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Milí čtenáři, 

vítejte u nového čísla Detašáku. Doba uplynulá od minulého vydání opět přinesla plno novinek a 

zajímavých námětů, například byla na chodbu nově instalována mikrovlnná trouba nebo se odehrál 

maturitní ples, o kterém je náš hlavní článek. Dále jsme se zamysleli nad stavem současného školství a 

filozoficky rozebrali cosi viděného, ale nikdy nepoznaného. Připomenuli jsme si první letošní osmičkové 

výročí, jež poznamenalo náš stát na dalších jednačtyřicet let. Také jsme odinstalovali Messenger a 

rozhodli se vyjádřit ke smutné zprávě, která otřásla světem žurnalistiky. I v březnovém čísle přinášíme 

zajímavé články, zprávy ze školy, exkluzivní rozhovor a mnoho dalšího, máme pro vás i pár bonusů. 

Rozhovor je tentokrát, jak jsem již napsala, speciální – vyzpovídali jsme našeho pana zástupce ředitelky 

gymnázia, Mgr. Luboše Vinohradníka. Máme pro vás též motivační článek od naší loňské maturantky o 

studiu na VŠ, jenž vám, doufáme, dodá motivaci. Přibyly také některé rubriky a naše redakce se opět 

rozrostla. Bývalí studenti stále pokračují v psaní, v redakci jsou aktivní a my jsme jim za to vděční. 

Doufáme, že se vám bude již 27. číslo Detašáku pěkně číst. 

Toto číslo navíc posíláme na soutěž Školní časopis roku 2018, držte nám tedy palce, ať se co nejlépe 

umístíme! 

Jménem redakce Detašáku 

Yvetta Hynčicová, šéfredaktorka 
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Co předcházelo jednomu 

večeru? 

Maturitní ples utekl jako voda, ale přípravy 

probíhaly mnohem déle. 

Ještě před prázdninami bylo nutné vybrat 

termín a zarezervovat sál, což, ač zní 

jednoduše, vůbec nebylo snadné.  Poté se 

téma plesu přesunulo na pár měsíců do 

pozadí. S příchodem nového školního roku se 

však tato otázka dostala opět mezi nejvíce 

řešené problémy. „Máš fotku svých šatů? Kam 

půjdeš ke kadeřnici?“ Takové a mnohé 

podobné otázky se pravidelně nesly po třídě. 

V listopadu jsme navíc začali s nacvičováním 

našeho (skoro)půlnočního překvapení. 

Čas letěl dál a náhle tu byl den D. Naplánovat 

přípravy tak, aby se stihla také generálka 

nástupu a překvapení přímo v Kongresovém 

centru, mohl být pro některé taky oříšek. 

Zkoušky proběhly bez větších problémů, 

balónky i šerpy byly na svých místech, kapela 

připravena začít hrát. Tak už nám tu chybí 

jedině hosté! Zástupy rodičů, prarodičů i 

kamarádů začaly sál zaplňovat od 18. hodiny. 

Po úvodních notách a úvodním slovu přišlo na 

řadu stužkování prim a následně jejich 

překvapení, při kterém pan moderátor málem 

zapomněl, že na naše gymnázium chodí primy 

dvě. Překvapení bych nazvala také 

minisoubojkem mezi paralelními třídami. 

Určit vítěze by však letos bylo obtížné, neboť 

se tance vydařily všem. 

Poté už přišli na scénu hrdinové daného 

večera – maturanti! Každý si užil svou chvíli 

slávy, když kráčel v páru po červeném koberci 

na oblíbenou píseň s fotografií v zádech 

směrem k třídním učitelům a paní ředitelce 

pro šerpu. Následoval zlatý déšť, sólo 

s profesory i s rodiči, ale myslím, že tyto 

činnosti není nutné nějak důkladněji 

přibližovat. 

č  Maturitní ples 

 Po taneční přestávce se již všichni těšili, co si na 

závěr plesu připravily jednotlivé oktávy. Jako 

účastník mohu jedině říct, že překvapení 

proběhlo bez problémů přesně podle 

naplánovaného scénáře a že u jeho přípravy i 

předvádění jsme si užili spoustu zábavy. 

Hodnocení z pohledu diváka nechám na vás. 

Kolem půlnoci se sál začal vyprazdňovat, někteří 

směřovali domů, jiní na afterparty do P.M.Clubu. 

Ale o tom třeba někdy příště. 

Z pohledu spoluorganizátora bych hodnotila ples 

jako zdařený. I když se mi zdálo, že utekl 

mnohem rychleji než v případech, kdy jsem na 

něm byla pouze v roli diváka. 

Kateřina Nováková 



Detašák číslo 27 

 
3 

 

 

 

  
Poslední dobou po celém světě sílí diskuse, jestli je 

současný stav školství ještě prospěšný. Já jsem se na 

toto téma rozhodl probrat, proč se (nejenom) české 

školství mělo změnit a proč je to zároveň extrémně 

těžký úkol. 

Hlavním argumentem je počet změn, které se celkově 

odehrály. Takhle, rady rodičům pro zaručeně jediný 

správný přístup k výchově dětí se mění častěji, než si 

já měním ponožky, ale změn v samotném školství je 

strašně málo a jsou pomalé. Před sto lety byla hlavním 

cílem školství industrializace. To se dle některých 

projevuje třeba ve známkách (jeden z pěti typů kvality 

pracovníka) i ve zvonění (všechno má stejnou prioritu, 

stále stejný pořádek, zvonění stejně jako ve starých 

továrnách označuje začátek a konec pauzy). I samotný 

fakt, že každý předmět má pro každého stejnou váhu. 

Pak jsou tu ještě umění, tělocvik a informatika, které 

mají z neznámého důvodu hodnotu nižší než třeba 

matematika nebo fyzika. (Přitom jsou mnohem lépe 

využitelné v reálném životě). 

V dnešní době máme spoustu nových technologií, na 

což školství skoro vůbec nezareagovalo. Vznikla 

možnost, že si každý může určit přesně, co se chce 

naučit – výuka online. Je libo kombinovat hypnózu, 

programování a vizuální efekty? Klidně, ale ne ve 

škole. 

Co postrádám ve školství já? Hlavně organizaci času a 

schopnost přijít s co nejlepším nápadem, řešením 

situace, i když neexistuje žádná správná odpověď 

nebo přesný cíl. (To se nehodí ke známkování). Nebo 

naučit se udělat rozhodnutí (sám nebo v týmu) pod 

časovým tlakem s minimem informací a pak si za ním 

stát nebo ho přehodnotit dle situace. 

Dále mi (a většině autobusu, ve kterém tohle píšu) 

vadí známkování. Vysoce se liší profesor od profesora, 

škola od školy, a rozhodně země od země. (Na 

některých školách se píšou testy z matematiky se 

sešitem v ruce, věřili byste tomu? A mají „lepší“ 

výsledky.) Navíc známka neřekne, co a na jak dlouho 

si z látky člověk odnese. 

 

Proč je obtížné tento systém změnit? Je to dané 

hlavně tím, že lidé chtějí změnu, ale nechtějí se měnit. 

Pamatujete na první názory na skříňky? Navíc u 

školství je problém v tom, že než se změna projeví a 

půjde zanalyzovat, uběhne nutně několik let. Další 

problém velké změny, že kostru osnov vytváří komise 

úředníků (to nebývají lidé s nějakou pracovní praxí 

mimo státní aparát) a když třeba teoreticky nebudou 

mít rádi počítače... Vznikne pak situace, kdy jsou 

technologičtí giganti nuceni se velmi aktivně zajímat i 

o docela mladé studenty. 

Současné školství není nejlepší, je stále velmi 

zaměřené na industriální pracovní svět, což znamená, 

že není moc připravené na současný svět, natož na 

budoucnost (odhaduje se, že zhruba 60 % budoucích 

zaměstnání současných studentů ještě neexistuje). 

Změny budou obtížné, nejisté, politicky nepopulární a 

nezajímavé. 

Každopádně nemá moc smysl plýtvat dechem na 

stížnosti a skutečnost je taková, že si tím prostě 

musíme projít. 

Držím palce! 

Dan Caldr 

 

 Školství 
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Hned za začátku mě nejvíce zajímá, jak 

to, že jste se stal zástupcem ředitelky? 

To je spíše otázka na paní ředitelku, 

proč si mě vybrala. 

Tak proč jste se na tento post hlásil? 

Já jsem se nehlásil. 

A jak to tedy proběhlo? 

Oslovila mě paní ředitelka, jestli bych 

tuto práci nechtěl dělat. Proběhlo to 

tedy obráceně. 

A proč jste řekl ano? 

Chtěl jsem naši školu posunout dál. 

Děly se tu věci, s kterými úplně 

nesouhlasím, a které bych chtěl dělat 

jinak. Věděl jsem, že z pozice středního 

managementu toho mohu udělat více 

než z pozice řadového učitele. 

Posouvá se škola tím směrem, kterým 

jste chtěl? 

Já doufám, že ano. V novém přístupu 

jsem zajedno s paní ředitelkou. To byl 

asi hlavní důvod, proč si vybrala mě. 

Máme velký názorový průnik toho, 

kterým směrem školu posouvat. 

Máte vůči ředitelce nějaké výhrady? 

Já když se s paní ředitelkou neshodnu, 

tak jí to povím během našich porad. 

Konečným rozhodnutím je nějaký 

konsenzus s tím, že hlavní slovo má 

vždycky paní ředitelka. Protože bere tu 

odpovědnost. 

S jakou vizí jste šel do pozice zástupce 

ředitelky? 

Chtěl jsem školu probudit, zvýšit 

množství aktivit. Modernější metody. 

Zvýšení mimoškolních akcí, návštěv. 

V tomto směru se poměrně daří. 

 

 

 

 

 

Myslíte, že to studenti oceňují? Jedna 

věc je, že máte pozitivní zpětnou vazbu 

od učitelů, druhý je názor studentů. 

Co se týče školství, tak tam je ten 

problém, že žáci mají ve své podstatě 

vždycky problém. Vždycky se najde 

někdo, kdo má s něčím problém. 

Není to od vás předsudek? Co když 

studenti jen chtějí podávat 

konstruktivní kritiku? 

Taky jsem byl žák. 

Ale někteří to mohou myslet vážně. 

Proto jsme zavedli školní parlament. 

Chtěli jsme slyšet váš názor. Záleží na 

zpětné vazbě. 

Jaký náš požadavek už jste vyslechli a 

něco jste s tím udělali? 

Tak třeba teď budete mít nově 

k dispozici mikrovlnku. A nové skříňky. 

Baví vás školství? Vidíte v tom smysl? 

Výhoda toho je, že komunikuji s lidmi, 

kteří ještě nemají utvořené pevné 

názory na všechno. Srší z nich energie, 

mohu s nimi diskutovat. Mnoho 

vyučujících od vás přebírá energii. 

Jaký máte názor na české školství 

obecně? 

Je mnoho věcí, které bych změnil. 

Proto jsem vzal toto místo. Chci být 

aktivní a chci aktivně měnit věci, které 

se mi nelíbí. Nechci být ten, který 

jenom někde sedí a říká: „To se mi 

nelíbí, to se mi nelíbí.“  Já chci aktivně 

vystupovat a nějakým způsobem to 

posouvat dál. 

 

 

 s Mgr. Lubošem Vinohradníkem  

 
Myslíte, že z této pozice se vám to 

podaří? Když za vámi chodíme 

s nějakými připomínkami, často se 

odkazujete na ministerstvo a že se 

musíte podřídit. Neměl byste vstoupit 

spíš na ministerstvo? 

Ne. My samozřejmě vytváříme 

podmínky k rozvoji vzdělanosti na naší 

škole a v naší spádové oblasti, ale také 

dáváme podněty na ministerstvo. I my 

se snažíme české školství měnit. 

Nemyslím si, že je vhodná cesta jít 

rovnou do politiky. Je potřeba 

načerpat nějaké zkušenosti. 

Jakou pozici mají učitelé v celém 

systému školství? Mohou něco měnit? 

Učitel může měnit metodu výuky, 

formu výuky, může měnit uspořádání 

díky rámcovému vzdělávacímu 

programu. Ale to, co si vy 

představujete pod pojmem vliv, to se 

jim opravdu nedostává. 

Co jste studoval? 

Pedagogickou fakultu v Ústí nad 

Labem. Byl jsem tam velmi spokojený. 

Až na jednu hroznou vzpomínku. 

Kterou? 

Byl jsem u zkoušky. Zrovna jsem si 

vytáhl téma, psal jsem na potítku. 

V tom do místnosti přišel jiný profesor 

a zeptal se mého zkoušejícího: „Jdeš 

na oběd?“ Zkoušející profesor mi vzal 

papír, podíval se na něj a řekl: „To by 

stejně neprošlo, jdu na oběd,“ aniž 

bych cokoliv řekl. 

Zkoušel jste s tím něco dělat? Stěžovat 

si? 

Mnohdy bohužel platí, že kdo si 

stěžuje, ten si to ztěžuje. Raději jsem 

mlčel. 
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 když to tam venku za okny úplně nevypadá, blíží se jaro a s ním i sluníčko, teplo a pohoda. Pomaličku se zase 

dostáváme do období, kdy se spousta lidí kolem nás rozhodne snížit číslo na své váze (tak, jako se já tímhle 

článkem snažím snížit můj průměr z češtiny, hahaha). Po jaru totiž přece přijde léto a kdo by se nechtěl 

producírovat se six-packem na koupáku nebo ukazovat svoje dlouhé, štíhlé 

nohy v té nejbarevnější sukni… 

S hubnutím jde ruku v ruce samozřejmě kromě pohybu také zdravá strava 

(která je 80 % úspěchu). V dnešním článku ve vás ale rozhodně nechci 

vyvolávat nutkavý pocit zhubnout do plavek. Chci vám ukázat, že když 

začnete jíst „lépe“ a bez vidiny, že do toho jdete jen kvůli štíhlé postavě, už 

teď, stane se s vaším tělem (a i se životem) zázrak! Zdravá strava totiž pro 

tělo skýtá neskutečné množství benefitů a já jsem si pro vás dnes vybrala tři.  

Co si myslíte o systému známkování? 

Mají podle vás známky dostatečnou 

výpovědní hodnotu? 

Tak je česká společnost nastavená. 

Nemyslím si, že se od toho umíme 

oprostit. Všechny pokusy, co tu 

proběhly, neprošly. Finský model není 

přenositelný. Bavil jsem se s některými 

žáky, říkali, že by je to dostatečně 

nemotivovalo. Proč by se měli učit, 

když za to nebudou mít známku? 

 

Takže si myslíte, že je nejlepší 

namemorovat se nějakou látku, pak ji 

vyklopit na papír a zase zapomenout? 

Vadí mi, že známky jsou naprosto 

neporovnatelné. Jednička od jednoho 

učitele je jiná než jednička od jiného 

učitele. 

Na závěr už snad jen: Jste na pozici 

spokojený? 

Jako učitel jsem byl spokojenější. 

Linda Fribertová 

 

 

 

3 důvody proč začít jíst lépe 
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Krásné vlasy a nehty 
Taky jste slyšeli úsloví, že krása vychází 

zevnitř? Věřte, že minimálně u lesklých 

a silných vlasů a nehtů je tomu 

opravdu tak! 

Jezením přesmaženého jídla z fast 

foodu, cukrovinek a slaných věcí, které 

zatěžují naše ledviny, tělu opravdu 

neprospějeme, což platí i pro naše 

vlasy a nehty. 

Co tedy jíst, aby vypadaly k světu? 

Bílkovinami, esenciálními tuky a 

vitamíny nic nezkazíte. Vlasy a nehty 

jsou z většiny tvořeny proteiny 

(=bílkovinami) - např. keratinem, 

kolagenem a elastinem. Zvýšeným 

příjmem bílkovin (které najdeme 

především v mase, mléčných 

výrobcích, luštěninách, sójových 

bobech) pomáháme vlasy i nehty 

posílit. Esenciální tuky, které najdeme 

především v rostlinných olejích, 

oříšcích, avokádu, semenech, rybách a 

mořských plodech, pak zajišťují 

pevnost nehtů. Vitamíny A, C, B3, B9 a 

B12 se starají o jeho výživu. Ty 

můžeme najít např. v citrusech, 

jahodách, borůvkách, banánech, 

květáku, řepě, brokolici, vejcích, 

rybách a semínkách. 
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Více životní energie 
Co vám kromě volného víkendu či vyšší 

výplaty, než jste očekávali, vylepší 

náladu a dodá energii? Zdravé jídlo 

přece! Je vědecky prokázané, že 

některé druhy potravin mají přímý vliv 

na tvorbu hormonu štěstí – 

serotoninu. Serotonin je látka, která 

působí na lidský nervový systém 

povzbudivě a navozuje pocit radosti. 

No a kde bychom ho mohli najít? 

Serotonin bychom mohli nalézt např. v 

banánech, borůvkách, jahodách, 

rajčatech, špenátu, mandlích, lososu a 

kvalitní čokoládě! 

 

 

Zdravější srdce 
Přiznejte se dobrovolně, kdo z vás by si 

nechtěl užívat svůj Discopříběh až do 

posledních chvil na plné pecky? Já 

myslím, že skoro každý. Když se ale 

podíváme na statistiky, zjistíme, že 

právě kardiovaskulární choroby 

(=postihující srdce) obývají pomyslné 

první místo v příčinách úmrtí evropské 

populace. 

Onemocnění oběhové soustavy velmi 

často vznikají v důsledku špatné 

životosprávy. Vysoká hladina 

cholesterolu v krvi a vysoký krevní tlak 

– to jsou 2 důležité faktory, které jdou 

korigovat kvalitní, vyváženou stravou. 

Takovouto stravou lze riziko těchto 

onemocnění snížit až o polovinu! 

No a jaké potraviny nám k tomu 

mohou dopomoci? Obecně bychom 

mohli říci, že pestrá strava, která bude 

plná ovoce, zeleniny, celozrnných 

obilovin, ryb, libového masa a 

mléčných výrobků. 

Tak co říkáte? Přidáte se ke mně a 

začnete jíst lépe? Já doufám, že ano, 

protože i zdravě se rozhodně dá dělat 

hravě! 

Kateřina Kukolová 
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neska bych s vámi jako bonus chtěla sdílet navíc recept na tohle úžasné skořicové domácí müsli (nebo spíše 
granolu), které je naprosto bez přidaného cukru a tuku! Na internetu koluje spousta receptů na tenhle styl 
domácího „chroustání“, do kterého se však často přidává třeba kokosový olej nebo nejrůznější sirupy na 

oslazení, a tak jsem si řekla, že to zkusím bez nich a povedlo se! 
 
Tohle müsli jsou úplně úžasné nejenom do jogurtu či chia poháru, 
ale i jako podomácku vyrobený dárek, kterým byste mohli potěšit 
někoho, kdo je stejně do zdravé stravy jako vy! Jeho základ tvoří 
samozřejmě ovesné vločky, oříšky, semínka, sušené ovoce a v 
neposlední řadě taky spousta skořice a kousíčky hořké čokolády. Já 
si tyhle müsli beru nejraději do školy na svačinku nebo ho 
prostě ujídám přímo z dózy a taky to docela přeháním, takže tohle 
bude muset přestat. 

Postup: 
1. V míse si smícháme všechny suché ingredience kromě hořké 

čokolády, chia semínek a sušeného ovoce. 

 
2. Nyní si připravíme pyré. Jablka si nakrájíme na kostičky a 
rozmixujeme spolu se šťávou z 1 pomeranče a 1/2 hrnku vody 
v jemné pyré. 

 

 

 

D 
Zdravé skořicové müsli 

Ingredience na 500 g müsli: 

- 3 hrnky ovesných vloček 
- 1 hrnek kokosových 

chipsů 
- 1/2 hrnku nasekaných 

blanšírovaných mandlí 
- 1/2 hrnku chia semínek 
- 1/2 hrnku sušeného 

ovoce (používám 
meruňky) 

- 20 g kvalitní hořké 
čokolády (pod 20 g cukru 
na 100 g) 

Pyré: 

- 2 jablka 

- šťáva z 1 pomeranče 

- 1/2 hrnku vody 
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3. Promíchanou moučnou směs na müsli teď rozprostřeme na dva 

plechy vyložené pečicím papírem. Lžící pak rozbijeme všechny větší 

hrudky a pečeme na 170 °C 30 minut s tím, že po každých 10 

minutách müsli prohrneme, aby se opeklo ze všech stran a netvořilo 

větší kousky. 

 

4. Než se nám müsli dopeče, zpracujeme sušené ovoce. Meruňky si 

nakrájíme na malé kousky, které pak nasucho opražíme na pánvi 

dozlatova. Tak zajistíme, že nám pak müsli nezměkne. 

 

5. Jakmile bude müsli dopečené a vychladlé, můžeme přisypat 1/2 

hrnku chia semínek, opražené meruňky a na kousíčky nasekanou 

hořkou čokoládu. Směs pak už jenom dobře promícháme a voilá! 

Domácí müsli je na světě. 

 

 

 

   

Kateřina Kukolová 

http://katefit29.blogspot.cz 
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Prvním osmičkovým výročím 

v letošním roce je 25. únor 1948 – den, 

kdy proběhl takzvaný Únorový puč 

nebo v komunistické historiografii též 

Vítězný únor. Dle mého názoru je to 

jeden z nejdůležitějších dnů v naší 

novodobé historii. Vždyť přímo ovlivnil 

dalších 41 let naší země. 

Zásadní chyba a porušení ústavy 

Podle mě největší chybou bylo, že 

prezident Edvard Beneš přijal demisi 

patnácti ministrů z demokratických 

stran. Těm se nelíbilo, že Komunistická 

strana před 13. únorem nahradila osm 

nekomunistických pražských 

obvodních velitelů SNB (Sbor národní 

bezpečnosti) za ty komunistické, čímž 

komunisté získali zcela nadvládu nad 

policií v Praze. Zmínění ministři žádali 

od komunistů vysvětlení a zastavení 

těchto kádrových změn. Neúspěšně, 

proto se rozhodli podat demisi. Doufali 

totiž, že prezident Beneš podle ústavy 

jejich demise nepřijme, rozpustí vládu 

a vyhlásí nové volby. Bohužel se tak 

nestalo (čímž byla porušena ústava) a 

odstupující ministři byli nahrazeni 

politiky ochotnými podporovat KSČ. 

Pak už stačilo jen několik krůčků 

k začátku tuhé totality. 

Pracující lid versus studenti 

Je zajímavé, že již poněkolikáté 

v našich dějinách byli tou 

nejrozumnější skupinou občanů 

studenti vysokých škol. Je to snad už 

naše národní tradice. Zatímco odbory 

se na sjezdu pod taktovkou komunistů 

usnesly na hodinové generální stávce 

pro zvýšení nátlaku na prezidenta 

Beneše, studenti podpořili prezidenta 

svým pochodem na Pražský hrad. 

 

 

 

Stávky se zúčastnilo 2,5 milionu 

pracujících lidí, studentů a příznivců 

národních socialistů tvořících pochod 

na Hrad bylo 10 tisíc. 

25. února byla opět pro nátlak na 

prezidenta připravena velká 

demonstrace dělnické třídy na 

Václavském náměstí. Dav čekal na 

pokyn Klementa Gottwalda, v případě 

nesouhlasu prezidenta 

s Gottwaldovým návrhem doplnění 

komunistických ministrů do řad 

prořídlé vlády by se přesunul na 

Hradčany. Bohužel, Gottwald 

odpoledne mohl učinit svůj slavný 

proslov „Právě se vracím z Hradu“, 

jelikož Beneš s jeho návrhem souhlasil. 

Důsledky na další čtyři dekády 

Dle mého názoru nezákonné převzetí 

moci komunisty (jsem o tom 

přesvědčena, protože byla porušena 

ústava) vyvrcholilo zvolením 

dosavadního předsedy vlády Klementa 

Gottwalda prezidentem republiky. 

Stalo se tak po abdikaci Edvarda 

Beneše poté, co odmítl podepsat 

novou, komunistickou ústavu. Začalo 

tím období nadvlády Sovětského 

svazu, Gottwald totiž naprosto ve 

všem poslechl Stalina. Československo 

se nezapojilo ani do Marshallova 

plánu, byl by to totiž akt nepřátelství 

vůči SSSR. Stali jsme se tedy plně 

závislými na našich „rudých bratrech“ 

a začalo období vykonstruovaných 

soudních procesů, nucených emigrací 

a pronásledování demokraticky 

smýšlejících lidí. Totalitní režim 

v Československu patřil mezi nejtvrdší 

komunistické režimy ve Východním 

bloku. 

 

 

 Vítězný únor 

 
Různé názory na událost 

Nemohu vám prezentovat pouze můj 

názor, když na Vítězný únor i jednotlivé 

dílčí události existuje názorů hned 

několik. Krátce vám shrnu tři 

nejzásadnější. S prvním názorem se 

ztotožňuji já a výše jsem vám ho 

předložila. Jde o tvrzení, že celý 

převrat byl zneužitím moci, jelikož 

mnozí komunisté jednali 

protizákonně. Bylo využito klamů a 

hrozeb a prezident Beneš přijal demisi 

ministrů pod nátlakem, přijetím 

porušil ústavu. Druhý názor tvrdí, že 

byl Vítězný únor legálním procesem 

v mezích tehdejších zákonů, tedy že 

převzetí moci komunisty nebylo 

převratem, ale jen dílem jejich 

obratného jednání. Podpora dělníků, 

policie a armády bylo projevem 

svobodné vůle lidu, což je jediný další 

fakt, se kterým mohu kromě prvního 

názoru já osobně souhlasit. Lidé se ale 

krutě spletli a tato jejich iniciativa 

odstartovala období represí a 

nesvobody. Třetím názorem se myslí, 

že šlo pouze o formální akt završující 

dlouhodobé snažení pocházející ze 

Sovětského svazu. K převzetí moci by 

tedy došlo tak jako tak. Udělejte si 

názor sami! 

Yvetta Hynčicová 
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Trochu nostalgicky a s klidem v duši 

jsem zpět! Mám za sebou první 

semestr na VŠ, který mi rozhodně víc 

dal, než vzal. Možná jste v té fázi, kdy 

byste nejraději sekli s gymplem a šli 

makat i jako uklízeči, bědujete nad 

nenáviděnými předměty a trápíte sebe 

i vyučující. Mám tu motivaci, která 

snad bude něco platná. 

Jak asi víte, ročník na vysoké se dělí na 

zimní a letní semestr, každý je ukončen 

zkouškovým obdobím. Možná vám 

naskakuje husí kůže, když slyšíte 

„zkouškové“. Sama si vzpomínám. Dva 

týdny, hodně předmětů, dvě pololetky 

v jeden den... Jeden test pokazíte a 

půlroční snaha je najednou k ničemu. 

Mám ale dobrou zprávu, bude líp! 

Pokud se chystáte na vysokou, tak 

poznáte, jak doopravdy má zkouškové 

vypadat a gymnáziu budete děkovat za 

tu brutální „demo verzi“. 

Nejen na mé univerzitě je zkouškové 

celkem zvládnutelnou záležitostí. Celý 

systém výuky je jiný. Mám 

dostatečnou motivaci, v každém 

předmětu pevně dané termíny testů, 

materiály k testům na studentském 

serveru a pokud člověk během 

semestru aspoň trochu vnímá, není 

pak zkouškové takovým problémem. 

Samotné zkouškové na mé fakultě trvá 

měsíc, na každou zkoušku mám 3 

pokusy, termíny na zkoušky jsou 

vypisovány v dostatečném množství 

během celého měsíce. Sama si tedy 

určím, kdy budu mít z jakého 

předmětu zkoušku. Pět zkoušek 

v jednom týdnu mít mohu, ale 

nemusím. Záleží jen na mně. Musíte se 

sice učit někdy šílené množství 

informací, ale pokud si zkoušky 

správně rozvrhnete, zvládnout se to 

dá s jedničkami. Kdo se neučí, vyletí. 

Taková jsou pravidla, ale pro mě je to 

neskutečná úleva. Mám mnohem více 

času na rodinu, práci a sama na sebe. 

Pokud Vás odrazuje vysoká kvůli 

zkouškovému, neděste se! Gympl nás 

připravil na konec světa, možná i na 

něco horšího. Vysoká škola je o 

přátelích, zajímavých příležitostech a 

pivo u nás čepují od 7:00. O vysoký 

zase příště, jestli mě do té doby 

nevyrazí. 

Žofie Zemanová 

Z žurnalistického světa 
Vážení čtenáři,  

jménem redakce mi dovolte, abych 

připomněla smutnou událost, která 

otřásla světem žurnalistiky. Ján Kuciak 

(†27) a Martina Kušnírová (†27). Pro 

většinu z nás to byla zcela cizí jména, 

dnes ale, doufám, všichni víme, že byli 

tito dva mladí lidé 22. února 2018 

chladnokrevně zavražděni. Ján Kuciak 

byl investigativní reportér, novinář, 

analytik a vyučoval na vysoké škole. 

Jeho snoubenka vystudovala 

archeologii, které se i nadále věnovala. 

Nejpravděpodobnějším důvodem 

tohoto činu byla zřejmě Kuciakova 

práce. Jeho tématem bylo podezření 

z daňových úniků slovenské politické 

strany Směr, ve které figuruje premiér 

Robert Fico, nebo rozkrývání fakt o 

dotačních podvodech a nejasných 

vlastnických strukturách velkých 

firem. 

Odsuzujeme tento čin a všechny 

prosíme, aby se zamysleli nad cenou 

demokracie a svobody slova. 

Svobodná média považujeme za pilíř 

demokracie a tento čin je jasným 

útokem na zmíněné hodnoty.  Dovolte 

nám, abychom vyjádřili upřímnou 

soustrast pozůstalým. 

Děkujeme. 

„Jestliže svoboda slova vůbec něco 

znamená, potom je právo říkat lidem 

to, co nechtějí slyšet.“ 

- George Orwell 

Žofie Zemanová a spol. 

Vydržte! 
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V některých momentech dnů nebo nocí, kdy člověk 

není obtěžkaný starostmi každodenního života a 

může ve svém uvažování svobodně přemýšlet a tuto 

příležitost využije, přijde k němu jakoby sám od sebe 

pocit naprostého úžasu a ohromenosti. Ne z nějaké 

vnější události. Je v údivu před něčím, co si právě 

uvědomil a co tu přesto bylo celou dobu přímo před 

očima. Stojí před onou naprosto nemožnou 

skutečností, že jsoucí skutečně jest. Tedy že věci 

vůbec jsou. Bytí jsoucen se stává středobodem 

veškerého našeho vnímání, což v onom momentu 

platí i pro bytí bytí samotného (tedy souhrnu všeho, 

co jest). 

V každodenním životě vnímáme bytí jen jako 

vlastnost věcí, kterými manipulujeme, nebo které 

zkoumáme (tato židle jest, tato lavice jest, já jsem). 

Bytí věci je v našem vnímání jaksi „podřazeno“ věci 

samotné. V těchto mezních situacích uvědomění se 

ale tato hierarchie převrátí, najednou je vše 

podřízeno bytí samotnému. Jednotlivá jsoucna jsou 

pak jen různými formami bytí. 

Někteří lidé si všimli dalšího ohromujícího zjištění 

(nebo spíše vidění), která z konfrontace s tímto 

zážitkem vyplyne. Jako jedni z prvních to byli pozdně 

antičtí novoplatonisté v čele s filozofem Plótinem; 

bytí jsoucen jako ve všem přítomná esence, vše to, co 

tuto esenci má (tedy vše, co jest; člověka a jeho duši, 

city a myšlenky nevyjímaje), spojuje v jedno jediné 

veliké Jedno, souhrn všeho, uni-versum (v překladu 

z latiny doslova „obracet se/měnit se v jedno“). Neboť 

jak jsme si již uvedli, substance (to, co věc definuje a 

odlišuje od ostatních) jsoucna je podřízena jeho 

samotnému bytí a ono bytí je stejné pro všechno, co 

jest. Substance tedy začíná být bezpředmětná a 

jediné, co ve vnímání světa zůstane je právě jen ono 

nejzákladnější autentické a jediné Bytí. 

Dnes pod nátlakem materialismu může člověk tvrdit 

něco podobného. Že vše je jedním, neboť jsme na 

kraji objevení snad nejhlubšího způsobu, jakým ve 

světě funguje fyzika (M-teorie, teorie strun apod.). 

Skončilo by ale objevem prapůvodní vesmírné síly 

naše hledání? Vůbec, naopak. 

Člověk zjišťuje, že narazil opět na stejný horizont, za 

který nelze pohlédnout. Pro začátek například 

původ oné existence materiální pralátky, původ 

rovnic popisujících jejich chování atd. Nakonec je to 

nejhlubší poznání, kterého člověk může dosáhnout, 

že existuje Jedno, co propojuje a spojuje vše (i naše 

nejhlubší Já) tím, že vše, co jest, má nejhlubší 

podstatu právě v tom, že jest. Tento veskrze 

integrovaný a celistvý svět, vše i sebezahrnující, 

přesahující za okraj, toto nepoznatelné 

transcendentní Jedno je tím, co lidé po tisíciletí 

nazývali Bohem. Důležité je, že ono Jedno skutečně 

jest. A proto Bůh jest, pokud tak chceme ono Jedno 

nazývat. 

Zopakujme si nyní několik notoricky známých a 

ateisty neustále zpochybňovaných vlastností Boha. 

Za prvé: „Bůh je všudypřítomný“: Všudypřítomnost 

již byla zavedena v naší základní myšlenkové 

operaci, tedy že vše vychází z Jednoho. Neurčili 

jsme ani tak všudypřítomnost Jednoho, jako spíše 

mnohost (různou umístěnost a formu) z Jednoho 

vycházejícího. Všudypřítomnost Jednoho vyplývá 

z oné hierarchie, kdy to, co jest, je podřízeno 

skutečnost, že vůbec jest. Měli bychom se tedy 

spíše zabývat tím, co od sebe jednotlivá jsoucna 

odděluje a co je definuje, studovat substanci, neboť 

esencí jsoucna je vždy jen to, že jest. Než celistvost 

Jednoho je zde větší problém odlišit od sebe mnohé 

z Jednoho vycházejícího. V teologických pojmech 

zkoumat cesty emanací Boha. Všudypřítomnost 

není cíl všech úvah, je jejich začátkem, výchozím 

bodem. 

„Bůh je vševědoucí“: Tato vlastnost vychází 

společně s mnohými jinými ze všudypřítomnosti. 

Prostupuje-li Jedno vše, co jest, je si toho také 

„vědomo“, protože zprostředkovává jeho existenci. 

Za druhé: „Bůh je všemocný“: Všemocnost spočívá 

ve světle toho, co jsme viděli, schopnost světa 

učinit ‚vše‘, co se ve světě stát může. Toto ‚vše‘ je 

sice veličina omezená (například mohu s jistotou 

říct, že teď nezačnu sám od sebe levitovat), ale to 

neznamená, že ne všezahrnující! 

Můj pokus o popis toho, co bylo nesčetněkrát viděno, 

ale co nikdy nebylo poznáno 
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To taky neznamená, že je ono Jedno nějak omezené, 

tedy podřízené přírodním zákonům. Nazval bych tuto 

„omezenost“ spíše přirozeností, vlastností. Potom by 

ale byl Bůh pořád omezený, v naší mysli si přece 

dokážeme představit úžasně vzrušující situace 

vymykající se přírodním zákonům. Byla-li by ona 

omezenost jeho vlastností, přirozeností, tak by 

musela taky odněkud pocházet a koncept Boha jako 

posledního horizontu možného poznání je ten tam. 

Což mě přivádí k další Boží vlastnosti. 

Za třetí: „Bůh vychází z Boha“: Tento nelogický 

koncept nevyjadřuje ani tak objektivní vědeckou 

skutečnost, kdy sama věta nedává smysl („můj telefon 

vyrobil sám sebe, dítě samo sebe počalo“), pojednává 

spíše o konceptu Boha jako o posledním horizontu, 

kdy dále než Boha myslet nelze. Proto, pokud se 

ptáme: „A odkud pochází Bůh?“ (což je oblíbená 

„nachytávka“ moderních propagátorů ateismu), 

musíme (!) odpovědět: „Bůh pochází sám ze sebe“. 

Jak je to napsáno v apoštolském vyznání víry: (Deum 

de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero; 

Bůh z Boha, Světlo ze Světla, Pravý Bůh z Pravého 

Boha). 

Za čtvrté: „Bůh stvořil svět a člověka“: Rozhodně věta, 

která je dnes předmětem mnoha hádek a debat. Zde 

se ale nikdy nemyslel přímý akt stvoření, jako když 

člověk z hlíny vytvoří nádobu. To, že „Bůh stvořil 

člověka z hlíny“, znamená jen prostý fakt, že člověk 

povstal z hlíny. Tedy ona odvěká tradice, která nazývá 

Zemi naší Matkou, se objevuje i zde. Dnes čím dál více 

lidí ve světle vědeckých zjištění připouští vznik života 

abiogeneticky (tedy živé z neživého), stejně tak jako 

velká většina vidí Velký třesk jako možný počátek 

vesmíru, mě nevyjímaje; vznikem života abiogenezí, 

tj. naprosto „nebožským“ světem surové chemie se 

dokonce hodlám ve svých dalších studiích na PřF UK 

věnovat. Že je člověk „stvořen ze Země“ je dokonce i 

vědecky správné tvrzení, neboť každý z atomů našich 

těl byl kdysi atomem uloženým pod zemským 

povrchem. Stvořen je ale Jedním, ne prostou 

náhodou (přestože náhoda hraje roli při vzniku života 

a při evoluci), protože Jedno je zdroj všeho bytí a 

zákonů, které ve vesmíru panují. 

Tyto zákony způsobily, že se hmota chová tak, jak 

se chová, tedy dovolila spontánnímu vzniku 

nukleových kyselin (pravděpodobně RNA), 

spontánnímu vzniku kulovitých útvarů 

z mastných kyselin (plazmatickým membránám) 

atd. a v důsledku vzniku primitivního života, který 

se evolucí skrz miliardy let dostal až ke mně a 

vám, co to čtete. To samé se vznikem vesmíru 

Velkým třeskem. S Bohem se nemluví o původu 

matérie, o původu prostoru či energie, to je úkol 

přírodních věd. Zde je řeč o původu samotné 

existence onoho původu. Je zde řeč o řádu, který 

vládne nad chováním prostoru a fyzikálních entit; 

subatomárních částic a polí. Bůh stvořil svět, ne 

ale tím, že by ho uplácal ze své svatozáře, jak to 

bylo zobrazeno v krásném filmu Stvoření světa, 

ale tím, že dal a dává vzniknout existenci 

samotné. Jak to dělá, to je skutečnost, která bude 

člověku navždy skryta, protože otázka není 

přírodovědeckého rázu. Je to otázka filozofická, 

pokládaná člověkem. A na takovou otázku 

odpověď neexistuje. Ledaže bychom odpověď 

hledali sami v sobě… Což doporučuji všem. Ne 

strachovat se o zítřek nebo včerejšek, nestarat se 

o peníze, politiku, komfort, štěstí nebo neštěstí. 

Neustále a bez přestání hledat, to je náš úděl. 

Hledat ve skromnosti a umírněnosti. Teprve 

potom mysl roztáhne křídla jako pták a rozprostře 

se po univerzu. 

Matěj Jureček 

P.S.: Slovo „Bůh“ dmýchá vášně hlavně v naší převážně 

ateistické zemi v naší ateistické době. To je zapříčiněno 

tím, že lidé na obou stranách, kteří se účastní onoho 

ideového souboje; teisté a ateisté, Boha nechápou. 

Dělají zásadní chybu v tom, že myslí Boha jako jsoucno, 

jako entitu, bytost spíše podobnou olympskému Diovi 

než jako poměrně složitý filozofický koncept. Proto 

v mém kratičkém a rozhodně nedostačujícím textíku 

používám spíše slovo „Jedno“, protože to není tak 

pošpiněné militantními nevěřícími a militantními 

věřícími. Stejně tak jako „Jedno“ nebo „Bůh“ bych mohl 

používat slova jako Tao, Brahma, Chaos (z řec. 

mytologie), Pravda, Nekonečný, Alfa a Omega, počátek 

i konec a mnoho jiných pojmenování toho samého. 
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Na začátku ledna jste si všichni jistě 
všimli, že na chodbě v přízemí něco 
přibylo. Objevil se tu jakýsi přístroj, 
který nám dokáže velice zjednodušit 
náš pobyt na této škole, hlavně těm, 
kteří neobědvají v jídelně. Řeč je o 
mikrovlnné troubě. 

Abych pravdu řekl, nevěděl jsem, že se 
tu vůbec nějaká mikrovlnka objeví. 
Když jsem ji poprvé uviděl, byl jsem 
docela příjemně překvapen, i když já 
nepatřím zrovna mezi lidi, kteří ji na 
této škole opravdu potřebují, jelikož 
chodím na obědy. Momentálně 
neplánuji, že bych ji někdy v blízké 
době použil. Nicméně je fajn, že je nyní 
možné si ve škole dát například ohřátý 
guláš. Dokonce jsem párkrát viděl, že si 
někdo dělal popcorn, což také není 
špatné. 

Když v přízemí ucítíte jakousi vůni jídla, 
hned vám dojde, že před chvílí někdo 
používal mikrovlnku (lidé, kteří mají 
rádi popcorn, vám to mohou potvrdit). 
Všiml jsem si, že někteří lidé by tu 
mikrovlnku raději odstranili, a to právě 
kvůli „nepříjemným“ vůním uvařených 
jídel. I když někdy si myslím, že prostě 
taky na něco dostali chuť. Na to si 
člověk prostě musí zvyknout. Anebo by 
bylo lepší si s sebou prostě taky něco 
vzít. Popravdě by mě docela zajímalo, 
jak dlouho tu ta mikrovlnka vydrží. 
Dokonce jsem jednou slyšel něco 
zajímavého: tvrdí se, že tato 
mikrovlnka je ve skutečnosti ze 
sborovny, kde momentálně mají 
jakousi novou. 

Jsem rád, že jsme se v tomto školním 
roce dočkali několika příjemných 
změn. Za zmínku stojí ještě například 
skříňky, které nahradily malé klece, ve 
kterých bylo neustále těsno. Mám 
pocit, že teď je tam ještě méně místa, 
ale na druhou stranu si myslím, že tím 
se poněkud zvýšila bezpečnost 
cenných věcí před krádeží. Další věcí, 
které bych věnoval zmínku, je i 
pingpongový stůl v letní šatně. Řekl 
bych, že ten je tady mezi lidmi oblíben. 

Mikrovlnná trouba 

 
Hlavně doufám, že ta mikrovlnka 
nějakým způsobem nevybouchne 
(aspoň dokud budu na této škole). 

Mr. MKDFP 

3 a možná více zmrzlých 
(fejeton) 

 
Ve středu 28. února netekla na 

detašovaném pracovišti voda, a dokonce 

nešla ani elektřina, což se vedení školy 

dozvědělo čirou náhodou týden před 

oním dnem díky školní jídelně. Ta totiž 

pustila do éteru informaci, že se poslední 

únorový den nevaří. Vedení školy tedy 

zadalo profesorstvu, aby se bleskově jalo 

začít shánět, kam by vyslalo studenty 

z Černého Mostu na exkurze. Nastala 

panika. Kam teď najednou poslat nebohé 

studenty, když jim bude odepřena 

výuka? A navíc v té ohlášené zimě -17 

stupňů?! Chodbami školy se začalo 

šuškat heslo ředitelské volno. Začalo 

obvolávání míst, kam na exkurze. Takhle 

hopem, zajisté měli dotazovaní 

pracovníci institucí vhodných pro exkurze 

velkou radost. Někteří odepsali, že se 

mohou žádostí o exkurzi zabývat až po 

inkriminovaném dni (zhmotnění přísloví 

přijít s křížkem po funuse), někteří, že 

mají plno, a někteří neodepsali pro jistotu 

vůbec. Ve hře byla kina, muzea, výstavy, 

všechno ale už obsazené. Co teď? 

Některé třídy proto zimu vůbec nemohly 

řešit a vydaly se na procházku Prahou. Ta 

byla přece obsazená naposledy v srpnu 

osmašedesátého. Co mohlo z populace 

studentstva vlivem ruské zimy zbýt… 

Někteří zajisté zmrzli na kost, což 

způsobilo rapidní úbytek živočišného 

druhu student, jiní zůstali doma. Co s tím, 

že jim přibydou další absenční hodiny, 

radši zůstat doma v teple. Dalo se to 

předpokládat. Co se dalo dělat pro 

zabránění zapsání studentů do Červené 

knihy ohrožených druhů? 

Yvetta Hynčicová 

Jak jsem odinstalovala 

Messenger 

Přemýšlela jsem o tom už docela dlouho. 

Na Messengeru jsem trávila denně až 

nezdravě moc času a chodila jsem spát 

s pocitem, že ta doba strávená na něm mi 

stejně nic nedala. Ale odhodlat se ke 

zmáčknutí tlačítka odinstalovat mi i tak 

nějakou dobu trvalo. Svoje odkládání jsem 

si odůvodňovala větami jako: „Řeší se glády 

a bez tebe to udělají špatně,“ nebo: „Někdo 

tě nečekaně pozve ven a ty to kvůli tomu 

nezjistíš a budeš zbytečně doma,“ atd. 

Časem mi ale začalo docházet, že tady 

vlastně nejde jen o tohle. Nejde jen o to, 

přijít o něco, co se děje právě teď, nebo 

možnost do něčeho zasáhnout. 

Messengerem se totiž nevyhýbáme pouze 

komunikaci z očí do očí, ale celkově realitě. 

Stačí se rozhlédnout kolem sebe. Lidé jsou 

na sociálních sítích třeba v metru, my 

studenti například při vyučovacích 

hodinách nebo dokonce, i když spolu 

jdeme ven a měli bychom se věnovat jeden 

druhému. Ani já jsem nebyla výjimkou. A 

tak jsem si asi tak zhruba měsíc zpátky 

řekla, že to udělám. Messenger odinstaluji 

a budu odepisovat na zprávy pouze přes 

notebook doma. A to jen večer. Pak přišly 

první překážky. Chtěla jsem spolužačce 

poslat ofocené sešity, a to je samozřejmě 

nejjednodušší přes Messenger. O pár dní 

později mi chtěla zavolat kamarádka 

z Německa. To byl znovu problém. Skype 

už roky nemám a ani jedné se nechtělo za 

hovor platit. Na druhou stranu jsem měla 

najednou mnohem více času, nebolely mě 

oči a neznervózňovalo mě neustále blikající 

zelené světýlko signalizující novou zprávu. 

Záchvaty paniky, že mi někdo píše a já o 

tom nevím, jsem naštěstí netrpěla. Tento 

pokus bych ale rozhodně všem doporučila, 

ačkoliv už mám Messenger opět na ploše 

telefonu. 

HoRacek   

 

 ů
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Březen 

18. – 22. 3. (ne – čt) – lyžařský kurz 2.A, 2.B – Tauplitz 
23. 3. (pá) – Noc s Andersenem – 1.A, 1.B 
29. – 30. 3. (čt – pá) – Velikonoční prázdniny 

Duben 
2. 4. (po) – Velikonoční pondělí 
11. 4. (st) – písemná maturitní práce z ČJ 
11. 4. (st) – písemná maturitní práce z cizího jazyka 
11. 4. (st) – konzultace, třídní schůzky – Vybíralova ul. 
12. 4. (čt) – výchovný koncert České filharmonie – Rudolfinum – 6. B 
13. (pá) a 17. 4. (út) – přijímací zkoušky na gymnázium 
17. 4. (út) – Divadlo – Fimfárum – 2.A, 2.B 
24. 4. (út) – uzavření klasifikace oktáv do 12:00 
27. 4. (pá) – poslední zvonění 

Květen 
1. 5. (út) – státní svátek 
2. – 4. 5. (st – pá) – vlastivědná exkurze – 6.A, 6.B 
2. – 6. 5. (st – ne) – sportovní kurz – 7.A, 7.B 
2. – 9. 5. (st – st) – didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky 
8. 5. (po) – státní svátek 

ě
Závěrem bychom vám rádi poděkovali za přečtení tohoto čísla Detašáku. Chystáme pro vás i nadále další 
rubriky a články do dalšího čísla. Přejte nám úspěch na soutěži! 

Děkuji za spolupráci všem redaktorům a bývalým šéfredaktorům za jejich ochotu a velkou pomoc. Dále 

mnohokrát děkuji svému příteli, který mě naučil grafiku, bez něj bych toto číslo nezvládla dát 

dohromady. 

  
Yvetta Hynčicová, šéfredaktorka, jazyková editace, grafika 

ř  
Dan Caldr 

Linda Fribertová 

HoRacek 

Matěj Jureček 

Kateřina Kukolová 

Mr. MKDFP 

Kateřina Nováková 

Žofie Zemanová 
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