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Váţení čtenáři/Váţené čtenářky, 

jistě si uţ kaţdý nedočkavě odškrtává dny zbývající do prázdnin. Můţu vás potěšit, moc jich 

nezbývá. Těsně tedy před ukončením školního roku 2017/18 jsme celý tým ţurnalistů 

vytvořili poslední číslo eMka, které je plné poutavých článků. Přečtete si recenzi na nový 

film, rozhovory s ţáky školy a naší novou německou rodilou mluvčí. 

Na závěr přeji krásné prázdniny, samé jedničky na vysvědčení a příjemné čtení! 

Adamčíková Petra, šéfredaktorka 
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Studentky našeho gymnázia uspěly 

v literární soutěži 
Mgr. Michaela Musálková 

Dne 24. 4. 2018 se ve Výukovém areálu Bělský les v Ostravě-Zábřehu konalo vyhlášení 

výsledků literární soutěţe konané ke dni Země s názvem Světa díl. 

V této soutěţi se také umístily povídky dvou primánek z našeho gymnázia. Třetí místo získala 

Julie Mikulová z Primy B s povídkou Propojeni, kde ve zdánlivě spolu nesouvisejících 

příbězích ukázala, ţe nezáleţí na tom, na jakém světadílu se nacházíme a v jaké době ţijeme, 

ţe to, co lidi napříč světadíly spojuje, jsou jejich starosti, chyby, hádky a přátelství. Porota 

ocenila především originalitu a myšlenkovou vyspělost textu. 

Magdaléna Bednarčíková z Primy A se do soutěţe zapojila s fantastickou povídkou Na konec 

světa. Mladá autorka se nechala inspirovat knihou Hraničářův učeň, avšak v napínavosti a 

jazykové obratnosti jí směle konkuruje. Svým vypravěčským umem a bohatou slovní zásobou 

si získala porotce a za to jí zaslouţeně náleţí 1. místo. 

Povídky našich studentek, ale také ostatních přispěvatelů, si můţete přečíst také ve sborníku 

Den Země 2018 SVĚTA-DÍL.  

Na závěr krátká ochutnávka z obou oceněných povídek: 

Propojeni, Julie Mikulová 

Před 35 lety, pohledem Isly, Lilyiny matky, Londýn, Anglie, Evropa 

Wonderův sirotčinec patřil mezi místa, kterým jste se vyhýbali velkým obloukem. Byla to 

velice stará, skoro rozpadlá budova, kterou si ale lidé nepamatovali jen kvůli vzhledu, nýbrţ i 

kvůli dětem, na které si ostatní bůh ví proč ukazovali a říkali jim podivíni. A moţná tento fakt 

nutil děti drţet pospolu, nebyly mezi nimi totiţ téměř ţádné rozepře či hádky. Děti však 

spojovala touha z tohoto místa odejít. Zatímco Isla byla jako pravá extrovertka středem 

pozornosti, tichá Rachel seděla vţdy stranou. Ony dvě byly jako dva protikladné póly, osud je 

však spojil dohromady. Všechny děti, včetně jejich vychovatelky paní Piercové, nad tímto 

přátelstvím vrtěly hlavou. Všechna přátelství jsou někdy vystavena zkoušce, nejinak tomu 

bylo i v tomto případě. Jedné chladné květnové noci se mezi dívkami zaţehla hádka. Nikdo, 

kromě samotných děvčat, však dodnes netuší, o co vlastně šlo, ale právě tato hádka mezi 

dívkami zasela semínko nenávisti, které postupem roků klíčilo a klíčilo. 

Nenechte, aby malá hádka zničila velké přátelství, tak znělo heslo, kterým se obě dvě řídily. 

Isla a Rachel ale podlehly nenávisti a hněvu, a to byl důvod, proč se jejich přátelství rozpadlo. 

Současnost, pohledem Raynolda, Rachelina syna, Káhira, Egypt, Afrika 

Letadlo vzlétlo ze země a mně při tom tlaku zalehlo v uších. Přede mnou se ukazovala 

obrazovka s širokým výběrem filmů. Můj otec byl úspěšný podnikatel, a proto jsem také letěl 

v první třídě. Matka mi se smutným úsměvem vţdy sdělovala, jaké mám štěstí, ţe takto můţu 

ţít. Ona sama pocházela ze sirotčince, takţe takový luxus zaţila aţ v dospělosti. Sama o tom 

moc nemluvila. Dozvěděl jsem se jen, ţe Wonderův sirotčinec se nacházel kdesi v Londýně, a 

ţe ho před lety zrušili. Hned potom, co vystudovala střední školu, se přestěhovala do Egypta a 

tady taky poznala tátu. Její dětství se od toho mého lišilo téměř ve všem. Nikdy jsem si 

nemohl na nic stěţovat. Měl jsem vše, na co jsem si ukázal, a byl jsem milován svými rodiči. 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 
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Přesto mi něco chybělo. Nebavilo mě ţít ten stereotypní ţivot. Potřeboval jsem nějaký vzruch 

a dobrodruţství, jako v těch akčních filmech, které jsem tak rád sledoval.  

A tak to nastalo. Letím na Floridu s úsměvem na rtech doufajíc v objevení něčeho nového a 

dobrodruţného. 

Na konec světa, Magdaléna Bednarčíková 

Will se zhroutil do písku. Gilan se dostal o hodný kus dále na západ ostrova. Byli vyčerpaní a 

ztracení. Obloha byla stále ještě zataţená a světla nebylo dvakrát mnoho. Willovi se hlavou 

hnali prapodivné myšlenky, jedna z nich zněla, je toto konec světa? Obyčejně by spoléhal na 

velkou mapu, ale ta vzala za své, kdyţ se mohutná vlna prohnala přes palubu a smetla do 

moře vše, co jí stálo v cestě. Nakonec, netušil, kde vůbec jsou, takţe mapa by mu stejně 

nebyla nic platná. Alespoň ne v tuto chvíli.  

Po hodinách nesmyslného civění na obzor najednou Will zaslechl tlumené volání blíţících se 

členů posádky. Nevěděl, jak se sem dostali, ale byli tady. A volali na něj a na Gilana. Takže 

nejsme s Gilem jediní, kdo se zachránil, pomyslel si radostně. Vstal a oprášil se. Mezitím se 

Tyr a skupinka ostatních přeţivších dostala na pár kroků k němu. Pak si Will všiml, kolik jich 

je, a zamračil se. Bylo jich všeho všudy šest. Ukázal na nedaleký les. „Nevíme, co v něm je.“ 

Gilan se uţ nadechoval, aby něco namítnul, protoţe pochopil, kam tím míří. Ale Will byl 

rychlejší. „Kdybyste se po nás náhodou sháněli, tak já tady s Gilanem budeme v tom lese,“ 

prohlásil. Seveřan pouze pokýval hlavou a sedl si spolu s ostatními do malého kruhu nedaleko 

břehu. Will se ohlédl po svém dlouhém luku, který leţel na zemi. Byl rozlomený vejpůl. 

Obrátil oči k nebi a ohlédl se po duchem nepřítomném Gilanovi. Gilan si mezitím urovnal 

v hlavě, co se právě stalo. On na ţádný průzkum lesa nechtěl, znal dobře ten magnet na 

problémy, co si říkal Will… Povzdechl si a neochotně vyrazil za ním do hlubin lesa. 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 
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Pár otázek pro Monu a pár odpovědí 

k zamyšlení 
Hana Kroupová, SPTB 

Poměrně často se na našich chodbách 

objevují nové tváře a občas je těţké je 

správně zařadit. Na poslední 2 měsíce 

školního roku se mezi nimi objevila i 

Mona z Německa, kterou němčináři 

potkávají ve svých hodinách. A byla by 

škoda nedozvědět se něco víc o tom jak na 

Česko a Čechy nahlíţí Němka, která tady 

strávila uţ skoro rok. 

Pro začátek menší představení, kdo jsi, 

odkud přesně jsi a kolik ti je let? 

Pokud mě ještě neznáte: Jmenuju se Mona 

Bickel, je mi téměř 19 let a jsem ze 

Salzgitteru, menšího města poblíţ 

Hannoveru (asi 1 hodina autem). Lze to 

povaţovat za severní Německo a oblast 

plnou lesů a polí. Obecně je to oblast 

agrikulturní a industriální, nemáme mnoho 

hor a často u nás prší. V Ostravě mám 

pocit, ţe tady snad nikdy neprší, a kdyţ jo, 

tak jen málokdy prudce. 

Co tě přimělo k rozhodnutí strávit celý 

jeden rok v Česku a proč právě teď? 

Vhledem k tomu, ţe obor, který chci 

studovat, zabere dlouhou dobu, nemohla 

jsem se smířit s myšlenkou, ţe strávím 

zahrabaná ve školním systému nějakých 20 

let v řadě. Ztratila bych pojem o realitě a 

tomu se chci za jakoukoliv cenu vyhnout. 

Během posledních let školy jsem se často 

zabývala dobrovolnictvím a věděla jsem, 

ţe bych se tomu chtěla věnovat na plný 

úvazek alespoň rok. S Evropskou 

dobrovolnou sluţbou (European Voluntary 

Service) se lze podívat jaké projekty 

člověka zajímají a kam se dá zhruba vyjet. 

Vzhledem k tomu, ţe moji rodiče u mě 

nerozvinuli velký zájem o to, co je na 

východ od Německa, rozhodla jsem se 

dozvědět víc a ucházela jsem se o účast 

v projektech na Slovensku, Litvě, 

Estonsku, Slovinsku a Česku. Loni v 

dubnu jsem byla přijata do jednoho 

z projektů tady a byla jsem více neţ 

šťastná, ţe pojedu objevovat Českou 

republiku. Chtěla bych se vrátit zpátky za 

pár let a dělat tady část svého studia, přece 

jen jsou tady věci, které jsem si zamilovala 

během svého pobytu…  

Co pro tebe bylo největší překvapení 

během prvních dnů v Česku? 

Jak dobrá je tady veřejná doprava. 

Vhledem k cenám má Česká republika asi 

nejlepší vlaky a tramvaje, co jsem kdy 

viděla, hlavně teda vlaky. Jsou pohodlné, 

cenově dostupné a ţelezniční síť je celkově 

skvělá. Je sice pravda, ţe lidé doma v 

Německu mají mnohem vyšší platy, neţ je 

průměr tady, ale doprava je v porovnání 

tady stále levnější. Fakt, ţe můţete jet 

hodinu autobusem a zaplatit 30-50 korun 

mi hlava nebere, kdyţ nad tím přemýšlím, 

dělá to cestování tady hodně jednoduché. 

Pokud bys musela vybrat jednu věc 

z Německa, co bys chtěla vidět v Česku, 

co by to bylo? 

Bylo by hezké mít větší zaměření na 

kritické uvaţování nad médii a zdroji ve 

školách. Mám ráda detaily a způsob, jakým 

se pracuje ve škole, by měl člověka naučit 

nahlíţet na věci s rozvahou a do hloubky 

zkoumat zdroje, věci, co sledujete a čtete. 

Není potřeba strávit 5 hodin analýzou a 

interpretací jako to děláme ve škole teď, 

ale mám pocit, ţe učitelé ani ţáci tady 

nemají dostatek času zaměřit se na více neţ 

povrch.  

Co jsem slyšela, tak maturita je zkouška, 

která zahlcuje studenty nutností 

zapamatovat si a opakovat informace, které 

ROZHOVOR 



ČERVEN 

6 

jsou neuvěřitelně nepotřebné jak pro 

studenty, tak pro učitele. Větší záběr na 

metodologii by spíše pomohl se vším, co 

nás potká později v ţivotě, a myslím, ţe 

český systém školství podkopává potenciál 

spousty studentů. Ţijeme v době, kdy není 

důleţité zapamatovat si tunu informací, 

protoţe je neustále nadosah našich rukou, 

je důleţitější vědět, jak s novými 

informacemi správně zacházet. 

Jak bys popsala Čechy v porovnání 

s Němci? Setkala ses s některými 

stereotypy? 

Lidé tady jsou rozhodně více tradiční neţ 

doma. Rodina má mnohem vyšší místo 

mezi prioritami u Čechů neţ u Němců – 

navštěvování babičky, starání se o rodiče, 

rodinná setkání a všechny podobné věci 

nejsou aţ tak typické v Německu jako jsou 

tady. Genderové role a stereotypy jsou taky 

jiná věc neţ doma, jsou tady mnohem větší 

rozdíly mezi ţenami a muţi. Jo a taky 

pivo, rozhodně. Jistě, Němci také pijí 

hodně piva, ale je to podstatně méně neţ 

průměrně Češi. (To má za vinu taky cena a 

kvalita piva, coţ v Německu rozhodně není 

špatné, ale nelze to srovnávat s českým 

standardem). 

Další věc je patriotismus, mimo fotbalové 

hřiště moc patriotů v Německu nenajdete. 

Lidé obecně neříkají, ţe jsou pyšní na svůj 

národ, kdeţto tady jsem potkala mnoho 

lidí, kteří jsou hrdými Čechy. Rozdíl má 

samozřejmě historické důvody a je 

zajímavé, ţe je stále přítomný i dnes.  

Tady musím zmínit, ţe záleţí na regionu, 

nikdy jsem neţila na jihu nebo východě a 

tyto místa jsou obvykle o něco tradičnější a 

patriotičtější neţ oblast, ze které pocházím 

já. Lidé na severu Německa mají blízko 

k Nizozemské a Dánské kultuře, kde 

najdete podobné postoje, zvlášť co se týče 

tradic. 

Už jsi tady strávila několik měsíců, jak 

ses vypořádala s češtinou? – tuto otázku 

Mona odpovídala v češtině 

Český jazyk… Kdyţ přijela jsem tady, 

nemohla jsem říkat ţádné slovo. Mám stále 

ještě problémy se skloňováním, ale po cca 

šest měsíců lidé konečně můţou rozumět 

mě, aspoň většinou! Němčina a čeština 

jsou vlastně velmi podobně, takţe často, 

kdyţ nevím něco v češtině, zkusím to říkat 

jako já bych říkala v němčině a někdy to 

funguje. Pomáhalo mi, ţe Češi jsou hodně 

milé, kdyby zkusila mluvit česky. Nestane 

se často, ţe Němka se učí češtinu (a to je 

smutné!), takţe normálně dostanu velký 

respekt pro toto. Ale někdy chybuju velmi 

špatně, například předvčírem říkala jsem 

“svatba” a ne “svátek”. I řekla jsem uţ “ţit 

v zahradě”, ačkoli myslela jsem “ţit v 

zahraničí”! 

Jaká česká věta/slovo je nejdůležitější 

pro každodenní život v Česku? 

Tak. Tak tak. Taaaaak. Tak. Upřímně, 

tohle je jedno ze slov, které pouţívám 

nejčastěji a je skvělé na ukázání, ţe 

posloucháte, i kdyţ můţete doslova vidět, 

jak vám jde pára z uší, protoţe jste stěţí 

schopni stíhat rozumět Ostravákovi. Lidé 

v Ostravě mluví opravdu hodně rychle, 

takţe i kdyţ rozumím, co říkají, tak jsem 

méně aktivní v konverzaci, protoţe můj 

mozek nestíhá. „Tak“ je nejlepší slovo pro 

vyhnutí se ticha, protoţe můj mozek stále 

ještě všechno zpracovává. 

Jaké jsou tvé plány po návratu zpět do 

Německa? 

Mám v plánu skočit znova do kolotoče 

učení. Můj nový domov bude 

pravděpodobně město Lübeck na úplném 

severu Německa, kde chci na tamním 

malém kampusu studovat medicínu. 

Doufejme, ţe budu mít čas i na jiné věci, 

ale docela o tom pochybuju. Snad 

neztratím svoji češtinu, plánuju tady 

později dělat Erasmus, ale nevím, jak moc 

těţké pro mě studium bude. Je ale smutné 

přemýšlet uţ teď o konci pobytu tady, 

takţe se tomuhle tématu snaţím vyhýba

ROZHOVOR 
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A co z Česka ti bude chybět nejvíc a co 

nejmíň? 

Co mi chybět nebude je „catcalling“ 

(sexuální poznámky na kolemjdoucí ţeny) 

na ulicích. Je to opravdu nepříjemné a jsem 

vděčná, ţe se s tím nemusím potýkat doma 

během kaţdodenního ţivota jako tady. 

Nikdy předtím to nebyla součást mého 

ţivota a těším se aţ to tak zase bude. 

Co mi bude chybět nejvíc, kromě všech 

úţasných lidí, které jsem potkala, je jazyk. 

Kdyţ jsem se vrátila po Velikonocích a  

 

slyšela jsem nějaké Čechy na nádraţí, byla 

jsem úplně nadšená – ten zvuk mi 

připomíná všechny vzpomínky, které odtud 

mám, a čeština je prostě neuvěřitelně 

krásný jazyk. Tajně trochu doufám, ţe 

jednoho dne budu sedět v kavárně, moţná 

se budu učit na test, a najednou uslyším 

nějaké Čechy u vedlejšího stolu, a to mi 

připomene všechny záţitky, hodiny a lidi a 

jaké to bylo začít nový ţivot tady.

 

  

ROZHOVOR 
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Letní anabáze s igelitkou 

Vojtěch Psík, SPTB

Kaţdý rok vţdycky a 

znova 

Poznává svět sprostá 

slova 

Prosí Boha na kolenou 

Češi mají dovolenou 

Někdo tělní dutinu 

Někdo Modrou lagunu 

Nikdo z nich však 

nepřekoná 

Prezidenta ve člunu 

Vţdy, kdyţ Češi balí 

kufry 

Skrývají ne jeden div 

Cizince vţdy překvapuje 

Kolik auto pojme piv 

Situaci vţdycky změní 

Kdyţ uţ v kufru místo 

není 

 

Pocit jako na potítku 

Naštěstí má igelitku 

GPSka nemá zdání 

Dokonalé plánování 

Pro řidiče tvrdá facka 

Zácpa cestou do 

Chorvatska 

Velcí kluci uţ nemusí 

Poslouchati maminku 

Peněţenku v zadní kapse 

Místo pásku ledvinku 

Po večerech je to těţké 

Kdyţ je zima na noţky 

Kaţdý z nás zná řešení 

Do sandálů ponoţky 

Není ţádná ostuda  

Nectít módní typy 

Nikoho dnes nepřekvapí 

Místo plavek slipy 

Všeslovanské bratrství 

Půjčka není ostuda 

Všechno, co si půjčí, vrátí 

Není ţádný pobuda 

Tenhle výlet připravil ho  

O značnou část výdělku 

Nikdo proto nediví se 

Ţe chce půjčit manţelku 

Ty, kteří se vyvarují 

Starých kempů bordelu 

Očekává kaţdé ráno 

Snídaně hned v hotelu 

Tašky plné croissantů 

K tomu sáček paštiky 

Zásoby jak pro regiment  

Hlavně ţádné cavyky 

Kdyţ snězeno vše, co v 

míse 

Ihned na pláţ vyvalí se  

Bez bot plout si dovolí 

Jeţci přece nebolí 

Nebudeme za debily 

Na co by nám krémy byly 

Slunce přece nemůţe 

Rakovinou do kůţe 

Kašlat do nebe na schody 

My jdem večer do 

hospody 

Pak v zábavy zápalu 

Poblil půlku lokálu 

Dovolená kromě slastí 

Přináší i strasti 

Je smutné být druhé ráno 

Vyhoštěn do vlasti 

Ještě neţ se vrátí domů 

Neţ obleče montérky 

Ukradne si kromě jídla 

Z ovladače baterky 

POEZIE 
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Shelby GT500 1967„Eleanor“ 
Veronika Sárficzká   TB 

Je to sportovně-závodní automobil (vysoce 

výkonná varianta) značky Ford. Vše to 

začalo roku 1965, kdy Ford Motor 

Company a Carrol Shelby dohodli na 

dlouhodobé spolupráci. 

Roku 1965 debutoval Mustang Shelby 

GT350 a o dva roky později přišlo na 

scénu Shelby GT500, známé také pod 

přezdívkou ,,Eleanor”. Tento rok (1967) 

přišly také velké změny co se týče vzhledu. 

Struktura byla zachována, ale autu byl 

trošku dodán ,,muscle” vzhled. Byl 

zvýrazněn předek s chladiči na kapotě. 

Shelby Mustang 1967 měl delší příďovou 

část kapoty s novou mříţkou chladiče, 

osazenou emblémem stočené kobry, 

umístěným na levé části mříţky. Světla 

byla vloţena do krajních částí mříţky. 

Zádní světla byla převzata z modelu 1967 

Cougar. Záď Shelby byla zakončena 

vypouklým víkem nádrţe se stočeným 

hadem a stejný emblém byl umístěn na 

pravém horním rohu spoileru. 

Ford obecně se na filmových plátnech 

objevil mnohokrát, ale do historie se 

zapsaly zejména dva kousky – zmíněná 

Eleanor a Mustang Bullit z kultovního 

snímku Bullitův případ. ,,Eleanor” si 

poprvé zahrála ve filmu Gone in 60 

Seconds (H. B. ,,Toby” Halicki). Na 

natáčení filmu byla pouţita 2 na první 

pohled identická auta Mustang Sportsroof 

z roku 1971, předělaná na novější modely 

z roku 1973. Jedno bylo uzpůsobeno na 

kaskadérské scény a kousky, zatímco 

druhé bylo udrţováno neupravené a bylo 

pouţíváno na normální, nekaskadérské 

záběry. Byly provedeny jen drobné úpravy 

těla. Podruhé – a mnohem úspěšněji - to 

bylo v roce 2000 v remaku filmu Gone in 

60 Seconds, kde se ,,Eleanor” objevila jiţ 

jako náš upravený Mustang Shelby GT500 

z roku 1967. Mezi lidmi je hodně 

zaběhnutý název ,,Eleanor”, coţ je 

prakticky neexistující automobil, protoţe 

toto jméno v modelových řadách Fordu 

prostě nenajdeme. Tento Mustang byl 

vytvořen jen pro účely filmu a ,,Eleanor” 

byla pouţita pouze jako přezdívka. 

Obrovský úspěch filmu dal však vzniknout 

oficiálním licencím na výrobu Eleanor, a 

tak se s jejími více či méně věrnými 

kopiemi můţeme setkat dodnes.

 

 

 

  

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 

Kresba: Veronika Sárficzká 
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5 důvodů proč nejít na Solo: Star Wars 

Story 
Karel Weiss SPTB 

1. Celý příběh je jedna velká “prázdná akce“ 

Od začátku aţ do konce filmu jsou to jen výbuchy a střílení bez jakékoli rozumné pointy, těšit 

se můţete na velké vesmírné příšery a spoustu dalších věcí jistě dosti nákladných pro studio. 

Místo pouţití tohoto rozpočtu na tyhle CGI nesmysly mohl Disney (RIP Lucasfilms :„( ) 

najmout lepší scénáristy a producenty, lidi co Star Wars opravdu rozumí, a ví, jak vyplodit 

dobrý film. 

2. Budete se nudit 

Samotná bezvýznamná akce vás přestane po pár desítkách minut bavit, takţe pokud stále 

plánujete jít na tento film do kina, ujistěte se ţe sebou máte pohodlný polštář na spaní. Pokud 

ale máte v úmyslu jít na verzi s lepším zvukem DOLBY ATMOS jako já, tak si radši vezměte 

něco na ochranu uší, náhodné nečekané exploze ve filmu nejsou příjemné. 

3. Není tam lightsaber duel 

No, co k tomu dodat, tato část je od Star Wars neodlučitelná a tady spoustě fanouškům ságy 

chybí. Uţ v minulém díle, SW: The Last Jedi, jsme se jej nedočkali a nedopřáli nám jej ani 

teď. Jediná věc, která tyto nádherné časy připomněla byl světelný meč Dartha Maula a Darth 

Maul samotný, tedy jeho hologram. Máme se snad v budoucnu těšit na Darth Maul Story?  

4. Nic zajímavého o Hanovi se nedozvíte 

Je to tak. Mezi tou změtí hloupé akce se zajímavostí typu jak Han přišel ke své lodi nebo kde 

se setkal s Chewiem dozvíte v pár minutách filmu, po které následuje opět jen akce. Jsou tam 

samozřejmě i nějaké tzv. fillery (bezvýznamné dějové linky a love story, které jsou naprosto 

irelevantní a většinou mají za úkol nějakým nesmyslným způsobem připravit půdu pro další 

film). 

5. Fenomény dnešní doby a boření 4. stěny 

Pokud jste jiţ film viděli, tak jste si mohli všimnout několika situací, kde se producenti 

pokusili do filmu zasadit i věci současnosti. Například, robot, který má pohlaví, dává to 

najevo a bouří se za svá práva a práva a rovnost ostatních robotů a udělá něco jako “robotí“ 

revoluci. Dále bylo ve filmu pár vtípků na diváky, prohození věty jen tak do vzduchu, aby se 

lidi v kině zasmáli. 

Bohuţel ze Star Wars se stává film pro široké publikum a díly jsou vypouštěny jako na 

běţícím páse. Je to smutné v době, kdy máme velmi dobré CGI efekty a film by mohl být 

brilantní tomu tak není. 

FILMY 
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Rozhovor s panem ředitelem 

Mikulová, Děrgelová, PB 

Co za rekonstrukce se budou dít o 

prázdninách, tudíž na jaké změny se 

máme těšit v září? 

„Moţná je ještě trošičku brzy, nevím jestli 

všechny věci vyjdou, tak jak si 

představujeme, ale připravujeme 

pravděpodobně v prvním patře 

rekonstrukci podlah v učebnách. Právě se 

připravuje projekt, jsou výběrová řízení, o 

prázdninách budeme realizovat a prvního 

září by mělo být hotovo. To je taková 

největší věc. Je teď připraveno výběrové 

řízení na nové počítače do všch učeben, to 

znamená systém Bakalář, třídní knihy, coţ 

Vás, ţáky moţná tak nezajímá, ale pro 

chod školy nesmírně důleţité, takţe po 

těch pěti, šesti letech budeme měnit a je to 

docela velká investice. K tomu ještě takové 

drobné údrţby. Doufám, ţe potom šíleném 

loňském létě s jídelnou, kdy jsme dělali 

velkou rekonstrukci, bude to letošní léto 

klidnější.“ 

Proběhne nějaká výrazná změna v 

učitelském sboru? 

„Ne, ne. To je věc, kterou mohu slíbit Vám 

i rodičům a i kolegům, ţe povaţuji náš 

sbor za stabilizovaný, takţe k ţádným 

změnám nedojde, minimální změny.“ 

Už před časem, nám profesoři řekli, že 

se dočkáme změn židlí v učebně hudební 

výchovy, je toto také v plánu přes léto? 

„No vidíte! To jsem zapomněl, protoţe uţ 

to plánujeme a máme v podstatě 

připraveno, pokud se nic nestane, tak 

prvního září bude dokončen i hudební 

klub. To znamená včetně nových ţidlí a 

ještě takových drobností a detailů, které 

tam máme připraveny. Beru, ţe ta učebna 

zatím ještě vypadá tak syrově, ale opravdu 

ty investice byly velké a museli jsme zase 

ušetřit.“ 

Jaká je vaše představa plánů gymnázia 

na léto za 5 let? 

„Máme teď potom, co jsme vyřešili 

jídelnu jeden z posledních velkých 

plánů. A to je náš nešťastný školní 

dvůr, který nevypadá hezky. Máme ho 

uzavřený, přitom máme připravený 

velmi hezký projekt, takového 

multifunkčního prostoru pro ţáky, kde 

by byly venkovní učebny, kde by byl 

prostor pro relaxaci, minigolf nebo 

stojany na kolo. Ten projekt vypadá 

velmi hezky, máme tam takové 

venkovní divadlo, v tom klasickém 

řeckém stylu, ale všechno to stojí na 

finančních prostředcích. Sice nevím, 

jestli se nám podaří na ten dvůr sehnat 

peníze za rok, za dva, ale věřím, 

vzhledem k tomu v jakém jste 

ročníku, tedy v primě, sekundě, ţe vy 

to ještě zaţijete a ţe ten školní dvůr 

budete moci ještě uţívat.“ 

Děkujeme panu řediteli za poskytnutý 

rozhovor a za čas, který nám věnoval. 

 

www.mgo.cz 

ROZHOVOR 
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Autor: John Green 

Ţánr: young adult, román 

Nakladatelství: Yoli 

 

Jedna Želva za Druhou/Turtles All the 

Way Down 
Eva Maléřová, KVB 

Kaţdý má občas nějaké náročnější období 

v ţivotě, kdy ho dokáţí rozhodit i ty 

největší prkotiny a bojí se i stínu, ale teď si 

představte, ţe jste jako Aza Holmesová a 

takhle se cítíte celý svůj ţivot. Aza trpí 

obsedantně kompulzivní poruchou a je pro 

ni čím dál tím těţší se přizpůsobovat 

společnosti. Kdyţ zmizí miliardářský otec 

Aziina bývalého kamaráda Russela, 

rozhodne se ho Aza s kamarádkou Daisy (a 

s příslibem odměny milionu dolarů) hledat. 

Aza se s Russelem po dlouhé době opět 

sbliţuje, ale její psychické zdraví se kvůli 

velkému tlaku okolí opět zhoršuje. Zajde to 

aţ příliš daleko a Aza končí v nemocnici, 

po pár záchvatech je nakonec Aza 

propuštěna domů a vše se vrací relativně 

do normálu a ţivot jde dál.  

S Russelem to nakonec sice nevyšlo, ale co 

jeho otec? Tahle nejnovější kniha od Johna 

Greena není sice jeho nejlepší (u mě stále 

vede Hvězdy nám nepřály a Hledání 

Aljašky) ale to nic nemění na tom, ţe je 

jako vţdy dokonale napsaná a úţasně 

popisuje problémy a myšlenky teenagerů s 

nějakou mentální poruchou a uţ jenom 

proto, podle mě, stojí za to ji přečíst. Přijde 

mi ale, ţe děj je v knize jen nutná 

zbytečnost a skvěle by to šlo uvádět i jako 

jednu dlouhou úvahu, ale to je právě jedna 

z více maličkostí, proč si podle mě kniha 

zaslouţí více pozornosti a proč byste si ji 

měli přečíst. Doporučení není snad ani 

potřeba. Kaţdý, ať mladší, či starší, holka 

nebo kluk, si v knize něco najde, něco pro 

sebe.

  

KNIHY 

www.knihydobrovsky.cz 
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Vietnam 
Anička Phamová, SA 

Tato exotická země na východě je známá 

především svými rýţovými polemi, 

krásnou krajinou a hlavně pestrým 

jídelníčkem, který pošimrá vaše chuťové 

buňky. 

Začneme tedy krásnými místy, která 

můţete navštívit. 

Zátoka Ha Long 

Nabízí tisíce ostrovů, z nichţ je kaţdý z 

nich pokrytý hustou dţunglí a obrovskou 

přímořskou krajinou vápencových pilířů. 

Tuto nejzajímavější atrakci najdete na 

severu Vietnamu.. 

Hoi An 
Přezdíván také jako „„Benátky Vietnamu“ 

je přístavem z 16. století nacházející se na 

pobřeţí Jihočínského moře. Srdcem města 

je Staré město plné uliček a nespočtem 

obchodů. Toto místo musím osobně 

doporučit hlavně pokud si chcete dovést 

velké mnoţství suvenýrů jako já minulý 

rok. Je zajímavé, ţe je tu rušno a plno 

turistů hlavně večer. 

 

Phu Quoc  
Je to největší ostrov Vietnamu, na němţ se 

rozprostírají překrásné tropické pralesy s 

nedotčenou přírodou a věčně nádhernými 

korálovými útesy. Pláţ Bai Dai ve Phu 

Quoc byla dokonce vybrána jako jedna z 

nejkrásnějších a nejčistších pláţí, takţe ji 

tento rok určitě navštívím a vy byste měli 

také, protoţe takovou krásu s naší ekologií 

na planetě Zemi uţ brzy moţná neuvidíte.

 

Terasy Sa Pa 
Terasy, kde se pěstuje rýţe, kukuřice a jiná 

zelenina je jiţ dotčená příroda vypadající 

jako by nebyla, je pěkná pohledem i super 

místem, kde si můţete zkusit obdělávání 

pole a získávání zázračné jiţ zmíněné rýţe, 

kterou uvidíte běţně v českých ochodech. 

K vidění jsou zde i obrovské bambusové 

lesy. 

CESTOVÁNÍ 
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Nha Trang 
Něco podobného jako Phu Quoc akorát 

více civilizovanější. Je to nejoblíbenější 

přímořské rekreační středisko s pláţemi, 

čirými vodami, jemným pískem a mírnými 

teplotami, takţe pokud se nechcete péct v 

extrémně vysokých teplotách, tak vám 

doporučuji ho navštívit. 

 

V celém Vietnamu jsou i jiná velmi 

zajímavá místa, ale tady jsem vám shrnula 

jen pár těch, která povaţuji za nejkrásnější. 

 

Jak uţ jsem řekla, tak tu jsou velmi pestré 

jídelníčky obsahující jídla od těch 

nejpikantnějších aţ po sladké vietnamské 

dezerty. Nejznámější hlavní jídla jsou- 

tradiční polévka pho, bun cha, bun bo hue, 

banh cuon, banh mi pate a nem ran. Z 

dezertů jsem vybrala ty nejtypičtější: banh 

troi, banh ran a drink tra sua chan chau. 

Hlavními dopravními prostředky jsou 

motorky a auta. Co se týče nakupování, tak 

si s Vietnamci můţete úplně klidně smluvit 

cenu. Většinou záleţí na vaší sympatii, 

národnosti a ochotě. Vietnamská měna je 

dong. 1Kč-1000dongů. Pokud se opravdu 

chystáte tuto krásnou zemi navštívit, tak 

doufám, ţe se vám bude líbit a odnesete z 

ní jen to nejlepší. 

 

 

Pho Banh troi 

 

Bun bo hue 

 

Dong 

 

Banh chuoi 

 

Banh mi pate 



ČERVEN 

15 

Lyžák 2018 
Mýty a fakta 

Petra Adamčíková, Alice Školoudíková, KVIA 

„MGO jelo po letošním lyţáku naposledy 

do Alp. Více jak třetina se zranila. Učitelé 

byli bezradní.“ A spoustu dalších 

podobných informací jsem jako neúčastník 

lyţařského kurzu kvint a 1.A zaslechla ve 

škole v jeho průběhu a pár týdnů potom. 

Jistě jsem nebyla jediná. Několik z historek 

kolujících o lyţáku bylo váţnějších, jiné 

poněkud úsměvné. Na konci školního roku 

jsme se rozhodly vyzpovídat lyţaře, aby 

uvedli věci na pravou míru. 

Mýtus číslo 1: Více jak třetina 

studentů se zranila. 

Tato informace pravdivá není, ale má 

pravdivý základ. Lyţařského výcviku se 

zúčastnilo 68 studentů a oficiálně se jich 

zranilo 9. Je to vysoké číslo, ale celkově to 

tvoří necelou osminu všech přítomných 

ţáků. Dále tato informace můţe vycházet z 

toho, ţe poslední den opravdu nelyţovala 

téměř třetina lyţařů, ale na tom se z velké 

části podílela únava a fyzické vyčerpání. 

Mnoţství úrazů jistě vzbudilo spoustu 

oprávněných otázek, a proto jsme dali 

zraněným moţnost se vyjádřit k tomu, jak 

se to vlastně přihodilo. Zde jsou jejich 

odpovědi: 

Alena Kadlčíková: 

Zranění: otřes mozku a amnesie 

Nepamatuju si přesně, jak se to stalo, vím 

jen, ţe jsem spadla. Kamarádka, se kterou 

jsem lyţovala, mi řekla, ţe jsem narazila 

do dřevěného plotu. Nepamatuju si to, ale 

nejspíš jsem se zvedla a dojela k lanovce, 

kde byl zbytek skupiny. Poté jsem se 

skupinou dojela k restauraci. Tady se 

učitelé rozhodli poslat mě a další dva ţáky 

lanovkou dolů do města, ať dojedeme k 

autobusu skibusem. Dvakrát jsme se 

ztratili. Nevím, jestli to byl rozumný 

nápad, ale asi to bylo lepší neţ lyţování. 

Autobus nejprve rozvezl všechny na hotely 

a poté jsem jela já a tři další lidé do 

nemocnice. Bylo víc zranění, ale jelo se jen 

s nejváţnějšími. V nemocnici jsem zůstala 

přes noc a druhý den jsem se vrátila zpět 

na náš hotel. Zbytek lyţáku jsem víceméně 

prospala na pokoji. Je jasné, ţe na tento 

lyţák nikdy nezapomenu. 

Eliška Šmehlíková: 

Zranění: 14 cm dlouhá sečná rána na pravé 

holeni 

Sluníčko svítí a náš lyţařský oddíl pomalu 

směřuje do restaurace na oběd. Najednou 

mi cestu zkříţí nejmenovaný student a já 

nemám šanci situaci zachránit. Během 

zlomku vteřiny jsem se rozhodla udělat vše 

pro to, abych sráţce zabránila. Co nejvíce 

se proto nakloním doleva, abych spoluţáka 

obkrouţila, kdyţ vtom se vše zpomalilo a 

já plachtím vzduchem. Po dopadu na 

měkký sníh se neochotně zvedám abych si 

došla pro lyze. S pomocí hůlky, která mi 

zůstala viset na ruce se postavím a nohou 

mi proletí intenzivní bolest. To uţ přibíhají 

kamarádky a nutí mě si sednout. Nechápu 

proč, jen jsem trochu potlučená, ale potom 

si všimnu ţe mi krev kape na bílý sníh. 

Byla jsem mimo během toho, co holky 

sháněly pomoc (mimochodem ohromně 

moc jim dluţím za to, ţe nezačaly 

panikařit a zachránily mě). Potom mě paní 

profesorka ošetřovala a konečně přiletěl 

vrtulník. Záchranáři mě naloţili dovnitř a 

já jsem si prohlíţela uslzenýma očima 

Alpy z ptačí perspektivy. Nemocnice mě 

uchvátila svou úrovní, a štěstí mi přálo, 

kdyţ jsem zjistila, ţe doktorka, která mě 

operuje mluví česky. Na operačním stole 

mi uţ bylo jasné, ţe na lyţovaní mohu 

zapomenout. Můj zbytek lyţáku byl 

celkem osamělý, protoţe jsem s berlemi a 

ortézou daleko nedošla. 

LYŽÁK 2018 
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Aţ na můj vyhlídkový let a prvotní paniku 

po zranění je můj celkový dojem rozhodně 

kladný, kdyţ počítám chutné jídlo, 

stmelovací atmosféru, skvělou partu a 

poslední den lyţáku, kdy si, mrzáci, udělali 

hromadný výlet do nemocnice. Jak se říká, 

budu na to dlouho vzpomínat. 

Viktorie Trojková: 

Zranění: zlomená levá ruka 

Stalo se to, kdyţ jsem lyţovala, poslední 

kopec, ale nevěděla jsem to. Najela jsem 

na jednu muldu a trochu mě to rozhodilo. 

Chtěla jsem zatočit na opačnou stranu, 

jakoţe zabrzdím, kdyţ v tom další mulda, 

která mě katapultovala na zem. Válela 

jsem se po zemi několik metrů, nějak to 

nešlo ubrzdit. Poté přijela paní profesorka 

Janíková, která moc nevěděla, co semnou 

dělat, oznámila jsem ji totiţ, ţe mám 

zlomenou ruku, nevěřila mi. Následně 

přijela paní profesorka Čejková a řekla mi, 

ţe je jedno, co s tím mám ale musím dojet 

dolů. Naštěstí mi dole spoluţáci pomohli a 

vzali mi lyţe. Spoluţáky a učitele jsme 

odvezli na hotel a já, Alenka, Lucka a 

Honza jsme pokračovali do nemocnice. 

Nikdo nám nic neřekl, jen ţe jedem v 

podstatě sami do nemocnice s delegátem. 

Nemocnice v Rakousku byla hezká, téměř 

ihned po vyplnění papíru, jsme šli 

postupně ke zdejším doktorům. Udělali mi 

rentgen, a doktor mi poté řekl, ţe ruku 

budou muset narovnat, ţe to bolí a asi by 

to radši udělali aţ poté, co by mě uspali. Já 

jsem ale nechtěla trávit noc v nemocnici, 

protoţe jsem jedla kolem jedné odpoledne 

a do anestézie nemůţete jíst 6 hodin. Tak 

mě vzali do nějaké místnosti, kde jsem si 

lehla, doktor vzal moji ruku, prsty dal do 

takových oček a na horní část paţe mi 

zavěsil závaţí, a nakonec mi píchnul 

lokální anestetika. Nechal mě tam leţet asi 

10 min, poté přišel, zeptal se, jestli to ještě 

tolik bolí a začal s narovnáváním ruky a 

zápěstí o koleno. Přišel další doktor, 

posoudili, jestli je ruka v správné pozici, a 

nakonec ji zasádrovali. Největší stres jsem 

měla poté, co mi jeden z doktoru řekl, ţe 

teď půjdu na rentgen a pokud dopadne 

špatně tak cely proces budeme opakovat. 

Naštěstí vše dopadlo dobře, dali mi papíry, 

CD s rentgenem, předpis na léky a mohla 

jsem jít zpět na chodbu, čekat na ostatní. 

Nakonec jsme z 4 lidi jeli na hotel pouze 

Já, Lucka a delegát. Nemocnici v 

Rakouskem Sallbachu hodnotím velmi 

kladně, byla mi poskytnuta výborná péče, 

všichni doktoři uměli výborně anglicky, a 

hlavně byli všichni milí, zdravili, usmívali 

se, tohle mi trochu chybí u nás. Sestřičky v 

ČR jsou kolikrát naštvané, ţe vůbec po 

nich poţadujete, aby dělaly svou práci. 

Mýtus číslo 2: Bylo zabaveno 

nejvíce alkoholu za celou historii 

lyžařských výcviků. 

Tento mýtus je pravdivější, neţ by se dalo 

čekat. Informace o tom, ţe se jednalo o 

největší mnoţství alkoholu potvrzena 

nebyla, ale pokládá se obecně za velmi 

pravděpodobnou. Celou situaci můţe 

vystihnout komentář jedné ze studentek: 

„Alkoholu bylo hodně a nebylo těţké si ho 

opatřit.“ Co se týče jednání učitelů, 

zachovali se tak, jak měli, coţ dokazuje 

například tento získaný komentář: „. K 

nezvladatelné alkoholové situaci se stavěli 

lidsky a asi nejlépe jak to v té chvíli šlo.“ 

Opět jsme se obrátili přímo ke zdroji pro 

více informací, ale v tomto případě se lidé, 

kterým byl alkohol zabaven, nechtěli k této 

situaci vyjadřovat. Myslím si, ţe chápeme 

proč. 

Mýtus číslo 3: „Učitelé byli 

bezradní.“ 
S tímto výrokem většina přítomných 

studentů nesouhlasila a jak jiţ bylo 

zmíněno výše, činili, jak nejlépe mohli. 

Obecně převládá názor, ţe odvedli dobrou 

práci a všichni rozumíme tomu, ţe to pro 

ně bylo velmi náročné, jak z fyzického, tak 

psychického hlediska. Myslíme si, ţe by 

bylo na místě jim všem poděkovat za to, ţe 

si zachovali klidnou hlavu a vytrvali aţ do 

konce. Všichni si ceníme toho, co pro nás 

LYŽÁK 2018 
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Jídlo Ubytování Lyžování 

tenkrát udělali a doufáme, ţe i přes všechny ty špatné vzpomínky se najde i pár  

těch dobrých. 

 

Na závěr bychom chtěly uvést několik 

názorů na tento nezapomenutelný lyţařský 

výcvik, kde studenti odpovídali na otázky 

jako, co se jim líbilo a nelíbilo, případně 

jaký mají celkový dojem. 

Studentka KVIA: 

„Líbilo se mi to, ţe tam byla fajn 

atmosféra, a ţe tam nebyl zbytečný stres. 

Jenom ten první den bylo špatné počasí a 

mlha, to jediné se mi nelíbilo.“ 

Studentka KVIA:  

 „Nelíbil se mi náš pokoj. To byla asi 

nejhorší věc na lyţáku. Bydleli jsme dalo 

by se říci ve sklepě. Nebyly tam skoro 

ţádná okna, kdyţ jsem vešla do koupelny, 

tak tam byli na zemi brouci a plíseň. 

Navíc, kdyţ jsem se chtěla večer 

vysprchovat, tak netekla voda. Byli jsme si  

 

 

proto stěţovat a naštěstí nás přesunuli do 

daleko lepšího pokoje. A taky to, ţe jsme 

byli všichni, i učitelé otřeseni z počtu 

úrazů. Z věcí, co se mi líbily bych určitě 

zmínila restauraci, ve které jsme obědvali.  

Student KVIA 

Velmi se mi líbila atmosféra a přátelský 

kolektiv. Lyţovaní bylo taky super, ale 

nejvíc jsem si uţíval čas strávený s přáteli. 

Jediné, co mě zklamalo bylo mnoţství 

úrazů. Dojem mám skvělý, lyţák jsem si 

moc uţil.  

Studentka KVIB  

Největší dojem na mě zanechal lyţařský 

areál, mé očekávání zklamalo jídlo na 

ubytování. Změnila bych rozdělení do 

skupin a sníţila počet zranění. Některým 

učitelům bych vytkla organizaci cesty a 

tras které jsme jezdili. 

 

4/10 7/10 6/10 
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ČERVEN 

18 

Fotografiska 
Tereza Foltýnová, SXB  

Södermalm, Stockholm, Švédsko. 

 

Dříve celní dům, dnes Fotografiska - dům 

současné fotografie na světové úrovni. V 

secesní budově probíhá současně několik 

výstav najednou. Krom výstav se zde také 

uskutečňují bussnies meetings, kulturní 

události nebo prodeje fotografií. 

 

Výstavy, které zde probíhají patří 

nejrůznějším jménům světa fotografie. Jaro 

letošního roku patřilo Němce Ellen von 

Unwerth, fotila pro Vogue, Vanity Fair, 

Interview, nebo ELLE. K osobnostem, se 

kterými fotila, se řadí například Rihanna, 

Victoria Beckham, Anna Wintour, 

Penelope Cruz, Madonna nebo Nicki 

Minaj. 

 

Druhé patro je místem kavárny a 

restaurace, místem, kde si odpočinete, 

budete mít úchvatný výhled na jezero 

Mälaren a dobře se najíte. Nachází se zde 

kavárna s restaurací a teda vaří tady 

opravdu skvěle. Jednou ze specialit, kterou 

si můţete dopřát, jsou artyočky nebo 

lanýţe. 

 

Chystáte-li se navštívit Stockholm, tak 

Fotografiska určitě nesmí chybět na 

seznamu míst, kam se podívat. Je to místo 

nejen pro milovníky fotografie, dle mého 

názoru dokáţe překvapit a zaujmout 

kaţdého a kdyby ne, tak výhled z kavárny 

a restaurace to jistí, nedostanete ho totiţ 

jenom tak z hlavy! A jako bonus, je to 

jedno z nejlepších míst na nákup suvenýrů 

ve Stockholmu. 

  

FOTOGRAFISKA 

Foto: Tereza Foltýnová 
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Hodnocení 

Tajemství nesmrtelného Nikolase 

Flamela, Michael Scott 
AnoAnonym 

Celkem 6 knih vyprávějících příběh 

Nikolase Flamela, nesmrtelného 

alchymisty staršího neţ Amerika, jenţ 

skrývá starodávný Kodex, který potřebuje 

k ţivotu, ale který můţe zničit Zemi. Ve 

všem mu pomáhá jeho ţena Perenela 

Flamelová, nejlepší čarodějka všech dob. 

V příběhu nechybí ani pořádná smečka 

“záporáků“: John Dee, Nikolo Machiavelli, 

Billy The Kid a spousta a spousta dalších (i 

nelidských stvoření). 

Sourozenci Josh a Sofie Newmanovi jsou 

do magie zataţeni Flamelem a Perenelou, 

kteří uţ staletí hledají bájná dvojčata.  

Hlavní zápletka spočívá v podstatě v tom, 

ţe starobylé bytosti, jeţ mají lidi za 

potravu, nejsou daleko od získání moci nad 

osudem Země. Někteří se jim v tom snaţí 

zabránit, jiní jim slouţí. A právě pře mezi 

těmito dvěma skupinami se zdvojnásobí po 

zjištění, ţe alchymista konečně objevil ta 

bájná dvojčata z legendy, která (jak jinak) 

mohou svět zachránit, či odsoudit 

k záhubě.  

Nechci moc spoilerovat, a tak vám 

neprozradím, co se naučí a zaţijí Josh a 

Sofie při objevování magického světa, 

můţu ale prozradit, ţe po deseti stránkách 

z prvního dílu nepřestanete, dokud 

nepřečtete všechny, a ţe úplně všichni lidé 

v kníţce zmínění opravdu ţili.

 

  

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 

80 % 

Www.knizniklub.cz 
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Politická báseň 
Václav  Prais, Adam Jalůvka, KVIA 

Rudá se vznesla. 

Nad věţe hradu. 

Statečné vlála. 

Sdělila zprávu. 

Nedlouho poté. 

Přišel stařec. 

Prezident v hospodě. 

Polomrtvý dravec. 

Vlajku strhl. 

Myšlenku znásilnil. 

Do ţumpy se vrhl. 

S Rusákem to zapil. 

Na stěně ve třídě 

On pořád visí? 

Pověste trencle rudé 

Ať z očí mi zmizí. 

Hoř ohínku hoř. 

Volejte hasiče. 

Demokracii nám zboř. 

Zeman, di do **** 
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