřejmě bude i prostor pro zhlédnu-
tí Bruselu.
Setkání v EP proběhnou zejména v češtině, ale i 
slovenštině a angličtině. Na cestě budou účast-
níky doprovázet pracovníci Informační kance-
láře EP. Většina nákladů (cesta z Prahy do Bru-
selu a zpět, transfery na letiště v Bruselu, ubyto-
vání a část stravování) bude hrazena.
Pro tuto cestu jsme vybrali dva redaktory, kte-
ří pracují v redakci dlouho a intenzivně, Mar-
kétu Kolaříkovou (Krejčovic) a Samuela Suché-
ho (Sam).
o své cestě nás na stránkách Bezevšeho budou 
brzy informovat. Markéto a same, šťastný let!

-ŠA-

Reportáž z Brna na pár řádek
Bylo nebylo, na východním konci naší vlasti se 
rozkládalo Brno. A v něm se 3. 12. konalo finá-
lové kolo soutěže středoškolských časopisů, již 
sedmý ročník. Náš přeslavný a převelice váže-
ný časopis vyslal tři redaktory do bouřlivých 
vod konkurence, aby poznali, kdo je nejlepší. 
Jakým zklamáním pro nás bylo, když jsme se 
celkově umístili druzí. O to víc nás hřeje první 
místo za grafiku. Pohádka skončila.

-Krejčovic-
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Na začátek bych se tě chtěl zeptat, kde bydlíš? 
Bydlím v New Yorku, v části, která se jmenuje 
Brooklyn.
Jak vypadají Vánoce u vás v Americe, je to hod-
ně jiné než u nás? Jak vypadají vánoční ulice?
Jiné určitě jsou, například:  na stolech většinou 
bývá pečený nadívaný krocan a pečená šun-
ka. Další zajímavostí je, že dárky se rozbalují až 
druhy den ráno po Štědrém dnu, čili 25. pro-
since. Vánoční ulice jsou vcelku podobné jak 
u nás. Ozdobené jsou ale jenom některé. Často 
také bývají velice pěkně ozdobené domy, které 
až berou dech.
Vím, že jezdíš na kole, jsou tam parky, jsou lep-
ší než u nás?
V celém Brooklynu je skatepark jenom jeden, 
což mě velice překvapilo, ale naštěstí je docela 
blízko místa, kde bydlím. V Manhattanu, který 
je vzdálen od čtvrti Brooklynu, kde bydlím, asi 
20-30 minut autem (když ovšem není zácpa), 
je skateparků víc.
Chodil jsi do školy i v České republice, jak vypa-
dá vyučováni v Americe?
Ano, chodil, v Americe žiji teprve čtvrtý měsíc, 
takže mam víc zkušenosti ze škol v Čechách,  

Rozhovor s Filipem

ale určitě se to tu velice liší. Školy s názvem Ele-
mentary School jsou něco jako první stupeň, 
sem chodí děti od 1. do 5. třídy. Pak pokračují  
v Middle School, což je 6. až 8. třída, něco jako 
náš druhy stupeň, a pak následuje High School, 
což je střední škola, od 9. do 13. třídy.
Co se ti v Americe nejvíce líbí?
Nejvíce se mi asi libí počasí. Zataženo nebo déšť 
je tu jen občas. Taky se mi líbí, jak zde jde docela 
rychle zapadnout, nikdo si ze mě i přes moji ne-
dokonalou angličtinu zatím nedělal legraci. Ale 
musím říct, že se učím rychle.
Chtěl by ses  jednou vrátit do Čech a žít tu?
Do Čech se plánuji určitě vrátit, stěhoval jsem 
se do USA, protože mamka je občanka USA a já 
tím pádem měl možnost dostat zelenou kartu  
a později i občanství.
Je pravda, že američtí policisté pořád jedí do-
nuty (koblihy)? 
Každý policista tlustý není, ale určitě si během 
služby každý rád zajde na malou svačinku do 
Dunkin Donuts.
Moc děkuji mému americkému kamarádovi za 
rozhovor a doufám, že se vám čtenářům líbil.

-dom-

Filip aust je můj kamarád, se kterým jsem se seznámil před několika lety a prožil jsem s ním skvě-
lá léta a mnoho zábavy! ale stalo se to, co se stalo, a Filip se odstěhoval za mamkou do ameriky, kde 
teď také žije. Proto jsem se s ním rozhodl udělat rozhovor, u kterého se zastaví snad každý čtenář! 

Jelikož už jsem dlouhou dobu nepřispěla do na-
šeho milého Bezevšeho, rozhodla jsem napsat 
článek o tom, jak to funguje na vysoké škole. 
Většina lidí se dlouze rozmýšlí nad tím, zda jít 
studovat dál anebo si udělat jen maturitu a za-
čít hned po škole pracovat. Pro mě byla jasnou 
volbou vysoká škola, protože zastávám názor, že 
vzdělání je pro život velmi důležité. Po bojích, na 
jakou školu vlastně jít a na jaký obor se přihlásit, 
jsem se rozhodla začít novou etapu svého života 
v Ústí nad Labem na Univerzitě Jana Evangelisty 
Purkyně. Většinou se lidé obávají toho, že učení 
bude náročnější, učitelé budou přísnější a hroma-
da povinností vám zabere všechen volný čas. Je 
tedy pravda, že studium na vysoké škole není pro 
všechny. Pokud člověk nemá vztah k poznávání 
nových věcí, nemá aspoň nějaký zájem se vzdě-
lávat, bude pro něj studium náročné. Pro ty, kte-
ří se však rozhodnou studovat to, co je baví, bude 
studium spíše zábava. 
Když jsem ve škole řekla, že jsem z Polygrafky, 
každý se zeptal, co to vlastně je a další otázka 
hned následovala: „A co tady vlastně děláš, když 
nejseš z gymplu?“ Nevím, kde se vzal názor, že 
vysoká škola je jen pro ty, kteří vystudovali gym-
názium. Věřte mi, že i mnoho učitelů na vyso-
ké vám to bude říkat. Dle mého názoru to není 
pravda. Ano, gympláci mají hodně teorie a měli 
by mít více znalostí. Pokud se však rozhodnete 
studovat a věnovat studiu svůj čas, nebude pro 
vás žádný problém zvládnout nějakou zkoušku 
či zápočet. Sama jsem se rozhodla studovat his-
torii v kombinaci s filosofií. Pokud si dobře pa-
matuji, na Polygrafce jsme měli dějepis jeden rok  
a poté jsme si prošli výtvarnou kulturou. Ze za-
čátku vám ten dějepis jistě chybí, musíte si osvě-
žit paměť. Jakmile se dostanete do víru dění, už 
pro vás není problém se orientovat. 
Největší problém, který vás bude čekat, je zvyk-
nout si na systém vysoké školy. Když jsem seděla 
na předzápisu a paní ze studijního oddělení za-
čala vyprávět o našem studijním systému STAG, 
ve kterém probíhá organizace celého studia, vět-
šina z nás odcházela s hlavou jako balón a stej-
ně nevěděla, o čem to ta ženská vlastně mluvi-
la. Každá škola má svůj studijní systém. Uslyšíte 
o STAGu, SISu a jiných. Nemusíte se toho však 
bát, pokud se naučíte se systémem pracovat, sta-
ne se vaším nejlepším přítelem. Všichni progra-
mátoři se snaží, abyste tam našli všechno, co bu-
dete potřebovat. Takže zde probíhá zápis před-
mětů, najdete si, kde se nachází učebny, sezná-
míte se se jmény učitelů a jejich tituly (na to po-
zor, každý učitel chce být oslovován svým nej-
vyšším titulem) aj. Většina předmětů (resp. kur-
zů) má doporučený rok, kdy byste ho měli spl-
nit, ale je na vás, kdy si ho zapíšete. Dále u něj 
najdete počet kreditů, které se vám přičtou po 
úspěšném splnění. Kredity sbíráte jako body. 
Na konci roku musíte mít určitý počet kreditů, 
abyste mohli postoupit do dalšího ročníku. Vět-
šinou je výuka rozdělena mezi povinné kurzy  
a povinně volitelné. Každý obor má určitý počet 
kreditů, které musíte splnit za tři roky studia. Jak 
již bylo řečeno, kredity se přičtou, jakmile před-
mět splníte. Některé předměty jsou ukončeny 
zápočtem, což znamená, že napíšete na konci 
semestru nějaký test, nebo odevzdáte seminární 

práci či vypracujete referát. Jiné předměty mu-
síte ukončit zkouškou, která bývá většinou úst-
ní. U zápočtů i zkoušek máte podle zákona vždy 
tři pokusy, takže se nemusíte bát, když se to na-
poprvé nepovede.
Myslím, že nejvíce se vám bude líbit uspořádá-
ní akademického roku. Ten je rozdělen na zim-
ní a letní semestr. Zimní semestr většinou začíná 
na konci září nebo začátkem října a končí před 
Vánocemi. Po něm následuje zkouškové období, 
které trvá celý leden a začátek února. Takže čím 
dřív zvládnete všechny předměty splnit, tím více 
volna máte. Začátkem února se odstartuje letní 
semestr, který trvá do půlky května. Poté násle-
duje letní zkouškové období, které končí posled-
ním červnovým dnem. Nemusíte se však bát, že 
byste nedostali již žádnou šanci na opravu. Dru-
hé letní zkouškové období probíhá na konci srp-

na a celé září. Je to možnost pro ty, kteří nestih-
li vše splnit a chybí jim kredity do dalšího roku. 
Co se mi nejvíce líbí na studentském životě, 
jsou ty možnosti. Máte sice dané předměty, kte-
ré musíte splnit, ale také si můžete zapisovat vo-
litelné předměty, které vás zaujmou. Univerzita 
prostě žije. Každou chvíli se konají nějaké akce, 
jako výstavy, přednášky o zajímavých tématech, 
studentské akce, seznamovací akce mezi stu-
denty… Mnoho akcí je připravováno pro stu-
denty i jinými organizacemi, jako je muzeum, 
divadlo, knihovna. Takže každý si najde to své. 
Stav studenta také přináší mnoho slev na lístky 
do kina, divadla, na festivaly aj.
Většinou se říká, že na studentská léta se nejra-
ději vzpomíná. Já jsem si jistá, že na roky strá-
vené na univerzitě určitě nezapomenu. Pozná-
te zde mnoho zajímavých lidí a zažijete spoustu 
akcí. Určitě bych studium na vysoké doporučila 
všem lidem, kteří o další vzdělávání stojí.                     

-MišCA-

Nebojte se vysoké školy
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Jaké je tvé celé jméno?
Jmenuji se Hana Alexandrovna Denerová. Jmé-
no Alexandrovna je převzato z dynastie Roma-
novců (Alexandr Alexandrovič, Marie Alexan-
drovna) a jsou do toho kupodivu přimícháni 
i Fjodorové (Alexandr Fjodorovič), tenkrát asi 
měli dlouhou chvíli. Prostě mám jméno Alexan-
drovna a moc se mi líbí!
Kdy a v jakém městě ses narodila?
Narodila jsem se 9. února 1990 v České Lípě.
Jakou máš nejoblíbenější barvu?
Nejoblíbenější barvu nemám, ale preferuji Ferra-
ri červenou, černou a modrou.
Jaká se ti líbí barva očí?
Miluju modré oči, a když už to musí být, tak 
snesu i zelené.
Jaké je tvé nejoblíbenější jídlo?
Mám ráda italskou, francouzskou, chorvatskou  
a českou kuchyni.
Jaké je tvé nejoblíbenější pití?
Ráda piju zelený čaj s různými příchutěmi a také 
Johnnyho Walkera.
Jaká máš ráda zvířata?
Mám ráda všechna zvířata, jsem taková zvířecí 
mamča. Ale nejvíc asi tygry a další veliké čičinky.
Jaké je tvé nejoblíbenější/šťastné číslo?
Moje šťastná čísla jsou 9 a 7.
Jaké období máš ráda a naopak, které nemusíš?
Každé období má své. Na jaře se mi líbí, že už 
vše raší a kvete, v létě je krásné teplo (člověk 
je nucen se neustále něčím osvěžovat) a hlav-
ně jsou přece prázdniny. Na podzim chodíme 
pouštět draky, a když už mě podzim tady u nás 
nebaví, zabalím kufry a jedu někam do teplíčka.
No a na zimu se těším kvůli sněhu, lyžování, Vá-
nocům a tak, takže asi jako každý člověk.
Jaký styl hudby posloucháš?
Já poslouchám od každého něco, nemám přes-
ně vyhraněný styl hudby. Poslední dobou jsem 
si zvykla poslouchat Šlágr TV, hlavně když hraje 
Duo Yamaha, a vloni jsem byla třeba na Vlachov-
ce, ale to mě moc nevzalo.
Který styl hudby nemáš ráda?
Nemám styl hudby který by mi vysloveně vadil, 
mám dny, kdy si pustím třeba W. A. Mozarta. Ale 

je pravda, že když slyším dechovku, že mi nebý-
vá moc dobře.
Máš nějakou oblíbenější písničku?
Jednu mám, váže se k ní moc smutná vzpomínka, 
ale i přesto miluji Love Hurts.
Máš oblíbeného zpěváka nebo zpěvačku?
Mám, Daniela Landu.
Který typ filmů máš ráda?
Mám ráda komedie, kvalitní horory a takové ty 
klasiky typu Vetřelec a Predátor.
Máš nějaký film, na který ráda koukáš?
Bumer (Bavorák) a taky Rush, když pominu fak-
tické nedostatky.
Brečíš u smutných filmů?
Když už na nějaký koukám, tak zásadně nebre-
čím, asi to má co dělat s mojí psychikou...
Čteš ráda a pokud ano, jaké knížky?
Čtení mám moc ráda, neustále obohacuje moji 
už tak velkou slovní zásobu. Mezi mé oblíbe-
né čtivo patří kriminálky se skutečnými příbě-
hy, baví mě odhalovat vrahy a jejich postupy. 
Také mám ráda knihy od Dona Miguela Ruize, 
to jsou toltécká proroctví a nauky.
Co tě nejvíce baví a jaké 
máš koníčky?
Miluji Formule 1, mo-
torky, baví mě závodit  
a demolovat. Prostě 
všecko, co se týká mo-
torů a rychlých aut.
Máš nějaké zlozvyky? 
Pokud ano, který je ten 
nejhorší?
Zlozvyk..nech mě pře-
mýšlet... Kouřím, ale 
neberu to jako zlozvyk, 
protože kouřím ráda. 
Takže žádný nemám.
Co nejraději děláš ve 
svém volném čase?
Díky svým zálibám moc 
volného času nemám, 
ale snažím se o něj co 
nejvíce to jde. Když se 
mi to podaří, jsem ráda 
se svým mužem a s rodinou. Snažím se využít 
pro ně každou volnou chvilku, nikdy nevím, jak 
dlouho tady ještě budeme.
Mužem? Jsi vdaná?
Vdaná nejsem, svého přítele ale nazývám mu-
žem od začátku a přede všemi, i kamarádi se mě 
ptají, jak se má můj muž.
Sportuješ? Pokud ano, který je tvůj nejoblíbeněj-
ší sport?
Sportuji a ráda! Teď už kvůli zdraví to není tak 
slavné, jako když jsem byla mladší, z WRC a  
z Demolition derby mám dost zničená záda, ale 
pořád ráda závodím. Můj muž mě přitáhl ke 
golfu, ten jsem si zamilovala. Také geocaching 
nám zabere pár chvil.
Je ti někdo vzorem a proč?
Vzorem mi byl vždycky můj tatínek, kvůli tomu 
jakou měl povahu, jak bral život a čeho všeho 

v životě dosáhl. Povahu mám naštěstí po něm, 
takže se mi vše dělá snáz. Jsem celá taťka (až na 
pár věcí, které on samozřejmě jako muž neměl) 
a snažím se dokázat to, co dokázal on.
Odkud pochází tvoje rodina?
Mí rodiče jsou už z Čech. Byť jen sebelehčí zkou-
mání by bylo moc rozsáhlé, protože má rodina 
má kořeny v Německu, v Rusku a v Anglii. Rodi-
če se ale už narodili v Čechách. V zahraničí mám 
kupu příbuzných, které navštěvuji.
Jsi věřící?
Nejsem náboženský fanatik, ale určitě nejsem 
zcela ateista.Věřím v sebe.
Co máš v plánu do budoucna?
Určitě bych se chtěla posnažit o bejby. Také pře-
mýšlíme nad novým domem, ale bojím se, že ne-
dokážu opustit své blízké a svůj rodný dům.
Jaký je tvůj životní cíl, co bys chtěla dokázat?
Nikdy už nebudu profesionální boxerka ani  
závodnice, tak se zaměřím na to mít spokojenou 
a šťastnou rodinu. To je už nyní můj životní cíl.
Jak trávíš Vánoce a silvestr?
Vánoce, ty přímo miluji. Trávím je asi jako kaž-
dý se svou rodinou a nejbližšími. Rozhodně se 
nikam nehoním a užívám si dny klidu a volna.  
Silvestr slavíme nejdříve doma s rodinou a poté 
s přáteli v baru.
Piješ, kouříš a chodíš se bavit?
Kouřím. Teď už moc nepiju, ze zdravotního hle-
diska bych neměla ani kouřit, ale znáte to, na 
něco se umřít musí. Bavit se ale chodíme do baru 
nebo do hospody na kulečník a na šipky (ty mám 
také moc ráda). Ale přesto si pár pivek  neodpus-
tím a sklenku Walkera jakbysmet.
Máš nějakou nejoblíbenější herečku?
Herečku? No asi Jennifer Aniston. Já spíš rad-
ši herce.
Máš nějaký příběh ze života?
Za svůj život jsem si příběhů užila až dost, ně-
které byly smutné, ale většina jich byla veselých. 
Bylo by nespravedlivé vybrat jen jeden. Teď vás 
opravdu žádným luxusním příběhem nepoba-
vím, na to by chtělo mít dostatek času.
Jaký byl tvůj nejoblíbenější kreslený film nebo 
seriál, když jsi byla malá?
Když jsem byla malá, líbil se mi Toronto Tom  
a také Tom a Jerry. Když jsem byla starší, sle-
dovala jsem Spongeboba v kalhotách a Simpso-
novy, ti mě drží dodneška.
Jaká byla tvoje nejoblíbenější hračka?
Měla jsem velkou úžasnou mluvící panenku 
ze Švýcarska, to se za mého dětství dalo těž-
ko sehnat tady v Čechách. Také medvídka, kte-
rý mluvil, jsem měla moc ráda, spoustu Barbie 
od mého bratra z Itálie a od rodičů. Ale panen-
ky byly víceméně jen na výstavu, víc mě bavilo 
drandit s auty.
A co plyšáci?
Na plyšáky jsem byla maniak! Dodnes jich mám 
spousty schovaných.

70 otázek pro Hanku Denerovou
Milí spolužáci, ve třídě 1.P mám jednu spolužačku, která na Polygrafce studuje už 
pár let, a tak jsem se rozhodla vám ji představit. Jmenuje se haNa dENEroVá. 
V naší třídě je moc oblíbená, rozumí si s každým a je to naše „máma“. My ji máme 
moc rádi a vsadím se, že ji v podstatě má rád každý, kdo ji zná. tak snad abych začala.
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Líbilo se ti ve školce?
Ve školce? Ano líbilo, a moc! Domů jsem ale 
chodila zásadně „po o“, tatínkovi by beze mě 
bylo doma smutno.
Jaká je tvoje nejhezčí vzpomínka z dětství?
Nejhezčích vzpomínek mám nespočet, nedá se 
vybrat jen jedna jediná. Moji rodiče mě neustá-
le brali na výlety a tatínek byl specialista na vy-
mýšlení bláznivých her. Takže u nás doma bylo 
dost hlučno. Ale teď mě jedna věc napadla! Ta-
tínkovi jsem jako malá dělala culíky po celé hlavě 
(měl krátké vlasy, takže to byly vlastně jen spíš ta-
kové „štětky“, spousta gumiček a z nich čouhalo 
pár vlasů). Jeli jsme nakupovat a tatínek si je ne-
chával na hlavě, mně se to tenkrát moc líbilo. Ta-
tínkovi bylo jedno, co si o něm lidé myslí, hlavně 
že udělá radost mně, která jsem pro něj byla vším. 
Jaký byl tvůj nejhorší úraz, když jsi byla malá?
Žádný jsem naštěstí neměla, kromě odřených ko-
len, boulí atd. Dá se říct, že jsem byla šikovná a to 
mi vydrželo doteď.
Četli ti rodiče před spaním? Kterou knížku Jsi 
měla nejraději?
Maminka mi četla každý večer, nejradši jsem 
měla od Marie Tiché Pohádky lesního ticha. Byly 
o skřítcích Hajadlech a zvířátkách, kterým Haja-
dla nosili sny. Bydlím u lesa, takže jsem si vše živě 
vybarvovala. Tatínek mi nečetl, ale hrál se mnou 
„Už si myslím“. 
V jakém městě žiješ?
Bydlím od malička ve Cvikově - bráně do Lužic-
kých hor.
Bydlíš v bytě nebo v domě?
Máme dům u lesa, z jedné strany je rybník a  
z druhé potok, úžasné místo plné klidu.
Bydlíš sama, s rodiči nebo s přítelem?
Máme dvougenerační dům. Bydlím s mužem  
a dole bydlí moje rodinka.
Máš nějakého domácího mazlíčka, pokud ano, 
jakého?
Když jsem byla malá, bylo jich nespočet, od kla-
sických křečků, velkého akvária, přes želváka až 
po netradiční papoušky. Teď už máme jen čičin-
ku a německého ovčáka, ten je ale ještě malý, tak-
že je to zatím takové trdlo. Také u nás bydlí ježek 
Amálka a dvě veverky.
Splnila sis už nějaký sen?
Splnila jsem si mnoho snů, podívala jsem se ve-
směs tam, kam jsem chtěla, a mé koníčky jsou 
jedním z mých splněných snů.
Máš nějaké nesplněné sny?
Samozřejmě že mám, ale o těch se nemluví, pro-
tože by se nesplnily.

Navštívila jsi už nějaká místa?
Míst a zemí bylo nespočet, od okruhů Formu-
le 1 až po památky. Podívala jsem se například 
do Itálie, Švýcarska, Dánska, Francie, Maďarska, 
Lichtenštejnska..., míst je opravdu moc.
Jsou nějaká místa, kam by ses doopravdy chtě-
la podívat?
Určitě se musím ještě podívat do Abú Dhabí! Ale 
na formule! Bez formulí to tam prostě není ono.
Jaké máš neojblíbenější místo?
Moje nejoblíbenější místo je tam, kde bydlím, ne-
přestávám se podivovat nad krásou okolí. Miluji 
moře, nejvíc se mi líbilo na Pagu a na Plitvicích. 
Z hor mám ráda Švýcarsko, a nejen pro ty hory. 
Bydlí tam má teta, takže i prázdniny ve Švýcarsku 
jsou super. A samozřejmě oblíbená je i Itálie 
kvůli Ferrari, Maranellu a Monze, v Abú Dha-
bí je to Ferrari World. Proboha, já bych pro toho 
černého koně snad i dýchala! Mezi oblíbená 
místa patří i další okruhy, například Yas Mari-
na v Abú Dhabí, circuit De Monaco a nebo kla-
sický Nürburgring, především díky Nordschlei-
fe. Také úžasné je jen tak sedět u Bodamského 
jezera (Švýcarsko), pozorovat točící se Imperii 
a vypnout mozek nebo procházet ulicemi Lo-
carna, Laussane, Ženevy ... a vnímat atmosféru.

A nejoblíbenější místo z dětství?
Na své oblíbené místo z dětství chodím doteď, je 
poblíž mého domu ukryto v lesích. Je to taková 
skála a je z ní nádherný výhled do okolí.
Kam jsi chodila na základní školu?
Na základní školu jsem chodila do Cvikova, spíš 
vlastně jezdila, tatínek mě každý den vozil do 
školy i ze školy.
Do kolikáté třídy jsi měla vyznamenání?
Já měla někdy vyznamenání? Do kolikáté třídy 
se dává každému? Do druhé? Každopádně,  co si 
pamatuji, jsem nikdy vyznamenání neměla, jsem 
dost chytrá, ale spíš mě nebaví se učit.
Udělala jsi někdy nějaký průšvih?
Průšvih? Jéje! Těch bylo! Ale nikdy to nebylo nic 
vážného, naštěstí, jinak by mě maminka vykos-
tila.
Měla jsi svou třídu ráda?
Na základce jsme byli rozděleni spíš na party, kte-
ré se scházely i po škole, ale jo, měla jsem je ráda.
Měla jsi ráda své učitele?
No, učitele, jak které. Některým se člověk neza-
vděčil, ať dělal, co dělal, a jíní byli naprosto v po-
hodě. Mojí paní učitelku na němčinu jsem měla 
moc ráda, pořádala pro nás výlety a bylo to vždy 
nezapomenutelné.
Ve které třídě ti učení připadalo nejlehčí?
Jak říkám, nikdy jsem se učením moc nezabýva-
la, stačilo mi jen sedět, poslouchat a zapsat. Což 

nechápu, nechápu a nepochopím nikdy. Z toho 
si ale příklad rozhodně neberte, nás takhle šťast-
ných je málo.
Odcházelo se ti lehce z 9. třídy?
Odcházelo se mi lehce, věděla jsem, že s lidmi, 
které mám ráda, se uvidím i nadále. A také když 
jsem šla na Polygrafku, šla se mnou moje kama-
rádka Petruška a už tu studovala moje kamarád-
ka z dětství Verunka, takže jsem se spíše těšila.
Chybí ti spolužáci ze základky?
Nechybí, s těmi, které vidět chci, se vídáme.
Proč sis tenkrát vybrala právě Polygrafku?
A víš, že už si po těch letech nevzpomínám? Ale 
právě Verunka mi dala echo, a když mi vyprávě-
la zážitky ze školy a z intru, prostě jsem si řek-
la, že u toho nesmím chybět! Ba ne, chtěla jsem 
to vyzkoušet, myslela jsem si, že by mě to moh-
lo bavit. Protože mě maminka naštěstí zrazovala 
od takových věcí, jako je číšník, kadeřnice, kos-
metička apod. Chtěla jsem mít něco jiného něž 
ostatní.
Kolik let tu studuješ a proč?
Teď tu studuji šestým rokem. Proč tu studuji? 
Protože to tady mám ráda!
Jaké školy už máš za sebou? Slyšela jsem, že už 
máš hotovou maturitu.
Mám za sebou Polygrafku, učební obor repro-
dukční grafik, pak jsem si odskočila na maturi-
tu z podnikání, ekonomie, marketingu a mana-
gementu. Poté jsem se vrátila zpět sem, abych si 
udělala obor knihař. Teď studuji polygrafii, ráda 
bych studovala tiskařinu, ale to mi neprojde, je 
jen pro chlapce. Všechny školy jsem úspěšně do-
končila, takže ano, odmaturováno mám.
Co se ti na škole nejvíc líbí?
Na polygrafce mám ráda kantory a svoji třídu.
Také jsem měla moc ráda intr a paní vychovatel-
ky, které ze mě na sto procent kvetly po celé tři 
roky. Jim a učitelům téhle školy by měl někdo dát 
metál za to, že se ze mě ještě nezbláznili.
Nějaký nejoblíbenější předmět?
Mám moc ráda fyziku, když se dozvím, co a jak 
a proč funguje tak, jak funguje. Výsledky tomu 
ale moc neodpovídají. Klobouk dolů, pane uči-
teli, že se mnou máte pořád trpělivost. Mám 
ráda český jazyk, vždy mě něčím překvapí a vý-
klad paní učitelky, která se do něj vcítí, oprav-
du dokáže zaujmout. A také dějepis, mrzí mě, že 
jsem o něj byla ochuzena, když jsem studova-
la grafika. Podání pana učitele je nesmírně pou-
tavé. Nesmím zapomenout ani na matematiku, 
kterou začínám díky vyučujícímu chápat tepr-
ve teď.
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Jak ses dostala k fotografování? 
Když jsme byli s rodinou na dovolené v Bed-
řichově a popíjeli vínko, tak mě znenadání na-
padlo, že bych mohla fotit miminka a finanč-
ně si tím vypomoct při tak směšné mateřské.
Jaké byly tvoje začátky? 
Těžké. Musela jsme si sehnat prostory k focení 
a velké riziko bylo investovat poslední našetře-
né peníze do fotoaparátu, lamp, objektivů, sta-
tivu a rekvizit. Každý začátek při podnikání je 
těžký, ale mně se vyplatil a jsem za to ráda. Sto-
jí to mnoho úsilí a hlavně času, kterého při ma-
teřské dovolené není.
Co jsi vystudovala? 
Vystudovala jsem aranžérku a následně nástav-
bové studium podnikání v oboru obchodu a 
služeb.
Je to pro tebe výhoda? 
Ano, určitě ano, jelikož si mohu sama vytvářet 
veškeré rekvizity, proto je každý kousek v mém 
ateliéru originál. A můžu nabídnout to, co jinde 
nemají, což lidi více osloví.
Jak dlouho už se tomu věnuješ? 
Už jsou to dva roky a za tu dobu se u mě vy-
střídala spousta klientů.
Jaký byl tvůj nevětší úspěch? 
Myslím, že je pro mě největším úspěchem , když 
se ke mně lidé vracejí nebo když mě oslovují ne-

známí lidé a ptají se: „Vy jste z fotoateliéru Be-
tynka?“
Kde se vzal název Betynka? 
Celé těhotenství jsem četla časopis Betynka  
a toto jméno se mi natolik zalíbilo, že jsem tak 
pojmenovala i svoji dceru.
Jaká je tvoje specializace? 
Ze začátku jsem fotila pouze děti a novorozen-
ce, ale v současnosti fotím vše, ať jsou to por-
tréty, děti, zvířata, příroda nebo akty. Od nové-
ho roku se začínám více věnovat i skupinovým 
fotkám, jako jsou například třídy školek a zá-
kladních škol nebo tabla a různé akce.
Jaký byl tvůj prvotní záměr?
Chtěla jsem si touto cestou přivydělávat, ale 
do budoucna počítám s tím, že se focení stane 
mým zaměstnáním.
Čemu se věnuješ nejraději? 
Dětem, protože mě baví zachycovat  jejich ne-
falšovaný, upřímný smích. I když focení dětí je 
velmi složité. Děti jsou náladové,  snažím se, aby 
to na fotkách nebylo znát.
Jak to probíhá? 
Lidé mi zavolají a já se s nimi pak domlouvám 
na tom, jakou mají představu, jak by měly fot-
ky vypadat, jaká témata chtějí nafotit, v jaké 
cenové relaci. Zároveň si dohodneme čas a da-
tum focení.                  -Layly a Pavla Jehličková-

Je nějaký předmět, který nemáš ráda a nechtě-
la by ses ho učit?
Žádný takový není. Jen když ve třech předmě-
tech probíráme naprosto to samé a musíme to 
umět podle každého učitele jinak, tak to mě 
děsí. Z grafika mám plno věcí zakódovaných tak 
a druhý učitel to chce jinak. Ale na jednu stranu 
je to správně, aspoň pořádně pochopíme vaz-
by mezi těmi jednotlivými věcmi, když nad tím 
musíme přemýšlet.
Máš pro nás nějakou hezkou vzpomínku?
Na Polygrafku mám nespočet krásných vzpo-
mínek a doufám, že ještě nějaké přibudou. Pa-
matuji si, že mě překvapilo chování učitelů, když 
jsem je poznala osobně. Vůbec nebyli takoví, jak 
o nich mluvili někteří žáci, kteří zde studova-
li. Byla jsem mile překvapena. A pak také prv-
ní výučák! To bylo dílo, já jsem se vůbec neučila  
a říkala jsem si, že to prostě dokážu, že mi v hla-
vě za ty tři roky toho ulpělo až dost. Ráno před 
zkouškou jsem si vzala skripta, ve škole se na ně 
letmo mrkla a už na mě byla řada. Vůbec jsem 
se toho nebála, naopak jsem se těšila.
Nějaká špatná vzpomínka?
Špatné vzpomínky nemám, ty na téhle škole ne-
existují.
Máš nějakého nejoblíbenějšího učitele nebo uči-
telku?
To je moc nefér! Mám ráda všechny! Ale mám 
radši učitele, kteří mají zájem o své studenty a do-
káží si s nimi vyprávět. Možná je to i předměty, 
které učí, že mají k tomuhle více prostoru.
Jak se cítíš jako dospělá mezi námi puberťáky?
Omlazujete mě! Ba ne, já zůstanu pořád mladá 
duší. Je mi mezi vámi příjemně. 
Dokdy hodláš dostudovat?
Dokdy? Já nevím, řekněme do té doby, než vám 
začnu lézt na nervy?
Ovlivňuje tě nějak naše chování?
Vaše chování mě neovlivňuje, vím že se tomu těž-
ko věří, ale takovýhle blázen jsem od malička.
Na jaké škole se ti líbilo nejvíc?
Jednoznačně tady u nás!
Máš nějaký sen z dětství, na který nikdy neza-
pomeneš?
Že můj tatínek bude děda mých dětí, to už je 
teď jen sen, bohužel. Ale když jsem byla malá, 
tak jsem našim slíbila, že jim koupím fáro  
a nový dům s ohromným bazénem.
PS: Určitě vám doporučuji přečíst si můj článek 
Rush, kde se dozvíte můj názor na film i tipy  
k výletu.
Samozřejmě Hance děkuju za spolupráci.

-Flexík-

Z aRaNŽÉRkY FOtOgRaFkOu
Skoro celé léto mě moje teta Pavlína, která si nechává říkat „tetička Pája“, otravovala s tím, ať 
ji naučím upravovat fotky. Nejdřív jsem se na to těšila, myslela jsem si, že to bude sranda. Na-
víc mi za to slíbila, že mě nafotí. Ale opak byl pravdou. Nejdřív to byl samý vtip, šlo to hladce, ale 
pak přišlo dalších milion otázek okolo. A proč tam musí být tohle? A jak jsi to udělala? A nešlo 
by to jednodušeji? Díky tomu jsem pochopila, že na to jdu špatně, a vysvětlovala jsem jí jednotli-
vé postupy jiným způsobem. Ale to taky nešlo. Když jsme se poté měly sejít, nevyšlo to, párkrát po 
tom také ne, a tak to bylo, jako bych ji nic nenaučila. Začaly jsme tedy opakovat a to byly každou 
chvilku telefonáty typu: Hele Lůco,  mám tady dané masky a jak mám udělat ten efekt?  Ale pak 
to bylo lepší. Naučila jsem ji toho sice míň, ale zato pořádně. Už před několika měsíci mě napadlo, 
že bych o ní napsala  ale jak už to bývá, zapomněla jsem. A teta se mi právě připomněla, protože 
znovu potřebuje s něčím pomoct a také něco naučit. Chtěla jsem o ní psát, protože je dokonalým 
příkladem toho, že člověk nemusí vždy dělat to, čím je vyučený,  a že když člověk chce, může dělat 
své vysněné povolání. Trochu jsem vám ji vyzpovídala, abyste měli představu, jak to asi udělala. 
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STUžKOVACÍ VEČÍREK 4.S
Byl jsem požádán, abych napsal článek o našem stužkova-
cím večírku. Nevím, jestli jsem právě ten nejpovolanější, 
protože potom, co jsem zjistil, že za barem stojí nevyuži-
tý tuplák, jsou mé vzpomínky trochu rozostřené, nicmé-
ně základní informace poskytnout mohu.
Sešli jsme se ve čtvrtek 7. listopadu v podniku Konírna  
v Rumburku. Pro mě to byla premiéra, v onom hostinci jsem 
byl poprvé. Dům je to krásný, na okraji města. Nebo mi to 
tak alespoň připadalo.
Na stužkovací večírek byli pozváni všichni zaměstnanci 
školy, počínaje oběma váženými paními uklízečkami, kon-
če panem ředitelem. Účast sice nebyla tak velká jako seznam 
pozvaných, přesto však přišlo mnoho učitelů i mistrů od-
borného výcviku. Po krátkém úvodním programu začalo sa-
motné stužkovaní, při kterém nás pan ředitel společně s naší 
bývalou třídní učitelkou, paní Moňakovou, a s panem učite-
lem Stránským (který je naším současným třídním), paso-
vali na maturanty, slavnostně nám předali krásnou tříbarev-
nou stužku a sklenku s jakýmsi lahodným mokem určeným 
k přípitku. Samotným přípitkem pak končí organizovaná část večera, zbytek programu už si jistě 
domyslíte sami, a když ne, tak to na vlastním stužkováku nakonec uvidíte na vlastní oči.
závěrem chci konstatovat, že i přes některé nedůstojné nepříjemnosti přežili ve zdraví všichni,  
a i když ne každý našel cestu až domů, druhý den ráno nás bylo ve třídě plno a nikdo nepři-
šel s vážným poraněním. dále bych rád poděkoval všem účastníkům, ochotným taxikářům 
a poctivým lihovarníkům, kteří měli jistě na naší zábavě skutečnou zásluhu. a teď už nezbý-
vá nic jiného, než se těšit na maturitní ples, na který jste všichni srdečně zváni. a pak už jen 
maturita.             -Sam-
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Ztracená peněženka
aneb listopad měsíc smůly
Už je konečně prosinec a já můžu sepsat své 
historky z tohoto měsíce. Nevím proč, ale už 
nějakou dobu se mi vždy 11. listopadu stane 
něco nemilého. Ne, že bych si poznamenáva-
la, že  tenhle den mám každý rok smůlu a ten-
hle štěstí, ale po čase si takových věcí všimne-
te. A proto mě překvapilo, že se mi to proklaté 
datum 11. 11. nic nestalo. Už jsem se radovala, 
ale velice předčasně. Ani ne týden na to mě má 
„jedenáctka“ dostihla. Myslela jsem si, že by to 
mohlo být jen v mé hlavě, že to není  tím da-
tem, číslem měsíce. Ale spíš ano.
Asi dva měsíce předem jsem se těšila na jednu 
akci, kde měla vystoupit má oblíbená skupina. 
Kupodivu nevystoupila, vlastně ani nedorazi-
la. I když jsou známí tím, že menší akce odpís-
kávají, tak mě to zklamalo. Ale vyšla jsem ven 
z klubu a potkala svého kamaráda, který má 
snad vždy dobrou náladu. Připojili jsme se ješ-
tě s kamarádkou k němu a pokračovali do ča-
jovny. Zde se opožděně slavil Halloween, gri-
lovalo se a byla tam nějaká akce na pivo. Když 
už se mi mé představy o dnešním večeru zno-
vu začaly líbit, začal moji kamarádku otravo-
vat její spolužák esemeskami. Odešla za ním  
a chtěla to s ním rychle vyřídit. 
Já měla vcelku poklidný večer v čajovně, ale 
kamarádka ne. Když jsem se s ní sešla, měla 
zkaženou náladu, protože se jí její spolužák 
snažil vymluvit díru do hlavy s tím, jak by 
měli být spolu. Jak se říká, už jsme byly spole-
čensky unaveny, proto jsme se rozhodly vyra-
zit domů. Koupila jsem si lístek v automatu a 
zjistila, že mi autobus jede až za hodinu, v dru-
hém směru jel asi za půl hodiny. Šly jsme tedy 
na další zastávku, abychom si zkrátily čekání a 
unikly opilému kolemjdoucímu, co na nás po-
křikoval. Když už nám to konečně přijelo, zjis-
tila jsem, že lístek vlastně nemám. Ve spěchu 
jsem si tedy koupila další u řidiče a vysypala 
mu tam spoustu drobných navíc. Ten opilý ko-
lemjdoucí k nám samozřejmě nastoupil a po-
řád do nás něco hučel, nakláněl se nade mnou 
a polil mě pivem. Vystoupily jsme dřív a zby-
tek cesty došly. Cestou jsem si ještě zkontrolo-
vala peněženku a zašmátrala po klíčích. Byly 
tam a všechno ostatní taky.
Ráno, když jsem chtěla přepočítat, kolik jsem 
tam těch drobných řidiči vysázela, peněžen-
ka byla fuč. Nešlo mi to do hlavy, vysypala 
jsem celou kabelku, prohledala pokoj a všech-
ny kapsy oblečení, co jsem měla ten večer na 
sobě. Nikde nebyla, a tak jsem se vydala po 
svých vlastních stopách ven ji hledat. Ale jak 

už to tak bývá, nenašla jsem.  Zrovna to ráno 
v okolí mého paneláku lidé upravovali záhony 
a cesty, někdo už ji musel sebrat. Ještě ten den 
jsem zašla na policii nahlásit ztrátu. Nenašel 
se žádný dobrák, co by vrátil alespoň doklady. 
Druhý den mě tedy čekalo běhání po úřadech, 
které naštěstí nebylo tak hrozné. 
Ale tím můj smolný měsíc nekončil. Další tý-
den jsem si naprosto zničila své nové boty, vy-
hodila peníze za přípravek na vlasy, který neú-
činkoval. Reklamace na boty trvá už skoro mě-
síc a pořád nic. A přípravek jsem nemohla re-
klamovat, jelikož paragon byl ve ztracené pe-
něžence. Další  týden  jsem málem dostala do 
nosu od holek, co mě obvinily z krádeže něja-
kého kusu hadru,  a roztrhla si bundu, kterou 
jsem měla jenom pár hodin. Naštěstí už mě-
síc listopad skončil a já můžu jenom doufat, že  
advent bude lepší. -Layly-

Vánoce mi z nějakého neznámého důvodu 
připadají rok od roku víc o ničem, možná je 
to tím, že už na Ježíška nevěřím, dárky si ku-
puji i balím sama a pak akorát dělám pře-
kvapenou před sourozenci. Ne, že bych Vá-
noce neměla ráda, každý je má přece rád už 
jen proto, že dostane něco nového, pěkného. 
ale ten „vánoční duch“ už je ta tam. 

Poněkud netradiční Vánoce
Není v tom už žádné kouzlo a překvapení se 
taky nedočkáte. Ale přece jenom vás vždy pře-
kvapí, když se něco pokazí. Ať jsou to pracny, 
které nejdou ven z formiček, nebo kapr, co má 
víc životů než kočka. Většina lidí, co znám, už 
se ani netěší na dárky, ale na jídlo: salát, říz-
ky, vánočku, cukroví, klobásy, rybu… je toho 
dost. Je toho tolik, že nevíte, co dřív, a než se 
naděje, ležíte na gauči s narvaným pupkem a 
namáhavě oddychujete. Jste rádi, že nemusíte 
nic dělat, a je vám skoro všechno jedno. Nej-

kamion Coca-Cola
Slavný Coca-Cola kamion známý z televiz-
ních reklam zavítal do Děčína na parkoviště 
u Kauflandu dne 22. 11. 2013. Byla to pěkná 
akce pro všechny, kteří chtěli vidět kamion na 
vlastní oči. Děti měly možnost zatančit si s po-
mocníky Santy a užít si přitom spoustu legra-
ce. Našlo se několik dětiček, které se do této 
akce zapojily a zaplnily celé parkoviště. Jsem 
ráda, že jsem u toho mohla také být. Z mého 
pohledu to je moc hezky vymyšlené a bylo vi-
dět, že se děti náramně baví. Pro ně, ale i pro 
mě to byl velký zážitek. -Nikii-

Vzpomínka na taneční
Do tanečních jsem se těšila. Všichni říkali, jak je 
to super a že na to budu ráda vzpomínat. Ha, to 
určitě. Po první lekci jsem myslela, že s tím oka-
mžitě skončím. Ale když už jsem tam jednou 
šla, tak to přeci jen tak nevzdám. Lekce utíkaly 
jako voda a blížila se první prodloužená, které 
jsem se bála. Nakonec úplně zbytečně. Po čase 
jsem si taneční docela oblíbila, i když ta bolavá 
chodidla byla hrozná. Od věnečku jsem očeká-
vala trochu víc, než bylo na prodloužených, ale 
i tak jsem si ho užila. Taneční jsou skvělá zkuše-
nost, kterou by si měl projít každý. -miluš-

Připravená na plesovou sezónu
Začalo to první lekcí, na kterou jsem se tešila. 
Vyfikla jsem se a vyrazila do Rumburku do kul-
turáku. Měla jsem jisté očekávání, ale po chví-
li tance s neznámým partnerem, který byl ještě 
víc nervózní než já, jsem jen tiše záviděla těm, 
kteří přišli v páru s kamarádem. Nabyla jsem 
dojmu, že to není pro mě. A přála jsem si, aby 
lekce skončila. Domů jsem přijela úplně una-
vená a nedovedla jsem si představit, že to pod-
stoupím ještě dvanáctkrát. Ani první prodlou-
žená mě nijak neuchvátila. Ale jak lekce ubíhaly, 
seznámila jsem se s tanečníky, naučila se nové 
tance a začaly mě taneční bavit. Teď už mám za 
sebou druhou prodlouženou i věneček a můžu 
říct, že jsem si tanec užívala plnými doušky. Jak 
polku při hře s židličkami, tak valčík s taťkou 
při garde volence. Najednou mi začíná být líto, 
že taneční skončily. Ale co, plesová sezóna se 
blíží a já jsem na ni připravená. -Maky-

více vás pak paradoxně potěší to, že dávají po-
hádku, kterou znáte nazpaměť. A to jsem toho 
ještě hodně přeskočila. Kéž by se tak dalo pře-
skočit i několik dlouhatánských řad u poklad-
ny v obchodě, kdy jste ověšeni taškami a už 
jen čekáte,  až prodavačka odpípne čárový kód 
a vy budete jen moct říct: „Děkuji, na shleda-
nou.“ Ale zase na druhou stranu, co vás po-
těší víc, než když si můžete dopřát nebo spíš 
můžete někomu dopřát to, po čem nejvíce tou-
ží. Vánoce jsou plné takových rozporů, ať je to 
živý nebo umělý stromeček nebo rozhodování, 
jestli je dobré dávat na něj ozdoby po babičce 
nebo ty nové umělé. Na Vánoce máte celý dům 
vyzdobený snad miliony pro někoho zbyteč-
ných dekorací. Jen mě vždy napadá, proč to 
tak není po celý rok nebo aspoň na všechny 
svátky. Vánoce už jsme prostě zvolili za vítěze 
našich svátků.                                         -Layly-
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Společným postupem sociálních 
partnerů k přípravě odvětví polygrafie 
na změny důchodového systému

byl název semináře, který pořádal 4. 12. 2013 
svaz polygrafických podnikatelů ve spoluprá-
ci s typografickou besedou a náplň semináře 
byla následující:
1. Výstup pro tripartitní jednání jako společný 
odsouhlasený podklad sociálních partnerů pro 
následné politické řešení - Doc. Marek.
2. Vliv občanského zákoníku na pracovně práv-
ní vztahy - Dr. Hološová.
3. Zaměstnanost osob předdůchodového a dů-
chodového věku - Antonín Pokorný.
4. Systém důchodového zabezpečení v ČR a vý-
hled do budoucna - Ing. Aust
5. Prognóza polygrafického vývoje v ČR, struk-
tura profesí v polygrafii a její očekávaný vývoj ve 
vztahu k odbornému vzdělávání - Ing.Sochůrek. 
Besedy se účastnili  pracovníci všech úseků  SOŠ 
mgp a do tajů důchodové reformy bylo možné 
nahlédnout také redakci Bezevšeho prostřed-
nictvím Markéty Kolaříkové.                        -iša-

Seminář o záchraně ohrožených 
druhů v antarktickém pásmu
O tom sice středeční seminář na koupališti ne-
byl, ale dozvěděla jsem se například, že dle ny-
nějších vládních nastavení půjdu do důchodu 
až v 73 letech. Pěkné, že? Nevím, kam všechno 
spěje, ale jestli se něco nezmění, člověk jako ta-
kový pojde vyčerpáním a nemocemi, pokud se 
o sebe nezačne lépe starat. A nejen o sebe.
Hovořilo se také o vývoji polygrafie. Za deset 
let se technologie neskutečně posunuly vpřed a 
bůhví, co nás čeká v budoucnosti. 3D tiskárny 
předmětů už existují, třeba se dočkáme i tisku 
živých tkání, jak nám bylo již slibováno. Možná, 
že tisk na papír zanikne a bude se tisknout na 
jiné materiály, nebo tištěné písmo zcela nahra-
dí elektronické. Nezbývá nám nic jiného, než se 
nechat překvapit, snad mile.              -Krejčovic-

ZŠ tyršova Rumburk na polygrafce
Ve dvou termínech 17. prosince 2013 a 24. 
ledna 2014 jsme měli možnost přivítat žáky 
ze základní školy tyršova rumburk. udě-
lalo nám radost, že si k nám žáci devátých 

tříd prostřednictvím vyučujících našli cestu,  
a věříme, že s některými se setkáme už jako  
s polygrafáky v příštím školním roce. 

-iša-

Sálovka nám nevyšla
V úterý 5. 11. 2013 jsme se místo tělocviku šli 
podívat na fotbal. Fotbalu se účastnila naše 
Polygrafka, gymnázium a obchodní akade-
mie z rumburka, gymnázium z Varnsdorfu  
a lesnická škola ze Šluknova. My jsme tam 
zůstali jen na jeden zápas a to na Polygrafku 
s lesnickou školou.
I když se ve fotbale moc nevyznáme, už v prv-
ním zápase to vypadalo, že to nedopadne dob-
ře, ale i přesto jsme doufali, že se to zlepší. Bo-
hužel to dopadlo špatně, což nás mrzí. Naši 
kluci z Polygrafky skončili na posledním místě.  
A tak jsme se kluků zeptali na dvě otázky.
Proč si myslíš, že jste prohráli a jak se ti hrálo? 
ruda Petík: Proč jsme prohráli? Dobrá otáz-
ka. Bylo nás strašně moc na sálovku a nemohli  
jsme udělat pevné formace.
Mně osobně se hrálo dobře. Všichni se snažili.
Pavel Mikeš: Protože to bylo všechno špat-
ně, žádný trénink, žádná spolupráce s ostat-
ními hráči, žádná sehranost. Hledali jsme se 
tam všichni a každý si tam běhal, jak chtěl. 
Hrálo se mi špatně, byl v tom hrozný zmatek. 

Úspěšná obhajoba
Čeští tenisté odcestovali do Srbska obhajovat pr-
venství v tenisovém Davis cupu. 15. 11. byl prv-
ní den a Tomáš Berdych nastupoval proti Srbské 
„dvojce“ zápas vyhrál 3:0 na sety, bod pro Čechy. 
Ve druhém utkaní dne hrál Radek Štěpánek pro-
ti Djokovičovi a bohu-
žel prohrál rovněž 3:0, 
a bylo vyrovnáno na 
1:1. Druhý den se hrála 
čtyřhra Tomáš Berdych 
s Radkem Štěpánkem 
zvládli zápas na jed-
ničku a nedali Srbům 
šanci (3:0), 2:1 pro čes-
ký tým. Poslední den, 
tudíž v neděli  17. 11., 
prohrál Tomáš Berdych 
3:0 s Djokovičem, ale 
Radek Štěpánek nedal 
Tipsarevičovi nejmen-
ší šanci, vyhrál 3:0 a 
mohl se slavit daviscu-
pový titul.           -Alty-

Jestli máme hrát ještě nějaké zápasy, musí se na 
tom zapracovat a všechno změnit, pokud chce-
me uspět.
Michal stibůrek: Protože jsme nebyli sehraní. 
Na tréninky jsme chodili ve čtyřech lidech. Na 
zápasu se nás sešlo moc, takže to bylo špatné.
Hrálo se mi dobře, ale mohlo to být lepší.

Klukům děkujeme 
za odpovědi 

a snad to příště 
dopadne lépe. 

-Flexík-, -Šmudla-
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a moje doporučení 
na nezapomenutelný výlet
Po nebezpečné nehodě na Nürburgringu na 
německé Grand Prix 1976, kdy málem zemřel, 
se pilot formule 1 Niki lauda (daniel Brühl) 
vrací čelit svému protivníkovi Jamesi hun-
tovi (chris hemsworth) na světový šampio-
nát ve Fuji v Japonsku. Film vypráví skutečný 
příběh těchto dvou pilotů, kteří byli soky ne-
jen na okruzích, ale také ve skutečném živo-
tě. Přestože jsou soupeři, jsou také jeden pro 
druhého inspirací. i přes jejich rozdílnost 
je v životě pojí zvláštní přátelství. ale riva-
lita je žene ke stále riskantnějším výkonům. 
titul mistra světa může získat jen jeden…

Faktické hrubky, které ne úplně citlivě mění si-
tuace, ale i charaktery postav, jsem schopna ně-
jakým způsobem akceptovat. Občas jsou zby-
tečné a jindy zase přinášejí do snímku více 
„drajvu“. Znalce, jako jsem já, tedy čeká řada 
nepřesností a výmyslů, ale s tím musím u fil-
mu  tak nějak počítat. Kdyby byl film natočen 
podle pravdy a pravidel, měl by přeci jen o dost 
menší okruh diváků, neboť  i  jen okrajově za-
svěcená většina by nerozuměla ani polovině fil-
mu. Nicméně se stejně nemohu zbavit hořké-
ho pocitu, že snímek je zbytečně ukočírovaný 
v hollywoodských mantinelech. Což je bohu-
žel věc, které jsem se u rutinéra Rona Howar-
da trochu bála a oprávněně. Mezi nejlepší scé-
ny bezesporu patří ta, kdy oba závodníci soutě-
ží v deštivém Fuji (ve skutečnosti nepršelo po 
celou dobu) o titul mistra světa. Perfektní ka-
meramanská práce Anthonyho Doda Mantle-
ho nabízí nesmírně pohlcující chvíle, kdy se na-
jednou ocitáte na tribuně s tisíci diváky a ko-
lem vás s ohromným rámusem startují závod-
ní vozy rivalů, které uhánějí na nebezpečných 

okruzích. Tento film je technicky nadprůměr-
ný a už teď se mluví o Oscarech. Film je z doby, 
kdy závody F1 byly opravdu závody a piloti hr-
dinové. Kvalitních filmů o formuli 1 je rozhod-
ně málo - Senna, Formule 1, ale námětů je dost 
- Prost, Michael Schummacher, Fangio… 
Možná si vzpomenete, že v neděli 6. 11. se jela 
velká cena Abu Dhabi na okruhu Yas Marina 
Circuit, který se nachází na ostrově Yas. Blíz-
ko okruhu byl v roce 2010 otevřen megalo-
manský zábavní park Ferrari World, který drží 
hned několik světových prvenství. Jako nad-
šený maranellský maniak jsem si samozřej-
mě tento rozmar nemohla nechat ujít a ni-
kdy toho nebudu litovat. A v čem je Ferrari 
World tak jedinečný? Například v tom, že se 
jedná o největší krytý tematický park na světě, 
první zábavní park pod záštitou automobilo-
vé značky… Hlavním lákadlem je bezpochy-
by horská dráha Ferrari Rosa, která dosáhne 
zrychlení 240 km/h během pěti vteřin a sta-
la se tak nejrychlejší horskou dráhou na svě-
tě. Čeká na vás velmi podobné přetížení jako 
jezdce formule 1. Také se pomocí virtuální re-
ality můžete vypravit do továrny v Maranel-
lu, kde se slavné vozy vyrábějí (je opravdu na-

prosto přesná jako ta v Maranellu), můžete 
také usednout do speciálních vozítek a pro-
jet se vnitřkem motoru Ferrari 599, zkusit si 
Scuderia Challenge, to je simulátor formule 1, 
který používají závodníci, zkusit si v depu vy-
měnit kolo závodního monopostu a nebo vy-
zkoušet G-Force, který nabízí nejvyšší volný 
pád na světě, z věže vysoké 62 metrů. Kromě 
hotelů a nespočtu dalších atrakcí je zde ještě 
obrovský vodní park. Celý projekt stál 40 mi-
liard dolarů a rozkládá se na ploše 80 000 me-
trů čtverečních. Celá střecha areálu je tvaro-
vána do znaku automobilky Ferrari a tím se 
tento znak také stává největším na světě. Jeho 
rozměry činí 65 × 48,5 metrů. Zábavní park 
Ferrari World vlastní společnost Aldar Pro-
perties se sídlem v Abu Dhabi, jež je zároveň 
jedním ze sponzorů maranellské stáje. Určitě 
se zase do Abu Dhabi co nejdříve vypravím 
a spojím to se závody na Yas Marina. Jdu se  
učit, neboť jen když budu mít dobré známky a 
budu hodná (budu si hlídat svou pusinu, dob-
ře vařit, péct, uklízet...), mohu počítat s tím, 
že opět dostanu od svého milovaného muže 
tento nádherný a nepopsatelný zážitek. Tak se 
taky hezky učte a třeba se tam někdy potkáme. 

H. Denerová, 1.P

známe spoustu příběhů o hraběti drákulo-
vi, ale co takhle příběh z pohledu samotné-
ho hraběte? 
Drákula žije se svou rodinou v malém domeč-
ku až do doby, kdy je napadnou lidé a jeho 
upíří žena zemře. Drákula zůstane sám se svou 
dcerou Mavis, která je v této době ještě malé 
upírátko, a aby ji ochránil před lidmi, postaví  
v hlubokých lesích hotel Transylvánie. Ten 
však neslouží jen k ochraně Mavis, ale je úto-
čištěm pro všechna monstra světa.
Uplynulo už celé století od postavení hotelu 
a blíží se stoosmnácté narozeniny Drákulovy 
dcery. Ta má jediné přání, a to vydat se do svě-
ta a potkat své vrstevníky.  Drákula z toho nemá 
radost, a tak se rozhodne Mavis přístup k lidem 
znechutit a vymyslí podlý plán.
V den Mavisiných narozenin se do hotelu sjíž-
dějí monstra z celého světa na velkolepou osla-
vu. Přijel Drákulův přítel Frankenstein se svou 
ženou, Mumie, rodina Vlkodlakových, nevi-
ditelný muž a spousta dalších, kteří Mavis vy-
mlouvali cestu za lidmi. Drákula je však v ten-
to den kupodivu klidný a svou dceru nechá vy-
letět zatím jen do malé vesničky nedaleko hote-
lu. Veří, že jeho plán vyjde. Po krátké chvíli se 
Mavis vrací s pláčem a uznává, že lidé jsou zlí,  
a už je nikdy nechce vidět. Taky aby ne, vesnice 
byla Drákulovým výplodem a nenávistné ves-
ničany zahrály zombie z hotelu. Drákula je s vý-
sledkem spokojen, nepočítal však s tím, že tiátr 
v lese přiláká do hotelu člověka.
Tuto animovanou pohádku od Genndyho Tar-
takovského jsem si hned zamilovala, je plná 
vtipných postav, zábavných scén a odehrává 
se v zajímavém a tajuplném prostředí. Na to, 
že hotel Transylvánie je první celovečerní film 
Genndyho Tartakovského, musím říci, že se 
mu povedl. Klobouk dolů. -Maky-

RuSH / RIVaLOVÉ Hotel transylvánie
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Spousta lidí na smrtelné posteli lituje různých 
věcí, které si v životě nedokázali splnit. Sig-
mund Corp je firma, která lidem umožňuje 
splnit si před smrtí jedno přání a zajistit jim 
tak poklidný a spokojený odchod z tohoto svě-
ta. Příběhem nás provází doktoři Neil Watts  
a Eva Rosalene, zaměstnanci Sigmund Corp, 
kteří právě dostali novou zakázku – staříka 
Johnnyho, jehož přáním je, jak název této ad-
ventury napovídá, dostat se na Měsíc. 

McPixel je takový běžný člověk, který zachraňuje svět. Provede vás stovkou krátkých úrovní v 
klasickém point’n‘click adventurním stylu. V každé úrovni máte za úkol zamezit explozi výbuš-
niny. Na záchranu dne máte vždy pouze dvacet vteřin!
Ačkoliv by se podle prvního odstavce McPixel mohl zdát jako poměrně normální hra, je vším, 
jen ne normální. Grafické zpracování, zápletka, humor… vše, co je součástí McPixel, je absurdní. 
Navštívíte lokace z různých her a filmů a setkáte se se spoustou referencí na popkulturu. Vyře-
šení hádanky, tedy zachránění místa před výbuchem, je vždy překvapivé a naprosto šílené. Kro-
mě tohoto hlavního módu nabízí hra i editor úrovní, McPixel Social, kde si můžete anonymně 
psát s ostatními hráči, a McPixel Fart Along, ve kterém, jak možná název napovídá, ovládáte své 
větry do rytmu hudby. Někdy humor hry působí možná trochu infantilně, ale v tomto případě 
herní zážitek nekazí.
McPixel rozhodně není perfektní hrou, má své chyby, ale zaujal mě natolik, že jsem jej dohrál. 
Jeho délka je přiměřená, úplné dokončení hry je pouze na několik málo hodin. Pro ty, kterým 
však původních 100 úrovní nestačí, je zde portál s úrovněmi od fanoušků, který natáhne délku 
hry zhruba na dvojnásobek. McPixel © Sos | mcpixel.net -Peeter-

už tomu jsou skoro dva roky, co jsem psal  
o tehdy nové hře diablo 3. teď se poma-
lu schyluje k vydání prvního datadisku, tak 
jsem se vám ho rozhodl představit v malém 
preview. Nejprve se podívejme na to, co se  
s diablem dělo během minulých dvou let. 
Hned po vydání byla hra zajímavá hlavně no-
vým příběhem a herními mechanikami. Kaž-
dý hráč si ale určitě všiml zásadních chyb v zá-
kladních principech hry. Například legendární 
předměty, které byly k nalezení jen velmi zříd-
ka, se prakticky nedaly použít. Na nejvyšší ob-
tížnost byla hra skoro nehratelná, a i když se 
našlo několik hrdinů, kteří hru za pomoci vy-
chytralosti (využívání bugů) dohráli i na ob-
tížnost Inferno, pro většinu ostatních se jedna-
lo o nepřiměřenou výzvu. To se změnilo s prv-
ním velkým patchem, který nejen že obsaho-
val základní přepracování všech legendárních 
předmětů, ale také zařídil snížení celkové ob-
tížnosti hry. To se ze začátku zdálo jako dobrý 
nápad, ale jak se později začalo ukazovat, díky 
Auction House (aukční síni), s jejíž pomo-
cí mohl každý sehnat nejlepší představitelnou 
výbavu pro svou postavu, se hra stala rych-
le až příliš snadnou. A tak další patch přinesl 
systém Monster Power (1-10), který se znovu 
snažil zvýšit obtížnost hry, ale díky aukční síni 
to opět po jisté době přestalo stačit. Tak jsme 
se dostali až do současnosti.
Hra je dnes v situaci, kdy potřebuje velkou změ-
nu. Ta se naštěstí blíží mílovými kroky, a to 
hlavně díky tomu, že už 18. 3. 2014 bude zru-
šen právě ten proklínaný Auction House. Týden 
po tom (25. 3. 2014) je pak ohlášené datum vy-
dání prvního datadisku s podtitulem Reaper of 
Souls. A po dlouhém a nudném úvodu vám ko-
nečně řeknu, co se v něm vlastně objeví nového.
Jak už to tak bývá, Blizzard pro nás připravil 
„novou“ hratelnou postavu. Používám uvo-
zovky hlavně proto, že nový charakter Cru-
sader je prakticky jen kopií paladina z druhé-
ho dílu. Je to ovšem  typ postavy, který v troj-
ce chyběl. Jedná se o těžce obrněného hrdi-
nu, jenž se v boji ohání velkým štítem v jed-
né a obouruční zbraní ve druhé ruce. Schop-
nost používat najednou štít a silnou obouruč-

ní zbraň tak slibuje hráčům opravdu zajíma-
vou kombinaci silných ofenzivních i defenziv-
ních schopností.
Další novinkou je, opět tradičně, nová hratel-
ná část hry, 5. akt. Odehrávat se bude v mo-
čálech západního království Westmarch, obje-
ví se i nový velký nepřítel, padlý anděl Maltha-
el, který se snaží vymýtit ze země démony. To 
by nebylo tak špatné, kdyby jeho konečné ře-
šení bralo ohled na lidi a nepočítalo také s je-
jich vymýcením. 
Jak tedy celý příběh dopadne? To vlastně není 
tak důležité, dopadne to totiž tak, že Blizzard 
vydělá další hromady peněz a za dva roky vydá 
další datadisk. Teď se tím ale nemusíme trápit  
a můžeme se tešit na další desítky hodin zába-
vy s novou postavou a novými přepracovaný-
mi legendárními předměty.

-Sam-

Mcpixel

Johnny však sám neví, proč na Měsíc vlastně 
chce. Eva a Neil tak musí nahrát jeho dlouho-
dobou paměť do speciálního přístroje a skrze 
klíčové předměty se dostávat hlouběji a hlou-
běji do jeho mysli, aby mu mohli zasadit tou-
hu po dobytí Měsíce do nejranějších vzpomí-
nek z mládí.
Hra působí esteticky dobře, používá pixelar-
tovou grafiku v poměrně malém rozlišení, což 
připomíná staré japonské RPG. Hudba je ve-
lice zapamatovatelná a v hlavě mi hraje doteď. 
Příběh obsahuje několik zvratů, které jsou po-
měrně překvapující a ztíží vám práci.
To the Moon se mi opravdu líbilo, zapůsobilo 
na mě dojemným příběhem, ve kterém se po-
stupně dozvídáte detaily ze života Johnnyho,  
a vkusným humorem, který je i přes absenci 
dabingu podán solidně.
To the Moon © Freebird Games | freebirdga-
mes.com -Peeter-

Diablo 3: Reaper of Souls

tO tHE MOON
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a jak znáte Karla Kryla vy? za několika lid-
mi jsem přišel s otázkami a zde máte jejich 
odpovědi…
1. Znáš Karla Kryla? A kým pro tebe je?
2.  Jaké od něho znáš písně.
3.  Kdybys měl/a tu čest se s ním setkat, na co by  
     ses ho zeptal/a?
  toMáŠ NoVotNý
1. Ano, Karla Kryla znám a je pro mne svým 
 způsobem hrdina a nepřítel komunismu. 
 Komunisty jsem sice nezažil, ale jsem si vě- 
 dom toho, jak nakládali s „nepřáteli státu“.
2.  Teď si vybavuji píseň Demokracie.
3.  Zda-li mu někdo vyhrožoval a měl opravdu
 strach, díky kterému by přestal šířit své ná- 
 zory.
 FraNtiŠEK hráNEK
1. To jméno mi možná něco říká.
2.  Nejspíš žádné.
3.  Jak se mu žilo v jeho době.
 JaN VálEK
1.  Je to zpěvák, ale nic víc asi nevím.
2.  Myslím, že znám jen Morituri te salutant.
3.  Jak se dostal ke své tvorbě.
 MiroslaV raichl
1. Ano, znám. Je pro mne velkou osobností, 
 velkým bojovníkem, ale hlavně velkým 
 vzorem. Tento umělec ovlivnil můj život.  
 Otevřel mi oči a ukázal směr. Ukázal mi, že 
 musím chránit matičku vlast. Mrzí mne, že 
 jsem se s ním nemohl potkat a podat mu 
 ruku.
2. Znám všechny. Hlavně pak Morituri te  
 salutant, při které vzpomenu na brutalitu 
 dějin. Hlavně na naše velké osobnosti: Ku- 
 biše a Gabčíka. Poté Veličenstvo kat, které  
 mi připomene sametovou revoluci, kde  
 prostý český nárůdek zvítězil nad rudým 
 medvědem. Ale nelze opomenout: Bratříčku 
 zavírej vrátka, Salome, Anděl a mnoho dal- 
 ších. Kdybych tu měl jmenovat všechny jeho 
 skvělé písničky, tak to lze shrnout jedním 
 slovem. Všechny.

3.  Tak tuto otázku jsem si již pokládal mnoho- 
 krát. Vůbec netuším, na co bych se měl tak 
 váženého člověka zeptat. Nejspíše by to 
 skončilo humornou cestou s upřímnou třeš- 
 ničkou na dortu. Asi takto: Zdravím Vás, 
 Karle. Jak zvládáte tu fanouškovskou scénu,  
 které si dala jméno KSČ? Jinak Vám pře-
 ji, aby se Vám dařilo, jak nejlépe to jen jde.
 Aby Vám zdraví sloužilo a Vy jste nám po-
 řád připomínal, že jsme Češi a měli bychom 
 na to být nejen hrdí, ale také bychom měli 
 za svou svobodu, hrdost a čest bojovat. 
 Děkuji Vám. Za vše.
  Paní vychovatelka JaNa MachoVá
1. Určitě ho znám, je pravda že jsem o něm teď  
 dlouho neslyšela, ani o něm s nikým nemlu- 
 vila a dokonce jsem dlouho neslyšela žádnou 
 jeho písničku.
2.  Tak určitě Bratříčku zavírej vrátka, moje 
 hodně oblíbená je Anděl. Je to asi málo pís- 
 ní, které si pamatuji, ale v době, kdy hodně  
 zpíval, jsem jich znala víc.
3.  Jestli měl při prezentaci svých písniček  
 opravdu tolik odvahy, jak bylo patrné z jeho  
 tváře.

-Charlie-

PřítoMNost
Zbavit se programů,
zbavit se pout,
vyhnout se příkazům,
volně si plout.
Není nic hezčího
než celý svět,
na křídlech volnosti
chtěl bys být hned.
Však brání ti cosi,
co nemůžeš pojmenovat,
tvé plány ti kosí,
a tak zbývá ti se jen bát.
Strach a negace
vládnou životu,
sám v tom zůstáváš
jak kůl v plotu.
Brzy ale síla lásky spojí nás
a svobodu celou ochutnáš.

-Krejčovic-

pro ty, 
kteří 
zapomněli

Každý máme svého hrdinu a já bych se rád podělil o toho svého. Je to písničkář, básník, kytarista, 
částečně spisovatel, vlastenec a hlavně Čech. Jeho názory jsou názory obyčejného člověka a člově-
ka, který nade vše miluje svou zemi. Bojem proti režimu si vysloužil ve svém životě dost problémů, 
ale zároveň lásku a obdiv lidu. Možná už víte, koho mám na mysli. Ano, jde o KArLA KrYLA.
Narodil se 12. 4. 1944 v Kroměříži, vystudoval výtvarný směr Střední průmyslové školy keramic-
ké v Bechyni, v roce 1969 byl volným spolupracovníkem v rozhlasové stanici Svobodná Evropa. Od 
9. 10. 1969 pobýval v exilu na německém hradě Waldeck, kde vznikla téměř veškerá jeho tvorba. 
Do Československa se vrátil 30. 11. 1989 kvůli pohřbu své matky. Sám tento svět opustil 3. 3. 1994.

Dnes i zítra se budeme pořád setkávat s vyzná-
váním nacismu i vším kolem něj.  
Můžeme si však položit otázku: jak je mož-
né, že i v dnešní době existují lidé, kteří jdou 
po stopách člověka, který byl nejhorší osobou  
v naší histroii? 
Bohužel, i takoví lidé dnes existují a potkává-
me se s nimi všude. Někteří jsou i natolik trou-
falí,  že to dávají na sobě znát (hákové kříže, 
nacistická hesla, zvedání pravice mezi lidmi). 
A tak se zamyslím nad tím, proč lidé tohle vy-
znávají? 
Po úspěšném vyptávání se někteří říkají: „Měl 
velikou moc, dokázal ovlivnit lidi, měnil jejich 
názory, byl pro ně něco jako bůh za to, co jim 
slíbil.“ Mají na mysli Adolfa Hitlera.
Moc měl ovšem velikou a to, že s ní naložil 
tak špatně a hrubě, vzbudilo nenávist k němu  
u většiny lidí. I po vlastní zkušenosti musím 
říct, že lidé tohoto vyznání asi nechápou, co 
tenhle člověk způsobil, a proto bych jim někdy 
opravdu přála žít v té době a být židovského 
původu. Pro takovou skupinu lidí tu v dneš-
ní době naštěstí jsou nacistická vězení ve tva-
ru hákového kříže, díky bohu za ně.
Podle mého názoru je vhodné se ve školní ko-
munitě zmínit o tomto tématu. Ovšem každý 
člověk má různý názor, ale ti, co si uvědomují, 
jak hrozné to muselo být v té době, určitě sou-
hlasí s mým odporem proti nacismu. 
    -Shady-

PozNáMKa rEdaKcE:    
Karel Kryl se narodil v rodině knihtiskařů, kte-
rá vlastnila tiskárnu v Novém Jičíně, založenou 
roku 1909 (od roku 1936 tiskárna Karel Kryl.)  
Po záboru Sudet v roce 1938 našla rodina úto-
čiště v Kroměříži, kde jeho děda tiskárnu ob-
novil. Tiskárna byla v roce 1950 komunisty 
zlikvidována (tiskařské stroje byly odvezeny 
do šrotu) a rodina přestěhována.

              
 -iša-

NaCISMuS
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MIkEŠ
Sleduji televizi a v tom přijde můj miláček, ko-
cour ve středním věku Mikeš. Pohladím ho po 
černých zádech a podrbu na bílém bříšku. Ano,  
je dvoubarevný, skoro jako rozpůlený. Nejpěk-
nější je ale jeho růžovočerný čumáček. Podívá 
se na mě velkýma žlutýma očima s hnědými 
flíčky a dlouhým mňouknutím mi naznačí, že 
nemá volné místo na gauči. Tak milostpánovi 
(jak mu někdy říká tatínek) narovnám deku, 
poklepu na ni a v tom okamžiku už se tam roz-
valuje a spokojeně vrní. Dál sleduji televizi, ale 
místo nějakého nezáživného programu o jíd-
le mě zaujme Mikešovo ohebné tělíčko. Prová-
dí večerní hygienu a je legrační ho při tom po-
zorovat. Olízne si pravou packu a otře si s ní 
hlavičku. To samé udělá i levou packou, ani za 
ušima se nezapomněl umýt. Nad tím zůstává 
rozum stát, jak se dokáže otočit o sto osmde-
sát stupňů, jen aby si očistil záda. Hezky chlou-
pek po chloupku. Když usoudí, že je čistý, do-
slova si ustele své místečko a schoulí se do klu-
bíčka. To mu však nevydrží dlouho a za chvíli 
leží roztažený po celém gauči. Někdy mu váž-
ně zavidím. 

-Maky-

Můj mazlíček
Byl zimní večer a najednou zazvonil telefon. Volala známá, která věděla, že sháníme nějakého hlí-
dače do domácnosti. Říkala, že našli někde venku pohozenou krabici se šesti malými štěňaty. Ješ-
tě ten večer nám je přivezla ukázat. Už od dveří bylo slyšet, jak hlasitě kňučí. V krabici jsem vidě-
la hromadu hnědých kuliček, jak se k sobě tulí. Jedno štěně mě zaujalo. Sáhla jsem pro něj a cítila, 
jak se třese. Byla to fenka, která měla narezavělý kožíšek. Ihned bylo jasné, že zůstane u nás. Dlou-
ho jsme vymýšleli jméno, ale když se navrhlo jméno Laura, bylo rozhodnuto. Rostla před očima. 
Každou chvilku něco rozkousala, ale i přesto je to pořád náš miláček. Postupem času přestala do-
vádět. I když občas uteče a neřekne kam, můra jedna!          -miluš-

Vánoční překvapení
Na moje dnešní vyprávění jsem se těšila. Téma 
směřující ke zvířátkům? To je moje! Od malič-
ká jsme měli všelijaká stvoření. Rybičky, andul-
ky, křečky, pejsky, kočičky a nechyběl ani osmi- 
nohý přítel Pepa, pro některé známý jako:
„Aááááá, pavouk! Mami, zab ho!“
Ale teď vážně. Skoro před devíti lety jsme strá-
vili promrzlé zimní dny u babičky u rozehřá-
tého krbu, když náhle crrrrr, rozhněval se zvo-
nek a vstoupil do vánoční koledy, která se li-
nula po místnosti. S velkým údivem v obliče-
ji jsme před dveřmi našli rezavé klubíčko čeho-
si, co vydávalo legrační zvuky a sklidilo hned 
obrovský úspěch. Zpoza rohu zavrzal sníh a ze 
tmy vyskočila sestřenka Věruška s úsměvem na 
rtech: „PŘEKVAPENÍ!“ 
„To jsou nám, ale hosti,“ spustila hned babička.
Věruška nám začala líčit svůj příběh. Dostala 
pejska od své třídní profesorky, neváhala a vza-
la si ho domů, aniž by si uvědomila, že potře-
buje velký prostor. Nakonec skončil u nás na 
zahradě. Každý rok byl víc a víc čilejší, čiper-
nější a hlavně neposlušnější.
„Timéé!“ zařvala jsem s domněním, že přiběh-
ne. Marně. Výpravy za srnkami, zajíci i bažan-
ty byly na denním pořádku. Jedině na poli jsem 
ho mohla pustit, tam byl král všeho, i sám sebe. 
Lovecké pudy od tatínka, irského setra, nejspíš 
podědil na plné čáře. No jo, rodiče, ti se neza-
přou. Jako každý jiný pes je ne-

svůj v přítomnosti koč-
ky. Při zmínce o procház-
ce, nebo když si všimne, že 
nesu v ruce jeho červeno-
černý obojek, skáče a ště-

ká jak blázen. A když přijedu? Vyvádí a někdy 
mě i radostí povalí na zem. Taky očekává, že 
mu vezu nějaký ten pamlsek. Proto začne pá-
trat svým čumákem všude možně, kde se dá,  
a v tu ránu pracně složené oblečení je rozháze-
né po celé tašce.
Je to opravdu zlatý retrívr a to díky své bar-
vě. Je rezavý až zlatý, tedy připomíná to zlatavě 
tmavou barvu. Tato barva je ojedinělá. Klasic-
ký retrívr má totiž světle bezovou barvu. Lidi 
se ptají, co je to za rasu, a nevěřícně kroutí hla-
vou při zjištění, že je to prachobyčejný retrívr. 
Na pravé zadní noze má Timeček bílou skvrn-
ku. Když byl se sourozenci kojený a sestřenka si 
pejska vybírala, byla to jasná volba: „Tak toho  
s flíčkem na ťapce, prosím!“
Poslušně hlídá dům, a čeká, kdy ta jeho panič-
ka zase přijede a co mu dobrého přiveze. Mám 
tě ráda, Time. 

E. Moravcová, 2.S

Chvíli před Vánocemi jsem si na pár dnů od-
skočil do Francie, abych načichl vánoční at-
mosférou i za hranicemi České republiky. Mu-
sím říci, že vánoční Paříž, hlavně po setmění,  
je něco neskutečného. Cítil jsem se tam doslo-
va jako v pohádce. Na Champs-Élysées byl oz-
doben snad každý strom a po celé délce této uli-
ce probíhaly vánoční trhy, kde se nabízely   nej-
různější věci, co k Vánocům patří.  Navštívil 
jsem samozřejmě i památky, které neodlučně  
k Francii patří, například: Vítězný oblouk, 
Montmartre (kopec v Paříži a historická čtvrť, 
která se na něm rozkládá) a nemohl jsem vy-
nechat ani Eiffelovu věž. A to bych nebyl já, 
kdybych nevymyslel něco originálního. Vzal 
jsem s sebou i náš bezvadný časopis, který se 
podíval na všechnu tu krásu Paříže. 

-dom-
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ničemu, neustále vítáme nové nápady a posi-
ly. Na našem webu existuje také rubrika Móda 
& Lifestyle, ve které můžete najít spoustu no-
vých trendů, ale i články o tom, jak vlastně ži-
jeme. Dále nám také přibyly příspěvky Char-
lese Brkingse, který v próze sepisuje své myš-
lenky a zážitky.
Spolupracujeme s hudebníky, muzikanty a ra-
pery z ústeckého labelu „Label de Mimo“, který 
nám zajišťuje přísun nových písniček a klipů, 

o kterých rádi píšeme. Dalo by se říct, že dělá-
me tzv. hudební zpravodaj. Když někdo něco 
nahraje, okamžitě na to reagujeme a zpracuje-
me to, buď jako recenzi nebo jen jako zprávu  
z hudebního světa. 
Aktuálně dáváme dohromady filmový štáb, 
který bude zajišťovat kompletní tvorbu videí 
od A do Z podle zálib našich odběratelů. Ať už 
hovoříme o společenských, sportovních či hu-
debních klipech, záznamech a podobně smě-
rovaných novinkách.
Nechceme se řadit k žádné politické straně, ale 
i přesto víme, že v množství je síla, a proto mů-
žeme s klidem nabízet i služby našich partne-
rů, kterých si nesmírně vážíme a jsme rádi, že 
počet  lidí a firem, kteří s námi chtějí spolu-
pracovat, rapidně stoupá. Povedlo se propo-
jit a spojit lidi, kteří chtějí podporovat kulturu  
a kulturní vnímání ve svém okolí. 
Najít náš konkrétní cíl je někdy velice obtížné, 
už když se zdá, že je toho příliš, přijdeme s dal-
ším projektem a jedeme dál. Chceme zachrá-
nit planetu a její obyvatele tím, že se je budeme 
snažit obohacovat informacemi o našem oko-
lí. Aby věděli, čeho jsou vlastně součástí. Chce-
me dát najevo svůj názor, podělit se o svůj ná-
pad a ukázat světu něco nového, pro to tu urči-
tě vždycky najdeme místo. Chceme něco změ-
nit a půjdeme si zatím! Naivní, co?! Možná jen 
pro toho, kdo  bezduše přikyvuje a nudí ho vše 
v jeho okolí.. 
Vše zaleží na postoji!

-Layly a Tomáš Hart-

A asi tak nějak to zača-
lo. Zjistila jsem, že ten 
dotyčný neznámý je 
opravdu neznámý, že 
se odnikud nemůžeme 
znát. On si mě s někým 
spletl a přidal si mě do 
přátel. Od té doby jsem 
ho měla v přátelích. 
Ale ještě, že se sple-
tl, jinak bych přes léto 
nic nenapsala a v září 
bych neuměla napsat 
ani dopis. Od té doby 
tedy píšu pro tento web  
a velice mě to baví, pro-
to jsem vám ho chtěla 
představit a podělit se 
s vámi o naše články. 
Spolu s mým „ šéfre-
daktorem“ jsme se do-
hodli a v krátkosti vám 
o něm něco sepsali.

Jsme mladý a svým způsobem pro spousty 
konzervativců i velice naivní team redakto-
rů. Už to není o tom pouštět se do všeho po 
hlavě, ale každý krok musíme důkladně zvážit. 
Toto myšlení nás posunulo od našich původ-
ních záměrů. Naše portfolio začalo myšlenkou 
webu, kde budeme psát o kavárnách a restau-
racích, kde jíst a pít a na opak.

Od původního zámě-
ru se dost změnilo.  
Aktuálně jsme partne-
ři sportovních turna-
jů nebo také organi-
zujeme a podporuje-
me koncerty v našem 

okolí. Snažíme se myslet globálně, píšeme sem  
tam i o problémech, které tíží společnost. 
Zajišťujeme fotografy na plesy a jiné akce a po-
mocí našich partnerů jsme schopni zorganizo-
vat akci šitou na míru podle představ klien-
ta. Náš tým se rozrůstá a díky němu přibýva-
jí pravidelné rubriky (nejstarší rubrika – Pod 
lampou a další například Hvězdný deník Ka-
deta), tím sledovanost stoupá. Zájem, škála 
možností, kde můžeme pomoci a prosadit si 
naše myšlenky, se rozvíjejí také. Nebráníme se 
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Dobrý večír. Chtěl bych se vám tímto omluvit 
za neodevzdání mé úvahy ohledně nevhodné-
ho výrazu v hodině českého jazyka. Mezi sta-
rými písemkami jsem našel i poněkud starý 
domácí úkol, který byl bohužel založen až na 
samé dno mé kartotéky. Jelikož byl tento úkol 
řádně zpracován, ale neodevzdán, dovoluji si 
ho přepsat a odeslat. Doufám, že to budete brát 
s humorem a nedostanu kázeňský postih. 

Řekl jsem v hodině prdel...
Jednoho dne, se mi povedlo v hodině českého 
jazyka vyslovit ono slovo. Nechápu, jak jsem 
mohl být tak nepozorný. V očích naší nejpo-
zornější učitelky najednou vzplál plamen hně-
vu, který s následným řešením problému na-
štěstí pomalu uhasínal. Přemýšlím, jak je vul-
gární mluva mezi mladými lidmi až přespříliš 
rozšířená. Doplňuje náš slovník poměrně čas-
to a bezmála každý den.
Zajímalo by mne, kde se tyto vulgarismy vza-
ly. Kdo je vymyslel a proč je společnost odsu-
zuje. Na moji otázku marně hledám odpověď. 
Převážně mladí lidé se s těmito slovy takřka sži-
li. Ale co spisovná čeština? Upadne tímto v za-
pomnění? Doufám, že ne, jelikož v letošním 
roce většina z nás maturuje. Nemůžeme si do-
volit mluvit nespisovně a už vůbec ne použí-
vat vulgarismy. Přemýšlím a docházím k závě-
ru, že v budoucnu bude situace ještě horší. Mo-
derní technologie nám usnadňují život a pomá-
hají nám být v kontaktu, ať už se jedná o mobil-
ní telefony či internet. Člověk se pomalu ani ne-
zamyslí nad tím, co píše. A ejhle, zprávu ode-
šle. Dříve si lidé posílali dopisy či telegramy, do 
kterých dali kus srdce a sebe sama. Zkuste po-
přemýšlet, jaká asi bude generace po nás. Mys-
líte,  že se náš rodný jazyk změní k nepoznání?

-žák-

Wayuptensky.cz
tento rok v létě jsem měla jeden z těch nudných dnů, kdy vstanete později, najíte se a vlastně 
nemáte žádný plán na odpoledne. Jen tak náhodou jsem při svém věčném flákání na Faceboo-
ku narazila na něco, co mě donutilo se začíst. Bylo to něco jako inzerát s nápisem: hledáme re-
daktory! Přečetla jsem si, jaké jsou požadavky, zrovna moc jich nebylo,  a tak jsem se rozhodla, 
že bych to mohla zkusit. Jen jsem klikla na „to se mi líbí“ a přemýšlela, o čem bych chtěla psát, 
abych to tomu neznámému NěKoMu, koho jsem měla v přátelích, mohla napsat. Najednou mi 
na monitoru blikla nová zpráva a v ní bylo: „ahoj, ty ráda píšeš? chtěla bys psát pro náš web?..“ 

KoMa
 Cítím se jako v komatu, na čas už nehraju.
 Zpomaluju všechno, aby mi nic neuteklo.
 Vnímat je pořád těžší, soustředit se na cíl,
 který se v nedohlednu ztrácí. 
 Vzpomínky se nevrací, nic.

Všechno jako by nebylo, 
jako by se o všem jenom mluvilo.
Možná, že všechno, co se mělo stát, se stalo, 
myšlenky se vznáší jako pára.
A mě nezajímá pravda, chci si ještě chvilku lhát, 
abych se ničeho nemusela bát.

 Vznáší se nade mnou opar nicoty 
 a já jenom čekám, až mě pohltí.
 Nezkoumám svoje pocity,  je mi jedno, 
 co jsou zač, nemám na ně čas.
 Nechci se probudit, nechci vnímat nic 
 a přitom mě ubíjí ten klid.

V hloubce toho ticha slyším hlasy, 
jsou v mojí hlavě, hádají se asi.
Až ty hlasy utichnou a já budu moct myslet, 
možná začnu nový příběh.

-Layly-



dala využít. Na naše to vychází asi 25 000 ko-
run. Domluvíme se, že nám to do zítra podrží  
a že mu dáme zálohu 100 dolarů z celkové ceny 
1500 dolarů. Chceme na to ale nějaký doklad. 
„No problem," říká a na kus papíru z bloku na-
píše, že od nás převzal stovku a podepíše to. No 
u nás by takový cár papíru nic neznamenal, ale 
tady stačí, že si na to lidi plácnou!
U bankomatu ve městě zjišťujeme, kolik mů-
žeme vybrat a že to vlastně můžeme zaplatit 
hned. Domluvíme koupi hned. Musíme na poš-
tu vyplnit formulář a tím změnit majitele. Za-
platíme registraci a auto je během deseti minut 
naše!!! Žádné složitosti, vše je co nejjednoduš-
ší. Technická kontrola se tu dělá každý půlrok 
na všechna auta starší šesti let (jinak po roce)  
a na náš vůz máme ještě tři měsíce čas. Pojme-
nujeme ho Kauri-Rumburak. Právě podle ob-
rovského stromu, který jsme dopoledne navští-
vili a kde jsme pak stopli Mika, který nám pro-
dal za pár okamžiků auto. A proč Rumburak? 
Částečně podle čaroděje a taky podle našeho 
města Rumburk. ËMK ©

me, jede tu jedno auto 
za půl hodiny, a tak na 
stopování není zrovna 
ideální. Nezbývá, než 
čekat…
Po necelé hodině stop-
neme hned první pro-
jíždějící auto. Pán si ho 
zrovna někde koupil, a 
tak ho testuje. Proč prý 

my stopujeme a nemáme vlastní? Vysvětluje-
me, že zatím na něj nemáme peníze. Navrhu-
je, že má doma auto na prodej, ať se na něj jede-
me podívat. Dá nám dobrou cenu, dodává. Tak 
s ním jedeme a on nám cestou ukazuje po oko-
lí zajímavosti. U něj doma si dáme čaj a předve-
de nám auto. Kromě toho, že je to automat, tak 

to nemá chybu a cena je opravdu nízká. Říká, 
že se ho prostě potřebuje zbavit. Společně ho 
projedeme. Dokonce nám koupí naftu. Je to typ 
dodávky, takže ho můžeme předělat na cesťák. 
Líbí se nám, ale i tak nemáme u sebe dost pe-
něz. Od strejdy Helmuta jsme dostali před od-
jezdem nějaká evropská eura, a tak by se teď 
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Bydlíme u kamaráda Graema v Cooks Beach a 
přesto, že nám dal k dispozici auto, vyrážíme 
na průzkum okolí stopem. Nemáme moc pe-
něz do začátku, radši trochu ušetříme. Stopu-
je se překvapivě dobře. Několika auty dojede-
me až k odbočce na „gravel road”, což je cesta 
bez asfaltu, spíš štěrk a hlína. Vede napříč po-
loostrovem Coromadel a my máme namířeno 
za největším druhem stromů na NZ, kauri. A to 

dokonce za unikátem, který nemá kmen kulatý, 
ale hranatý! Proto byl skoro celý vytěžen Bri-
ty, kteří na tom vydělali nemalé zisky. Koruna 
je totiž hodně vysoko, a tak už stačilo jen dřevo 
naporcovat a stavět. Dostaneme se tam s mla-
dou Kiwandou, která to dost valí i v prudkých 
zatáčkách. Místo je to zajímavé, ale jak zjišťuje-

Klára a Marek Winterovi jsou nejen naši bý-
valí žáci, ale zároveň jsou to naši přátelé, kte-
ří mnohokrát napsali pro čtenáře Bezevšeho 
o svém životě daleko od domova. Ëmeke je 
maskot, který s nimi na cestách sdílel dobré  
i zlé. Kdysi se rozhodli odcestovat na Nový 
Zéland, což také udělali. Našli si zde práci  
a později vydělané peníze procestovali. Na-
vštívili mnoho zemí a získali tak cenné po-
znatky o životě, kultuře a náboženství v ze-
mích, které se té naší nepodobají ani v nejmen-
ším. rozhodli jsme se na pokračování otisko-
vat jejich poznámky z cest, o které jsou ochot-
ni se s námi podělit. Budeme se tu společně  
s Markem a Klárou potkávat pravidelně a po-
skládáme střípky z cest. Hezké cestování!   -ŠA-

 Ëmeke  Marek  klára

 MEZI

 kONtINENtY

Jak jsme kupovali auto 
na Novém Zélandu

1
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 Na praxi si užijeme nejen spousty práce, ale 
i hodně zábavy. Každý se občas nějak přeřekne 
a jedna moje velmi milá spolužačka má občas 
trochu obtíže s českým jazykem. Místo Rum-
buračka řekla Rumburčanka a našeho údržbáře 
označuje jako truhláře. Nikdo ale není neomyl-
ný, a tak se na rozpisu nálepek na balíky Rum-
burských novin objevilo Křovákovi jako pře-
klep za Kovářovi. Abych nebyla pozadu, samot-
né se mi podařilo prohodit dvě slova a pozmě-
nit tím význam celé věty – chtěla jsem říct běží 
hladce, ale v rychlosti jsem vyřkla hladí běžce.

 Byl pátek, začala poslední vyučovací hodina, 
chemie. Unavený učitel dal knížku žákovi, aby 
přečetl kapitolu o přírodních materiálech. Žák 
uchopil učebnici chemie a spustil: „...a Bůh pra-
vil Jidášovi: „Veď svá stáda přes velikou poušť až 
k oáze...“ Teda promiňte, jsem si asi spletl strán-
ku, tady to je: Přírodní materiály...“ Třída leh-
la smíchem.

 Z hodiny ekonomiky: Při vypisování plánu 
učiva do sešitu učitel diktoval témata a u někte-
rých bodů se ptal žáků, jestli je znají. „Odpisy, 
náklady, výnosy..., co ještě znáte? Když jste ob-
chodníci a něco prodáte a máte peníze, tak jste 
co? V zisku. A naopak když nic neprodáte a jste 
v mínusu, tak jste?“ Žák odpověděl: „V pr...i!“ 
(odpověď byla samozřejmě: ve ztrátě).

z hodiN čEŠtiNy a NěMčiNy:

 Vrcholnou podobou realismu byl numeralis-
mus (správně naturalismus).

pERLIčkYpERLIčkY

 Wenischová Kateřina 1.S 1,0
 Kolaříková Markéta 2.A 1,0
 Řeháčková Adriana 1.S 1,1
 Simandl Jan 1.S 1,1
 Heřmánková Šárka 2.A 1,1
 Poupová Hedvika 2.A 1,1
 Vielkind Bronislav 3.A 1,1
 Jiřík Jakub 3.S 1,1
 Karfík Josef 3.S 1,1
 Kříž Jakub 4.S 1,2
 Králíková Vendula 1.A 1,3
 Pešťáková Eliška 1.S 1,3
 Lukášová Romana 2.S 1,3
 Nyšová Kristýna 3.S 1,3
 Suchý Samuel 4.S 1,3
 Jirchářová Kateřina 1.S 1,4
 Figala Jan 3.S 1,4
 Čechová Valerie 1.S 1,5
 Debnárová Jana 3.A 1,5
 Grieš Petr 3.S 1,5
 Wünsch Štěpán 3.S 1,5
 Anděl Petr 4.S 1,5

Zpracoval: -iša-

tO SE NáM LíBí
Počátek nového kalendářního roku nebyl na 
Polygrafce jen o dokončování nového čísla  
Bezevšeho. Finišovalo se také ve škole, neboť už 
tady máme pololetní vysvědčení. Těm, kterým 
to vyšlo na vyznamenání, gratulujeme.

Varování

Vyřazení stran na TA

Obratný kousek

Finalizace knihy

Kovové peníze

Tisk

Vynálezce světlotisku

Písmena velké abecedy

Fotbal

Oblíbený školní časopis

Písmena malé abecedy

Převtělení

Useň

Včelí produkt

Systém barev (vzorník)

Vynálezce heliogravury

Základní zařízení kniháren

Tajenka v hřebenovce s použitím nejen
polygrafických výrazů vám prozradí, 
k jakému vypravování se vztahuje 
obrázek Simiho. Chytrý čtenář 
na první pohled vidí, kdo se ztratil 
a hledá cestu zpět. -iša-

HŘEBENOVka
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Jak jsem vzal Pražáky 
do Německa na houby
Chci vám opět napsat jednu moji příhodu. Ten-
tokrát však není z učiliště. Protože se na pod-
zim hodně chodí na houby, tak to bude přího-
da z lesa. 
Jednoho dne mě zavolal můj bývalý nadříze-
ný z tiskárny v Zahradách a požádal mě, jestli 
bych nemohl vzít jeho a pár jeho přátel z Prahy 
na houby. Protože jsem měl a ještě mám svůj 
oblíbený a léta prověřený plac, rozhodl jsem 
se, že je tam vezmu. Po dohodě o čase a místě 
jsem vyrazil. Čekám tam asi tak patnáct minut, 
když najednou vidím dvě ne zrovna malá auta  
s pražskou značkou. Byla skoro v plném ob-
sazení. Devět lidí jsem vážně nečekal. Ale tak 
dobře, nasedl jsem do auta a vyrazili jsme  
k mému místu. 
Cesta přes pole nebyla nic moc a v oblaku pra-
chu za mým autem nebyla pražácká luxusní 
auta skoro vidět. Jsme na místě. Než však vyra-
zíme do lesa, dostali ode mne pražáci školení: 
„Jsme asi tři sta metrů od německé hranice, jez-
dí tu německá pohraniční policie terénním au-
tem až do lesa a občas hlídají hranice i helikop-
térou s termovizí. Takže neběhejte, nekřičte, no 
zkrátka se chovejte slušně.“ 

Nabízíme
Velká škála módních střihů, barev, melírování
Pro ženy, muže i vaše ratolesti
Profesionální poradenství
Dárkové poukazy

Kateřina Frimlová
603 518 188 

Hana Willetalová
739 560 055 

Ivan Malejovský 
(vizážista/make-up, 

 artist a módní stylista)
776 409 166 

Pražská 515/16,  Rumburk

Kadeřnický salon 

kadeřnictví právě pro vás

Novinky
Tvorba společenských a svatebních účesů

líčení pro jakoukoliv příležitost
Poradensktví v oblasti módy a oblékání

slevové akce pro zákazníky

Proč navštívit právě nás?
bezbariérový přístup
wifi připojení + počítač k dispozici
dětský koutek
příjemné posezení

Na Pražské

těšíme se na vaši návštěvu

váš tým na pražské

 „Tikat“ druhé osobě se píše s „i“, protože je 
to odvozeno od slova tikání a to je odvozeno od 
slova slova tikat.

 Komedie je humorný příběh zrozen pro di-
vadlo.

 J. Vrchlický napsal Zlomky popeje (bylo to asi 
předtím, než Jára Cimrman Vrchlickému navrhl, 
jestli by nebylo lepší slovo epopej).

 V Noci na Karlštejně vystupuje šejk Pešek 
(ať žije orient). V tomhle díle se císařovna Alž-
běta a Eliška převléknou za panoše (Karel IV. 
měl asi dvě manželky). Karel IV. miloval Alžbě-
tu, byl do dobrák.

 Další postavy v tomto díle jsou: Hanzlík 
a Kopecký.

 V novele Stařec a moře vystupují tyto hlavní 
postavy: stařec, ryba.

 V díle Petr a Lucie umírají oba milenci v kos-
tele sv. Víta (kde se tam vzali?).

 V básni Král Lávra se hráči na basu zlomil 
šmitec, a tak si ho vyrobil z vrbového proutku 
(to musela být potom hra, takový prohýbající se 
smyčec...).

 Karel Čapek napsal Desatero pohádek 
(nestačilo by devatero?).
 V novele Ostře sledované vlaky vystupuje po-
stava výpravčího Hubičky. Žák jeho zkušenos-
ti se ženami popsal takto: Hubička je zkušený, 
proto poučuje Miloše o všem, co práce obnáší.

z hodiN MatEMatiKy: 

Úloha měla nekonečně mnoho řešení, žák uve-
dl, že úloha má nekonečné řešení.

Vybrali: -monty-, -ŠA-, LM, SV.

Když jsme vlezli do lesa, vše se v mžiku zvrh-
lo ve strašný zmatek. Všude bylo plno hub. Pra-
žáci začali běhat po lese jako splašení a velice 
rychle plnili ty svoje košíčky. Během půl hodiny 
překročili německou hranici. V tu chvíli jsem je 
začal nahánět jako ztracené ovečky snad po ce-
lém lese. Vůbec totiž nevěděli, kde jsou, a bylo 
jim to jedno. Dál spokojeně sbírali houby. Byl 
jsem pořád na kolenou a pod smrčky jsem kou-
kal, kde mám těch devět lidiček. 
Najednou jsem slyšel 
zvuk motoru auta. 
Máme návštěvu, ně-
mecká pohranič-
ní policie! Co teď? 
Rozeběhl jsem se k 
nim, protože jako je-
diný jsem měl pas. 
Horší by bylo, kdy-
by chytili někoho  
z Pražáků. Vy-
lezl jsem zpoce-
ný až někde právě 
u policejního auťá-
ku. Lámanou něm-
činou a ukázkou 
mých pěti hub jsem 
se snažil vysvět-
lit, že jsem tu sám 

na houbách. Němci koukli do košíku, 
s úsměvem nasedli do auta a odjeli. Za dvě  
a půl hodiny se mi podařilo shromáždit všech-
ny Pražáky. Ti měli koše plné až po okraje  
a byli očividně spokojení. Ještě jsem jim při-
dal mých pět hub a vyrazili jsme k našim au-
tům. Já byl ještě pěkně rozklepaný z nečekané 
kontroly. Jediné štěstí bylo, že neletěli helikop-
térou, protože bych asi dodnes byl v Německu 
za mřížemi vedený jako převaděč.

-Václav Kvíz-
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               -Monty-


