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Kdy bude vakcína na koronavirus? 
 Vědci začínají být vesměs spíše op7mis7č8 
vzhledem k současné situaci ohledně vývoje vakcíny. 
Díky „závodu“ o vakcínu mezi mnoha firmami dochází 
to7ž k tomu, že by úspěch a s ním i vakcína mohla 
přijít v rekordním čase. 
 Pouze pár měsíců po iden7fikaci nového 
koronaviru se rozběhla řada projektů výzkumu 
očkování. Samozřejmě není divu, protože úspěch 
bude znamenat pohádkové zisky, vzhledem k 
následkům, které ve světě virus napáchal a pořád 
ještě páchá. Jako s každou vakcínou se však není 
radno radovat moc předčasně, ostatně je tu SARS či 
MERS, tedy velcí příbuzní nového typu koronaviru, a i 
po letech na ně očkování není. I když srovnávat 
pandemii současného koronaviru s předchozími 
„lokálními epidemiemi“ nemoci SARS či MERS moc 
nejde. 
 Tempo výzkumu je ale opravdu nevídané. 
Různé společnos7 jako například Inovio nebo Pfizer již 
začaly s testy na lidech. Výzkumníci v Oxfordu zase 
říkají, že by látku pro nouzové použi8 mohli mít 
hotovou už v září. V Izraeli pak vyvinuli látku, která 
uspěla v testech na opicích. Výzkum vakcín přitom ale 
běžně trvá roky, ne-li dese7le8. 
 Každá očkovací látka musí být velmi pečlivě 
otestována. Hlavním a primárním cílem je v 
současnos7 u testů na lidech hlavně prozkoumat spíše 
bezpečnost experimentální látky než její účinnost. Ve 
výsledku musí být jisté, že chrání před 8m, čím má, a 
že nemá žádné vedlejší účinky. Mnohé výzkumy to7ž 
na vedlejších účincích jistě ztroskotají. 
 Vítěz tohoto závodu však jistě vyhraje pořádný 
„balík“, protože před koronavirem se budou ch8t 
chránit skoro všichni, což znamená potencionálních 8 
m i l i a r d k l i e n t ů , k t e ř í b u d o u p o t ř e b o v a t 
pravděpodobně více než jednu dávku. S 8m se ale pojí 
další problém týkající se výroby. Ta společně 
s nás lednou logis7kou vakcíny bude to7ž 
představovat vcelku komplexní problém, který se 
bude muset vyřešit. 
 Komplikací na cestě k účinnému očkování je 
tedy ještě celá řada. I přes různá op7mis7cká 
prohlášení různých vědeckých týmů či studií by se ale 
nemělo zapomínat, že vakcínu nemůžeme brát jako 
samozřejmost, která by se měla stát do konce roku či 
poloviny příš8ho roku realitou. 

Ondřej Houdek

Roušky povinně, my vám je ale 
nezajis@me 

Svět se v době koronavirové krize ocitl ve 
velkých problémech. Po rozšíření viru začaly 
umírat 7síce lidí, ekonomiky jednotlivých 
států se tříš7ly. Vláda se potýkala 
s problémem, jak tuto nemoc zastavit. A tak 
přišel nápad s rouškami. Jejich povinné 
nošení pro zabránění šíření. Hezký nápad, 
určitě i účinný. Kde máme ale takové roušky 
vzít? Důležitost ochranných pomůcek byla 
podceněna, v době šíření nebyly k dispozici. 
Logicky. Mohlo nám být jasné, že Česká 
republika nebude jediný stát, který je 
požaduje. Na naší planetě existují i jiné 
země než ta naše. I tam mají podobné 
problémy. Přišlo ale nařízení povinného 
nošení a roušky stále chyběly. Převedeno 
do lidského jazyka: v logis7ce stát selhal. 
Lidé pak museli být krea7vní a začít šít 
ústenky doma. Naše spása. Mnohem horší 
situace byla ve zdravotnictví. Nejdůležitější 
osoby krize sužoval také nedostatek. A 
vrchol? Nákupy roušek v Číně. Za ne příliš 
výhodných podmínek. Přesto to ale 
nestačilo, v době, kdy to bylo nejvíce 
potřeba, ochranné pomůcky prostě nebyly. 
Ačkoliv svět řeší závažnou pandemii, 
poli7cké manévry bohužel zůstávají. Nápad 
s rouškami byl skvělý, dle mého názoru 
jsme zredukovali počet nakažených. A 
provedení? To už lehce vázlo. Jak je vůbec 
možné, že vláda nařídí něco, co občané ani 
nemohou splnit? Smí se to? 

Vojtěch Novák



Socioekonomické dopady koronavirové krize 

Krize způsobená koronavirem je pomalu u konce. Teď nás ale čeká o to těžší fáze vracení se 
zpět do normálu a nebude to vůbec jednoduché. Všechna opatření do velké míry poškodila 
dosud růstovou ekonomiku jak naší země, tak většiny světa. Použil bych poupravený citát 
z filmu Pelíšky: „A živnostníci nebudou mít co žrát.“. Ti jsou ze všech skupin zasaženi asi 
nejvíce.  Do toho všeho si navíc museli ještě donedávna zařizovat přizpůsobení 
k elektronické evidenci tržeb. To jim ale poli7ci nakonec odložili. A co ekonomika ve světě? 
Americké akcie zažily další „černý pátek“ kdy 23.3.2020 byla jejich cena vůbec nejnižší za 
polední 4 roky. Někteří včetně mě ale čekali na ještě větší pokles a proto jsme možná 
promeškali životní nákup, který by nám zajis7l bezstarostný život. No co, třeba se to bude 
opakovat i při tolik spekulované druhé vlně nákazy, která by měla udeřit na podzim. Ropa 
též zaznamenala velice kuriózní stav. A to konkrétně když 21.4.2020 její cena nabyla 
nega7vních hodnot. To znamenalo, že kdo prodával ropu, tak musel kupujícímu ještě 
zapla7t. Tento den se dozajista zapíše do ekonomických učebnic a historie jako takové.  
Jedním z kladnějších dopadů může být aktuální nutnost podpory tuzemských produktů. 
Téma, o kterém se mluvilo již dlouho, se konečně dostalo do popředí. Kampaně na nákup 
domácích surovin a produktů jsou slyšet všude. Vláda dokonce mluví o uzákonění 
minimálního množství Českého zboží v obchodech. Otázka je, jaký by to mělo dopad na 
ceny, nemyslím si, že pozi7vní a to by se národu šetřílků určitě nelíbilo. A když už nám 
koronavirus nepřinesl po ekonomické stránce moc dobrého, myslím si, že karanténa 
mnohým lidem, včetně mě, prospěla. Nabídla nám tolik cenný čas a bylo a je pouze na nás 
jak ho využijeme, s rodinou nebo třeba k osobnímu rozvoji. Žákům a studentům ukázala i 
jinou formu vzdělávání. A sep7mánům umožnila už se tolik nesoustředit na předměty, které 
už v životě neuvidí. Závěrem bych řekl, že vše špatné je k něčemu dobré.  

Michal Pastrnek



Co se rozumí odpovědností v době pandemie? 
Odpovědnost v době pandemie je v dnešní době jedno z nejskloňovanějších spojení slov. Mnoho z nás se ptá, jestli 
by se věci měly jinak, kdyby lidé kladli větší důraz na prevenci, kdyby se kdejaká opatření přijala dříve a jak by to teď 
vypadalo, kdyby všichni dodržovali doporučená pravidla.  Co se však rozumí odpovědnos8 v čase pandemie? Je to 
nošení roušky, dodržování karantény, nevycházení ven, zákaz cestování či něco dalšího? Může fungovat jeden vzorec 
pro všechny státy, oblas7, města, lidi? Kdo určuje, co je a není správně?  

Co je to vlastně odpovědnost?  

Wikipedie říká, že odpovědnost je široký právní, morální a e7cký pojem, který označuje ručení osoby X za nějakou 
věc či jednání Y, případně před nějakou instancí Z. Dle mého názoru si tuto definici můžeme zjednodušit na prosté: 
člověk si nese odpovědnost za své činy.  Člověk nesmí být sobec, musí myslet na druhé, v období pandemie obzvlášť. 
To, že si nemyji ruce, nenosím roušku, která je nakázána, protože se mi jednoduše nechce, není v tuto chvíli pouze 
mým problémem a mojí nezodpovědnos8. Ohrožuji lidi kolem sebe, kteří sice roušku mít mohou, ruce si myjí, snaží 
se dodržovat odstupy a vezmou si rukavice, když si kupují rohlík a dávají ho do tašky, ale pokud já budu bezohledný, 
nezakryji si pusu rukou a nakašlu do zmíněných rohlíků, může snaha ostatních být sebevětší a přesto, když to 
přeženu, bude marná. V tomto případě zřejmě pla8 známý citát, poprvé použitý v knize Tři mušketýři od Alexandra 
Dumase st., Unus pro omnibus, omnes pro uno neboli jeden za všechny, všichni za jednoho. Dokud se jednotlivec 
nenaučí respektovat dalšího jednotlivce a nebude respektovat určitá pravidla, tak toto souvě8 nemůže nikdy pla7t 
v pozi7vním slova smyslu. Proč jsou lidé bezohlední? Neměli bychom se starat jeden o druhého?  

Máme štěs8. Žijeme v 21. stole8. Většina států má vyspělý systém zdravotnictví, dostupnou péči, tak proč jí 
nevyužít? Disponujeme možnos8 rozhodovat za své činy, můžeme pomáhat druhým. Jediné, co k tomu 
potřebujeme, je odpovědnost a lidský přístup. Stěžujeme si, že důchodci nenosí roušky, když jsou nejohroženější 
skupinou obyvatel vzhledem k pandemii COVID-19, ale kolik z nás si umyje ruce, když přijde domů, nasadí si 
rukavice, než dá rohlík do tašky a snaží se kupříkladu s nedostatkem roušek něco dělat? Kolik z nás nabídlo náhradní 
roušku právě tomu důchodci, o kterého se třeba nemá kdo postarat a nikdo mu tuto informaci nesdělil? Zamyslel se 
někdo nad 8m? 

Některá opatření mohou být považována za přehnaná. Jak by ale situace vypadala v Číně či Itálii, kdyby se 
nezavedla? Jak vysoká by byla čísla zemřelých? Zmíněná Itálie se i přes tato omezení nacházela na pokraji kolapsu 
zdravotnictví a já se ptám, dá se udělat něco víc než kompletní zákaz vycházení, cestování a několikametrových 
rozestupů ve frontě do supermarketu?  

Prvotním faktorem pro fungování zmíněných opatření je dodržování. Není tajemstvím, že se na každém místě najde 
skupina, která se bude snažit obejít pravidla. Česká republika není výjimkou. Měli jsme vyhlášenou celostátní 
karanténu, ale přesto se našli jedinci, kteří byli schopni v dese7 lidech sedět v parku, nechat kolovat láhev levného 
vína a ujídat sušenky. Jiní nechávali tajně otevřené hospody. Další nenosili a nenosí roušky. Nikomu z nás nebylo 
příjemné sedět dva týdny doma, nemoct navš8vit oblíbenou kavárnu, zajít si do kina nebo vyjít ven bez toho, aniž 
bychom museli mít zakrytá ústa a nos. Nevěděli jsme, kdy budeme mít řešení tohoto problému. Pandemie COVID-19 
není bohužel záležitos8, která se vyřeší za měsíc. Je to komplexní problém, který ovlivňuje životy nás všech. Čím 
dříve si každý člověk uvědomí, že situace je vážná a přistoupí na nařízení vlády, 8m rychleji se vše vyřeší. Budeme se 
moct vrá7t k normálnímu každodennímu životu. Pozvolna, ale přeci. O důležitos7 dodržování nařízení informují 
mladší generace hlavně influenceři, kteří skrz své účty na sociálních sí8ch píšou příspěvky a natáčejí videa s touto 
téma7kou. Je důležité, aby se mediálně známé osobnos7 zapojili do propagace vládních nařízení?  

Za další důležitý faktor je považována tolerance. Není to jednoduchá situace. Je nová, složitá pro nás všechny–ať už 
mluvíme o obyčejných občanech nebo představitelích vlády, kteří rozhodně nejsou v jednoduché pozici. Zodpovídají 
za vyřešení takové situace. Musí včas a hbitě reagovat na aktuální dění. Snaží se dělat rozhodnu8, která mají zajis7t 
zastavení šíření viru v co nejkratším časovém úseku a která se ne vždy setkají s pozi7vním ohlasem a mohou být 
kri7zována, ačkoliv mohou být/jsou přiměřená a mají za účel nás chránit. Spoustu z nás si stěžuje na neschopnost 
vládních představitelů našeho státu zajis7t dostatek an7bakteriálních gelů, respirátorů nebo roušek. Jak schopní 
bychom byli my? Zvládli bychom je zajis7t pohotově? V této situaci se ukázala neskutečná vlna solidarity. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%25C3%25A1vo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mor%25C3%25A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Etika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%25C3%25A1vo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mor%25C3%25A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Etika


Lidé dobrovolně a zdarma šijí roušky, přidávají na facebookové zdi „recepty“ na výrobu domácího an7bakteriálního 
gelu, snaží se pomáhat. Vzniká množství projektů. Internetem se šíří jednoduché, ale výs7žné heslo: moje rouška 
chrání tebe, tvoje rouška chrání mě. Tímto jsem navázala na svůj další bod, a to vzájemnou pomoc. V čase pandemie 
je obzvlášť důležité, abychom drželi při sobě. Může to znít jako klišé, ale není nic těžšího pro člověka jakožto tvora 
společenského, než být zavřený doma, sám, případně s pár členy rodiny, několik desítek dní vkuse bez možnos7 času 
sám pro sebe nebo návštěvy přátel. Je důležité se „socializovat“ na dálku. Pus7t si online lekci pilates, sdílet recepty, 
zavolat tetě. Zeptat se, jestli něco nepotřebuje. Dovézt prarodičům nákup, protože oni sami se bojí vyjít z bytu. 
Musíme dbát i na své mentální zdraví. Je důležité se starat o to fyzické, ale pokud nejsme v pořádku psychicky, může 
to být úrodná půda pro obávaný koronavirus. Rozvíjejme se v činnostech, na které v běžném životě nemáme energii 
nebo čas. Přemýšlejme. Co pro sebe můžeme udělat? V čem se můžeme vzdělávat? 

Odpovědnos8 se nerozumí pouze dodržování pravidel, ale také jejich sledování. Situace se mění každou minutu. 
Musíme být obezřetní, sledovat zprávy, číst oficiální stránky vlády České republiky nebo jiné relevantní zdroje. Dávat 
pozor na změny. Informovat sebe, ale i jiné, speciálně starší generace. Sdělit jim, že mají vyhrazený konkrétní čas na 
nákupy potravin, že se vyhlásila celostátní karanténa a další. Musíme být zodpovědní. Pokud máme příznaky 
nemoci, víme, že jsme byli v kontaktu s někým nakaženým, máme pozi7vní test, musíme to okamžitě nahlásit. Sdělit 
to osobám, se kterými jsme v poslední době přišli do styku. Být v domácí karanténě nezbytně nutnou dobu, dokud 
výsledky testů nebudou nega7vní. V případě zhoršení průběhu nemoci si zavolat pomoc. Není ostuda být nemocný. 
Je ostuda být nezodpovědný a vědomě šířit virus dál. V případě nemoci COVID-19 mohu mít kašel a zvýšenou 
teplotu, pro jiného člověka to může znamenat těžké dýchací problémy. Pro osoby s nemocemi kardiovaskulárního 
systému nebo s rakovinou je to život ohrožující okolnost. Mnohokrát zmínění senioři jsou jedna z nejrizikovějších 
skupin. Nesmíme ale nabýt dojmu, že mladých lidí se to netýká. Týká se to nás všech bez výjimek. Buďme ohleduplní 
vůči sobě i jiným. V Evropě máme oběť pandemie, které bylo pouhých šestnáct let. Byla by situace jiná, pokud by 
všichni dodržovali pravidla? Je to vůbec možné? 

Odpovědnost v čase pandemie by měla být více diskutována. Lidé mohou svých chováním a postoji ovlivnit průběh 
šíření nemoci a 8m zásadně ovlivnit budoucí dění. Je důležité, aby si jedinci mezi sebou pomáhali a informovali se. 
Kde lze přijít k informacím? 

Vyřešit pandemii můžeme z velké čás7 svou odpovědnos8. Musíme dodržovat zásady běžné hygieny. Nosit ochranné 
pomůcky. Pomáhat ostatním. Podporovat pracovníky ve zdravotnictví nebo obyčejné prodavačky potravin, které též 
stojí v první linii a je jimi často opovrhováno, jakožto lidmi s „podřadným“ povoláním. Zajímat se o aktuální dění. 
Tolerovat chyby vládních představitelů i naše. Převzít situaci případně do svých rukou-vyrábět roušky, an7bakteriální 
gely, nakoupit starším obyvatelům potraviny. Neexistuje jeden vzorec toho, co je a není správně, ale každý z nás by 
měl vyvinout maximální snahu v boji s 8mto problémem.  

	 

	 	 	 	 Karolína Vaňoutová



Sportování v karanténě - Jak na to? 
Pandemie Coronaviru ovlivnila běžný život nás všech. Opatření se nevyhnula ani sportoviš8m a 
samotným sportovcům, a ačkoliv je již většina fitness center a všelijakých sportovních areálů 
otevřena, mnozí z nás jistě nechtějí zvyšovat riziko nakažení jejich návštěvou. Jak se ale bez posiloven 
udržet v kondici? Poradím vám! 

Běhání jako nejjednodušší prostředek 

Jestli už vás to doma jednoduše nebaví a chcete začít se sebou něco dělat, nebo pouze potřebujete 
změnit svůj denní režim, který je u mnohých z nás v této době pořád stejný, začněte s během. Nic 
speciálního k tomu nepotřebujete. Vystačíte si se sportovním oblečením, vhodnou běžeckou obuví a 
případně nějakou aplikací, která bude zaznamenávat váš výkon. Nezáleží na tom, kolik uběhnete a za 
jaký čas. Výhra už je jen to, že se vykopete ze svého domova a zasportujete si. Nejenže zlepšujete 
svou fyzickou kondici, kterou jste během karantény nijak nemohli trénovat, také si ale perfektně 
pročis8te hlavu a přijdete na jiné myšlenky. Při běhu zkrátka neřešíte, co bude dál a jak se 
pandemická situace vyvíjí.  Ti, kteří to se sportem myslí opravdu vážně, mohou zkusit běhat 
s rouškou. Uvidíte, že to je pořádná fuška. Stačí pár metrů a už jste pořádně zadýchání. Plíce se vám 
ale při tomto způsobu běhání krásně roztáhnou a výsledkem může být i zvýšení jejich kapacity. To 
znamená, že až pak půjdete sportovat bez pokrývky úst, dosáhnete vyšší výkonnos7 a nebudete tolik 
zadýchaní. 

Kola, brusle, koloběžky 

Komu běhání připadá nudné nebo má pocit, že tolik neuběhne, může zkusit některé alterna7vy. 
S kolem dojedete podstatně dál a vyjížďku můžete spojit i s nějakým výletem do přírody či po 
památkách. Na bruslích nebo koloběžce se zas parádně jezdí v parku po asfaltu, čas vám tam bude 
u8kat mnohem rychleji. Pokud jste v ježdění už opravdu dobří, můžete s koloběžkou nebo 
skateboardem zajet i do nějakého skateparku a ukázat tam, co umíte. V dnešní době také můžete 
využít různých elektrických kol nebo koloběžek, takže se snadno dostanete i na vzdálenější místa a 
ani vás to nebude stát tolik energie. 

Posilování s vlastní vahou 

Pochybuji, že většina z nás má nějakou domácí posilovnu se stroji, na kterých bychom mohli 
pravidelně trénovat. Naštěs8 ale existuje spousta posilovacích cviků, ke kterým absolutně nic 
nepotřebujete. Kliky, sklapovačky, dřepy, „prkno“, výpady, jóga nebo různá stabilizační a koordinační 
cvičení. Je toho opravdu spousta, stačí jen zapátrat. Na internetu existuje spousta stránek, článků a 
videí, ve kterých jsou cviky detailně popsány, abyste při nich nedělali žádné chyby. Cvičení s vlastním 
tělem navíc přispívá ke správnému držení těla, zlepšuje naši stabilitu, ohebnost. Dalším velkým 
plusem je, že takto cvičit se dá opravdu kdekoliv. Na zahradě, v parku, v obýváku nebo ve sklepě. 
Stačí vám prostor přibližně 3x2 metry a samozřejmě chuť jít do toho. Pro pokročilejší je zde možnost 
si posilování z8žit různými expandéry, švihadlem, hrazdou nebo se zkuste domluvit s některým ze 
známých, hodně cviků je to7ž i pro páry. Možnos8, jak se udržet v kondici i s omezenými prostředky, 
je spoustu. Tak hodně štěs8, ať jste po pandemii silnější než před ní. 

Šimr Jan



Obyčejný den v neobyčejné době 
 
Zhruba od půlky března jsme doma kvůli koronaviru. Ještě donedávna bylo 
všechno zavřené a nic se nedělo, každý další den byl jen kopií předešlého. 
Jeden mi ale přeci jen utkvěl v paměti. 

Ráno jsem jako vždy vstal, teď alespoň můžu o něco později, a vyrazil se 
zalepenýma očima směrem do kuchyně, abych se nasnídal. Jenže lednice 
prázdná. Nikam se mi nechtělo, ale umřít hlady taky ne. Takže změna plánu. 
Rychle do koupelny, trochu se opláchnout, obléknout a šlo se, v té době 
pochopitelně s rouškou na obličeji, zakuklený jako ninja. 

Už jsem měl nakročeno dovnitř do obchodu, když v tom mě někdo velmi 
přísným tónem napomenul:  

„Hele ty mladej, nevidíš ceduli? Do deseti tady nemáš co dělat, pokud ti není 
nad 65.“  

Kouknul jsem tedy na ceduli a došlo mi, že o tom někdo mluvil v televizi, ale 
kdo se v tom má vyznat. Tak jsem se zase otočil na podpatku a vyrazil směr 
domov.  

Do deseti hodin mi zbývala ještě hodina, a tak jsem se rozhodl ji využít 
k učení. Tento ambiciózní plán ale nevyšel, protože jsem se nemohl soustředit 
na nic jiného než na můj hladovějící žaludek.  

Seděl jsem u stolu a snažil se pochopit alespoň jeden příklad z fyziky, a v tom 
mi mobil ohlásil 10.00! Zaradoval jsem se a běžel se obout. Najednou se 
v blízkosti rozezněl mohutný zvuk, skoro jako sekačka, ale pořád jako by se 
ke mně blížil. Dovázal jsem tkaničku a otevřel vchodové dveře. V tu chvíli mi 
došlo, že ten hluk nebyla sekačka. 

Na chodbě u schodiště stála postava ve žlutém obleku, s dýchací maskou a 
hadicí rozprašovala dezinfekci. Nestačil jsem ani pípnout, a byl jsem okamžitě 
celý promočený.   

Zalezl jsem rychle do bytu a běžel si vypláchnout oči, které pálily jako čert. 
Kromě toho jsem byl celý nasáklý anticovidem, takže jsem byl cítit jako láhev 
slivovice. Musel jsem se celý převléct, a jak jsem byl celý vykolejený, vyrazil 
jsem pak do obchodu pro změnu bez roušky. Samozřejmě jsem si to uvědomil 
až v půli cesty, takže jsem už začal vážně šílet.  

V půl dvanácté jsem se konečně dostal do obchodu. Jenže se objevil další 
problém. Kde nic, tu nic. Regály prázdné. Našel jsem alespoň dvě čínské 
polévky a rohlíky. 

Když jsem došel se svým „velkolepým“ obědem domů, začala akorát online 
hodina. Stále jsem byl hladový, a navíc jsem měl za úkol splnit celý seznam 
prací, než přijdou rodiče. Jsem ale muž do nepohody, tak jsem popadl koště, 
dal si notebook na židli na kolečkách a posouval si ji z pokoje do pokoje a při 
tom zametal. Ještě štěstí, že jsem nemusel mít zapnutou webkameru. 

Když to celé konečně skončilo, sedl jsem ke své polévce, ze které se ale za 
tu dobu staly studené špagety. Bylo mi to ale úplně jedno. 

Ten den jsem si uvědomil, jak moc se těším na školní jídelnu a jednoduchost 
školních dní.  

Tomáš Pecák



„...důvěrně mu sdělil, že si ze své výpravy přiváží pravou, 
v Evropě za@m neznámou asijskou chřipku.“ 

Tato věta je z jedné divadelní hry Járy Cimrmana. Lijavec, jak se toto dílo jmenuje, je 
z roku 1982 a tento samotný citát dostává v dnešní těžké době úplně jiný rozměr. Jak 
by řekl Baron Ludwig von Úvaly u Prahy z Afriky (divadelní hra): „Páni Svěrák a 
Smoljak byli prosíravý." Během koronavirové krize byla divadla zavřená. NaštěsX, pro 
všechny cimrmanology, jsou všechny hry z ruky tohoto českého génia dostupné na 
internetu a tak si kulturu můžeme užít i v pohodlí domova. 

Kdo to vlastně byl Jára Cimrman? Tato otázka je stejně absurdní, jako kdybyste se 
ptali, jestli je papež katolík. Jára Cimrman je to7ž největší český génius. Vynikal, jak 
sám dost často tvrdil, naprosto ve všem. Byl jedním z největších českých drama7ků, 
básníků, hudebníků, učitelů, cestovatelů, filozofů, vynálezců, vědců, kriminalistů a 
sportovců své doby. Narodil se ve Vídni mezi lety 1869 až 1974. Jeho rodiči byli Čech 
Leopold Cimrman a Rakušanka Marlen Jelínková. On sám se však cí7l bý7 Čechem, o 
čem vypovídá i jeho zápis v deníku, kde vyjadřuje touhu: „uvidět svou vlast 
Böhmen". 

Nejznámější určitě budou jeho hry, které se od roku 1967 nepřetržitě hrajou na 
scéně Divadla Járy Cimrmana. Celkově se jedná o patnáct jedinečných her. Divadelní 
představení se vždy skládá z přednášky o Cimrmanově životě, po přestávce poté 
následuje samotná hra. DJC se dlouhodobě řadí mezi nejznámější a nejoblíbenější 
divadla na území České republiky. Vypovídá o tom i to, že sehnat lístky na jednotlivá 
vystoupení je takřka nemožné, jakmile se zahájil prodej, tak je většinou hned 
vyprodáno. 

Proč vám to celé tak sáhodlouze vypravím? Protože si myslím, že není nic lepšího, 
než si nějakou cimrmanovskou hru v této době pus7t. Tento typ humoru, který 
dvojice Smoljak Svěrák psala, je velmi inteligentní a člověk se u toho zasměje a 
zapomene na koronavirové problémy. Ano, není to úplně pro každého a člověk si k 
tomu musí najít cestu. Humor je velmi často stavěn na hravost českého jazyka. Takže 
každému, kdo se doma nudí, vzkazuji: nebojte se si to pus7t. Věřím tomu, že každý z 
vás si k Járovi najde cestu 

MarUn Čáslavský

 Ahoj babuš! 
Jak se v těchto dnech máš a    jak se má naše kočička? 
U nás se například máme celkem  fajn, situace se jen a jen 
zlepšuje. Co jsem koukal, vy na Slovensku jste to podchytili krásně. Snad 
se co nejdříve dočkáme otevření hranic. Už to jsou 4 měsíce, co jsem u 
tebe naposledy byl. Taky ti tímto dopisem chci popřát všechno nejlepší k 
únorovýmu svátku! Všichni na tebe myslíme. 

Tvůj vnouček Ondra Hotový



Recenze - film Requiem za sen  
Najednou strašně moc volného času, jak ho 
doma využít a vyhnout se nudě? Já jsem si jako 
jednu z ak7vit, na kterou za normálních 
okolnos8 nemám moc času, vybrala sledování 
filmů, jako ostatně asi skoro každý v této době. 
Po zhlédnu8 snímků jako je Klub Rváčů, Million 
Dollar Baby či Gran Torino, byla pomyslná laťka 
nastavena poměrně vysoko. Nevěřila jsem, že jí 
může něco překonat. Pak přišlo Requiem za 
sen. Tenhle film mě absolutně, lidově řečeno, 
vyždímal, a po závěrečných 7tulkách hodil do 
takové směsice pocitů beznaděje, zoufalství a 
smutku, že jsem se z toho vzpamatovávala další 
dva dny. Proč stojí za zhlédnu8?  

Film pojednává o čtyřech hlavních hrdinech, 
jejichž příběhy a osudy jsou spolu úzce 
provázané. Celý děj se točí okolo jednoho 
slova-závislost. Ovdovělá Sara Goldfarbová 
(Ellen Burstyn) snadno podléhá mámení 
televizních pořadů. Poté, co se jí někdo ozve s 
nekonkrétní nabídkou na vystoupení v televizi, 
nemyslí na nic jiného a rozhodne se držet 
přísnou dietu, aby se v televizi mohla ukázat ve 
svých nejlepších šatech. Kvůli hubnu8 začne 
chodit k pochybnému doktorovi, který jí 
předepíše prášky na bázi amfetaminu. Mezi8m 
Harry (Jared Leto), její syn, Harryho holka 
Marrion (Jennifer Connelly) a jejich kamarád 
Tyron (Marlon Wayans) rozjíždějí obchodování 
s drogami a sami je také užívají. Nikomu z nich 
ale štěs8 nepřálo.  

Film bych rozdělila na dvě čás7. První část, 
trvající jednu tře7nu filmu, vám přivádí pocit, 
že být dealer je vlastně strašně fajn a není 
důvod, proč to nezkusit. Zbytek filmu je ale 
přesným opakem první tře7ny. Skvělá práce s 
kamerou děj jen umocňuje, kamera pracuje s 
celou škálou ods8nů. K tomu perfektní střih, 
fantas7cké herecké výkony a dokonale hodící 
se ústřední skladba, kterou si stále přehrávám, i 
po 2 měsících od zhlédnu8 filmu (a všechny 
pocity z filmu se mi s jejím přehráním vrá8).

Tenhle filmový zážitek jen tak něco nepřebije. Ano, 
film má i své záporné stránky, jak mnozí zmiňují. 
Například, že předkládá jen okleštěnou verzi knižní 
předlohy, jejíž autor se na tvorbě filmu podílel. Nevím, 
nečetla jsem, nemohu posoudit. Pro mě je to skvělý 
film, který se snaží předložit realitu, co nejvýs7žněji to 
jde. Nejde jen o drogy, ale především o lidi, jejich 
charaktery a proměnu, kterou procházejí. Kam až je 
člověk schopen pro dávku drogy zajít? Co všechno lze 
považovat za drogu? Pokud tento film dokoukáte, a že 
je to opravdu těžké, jen tak na něj nezapomenete. 
Příběh je vám předložen stylem ,,tady to máte a 
poperte se s 8m, jak chcete”, a nejsem v tom je jeho 
kouzlo. Pokud Vám tedy něco říkají hýbající se obrázky, 
rozhodně doporučuji se na tenhle skvělý a ne moc 
známý film podívat.  

Barbora Bombová 



Rozhovor se stážcem zákona v dobách karantény 

Dnes jsem se (Sabina Foj8ková) rozhodla udělat rozhovor s městským strážníkem hlavního města 
Prahy, Tomášem Foj8kem. Pan Foj8k nám poví, jak vypadá jejich služba v těchto náročných dnech a 
zad-li je to náročnější psychicky nebo fyzicky.  

Septoviny: Dobrý den pane Foj8k, v poslední době jsem ohromena Vaším pracovním   
 nasazením a Vaší obětavo8. Dovolte mi tedy zeptat se Vás na pár otázek. 
Tomáš Foj@k: Dobrý den slečno, bude mi c8. 
Septoviny: Dobře tedy. Chtěla bych se hlavně zaměřit na nynější výjimečnou situaci.   
 Můžete mi tedy popsat, čím přesně se živíte? 
Tomáš Foj@k: Pracuji jako strážník Městské policie. 
Septoviny: To zní zajímavě, co přesně tvoří Vaši náplň práce? 
Tomáš Foj@k: Úkolů je samozřejmě více, ale hlavní náplní práce je přijímat oznámení od  
 občanů a dále je předávat hlídkám v terénu. 
Septoviny: Vzhledem k nynější situaci tedy bojujete v první linii. Není to pro Vás    
psychicky náročné? Většina lidí musí být doma a Vy tomu musíte čelit přímo? 
Tomáš Foj@k: Psychicky to až tak nevnímám. Beru to zkrátka jako svou práci. Naopak jsem  
 rád, že jsem nepřišel o příjem. 
Septoviny:  Tak to je pozi7vní. Přeci jen, nemáte z toho trochu strach? 
Tomáš Foj@k: Strach samozřejmě mám. Kdo v téhle situaci nemá. Ovšem nepanikařím a  
 snažím se udržet chladnou hlavu. 
Septoviny: Tento přístup se mi na Vás líbí. Když se vrá8m k náplni Vaší práce, neměli   
 jste problémy s lidmi, kteří udávali ostatní? 
Tomáš Foj@k: Opodstatněné oznámení (jak Vy říkáte udávání) jsou na místě, ale ty   
 nesmyslné mně samozřejmě vadí. Prověřit se musí ale všechny. 
Septoviny: To mi osobně připadá hrozné. Na závěr mi řekněte. Jak Vy osobně vidíte   
 tuto situaci? Změnilo se něco zásadního ve Vašem životě? 
Tomáš Foj@k: Nynější situace vypadá dobře a myslím, že to už půjde jenom k lepšímu. Určitá 
 omezení ale budem muset ještě nějaký čas vydržet.V mém životě se nic    
 zásadního nezměnilo. 
Septoviny: Mockrát Vám děkuji za Váš čas. Přeji pevné nervy a hlavně zdraví. 
Tomáš Foj@k: Vám také, moc děkuji. 



CHLEBA SNADNO, ALE NE TAK RYCHLE 
Zpočátku této koronavirové krize propukla panika, že všechny potraviny dojdou a nebude možné si nic 
nakoupit. Spousta lidí proto vzala obchody útokem. Během pár dní byly vykoupeny zejména trvanlivé 
potraviny jako například mouka, droždí, těstoviny, konzervy a další. Ze strachu z nedostatku pečiva si 
lidé začali péct své vlastní. A já vám ukážu, jak na to! 

Jaké suroviny k tomu budete potřebovat? 

• Mléko- 3 lžíce 

• Droždí- 1 kostka 

• Cukr- 1 lžička 

• Sůl- 2 lžičky 

• Voda- 2 hrnky 

• Hladká mouka- 5 hrnků 

Jaký je postup? 

Nejprve si v míse smícháme mouku, cukr, sůl, mléko, droždí a vodu. Dále si každý do těsta přimíchá dle chu7 
kmín nebo nějaké koření. Vše musíme pořádně uhníst a nechat hodinu vykynout. Po vykynu8 se dá těsto do 
promazané formy (máslem, sádlem,…) a ještě se nechá zhruba půl hodiny „odpočívat“. Chléb následně potřeme 
octovou nebo slanou vodou a dáme do trouby. Pečeme ho zhruba 5 minut na 200 stupňů a pak 45 minut na 
170 stupňů v horkovzdušné troubě. Pokud si chcete udělat chléb trochu zdravější, můžete místo klasické 
pšeničné použít mouku žitnou. 

Upéct si vlastní chléb není zas tak rychlé, ale věřte mi, chutná mnohem lépe, než ten z obchodu.  

Dobrou chuť! 

 

            

   KrisUna Vojtová 



Recept na domácí bábovku 

Jaké suroviny k tomu budete potřebovat? 

• 3 vajíčka 

• 250g cukr krupice 

• 250g tvaroh 

• 250g polohrubá mouka 

• 1 balíček prášku do pečiva 

• 1dl oleje 

• 1 lžíce kakaa 

+ strouhanka a máslo na vymazání a vysypání formy 

Jaký je postup? 

Utřeme si v míse žloutky s cukrem a tvarohem, přidáme prosátou mouku s práškem do pečiva a 
olej. Rozmixujeme. 

Z bílků vyšleháme sníh a jemně vmícháme(!) do těsta. Formu na bábovku vytřeme, vysypeme a 
vlijeme do ní cca 2/3 těsta. Zbylé těsto promícháme s kakaem a přidáme. Pomalu pečeme v 
troubě předehřáté na 150 ˚C asi 30 minut (každému ale doma trouba peče jinak - zkoušejte 
píchnout do bábovky špejlí). Bábovku chvíli po vyndání z trouby vyklepnema na talíř, 
pocukrujeme a necháme vychladnout. 

Dobrou chuť! 

Aneta Zelinková



Corona & Karanténa 
Kateřina Števulová 

Roušku si nasadím, 
Dezinfekci do kapsy hodím, 
Zavážu si boty 
A zakryju své rty. 

Zahalené tváře, obličeje bez úsměvů, 
Nikoho kolem nemám do dvou metrů 
A rukavice jsou nasazeny. 
Tomu se říká nákup za corony. 

Člověk by ani nevěřil, 
Co za fušku to je, 
Když doma zjis7l 
Že mlíka jsou jen dvě. 

Corona nám nedala jenom karanténu, 
Jsme i  produk7vní na druhou stranu. 
Každý Čech jehlu do ruky vzal, 
Aby roušku spíchl a na hlavu dal, 
Kuchařů se také fůra rodí, 
z každé domácnos7 čerstvá buchta 
voní. 

Home officu krása, 
To co měla být spása, 
Nestojí teď už za moc, 
Děcka doma den jak noc. 
Prý: “Tak alespoň není nuda.“ 
Vypadám jak zrůda. 

Když rodič ráno pracuje zvolna, 
Pak vaří, vy8rá, vypere místo vola 
Nakonec ke svému stolu usedá 
A s děckem u zlomků je hned bledá. 

Večer doma pak sedí u telky 
A poslouchá naše poli7čky 
V ruce s plechovku piva vejde 
Snad už brzo všechno přejde, 
A jako dřív to zase bude.

Anketa (Ondřej Marek) 

V rámci ankety odpovídali naši spolužáci na 2 otázky. 

Otázka 1. – Chcete se vrá7t ještě tento školní rok zpět 
do škol? 

Z 24 respondentů odpovědělo: 

• 15 – Nechci 

• 4 – Jiná odpověď kromě “chci” 

• 2 – Bez odpovědi 

• 3 – Chci  

Otázka 2. – Jak moc ovlivňuje současná situace váš 
život (ve špatném smyslu)? 

Z 24 respondentů odpovědělo: 

• 5 – Velmi 

• 12 – Ani moc ne 

• 7 – Ovlivňuje ho téměř jen pozi7vně

13 %

8 %

17 %
63 %

Nechci Jiné Nevyjádření Chci

29 %

50 %

21 %

Velmi Moc ne Pozitivně ovlivňuje
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