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ÚVODNÍK 

Milí čtenáři, ráda vás zase vítám u dalšího kompotového čísla, 

situace se sice horší, ale my se stále snažíme být pozitivní a přinést vám trochu dobré 
nálady a pohodu do těchto časů. Už proto, že se přece blíží Vánoce. Jak se na ně 
tentokrát těšíte? Máte už vánoční náladu? Já už pomalu začínám mít, i když vánoční 
tématika k nám již tradičně zavítala z komerčních reklam už na začátku listopadu.  Ale 
teď už začal padat první sníh, a to značí opravdu zimu. Nám v Kompotu určitě náladu 
zlepšilo vítězství v krajském kole soutěže Školní časopis roku. 

Pro hezké dopoledne či odpoledne jsme si pro vás tedy připravili: Úvodní článek 
s názvem Třpyt vloček, kvarta přichystala článek o tombole pro Kapku naděje nebo si přečtěte 
Rozhovor s dramaturgem Ladislavem Stýblem či z rubriky Jak na to – recept na rohlíčky a 
pokračování v háčkování. Z kultury si poté můžete přečíst Tip, jak se nenudit, báseň, něco o 
hudebních událostech a komiks. 

Tak vám přeji pohodové svátky a ať jste v této době pozitivní – ale jen mentálně! 

Magdaléna Pokorná 
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TŘPYT VLOČEK 

     Je ráno. Vlhký vzduch mě studí na tvářích a já jsem naprosto šťastná. Konečně zažívám atmosféru, 
o které jsem tak dlouho jen snila! Jindy bych ale v sobě tolik dobré nálady neuchovávala. Při šeru a 
chladném počasí jako je teď, bych nikdy nedokázala vyvinout takový úsměv a teplo u srdce. Ale to 
proto, že dnes se věci mají úplně jinak. Nezmínila jsem jeden fakt, který v této chvíli hraje nemalou roli. 

     Sněží. A jak! Obrovské vločky, kterým my říkáme trakaře, mi ladně přistávají na červených tvářích a 
já cítím, jak se jedna po druhé rozpouštějí na mé zahřáté kůži. Ty okamžiky si neuvěřitelně užívám. 
Sníh! Jak já miluju ty zimní koulovačky s kamarády, sáňkování na prudkých kopcích a stavění sněhuláků 
od mikroskopických rozměrů po opravdové obry, kteří přerostou i mě! Globální oteplování mne na 
dlouhý čas všeho toho potěšení zbavilo, ale teď je to všechno zpátky! Po škole musím vzít kamarády 
na tu velkou louku, která se rozprostírá před školou, a budeme se koulovat až do té doby, než nám 
dojde všechen sníh. Ta představa je tak osvobozující! 

     Sněžilo sice už včera, ale to začalo uprostřed češtiny a do odpoledne se oteplilo tak, že po té všemi 
milované bílé hmotě zbyly jen kaluže. Jen tam, kde ji pověření odházeli ke straně silnice, zůstaly tvrdé 
hromádky, se kterými už se však nijak nedalo pracovat. Ale dnes už stihly mraky vytvořit na zemi 
nějakou vrstvu poprašku, který vypadal, jako by ho zrovna někdo koupil v obchodě. Všichni věděli, že 
se brzy zase opotřebuje a bude vypadat jako ty staré hromady, ale teď působil okouzlujícím dojmem. 
Byl to bílý koberec, jemné chlupy ledního medvěda nebo taky následky roztržené peřiny. 

     Míjela jsem jeden plot s opěrnými sloupky. Na chvíli jsem se zastavila a z jednoho takového sloupku 
holýma rukama sebrala část sněhu. Špičky mých prstů najednou pocítily neobvyklou hebkost a 
měkkost. Sníh byl ideální pro stavbu sněhuláků! Ale teď jsem rozhodně neměla čas na žádné stavění 
sněhuláků. Za rohem, který už byl na dohled, se nacházelo nádraží, odkud jsem se měla dostat do školy. 
Až tam získám trochu času a můžu si se sněhem více pohrát. Ale zase musím dávat pozor, abych 
nezmeškala první hodinu. Ach, kéž by byl svět o něco jednodušší! 

     Postavila jsem se na druhou stranu nástupiště a pozorovala jednotlivé vločky, které mě jedna po 
druhé míjely. Jejich ladný pohyb mě fascinoval. Když mi jedna přistála na špičce nosu, zpozorovala jsem 
také její úžasný třpyt. V hlavě se mi stále dokola přehrávaly všechny ty vánoční písničky a koledy, které 
se mi uchovaly v mysli ze včerejšího koncertu. A všechno tohle mi rozjasňovalo život. 

     O kus dál čekali na vlak nějací cizinci. Co jsem je spatřila, už mi bylo jasné, že nepocházejí z této 
země. Brali studenou a pro ně neznámou hmotu do rukou a nemohli se nabažit toho pocitu. Stále jásali 
jako malé děti a náramně se společně bavili. Musí to být tak krásný pocit, když poprvé vidíte sníh! Mé 
srdce, když jsem viděla tu radost, plesalo také. 

     Vlak přijel. Sice s malým zpožděním, ale teď mi to výjimečně nevadilo. Vánoční nálada byla 
neústupná. Nastoupila jsem do nejbližšího vagonu a přes sklo jsem pozorovala, jak moc kde nasněžilo. 
Stromy na svých větvích schovávaly hromádky sněhu a střechy domů zdobily bílé povlaky. Pole též 
pokryl sníh a vůbec všude, kam jste se podívali, byl sníh. 

     Za pár zastávek měla přijít ta, kde bylo třeba vystoupit. Právě tam jsem překročila práh dveří. Za tu 
dobu, co jsem se schovávala před vločkami, stačilo nasněžit ještě víc. Ale já musela pokračovat v cestě, 
kterou jsem měla naplánovanou, a tak jsem se stala součástí davu, který vystoupil z vlaku se mnou. 

     Za chvíli jsem dorazila do spletitých uliček města. Někde v centru by měla být moje škola. 

     A pak jsem pocítila mírnou bolest pocházející od zad. Jako kdyby po mně někdo hodil sněhovou 
kouli… Otočila jsem se a vyjasnilo se to. Stáli tam moji kamarádi ze školy a každý z nich měl plnou náruč 
sněhových koulí. Usmála jsem se, odložila tašku a ze sněhu na chodníku si uplácala stejnou zbraň. No 
a pak začala bitva. Těžko jsem se mohla vyhnout všem koulím, a dokonce jsem jich pár schytala i za krk. 
Ale to všechno mi nebránilo, abych stále bojovala. Byla to koulovačka všichni proti všem, nikdo nešel 
jen speciálně po mně. 

     A pak na mě přišel trochu divný pocit. Podívala jsem se na hodinky. 
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     „Pojďte, za pět minut začíná hodina!“ pobídla jsem kamarády. Neměla jsem v úmyslu zmeškat první 
hodinu. Aktovku jsem si nasadila zpět na záda a zamířila směrem ke škole. 

     „Počkej!“ zadržel mě Michal. „Ty nevíš, že odpadla první hodina?“ Překvapeně jsem se na něj 
podívala. V mých očích se ale zračila spíš radost než překvapení. 

     „No, ano, Michal má pravdu,“ přisvědčila Lucie, „němčinářka onemocněla a nemá ji kdo zastoupit. 
Myslím, že se nám můžeš ještě chvíli věnovat,“ a při těch slovech na mne spiklenecky mrkla. 
Nedovedete si představit tu rychlost, s jakou ze mě spadla školní taška a s jakou jsem si vytvořila další 
kouli. Bitvě ještě není konec! 

Eva Osičková 

 

 

 

ŽIVOT VE ŠKOLE 

TOMBOLA – POMOC ONKOLOGICKY NEMOCNÝM DĚTEM 

V rámci každoročního projektu Občan, jsme se my, letošní 
kvarta A, rozhodli věnovat pomoci onkologicky nemocným 
dětem. Téma to nebylo jednoduché a dlouho jsme si 
nebyli jistí, jak vlastně chceme problém vyřešit.  

Nemoc jako takovou vyléčit nemůžeme, proto jsme se 
pokusili alespoň získat finanční prostředky k léčbě, 
prevenci nebo vybavení pro tyto pacienty. Spojili jsme se 
s organizací Kapka naděje, která se věnuje právě našemu 
tématu, a cílem našeho projektu proto bylo vybrat peníze 
na podpoření právě Kapky. 

V úterý 9.11. uskutečnila naživo ve třídě schůzka se zástupci organizace Kapka naděje. Diskuze se 
zúčastnil ředitel Kapky naděje Jan Fischer společně s projektovou manažerkou Evou Královcovou. 
Zástupcům organizace byly pokládany dotazy, na které odpovídali.  

Rozhovor byl pro třídu velkým krokem k zahájení praktické části projektu a projekt se díky 
vstřícnosti a ochotě zástupců velice rychle posouval. 

Na konci rozhovoru měl také projekt definitivně hotový plán, a mohlo se začít pracovat na realizaci.  

Směr, kterým jsme se rozhodli vydat, byla tombola, byl to totiž způsob, kterým bychom zaujali co 

nejvíce studentů a  přitom vydělali pro organizaci více peněz. 

Do tomboly nám bylo poskytnuto několik reklamních předmětů Kapky naděje a skoro všichni 

spolužáci přinesli nějaké další větší či menší ceny. Po očíslování a připravení cen jsme je všechny 

odvezli do školy a další den už prodávali lístky. 

Prodej lístků i výdej cen se konal od středy 24. 11. až do pátku 26. 11. Cena lístků byla 15 nebo 30 

Kč. Při koupi levnějšího lístku bylo možné vyhrát například batohy, plyšáka nebo jiné maličkosti, 

dražší ceny byla například elektronika nebo obaly na počítač. Celá akce probíhala hladce a o 

tombolu byl větší zájem, než jsme očekávali. Aby se veškeré lístky prodaly, od pátku 26. 12. jsme 

je všechny udělali výherní a cenu jsme snížili na 15 Kč. Fungovalo to a během velké přestávky už 

byly všechny lístky vyprodané.  
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Pro Kapku naděje se nám podařilo dohromady 

získat neuvěřitelných 14 997 Kč, v což jsme 

ani nedoufali. V porovnání s jinými příspěvky, 

které organizace dostává, to není zrovna 

hodně, ale pro nás jako žáky 1. stupně 

gymnázia je to víc než dost. Já osobně si 

myslím, že jsme se všichni pořádáním tomboly 

spoustu naučili, například v oblasti 

komunikace, organizace nebo propagace. 

Moc děkujeme všem, kteří si lístek zakoupili, a podpořili tak onkologicky nemocné děti. 

Text Timofey Golev a Anežka Nosková; foto Anežka Nosková a Aneta Deckerová 

 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

Dne 2. prosince 2021 se mezi 

sedmou a osmou hodinou ranní 

konala sbírka sladkostí a ovoce 

pro děti z pěstounských a 

sociálně znevýhodněných rodin. 

Tuto akci pořádala PaedDr. Věra 

Čecháková a 3. A ve spolupráci 

s Mgr. Petrem Růžičkou, 

zastupitelem MČ Praha 9. Sbírka 

se uskutečnila, aby i tyto děti mohly dostat bohatou mikulášskou nadílku. 

Ráno se deset studentů ze 3. A dostavilo na vrátnici a následně vybírali od žáků gymnázia nadílku, 

tedy ovoce, čokolády, sušenky, a dokonce i plyšová zvířátka a boty. Kromě 

třídy, která akci pořádala, se sbírky zúčastnili i studenti z jiných ročníků a 

někteří učitelé. Byl tu i případ, kdy nám student daroval vlastní svačinu v 

podobě čokoládové sušenky. Celkem se vybralo 20 tašek, z toho dvanáct 

bylo naplněno čokoládou a jinými sladkostmi, tři tašky a krabice byly plné 

ovoce, jedna taška plná adventních kalendářů, a dokonce pytel arašídů. 

Také jsme obdrželi několik plyšáků a jiných předmětů, které dokáží 

potěšit, například budík, hrnek či svíčku od jedné z profesorek. 

Velmi děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli, a doufáme, že děti potěšila. 

Text Sára Poledníková a Zuzana Trunčíková; foto Zuzana Trunčíková 

MULTIMEDIÁLNÍ DEN 
Protože jsme se již druhým rokem umístili na 1. místě v krajském kole soutěže Školní časopis roku, 

dostali jsme pozvání na Multimediální den 2021, který se měl konat v Brně, ale z důvodu 

pandemické situace se přesunul do online prostředí. Konal se v pátek 19. listopadu a byl zkrácen 

pouze na téma Sport. Velmi jsem si tento den užil, jen mě mrzí, že se nejelo do Brna. Též bych 

chtěl pogratulovat redakci časopisu Detašák z našeho detašovaného pracoviště na Černém Mostě 

ke krásnému druhému místu v krajském kole. 

Matěj Kubeš 
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ROZHOVOR – PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ 
Dne 22. listopadu 2021 se obě oktávy zapojily do projektu neziskové organizace Člověk v tísni – 

Příběhy bezpráví, kterou zorganizovala paní profesorka Krátká. Jedná se o vzdělávací projekt 

společnosti, který má za cíl rozšiřovat obzory a povědomí o obdobích nesvobody mladým lidem. 

Hostem byl PhDr. Jan Bureš z Metropolitní univerzity Praha. My jsme se Julie Pelantové zeptali, o 

čem akce byla. 

• O čem akce byla? 

Akce byla seznámením s komunistickým režimem a přiblížením života politických vězňů 

• Jak přednáška probíhala? 

Nejdříve jsme zhlédli krátký dokumentární film o politické vězenkyni Dagmar Šimkové, která byla 

ve svých dvaceti třech letech poslána na patnáct let za mříže, kvůli své protikomunistické 

kampani. Dokument pocházel ze série České televize Neznámí hrdinové. Následovala přednáška 

PhDr. Jana Bureše, prorektora Metropolitní univerzity Praha. 

• Jaké informace Vám předal host přednášky? 

Pan Bureš nám více přiblížil situaci v tehdejším Československu, její vývoj a zmínil i lidi a události, 

které na tento vývoj měly vliv. Zjistili jsme více o politických vězních, nelidském způsobu 

zacházení s nimi a pro nás nepředstavitelných podmínkách ve věznicích. Vyprávěl nám hlouběji 

o fungování tajné policie. V neposlední řadě nám doplnil informace o Dagmar Šimkové. 

• Co ses dozvěděla? 

Dozvěděla jsem se spoustu nových informací, hlavně mě překvapilo, jaké hrůzné podmínky 

museli vězni přežít. 

• Jak přednášku hodnotíš? 

Přednáška byla velmi zajímavá a poučná, připomněli a prohloubili jsme si díky ní znalosti z hodin 

dějepisu. 

Barbora Bártová 

 

 

BESEDA S PANÍ MGR.  PETROU REZKOVOU 
Dne 25. 11. naši třídu, tercii A, na hodině světa práce navštívila paní Mgr. Petra Rezková, která si 

pro nás připravila besedu o profesi farmaceutky (lékárnice). V této besedě jsme se dozvěděli o 

tom, co obnáší tato profese. Mnoho z nás si myslelo, že to obnáší pouze prodej léků, ale ve 

skutečnosti lékárník musí zvládat i takové léky připravit a znát i jejich účinky, aby je mohl prodat 

zákazníkům, a to je jen málo z mnoha činností, které musí bezchybně zvládat. Ve skutečnosti je to 

tedy velmi náročná a naplňující práce a my jsme vděční, že jsme na ni získali pomocí této zajímavé 

besedy nový pohled. 

Veronika Vlčková 
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ROZHOVOR S DRAMATURGEM DIVADLA POD PALMOVKOU 

LADISLAVEM STÝBLEM 

Jakou práci v divadle přesně dramaturg zastává, jaká je jeho role? 

Tato otázka není tak jednoduchá, jak 
vypadá. Říká se, že dramaturg je vlastně 
teoretik v praxi. Naše práce spočívá 
v tom, že jsme rozkročeni mezi vědeckou 
prací a praktickou činností. Naším 
hlavním úkolem je snažit se o tématu 
nebo o obsahu hry, kterou právě 
zkoušíme, zjistit co nejvíce vědecky 
kvalitních informací, tedy opravdu 
vykonat vědecky výzkumnou práci, a 
potom se vše snažíme vysvětlit hercům, 
režisérům nebo lidem, kteří pro hru 
skládají hudbu. To je tedy naším hlavním 
úkolem, ale zároveň musíme přinášet nápady, abychom inspirovali lidi, kteří hru nacvičují. To 
znamená, že není důležité jen přesně vědět, o čem hra pojednává, ale vlastně i vymyslet, jak ji 
přetvořit, aby diváky více zaujala. Dá se říct, že hru zmodernizujeme. Základním principem je, že 
na ni přinášíme nové pohledy. Je to složitá věc, velmi těžko se to popisuje slovy. 

Mohl byste nám říct něco o divadle, ve kterém pracujete? 

Divadlo, ve kterém pracuji, se jmenuje Divadlo pod Palmovkou. Zřizuje ho hlavní město Praha, 
takže je to jedno z málo divadel, která finančně zajišťuje přímo Praha. Dnes má už 74letou tradici, 
což už je na české divadlo opravdu hodně. Je to klasické repertoárové divadlo, to znamená, že 
úkolem je připravovat inscenace, které uvádíme tak dlouho, dokud na ně chodí lidé. Naše divadlo 
je poslední dobou hodnoceno jako jedno z nejlepších divadel v České republice, jezdíme teď i do 
zahraničí, což česká divadla moc bohužel nedělají. Naposledy jsme byli v Litvě a za necelý měsíc 
bychom měli jet do Polska. Když jedeme do zahraničí, pořád hrajeme v češtině, ale jsou u toho 
titulky. Dnes už má většina divadel titulkovací zařízení, takže když někam jedeme, tak se hra 
překládá do tamějšího jazyka. Normálně máme v divadle anglické titulky, protože když hrajeme u 
nás pod Palmovkou, tak nás navštěvuje hodně lidí z cizích zemí, třeba z Německa. Myslím si, že se 
našemu divadlu v poslední době velmi daří. 

Jak fungovalo divadlo během pandemie koronaviru? 

Bylo stejně jako ostatní divadla zavřené po dlouhou dobu, protože ty anti-covidové restrikce 
neumožňovaly vůbec divadelní provoz. V některých obdobích bylo možno alespoň zkoušet, ale 
s respirátory, což je nesmysl, protože mimika obličeje je jedním z klíčových nástrojů herecké práce. 
Produkovali jsme online pořady, které se nakonec zdály být úspěšnými, vidělo je asi 150 000 lidí.  
Předčítali jsme i knihy, což se také lidem líbilo. Máme připravené další online programy pro případ, 
že by se divadlo znovu zavřelo.  

Co chystá divadlo do budoucna? 

Nejbližší budoucnost bude příští týden, kdy hrajeme jednu z odložených premiér, konkrétně 
Zkrocení zlé ženy (William Shakespeare). Poté začne mezinárodní festival Palm Off Fest, kam 
přijedou soubory z Litvy a ze Slovenska a proběhne tam i projekce dokumentárních filmů. Řekl 
bych, že to bude opravdu zajímavé. Pokud se to podaří, můžeme se těšit i na premiéru našeho 
nového filmu. Ten je natočen podle hry ruského autora a se týká se agentů tajné ruské služby. Už 
jsme zaznamenali internetové útoky na náš server, takže se o tom už asi ví.  

Foto: David Turecký 
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 Jaké hry byste doporučil studentům našeho gymnázia? 

To je docela těžká otázka, protože já se neodvažuji nic doporučovat lidem, kteří žijí v jiné době, 
než jsem vyrůstal já. Myslím si, že nejlepší ze všeho je prostě číst. Já osobně jsem se dostal 
k divadlu tak, že jsem už od mala četl hodně a měl jsem velmi rozvinutou fantazii, tudíž mě to 
k tomu tak nějak přivedlo. Jako dítě jsem do divadla moc nechodil, nebylo mi nijak blízké. Dokonce 
jsem ani neměl rád poezii, protože jsem jí nerozuměl. Když jsem byl ve věku asi třinácti let, velice 
mě zasáhlo dílo Karla Čapka. Nejdříve jsem četl jeho romány a povídky, které mě úplně uhranuly. 
Nakonec jsem se nějak dostal ke čtení jeho divadelní hry, bohužel si nepamatuji které, každopádně 
mě to velmi bavilo, rozhodně ještě více než čtení románů. Takže takto jsem se nějak dostal 
k divadlu. Myslím si, že dílo Karla Čapka je i v této době vhodné čtivo pro studenty gymnázia. 
Samozřejmě některým lidem se forma literárního zápisu dramatu líbit nemusí. Moc hezká knížka 
je i Prokleté dítě od J. K. Rowlingové, což je taky divadelní hra, připadá mi opravdu pěkně napsaná. 
Čtení divadelních her není tak jednoduchá disciplína, vyžaduje vyspělou čtenářskou zkušenost, 
jelikož si člověk musí umět ty věci představit. Myslím si, že je v každém případě dobré do divadla 
chodit, aby měl člověk kontakt s divadelní kulturou.  Pro začátek tedy doporučuji Karla Čapka, 
protože tak začala i má cesta k divadlu, a jsem velmi rád, že jsem se dostal tam, kde jsem dnes.  

Sára Poledníková 

 

 

 

SPORT 

Ve dnech od 27. listopadu až 5. prosince se ve finské Uppsale konalo mistrovství světa žen ve 

florbale, na kterém se naše hráčky umístily na krásném 4. místě. Ve skupině se utkaly se třemi 

týmy: Švýcarska, Polska a Lotyšska. Lotyšky porazily vysoko 8:0, nad Polkami vyhrály o 4 góly 6:2 a 

nad Švýcarkami vyhrály 5:2. Ve čtvrtfinále se potkaly s Dánkami, které porazily 7:5. V semifinále se 

utkaly s druhým týmem ze skupiny B – Finkami, se kterými prohrály 4:5. V zápase o 3. místo se 

opět utkaly s hráčkami Švýcarska, se kterými prohrály 2:5. 

Ve dnech od 3. prosince do 11. prosince se ve finských Helsinkách konalo mistrovství světa mužů 

ve florbale, na kterém se naši hráči umístili po 7 letech na krásné 3. medailové pozici. Ve skupině 

si zahráli se třemi týmy: Švýcary, Němci a Nory. Němce v prvním zápase porazili vysoko 11:0, poté 

druhý zápas prohráli se Švýcary 2:4 a poslední zápas ve skupině porazili Nory 7:3. Ve čtvrtfinále se 

potkali s výběrem Lotyšska, který porazili vysoko 9:1. Poté v semifinále narazili na vítěze skupiny 

A – Finy, se kterými prohráli těsně 2:3 (rozhodující gól padl po osobní chybě 49 sekund před 

koncem 3. třetiny) a v boji o 3. místo opět narazili na výběr Švýcarska, kterým vrátili porážku ze 

základní skupiny, a to 4:3 po prodloužení. Jak jsem již zmiňoval, jedná se o první medaili po 7 

letech. U mužské reprezentace tímto úspěchem úspěšně ukončil svoji dlouholetou kariéru trenér 

Petri Kettunen. 

Matěj Kubeš 
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JAK NA TO 

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ ROHLÍČKY 

Vánoce se nezastavitelně blíží, a proto je čas začít s přípravou 

výzdoby, nákupem dárků, úklidem, ale i pečením oblíbeného 

cukroví. Cukroví je neodmyslitelným znakem adventu a Vánoc, a 

proto je potřeba napéct i to své. Mými nejoblíbenějšími druhy 

jsou klasické perníčky a rohlíčky. Dnes Vám předám recept na 

lahodné tradiční rohlíčky, které v rodině pečeme již po generace. 

Postup je jednoduchý, a navíc je můžete udělat s cukrem i bez. 

Já pekla variantu bez cukru, protože si myslím, že naše rodina si 

více pochutná na těch bez cukru. Ale pokud máte radši sladké, je 

tu možnost i pro vás. Pojďme si připravit ingredience.  

Budete potřebovat: 1. 300 g hladké mouky 

                                    2. 40 g moučkového cukru 

                                    3. 100 g mletých vlašských ořechů 

                                    4. 200 g másla (Hera) 

                                    5.  1 žloutek  

Postup: 

1. Všechny ingredience dáme do mísy a vypracujeme hladké a kompaktní těsto. Těsto zabalíme 

do folie a necháme aspoň 2 hodiny (nejlépe však přes noc) odpočinout v ledničce. 

2. Z těsta utvoříme váleček (průměr cca 3 cm), ze kterého odkrajujeme stejně velké dílky. Z nich 

pak vytvarujeme rohlíčky. Rohlíčky položíme na plech, na který jsme dali pečicí papír. 

3. Pečeme při teplotě 180 °C asi 10 minut.  

4. Plech vyndáme z trouby a necháme asi 3 minuty zchladnout. 

5. Jestli chcete – můžete rohlíčky obalit v cukru (já to neudělala) - každý podle své chutě. Když 

jsou rohlíčky obalené, vše je HOTOVO! 

6. Teď už jen stačí rohlíčky hezky naservírovat a můžete jíst! 

 

Pevně doufám, že jsem vám tímto receptem pomohla a že Vám bude chutnat! 

Text a foto Barbora Bártová 
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HÁČKOVÁNÍ – ČÁST DRUHÁ 
V minulém díle jsme si řekli, jak se tvoří řetízek, který se hodí například pro výrobu jednoduchého 
náramku. Z řetízku ale nelze uháčkovat něco většího. Abyste se mohli posunout dále a dokázali 
jste uháčkovat něco plochého, potřebujete se naučit krátký sloupek, který se vám bude hodit nejen 
na věci ploché, ale i ty kulaté. 

Už z názvu lze poznat, že se nebude jednat o sloupek s větší velikostí. Pokud byste použili tu 
stejnou přízi, z jaké jste tvořili řetízek, bude mít výsledný jeden sloupek na výšku asi 3 mm. Proto 
doporučuji koupit si o něco tlustší bavlnku, aby vznikal váš výtvor rychleji. 

A teď už přejdeme rovnou ke krátkému sloupku! 

1. Nejprve si uháčkujeme tak dlouhý řetízek, jak široký chceme výsledný výtvor mít. 

2. Háčkem podebereme vrchní dvě bavlnky druhého očka od háčku, čímž nám vznikne otvor, 
do kterého háček vsuneme. 

3. V této chvíli bychom na háčku měli mít navlečená tři očka. Nahodíme a háček protáhneme 
vrchními dvěma očky, abychom měli na háčku očka pouze dvě. 

4. Znovu nahodíme a tentokrát protáhneme háček všemi očky na něm. 

5. Vytvoříme si skulinu pod dvěma nitkami následujícího očka a pokračujeme pořád stejně, 
dokud se nedostaneme ke konci řetízku. 

6. Ukončíme, nebo můžeme pokračovat a zvyšovat výrobek tím, že ho otočíme, uháčkujeme 
jedno řetízkové oko a pokračujeme nad první řadou stejně, jako jsme tuto první řadu 
vytvořili. 

Pomocí krátkého sloupku lze vytvořit i celou deku, povlak na polštář i cokoli jiného, co je ploché. 
Z tlustých přízí se tímto způsobem vyrábí i některé koberce. 

Pokud jste při tvorbě řetízku praktikovali háčkování více bavlnkami najednou, samozřejmě s tím 
můžete pokračovat i dále. Má to pořád jen jednu a tu samou nevýhodu. Musíte háček stále 
kontrolovat, aby vám jedna bavlnka náhodou neunikla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text a foto Alena Hnětynková 
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KULTURA 

TIP, JAK SE NENUDIT (I VE ŠKOLNÍCH DNECH) 
Milí čtenáři,  

vítám vás znovu u své rubriky. Tentokrát se 
v jejím uspořádání událo pár změn. 
Rozhodla jsem se o ni podělit s Timem a 
bude jen filmová. A to z toho důvodu, že za 
poslední dva měsíce se k nám do kin dostalo 
mnoho zajímavých filmů. 

Film, který jsem se vám tedy rozhodla 
představit, se jmenuje Duna: 

Duna je velmi zajímavý scifi-snímek, který je 
inspirován stejnojmennou knihou, kterou 
napsal Frank Herbert. Takže se nebudeme 
bavit 100 % jen o filmu, ale také trochu i o knize. Duna byla zfilmovaná již párkrát v minulosti, 
bohužel mnoho očekávaný příběh přenesený na plátno byl spíše propadák. Letos se této výzvy ujal 
Kanaďan Denis Villeneuve. Odvážně film rozdělil na 2 části – stejně jako je rozdělena příběhová 
linka v knize. O čem tedy příběh pojednává a na co se můžete ve filmu těšit? 

Celý příběh se odehrává v daleké budoucnosti, kdy je zcela běžné cestovat mezi planetami. Celému 
meziplanetárnímu komplexu vládne Imperátor. Pod ním se poté nacházejí velkorody, které se 
starají o správu jednotlivých zemí.  Nejdůležitější úlohu v celém Vesmíru poté hraje koření 
s názvem melanž, které se nachází na pouštní planetě Arrakis – také přezdívané Duna. Žijí na ní 
Fremeni – to jsou zdejší lidé, kteří dakážou jako jediní přežít v nehostinné poušti a zároveň jsou 
jediní, kdo se nepodřídil imperátorovi… Správu této planety na začátku děje nově dostane rod 
Atreidů. Jenže v tomto kroku se skrývá lest. Atreidové jsou nakonec zničeni, přežívá jen hlavní 
hrdina Paul Atreides se svou matkou. Co s nimi bude? Přežijí na drsné planetě, kde se nacházejí 
pouštní červi, bez přínosu vody a jiných živin? 

Příběh v sobě nese jak politický, tak i náboženský kontext. Politický je vidět v celém 
meziplanetárním komplexu, kde hlavní věcí je boj o moc a o vliv. V dnešní době je na tom dobře 
ten, kdo má peníze, zde to je ten, kdo vlastní melanž… Náboženství je zde zobrazeno v sesterstvu, 
které je velmi spjato s vládou, protože hraje velmi důležitou roli v chodu politicko-náboženských 
vztahů. Členkou sesterstva je také Paulova matka. Dále je zde náboženství vidět ve víře Fremenů.  
Mají legendu o Mua'd Dibovi, s níž se pojí vize, že ten je jednou povede do boje o svobodu a o 
nadvládu nad svou domovskou planetou. V neposlední řadě zde můžeme najít ekologický podtext, 
a to v celkovém zobrazení planety. To že je nehostinná a krutá. Kdysi se z ní mohl stát ráj na zemi 
– byl už připravený projekt na zvelebení země – ale poté se přišlo na to, že planeta obsahuje 
obrovské množství koření, a tak se vše zrušilo. 

Na co se tedy můžete konkrétně těšit ve filmu? Je zde mnoho fantastických prvků… jak od úžasně 
digitálně zachyceného pouštního červa až po celkovou atmosféru filmu, který vás jednoduše oslní 

(- a to nemyslím světlem      ). Režisér krásně přizpůsobil tempo filmu tomu, aby nejlépe vystihl 
celou mentalitu Duny. Velkolepě vystihuje velikost všech vesmírných technologií, hrůzu a 
ohavnost konkurentů Atreidů – rod Harkonnenů, také krásně vše dokáže podtrhnout hudbou. A i 
přes všechnu tuto velkolepost najdeme ve filmu i tiché a tajemné části, které nám dávají možnost 
vstřebat všechny zážitky. 

Zdroj: Forbes.cz 
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V neposlední řadě by určitě stálo za zmínku uvést obsazení. Hlavní roli zde má Timothée Chalamet 
jako Paul Atreides, jeho matku Jessicu ztvárňuje Rebecca Fergusonová, barona Harkonnena zase 
Stellana Skarsgårda. Také se zde objeví Zendaya v roli Chani – Fremanky, ale musím bohužel 
zklamat její fanoušky, zatím se moc ve filmu neobjevila. Je však přislíbeno, že se v druhé části 
objeví už více.  

Dále přenechám slovo Timovi. 

Film, který jsem se vám rozhodl představit, se jmenuje: Ethernals 

V posledních letech jsme si mohli 
povšimnout, že se Marvel do svého 
universa neustále snaží vnést něco nového. 
Nelze se divit – s velice rychlým rozvojem 
se využívá více a více možností, a prakticky 
žádnému filmu se nedalo vytknout to, že by 
nevyužil většinu svého potenciálu. Skoro 
každý film v sobě nesl nějakou hodnotu. Po 
odchodu z kinosálu by se tak mohl člověk 
jedině divit, kdyby nedaleko od sebe spatřil 
kyselou nebo naštvanou tvář.  

A ne že bych si tímto úvodem chtěl připravovat půdu pro ostrou a nepříznivou kritiku, ba právě 
naopak. Pro mnohé, stejně jako pro mne, se tento film stal jednou z nejoblíbenějších marvelovek 
vůbec. A pro další opět jedním z těch horších kousků. Jak ale mohl tento film najednou vyvolat, tak 
dvě rozdílné reakce publika? Pravda, na film se dá dívat hned z několika úhlů pohledu. Kolik jich 
ale tak může být, když jde jen o klasický superhrdinský film? 

O dost víc, než si myslíme.   

Na jednu stranu Eternals doopravdy byly něco nového. Něco, kde bychom určitou změnu 
očekávali. Počínaje výběrem štábu a režisérky Chloe Zhao, která si v minulém roce odnesla jako 
druhá žena v historii Oscara za režii, konče tím, že pravděpodobně nikdo kromě komiksových 
fanoušků nemohl vědět, o co se vlastně bude jednat. Dalo by se tak očekávat, že jak diváci, tak 
kritici by měli odcházet s dojmem, že se po dlouhé době stalo něco neobvyklého, příchod něčeho, 
co by dokázalo změnit budoucí ideje filmů podobného žánru.  

A kupodivu se tak nestalo. Už po tom, co se člověk podívá na průměrnou známku kritiků, nemá 
velkou naději na to, že uvidí něco, co by se dalo nazvat opravdu dobrým filmem. Dost mě tedy 
zajímalo, jaká bude reakce lidí, kteří seděli v kinosálu nedaleko od mě.  

Nakonec jsem po odchodu z kinosálu hledal něco jiného. Snažil jsem se ve vlastním nitru najít něco, 
z čeho bych posléze dokázal vytvořit stálý názor. Představa, že na tento film budu psát recenzi, mě 
strašila hned od toho momentu, kdy se na plátně začaly objevovat titulky, a naděje, že by se 
v potitulkové scéně stalo něco, co by mě mohlo nasměrovat, mne velice rychle opustila.  

A dodnes se necítím natolik přesvědčen o vlastním názoru. Jsou Eternals něco doopravdy tak 
nového a neobvyklého? Určitě. Co ale v tom případě neuspokojilo očekávání tolika profesionálů? 
Nevyužitý potenciál? 

Pravděpodobně. A možná bych i souhlasil.  Nicméně dokážeme si představit, jak složitý úkol 
dostala Chloe Zhao? Zpracovat absolutně nový materiál tak, aby splnila očekávání jak diváků, tak 
kritiků, kteří prakticky rozhodnou o tom, kolik lidí se na film podívá, přitom nemít s takovým 
žánrem žádnou zkušenost a snažit se jako správný filmař vytvořit něco neobvyklého?  

Zdroj: Dokina.cz 
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Lze filmu upřít originalitu? Vůbec ne. Kreativita, kterou režisérka do své tvorby vnesla, je 
doopravdy neskutečná.  

Jaký je tedy můj konečný verdikt? Je film opravdu tak průměrný, jak se na první pohled po přečtení 
několika recenzí zdá? Dle mého názoru slovo „průměrný“ je jediné slovo, které by se mělo zakázat 
při hodnocení tohoto filmu. Sám za sebe můžu říct, že soustředě se na to, jak byly propsány 
dialogy, jak hluboko šla myšlenka v jednotlivých filmech… jsem si film velice užil. Dokud tedy máte 
šanci, na film se rozhodně podívejte. Jde o něco, co bych nedokázal popsat ani tisíci slovy, a právě 
to je účelem kvalitního filmu: ukázat lidem na obraze to, co by jinak nemohli spatřit a procítit. 

Druhý snímek, o kterém jsem napsal recenzi nese název: Venom 2 

Když jsme v prvním díle mohli 
pozorovat jasný a napínavý úvod 
do příběhu, kdy nám autoři i přes 
to, že nevěděli, jak budou diváci 
reagovat, pomalu ale jistě a 
srozumitelně prokreslovali 
postavy a jejich charaktery 
alespoň na základní úrovni, 
v tomto díle nečekejte nic, co by 
vás s Eddiem a jeho symbiontem 
Venomem seznámilo alespoň o 
trochu více než v minulém díle. 
Jejich psychický stav, minulost a životní cíle jsou nám předhozeny prakticky jako hotový materiál, 
kterému máme prostě uvěřit. Ve většině případů není charakter hlavních postav rozšířen o nic víc 
než jednou scénou, s výjimkou hlavního záporáka Cletuse Cassidyho (Carnage), jehož postava byla 
ale dle mého názoru též rozvíjena do bodu minimální potřeby. Film je tedy z velké části 
zachraňován dramatickými efekty a bojovými scénkami, při kterých se divák alespoň trochu 
pobaví, i přes to, že bylo uděláno vše, aby hranice agresivity a morbidity odpovídala věkovému 
rozmezí 13+. Pro staršího diváka s větší zkušeností je ale dost těžké uvěřit, že takový příběh lze tak 
lehce vytrhnout z kontextu, na který jsme u filmů a komiksů z MARVEL Universe zvyklí. Po příchodu 
do kina divák doufá v to, že o svém oblíbeném symbiontovi zjistí něco více a uvidí originální příběh 
o jeho životě, nakonec ale odejde prakticky s prázdnou.  

Nicméně dle mého názoru má smysl očekávat zlepšení ve třetí části – jak prvnímu, tak druhému 
dílu se nedá zapřít výborný herecký výkon a alespoň pokus o originální zpracování. Můžete tedy 
jen doufat, že se produkce ze svých chyb poučí, a třetí díl nám přinese epické zakončení Venomovy 
ságy. 

Magdaléna Pokorná a Timofej Golev 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: AVmania.zive.cz 
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BÁSEŇ – PRVNÍ SHÍH 
 

Sníh čistý tak, 

jako nikdo jiný. 

 

Nenahání strach, 

naopak – je překrásný. 

 

Dnes po roce napadl ten prach, 

s ním jistě vánoční svátky přišly. 

 

Ten prach ošálí tvůj zrak, 

a omámí tvé smysly. 

3.12.2020 

Magdaléna Pokorná 

 

 

 

 

 

HUDBA – FESTIVALY 

Tento rok se kvůli pandemii hodně akcí zrušilo, a proto dopadl stejně netradičně jako ten loňský. 
Ale přesto se hodně věcí událo. 

Do rubriky Hudba jsem pro vás připravila nejvýznamnější letošní hudební festivaly v Česku. 

Prvním byl United Islands of Prague. Ze samého názvu už vyplývá, že festival se koná na ostrovech 
v Praze (Střelecký ostrov, Dětský ostrov). 18. ročník této multižánrové události se uskutečnil ve 
dnech 25. až 26. června. Partnery byly např. Asociace společenské odpovědnosti nebo Skautský 
institut. Účinkoval zde německý interpret Shelter Boy nebo polská kapela Lor. Kromě koncertů 
jsme měli možnost vyslechnout si přednášky nebo zúčastnit se workshopů a aktivit. 

Z dalších vybírám Keltskou noc, která se každoročně koná v Harrachově, letos o víkendu 5. až 7. 
srpna. Mezi interprety vystoupila například kapela 1st choice s chytlavými skladbami nebo 
všeobecně známý Wohnout. Velké zastoupení mělo i zahraničí, třeba polská hudební skupina 
Moskwa a slovenská kapela Horkýže slíže. Na festivalu nechyběly Tři sestry. 

Mě samotnou zaujal Prague Quiet Music Festival, protože se mi klasická hudba líbí. Proběhne 18. 
prosince v 18:30 v Českém muzeu hudby.  

Na rok 2022 pro vás mám tip, a to festival Colours of Ostrava, kde najdete pestrou paletu 
interpretů. 

Zlata Pavlíčková 
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PŘÍBĚH – POD TLAKEM 

    „Na několika místech naší republiky se za uplynulý týden objevily případy záhadných jevů, které 
naznačují, že obávaná černá magie objevující se hned v několika literárních dílech skutečně existuje. 
Podle mnoha odborníků je to holý fakt. Jde však pouze o ty jedince, kteří ony záhady spatřili na vlastní 
oči. Ano, podle většiny obyvatel této země se bavíme pouze o výmyslu, ale přesto pro vás budeme 
přinášet stále nové informace ohledně tohoto tématu. Možná, že nejde jen o výmysl! 

    Zamýšlíme se tak proto, že nikdo ze svědků se navzájem neznal a všechny tyto události se staly pouze 
během sedmi dní. Proto se svědectví tváří jako pravdivé. Ale co se skrývá pod touto rouškou? Proč se 
ona „černá magie“ nechce nám, lidem, odkrýt? Možná, že má co skrývat! Třeba je nějaká tajemná síla 
skutečně mezi námi!“ Žaneta dočetla text na úvodní straně novin. Dnes zbyl jen poslední výtisk, protože 
všechny ostatní už se rozprodaly zájemcům. Každý chtěl vědět víc o černé magii, která údajně někde 
skrytě žije. Každý měl rád záhady a neodhalená tajemství a každý toužil po odpovědi. 

    Zděšeně se podívala na Oldu. Jeho pohled je pevný a přitom rozpustilý, jako kdyby mu právě četla 
pohádku na dobrou noc. 

    „Ještě ty začínej! Novináři už nemají o čem psát, a tak si vymýšlejí nesmysly! Snad bys nevěřila 
takovým povídačkám?!“ Chlapec zakoulel očima. Jeho lehkomyslnost Žanetu trochu uklidnila, ale stále 
měla pár pochybností. Konec konců; bylo už osm hodin večer. Dramatický kroužek skončil před chvílí a 
byl to ten poslední, který se dnes chystal. Škola měla už za chvíli zavírat a ona se svým kamarádem 
Oldou stále seděli a četli si noviny. A navíc s takovým děsivým obsahem! 

    Ale proč nejdou domů, když je tak pozdě, ptáte se? Inu, odpověď je vcelku docela jednoduchá. Jejich 
spolužáci jim totiž nevěří, že by se nebáli. Někdy uprostřed rozhovoru s ostatními kamarády se prostě 
dostali k tématu, jestli by dokázali tito dva kamarádi přečkat bez potíží noc ve škole. Když se sázeli, že 
to dokážou, jistě netušili, jak těžké to doopravdy bude. Žaneta neustále přemýšlí, co se stane, když je 
tady ráno najde školník. To bude pohroma! 

    Najednou se něco začalo dít. Všechna světla, která zde dosud svítila, najednou zhasla. Všude, 
nejenom v této místnosti, zavládla naprostá tma. Na dívčinu se to všechno sesypalo. Strach ze školníka, 
zprávy o černé magii a teď ještě ta tma. 

    „O-oldi?“ špitla. „Já se bojim…“ Ale kamarád neodpovídal. „O-oldi?“ zvýšila hlas. Hrdlo se jí začalo 
zužovat a v hlavě se jí začaly promítat nápady, co se asi mohlo stát. Možná, že v té tmě někdo je, jeho 
popadl, dal mu roubík a teď je na řadě ona! Ta představa ji děsila víc, než by chtěla. Když je tma, 
znamená to přeci, že je vše při starém, jen ze života zmizí světlo. Zhaslo se přeci před chvílí, takže se 
sem nikdo nemohl jen tak nastěhovat a ukrást jí kamaráda. Snažila se uklidnit, ale její duše stále věřila 
v původní návrh. 

    Ale potom – světlo! Na místě, kde před chvílí viděla sedět Oldřicha, se teď objevil malý plamínek. 
Zářil oranžově a trochu se prolínal do žluté a červené. Žanetě spadl ze srdce obrovský kámen, když 
spatřila v tom malém světle, jak její kamarád právě zapálil zapalovač. 

    „To ses nemoh ozvat?“ šťouchla do něj krapet naštvaně, ale dávala si dobrý pozor, aby mu přitom 
z ruky nevyrazila světlo a nepodpálila tak školu. 

    „Promiň, no…“ řekl chlapec. „Myslel jsem, že tě nevyděsí, jak vrátný zavírá školu.“ 

     Pak nastala chvíle trapného ticha. Nikdo k tomu neměl co jízlivého dodat a ani jednoho z nich 
nenapadlo, co by mohli dělat dál. „Taaak… si dočteme ty noviny?“ navrhl Oldřich. 

    „Můžeme,“ souhlasila dívka a hned se natáhla pro výtisk. Na první stránku pokrytou znepokojujícími 
články se raději ani nepodívala a hned pročítala ty následující. Z jejího hlasu už však její kamarád necítil 
takový zájem, jako když četla předtím. A i když bylo mnohem zajímavější si číst potmě jen ve svitu 
malého plamínku ohně, obsah sdělení to všechno pokazil. 
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    Na další strach nečekali 
dlouho. Jako první se ozvalo 
zabouchnutí vchodových dveří. 

    „To zas ten vrátný?“ zašeptala 
nejistě Žaneta. 

    „Co myslíš?!“ řekl Olda 
vyčítavě. Kamarádka se nejistě 
zahihňala. Nechala kamaráda, 
aby přiblížil zdroj světla 
k novinám a pokračovala ve 
čtení. 

    A potom se stalo něco, co už 
vážně ohrozilo jejich večer. 
Nechali totiž otevřené dveře a seděli čelem k nim, takže dobře viděli, co se děje na chodbě. A věřte mi, 
že jim projel nemalý mráz po zádech, když spatřili, jak se tam mihl nejasný černý stín. Byla to silueta 
černé postavy s dlouhým kabátem a malým kloboučkem. Žaneta se přitiskla k Oldřichovi. Postava 
nevydávala sebemenší zvuky. Běžela tiše, jako kdyby tu hledala něco konkrétního. Že by zloděj? Ta 
otázka napadla jak chlapce, tak dívku. Ale i zloděj by nedokázal být tichý jako kočka. I zloději jsou přeci 
lidé! 

    Postava na sobě měla tmavý kabát a klobouček. Víc už se nedalo pochytit. Byl to vskutku jen stín a 
nic jiného. Možná, že to byl výplod její fantazie, napadlo Žanetu. Ale pak se podívala na svého 
společníka. Upíral zrak stejným směrem a vše naznačovalo, že jím také projel nemalý závan strachu. 

    „Počkej tu,“ řekl úmyslně potichu, „myslím, že tu nejsme sami,“ Žanetě nezbývalo než dívat se, jak 
kamarád odchází do temné chodby. Chvíli se na něj mlčky a plna strachu dívala, ale pak sebrala veškeré 
zbytky odvahy, které jí ještě zbyly, co nejtišeji vstala a následovala ho. 

    Nebylo jednoduché vypořádat se se strachem, který se tísnil v její duši. Stále si představovala, že v té 
tmě, přes kterou pořádně neviděla, ji obklopují jakési ruce, jež se po ní natahovaly. Ale šla stále 
dopředu. Přemlouvala se, že i kdyby se jí nějaká z těch hnát dotkla, nezačala by ječet. Dýchala zhluboka 
a dlouze, a aby nenarazila do dveří, natáhla prsty, že nahmatá jejich futra. Ale vtom jí na zádech přistálo 
nějaké cizí těleso. Její hrdlo už chtělo vydat poplašný výkřik, ale ona se zarazila. Pomaličku se otočila. 

    „Uffff… Oldi, to jsem si oddechla!“ zašeptala a pousmála se. Kamarád ale nic neříkal. A tak moc, jak 
se Žaneta stihla rozkoukat, viděla, jak se svým nataženým ukazováčkem jemně dotkl svých rtů. 
Pochopila to a ztichla. A když se Oldřich začal přesouvat na chodbu, opět ho následovala. 

    Za dveřmi se ale také nic nedělo. To ale děti neodradilo. Pokračovaly dál. Zvykaly si postupně na tmu, 
a už dokonce rozeznávaly jednotlivé obrazy, které visely všude kolem po stěnách. V okolí byly v určitých 
vzdálenostech od sebe umístěny dveře do učeben a kabinetů a ty teď jedny po druhých míjely. Ke konci 
chodby už jich ale ubývalo. 

    Najednou – z ničeho nic – se zjevilo světlo. Světle modré a pěkně silné. Zářilo z úplného konce chodby 
a nyní chlapce i dívku ozářilo tak, že si museli zaclonit oči, aby jim nesvítilo tak prudce do očí. A když 
jejich zrak přičichl k onomu nesnesitelnému světlu, přestali si stínit a podívali se tím směrem. 

    Stála tam podivná postava. Oni viděli jen siluetu. Za ní zářilo to modré světlo. Ale jeho původ stále 
neznali. Chvíli, jen malý moment, tam jen stáli jako opaření. Reakce se dostavila následně. 

    „Aaaaaaaaaaaaaaaa!“ obě děti vyjekly snad úplně současně. Ukázaly postavě záda a rozběhly se tím 
směrem, kde byl východ. A nezastavily se na byť jen malé vydechnutí ani tehdy, když už měly v krku 
úplně sucho. 

     Ale u východu je čekala další pohroma. Dveře nešly otevřít! 
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    „Vrátný zavřel!“ zděsil se Oldřich a propadal panice. Takhle ho Žaneta ještě nikdy neviděla. A právě 
ta dostala nápad. Kvůli ztracenému dechu nevydala ani hlásku, ale místo mluvení jasně ukázala na 
okno. Kamarád pochopil, co se po něm chce, a protože stál blíž, co nejrychleji okno otevřel. 
Nerozmýšlel se, jestli by neměl nejdřív pustit holku a bleskurychle vyskočil ven. To, že zde vládla zima 
a za včerejšek také docela sněžilo, mu bylo úplně ukradené. Ještě se naposledy ohlédl, a když spatřil, 
že kamarádka se bez potíží dostala ven, uháněl seč mu síly stačily. Rovnou domů. A Žaneta taky. Oba 
se dostali do svých postelí a zbytek noci přečkali doma. 

    Další den se báli jít do školy. Co na jejich zbabělý úprk řeknou spolužáci? A hlavně – co když se zase 
objeví černá magie? Při cestě do třídy si tyto obavy stále opakovali. Jejich tašky zůstaly ještě ze 
včerejška v kabinetu, počítali totiž s tím, že zde přespí. Teď se pro ně bez jakýchkoli problémů vrátili a 
hned zamířili do své třídy. Tam se na ně hned navalili všichni ti spolužáci, kteří toužili vědět, jak to včera 
dopadlo. A kamarádům nezbylo než vyklopit pravdu, které se samozřejmě nikomu nechtělo věřit. 

    Vyučování probíhalo jako obvykle. Učitelé psali na tabuli a zdlouhavě vysvětlovali probíranou látku 
tak, že z toho mnohé studenty bolela hlava. Co se ale dělo poté, to skutečně stojí za pozornost. 

    To si takhle šli zmínění dva kamarádi po chodbě, všichni je předbíhali, protože se moc courali, a 
povídali si o tom, co se před chvílí stalo při vyučování. Toto téma však brzy postupně přešlo do 
přemítání, co se to vlastně včera večer událo. 

    „Možná, že se nám to jenom zdálo,“ přemýšlela nahlas Žaneta, „ale je divný, že jsme to viděli oba,“ 
zadumaně svraštila obočí. 

    „Ne, musela to být skutečnost. Přece vím, co jsem viděl, ne?“ argumentoval Oldřich. 

    „Asi vím, o co šlo,“ svitlo v hlavě dívce, „oni to na nás narafičili!“ A když viděla kamarádův nechápavý 
výraz, pokračovala: „No přece spolužáci! Od začátku nám přece chtěli dokázat, že ve škole celou noc 
nevydržíme! To oni nás chtěli od začátku položit na lopatky!“ Ale vtom uslyšela jakýsi zvuk. Nevěděla 
přesně, o co jde, ale rozhodně to nebylo nic příjemného. A šlo to právě z té chodby, odkud se 
zčistajasna zjevilo ono silné světlo. Podívala se tím směrem. Po včerejším adrenalinu ji nějak opustil 
strach. Měla pocit, že na ni odtamtud nečíhá žádné nebezpečí. 

    A tu náhle – úplně stejně jako včera – zjevila se z konce té chodby jasná velká záře. V denním světle 
už sice nebyla tak jasně velká, ale stále ji viděli. Jen tentokrát nesvítila světle modře, ale jasně červeně. 
Možná, že se chystalo k horšímu. Ale Žaneta se neměla k odchodu. Něco ji táhlo blíž. Nějaká neviditelná 
síla. Možná černá magie, kdo ví! 

    A u Oldřicha tomu bylo stejně tak. Tady končí veškerá zábava. 

Text Eva Osičková, ilustrace Barbora Michálková 

 

 

 

 

 

 

 

 



Číslo 2, 2020/21                                                              Strana 18 

ŠIFRY 

Baví Vás šifry? Máte rádi křížovky, osmisměrky, nebo třeba sudoku? Pak je tato rubrika právě pro Vás! 

Slovo ‘‘šifra’’ má nepřímo původ v Indii. Při přebírání číslovek od starověkých Indů přeložili Arabové i 
sanskritské označení pro nulu jako as-sifr. Ve 13. stol. se nula nazývala „cifra“. V 15. a 16. století 
označení cifra pro nulu postupně zdomácněla jako označení pro všechny ostatní číslice používané při 
zápisu. Nakonec na tu dobu i pravděpodobně tajuplná úloha nuly při zápisu čísel vedla k obsahu slova 
šifra, jak ho známe dnes. 

Jedna z prvních šifer byl Polybiův loučový dalekopis, založený na této tabulce:  

Vysílání probíhalo po písmenech tak, že na viditelném místě stáli za neprůhledným panelem loučonoši, 
kteří po signálu druhé strany začali vysílat. A to tak, že nejdříve ukázali tolik loučí, jaké je číslo sloupce, 
ve kterém je právě vysílané písmeno, a potom takový počet loučí, který odpovídal číslu jeho řádku.  

Polybiovo čtvercové schéma má velkou výhodu v tom, že ho lze snadno změnit. 

Zkuste vyřešit například toto: 

  

 

 

 

 

 

 

S touto tabulkou: 

Jaroslav Pleticha 
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KOMIKS 
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