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Vážený čtenáři,

v rukou právě držíš 53. číslo ča-
sopisu SCOOL! Jelikož tohle číslo 
vznikalo opravdu dlouho, je plné 
různorodých článků a reportáží. 
Velký prostor je věnován výročí 
třiceti let od událostí Sametové 
revoluce, protože jde o význam-
nou etapu českých dějin. Zároveň 
se dá v tomto čísle, jak titulek 
napovídá, najít spousta textů o 
sourozencích na naší škole, kon-
krétně jejich duely v tipování a 
vědomostech, a také o sourozen-
cích z řad bývalých studentů, a to 
paní učitelky Teplé, za svobodna 
Ježkové, a jejích bratrů a sester.

Výrazně jsme rozšířili řady našich 
redaktorů, kterým přejeme hodně 
štěstí a dlouhou výdrž se psaním.

Jakub Novák, šéfredaktor
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Sourozenec – nepřítel, bez 
kterého nelze žít

Mnoho lidí má sourozence, jednoho, dva, někdy i více. A každý, kdo sourozence máme, 
víme, jak je těžké s nimi někdy vycházet, protože se občas chovají prostě nesnesitel-
ně. V historii ale mnoho sourozeneckých dvojic bylo úspěšných a proslavily se. Teď se po-
díváme na několik nejslavnějších z nich, ať už se proslavili pozitivně nebo negativně.

Romulus a Remus

Josef a Karel Čapkovi
Josef Čapek, český malíř a spisovatel, se narodil v roce 1887 
jako starší z bratrů do rodiny lékaře Antonína a jeho ženy Bo-
ženy Čapkových. Jeho bratr Karel se narodil o tři roky později,  
v roce 1890. Josef ve škole příliš neprospíval, snad kromě výtvarné 
výchovy, a tak se vyučil na tkalcovské škole a později pracoval jako 
dělník. V roce 1904 začal studovat Uměleckoprůmyslovou školu 
v Praze a po ukončení studia vyrazil studovat do Paříže. Tam za ním 
přijel i bratr Karel. Jeho studia byla opačná, již od mala projevoval 
velké intelektuální nadání a po vystudování gymnázia nastoupil na 
Filosofickou fakultu Karlovy univerzity, kde získal doktorský titul. 
Jejich díla zná asi každý, mezi nejslavnější tvorbu Josefa Čapka 
patří Povídání o pejskovi a kočičce, ve výtvarném umění se za-
měřoval zejména na malby osob a krajin. Karel proslul svým um-
ným stvárněním charakterů postav a rozsáhlou slovní zásobou. V 
mnoha jeho dílech se vyskytuje jak dystopický, tak i utopický motiv 
a strach ze zkázy společnosti. Jeho nejznámější díla jsou například 
Krakatit, Povídky z jedné kapsy, Bílá nemoc nebo Věc Makropulos.

Karel Čapek

Kdo by neznal slavnou dvojici římských chlapců-dvojčat, odchovaných vlčicí Lupou? Podle pověsti 
byli Romulus a Remus počati božským otcem Martem (řecký Ares) a pozemskou ženou Rheou 
Silvií. Ta byla dcerou krále Numitora, po němž její synové zdědili právo vládnout. Pro princez-
nu však bylo nemyslitelné, aby porodila nemanželské děti, 
a proto je vložila do košíku a poslala po řece. Z vody je 
naštěstí zachránila již zmíněná vlčice, ujala se jich a vy-
chovala je. Poté je nalezl místní pastýř, který je vycho-
val. Když však jednou neuhlídali stádo, byli předvedeni 
před krále, který je poznal a pověděl jim o jejich původu. 
To bratry potěšilo a rozhodli se, že začnou okamžitě vlád-
nout. Na nedalekém pahorku si vytyčili území, kde posta-
ví nové město, ale jelikož se nemohli rozhodnout, vyorali 
uprostřed něj brázdu a rozdělili tak území na půl. Remus 
však brázdu přeskočil na znamení dobytí bratrova města 
a strhla se lítá bitka. Remus byl nakonec zabit a město tak 
dostalo jméno po druhém bratru, Romulovi – Roma (Řím).



Sestry Brontëovy

Jonas Brothers

Jonas Brothers je hudební skupina, jejíž 
 členové jsou bratři Kevin, Nick a Joe  Jonasovi. 
Nick tuto skupinu založil ve svých třinácti le-
tech, kdy  často působili v seriálech a televiz-
ních pořadech. V roce 2009 přerušili svoji kari-
éru a rozdělili své cesty, v letošním roce však 
oznámili svůj  comeback a vydali single Sucker. 

Simon a Martin Fourcadovi

Ačkoli by si mnoho lidí mohlo myslet, že tito dva slavní biatlonoví sourozenci jsou dvojčata, není 
tomu tak. Starší z francouzských bratrů, Simon, se narodil v roce 1984, mladší Martin až o čtyři 
roky později. Přestože je Martin známější z nich, i Simon má za sebou ve sportu několik úspěchů, 
například zlatou medaili ze štafety na mistrovství světa v Pchjongčchangu nebo stříbrnou medaili 
ze sólového závodu na mistrovství světa v Ruhpoldingu v roce 2012. Martin se přece jen umístil 
častěji na vyšších pozicích, z nichž nejvýznamnější je sedminásobné vítězství světového poháru od 
sezóny 2011/12 až do sezóny 2017/18. Několik zlatých medailí získal také na Zimních olympijských 
hrách v Soči a Pchjongčchangu. 

Simon Fourcade Martin Fourcade

Jakub Novák

Z šesti dětí rodiny Brontëových – Elizabeth, Anne, Charlotte, Emi-
ly, Marie a Branwella – se proslavily zejména dvě – Charlotte 
a Emily. Narodily se anglickému knězi Patricku Brontëovi a jeho 
ženě Marii. Celá rodina žila ve velmi chudých poměrech, což mělo 
za následek brzkou smrt dvou starších sester Elizabeth a Mary. 
Zbylé sestry byly těmito událostmi silně zasaženy, což uspíšilo je-
jich psychický vývoj, z čehož poté čerpaly při psaní knih. Jelikož 
to však byly ženy, nebylo pro ně jednoduché vybudovat si publi-
citu. Často proto vydávaly své knihy pod mužskými pseudonymy. 
Nejznámějším dílem Emily Brontëové je román Na Větrné hůrce, 
kde velice věrně popisuje krajiny anglických vřesovišť a složité 
vztahy mezi jednotlivými postavami. Charlotte se proslavila romá-
nem Jana Eyrová, do které částečně promítala i svůj život. Toto 
dílo je důkladnou exkurzí do ženské mysli a romantických tužeb, 
a to vše je postaveno na kombinaci prvků romantismu a realismu.



Petr Malý (čtvrťák)
Kdy máš svátek?
To nevím… snad 28. července.
Kdo je tvůj nejlepší kamarád/ka?
Michal Vadovič
Jakou máš velikost boty?
42
Jakou máš barvu očí?
Zeleno-hnědou

Kdy má svátek tvůj sourozenec?
Nevím. 
Kdo je nejlepší kamarád/ka tvého sourozence?
Šárka, nevím příjmení. 
Jakou velikost boty má tvůj sourozenec?
38 
Jakou barvu očí má tvůj sourozenec?
hnědou 

Jaké je křestní jméno školníka?
Nevím. 
Jaká je adresa školy?
Nevím. 
Jak je stará naše škola?
60 let 
Jaká je vzdálenost mezi první a poslední skříň-
kou v šatnách?
12 m 

Michaela Malá (druhák)
Kdy máš svátek?
19. října
Kdo je tvůj nejlepší kamarád/ka?
Šárka Vojtíšková
Jakou máš velikost boty?
38
Jakou máš barvu očí?
modrou

Kdy má svátek tvůj sourozenec?
Někdy v červnu. 
Kdo je nejlepší kamarád/ka tvého sourozence?
Michal Vadovič 
Jakou velikost boty má tvůj sourozenec?
42 
Jakou barvu očí má tvůj sourozenec?
hnědou 

Jaké je křestní jméno školníka?
Nevím. 
Jaká je adresa školy?
Nevím. 
Jak je stará naše škola?
60 let 
Jaká je vzdálenost mezi první a poslední skříň-
kou v šatnách?
5 m 

Sourozenci
Foto: Fotoateliér Michaela Dorazilová



Lukáš Čapoun (tercie)
Kdy máš svátek?
18. října
Kdo je tvůj nejlepší kamarád/ka?
Michal Bogdane
Jakou máš velikost boty?
42
Jakou máš barvu očí?
hnědou

Kdy má svátek tvůj sourozenec?
30. listopadu 
Kdo je nejlepší kamarád/ka tvého sourozence?
Lukas Viceník 
Jakou velikost boty má tvůj sourozenec?
41 
Jakou barvu očí má tvůj sourozenec?
hnědou 

Jaké je křestní jméno školníka?
Nevím. 
Jaká je adresa školy?
Nevím. 
Jak je stará naše škola?
Nevím. 
Jaká je vzdálenost mezi první a poslední skříň-
kou v šatnách?
30 m 

Ondřej Čapoun (tercie)
Kdy máš svátek?
Tak to nevím, asi 30. nebo 31. listopadu
Kdo je tvůj nejlepší kamarád/ka?
Alexandr Němec
Jakou máš velikost boty?
39
Jakou máš barvu očí?
hnědo-zelenou

Kdy má svátek tvůj sourozenec?
Tak to netuším. 
Kdo je nejlepší kamarád/ka tvého sourozence?
Tak to netuším, já to určitě nejsem (s úsměvem). 
Jakou velikost boty má tvůj sourozenec?
33 
Jakou barvu očí má tvůj sourozenec?
hnědo-zelenou 

Jaké je křestní jméno školníka?
Nevím. 
Jaká je adresa školy?
Nevzpomenu si. 
Jak je stará naše škola?
Nevím, stará je asi dost (s úsměvem). 
Jaká je vzdálenost mezi první a poslední skříň-
kou v šatnách?
10 m 



Martina Tóthová (čtvrťák)
Kdy máš svátek?
17. července
Kdo je tvůj nejlepší kamarád/ka?
Pavel Fruhvird
Jakou máš velikost boty?
38
Jakou máš barvu očí?
hnědou

Kdy má svátek tvůj sourozenec?
17. srpna 
Kdo je nejlepší kamarád/ka tvého sourozence?
Toho stejného jako já, Pavla Fruhvirda. 
Jakou velikost boty má tvůj sourozenec?
39 až 40 
Jakou barvu očí má tvůj sourozenec?
modrou 

Jaké je křestní jméno školníka?
Nevím. 
Jaká je adresa školy?
Tak to nemám vůbec tušení. 
Jak je stará naše škola?
Tak to taky nevím. To se teď někdy říkalo že? 
Jaká je vzdálenost mezi první a poslední skříň-
kou v šatnách?
Řekněme nějakých 10 metrů. 

Petra Tóthová (druhák)
Kdy máš svátek?
17. srpna
Kdo je tvůj nejlepší kamarád/ka?
Nemám nejlepšího kamaráda.
Jakou máš velikost boty?
40
Jakou máš barvu očí?
modrou

Kdy má svátek tvůj sourozenec?
17. července 
Kdo je nejlepší kamarád/ka tvého sourozence?
Pavel Fruhvird 
Jakou velikost boty má tvůj sourozenec?
38 
Jakou barvu očí má tvůj sourozenec?
hnědou 

Jaké je křestní jméno školníka?
Nevím. 
Jaká je adresa školy?
Eee… nevím. 
Jak je stará naše škola?
Nevím. 
Jaká je vzdálenost mezi první a poslední skříň-
kou v šatnách?
Vůbec netuším. 



Martin Poláček (prvák)
Kdy máš svátek?
11. listopadu
Kdo je tvůj nejlepší kamarád/ka?
Nemám nejlepšího kamaráda. Mám prostě ka-
marády
Jakou máš velikost boty?
48
Jakou máš barvu očí?
zelenou

Kdy má svátek tvůj sourozenec?
5. října, doufám
Kdo je nejlepší kamarád/ka tvého sourozence?
Nemám nejmenší tušení 
Jakou velikost boty má tvůj sourozenec?
39
Jakou barvu očí má tvůj sourozenec?
zeleno-hnědou 

Jaké je křestní jméno školníka?
Pavel 
Jaká je adresa školy?
Nevím 
Jak je stará naše škola?
Víc než 60 let 
Jaká je vzdálenost mezi první a poslední skříň-
kou v šatnách?
20 m 

Eliška Poláčková (prvák)
Kdy máš svátek?
5. října
Kdo je tvůj nejlepší kamarád/ka?
Julie Samlíková
Jakou máš velikost boty?
41
Jakou máš barvu očí?
zelenou

Kdy má svátek tvůj sourozenec?
11. listopadu
Kdo je nejlepší kamarád/ka tvého sourozence?
On nemá kamarády (smích)
Jakou velikost boty má tvůj sourozenec?
46 
Jakou barvu očí má tvůj sourozenec?
zeleno-hnědou 

Jaké je křestní jméno školníka?
Pavel 
Jaká je adresa školy?
U Školy, něco 39
Jak je stará naše škola?
Něco přes padesát
Jaká je vzdálenost mezi první a poslední skříň-
kou v šatnách?
15 m



Nikola Švancarová (sexta)
Kdy máš svátek?
20. listopadu
Kdo je tvůj nejlepší kamarád/ka?
Barbora Čechová
Jakou máš velikost boty?
39
Jakou máš barvu očí?
hnědou

Kdy má svátek tvůj sourozenec?
25. června 
Kdo je nejlepší kamarád/ka tvého sourozence?
Když on to má teď takový rozházený. 
Lukáš Modo 
Jakou velikost boty má tvůj sourozenec?
42 
Jakou barvu očí má tvůj sourozenec?
hnědou 

Jaké je křestní jméno školníka?
Pavel 
Jaká je adresa školy?
Nevím. 
Jak je stará naše škola?
65 let 
Jaká je vzdálenost mezi první a poslední skříň-
kou v šatnách?
15 m 

Pavel Švancara (sekunda)
Kdy máš svátek?
Nevím.
Kdo je tvůj nejlepší kamarád/ka?
Lukáš Modo
Jakou máš velikost boty?
42
Jakou máš barvu očí?
hnědou

Kdy má svátek tvůj sourozenec?
9. listopadu 
Kdo je nejlepší kamarád/ka tvého sourozence?
Bára Čechová 
Jakou velikost boty má tvůj sourozenec?
39 
Jakou barvu očí má tvůj sourozenec?
hnědou 

Jaké je křestní jméno školníka?
Nevím. 
Jaká je adresa školy?
Nevím. 
Jak je stará naše škola?
50 let 
Jaká je vzdálenost mezi první a poslední skříň-
kou v šatnách?
50 m 



Barbora Šmidrová (kvinta)
Kdy máš svátek?
4. prosince
Kdo je tvůj nejlepší kamarád/ka?
Sisa Viktorinová
Jakou máš velikost boty?
38
Jakou máš barvu očí?
hnědou

Kdy má svátek tvůj sourozenec?
2. září 
Kdo je nejlepší kamarád/ka tvého sourozence?
Aneta Hruškovičová 
Jakou velikost boty má tvůj sourozenec?
37 
Jakou barvu očí má tvůj sourozenec?
modrou 

Jaké je křestní jméno školníka?
Pavel 
Jaká je adresa školy?
To je U Školy, nějaký to číslo. 
Jak je stará naše škola?
Ty jo, to já nevím. Nějakou dobu jo. 
Jaká je vzdálenost mezi první a poslední skříň-
kou v šatnách?
10 m, tak spíš 20 m. 

Adéla Šmidrová (sekunda)
Kdy máš svátek?
2. září
Kdo je tvůj nejlepší kamarád/ka?
Ema Čechová
Jakou máš velikost boty?
37
Jakou máš barvu očí?
modrou

Kdy má svátek tvůj sourozenec?
4. prosince 
Kdo je nejlepší kamarád/ka tvého sourozence?
Sisa Viktorinová 
Jakou velikost boty má tvůj sourozenec?
38 
Jakou barvu očí má tvůj sourozenec?
hnědou 

Jaké je křestní jméno školníka?
Nevím. 
Jaká je adresa školy?
U Školy 14 664 84 
Jak je stará naše škola?
60 let 
Jaká je vzdálenost mezi první a poslední skříň-
kou v šatnách?
15 m 



Veronika Vojtová (třeťák)
Kdy máš svátek?
7. února
Kdo je tvůj nejlepší kamarád/ka?
Terka Pallová
Jakou máš velikost boty?
39-40
Jakou máš barvu očí?
modrou

Kdy má svátek tvůj sourozenec?
11. srpna 
Kdo je nejlepší kamarád/ka tvého sourozence?
Simča Holoubková 
Jakou velikost boty má tvůj sourozenec?
41-42 
Jakou barvu očí má tvůj sourozenec?
modrou 

Jaké je křestní jméno školníka?
Nevím. 
Jaká je adresa školy?
Nevím. 
Jak je stará naše škola?
Nevím. (smích) 
Jaká je vzdálenost mezi první a poslední skříň-
kou v šatnách?
10 m 

Zuzana Vojtová (třeťák)
Kdy máš svátek?
11. srpna
Kdo je tvůj nejlepší kamarád/ka?
Terka Pallová
Jakou máš velikost boty?
42-43
Jakou máš barvu očí?
modrou

Kdy má svátek tvůj sourozenec?
7. února 
Kdo je nejlepší kamarád/ka tvého sourozence?
Terka Pallová 
Jakou velikost boty má tvůj sourozenec?
40-41 
Jakou barvu očí má tvůj sourozenec?
modrou 

Jaké je křestní jméno školníka?
Nevím. 
Jaká je adresa školy?
Nevím. 
Jak je stará naše škola?
100 let? 
Jaká je vzdálenost mezi první a poslední skříň-
kou v šatnách?
10 m 
Později za mnou došly a se starostí se zeptaly: „Ale nejsme jediné, co ty věci o škole neví, že ne? Načež 
jsem se pobavením odpověděla: „No to rozhodně ne, to byste spíž byly jedny z mála, kdybyste věděly 
všechno.“ 



Klára Jelenová (kvarta)
Kdy máš svátek?
12. srpna
Kdo je tvůj nejlepší kamarád/ka?
Anička Herzánová
Jakou máš velikost boty?
40
Jakou máš barvu očí?
zelenou

Kdy má svátek tvůj sourozenec?
17. února… no já vím, že on to sám neví (smích). 
Kdo je nejlepší kamarád/ka tvého sourozence?
Matěj Masár 
Jakou velikost boty má tvůj sourozenec?
42 
Jakou barvu očí má tvůj sourozenec?
hnědou 

Jaké je křestní jméno školníka?
Pavel 
Jaká je adresa školy?
U Školy 39, dál nevím. 
Jak je stará naše škola?
120 let? 
Jaká je vzdálenost mezi první a poslední skříň-
kou v šatnách?
15 m 

Patrik Jelen (sekunda)
Kdy máš svátek?
Eee… nedávno jsem ho měl… vůbec nevím.
Kdo je tvůj nejlepší kamarád/ka?
Matěj Masár
Jakou máš velikost boty?
42,5
Jakou máš barvu očí?
hnědou

Kdy má svátek tvůj sourozenec?
Nevím. 
Kdo je nejlepší kamarád/ka tvého sourozence?
Anna Herzánová 
Jakou velikost boty má tvůj sourozenec?
41 
Jakou barvu očí má tvůj sourozenec?
modrou 

Jaké je křestní jméno školníka?
Nevím. 
Jaká je adresa školy?
Nevím. 
Jak je stará naše škola?
Víc než 50. 
Jaká je vzdálenost mezi první a poslední skříň-
kou v šatnách?
30 m 



Martin Řezáč (kvarta)
Kdy máš svátek?
To nevím.
Kdo je tvůj nejlepší kamarád/ka?
Matěj Bartošek.
Jakou máš velikost boty?
41
Jakou máš barvu očí?
hnědou

Kdy má svátek tvůj sourozenec?
Nevím. 
Kdo je nejlepší kamarád/ka tvého sourozence?
Myslím, že se jmenuje Ondřej Fiala. 
Jakou velikost boty má tvůj sourozenec?
42-43 
Jakou barvu očí má tvůj sourozenec?
hnědou 

Jaké je křestní jméno školníka?
Pavel 
Jaká je adresa školy?
Nevím. 
Jak je stará naše škola?
60 let 
Jaká je vzdálenost mezi první a poslední skříň-
kou v šatnách?
8 m 

Vít Řezáč (tercie)
Kdy máš svátek?
15. června
Kdo je tvůj nejlepší kamarád/ka?
Petr Veselý
Jakou máš velikost boty?
46
Jakou máš barvu očí?
hnědou

Kdy má svátek tvůj sourozenec?
Někdy v listopadu na svatýho Martina (smích). 
Kdo je nejlepší kamarád/ka tvého sourozence?
Štěpán Široký 
Jakou velikost boty má tvůj sourozenec?
46 
Jakou barvu očí má tvůj sourozenec?
hnědou 

Jaké je křestní jméno školníka?
Pavel 
Jaká je adresa školy?
Netuším… Zastávka. 
Jak je stará naše škola?
67 let? Nedávno slavila. 
Jaká je vzdálenost mezi první a poslední skříň-
kou v šatnách?
Co já vím? 200 m? 



Dalibor Veselý (tercie)
Kdy máš svátek?
4. června
Kdo je tvůj nejlepší kamarád/ka?
Vítek Řezáč
Jakou máš velikost boty?
Já nevím... 44
Jakou máš barvu očí?
hnědou

Kdy má svátek tvůj sourozenec?
22. února
Kdo je nejlepší kamarád/ka tvého sourozence?
Vítek Řezáč 
Jakou velikost boty má tvůj sourozenec?
44-45 
Jakou barvu očí má tvůj sourozenec?
hnědou 

Jaké je křestní jméno školníka?
Pavel
Jaká je adresa školy?
U školy a dal nevím.
Jak je stará naše škola?
66 let 
Jaká je vzdálenost mezi první a poslední skříň-
kou v šatnách?
16 m 

Petr Veselý (tercie)
Kdy máš svátek?
22. února a ještě někdy v červnu
Kdo je tvůj nejlepší kamarád/ka?
Vítek Řezáč a František Rada
Jakou máš velikost boty?
44
Jakou máš barvu očí?
hnědou

Kdy má svátek tvůj sourozenec?
4. června
Kdo je nejlepší kamarád/ka tvého sourozence?
Vojtěch Grzebinski
Jakou velikost boty má tvůj sourozenec?
43 
Jakou barvu očí má tvůj sourozenec?
hnědou 

Jaké je křestní jméno školníka?
Pavel
Jaká je adresa školy?
Zastávka U školy 6... Myslím.. 
Jak je stará naše škola?
67 let
Jaká je vzdálenost mezi první a poslední skříň-
kou v šatnách?
23,5 m

Text: Anežka Ondráčková (sexta) Foto: Nikola Švancarová (sexta), Dominik Borák (prvák)



FOTO: Nikola Švancarová, sexta

ANGLIE
aneb Cesta v Albion



Město PLYMOUTH

Mys LAND´S END



ST MICHAEL´S MOUNT

HOUSES OF PARLIAMENT



Lázeňské město BATH, ROMAN BATH MUSEUM



42 DNŮ, KTERÉ OTŘÁSLY    ČESKOSLOVENSKEM
 V roce 2019 je to již 30 let od pádu komunistické diktatury v naší vlasti, kdy se starý režim 
skácel k zemi takřka jako podťatý strom. Doma v knihovně jsem našel alba s fotografiemi mé 
 matky pocházející z té doby. V jednom z nich je i fotografie z 27. 11. 1989. Zachycuje demonstraci 
před kostelem sv. Jakuba v Brně. Snímek byl vyfocen na koso, takže celý chrám se jakoby pokládá 
pod náporem protestujících. Jak to, že se tak dlouho vládnoucí režim rozložil během té krátké doby 
nazývané Sametová revoluce? 
 V druhé polovině 
osmdesátých let se hospo-
dářské problémy tehdejší-
ho Československa stávaly 
stále zjevnějšími. HDP, na 
rozdíl od stoupajícího stát-
ního dluhu setrvale klesal. 
Navíc se v Českosloven-
ském socialistickém ráji        
s pětiletými hospodářskými 
plány a naddimenzovaným 
 těžkým průmyslem stále 
častěji nedostávalo základ-
ního spotřebního zboží, jako 
například toaletního papí-
ru. Krizí také začalo pro-
cházet vedení KSČ dosud 
konzultující skoro všechny 
své významné kroky v Mo-
skvě. Tam ale od rou 1985 
vládl M. S. Gorbačov, který 
 prohlásil, že nebude nijak výrazně zasahovat do dění mimo SSSR.  Gorbačov začal v reakci na stálé 
se zvětšující problémy své země s určitými reformami (glasnosť = větší informovanost obyvatel) 
a vzhledem k provázanosti celého bloku byly k něčemu podobnému tlačeny i „bratrské“ země. 
Mezi československými funkcionáři tak začaly za prvé kvůli hospodářským problémům a za druhé 
kvůli Gorgačovi objevovat spory ohledně možností těchto reforem. Ty pobublávaly na povrch díky 
 debatám o konkrétních zákonech. Veškeré reformy však byly přijímány pouze s malou důvěrou.  
I přes to vše stále fungovala cenzura i StB sloužící věčnému režimu. 
 Uvolnění vztahu k SSSR bylo také vedle již zmíněné ekonomiky a většího zájmu obyvatel 
o politiku jedním z faktorů nárustu počtu opozičních skupin v posledních dvou letech vlády jedné 
strany v českých zemích a na Slovensku. Do roku 1987 zde působilo včetně Charty 77 pět  iniciativ. 
Ještě toho roku se však jejich počet zvýšil na 9 následujícího roku na 23, do srpna 1989 u nás 
 působilo už 39 takovýchto uskupení. Vznikaly také různé výzvy na ochranu konkrétních politických 
vězňů. Již z tohoto výčtu je zřejmé, že tehdejší opozice byla poměrně dosti členitá a roztříštěná 
(i když na některých akcích dokázaly jednotlivé skupiny kooperovat). Nacházeli se zde reformní 
 komunisté, chartisté, různí aktivisté nebo od roku 1988 České děti požadující návrat monarchie jako 
záruky jednoty a prosperity.
 Podle toho, odkud jednotlivé iniciativy vzešly a jaký druh protestu upřednostňovaly, můžeme 
rozlišit 2 skupiny. 
 Do první skupiny můžeme počítat zavedené a systematické odpůrce režimu, jako byli již 
zmínění chartisté. Tato skupina upřednostňovala tehdy nejčastější a nejmasovější formu protestu, 
kterou byla petice. Nejznámější petice z té doby je petice Několik vět, kterou podepsalo od jara 1989 
do léta téhož roku asi 40 000 lidí.



42 DNŮ, KTERÉ OTŘÁSLY    ČESKOSLOVENSKEM
 Do druhé množiny organizací lze přiřadit ty, které vznikly hlavně mezi mladšími lidmi, 
kteří neměli onu trpkou zkušenost z invaze „spřátelených“ vojsk Varšavské smlouvy, a tak měli 
 radikálnější požadavky společenských změn. Preferovali především masové demonstrace. Nutno 
 podotknout, že toto dělení vůbec není závazné a že obě skupiny se především později prolínaly. 
 Ta úplně první demonstrace se konala 25. 3. 1989 v Bratislavě – takzvaná Svíčková. V  českých 
zemích lidé vyšli do ulic poprvé až 21. 8. 1988 na výročí vstupu vojsk Varšavské smlouvy. Podobných 
větších demonstrací se uskutečnilo do Sametové revoluce ještě několik. Scénář byl vždy podobný. 
Lidé se sešli na náměstí (v Praze to bývalo zpravidla na Václavském náměstí) a bezpečnost za kratší 
či delší dobu rozmetala obušky, vodními děly a slznými plyny těch několik tisíc  „kontrarevolučních 
živlů“ do všech světových stran. Nejvýznamnější byly akce takzvaného Palachova týdne od 15. do 
20. ledna 1989, po jejichž rozehnání byl odsouhlasen takzvaný obuškový zákon posilující  pravomoci 
bezpečnostních složek při zásazích. Před těmito demonstracemi však vždy panovaly obavy, jestli 
režim skutečně nezavelí a poslední obránci jeho vlády nezačnou střílet do protestujících a potom 
rychle nezatočí s těmi, kdo to přežili.
 Takto tvrdou reakci si však vedení KSČ už v této době nemohlo dovolit, protože se muselo 
více ohlížet na reakci Západu i Gorbačova a protože tento postup, takřka to samé vedení aplikovalo 
i při protestech roku 1969, a tím, jak samo říkalo, zničilo odpor jednou pro vždy. Opakováním téhož 
postupu by tedy přiznalo svou neúspěšnost a mladší generace straníků by je následně odsunula do 
pozadí. I přesto byly tyto obavy před protestní akcí k 21. 8. 1989 tak velké, že Václav Havel vyzýval 
pouze k symbolické minutě ticha a podepsání petice. Demonstrace se ale i tak konala s obvyklým 
průběhem.
 Po demonstracích 
28. 10. 1989, které se ne-
staly pomyslným bodem 
obratu, bylo další význam-
né datum 17. 11. Opozice 
se ale rozhodla vrhnout 
všechny své síly do pří-
prav protestů 10. 12. na 
Den lidských práv. Příprav 
akce se ujali studenti z 
nezávislého studentské-
ho hnutí STUHA. Organi-
zováním manifestace se 
ale zabývala i Městská 
vysokoškolská rada SSM. 
Místo radikálních návrhů 
demonstrace v centru za 
všech okolností se prosa-
dil kompromis povoleného 
pochodu z Albertova na 
Vyšehrad k pamětní desce Jana Opletala. Na Vyšehradě se měla vzdát pocta básníku K. H. Máchovi. 
 Část vedení KSČ včetně generálního tajemníka Miloše Jakeše odjela na onen pátek 17. mimo 
Prahu v domnění, že nehrozí žádné akce, které by musely být potlačeny bezpečnostními jednotka-
mi. 



 Ten chladný den bylo na Albertově v 15:40, tedy 20 minut před začátkem akce, přítomto asi 
500 lidí. Do 16:00 se jich však shromáždilo 15 000. Akce již od počátku nebyla pouze pietního rázu. 
To se projevilo především v oficiálních projevech, které byly přerušovány protirežimními hesly. Po 
všech proslovech se skandující a transparenty nesoucí dav odebral k Vyšehradu. Na křižovatce 
 Albertova a ulice Na Slupi se průvod na okamžik zastavil. Někteří účastníci se přeci jenom chtěli 
vydat do centra, mezi nimi i jistý student Růžička, ve skutečnosti důstojník StB Zifčák. Organizáto-
rům napnuvším všechny své manažerské schopnosti se však nakonec podařilo udržet dav v pláno-
vané trase. Ve vzrůstajícím nadšení a euforii dorazilo shromáždění v 18 hodin na Vyšehrad, kde byla 
akce oficiálně skončena poklonou památce K. H. Máchy a zapěním státní hymny. Část studentů se 
tehdy rozhodla pro cestu k centru. Na jejich cestě se k nim přidávali další a další. Cestu jim prvně 
zatarasily bezpečnostní jednotky na Vyšehradské třídě (18:30). Odhodlaná masa lidí tedy pokra-
čovala po nábřeží k Národnímu divadlu, kde zabočila na Národní třídu, odkud chtěla na Václavské 
náměstí. Na křižovatce se Spálenou ulicí však byla cesta průvodu definitivně zahrazděna, a to poli-
cejními těžkooděnci a speciálními jednotkami ministerstva vnitra. Poté bezpečnost zatarasila také 
cestu zpět a následně i v bočních ulicích. To za opakovaných výzev k rozchodu demonstrujících. Ob-
klíčení začali zpívat státní hymnu, skandovat hesla (pověstným se stalo heslo „Máme holé ruce!“). 
Později zapálili svíčky a sedli si na zem na znamení svých nenásilných úmyslů. O půl deváté se po-
licie rozhodla demonstraci konečně rozprášit, a tak se začaly policejní štíty svírající demonstranty 
k sobě přibližovat a policisté za nimi používat obušky, což mezi lidmi vyvolalo paniku, neboť jim tím 
hrozilo nebezpečí ušlapání či udušení. Opustit toto sevření bylo možné pouze podloubím Kaňkova 
paláce vedoucího do Michalské ulice skrz příslušníky bezpečnosti vytvořenou uličku hanby. V davu 
sevřeném a mláceném policisty mezi tím vznikl takový tlak, že lidé nemohli skoro dýchat, a někteří 
dokonce omdleli. Demonstraci se podařilo rozehnat a ve 21:15 bylo vyhlášeno obnovení veřejného 
pořádku. Na Národní třídě se v té chvíli všude válely v krvi brýle, svetry, bundy, ztracené boty, kusy 
oblečení a zbytky svíček, květin a transparentů. Tehdy bylo zraněno 568 osob, přičemž u 180 nebyly 
vyloučeny trvalé následky. Ve skutečnosti nebyl zásah Veřejné bezpečnosti o mnoho tvrdší než jin-
dy, rozdíl spočíval v souvislostech a v tom, že na Václavském náměstí bylo mnohem více možností 
úniku. I přes fámy a smrti jistého studenta matematické fyzikální fakulty Martina Šmída zde nikdo 
nezemřel.



 Po tom, co se stalo 17. listopadu, nabraly události rychlý spád, na který nebyla připravena 
ani komunistická strana, ani opozice. Následujícího dne probíhaly již ve všech větších městech 
 protikomunistické demonstrace. Na Václavském náměstí byla vyhlášena studentská a  divadelní 
stávka společně s oznámením záměru uspořádat 27. listopadu generální stávku. 19. listopadu 
vzniklo  Občanské fórum (OF) s Václavem Havlem v čele a již o dva dny později (21. 11.) začalo jednat 
s  vládou Ladislava Adamce. Ten den také vyhlásila většina vysokých škol stávku podporovanou 
i  částí  pedagogů a vznikla Občanská fóra i v dalších městech 24. listopadu rezignovalo vedení 
ÚV KSČ, které od této chvíle vedl místo Miloše Jakeše Karel Urbánek. Největší demonstrace se 
 konaly na Letné ve dnech 25. a 26. listopadu. Shromáždilo se zde kolem 800 000 lidí. Den nato 
(27. 11.) se konala generální stávka, které se zúčastnila jedna polovina všech zaměstnanců. 28. 
11. byla na  jednání mezi OF a vládni mocí dohodnuta rekonstrukce vlády. 29. 11. byl zrušen článek 
ústavy o vedoucí úloze strany ve společnosti a následující den také školní výuka marxismu-leni-
nismu. 3. prosince byla rekonstruovaná vláda na světě, ale tento kabinet s převahou komunistů 
(bylo jich 16 z 21 ministrů) byl vzápětí odmítnut jak veřejností, tak OF. 6. prosince navrhnul Ladislav 
 Adamec při jednáních s OF svou kandidaturu na prezidenta. Po jejím odmítnutí ze strany hnutí po-
dal demisi. Gustáv Husák tedy jmenoval 10. prosince novou vládu národního porozumění v čele se 
 Slovákem Marianem  Čalfou a hned nato abdikoval. Tehdy také oznámil svou kandidaturu na pre-
zidenta  Václav Havel. Další události už završovaly předchozí vývoj. Dvacátého prosince odsoudilo 
Federální  shromáždění invazi vojsk Varšavské smlouvy. 15. 12. domluvil Václav Havel s Marianem 
Čalfou mechanismus svého zvolení prezidentem. Z Alexandra Dubčeka se měl místo prezidenta 
stát předseda Federálního shromáždění.  17. 12. byly na česko-rakouských hranicích symbolicky 
přestříhány  ostnaté dráty. Totéž se stalo na česko-německých hranicích o pět dnů později. Vše bylo 
dovršeno, když byl Václav Havel 29. prosince 1989 jednomyslně zvolen prezidentem republiky. 
 Ze Sametové revoluce pro nás plyne poznání, že věčné časy trvají 41 let.

Václav Motl (tercie)



Kdo je nejoblíbenější učitel G TGM?
I když má anketa pouze jednoho vítěze, musíme rozhodně zmínit, že máme rádi 
všechny naše učitele a bylo opravdu těžké vybrat jen jednoho, který je náš nejoblíbe-
nější. Také výsledky byly velmi těsné, vítězem se však nakonec stal pan učitel Josef 
Malý!

Rozhovor s Mgr. Josefem Malým – 
vítězem ankety o nejlepšího učitele
 
 První místo naší ankety získal, bezpochyby zaslouženě, pan Mgr. Josef Malý.  
V tomto rozhovoru se s námi podělil o své zkušenosti a poznatky, které posbíral 
během zhruba 40 let, co už je učitelem, a to vše ještě okořenil svým smyslem pro 
humor.

1. Kdy jste se rozhodl, že chcete být učitelem? 
Věděl jsem to odjakživa, protože jsem chtěl být krotitelem divé zvěře, a to se mně 
bezezbytku vyplnilo. 



Text: Gabriela Kosinová a Kristýna Pexová, tercie

1. Přátelská atmosféra
2. Spousta zajímavých exkurzí, jak do okolí, tak i do zahraničí
3. Školní akce jako Majáles, divadelní představení na Den studenstva  
 apod.
4. Školní parlament, který nám umožňuje více či méně přispívat k dění  
 ve škole
5. Možnost doplnit si své jazykové znalosti mimo jiné i díky školní   
 zásobě knih v angličtině různých obtížností
6. Školní časopis, který je možno si koupit, a dokonce do něj i přispívat
7. Školní kroužky jako volejbal, stolní tenis, ale i kroužky v rámci   
 projektu Ve škole po škole
8. Šance účastnit se nespočtu různých soutěží pod vedením pedagogů
9. Sportovní kurzy – vodácký a lyžařský
10. A tím nejlepším nakonec jsou krásné vzkazy a pozdravy našeho   
 pana školníka, které vždy zlepší den

Co se mi líbí na GTGM

2. Co je důležitější? Aby hodiny studenty bavily, nebo aby se vše naučili?
Pro mě by bylo nejdůležitější, aby se zábavou nejvíc naučili.

3. Jaké byste řekl, že má povolání učitele výhody a nevýhody?
Nevýhody nemá vůbec žádné, jenom samé výhody.

4. Máte nějakou fintu, jak si získat studenty?
Mám – poctivou prací, objektivností, zodpovědností a pěkným vzhledem.

5. Jaký máte názor na studenty našeho gymnázia a na celkovou zdejší at-
mosféru?
Atmosféra je bezvadná až nadpozemsky. A názor na studenty…Hodně starších lidí má krátkou 
paměť, naši studenti jsou pořád stejní, jako byli naši studenti před 35 lety, tudíž naprosto bez-
vadní. Mám totiž v oblibě sci-fi.



BYLO NÁS PĚT – JEŽCI V ZASTÁVCE
V návaznosti na téma tohoto 
čísla jsme oslovili nejpočet-
nější sourozeneckou gene-
raci, která na naší škole kdy 
studovala, a shodou okolností 
to byla paní učitelka Teplá a 
její bratři a sestry. Dohroma-
dy jich je neuvěřitelných pět 
kousků, takže to byl téměř 
nadlidský úkol, získat všechny 
rozhovory a sehnat je dohro-
mady na jednu společnou fot-
ku. Leč povedlo se a tyto ma-
teriály vám nyní předkládáme.

Markéta

Jakou máte nejsilnější vzpomínku na studium?
Těch hezkých silných vzpomínek je hned několik. Pamatuji si, kolikrát jsem v hodině letěla za dveře kvůli 
nezvladatelným (a hlasitým) záchvatům smíchu. Vzpomínám také na nádherně škodolibého pana pro-
fesora Radu, který mi dal přivonět k otevřené lahvi s čpavkem. Samozřejmě, že říkal, že nemáme strkat 
nos až dovnitř a vdechovat to zhluboka, ale to bych musela předtím dávat pozor. Nebo na pana Mášu, 
jemuž jsem při laborkách spálila nový rezistor, načež prohlásil, že „pokusy odteď bude provádět Novotný. 
Ježková, vy už budete jenom psát protokoly.“
 
Zažil/a jste nějakou školní lásku během studia na gymnáziu?
Samozřejmě. První opravdu velkou lásku jsem zažila během výměnného pobytu našeho gymnázia v Ho-
landsku. Vydržela docela dlouho, zůstali jsme přáteli, vídáme se a voláme si dodnes – nějakých 23 let už 
to je.

Vzpomínáte rád/a na svou třídu?
Jelikož jsme byli první „porevoluční“ třída tehdy obnoveného sedmiletého gymnázia, nebylo pro nás ještě 
místo na Zastávce, a tak jsme primu strávili v Rosicích - pocit z toho, že jsme takové „detašované pra-
coviště“, nám pak už tak nějak zůstal . Kolektiv jsme asi nebyli úplně nejlepší, ale naše „tvrdé jádro“ se 
schází dodnes už víc než dvacet let, a několikrát ročně. Vzpomínat je pořád na co.

A na vašeho třídního učitele nebo učitelku?
Náš třídní byl pan Novák. Vtipné bylo, když jsem později nastoupila na gympl jako jeho kolegyně, první, na 
co se mě zeptal, bylo, kdo že byl můj třídní. Inu, Ježků nás tu bylo prostě moc a on nás učil úplně všechny.

Kterého učitele nebo učitelku jste měl/a nejradši?
Jednodušší a rychlejší by bylo vyjmenovat, koho jsem ráda neměla, ale na to se tady nikdo naštěstí neptal.

Vidíte nějaký rozdíl, když se podíváte na studenty v dnešní době a srovnáte je s vámi?
Moc ne. Myslím, že v zásadě je „ta dnešní mládež“ úplně stejně příšerná jako jsme bývali my i generace 
před námi.



Karel

Jakou máte nejsilnější vzpomínku na studium?
Těch je příliš moc, abych vypíchnul jen jednu. Výhra v basketbalovým turnaji, všechny výlety, čtyřka 
z chemie, haluzový úspěch v angličtinářské olympiádě, která mě zachránila od pětky, ranní volejbaly, 
záškoláctví, průšvihy, plíseň, co má jméno, každý den něco.

Zažil/a jste nějakou školní lásku během studia na gymnáziu?
Ano. Ale raději nebudu jmenovat.  

Vzpomínáte rád/a na svou třídu?
I když se teď moc nevídáme, tak některá přátelství trvají doteď. Jízda! 

A na vašeho třídního učitele nebo učitelku?
Libor (Hejda, pozn. red.) byl, je a bude borec.

Kterého učitele nebo učitelku jste měl/a nejradši?
Mr. Ondrouška jsem jednou málem doopravdy naštval! Přišel jako zjevení, všechny rozsekal čtverkama 
pětkama (chudáci jedničkáři), pak naučil základy, ze kterých dodnes žiju, a nikdy s ním nebyla nuda.  

Vidíte nějaký rozdíl, když se podíváte na studenty v dnešní době a srovnáte je s vámi? 
Přijdou mi vyspělejší a zodpovědnější než já v jejich letech. Moje priority byly (a vlastně pořád jsou) jiné 
než systémové vzdělávání, i když mi to vlastně hrozně moc dalo a dodnes se vzdělávám rád a pořád. 

Klára

Jakou máte nejsilnější vzpomínku na studium?
Maturita. Ten obrovský pocit zodpovědnosti, jestli to zvládnu.

Zažil/a jste nějakou školní lásku během studia na gymnáziu?
Jako se spolužákem? Jednoho staršího jsem tajně milovala.

Vzpomínáte rád/a na svou třídu?
Určitě. Byli jsme sehraný kolektiv a pořád jsme si z něčeho dělali legraci.

A na vašeho třídního učitele nebo učitelku?
Byli jsme první třída, kterou Libor Hejda na Zastávce dostal. A sedli jsme si tak, že po čtyřech letech 
„uplatil“ celý profesorský sbor, aby nás mohl mít dál a dovedl nás až k maturitě. To nejde zapomenout.

Kterého učitele nebo učitelku jste měl/a nejradši?
Samozřejmě, že našeho třídního. Už tehdy ho milovala celá škola.

Vidíte nějaký rozdíl, když se podíváte na studenty v dnešní době a srovnáte je s vámi?
Po dvaceti letech je tu nová generace, která žije trochu jiným stylem než my. Hledání informací je dnes 
mnohem snazší, ale učit se musí asi stejně.



Barbora

Jakou máte nejsilnější vzpomínku na studium?
Na maturitu – ta úleva, mít to za sebou… 

Zažil/a jste nějakou školní lásku během studia na gymnáziu?
Rozhodně, lásku ke studiu.

Vzpomínáte rád/a na svou třídu?
Ano, myslím, že jsme spoustě profesorů museli dávat zabrat, ale nás to fakt bavilo.

A na vašeho třídního učitele nebo učitelku?
Určitě, jeho trpělivost nebyla sice nekonečná, ale vydržel hodně. Se smyslem pro humor a férovým 
přístupem.

Kterého učitele nebo učitelku jste měl/a nejradši?
Nejsem schopná říct jen jedno jméno, vlastně jsem měla ráda všechny, nebyl důvod to mít jinak.

Vidíte nějaký rozdíl, když se podíváte na studenty v dnešní době a srovnáte je s vámi?
Těžko říct, je to už dávno. Myslím, že ty základní věci se příliš nemění (škola je pořád od toho, aby se 
člověk něco dozvěděl a učitel je pořád učitel). Pokud lze generalizovat, tak snad menší ostych v ko-
munikaci s autoritami, větší jazyková vybavenost a někdy menší trpělivost (snaha vědět nebo mít věci 
rychle) u současných studentů.

Přemysl

Jakou máte nejsilnější vzpomínku na studium?
Budu motivační. Nejsilnější studijní vzpomínka je na moment, kdy jsem pochopil, co mě baví a že se 
můžu sám rozhodnout. Od mala vám někdo říká, co máte dělat. Já poslouchal. Ovšem moment, kdy 
jsem začal sedět nad sešitem, protože chci, a ne protože po hodině předstírání si můžu zapařit Coun-
tera jednašestku pod nickem dameprda byl silný. Tohle osvícení, do kterého mě gympl přivedl může 
trvat týden, měsíc, ale třeba i jednu povedenou dějepisu (čti fyziky). Čapnout a nepustit!

Zažil/a jste nějakou školní lásku během studia na gymnáziu?
Zažil a bylo to krásné! Od dopisů na tajňačku v primě až po zhasnuté světlo na výletě v Dačicích v sep-
timě. Uaaaaaa.

Vzpomínáte rád/a na svou třídu?
Vzpomínání se pomalu překlopilo do zvědavosti. Mám pocit, že vztahy, které jsme na střídačku kultivo-
vali a rozbíjeli po 8 let, jsou pryč. Moc bych se chtěl se všemi vidět, ale vzdálenost a rozhodný bojkot 
všech virtuálních, respektive neživých, setkání mě drží stranou.

Pokračování na další straně



Kontaktní údaje:
tel. číslo: 776 777 912
email: liborek.macka@seznam.cz
bydliště: Mistrovská 78, Přibyslavice

NA OBRÁZKU JE MATKA ŠTĚŇAT MARGO

NABÍZÍME KRÁSNÉ AUSTRALSKÉ OVČÁKY BEZ PP. JSOU ZDE TŘI BLACK TRICOLOR, DVĚ 
ČERNÉ BICOLORY A DVA HNĚDOČERNÍ. ŠTĚŇÁTKA BUDOU OČKOVANÁ, NIKOLIV VŠAK 
OČIPOVANÁ. ŠTĚŇÁTKA SE NARODILA 1.11.2019. ODBĚR DO VÁNOC MOŽNÝ, PERFEKTNÍ 
VÁNOČNÍ DÁREK.

Inzerce:

A na vašeho třídního učitele nebo učitelku?
Paní Jaroslava Pragerová první čtyři roky a potom Ladislav Novák. Jak bych nemohl vzpomínat. S 
odstupem času k nim mám takovou nevyřčenou úctu, že to s námi zvládali.

Kterého učitele nebo učitelku jste měl/a nejradši?
To opravdu nedovedu říci, musel bych si vymýšlet.

Vidíte nějaký rozdíl, když se podíváte na studenty v dnešní době a srovnáte je s vámi?
Kritika toho, že věci a poměry už nejsou tak jako „za mě“ by byla nejjednodušší, nějaké ty obecné plky 
bych si z prstu vycucal raz dva. Pravda je ovšem taková, že o studentech dnešní doby nevím zho-
la nic. Sám jsem ze školního kolektivu dlouho pryč a na jesle, kam patří děti moje se mě tady nikdo 
neptá.
Jedna věc by na oplátku zajímala mě od vás studentů. Když já byl na gymplu, hodně nás definova-
la muzika. Člověk jasně poznal punkera od rockera, folkaře od metalisty atd. Potkávají se teď na 
chodbách gymplu výhradně Lady Gaga s Edy Sheerany, nebo se ještě nějaký ten Kurt Cobain a Ozzy 
Osbourne najde?

Jakub Novák (sexta)



Podívejte se, jak prváci reagovali na první dny na našem 
gymnáziu formou citoslovců.

ZHODNOCENÍ TANEČNÍCH
Otec nás vysazuje na nádraží. Pod oblohou potaženou šedavým závojem se ještě domlou-
váme, že pro nás přijede k vlaku. Nastane chvíle trapného ticha. „Tak si jděte koupit lís-
tek,“ přesekává pomlku otec a po rozloučení odjede. Pak už si to mašírujeme ke stanici. 
Za chodu vytahuji ze svého kvádra peněženku. „Zůstaň tady, já jdu koupit jízdenku,“ řeknu 
bratrovi a zaskřehotají za mnou dveře šedobílé nádražní budovy. „Jaké by vlastně bylo mé 
zhodnocení tanečních?“ napadá mne, když opět stojím pod širým nebem. „Dobré,“ zní mou 
myslí po chvíli jednoslovná odpověď. Ale není to moc jednoduchá odpověď na tuto otázku?
 Jeden moment jsem si nacvičoval kroky, ale potom bylo této činnosti zanecháno. Za 
prvé proto, že se na nádraží zjevila spolužačka taktéž chodící do tanečních a mně bylo hlou-
pé si to před ní zkoušet, za druhé proto, že mi kdosi řekl, abych to nedělal a ty holky po-
řádně pokopal, protože mě pak budou celý život trápit. Co když to ale bude za to, že jsem 
jim pošlapal střevíčky a palce? Připadlo mi na mysl, když na kolejích skučely brzdy vlaku.
 Nastoupíme. Zdá se mi, že na tanečních se dostanu do trochu jiné dimenze ohraničené 
čtyřmi stěnami, stropem a parketem sálu dělnického domu. Nejsou vlastně poznatky tady získa-
né uplatitelné pouze v tomto světě? Napadá mne, že nikoli, protože asi nikdy není od věci nemluvit 
vulgárně (zde je zase možná trochu otázka, co vlastně přesně znamená vulgárně, protože mohu 
být velice sprostý, i když mluvím zcela spisovně) nebo uvolnit sedačku staré paní v tramvaji.
 Vlak jede listnatým lesem, kde stromy jako sloupy v moři spadlého listí podpíra-
jí své koruny, ba co víc podpírají samo nebe. Souprava s hukotem přejede kovový most a 
řítí se do naší cílové stanice. Zaujme mne mé ošacení. Je zvláštní, že mužský společen-
ský oděv se už 300 let mnoho nemění, bleskne mi hlavou. To už ale musím vystupovat.
 Bylo by vlastně potřeba etikety (a pokud budu ještě větší anarchista) i ostatních pravi-
del obecně, kdybychom se vždy řídili svým nejlepším svědomím a vědomím? Tyto otázky se 
vyrojily v mé hlavě cestou od vlaku spolu s dalšími tanečníky vypadajícími jako agenti CIA.
 Vstupujeme do sálu. Skoro jako bumerang se mi vrací otázka zhodnocení tanečních. Je 
možné, že využití toho, co jsme se naučili (nenaučili v tanečních), je mnohem větší (nebo mno-
hem menší?), ale určitě jiné, než jak si teď myslím. Mluvil jsem z velké části pouze o využití ta-
nečních, a ne o jejich zhodnocení, které je zatím dobré. Co se za tím skrývá! To ale nemohu do-
sud s konečnou plností prohlásit, protože zatím jsem pouze v polovině této životní zkušenosti.

Václav Motl (tercie)
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PRVNÍ DNY NA NOVÉ ŠKOLE
Podívejte se, jak prváci reagovali na první dny na našem 
gymnáziu formou citoslovců.
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