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Čtenářský deník: nutné zlo?

Michael Bouška
Nechcete tu fotku dát na celou stránku? Bude to pak vypadat víc jako časopis 
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Tak jsme tady zas. Vítejte u únorového čísla Detašáku.
Redakce Detašáku opět rozšířila své řady o nové členy. Můžete
se těšit na nové nápady našich nových redaktorů. Ale i na staré
osvědčené články našich starších redaktorů.
Nedávno jsem objevila starší číslo Detašáku, ve kterém bývalý
šéfredaktor Detašáku Jakub Resutík vyjadřoval smutek nad
odchodem našich bývalých maturantů. Od té doby utekl nějaký
čas a určitě si říkáte, Jak se asi mají? Rozhovor s dvěma
bývalými maturanty můžete najít na straně 11. Na ostatních
stranách máte další články. Příjemné počteníčko přeje,

Redakce Detašáku
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A je to tady. Po roce čekání nastal den
v naší režii.
Několik měsíců jsme společně pracovali
na velkolepém projektu, který jsme se při
této slavnostní události rozhodli představit.
A o co se jedná? O stroj času! Aby nám
přípravy šly lépe od ruky, rozdělili jsme se
do osmi pracovních týmů. Každý si vzal na
starost studium určité části historie,
poznatky následně zanesl do stroje.
Nejtěžším úkolem však bylo nainstalovat
stroj času do prostor školních tříd a
chodeb. Říkáte si, že je to hračka, ale to se
teda výrazně pletete. Během noci jsme
téměř nezamhouřili oka.
Druhého dne ráno se shromáždil dav lidí,
který čekal, co máme připraveno. To
budou koukat, takový stroj času jen tak
někde neviděli!
„Ocitli jste se ve stroji času,“ rozezněl se
hlas po celé budově, „ale stroj času je
rozbitý.“ Jejda, tady něco nehraje, ale hlas
pokračoval dál: „Nyní si všichni projdete
různými obdobími naší historie. Jestli se
chcete ještě někdy vrátit do současnosti,
budete muset splnit v každém období
několik úkolů, to ale ještě není vše! Za
správné plnění získáte indicie, pomocí
kterých musíte přijít na heslo, které
dokáže stroj času zastavit a navrátit vše do
normálu.”
Hlas utichl. Účastníci začali střídavě
pokukovat po sobě a po nás.

Když jsem se kolem sebe rozhlédla
pořádně, viděla jsem, že okolní prostředí
nevypadá stejně jako každý den. A pak mi
to došlo. Jsme v období historie, o kterém
jsme zadávali informace do přístroje.
Všechno do sebe začíná zapadat. My
jsme se nyní stali průvodci v čase a jsme tu,
abychom účastníkům pomohli s plněním
úkolů a společně se všichni vrátili zpět. Tak
tedy začneme. Všichni jsou ochotni
pracovat jako jeden tým, a tak nám jde
práce dobře od ruky. Najednou se ale vše
začne otřásat a lidé, které jsme zde viděli,
mizí. Na jejich místech se objevuje jiná
skupina, ale stejně sympatická jako ta
první. A tak to probíhá celé zhruba do času
oběda, všichni jsou nad očekávání ochotní
a společně se krok po kroku blížíme
k návratu.
„Nyní můžete zadat heslo,“ ozve se hlas,
po kterém celé dopoledne nebylo ani
slechu.
Skupina po krátké poradě ťuká slovo na
klávesnici.
„SPRÁVNĚ,“ objeví se na displeji.
Hurá, zvládli jsme to, jsme zpět
v současnosti.
Na druhou stranu, zítra již začne
každodenní rutina školních dnů, tak
alespoň na chvíli jsme si užili chvilky
v minulosti a odreagovali od denních
povinností.

Moje cesta časem
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Svačina a kámoši. To jsou 2 věci, pro které ve škole žiji, a na které se těším. Jen co dojdu
kolem 7:50 do třídy, už myslím na to, jaké si zase “o velké” udělám hody.

No a jak si udělat takové zdravé hody i u vás ve třídě (a možná i zapůsobit na třídní
sportovce), si ukážeme právě v tomto článku. :)

Zdravě neznamená nudně, ale hravě a s chutí! Pojďme na to.

Rychlé ovesné sušenky z 5 ingrediencí (7-8 kousků)

Budeme potřebovat:

● 8 polévkových lžic ovesných vloček
● 2 polévkové lžíce kokosu
● 2 polévkové lžíce chia semínek
● 8-10 nasekaných datlí (sušenky budou méně sladké)
● ½ vaničky odtučněného tvarohu
● vodu na zředění těsta

Postup:

Všechny výše zmíněné ingredience smícháme v míse do tvárného těsta, vodu doléváme dle
potřeby. Troubu si předehřejeme na 180 °C a potom tvoříme placičky, které klademe na
pečícím papírem vystlaný plech. Pečeme 15 minut a po vyndání z trouby klidně “pocákneme”
troškou vysokoprocentní hořké čokolády.

Na sváču si doporučuji vzít tak 3-4 sušenky s bílým jogurtem a kouskem oblíbeného ovoce. :)
Doufám, že je vyzkoušíte a dáte vědět!

2 tipy na zdravé a jednoduché

svačinky do školy
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Kakaové waffle z ovesných vloček (3-4 kusy)
Budeme potřebovat:

● 1 hrnek rozemletých ovesných vloček
● 1 vajíčko
● 1 dávku kakaového/kávového proteinu (pokud nemáme, vystačíme si s ½ bílého

jogurtu)
● 2 lžíce kakaa
● zhruba ¾ hrnku vody (pokud používáme protein; jinak se může množství vody lišit)

Postup:

Nejdříve si zapneme wafflovač, potom si v míse smícháme všechny sypké ingredience a
přidáváme vodu dle potřeby. Těsto by mělo být hustší, waffle se vám pak lépe upečou. Směs
nedoslazuji, šetřím s cukrem, proto je možné, že na vás budou málo sladké, doporučuji tedy
přidat 1 lžičku třtinového cukru. Hotové těsto následně nalijeme do wafflovače a 1 várku
wafflí pečeme zhruba 2-3 minutky.

Na 1 sváču si beru 2 waffle, které hodím do krabičky, k nim si pak do druhé udělám polevu z
1 bílého jogurtu, čerstvého ovoce, oříšků a kokosových chipsů. Volba chutí je na vás, určitě
se nebojte experimentovat! :)

Jestliže se vám recepty líbily, určitě budu ráda, když jim dáte šanci a pokud byste chtěli více
inspirace, určitě můžete navštívit můj blog:www.katefit29.blogspot.cz/

Mějte se všichni krásně a zdravému jídlu zdar! <3

http://www.katefit29.blogspot.cz/
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Vzhledem k tomu, že se během mojí týdenní kariéry redaktora Detašáku nic zajímavého
nestalo, tak napíšu o čtenářském deníku.

Můj zájem o čtenářský deník byl už nejednou ohodnocen velmi krásnou pětkou, takže jsem
se kvalifikoval na perfektní osobu, která může psát o tom, jak velké zlo to je. Asi úplně nejvíc
se mi nelíbí hlavní smysl čtenářského deníku – maturita z češtiny. Na maturitu z češtiny si
„vyberete“ 20 knížek, má to maličkou nevýhodu, výběr musí obsahovat:

 Světová a česká literatura do konce 18. století – min. 2 literární díla
 Světová a česká literatura 19. století – min. 3 literární díla
 Světová literatura 20. a 21. století – min. 4 literární díla
 Česká literatura 20. a 21. století – min. 5 literárních děl

Při maturitě pak budete muset o jedné mluvit (kdo ji napsal, o čem je, jak na vás působí, jak
je psaná...) Jinak řečeno se budu modlit, abych dostal nějakou normální knížku. S otázkou,
jak na mě působí Romeo a Julie bych měl problém. (To je ta kniha, kde jeden rozhovor trvá 5
stránek + je tam spousta jmen).

Potom mi vadí, že dost knih (těch, co jsem přečetl) je strašně divně a celkem nezáživně psaná
a moc mi toho nedaly. Ovšem třeba Saturnin mi přišel legrační, nebo Na západní frontě klid
(po chvilce přemýšlení) je celkem zajímavé. Pak bych určitě vyměnil nějaké knihy třeba za
něco od Karla Maye (třeba Vinnetou) nebo sci-
fi Ocelová Krysa (Harry Harrison). Rozhodně
jsou zajímavější než některé v čtenářským
deníku.

Za třetí – zabíjí to spoustu času. Pokud
doopravdy přečtete knihu a pak pochopíte o
čem byla, tak zjistíte, že jste o pár hodin chudší.
A napsat rozumný zápis do čtenářského deníku
(bez toho, aby se v něm čistě hypoteticky
objevil recept na výborný čokoládový dort, i
když by se tam tak krásně vyjímal) zabere nějaké to úsilí a čas. Třeba Na západní frontě klid
píšu statečně od konce září.

Bohužel i přestože čtenářský deník je podle mého názoru povětšinou nezáživný (teď čtu
Stařec a moře), někdy na první pohled (musí nastoupit pohled č.2 pak č.3…) úplně podivný,
nepochopitelný, tak maturita to dokáže krásně vyvážit. Takže od teď, protože moje modlitby
budou potřeba jinde, se začnu trošku víc tomu čtenářskému deníku věnovat. Abych si trošku
vyrovnal karmu, tak vám poradím: Doopravdy ty knihy čtěte, nepodceňte zápis a hlavně
nepodvádějte. Když budete dobří tak ho pak můžete prodat, a i nebo ho pak ukázat vašim
dětem až ho budou také psát. Hold s českou maturitou není hnutí.

Dan Caldr, 5.B

Čtenářský deník: nutné zlo?
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Ve dnech 11. – 15. 12. 2016 gymnázium Chodovická uskutečnilo lyžařský výcvik kvint A a B do rakouského
Tauplitzu, do horské chaty Berghof. Jako dozor se s námi vydal profesor Luboš Vinohradník, který si vzal pod
palec skupinku začátečníků a lehce pokročilejších lyžařů. Společně s ním jel profesor Tomáš Dvořák, který
vyučoval jízdu na snowboardu. Profesora Dvořáka doprovázela jeho manželka, která si vzala partu
pokročilých lyžařů. S těmi nejlepšími jezdil instruktor Tomáš Svoboda. Nechyběla na kurzu také zdravotnice,
paní profesorka Kejmarová.

Začátek kurzu pro nás nezačal moc dobře. Na sjezdovkách byl sice sníh, ale nebylo ho mnoho. Většina
sjezdovky byla také velmi namrzlá a špatně se po ní jezdilo. K naší radosti přes noc napadlo tolik sněhu, že
by se nenašlo v celém areálu Tauplitzu místečko bez sněhu.

Na výběr zde bylo spousta sjezdovek, od modrých a červených pro začátečníky až po ty nejprudší černé
sjezdovky. Některé lanovky byly kvůli špatným podmínkám uzavřeny.

Náš den vždy začal snídaní a ranním lyžováním po otevření lanovek, vleků a kabinek v devět hodin. Na oběd
jsme se vraceli zpět do hotelu. Po obědě a lehkém odpočinku jsme se kolem druhé hodiny vraceli na
sjezdovky. Naše lyžování končilo ve čtyři hodiny odpoledne, kdy byl ukončen provoz lanovek. Večerní
program připravovali žáci pro sebe vzájemně nebo již profesoři měli připravený program v podobě „Teď si
vymění místa všichni, co…“.

Náš výcvik vyvrcholil diskotékou. O hudbu se nám postaral Tomáš Dvořák mladší, syn pana profesora. Ke
konci diskotéky se k nám přidali sami profesoři a společně jsme si poslední večer užili.

Kurz bych zhodnotil velmi pozitivně. Nikdo se nezranil a všichni dorazili v pořádku a s novými zážitky domů.
Myslím si, že se sblížili nejen studenti Áčka a Béčka, ale také profesoři se studenty.

David Kalenda, 5.B

Lyžařský výcvik 5.A + B
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Začal rok 2017. Vánoční prázdniny skončily a všichni šli znovu do školy. Jenže tam na primány až
kvartány čekalo nepříjemné překvapení. Na automatu se objevila cedulka o zákazu používání
automatu pro tyto ročníky. Tohle způsobila tzv. pamlsková vyhláška.

Co je to vlastně zač? Vláda se prostě rozhodla, že zakáže školám prodej výrobků z automatu pro
ročníky základních škol. Podle některých ředitelů z jiných škol je vyhláška velmi přísná. Zavírají se
školní bufety, protože nemají co nabízet. Ze škol totiž mizí nezdravé jídlo a děti nemají zájem o
zdravé jídlo. Zbavení se nezdravého jídla byl původním záměrem pamlskové vyhlášky.

Zákon zakazující prodej škodlivých potravin začal platit už v září roku 2015. V minulém školním
roce byl starý automat nahrazen automatem, ve kterém se prodávaly poněkud zdravější potraviny.
V té době ale ještě neexistovala vyhláška, která by přesně určovala, jaké potraviny by měly být
zakázané. Autoři vyhlášky vyšli při její tvorbě z nabídky potravin, které se běžně ve školách objevují.
Snažili se také omezit rizikové výrobky, jejichž nadměrná konzumace způsobuje nadváhu a obezitu.
Pamlsková vyhláška tohozakazuje poměrně dost. Mezi zakázané výrobky patří například
energetické nápoje. Já osobně nevím, proč zrovna to. Vím, že energetické nápoje nejsou zrovna
moc zdravé, ale nikdy jsem neviděl, že by se prodávaly ve školách v automatech. Dále zakazuje
kečup a hořčici v bagetách, nápoje s kofeinem (kromě čaje) nebo výrobky s umělými sladidly
(kromě žvýkaček bez cukru). Těch věcí, co pamlsková vyhláška zakazuje, je zkrátka hodně, takže je
nebudu všechny vyjmenovávat.

Co na to ročníky, které nemohou používat automat? Řekl bych, že radost z toho určitě nemají.
Mezi všemi třídami se začíná naplno rozjíždět tvrdý byznys s jídlem. Nakoupíte tucokoliv za
(ne)výhodné ceny. Podle mě je možná výhodnější chodit do toho obchůdku, který se nachází po
cestě do školy, když jdete směrem z metra. Touto dobou, když píšu tento článek, stejně
předpokládám, že většina lidí z nižších ročníků přešla na pohodlnější nakupování v “Mém
obchodě” Tam toho mají víc, můžete si koupit jídlo, které upředňostňujete, zdravé či nezdravé. A
za méně peněz.

Co si já osobně o této vyhlášce myslím? Jedno malé plus by se přece jenom našlo, a to, že pro nás,
vyšší ročníky, bude automat plnější. Popravdě je mi to docela jedno, protože jsem student ročníku,
který může automat používat, i když já spíš chodím do toho obchodu, o kterém jsem něco napsal o
pár řádků výš. Já si ale upřímně myslím, že vláda tím skoro nic nevyřeší. Většina studentů si stejně
nosí do školy jídlo, které seženou mimo školu. Občas i tak chodím do našeho školního automatu
nakupovat.

-DB

Hladomor na škole
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Bývalý šéfredaktor Detašáku Michael Bouška studuje v Brně Masarykovu univerzitu – Fakultu sociálních
studií obor sociologie a žurnalistika. Mezi jeho záliby patří kamarádi a sjíždění schodů v nákupním vozíku.

Detašák: Dělají si z tebe lidi srandu, že studuješ v Brně?

MB: Je to tak všude. Jedu do Brna a lidi z Prahy mi píšou, jestli tam mám internet (zrovna asi před
měsícem bagr překopnul optický kabel a asi 20 hodin nebyl). A je to i obráceně. Naopak jsem čekal
větší hejty. Hlavně v Brně.

Bylo těžké se na MU dostat? A proč sis vybral zrovna Brno?

Podával jsem víc přihlášek a Brno nebyl ani původní cíl. Do Brna byly SCIO testy. Na těch jsem byl
3x a naposled jsem tam byl už jenom proto, že jsem to měl zaplacený. A úplně náhodou jsem měl
percentil asi 95.

Dělal jsi zkoušky jenom na žurnalistiku?

Ano, nechtěl jsem si brát žádný záchranný obor. V Brně je to jako dvojobor se sociologií, což mě asi
nakonec přesvědčilo tam jít.

Líbí se ti v Brně?

Určitě, líbí. Brno je krásné město s hodně fajn lidmi.

Osudy maturantů: Michael Bouška
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Takže sis tam našel kamarády?

Našel, ono to ani jinak nejde, člověk by tam pak neměl co dělat. Výhodou je, že tam jsou lidi z
různých částí republiky, takže člověk pozná hodně různých lidí.

Bydlíš na koleji?

Nebydlím, bydlím na bytě, protože jsem si o kolej zažádal moc pozdě. Sice člověk přijde o zážitky
jako třeba sjíždění schodů v nákupním vozíku, na druhou stranu je tam větší klid, když člověk dělá
nějaký úkol, koleje jsou navíc v dost špatném stavu. Teda jsou i nový, ale ty jsou vždy hned zabraný.

Co celé dny v Brně děláš? (kromě toho, že se učíš)

No, v porovnání s gymplem jsem ve škole opravdu málo. Docela hodně času zaberou různý spolky,
které jsou při univerzitě. Jsem zrovna ve studentském časopise Lemur, člověk nad tím stráví docela
dost času. Na co jsem si musel zvyknout je víno. Byl jsem zvyklý na pivo a třeba Starobrno se fakt
nedá. A pak hodně času strávím ježděním do Prahy, jsem tu celkem často. Jednou jsem brzy
odjížděl z Prahy, protože jsem měl odpoledne zkoušku. Málem jsem to nestihnul. U Poříčan se
rozbil vlak. Nemohli to prý opravit, ale pak se zas rozjel a průvodčí říkal, že se znovu rozbije někde
na Slovensku, ale to už není jejich problém :D.

Jsi pořád v kontaktu s tvojí třídou?
S větší částí třídy se vídáme relativně často. Nicméně některé asi dlouho neuvidím. Ale myslím, že
se vídáme třeba mnohem více než áčko. Určitě na to měla hlavní vliv naše třídní, která se nás
snažila co nejvíce stmelit místo toho, aby nás rozdělovala.

Proč některé dlouho neuvidíš?
Část lidí neuvidím asi proto, že se sami oddělili od třídy. To ale sahá ještě do dob, kdy jsme byli
třída. Pak jsou lidi, co někam odjeli, ale s těmi se asi občas uvidíme, byť ne zrovna často.
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Nebojíš se pracovat v
novinářském průmyslu?
Co se práce v médiích týká.
Mě to zatím baví a doufám,
že bavit i bude. Do
investigativy moc nechci, tam
když jsou lidi dobří tak jim
pak můžou chodit třeba
nábojnice v obálce domů, a to
bych asi nechtěl.
Chystáš se na Erasmus?

Na Erasmus nebo jiný
stipendium bych vyjet chtěl,
ale bude záležet, jak to půjde
s praxí. My totiž musíme jít na
tři měsíce pracovat (zadarmo!)
na plný úvazek do
nějakýhocelostátního média.
Jedny nejmenované
bezplatné noviny mají
dokonce většinu redakce
složenou ze studentů
žurnalistiky.

Co bys poradil lidem, kteří
také chtějí studovat
žurnalistiku?
Aby si našli nějaký projekt, do
kterého budou sami přispívat.
Může to být klidně i
něcojakoDetašák. Jde o to
naučit se samostatnosti. Jinak
těžko říct. Mezi novináři
panuje i polemika, zda má
smysl studovat žurnalistiku.
Detašák

Michael Bouška a Brno
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Bývalý člen dramatického kroužku Lubošek di Praga, Aleš Daňhelka, momentálně pracuje jako
ostraha v casinu. Příští rok se chystá jít na univerzitu obrany v Brně (UNOB), kam ho loni kvůli
alergii nevzali. „Mám čisté papíry, víc “, odpovídá Aleš na otázku, jestli už se svojí alergie na pyl
zbavil.

.Jak často chodíš do posilovny?

Moc nechápu, proč se mě na to ptáš :D . Do
posilovny chodím čtyřikrát týdně. Když jsem
ještě navštěvoval školu, chodíval jsem tam i
pětkrát týdně. Plus dvakrát týdně trénink
softballu. Teď ale chodím do práce, takže
posilovnu stíhám jen po práci. Tím pádem se
vracím domů pozdě večer, spíš brzy ráno.

Proč jsi se rozhodl pro vojenskou školu?

To je na delší vyprávění ale zkráceně …Asi jsem
taková naivka, co si myslí že tím někomu pomůže.

Na jaké školy jsi dělal zkoušky?

Na ČZU mě vzali na 2 fakulty, pak jsem plánoval
ČVUT, ale nešel jsem na zkoušky a pak jsem ještě
uvažoval o FAMU režie, ale tam jsem taky nakonec
nešel. Na tolik škol sem se hlásil spíše kvůli
rodičům. Předem jsem říkal, že kamkoli se dostanu
tak půjdu stejně na UNOB, nikam jinam.

Chybí ti Lubošek di Praga?

Nemůžu říct, že by mi přímo chyběl, ale rád na
něj s úsměvem na tváři vzpomínám, na
dramaťáku byla sranda. Až si někdy říkám,
jestli se nescházet i teď po škole a nevymyslet
zase nějakou improvizační hru třeba i jako
amatérský sbor.

Scházíš se s bývalou třídou?

Se třídou se zásadně nescházím. Je pár jedinců,
s kterými jsem stále v kontaktu, ale jinak na
ostatní členy narážím spíše náhodou nebo
velice zřídka.

Proč se nechceš scházet se třídou?

Tak to moc rozebírat nechci. Prostě jsem
neměl s ostatními moc dobré vztahy i přes to
jaký jsme byli "úžasný kolektiv", ale moji
spolužáci by samozřejmě řekli, že to je mnou a
že mě vlastně všichni měli rádi …

Rozhovor s Alešem Daňhelkou
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Co bys chtěl dělat, až dostuduješ (jestli tě
vezmou na tu školu)?

Tak logicky když
budu studovat
vojenskou školu,
bude ze mě asi voják:
D .

A konkrétně? Co
všechno vlastně
dělají vojáci?

To je další otázka?

Jo, je to další otázka.
Aleši, víš, co je to
otazník?

Na češtinu jsem si nikdy moc nepotrpěl…

To vidím.

Konkrétněji se hlásím na modul velitel
průzkumných jednotek.

Jak se člověk za rok zbaví alergie na pyl?
(otázka)

Mám čistý papíry. Víc neřeš.

Jak moc pracuješ v casinu? (Kolik dní, hodin)

No to záleží, kolik si naberu směn, ale to je spíš
interní věc. Od hráčů ale často slýchávám: "Už
by vám měli dát volno" "Vy jste tady snad
pořád" "Jé známá tvář".

Stal se někdy v casinu nějaký incident, při
kterém jsi musel zasáhnout?

Incident: DDD… no o tomhle taky úplně mluvit
nemůžu ale taková odpověď by se spíše hodila
do rubriky historky z podsvětí. Na to člověk
prostě musí mít náturu.

Proč o tom nemůžeš mluvit? Nemusíš být
konkrétní, jenom obecně něco.

Většinou jde jen o lehké potyčky - vyvádění
osob a tak. Ale incident jsem zažil jen jednou.
Jako incident bych nazval něco, kde už jde o
něco opravdu vážného. Jako například asi
týden zpátky jste se mohli v novinách i v TV
doslechnout o loupežném přepadení na Praze
4 to je mimochodem herna asi 50 m od pp, kde
dělám.

Jak ostatní vnímají tvoje rozhodnutí jít na
vojenskou školu?

Rodina blbě, kamarád mě podporuje, ostatním
je to jedno.

Máš jenom jednoho kamaráda?

Jop.

Nejlepší kamarád?

Ne. Kamarád je prostě kamarád. Já na nejlepší
kámoše nehraju.

Ale jiné nemáš, ne?

Asi mám, ale neříkám jim kamarádi. Hele
musím letět, budu tu po posilce.

Linda Fribertová, 5.B
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Jak rád bych se narodil někde na vesnici tak v
osmnáctém století. Všechno by bylo v pořádku. Co
by byly problémy by byly skutečné problémy.
Válka, špatná úroda, přírodní pohromy... Dávalo
by to smysl. Život by naplňovala práce mého
řemesla, abych uživil svou ženu a tři děti a nad tím
vším by spočívala ochranná ruka mé víry v Ježíše
Krista. Nebyly by otázky, pro které nejsou
odpovědi, vše by bylo prosté, jasné a dané. V
kostele byl kněz, který měl odpovědi na všechny ty
otázky, pro jejichž nezodpověditelnost dnes mnozí
lidé sami dobrovolně ukončují své životy. V krčmě
byl stařec, moudřejší než všichni filozofové vysoké
společnosti. Vše bylo jasné. Únava byla z práce.
Stres byl z osudu syna, kterého odvedli do války,
štěstí bylo z dobré sklizně a sladkého vína, žití bylo
k naplnění Božího cíle. Dnes ale moje žití není k
naplnění ničeho. Někdy se probudím po dobrém
spánku a celý den jsem znavený. Někdy mám za
sebou náročný den a do hluboké noci hledím do
stropu. Rostliny na zahradách rodinných domů a
podél silnic zdají se mi jakoby umělé, lidé nejsou
na ulicích lidští. Ležím na vesmírné pěně pro
správně tvarovaná záda a přece bych lépe spal na
seně po dni dobře odvedené práce. Mám pochyby,
nekončící řadu otázek a jsem plný nejistoty,kterou

by nedělní mše s celou vesnicí a následující
pokojný oběd v hospodě nebo s rodinou odfoukly
pryč, jako když závan větru odnese a rozvíří prach
na poušti. Je to špatná doba. Naplněná úzkostí.
Žijeme v době plné teorií a hypotéz, kdy není
jasné ani slunce na obloze. Žijeme v míru a
blahobytu. Je to ale blahobyt rozpolcený, ztracený
a beznadějný. Duše je roztroušena v mysli a světě
mezi dálnicemi a mraky jedinců s tolika odlišnými
směry žití a myšlení, že má člověk pocit zrnění
televizní obrazovky nebo bzučení úlu, který je v
plamenech. Ta samota je ubíjející. Osamění města,
kde se za pochopení platí jako za odpustky. Tohle
musí puknout. Jednoho dne se vzbudíme a
uvědomíme si, v jakém světě žijeme. Je ale cesty
zpět? Neušla evropská civilizace takovou dálku do
takových koutů, že jí je předurčeno rozpadnout se
do hlubin historie? Stane se něco, co nám otevře
oči? Můžeme to překonat, nevím ale, jakou cenu
bychommuseli zaplatit.

Gándhí položil lidem otázku: „Co by byla Evropa
bez Krista?“. A já to vím, protože odpověd vidím
všude kolem i uvnitř sebe. Chaos, částečně řízený
napůl sobectvím a napůl marnotratností, kdy si
každý sebehloupější malý človíček hraje na filozofa.
Něco jako já.

Matěj Jureček, 8.B

Povzdech nad dobou míru

Michael Bouška
Bacha na odskakování textu. Na issuu je ten podpis na samostatné stránce. To by se jim v soutěži asi moc nelíbilo.
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Michael Bouška
Ten komiks je fakt hezky nakreslenej! 
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16.2. – Školní ples

17.2. – Ředitelské volno

31.3. – Noc s Andersenem

19.4. – Třídní schůzky

30. – 31.5. – Gladiátorské hry
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