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Naši pekaři se dostali na bednu!
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Úvodník

Hody, hody doprovody, je tu Klásek do pohody!
Čas uplynul jako voda, Velikonoce nám klepou

na dveře a my jsme si pro vás připravili další
číslo našeho školního časopisu. Těšit se můžete na zprávy ze školy, zajímavosti o Ukrajině,
anglický článek, anketu, román na pokračování,
báseň čísla a další články. Čekají vás ale také novinky, jako je křížovka a rubrika vtipů.
Dále se konečně dozvíte, kdo stojí za názvem
časopisu Klásek, protože se uskutečnil nejenom
rozhovor s vyučujícím, ale i s žákyní, která

ve vymýšlení názvu sehrála velkou roli.
Za celou redakci Klásku vám přejeme příjemné
čtení a pohodové Velikonoce.

Nikola Junková a Johana Novotková
Foto na titulní straně: Marika Hlínová
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Zprávy aneb letem školou
„Nina“ Tran a Maxmilián Malý z 2. C se umístili na druhém a třetím
místě v soutěži Pekař roku junior. Tuto soutěž hostila naše škola,
o to sladší bylo toto pódiové umístění.
Gratulujeme!
Úspěch
zaznamenala
naše
škola
i v Mladé Boleslavi, kde na Karmelských
slavnostech získali ocenění pekař Maxmilián Malý (2. C) a cukrářky Nela Chvojková (3. B) a Denisa Machovičová (1. B).
Naše
školní
dílny
opět
navštívili
v rámci projektu IKAP žáci ohrazenické a
rybitevské základní školy. Vyzkoušeli
si, jak vypadá odborný výcvik cukrářů,
pekařů a číšníků (viz horní foto).
V březnu naše šéfredaktorka Nikola Junková psala distančním způsobem regionální kolo České lingvistické olympiády. Na to navazovalo předání cen
(poukazy do knihkupectví) třem nejúspěšnějším lingvistkám naší
školy: Nikče, Julii Emingerové (obě P3. A) a Veronice Groulíkové
z P3. B. Nikča se zúčastnila také okresního kola olympiády
v českém jazyce, kde se umístila na pěkném 6. místě, když porazila třeba i studentku Gymnázia Pardubice Dašická.
23. února zasedal po dlouhé době způsobené covidem školní parlament. Přes
30 zástupců žáků předneslo řediteli své
návrhy a připomínky. Namátkou třeba:
zřízení kuchyňky k ohřívání jídla, lepší vytápění školy či posílení wi-fi. Zazněly i nápady, jak zlepšit praxe.
Na začátku dubna byly pár dní mimo provoz naše webové stránky. Jejich provozovatel byl napaden hackery. Teprve poté, co hackerům
bylo zaplaceno výkupné, stránky začaly znovu fungovat. Dejte si
pozor na data a zálohujte, zálohujte, zálohujte!
jpr
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Vyjádření k situaci na Ukrajině
Časopis Klásek by chtěl tímto vyjádřit podporu ukrajinským občanům
a ukrajinské armádě. Upřímnou soustrast těm, kteří v současné rusko-ukrajinské válce přišli o svou rodinu a přátele.
Ruská agrese je rozhodně největším válečným zločinem v Evropě od
2. světové války a je třeba tento postup odsoudit.
Věřme, že vše dobře dopadne, že zločinci budou potrestáni a pro
Ukrajinu to dopadne co nejlépe.
Nyní budu citovat slova tří velmi důležitých ústavních činitelů.
„Nebát se, nelhat a nekrást.“

(Tomáš G. Masaryk)

„Pravda a láska musí vítězit nad lží a nenávistí.“

(Václav Havel)

„Člověk má dělat věci, kterým věří a které jsou správné.“

(Petr Fiala)

Drazí čtenáři, až příště budete bádat nad smyslem znalosti dějepisu, tak vzpomeňte na tuto dobu. Dnes se totiž opakuje velmi smutná
historie, která má velmi zarmucující a krvavé důsledky.
My dnes můžeme jen děkovat lidem, kteří se zasloužili o náš vstup
do aliance NATO a EU a zaručili nám bezpečí. Těmi jsou hlavně
zesnulý Václav Havel a osobnost, o kterou jsme přišli v posledních
dnech, Madeleine Albrightová.
Doufejme a věřme, že po tomto konfliktu zavládne v Evropě mír,
pravda a spravedlnost.

Tomáš Machytka
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Zajímavosti o Ukrajině
Ukrajinština takřka vůbec nepoužívá hlásku G.
Místo ní má H, kilogram je tedy kilohram, hygiena
je hihijena, gong je honh, Gogol je Hohol.
(Nikolaj Gogol/ Mykola Hohol byl Ukrajinec, ale
psal rusky.)
Ukrajinština je češtině bližší než ruština, např.
děkuji se řekne ďakuju (ne spasiba), jak se řekne jak (ne kak),
červený je červonyj (ne krásnyj), také má 5. pád (mamo!).
Ukrajina je druhý největší stát v Evropě (po
603 700 km2, což je přibližně 7,7 Českých republik.

Rusku),

má

První novodobá samostatná Ukrajina vznikla v roce 1917, ale existovala pouze dva roky – v roce 1919 byla východní, větší část obsazena Rudou armádou a západní část Polskem.
Za první republiky sídlila v Praze Ukrajinská svobodná univerzita,
kterou založili Ukrajinci, již emigrovali do Československa po obsazení Ukrajiny Rudou armádou.
Trojzubec na státním znaku Ukrajiny je ve skutečnosti původně sokol
ve střemhlavém letu.
Modrá na ukrajinské vlajce znázorňuje nebe, žlutá pšeničná pole.
Nejvíce orné půdy v Evropě se nachází právě na Ukrajině.
A jedno pěkné a důležité slovíčko nakonec
ukrajinsky buď laska.

Národní rostlinou Ukrajiny
je kalina (viz obrázek).

Jaroslav Praisler
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– prosím se řekne

CHACHALIST (zábavná rubrika)
KŘÍŽOVKA
TAJENKA:

„Život, …………… a štěstí každého z nás a těch, jejichž životy s našimi souvisí, jsou závislé na tom, jak známe pravidla hry daleko složitější a obtížnější, než jsou šachy.“

(Betty MacDonaldová, spisovatelka (1908–1958))
Zdroj: https://citaty.net/temata/blahobyt/

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
1. ………Optická bezrozměrná veličina.
2. ………Přístroj, který měří stáčení polarizovaného světla.
3. …… Druh chyby, který se stává opakovaně.
4. ………Co definuje záporný dekadický logaritmus oxionových iontů?
5. ………Neuspořádaný stav, který se značí veličinou S.
6. …… Děj, při kterém je tlak konstantní.
7. …… Příjmení osobnosti, která získala Nobelovu cenu za polarografii.
8. ………Při exotermní reakci se uvolňuje…

VTIPY:
Co řekne proton věčně nevrlému elektronu? „Proč musíš být pořád tak
negativní?“
https://www.national-geographic.cz/clanky/vtipy-z-prostredi-vedy-aneb-smich-s-vyssim-iq.html
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Učitel zkouší v hodině fyziky žáka:
„Máš přesný barometr. Jak pomocí něj určíš výšku školy?“
„Půjdu do posledního patra, uvážu na barometr dlouhou nit,
spustím jej dolů, dokud se nedotkne země, a změřím délku niti.“
Učitel není s touto odpovědí spokojen, a proto se ptá:
„Znáš jinou metodu, při které bys uplatnil svoji znalost fyziky?“
„Jistě, půjdu do posledního patra, spustím barometr dolů a změřím
dobu pádu…“
„Ne. To není to, co bych rád slyšel, zkus vymyslet jinou metodu.“
„Udělám z barometru kyvadlo, změřím
jeho periodu v přízemí a v posledním
patře a…“
„…ještě jinak?“
„Změřím výšku barometru, postavím
jej za slunečného dne na zem a změřím délku jeho stínu, pak změřím
délku stínu školy…“
„…jinak…“
„Půjdu po schodech nahoru a barometr
použiju jako měřítko ke změření výšky stěny.“
„…jinak…“
„Půjdu za panem školníkem, zaklepu
na dveře a řeknu ‚Pane školníku,
když vám dám tento pěkný barometr, řeknete
Nakreslil: Ondřej Hála
mi, jak je tato škola vysoká?‘“
Vymyslel: Jaroslav Praisler
https://www.ped.muni.cz/wphy/stare/humor.html

Učitel: „Máte doma nějaká zvířata, Čeňku?“
Čeněk: „Ano.“
Učitel: „A jaká?“
Čeněk: „Několik pavouků a mražené kuře.“
https://nasregion.cz/nejlepsi-anekdoty-ze-skolnich-lavic-ktere-vas-dostanou-do-kolen-60447/

Za spolupráci na Chachalistu děkujeme paní učitelce Ivě Koudelkové.
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ROZHOVOR S UČITELEM
K rozhovoru pro nynější číslo
našeho časopisu jsme oslovili
dalšího vyučujícího. Tentokrát se
nejedná o paní učitelku, nýbrž
poprvé se v naší historii rozhovorů s vyučujícími jedná o pana

učitele. Může být často k vidění
v bílém laboratorním plášti, protože vyučuje převážně praktická
cvičení v laboratořích. Když tohoto vyučujícího nezahlédnete
v bílém, uvidíte ho zejména ve sportovním oblečení, a to právě proto, protože patří mezi
sport a pohyb milující lidi. Určitě jste poznali, že jde o pana učitele Mgr. Petra Laštovič-

ku, Ph.D.

1.

Na jaké střední a vysoké škole jste studoval?

Studoval jsem na Střední průmyslové škole chemické. Ta dříve stála u soudu, na té nové v Polabinách jsem ještě
nebyl. Střední škola mi dala hodně do dalšího studia, protože jsem pokračoval tady na univerzitě v Pardubicích.
Studoval jsem na Fakultě chemicko-technologické biologické obory, poté jsem ještě pokračoval v doktorském
studiu, kdy jsem se věnoval analytické chemii a biochemii. Při studiu jsem se zaměřil na problematiku cukrovky,
potažmo jsem prováděl čtyři roky plynovou chromatografii z plazmy diabetiků a hledal jsem tam souvislosti, co
se týče mastných kyselin, takže ten profil. Také jsem byl na stáži v Německu, kde jsem pracoval ve zdravotnické
laboratoři.

2.

Co vás na studiích bavilo a zajímalo nejvíce?

Bavilo a zajímalo? No tak mě vždycky bavila biologie, takže jsem se orientoval tímhle směrem. Nejraději jsem
měl mikrobiologii, biologii, ale i chemie mě bavila. V podstatě, když o tom člověk něco ví, tak ta chemie je logická a není to tak náročná věda, jak si lidi občas myslí.

3.

Do jakého zaměstnání jste nastoupil po dokončení vysoké školy?

Po škole je to vždy těžké najít nějakou práci, člověk je rád, že něco sežene. Zůstával jsem v oboru, konkrétně
jsem se věnoval analýze biologických materiálů. Našel jsem místo v jedné laboratoři zdravotnického zaměření
v Hradci Králové. Bohužel ji nakonec koupil větší řetězec, který si tam udělal odběrné místo. Byly to krásné začátky, kdy jsem tam strávil tři roky po škole jako laborant a později jako vedoucí laboratoře.
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4.

Proč jste se rozhodl učit?

Takový ten prvotní impuls byl v době doktorského studia na univerzitě. Jakožto doktorandi jsme vyučovali hlavně laboratoře, ale zaskakovali jsme i na přednáškách, takže tam jsem k tomu přičichl a už to ve mně tak nějak
hlodalo. Řekl jsem si, že si udělám praxi v laboratořích a potom ji v budoucnu zkusím zúročit a předávat své
zkušenosti další generaci. Prvotní impuls byl tedy opravdu ten doktorát, kdy jsem zjistil, že mě vlastně baví předávat znalosti a dovednosti. Pak jsem k tomu tedy směřoval a vyšlo mi to tady u nás na střední potravinářské
škole.

5.

Co vás na vašem zaměstnání naplňuje a baví?

Nejvíce mě baví kontakt se studenty, protože každý den je svým způsobem jiný a není to takový stereotyp jako
v jiných pracích, do kterých se člověk může dostat, například v těch laboratořích. Vždy mě bavilo předávat znalosti, takže to mě na tom naplňuje asi nejvíc.

6.

Je známo, že se účastníte Gladiator Race, můžete nám tyto závody přiblížit?

Účastním se Gladiator Race, ale i mnohých
dalších OCR (obstacle course racing). Jedná se
o běhání spojené s překonáváním různých překážek, například balanční překážky, překonávání stěn, nošení těžkých břemen nebo ručkování. Mě to baví, je to taková komplexní věc,
totiž člověk nemůže jenom běhat, nemůže jenom posilovat, nemůže mít pouze koordinaci
pohybů, ale musí spojit v podstatě vše do jednoho. Takže dá se říct, že je to univerzální
sport, na který člověk potřebuje být komplexní
závodník a ovládat vše z těchto věcí. Ještě tam
je spousta bahna, což je stinná stránka. Když
přijedete po závodech domů a musíte něco
udělat s tím oblečením, po některých závodech máte v podstatě jednu velkou bahnitou kouli, tak potom tím trpí
pračka. Dá se říct, že je to víceméně bezpečné, když nemáte zrovna smůlu. Možná jste někteří zaznamenali, že
když jsem sem nastupoval, tak jsem přišel se sádrou a o berlích, když jsem si zlomil kotník právě na závodech.
Ale to už je všechno pryč a už jsem na tom dokonce i líp než před tou zlomeninou, takže to znamená, že i v mém
věku se pořád posouvám a zlepšuji, takže letos jsem si dal cíl, aby to už konečně klaplo na bednu.

7.

Jak dlouho se těmto sportům věnujete a co vás k nim přivedlo?

Bude to cca už nějakých pět let. Přivedlo mě k tomu to, že původně jsem jenom běhal, ale postupem času mě
hladké běhy přestaly bavit. V podstatě jsem se soustředil na to, abych udržoval konstantní tempo, ale ten překážkový sport pro mě představoval výzvu, že člověk musí umět víc věcí a je to pro mě zábavnější. Ani trénink není
jednostranný, to znamená, že já obden běhám, obden posiluji, takže je to i zajímavější, nenudí mě to a navíc každý závod je úplně jiný.
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8.

Komu a proč byste tyto závody doporučil?

Já bych je doporučil vlastně každému, kdo má kladný vztah k pohybu a ke sportu. Jsou tam různé obtížnosti, třeba v Gladiator Race závod typu RUN by měl zvládnout každý, kdo se tam přihlásí a nějakým způsobem do cíle
dojde, byť bude dělat víc trestných handicapů za překážky, které nezdolá, ale dá se to udělat. Potom jsou ty těžší
závody, u nás v Čechách vypíchnu Překážkáč, který je jeden z těch úplně nejtěžších. Ten není úplně pro každého, ten člověka dokáže odrovnat, když na to není nějakým způsobem trénovaný nebo připravený. Ale ty
„Gladiátory“ jsou relativně hezké, máme je tady ve východních Čechách blízko, hnízdí totiž v Hradci. Existuje
i mistrovství středních škol, takže i tímhle způsobem se tam dá realizovat.

9.

Kolik máte medailí, popřípadě triček ze závodů?

Tak trička, medaile… to už člověk ani nepočítá. Vidíte mě v nich často chodit, jsou dost funkční, příjemně se
nosí, já v nich chodím rád. Mám jich odhadem asi deset, z těch větších závodů pak i něco přibyde. No a medaile
mám vlastně za dokončení, takže co závod, to medaile. Když máme za sezonu pětadvacet závodů, tak těch medailí je spousta. Ani přesně nevím, kolik jich za ty roky mám, vždycky to doma visí rok na stěně a když začne
nová sezóna, tak se zase sundají a věšák na medaile se plní znova.

10.

Jaké jsou vaše další koníčky?

Teď už v podstatě žádné další koníčky moc nemám, protože není čas. Zatím ještě nejsem pedagog, takže do toho
studuji pedagogické minimum, to znamená, že jsem rád, když přijdu domů, stihnu si odběhat, udělat nějaký trénink, potom se teda věnuji přípravám na vyučování a zase studiu toho minima. Jinak rád čtu, konkrétně mám rád
fantasy a sci-fi. Naposledy jsem měl čas otevřít knížku o velkých prázdninách, teď se k tomu opravdu nedostanu.
A když je čas, tak se taky věnuji freedivingu, tedy nádechovému potápění. Mám i kurz, takže jsem certifikovaný
freediver. Dříve jsem hodně jezdil na bruslích, na kole jsem najezdil nějaké tisíce kilometrů, ale s postupem času
jsem přešel hlavně na ten běh, posilování. Většina mých koníčků byla aktivních, protože já nejsem ten typ, co by
seděl úplně doma, teda až na tu četbu, ale na tu teď není bohužel příliš čas.

11.

Chtěl byste něco vzkázat žákům této školy?

Že mě se určitě nemusejí bát, ani ostatních učitelů, v podstatě ani té školy. Nikdo je nechce ukousnout a všichni
máme zájem o to, abyste zdárně dokončili studium a vyšli z této školy jako odborníci na slovo vzatí, kteří se dále
neztratí, ať už studiu, nebo pracovním životě. Takže to je naším hlavním cílem, předat vám vědomosti, které se
dají uplatnit v další etapě života.

Děkujeme panu učiteli za rozhovor.

Nikola Junková
Foto: z archívu pana učitele (s. 8), Marika Hlínová (s. 9)
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Báseň čísla
V naší pravidelné rubrice tentokrát dostala
prostor žačka 2. B Hana Kalhousová, která
složila krásnou „oborovou“ básničku o cukrářském řemesle. Ta obsahuje i malé popíchnutí směrem ke kuchařstvu. Inu, každé řemeslo má svoje a ani cukrařina není med,
jak by se nezasvěceným mohlo zdát.

Foto: Monika Sezimová

Hana Kalhousová: Cukrařina
Cukrařina, to je pěkná dřina,
není to jako kuchařina.
Dělat dorty, zákusky,
musím si po ránu oloupat lusky.
Vstávat velmi brzo ráno,
není toho nikdy moc naspáno.
Tolik toho vždy za den nachodím,
ale i přesto druhý den opět nastoupím.
Dřina to je veliká,
i když se to neříká.
jpr
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Happiness

Hello everyone! There is this speech about happiness by George Lucas (the
creator of Star Wars) and it is so interesting and captivating that I want to
share it with you. What follows is how I remember the speech in my own words.
With happiness you live in two worlds. Happiness is pleasure and happiness is
joy. Pleasure is short lived, it can last for a minute, an hour, a month, but
then it’s gone forever. It peaks very high, but you have to try twice as harder next time you want the same peak. This is the reason why you shouldn’t go
chasing pleasure, because it can destroy you. It’s very similar to drugs, you
go chasing a high and it’s difficult to get the same high again. It is also

self centered, because it’s all about you and your pleasure.
Joy comes from compasion, from connecting to others, from giving yourself to
someone or something. It doesn’t go as high as pleasure, but it stays with
you forever.
So to close this out I will quote: “If you
get hung up on pleasure, you’re doomed. If
you pursue joy, you will find everlasting
happiness.”

Václav Chripta
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ANKETA
Co byste změnili na naší škole?
Julie – P3. A:
„Já bych zlepšila způsob vytápění, ve třídě je
vždycky moc velká zima, nebo naopak teplo.“

Naty

– 1. C

„Nejraději bych občas změnila kolektiv lidí, ačkoliv to asi není možné. Určitě by ale šlo používat
teplo vyrobené v pekárně na vytápění například kantýny.“ �

Káťa a Agi – P4. B
„Na výživovém poradci by určitě mělo být
více předmětů o výživovém poradenství, místo toho se výživoví poradci zbytečně učí
technologické předměty a o výživovém poradenství nic nevědí.“

Matěj – P2. B
Rozhodně bych vyměnil nějaké učitele, protože si
myslím, že ne každý zde učí tak, jak by se mělo.
Dále by se hodilo rozhodně modernější vybavení, například do tělocvičny.
Dennis Cink, foto Marika Hlínová
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Fotoreportáž: STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST
Dne 9. března u nás proběhlo školní kolo středoškolské odborné činnosti
(zkratka SOČ). Své práce odprezentovali Nikola Junková a Michal Roleček (oba
z P3. A). N. Junková se věnovala technologickým a senzorickým vlastnostem pečiva z listového těsta vyrobeného z celozrnné špaldové mouky a náplněmi, které
byly obohaceny vlákninou. Dále byl sledován vliv netradičních surovin na surovinové náklady. S prací postoupila do krajského kola. M. Roleček hodnotil slo-

žení cvrččího prášku, kdy byl stanoven obsah bílkovin, tuků, zastoupení aminokyselin v bílkovině atd. Také sledoval vliv prášku z cvrčků na pekařské produkty z hlediska technologie a senzoriky. Krajské kolo ho čeká příští rok.

Text: N. Junková
Foto: M. Hlínová
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Fotoreportáž: PEKAŘ ROKU JUNIOR V NAŠÍ ŠKOLE
Skvělý výsledek obsadili žáci naší školy v soutěži Pekař roku junior 2022, která se konala v prostorách našich pekařských dílen a
haly. Stříbro si ze soutěže odnesla Thi Doan Huong „Nina“ Tran,
žákyně druhého ročníku oboru pekař, a bronzovou medaili získal Maxmilián Malý, taktéž žák druhého ročníku oboru pekař.
Žáci z deseti škol z celé České republiky se utkali v přípravě
pšenično-žitného chleba a běžného i vícezrnného pečiva. Finalisté
dále soutěžili ve výrobě dvou druhů vánoček a tradičních chodských
koláčů. Naše fotoreportérka Marika Hlínová byla u toho.
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Foto: Marika Hlínová
Text: David Jeřábek, Jaroslav
Praisler
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ROZHOVOR S ŽÁKEM

Náš školní časopis nese název Klásek. To už všichni víme. Ale
z které hlavy či hlav tento nápad vzešel? Na tuto otázku jsme
se zeptali Emy Střelkové z P3. A, která studuje obor analýza
potravin.

1.

Emo, jak jsi přišla na název školního časopisu?

Ty jsi mi říkala, že jste měli redakční poradu a že jste vymysleli ten
název Název. (Klásek se měl původně jmenovat Název, pozn. red.)
S kamarády jsme se o tom bavili, když jsme zrovna šli po obědě do
Afiny. Se spolužačkami Luckou a Pájou jsme chtěly, aby to co nejvíce
souviselo se zaměřením naší školy. V úvahu padlo téma obilí, nakonec
tedy zvítězil název Klásek. Inspirací bylo logo školy.

2.

Co se ti na časopisu líbí a co bys změnila nebo přidala?

Ten časopis je krásný. Vážně cením vaší práci, že jste za krátkou dobu
stihli vymyslet něco takového. Asi bych nezměnila nic, je to pěkné.

3.

je?

Proč ses rozhodla pro tuto školu a jak se ti tady studu-

Vybrala jsem si ji, protože jsem nechtěla pracovat v moc velkém kolektivu a v laboratoři bývají ti lidi pořád stejní. Na této škole se mi studuje
dobře, protože jsem si tu našla partu fajn lidí. Tímto je zdravím, oni
vědí, o koho jde. (smích)

4.

Ema (v popředí) se spolužáky.

Vidíš na této škole nějaký nedostatek?

Občas vybavení školy. Třeba v laboratořích něco občas chybí nebo vůbec není. Ale jinak je to dobré.

Děkujeme Emě za rozhovor .

Nikola Junková
Foto: z Emina archívu
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Svržený hrdina (román na pokračování) – 3. část
„A,

už jsi zjistil, jak zapácháš?“ „Nezapáchám! A ne, vážně kvůli
koupačce k vodě nejdeme.“ „Škoda, prospěla by ti. A navíc, já vypadám v plavkách naprosto úžasně.“ „Tebe museli zabít za tvou otravnost.“ Duch se chytil uraženě za
srdce a pokračoval dál za ním, ačkoliv v mírném odstupu. Keir se uklidňoval tím, že to dělá jen proto, že
je vystresovaný z toho zážitku. Viděl jeho oči v tu chvíli, konečně v
nich zahlédl opravdovou emoci živé
bytosti, ačkoliv úplně tak živý nebyl. Prošel loukou, kde na něj pražilo ostře slunce, upřímně mu to na
náladě nepřidalo, a navíc stoupl nohou do něčeho mokrého. Byl tak zabraný do myšlenek, že si ani nevšiml
rozlehlého jezera, které se rozprostíralo uprostřed louky. „Kdo kdy
viděl jezero uprostřed louky?!“ „Dobrý postřeh, Aerone.“ Rozhlédl
se kolem, ale jediné, co našel, byly pařezy pokácených stromů. „No,
strčil jsem tam nohu, ale nic se neděje, takže jako bych to měl
rozzuř…“ V tu chvíli se octl pod vodou, tažený proudem omotaným kolem kotníku. Rozhlédl se, zda by nenašel něco, co by mohl rozvázat,
ovšem všude viděl jen vodu, která byla s hloubkou postupně tmavší
a studenější. Rychle si svlékl kabát a povytáhnul rukáv na levé ruce, která byla zvláštního vzhledu.

Ruka byla celá černá až k zápěstí, odkud se táhly ty černé věci na
kůži jako dým. Brunet si přejel po ruce třemi prsty, zdálo se, že
ruka na chvíli zazářila a postupně černé spáry sklouzávaly do dlaně, kde se zformovaly v černo-stříbrné kopí, kterým přeťal proud
a zastavil se tak uprostřed jezera.
Bylo tam ticho, žádné ryby a ani rostliny. Jen voda a někde hluboko
pod ním dno. Tedy aspoň doufal, že tam je.
Natáhl kopí nad sebe, než si uvědomil, že vlastně nikde žádné stíny
neviděl a Aeron je průhledný. Dýchat pod vodou ještě nezkoušel, ale
to, že by mu narostly žábry, toho se výslovně děsil. A tak nezbývalo nic jiného než plavat nahoru, překvapivě ho nic nenapadlo a on
se nadechl nad hladinou. Duch spatřující svého přítele živého si
úlevně oddechl a usmál se, než zpozoroval, jak se podivně víří vo20

da. „Vylez odtamtud!“ snažil se k němu co nejrychleji dostat během
toho, co se kolem nic netušícího bruneta tvořil vír.
„Co?!“ natahoval uši přes hlučnou vodu a v ten moment mu ale došlo, že předtím rozhodně hlučná nebyla, a rozhlédl se kolem sebe.
„No, to bude pěkná klouzajda.“ zasmál se lehce skepticky a snažil
se plavat pryč, zatímco ho už rozvířená voda stahovala dolů. Už se
to zdálo na tu klouzačku, když ho za ruku chytil Aeron a tahal ho
za ní pomalu ven. „Pust mě, akorát se vyčerpáš.“ „Mmm?! A co asi
budeš pod vodou dělat, co?!“ „Risknu žábry.“ „C –“ To už je ale
oba stáhl vodní proud hluboko na dno.
Keir dopadl tvrdě a otevřel oči. Ani na dně nebylo po žádných
rostlinách památky, všude byl jílovitý povrch, ve kterém se snažil
nepřijít o botu. S tímhle by si lépe poradil Amane, ten by aspoň
věděl, co se tu děje. Bělovlasý duch, který zabrzdil hned bez dopadu ve vzduchu, se také podezíravě rozhlédl, ale potom se hned
otočil na svého přítele a řekl: „Musíme vyplavat.“
„Musíte?“ ozvalo se, jak kdyby mluvilo celé jezero. Nešlo určit
směr ani pohlaví, nemluvě o tom, že to nemohla být ani zlatá rybka. Po celém jezeře se táhla tmavá barva a po jakémkoliv životě tu
nebylo ani památky. Brunet se postavil na nohy a když se opravdu
pořádně rozhlédl, mohl na dně vlastně zahlédnout kousky lidských
ostatků.
„Odtud už nepůjdete nahoru, tady už je Váš domov.“ „No, na domov
je to zde docela neútulné. Žádný interiér, víš? Ani vyvětrat bych
si nemohl,“ spustil duch vedle svého živého kamaráda, jenž se
uchechtl. „Mlč dítě, proč by někdo jako ty držel s člověkem?“
„Slyšel si to, Keire?! Někdo jako já! Vidíš, měl by sis mě víc vážit, protože s tebou NĚKDO JAKO JÁ váží ty dlouhé cest–“ „Nikdo tě
do toho nenutí,“ ozval se brunet a s úšklebkem se nadechl, aniž by
s tím měl nějaké potíže. Oba na to trochu zmateně zamrkali, i když
u druhého to nebylo úplně k zaznamenaní. „Proč si zastavil přítoky
a začal zabíjet lidi, jsi démon? Zlý duch? Nějaký bububu?“

Bububu? Zopakoval si v hlavě zmatený bělovlásek a natočil nad tím
krk. Před nimi se objevily oči a nakonec to i nabralo pomyslný
tvar nějakého zvířete, které nešlo ve vlnící se vodě rozeznat.
Pokračování příště.
Píše: Morgana, kreslí Ondřej Hála.
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Literární a výtvarná soutěž 2022:
uzávěrka se blíží!
I v letošním školním roce dáváme možnost
literárně nadaným jedincům zúčastnit se
literární soutěže. Zadání je následující:
vyberete si jednu ze čtyř fotografií a necháte
se jí inspirovat k vytvoření libovolného
literárního útvaru (báseň, povídka, divadelní
hra…)
Novinkou pak je i výtvarná soutěž, kde slouží
literatura jako inspirace. Vyberete si jednu
za čtyř zadaných básní a uděláte k ní ilustraci či jiný výtvarný doprovod libovolnou technikou (kresba, malba, koláž, fotografie).

Uzávěrka je 30. dubna, zadané snímky a básně naleznete zde:
https://www.spspas.cz/novinky-literarni-soutez-ve-skolnimroce-2021-2022-detail-1477
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VÝZVA
HLEDÁME DALŠÍ PŘISPÍVAJÍCÍ! KDO BY SE CHTĚL K
NÁM PŘIDAT, NECHŤ NAPÍŠE NA E-MAIL!

CASOPIS@SPSPAS.CZ
PÍŠEŠ? MALUJEŠ, KRESLÍŠ, FOTÍŠ, TVOŘÍŠ KOMIKSY? NEVÁHEJ A PŘIDEJ SE K NÁM! NAPSAL(A) JSI NĚCO ZAJÍMAVÉHO, NAKRESLIL(A) JSI OBRÁZEK A CHCEŠ SE O NĚJ
PODĚLIT S OSTATNÍMI? RÁDI TO ZVEŘEJNÍME. STAČÍ SE
NÁM OZVAT.

1. ročník, 2. číslo; vyšlo 12. 4. 2022
Redakční kruh:

Nikola Junková – šéfredaktorka
Johana Novotková – šéfredaktorka
Ladislav Janásek – grafik
Marika Hlínová – fotoreportérka
Tomáš Machytka – redaktor, komentátor
Václav Chripta – vedoucí anglické rubriky
Ondřej Hála – ilustrátor
Dennis Cink – grafik, anketář

QR KÓD S ODKAZEM NA

Anežka Kazilová – redaktorka

NÁŠ ŠKOLNÍ PORTÁL

Jaroslav Praisler – editor
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Výtvarná a literární příloha: práce našich žáků
(Bez názvu)
Každý den se slzami v očích
usínám,
stále přemýšlím, jak žít dál.
Trápím se a nemám komu to
říct,
slzy začínají se mi z očí
linout víc.
Do očí mi říkáš ta krásná
slova,
ale je to pravda? ptám se zas
a znova.
Tak proč máš potřebu jiným
ženám psát,
proč mi o tom musíš stále
lhát.
Kdybys aspoň mi pravdu řekl,
když víš, že ji znám,
jak ti po tom všem ještě
věřit mám.
Pořád se trápím, a přesto se
usmívám,
se slzami v očích usínám.
Eliška Fialková, 1. B
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Nakreslila: Morgana

