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Exkluzivní rozhovor s Janem Podešvou
„Nechci se dožít doby, kdy ke každému
elektronickému zařízení dostaneme slepeckou hůl
zdarma.”
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Úvod
Tak je tu zase jaro. A s ním i první jarní Detašák v roce 2017. Toto číslo je
zároveň i posledním číslem, kdy je naším ředitelem PhDr. Jan Podešva. A
tak jsme se rozhodli mu toto číslo na počest věnovat. Číslo 25 a 25. rok
vedení gymnázia Chodovická.
Naši školu řídí už od roku 1993. Nejprve budovu v Horních Počernicích, a
již 9.rokem i detašované pracoviště na Černém mostě. Všichni ho známe
jen jako přísného ředitele, který sedí v kanceláři a má spoustu starostí.
Jenže kdo je Jan Podešva ve skutečnosti? Co dělal v ráji, před tím, než mu
„někdo podstrčil jablko ředitelování?“. V rozhovoru na straně 4 si můžete
přečíst exkluzivní rozhovor se všemi otázkami, na které jste se ho kdy
chtěli zeptat. Tak odložte všechny elektronické přístroje a začtěte se do
jarních stránek Detašáku.
Krásné jarní dny i chvíle strávené u Detašáku!
Jménem redakce Detašáku
Linda Fribertová, šéfredaktorka
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Linda Fribertová, 5.B

Rozhovory

Jan Podešva
PhDr. Jan Podešva vede pevnou rukou naší školu již
25 let. Nicméně nic netrvá věčně (až na hodinu
matematiky, ta trvá věčně), a i pan Podešva se dožil
věku, kdy už může odejít do důchodu a po zbytek
života již nikdy více na ředitelování nepomyslet. A
proto, na závěr kariéry Jana Podešvy jakožto ředitele
našeho gymnázia, přinášíme exkluzivní rozhovor.

Co Vás přivedlo k tomu, být ředitelem
gymnázia?

změny. Musíme si jen přát, aby přicházely
generace regenerace a ne degenerace.

Pohnutky jsem měl stejné jako většina
ambiciózních čtyřicátníků. Kariéra, moc,
peníze. Měl jsem zkušenosti z práce na
ministerstvu školství, léta jsem učil na
střední a vysoké škole, podnikal jsem jako
výtvarník ve Francii. Byl čas někam to
dotáhnout.

Co Vás bavilo nejvíce na práci ředitele?
Jako vás. Prázdniny. Na ředitelnu přestaly
dorážet tsunami studentů, rodičů, právníků,
odborů,
škol.
inspektorů,
úředníků
magistrátu, ředitelů ZŠ, zaměstnanců,
pedagogů, policie, předpisů, vyhlášek,
statistických
výkazů,
peněz
…mám
pokračovat?

Co se změnilo od založení gymnázia?
Změnily se kulisy, věk, nadšení. Přibylo
strachu, který zahnal lidi do bytové ilegality
více než za totality, děti mají už 10 let zákaz
vycházení a doma se pozvolna rozpouštějí
ve virtualitě. Všichni cítí, že se blíží velké

Jaké byly vaše ambice a jak dopadly?
Dělat smysluplnou práci a vydržet. Není na
mě posuzovat, jak to dopadlo.
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Co máte v plánu dělat, až odejdete do
důchodu?

Jaké země jste navštívil?
Kdo by rád necestoval. Ale já si venku
vždycky připadám jak ryba v akváriu.
Všechno sice vidím, ale nějak oddělen
neviditelnou zdí. Jsou nádherná místa, ale
v nich jen málo spokojených nebo šťastných
lidí. Na většině tváří je ustaranost,
uhoněnost, nespokojenost, neklid. Přitom
všechno, co je opravdu důležité, máme na
dosah. Jen se zastavit.

Splynout na chalupě pod Jizerkami s lesy,
vodou a stráněmi. Malovat, fotit, psát a učit
vnuky prořezávat stromy. Lituji každého,
kdo si myslí, že musí v důchodu pracovat
pro peníze nebo, aby nějak zaplnil životní
prázdnotu. Jedinou důležitou komoditou je
už jen čas.

Čím jste chtěl být jako malý?

Jaké bylo Vaše povolání před Gymnáziem
Chodovická?

Silný a odvážný, abych se nemusel bát.
Mám za to, že nutnost překonávat i velké
překážky v dětství přinese v dospělosti vždy
užitek. Dnešní skleníková výchova jedináčků
děti nepřipravuje na železobetonový ring
reality. Všude je pak vidět tolik rozčarování
a ztroskotání.

Matně si vzpomínám, že jsem bloumal po
rajské zahradě, dokud mi osud nepodstrčil
to jablko.

Myslíte si, že Vám bude prostředí školy
chybět?

Jaký jste byl student?

Skromnost mi velí říci ano, ale upřímnost
jen šeptá „jako sokolovi voliéra“. Ostatně to
se teprve ukáže. Ve škole jsme v samém
epicentru
života.
Mládí,
veselost,
bezstarostnost, energie, lačnost a krása. Je
vidět, jak se nemůžete dočkat … To je
infekční.
Ve
škole
stárnou
jen
učitelé ,studenti nikdy.

Pokud dokážete vypnout mobil, počítač,
playstation a televizi, pak jako vy. Nebyli
jsme přijímače. Když zhasnete obrazovky,
rozsvítíte se uvnitř. My jsme viděli lidi a svět
kolem sebe, vnímali je, reagovali a prožívali.
Nechci se dožít doby, kdy dostanete ke
každému zakoupenému počítači slepeckou
hůl zdarma.

Jen vystoupím z vlaku a půjdu. Všechno
bude nové a poprvé. Žádné vytrhané koleje,
žádná
podminovaná
trať.
Klid,
ptáčci…Takhle si to maluju.

„Když zhasnete přístroje,
rozsvítíte se uvnitř.”
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Co byste na naší škole změnil?
Přestal jsem věřit, že se něco změnit dá.Za těch uplynulých 23 let pamatuji 16 ministrů
školství a většina přišla s ideou, že věci se zlepší větším formulářem.
Co si myslíte o českém školství?
Že spíš, než se něco změní, bude Baba Jaga Miss World.
Co se Vám nejvíce líbí na našem gymnáziu?
Rodinná atmosféra a podvědomé, hluboké spojenectví těch, co vědí, proti těm, kteří vědět
nechtějí nebo nemohou.
Jaké máte koníčky?
Žádné nemám. Do čeho se pustím, myslím smrtelně vážně. Nehraju si, abych zabil čas.
Někde uvnitř, ale celý život něco nebo někoho hledám. Pevný bod, od kterého se odvíjí
všechny odpovědi. Takže, hledač pokladů.
Co Vás přimělo vést naši školu tak dlouho?
Nic mě nepřimělo, důchod je prostě časová mez. Už nemusím a ani nechci… Takže „vést tak
dlouho“ není projev neschopnosti odejít.
Co Vás přimělo z funkce ředitele tak náhle odstoupit?
Jde o normální, přirozenou obměnu generací. Vzdát se v pravý čas postavení je možná stejně
důležité a těžké, jako je získat.
Co byste chtěl našim studentům vzkázat?
Jste v čase, kdy musíte dělat s minimem zkušeností maximum důležitých rozhodnutí. Nedejte
na design a zvažujte komu naslouchat. Mnoho pravdy je v knihách, leccos vědí rodiče i starší
lidé. Rozdíl mezi dvacetiletým a padesátníkem je více než 10200 prožitých dnů, zkušenost
nelze ničím nahradit a hledat radu u vrstevníků, je jako rozhovor slepců o barvách. Internet
není zjevení pravdy a dávno považuje lež za kreativně modifikovanou pravdu atd…atd… Je to
snadné, taky nám to v mládí říkali a také jsme neposlechli. Tak šťastnou cestu, moji mladí,
drazí přátelé.
Děkujeme vám za rozhovor a léta vedení naší školy. Na shledanou.
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Osudy maturantů
Linda Fribertová, 5.B

Anežka Kasalická
Anežka Kasalická studuje vysokou školu. Má ráda Petra Korčáka a velké kebaby. Více se
dozvíte v rozhovoru.

Co studuješ?
Studuji
podnikovou
ekonomiku
a
management
na
podnikohospodářské
fakultě VŠE.

Jsi na škole spokojená?
Víceméně jsem.

Co chceš jednou dělat?
Chtěla bych se věnovat managementu a také
trochu uvažuji nad produkcí.

Co je to management a produkce?
Management je ve zkratce celý jen o
organizování (akce/projekty), což mě baví.
Co se týče produkce, tak tam se rozhoduji, to
by bylo spíše na magisterské studium a to
ještě nevím jestli chci absolvovat. Jsou to
takový zadní vrátka.

Máš v plánu studium/práci v zahraničí?
Spíš studium, ale uvidím.

Kde bys chtěla studovat?

Já bych ráda do Skotska nebo Německa. Nejlépe obojí.

Jak bylo v Amsterdamu?
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Parádně! Po dlouhé době jsem neměla 1.
září kocovinu. Nicméně vypadnout před
začátkem školy je super nápad, doporučuji.

Chybí ti Miládka?
Chybí mi Miládka, ale snažíme se vídat. Je
to svatá žena.

Jaký máš názor na odchod ředitele?
Žádnej, to je váš problém.

Co děláš ve volném čase?
Cokoliv kromě školy. Sportuju, chodím na
koncerty, do hospody, na výstavy atd.

Jak vzpomínáš na školu?
Vcelku v dobrém.

Chodíš s Petrem na stejnou školu?
Chodíme na stejnou školu, ale furt jsem
hezčí a chytřejší.

Scházíš se se třídou?
Scházím.
Chybí ti třída?

Je Petr tvůj kamarád?

Jelikož se s těmi, které bych mohla
postrádat, vídám, tak mi nemá co chybět.

Petr je můj nejlepší kamarád.
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Jakub Jůza, 8.B

Zprávy ze školy

8 let emocí v jednom večeru
Stejně jako všechno, co nás
obklopuje, musí i život na
střední
škole
jednou
skončit. Proto se s ním
musíme pomalu rozloučit, a
jak nám tradice velí,
uspořádat maturitní ples.
Tahle příležitost se většině
z nás naskytne jen jednou
za život a tak jsme se
rozhodli, že bude na co
vzpomínat, ať to stojí, co to
stojí.

A najednou tu byl. Den
plesu. Den, který jsme tak
dlouho očekávali. Přípravy
vrcholily, času bylo málo a
my,
nervózni,
plni
smíšených
pocitů
nafukovali
balónky
v prázdném kongresovém
centru jen pár hodin před
vypuknutím
toho
organizovaného
chaosu.
Každý, kdo už má ples za
sebou, vám potvrdí, že
všechno proběhne tak
rychle, že jen těžko
zachytíte veškeré dění
v sále. A vskutku. Úderem
šesté hodiny začaly do
útrob
Vyšehradského
centra proudit davy hrdých
rodičů
a
jiného
příbuzenstva, stejně jako
kamarádi a ostatní žactvo
našeho
gymnázia.
A
vzhledem k tomu, že se
nám nějakým zázrakem
povedlo vyprodat celý sál,
jsme se jen těžko prodírali

mezi hloučky na bar,
k vytouženému posilnění.

Neměli jsme to ten večer
vůbec snadné. Byl nám
přidělen jen
nepatrný
okamžik na srdečné vítání
s rodinou a na rozmluvu
s
přáteli,
ke
které
neodlučitelně patří další
zastávka u barového pultu.
Během těchto machinací
probíhala ve středu sálu
část
věnovaná
našim
nejmladším
studentům,
tedy primánům. Ale ti se
během příštích osmi let
ještě užijí svoje. Dalším
bodem v programu bylo
šerpování
maturantů.
Tomu předcházelo krátké,
ale k slzám dojímající, video,
které jsme natočili ještě
téhož dne. Poté co snímek
skončil, se v sále rozsvítilo,
aby
celé
osazenstvo
spatřilo řadu překrásných
slečen
a
elegantních
mladých mužů, nad nimiž
majestátně visel zlatý nápis
GYMNCHOD. Za hlasitých
ovací moderátor postupně
vyhlašoval naše jména a my
za zvuků námi vybraných
písní přešli po červeném
koberci, až k vedení
gymnázia a našim třídním
profesorům.
Ti
nám
pakpředali růži a šerpu.
Hned po skončení tohoto
obřadu jsme se chopili
obřích plachet a vydali se
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vybírat
desátky
mezi
nevolníky, přičemž jsme
nejednou
dostali
dvacetikorunou po hlavě.
Tento radostný a doslova
obohacující
okamžik
vystřídal tanec s profesory
a rodiči. A když se dámy a
pánové s pošlapanými
nohami
usadili
mohlo
vypuknout to, na čem jsem
pár minulých měsíců tolik
pracovali.Půlnoční
překvapení. Začala ho
oktáva
B
spoustou
různorodých tanců, které
zahrnovaly
i
částečné
obnažení nejkrásnějších a
nejsvalnatějších kluků ze
školy.
Pak
překvapení
pokračovalo
kabaretním
příběhem oktávy A, a
končilo
společným
„zpěvem“ písně Příběh
nekončí v podání obou
tříd.No a příběh opravdu
neskončil. Tedy alespoň pro
ty, kdo odešli na afterparty
a bavili se do úplného
vyčerpání.

Takže
po
celkovém
zhodnocení mohu za mě
(snad i za ostatní) říci, že na
náš maturitní ples jen tak
nezapomenu. Jen doufám,
že se o něm bude ještě
dlouho povídat. Jo a taky,
že
uděláme
maturitu,
protože to právě k ní
směřujeme už celých osm
let.
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David Boxan, 5.B

Zprávy ze školy

Vernisáž
Na naší škole se uskutečnila vernisáž,
kterou pořádala naše 5.B společně s paní
profesorkou Bačovou. Konala se 2. března 7.
hodinu. Studenti byli rádi nejen kvůli tomu,
že se nemuseli učit, ale byli rádi ještě proto,
že se mohli dozvědět něco nového o
malířích z dob renesance.

V únoru paní profesorku napadlo, že
bychom mohli udělat vernisáž, protože
jsme popravdě ani pořádně nevěděli, co to
je a jak to probíhá. Vernisáž se konala 2.
března sedmou hodinu. Začala písničkou na
flétnu, poté hrou na klavír a zpěvem.
Následně skupina na výtvarnou výchovu 5.B
odprezentovala své projekty a řekla
studentům nějaké informace o svých
malířích. Poté následovalo občerstvení,
které jsme my sami koupili. Byly tam chipsy,
křupky a pití. Během občerstvení jsme
všichni diskutovali o vernisáži a o
projektech.

Na tomto projektu jsme pracovali celé první
pololetí. Paní profesorka každému přidělila
náhodného renesančního malíře. Poté jsme
během následujících výtvarek měli za úkol
nakreslit jeho portrét a jedno jeho dílo.
Měli jsme také udělat referát o tomto malíři
a základní informace zapsat na projekt.
Mezi nejslavnější renesanční malíře patřili
například Leonardo da Vinci, Sandro
Botticelli, Masaccio atd.

Musím se přiznat, že jsem se z počátku té
vernisáže bál, ale nakonec si myslím, že to
bylo dobré. Atmosféra byla pohodová a
jsem si jist, že se to všem líbilo.
Speciální poděkování Šimonu Novotnému za fotografie.
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Dan Caldr, 5.B

Naše názory

Rovnoprávnost
Pro přesnost: Co tu píšu je můj názor. Rozhodně není jediný správný. Nechci tím nikoho
urazit.

Když se řekne rovnoprávnost, lidi většinou napadne něco jako pracovní
rovnoprávnost mezi mužem a ženou. Podle mě je dosažení absolutní rovnoprávnosti
zhola nemožné a měli bychom si už pomalu dát pozor na to, co pro dosažení děláme.
Než mě ukamenujete - už ze základního pohledu je rozdíl mezi mužem a ženou
obrovský. Jiná stavba těla, jiné chování, výchova.
Proto například nelze říct, že by muž a žena měli být
na stejné úrovni. Prostě je muž v něčem lepší a má
někde výhody, jindy je lepší žena a má jinde výhody.
A to podle mě nepůjde změnit. Ovšem pak je tu třeba
rozdíl v platech. (Ženy někdy dostávají za stejnou
práci méně než muži). Tohle je věc, kterou prostě
nechápu. Vždyť to musí být strašně demotivující. Ve
Skandinávii se ujal nápad, podle nějž mají ženy
automaticky stejný plat jako muži. Podle mě to
znevýhodňuje všechny ženy, už když žádají o práci.
Navíc plat má být výsledek práce, ne tabulky. Já sám
pomáhám u velké počítačové firmy, kde je
mimochodem polovina zaměstnanců žen. K
základnímu platu se tu přidává bonus za těžké úkoly, což je velmi motivující.
Nedokážu si představit, že by byl kdokoliv znevýhodněn, protože by pak jednoduše
dal výpověď.
Pak je tu rasová rovnoprávnost, to je v současnosti velmi probírané téma. Já si
myslím, že i velmi přeháněné. Dneska už dokonce existují slova, která jsou brána jako
hanlivá a jejich seznam se neustále rozrůstá. Dneska už je dokonce i slovo
„černoch“ urážka. A jsme v situaci, kdy dokonce i soudkyně prohlásila. “Musíme si
dávat pozor, abychom měli dostatek důkazů, aby to nespadlo na rasismus.” Taky
existují lidé, kteří používají “je to rasismus” jako účinný protiútok. Ale na druhou
stranu lidé jsou někdy doopravdy dost silní rasisté.
Co mělo být cílem článku? Zákony vytyčují hranice, ale stejně nedosáhnou
na vše. Člověk prostě musí být sám “čestný”. Vždycky se najde nějaký způsob jak se
vyhnout zákonům. Jenže pokud se zákony budou dál utahovat, zbytečně se tím
omezí práva lidí.
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Anonymní Matka, 8.B

Naše názory

Poprvé a naposledy

konec června - po maturitě, přijímačkách,
po všem.
Hlavu mám jako knihovnu, plete se mi pátý
přes devátý a každého kdo říká, že jde o
formalitu, bych na místě oběsila. Říct
maturantovi v březnu, že na tu nechutnost
bude krásně vzpomínat, je jako strčit hlavu
krokodýlovi do tlamy.
Dívám se na lidi s pohledem devianta a
pojmenovávám si kosti, klouby, svaly. Když
mám dobrý den, tak to jedu i v latině. Občas
povídám sama sobě (v němčině) o
problematice Evropské unie a zbytek ani
nechtějte vědět.
A to nematuruju ze ZSV.
Kdo říká, že je oktáva nejhezčí ročník, lže.
Dává vám jen naději, že to přežijete. Nic víc.
Někdo září, někdo v září. Držte nám palce a
modlete se za nás. My se také modlíme
(především přesvědčení ateisti). Můj první a
poslední článek v tomto školním roce a
doufejme, že už navždy.

Je začátek března. Vlastně ne, je to už
polovina. V září jsem si říkala, jak budu psát
články o tom, jak je oktáva skvělá. Skvělá je,
ale tím to asi končí. Článek píšu první až
teď. Začali jsme si pomáhat, řešit věci jako
dospělí lidé. Víte proč? Nic jiného nám
nezbývá. Teče nám do bot, jak se říká.
Začátek školního roku byl pohodový, všichni
jsme byli vysmátí, že nás čeká maturita. Ale
pořád to bylo “až na jaře”.
Je polovina března a úsměv na tváři pomalu
tuhne. Desky s vypracovanými otázkami se
plní, počet desek na otázky se násobí,
zvýrazňovače padají za vlast a nevěřili byste,
kolik druhů barevných papírků na rozlišení
otázek se dá sehnat. Začínám pomalu a jistě
panikařit. Nejsem si jistá, co jsem tu
předešlých 7 let dělala, mám pocit, že nic
nevím, nic nestíhám, nevím… Délka spánku
se v průběhu školního roku zkracuje a
nemějte nám (mně) za zlé, že nás (mě)
potkáváte ve stavech nepříčetnosti, v
outfitech bezdomovců… Tolik se těším na

Milujte se a množte se. Když to nedám - nesmějte se mi.
Pusu a dík, Anonymní Matka
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David Kalenda, 5.B

Naše tvorba

Úvaha

Od tebe k sobě se vzdaluji
Kamarádství, přátelství, vztah, láska nebo i citové pouto. Všechno jsou to pocity, které v sobě
člověk chová. Může je skrývat nebo dát jinému člověku najevo. Když se rozhodne podělit se
s jinou osobností o své nitro, o nejhlubší city, jež v sobě skrývá, vzniká pouto.
Pouto je pomyslný provaz, který svazuje dva lidi dohromady. Může být pouze přátelské nebo
může vzplanout v lásku. Proč ale pouta vznikají?
Většinou spolu dvě osoby sdílí stejné zájmy, podobně se chovají, společně tráví čas ve škole
nebo v práci. Ti dva odlišní lidé začínají více pronikat do srdce toho druhého, hledajíc
informaci, které jim určitou osobu více přiblíží. Zjistí, že mají i stejné myšlení nebo prožívají
věci stejně jako druhý. Vzniká v nás takový pocit zájmu o osobu.
Může však dojít k roztrhnutí toho provazu. Lidé zjistí, že jim vlastně daná osoba vůbec
nevyhovuje. Zjistí nějakou špatnou vlastnost a informaci nezamlouvající se jejich poměrům.
Nebo je jednoduše přestane bavit jejich chování a pouto nevědomky rozdělí. Ve většině
případů vztah zničí jen jedna strana. Nebere však na vědomí, jak moc ublíží druhému člověku.
Je totiž velice těžké smířit se s tím, že pouto někdo přetrhl, ale přitom k němu chováme stále
nějaké pocity. Touha dozvědět se něco nového, zeptat se jen jak se má nebo s ním trávit čas.
Na něco takového jsme byli navyknutí a během jednoho okamžiku to vše zmizí.
Roztržení pouta většinou vede ke vzniku nenávisti. Nenávist dokáže naprosto změnit osobu
na někoho, kdo vůbec není, a ta vlastnost se s ním může táhnout až do konce života. Ať už
nenávist vznikne na straně ublíženého neboli toho, komu druhá osoba ustřihla provaz před
vlastním očima, nebo na straně člověka, jež ukončil vztah, rozhodně to není dobrá vlastnost.
Nenávist je totiž nekonečný cyklus vázající se na pouta osob. Pokud bych to měl uvést do
praxe, osoba A se mstí osobě B, ale člověk B je chráněn, milován a spojen poutem s osobou C.
Osoba C se pomstí osobě A. Tu už ale má ráda osoba D, a tak vrací ránu osobě C. Tento
cyklus se opakuje a většinou nikdy neskončí. Lidé by se měli naučit druhým více odpouštět za
jejich chyby.
Koloběh pomsty nikdy nekončí, ledaže by se člověk naučil odpustit. Nemusí s osobou
vytvářet nová pouta. Stačí jen, aby lidé vše vyřešili domluvou, vzájemnou komunikací a
nepoužívali na vše jen mstu.
Na závěr bych chtěl říct, aby se všichni moc neřídili příslovím: „Vše, co uděláš, se ti
vrátí.“ Odpuštění je pro člověka jednou z nejtěžších věcí, co by měl v životě udělat. Většina
lidí se ho moc bojí. Jen opravdu silný člověk dokáže odpustit, zapomenout, jít dál a neřídit se
minulostí.
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Klára Škvarová,

Naše tvorba

Magdalena Zíková, 1.B

Názory primy B
Už je druhé pololetí našeho školního roku. Uběhlo to jako voda a stále neměníme náš kladný
názor na toto gymnázium. Velice nás mile překvapil imatrikulační-maturitní ples. Myslíme, že
mluvíme za všechny spolužáky, když řekneme, že je to nezapomenutelný zážitek. Stužky,
medaile a květiny byly opravdu nádherné. Také nám nedávno přišly fotky. Celá třída z nich
byla u vytržení! Tímto bychom vám chtěly poděkovat, že jsme měly možnost se dostat na
tuto školu a nyní jsme jejími studenty. Rozhodly jsme se zeptat i na názory našich spolužáků.
Jaký máte názor na tuhle školu?
Spolužačka 1: Tahle škola je dobrá.
Spolužák 1: Líbí se mi tady.
A co by jste přidali nebo co se vám konkrétně líbí?
Spolužačka 1: Je tu málo výletů a mohli by přidat skříňky. Ale jinak je tahle škola super.
Spolužák 1: Nejvíce se mi líbí to, že se starší studenti hezky chovají k mladším studentům a
zase ti mladší studenti se pěkně chovají k starším studentům.
Jak se ti líbilo na plese?
Spolužačka 2: Byl fajn, jen měl pár chybiček.
A jaké například?
Spolužačka 2: Třeba ty šatny, jak jsme je měli spojené s klukama. Ale celkově to byl prostě
fajn večer.
Jak se ti líbil ples?
Spolužák 2: Bylo to super.
A co se ti líbilo?
Spolužák 2: Líbilo se mi to, že jsem si v zákulisí připadal jako nějaký herec.
Děkujeme všem spolužákům za odpovědi.
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David Kalenda, 5.B

Naše tvorba

Alkohol a mladiství – anketa
Alkohol je a vždy byl milován většinou českého obyvatelstva. Ať už víno, pivo nebo něco silnějšího, jen
ojediněle se setkáváme s případy, kdy dospělý člověk ani neochutnal jakoukoliv látku obsahující určité
procentu ethanolu.
Jak jsou na tom však mladiství a alkohol? Kolik procent mladistvých v dnešní době ještě neokusilo
chuť lihu? Na tuto otázku jsme se byli zeptat ve třídách 3. B – 25 žáků, 4. B – 17 žáků a 5. B – 18 žáků.
Výsledky jsou velice zajímavé.
V anonymní anketě jsme se ptali na tři otázky: 1.„Ochutnal/a jsi někdy alkohol?“,
2. „Požíval/a si někdy alkohol ve větším množství?“,
3. „Proč si myslíš, že lidé, zejména mladiství, v dnešní době pijí alkohol čím dál více?
– možnost zaškrtnout více odpovědí –
a) Zapomenou na problémy a stres. b) Přijdou si drsní. c) Aby zapadli do kolektivu.
d) Protože jim to doopravdy chutná. e) Jiné důvody.
Z celkových 60 žáků věkově pohybujících se mezi 13-17 roky, kteří vyplnili náš průzkum, pouze 2
neochutnali nikdy alkohol. 32 studentů, což je více jak polovina tázaných, již byli pod vlivem a požili
větší množství.
Zajímavé byli také vlastní odpovědi studentů na 3. otázku. Studenti z 3. B si myslí, že lidé pijí více
alkohol, protože se bojí pana profesora Staňka, a protože jsou hloupí. 4. B odpověděla, jelikož to jsou
idioti, a že mají potřebu a chtíč zkoušet nové věci. Mladiství z 5. B si s odpověďmi vyhráli nejvíce.
Hojně psali, že se lidé chtějí pobavit. Dále že se chtějí uvolnit, dělají ze sebe borce, individuální důvody,
lépe se po něm tancuje, holky/kluci jsou po požití hezčí a poslední odpověď, že jsou to idioti. Také zde
byl jeden názor, že není pravda, že mladiství pijí alkohol, což však naše anketa celkem vyvrací.
Poslední bod, který anketa sledovala, bylo zjištění, zda lidé vyplňují vše, na co se v anketě ptá. Pouze 9
lidí vyplnilo kolonku třída, z toho 6 bylo z 3. B. Překvapivé je, že 7 osob, které vyplnilo kolonku třída,
nikdy nepilo větší množství alkoholu.
Pro přehlednost anonymních odpovědí studentů si můžete prohlédnout grafy na další stránce.

16

Katka Kukolová, 6.B

Zdravé svačiny

Kokosové muffiny s Coconelou
Dneska si ukážeme recept na kokosové muffiny, které vás zasytí, pohladí vaše chuťové buňky
a rozhodně překvapí nejednoho odpůrce zdravého jídla. :)
Péct budeme z celozrnné mouky, která má své specifické vlastnosti (dezerty z ní nejsou tak
jemné a “vyběhlé”) a chuť (po upečení není neutrální, ale mírně nahořklá). V případě, že na
ni nejste zvyklí a nechcete do muffinů použít typickou “bílou” mouku, doporučuji vám koupit
mouku hladkou špaldovou, která je výborným kompromisem - je zdravější než běžná
pšeničná mouka a zároveň se s ní skvěle peče.

Na 12 muffinků budeme potřebovat:



1 hrnek celozrnné (nebo hladké špalkové) mouky



Půl hrnku strouhaného kokosu



1 hrnek mléka



1 vaničku tvarohu



2 vajíčka
17



3 lžíce javorového sirupu



Hrst rozinek (nebo jiného oblíbeného bobulovitého ovoce)



Kokosové chipsy



Půl balíčku prášku do pečiva

Postup:
Nejprve si předehřejeme troubu na 160°C. V míse si pak smícháme mouku s kypřícím
práškem, kokosem a ovocem, dobře promícháme a přidáme všechny mokré ingredience mléko, tvaroh, vajíčka a javorový sirup. Vznikne nám jemné, tekutější těsto, které bude díky
tvarohu i po upečení trošku mokřejší, takže se nebojte, že by muffinky nebyly upečené. Nyní
si nachystáme košíčky. Já volím silikonové, protože po upečení od nich muffinky půjdou
lehce dolů. V případě, že budete používat papírové, počítejte s tím, že kvůli absenci oleje se
bude těsto papíru “držet”, a tak bude potřeba nechat muffinky odstát (dávám je na noc do
ledničky). Do každého košíčku si nalijeme těsto a pak už nám jen zbývá ozdobit každý z nich
kokosovými chipsy. Jakmile máme i tento krok hotový, dáme je péct na 15 minut. Chipsy
nám zezlátnou a budou krásně křupat, muffinky trochu povyrostou a provoní celou kuchyň.
Po vychladnutí si je můžeme užívat třeba s tvarohem, jogurtem nebo s Coconelovým
přelivem. :)
Přeji vám dobrou chuť! Pokud se vám recept líbil a chtěli byste objevovat další zdravé
recepty, neváhejte se mrknout na můj web: www.katefit29.blogspot.cz !
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Tipy na výlet
Kateřina Nováková, 7.B

Nudíte se? Nemáte žádné plány na víkend? Máte volno a nebaví vás se jen flákat doma na
gauči? Učitelé se nad vámi smilovali, nedali vám žádné domácí úkoly a vy najednou nevíte co
s neočekávaným volným časem? Nebo prostě jen chcete zažít trochu zábavy? V naší nové
rubrice „Tip na výlet“ vám nabízíme řešení.

Úniková hra

Důležitá je spolupráce a schopnost
komunikace. A když se všechno sejde, jste
opět venku. V místnosti si určitě užijete
spoustu zábavy, zlepšíte schopnost
spolupráce, proto jsou tyto hry často
využívané jako teambuilding.

Slyšeli jste někdy slovní spojení úniková hra?
Jestli ne, tak se vám to nyní pokusím ve
stručnosti přiblížit. Princip je v podstatě
velmi jednoduchý. Skupina 2-6 hráčů si na
internetu zarezervuje volný termín. Na
místo je však lepší dorazit s předstihem,
abyste dostali potřebné informace před
začátkem. Následně vstoupíte do místnosti,
která je vždy tematicky zařízena.
Různorodost témat je obrovská, je na vás,
zda si budete pomáhat Sherlocku
Holmesovi, hledat ztracený drahokam
z koruny Karla IV. nebo utíkat
z protiraketového krytu. Poté se dveře
zavřou a je pouze na vás, zda se v časovém
limitu dokážete dostat ven. Společně
hledáte indicie, řešíte hlavolamy, plníte
úkoly…

Mezi nevýhody by se dal zařadit fakt, že
každou hru lze absolvovat pouze jednou,
protože pak už byste znali všechny
mechanismy, ale vzhledem k tomu, že
jenom v Praze je takovýchto her více než 30,
tak to zas takové mínus není. Pak dalším
záporem může být pro některé lehce vyšší
cena, ale tak pro jednou…
Říká se, že opakování dělá mistra, ale ani
úplný začátečník se neztratí.

19

Matěj Jureček, 8.B

Matějovy črty
Tip na knihu

Ruskému spisovateli ukrajinského původu se po
třiceti letech konečně podařilo vydat jeho,
tentokrát nejlepší dílo! Řeč je o Michailu
Bulgakovovi a mistrovském dílu Mistr a
Markétka. Dokončil román už v roce 1940, ale
protože byl v tehdejším SSSR zakázán, byl
schopen ho v Rusku vydat až nyní, v roce 1973.
Byl vydaný již v roce 1966, ale dnešní verze již
není cenzurovaná, jako tehdejší byla.

ještě část o Ivanu Bezdomovci, politickém
básníkovi, kterého konfrontace s Ďáblem a jeho
svitou dovedla do ústavu pro duševně choré a
zdá se, jako bychom se na celý příběh dívali jeho
očima.
Bulgakov zdánlivě píše sám o sobě, o svých
zklamáních s režimem (na jehož popud po
zakázání jedné jeho divadelní hry původní verzi
románu spálil, stejně jako Mistr spálil díky
kritikám svůj román o Pilátu Pontském) a sám
sebe ukazuje hned v několika postavách.
Primárně se ztotožňuje s Mistrem. Spisovatelem,
kterého potkal stejný osud a který do světa
kolem jakoby nepatří. Ale je tam také nápadná
spojitost i se samotným Pilátem. V příběhu není
Pilát vykreslený ve špatných barvách jako ten,
kdo odsoudil Ježíše na smrt, spíše jako
mnohovýznačná postava člověka, který je sám
konfrontován se skutečností, že díky tlaku
ostatních poslal na smrt jediného člověka, který
by mu porozuměl a který dokázal zahnat jeho
bolesti a útrapy z Jeruzaléma, což bylo město,
které ze srdce nenáviděl. A nakonec se
ztotožňuje i s básníkem Bezprizorným, který
nám celý příběh líčí.

Román je na téma mystiky pojící se s
evangelii a myšlenkou ďábla a dobra a zla. Také
se v něm objevuje motiv Piláta Pontského, jako
metafora k životu obyčejného člověka, který je
většinu času na nesprávném místě a je
okolnostmi donucován k činům, které by on sám
nikdy nedovolil. Reaguje na dobovou ruskou
společnost, stejně tak jako na společnost a
jedince obecně a dává nám nový pohled na
křesťanství a evangelia. Je to mnohovrstevnatý
román, který spojuje jak problémy pro autora
osobní, tak i problémy s dobovou společností,
stejně tak i prapodstatu, účel a konec lidské
existence.
Děj je rozdělený na několik částí, kdy
čtenář nikdy úplně přesně neví, která je
nejdůležitější, protože všechny mají vlastní váhu
a ke konci se všechny spojí dohromady. Jedna
část pojednává o magickém a absurdním řádění
posluhovačů Ďábla v Moskvě, kde autor
rozebírá hlavně porevoluční stalinistické Rusko
(udavačství, v domovech se bez jakékoliv příčiny
objevují cizí valuty, lidé záhadně mizí z bytů,
apod.). Další část hledí na Bulgakovův výklad
procesu a ukřižování Ježíše Nazaretského (v
románu pojmenován Ješua Ha-Nocri), kde autor
ukazuje střet politiky, lidské slabosti a čirého
dobra. A třetí část nakonec popisuje romantický
vztah mezi Mistrem, spisovatelem, který píše
román o Pilátu Pontském (Bulgakov dává najevo,
že se jedná o týž příběh, se kterým nás seznámil
už předtím) a jeho partnerkou, Markétkou,
která Mistra hluboce miluje. Dala by se začlenit

Velmi zajímavá postava je i Ďábel samotný.
Není vůbec jasné, je-li to vůbec postava stojící
na straně zla. Naopak se zdá být hybatelem
událostí a neodvratným osudem, který našim
hrdinům spíše přeje, než aby doufal v jejich
věčné zatracení. To on ale poukazuje na lidi
dnešní doby, kteří, jak se v knize jednou zmínil:
„se ani se svými tramvajemi, autobusy i telefony
nezměnili; jsou všichni pořád stejní, stejně lační
a nenasytní moci a peněz“.
Všechny příběhy se ale nakonec ke konci
spojí v jeden a čas i prostor se stanou
nevýraznými skutečnostmi, kdy Mistr a
Markétka spolu odejdou do věčnosti, stejně jako
Pilát konečně dostane nekončící čas se svým
vězněm Ha-Nocrim, aby s ním mohl navždy
promlouvat.
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Těšíme se na vás v příštím čísle Detašáku!
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Důležitá data
9.4. (st)

Konzultace – 16:00
Třídní schůzky – 17:00

12. 4. (st)

Výuka podle pátečního rozvrhu

13. - 17. 4.

Velikonoční prázdniny

18. a 20. 4. (út + čt)

Přijímací zkoušky

12. - 19. 5.

Výměnný pobyt našich studentů v
Německu
22

23

