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Slovo úvodem
Botičdítka, druzi, milé spříseženstvo…

Po tápání nad formou úvodního slůvka dostalo se mi zjištění, že mé 
verše jsou prosty elegance. Uchýlil jsem se proto k tradičním plkům 
a žvanivé próze. Tak tedy poslyšte, co mám na srdci, však příště na 
tomto místě jiný rukopis zaručeně spatříte. 

Po měsících v čele „tuby vitamínů“, chvěje se pode mnou stolička 
a zákeřná oprátka závěrečné zkoušky úlisně už dotírá… Hřejivé léto 
je dávno v trapu a jeho slastné nicnedělání zakrnělo v opadavém pod‑
zimu, samé úkoly a vůbec, znáte to. Člověk se ani nestačí rozkoukat 
a ejhle, hala mu vyroste před očima, botičské chodby záhadně po‑
temní a venku sychravo a tma jako v pytli, když kráčíte z ústavu.

To se pak lehce přihodí, že člověku hlava z nenadání padne a pak 
klimbá odpoledním seminářem…, ale neberte to jako navádění. Vy‑
chutnávejte podzimní ospalé doušky s časopisem pod lavicí a ne‑
zahálejte. B‑komplex jede v novém roce s vepřem a radostným 
mladíkem na titulní stránce. Jen se nevyklopte! Čeká vás neotřelá 
zpověď absolventa, radarová taškařice ústy Experta i atraktivní 
exkurz do cizích končin. Kořeněného humoru snad bude dost i pro 
otrlé. 

A než opustím pisatelskou branži milovaného studentského plátku, 
přeji dobré všem, své nástupkyni zvláště. Plus nutné dodržení sli‑
bu prosím ještě strpte: Děkuji všem rodinám botičských dítek za 
vytrvalou čtenářskou přízeň a rodině Sellnerů za houbovku, která 
způsobila blaženost mých útrob.

■ Michal Ježek (odstupující šéfredaktor)

48/2007 �



2

Jsme tu. Jsme na Gymnáziu 
Botičská. Ale víme, kde budeme 
za pár let, pár měsíců? Mnoho 
z nás skládalo přijímačky 
na GB s jasnou představou 
o své budoucnosti, jiní však 
stále tápají v nepřeberných 
seznamech možností. Jakým 
směrem roztáhnete svá křídla 
Vy?!!!

Vzhledem k velikosti naší školy 
jsem se rozhodl vyzpovídat pouze 
část studentů. Terčem se staly 
čtyři třídy prváků a čtvrťáků. 
Všichni zúčastnění bez protestů 
spolupracovali. Zvláštní dík 
patří profesorům, kteří vyhradili 
průzkumu čas ve výuce.
Nyní k samotné anketě: Mnoho 

studentů si svou budoucností ješ‑
tě není jisto. V 1.A,B zaujímá tuto 
část celých 38%. To předmaturit‑
ní čtvrťáci mají již o něco jasněji, 
s „nejistou“ budoucností je jich 
necelá pětina. Někteří z dotáza‑
ných odpověděli na otázku, kam 
se chystají po maturitě, po svém: 
„Do neznáma za dobrodružstvím.“ 
Další pak: „Nedostanu se, takže 
otázka je bezpředmětná.“ Cesta 
budoucnosti v několika případech 
povede „Domů“ nebo „Do hospo‑
dy“.
Mezi rozhodnutými panuje 
s převahou medicína, a to jak 
u prváků, tak u jejich starších 
kolegů. Ti preferují s 13 procenty 
ČVUT, čímž se razantně odlišují 
od prváků, kteří tuto školu 

volili pouze jednou. Následující 
pozice zaujímají u obou ročníků 
VŠ veterinářské, přírodovědné 
a právní. 
Jsou mezi námi také studenti, 
kteří chtějí poznat svět, a tak 
plánují budoucnost na univerzitě 
ve Skotsku nebo na Princetown 
University of New Jersey. Mezi další 
zajímavé volby patří např.: Institut 
tropů a subtropů, Mezinárodní 
vztahy a překladatelství.
Mnozí mají rozmyšlenou také 
druhou variantu. Zde se po 
již zmíněných univerzitách 
objevily také názvy jako: 
policejní akademie, zahradnická 
a krajinářská architektura nebo 
genové inženýrství.

Anketa: 

■ Martin Rybáček
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Botičský zpravodaj
Studentská rada (SR)
3. 10. 07 proběhlo první setkání studentské rady 
v  omto školním roce, kterého se účastnil také pan 
ředitel. Rada proběhla pod vedením garanta p. Hlav‑
sy.

Závěry: 
1. Koupení „fotbálku“ do sklepních prostor, jenž by 
se pořídil formou dobrovolné finanční sbírky mezi 
studenty, kamarády a přáteli školy, není možné.
2. Možnost zajištění prodejního automatu na bagety 
závisí na kvantitě zájemců z řad studentů; nápad 
bude projednán s vedením školy.
3. Studenti jmenovali své zástupce do SR: 
‑      1.A – Martin Zelenka
‑      1. B – Petr Korda, Kamila Opletalová
‑      1. C – Veronika Kunstová, Jitka Šejnost
‑      2. A – A. Exnerová, Dominik Sila, V. Pařízková  
‑      2. B – Zdenka Vrátná
‑      2. C – Lucie Valentová, Zdenka Vrátná
‑      3. A – Filip Mareš, Jakub Klinger
‑      3. B – Anna Příkopová
‑      3. C – Martin Koretz, Roman Páral
‑      4. A – Michal Vodička, Jan Vraštil
‑      4. B – Baďurová, Vojta Rozkošný
‑      4. C – Böhmová, Michal Ježek
Ekologická olympiáda ČSOP (5. – 6. 10.)
1. Tým – Karel Polák (4. B), Aleš Přech (4. B), Matěj 
Kasal (3. C) ‑ 2. místo
2. Tým – Lukáš Hrych (3. A), Tadeáš Gregor (3. A), 
Martin Vogner ( 3. A) ‑ 7. místo
Ekologická olympiáda Ekogymnázia
(19. – 20. 10.)
1. Tým – Martina Novotná (3. C), Eva Konopásková 
( 3. C), Michal Urban (3. A)
2. Tým – Jana Suková (3. A), Hana Holubová (3. A), 
Marcela Štrofová (3.A) 
Toulky Prahou
20. jubilejní Toulky (literárně‑ historická soutěž) 
proběhly v sobotu 20. 10. Největší počet bodů (34) 
získalo družstvo 4.C s příznačným názvem Šímovi 
kulíšci, s heslem „Pozdě, ale přece!“
Po skončení se uskutečnila beseda s někdejším 
mluvčím prezidenta republiky, dr. Ladislavem Špač‑
kem, nyní spíše známým jako „Pan Etiketa“.

Klub náruživých přírodovědců (KNP) 
Činnost KNP pokračuje. V sobotu 20. 10. 07 pro‑
běhla exkurze za zlatem a houbami do Nového Kní‑
na. Na programu byla prohlídka Muzea zlata a lesů 
u Mourovat. Ti, jimž účast nevyšla, nemusí zoufat. 
Do Nového roku proběhnou ještě další dvě exkurze: 
17..11..
Za trilobity do Černé rokle a 15. 12. znovu na největ‑
ší ptačí zimoviště v Praze. Bližší informace o akcích 
naleznete na nástěnce v prvním patře, naproti nás‑
těnkám s rozvrhy.
Sport. akce 
Poprask – Pohár pražských středních škol ve stolním 
tenise
Místo: Stadion mládeže Na Kotlářce
Tým chlapců: Kuchař, Vogner, Škoda, Blažek 
O výsledcích budeme dále informovat.
Klub mladých diváků
KMD pokračuje v nové sezóně opět lákavými titu‑
ly na nejrůznějšíh pražských scénách, v  známých 
i méně známých  divadélcích. Největším trhákem 
první nabídky je bezesporu Anna Karenina (slavné 
Tolstého dílo) ‑ 8.11. v divadle ABC, po které se 
rychle slehla zem; nezoufejte však, bude objednána 
i do další nabídky. Koordinátorkou  KMD byla pro 
letošní rok jmenována p. Cmuntová.
Chemický tajfun 
Další ročník této chemicko‑naučné exkurze proběh‑
ne ještě v podzimních měsících. Jeho náplň bude 
tradičně atraktivní, tentokrát se pojede do závo‑
dů na severní Moravě. Pro nedočkavce, bližší info 
u p. Šímy.
Botičský Cicero
Poslední říjnový den proběhl první ročník řečnic‑
ké soutěže. Za tuto výtečnou myšlenku, z které 
se, doufejme, stane tradice, vděčíme p. Marešo‑
vé. Učebna 39 se sešla plná, účastníku bylo dost 
a přihlížejících taktéž. Každý z „řečníků“ si vytáhl 
jedno z témat, o němž po pěti minutách usilovné‑
ho přemýšlení vyprávěl. O tom, že to byla témata 
originální, svědčí i téma vítězky Anny Příkopové, 
která zaujala pětičlennou porotu promluvou o WC. 
Hned za ní se umístil Kryštof Rybáček s tématem 33. 
Zvláštní cenu diváků si pak odnesl Sven Borák.

■ Michal Ježek

Profesorské „hlody“
aneb to nejlepší, co se urodilo

Profesoři nás učí logicky 
uvažovat ve fyzice...
prof. Sudzinová: Co se stane, 
když se katoda zahřeje průcho‑
dem proudu?
student: Asi bude zahřátá.

prof. Šmejkalová: „Jak si předsta‑
vujete nanometr?“
student: „No takovej malej 
metr.“

...i v matematice
prof. Rezková: Jak se pozná, že je 
funkce v daném bodě spojitá?
student: Že tam není přetržená.

prof. Rezková: „Náhodný pokus 
je třeba při člověče nezlob se, 
při házení kostkou. Když si chce‑
te nasadit, tak ta šestka prostě 
nepadne. Ale z hlediska pravdě‑
podobnosti by vám měla padnout 
stejně často jako ta jednička, 
na kterou si teda nenasadíte ani 
omylem.“

prof. Rezková: „Je statisticky 
dokázáno, že slunce vyjde kaž‑
dé ráno … (podívá se z okna na 
zataženou oblohu) Poslední dobou 
o tom ovšem pochybuji.“

Pamatují si vývoj školství…
prof. Rezková (při zápisu do 
Katedry): Dřív se zapisovalo, kdo 
chodí pozdě...
student: Dneska už to nikdo nedě‑
lá, páč by si vypsal ruku.

Dokáží rafinovaně přecházet z 
jednoho předmětu do druhé-
ho…
prof. Rezková: Známka bude 
z ústního zkoušení, písemek a dále 
budeme dělat nějaké rysy...
student: ...ostrovidy!
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Dokáží objasnit souvislosti...
student: Je jasný, že drogy byly 
zakázaný, ale mě by zajímala ta 
pornografie...
prof. Vondra: S trochou dobré 
vůle najdete všechno ve všem ‑ 
ale jinak pornografie byla zakáza‑
ná, i v rozhlase, samozřejmě.

Neztrácí sami sebe...
prof. Rezková: Jediná životní jis‑
tota je, že se vždycky spletu já.

prof. Šíma: Ti z vás, kterým ještě 
nebylo osmnáct a umíte věrohod‑
ně napodobovat své rodiče, tak se 
za ně podepište.

student: Čtyřka není pěkná.
prof. Vondra: Já vím, ale proč to 
říkáte mě? 
student: Protože vy jste mi ji dal.

Nenechají Darwina na poko-
ji… 
prof. Šmejkalová: Takový hodný 
hoch v prváku a takový oprsklý 
ve třeťáku.
student: Evoluce.

prof. Šmejkalová: Tak Anežko, 
pochlubte se, že máte na svém 
uchu Darwinův hrbolek, a nestyď‑
te se za to… a pošlete ho kolovat.

Hrají si na detektivy…
prof. Šmejkalová: Teda opravovat 
vaši práci…to je kriminalistické 
hledání, co autor chtěl říci.

prof. Šmejkalová: Kde jsou všich‑
ni?
studenti: Doma.
prof.  Šmejkalová: Co dělaj doma, 
je takovej krásnej den…, jakto, že 
nejsou ve škole? 

Vyjadřují se vždy přesně a jas-
ně (a občas i srozumitelně)…
prof. Markalous: Za to mohou Vaši 
tatínky a maminkové...

prof. Hlavsa: Slunce vychází na 
východě a zachází na záchodě. No 
tam někdy taky...

prof. Točíková: „A komu se to 
nelíbí, ať si …(smích) …koukne do 
slovníku.
prof. Šmejkalová: Co koukáte jak 
na vánoční stromeček v létě?

Vědí jak zadat správnou úlo-
hu…
prof. Hlavsa: Za jak dlouho napl‑
níš světový oceán vodovodním 
kohoutkem???

příklad: „Jaká je klíčivost 
pokud…“

student: „Paní profesorko, co je 
to klíčivost?“
prof. Rezková: „Klíčivost je prav‑
děpodobnost, že když něco zasadí‑
te, tak vám to vyklíčí. Já většinou 
vždycky něco zasadím a nevyklíčí 
mi nic. To je klíčivost 0.“

Chovají se k nám jako k vlast-
ním…
studenti: Ne… nepískejte…!
prof. Hlistová: Nejí to, neposlou‑
chá to, neučí se to, zlobí to…
student (v první lavici): Co je to? 

prof. Šíma: No a úkol na tento 
týden je jasný... obstarat si svoji 
fotografii. Tedy ne obrázek leno‑
choda či sebe v batolecím věku.

prof. Šmejkalová: Honzo, co dělá 
reproduktor? 
student: Nevím! (hrubě odsekne)
prof. Šmejkalová: Tak si vyhoďte 
žvejkačku, ať víte. 

studenti: Dobrý den, my jsme si 
našli dozor na tu demonstraci.
prof. Hlistová: Už odešli… nechoď‑
te do první řady.

prof. Vondra (před promítáním 
filmu Valérie a týden divů): Já 
doufám, že vás obnažený ženský 
poprsí neporazí ve vašem věku.
student (při pohledu na studenta 
připraveného ke sledování filmu 
vleže na zemi): Kučera už je na 
zemi!

prof. Vondra: Tak děti, strejda vám 
poví něco o padesátých letech!

…a my je zase na oplátku 
občas dovádíme k šílenství…

prof. Šmejkalová: Jenže je to 
naprosté matematické diletant‑
ství. Proč? 
student: Asi proto, že jsem dile‑
tant.

student: „V knize Bylo nás pět 
vystupují postavy jako: Čeněk 
Jirsík a Eda Kemlinka.“

prof. Vrbová: „Mluvili jste o prázd‑
ninách nějakými cizími jazyky?“
student: „Ja, moravisch.“

Minirozhovor s prof. Luňákem 
o nevšednosti všedního dne

Na čem závisí Vaše ranní nála-
da?
Na kvalitě a délce snídaně. 
Výborná nálada: snídaně 60 min 
(nechybí med, rohlíky, tvarohové 
šátečky, jogurt). Dobrá nálada: 
Snídaně 40 min (nechybí med, 

rohlíky, tvarohové šátečky). Stan‑
dardní nálada: 20 min (nechybí 
med, rohlíky). Mizerná nálada: 
Snídaně 15 min a méně..
Foto: prof. Luňák, vždy na správ-
ném místě…
Co děláte cestou do školy?
Surfuju po mobilu na internetu 
a  tu si zprávy.
Čím trávíte nejvíce času v prá-
ci?
Organizováním akcí, jindy pří‑
pravou laboratorních cvičení, jin‑
dy vyplňováním dotazníků, jindy 
vyřizováním mailů, jindy předělá‑

váním rozvrhu, jindy přípravou na 
výuku, jindy suplováním.
Kolik času trávíte týdně zdra-
vením studentů?
Průměrný počet studentů potka‑
ných na jedno patro: 20.
Průměrný počet zdolaných pater 
při pohybu: 1, 5. 
Průměrná zdravivost studentů: 
60 %. 
Průměrný počet přestávek, ve 
kterých se pohybuji denně po 
chodbách: 4,5.
Počet pracovních dnů v týdnu: 5. 
Průměrná délka pozdravu: 2 s. 
Výpočet: 20 · 1,5 · 0,6 · 4,5 · 5 · 
2 = 810 s = 13, 5 min. 
To je ale asi moc, tolik času zdra‑
vením studentů netrávím, takže 
asi tak přibližně by očko 4 min. 
Co děláte obvykle ve svém 
volném čase?
Hraji si se Zuzankou, hraji si na 
počítači, připravuji se na výuku, 
jezdím za známými a příbuznými, 
známí a příbuzní jezdí za mnou, 
řeším školní problémy s kolegy, 
řeším problémy současného světa 
s mojí manželkou.
Co děláte těsně před spaním?
Jím něco sladkého a čistím si 
zuby.

■ Vít Vršník
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Adapťák 
Když jsem šel první den do ško‑

ly, měl jsem tužku, papír a dva 
a půl tisíce, které jsem měl ode‑
vzdat osobě, kterou uvidím prvně 
v životě. Ale slibovali mi příjemné 
prostředí, komfortní ubytování, 
stravu na úrovni a tak podobně. 
Nechtěl jsem hned ze začátku 
vybočovat z kolektivu, a tak jsem 
peníze odevzdal. Zpětně to hod‑
notím jako velmi špatnou investi‑
ci. Měl jsem si radši koupit hroma‑
du jídla a přejíst se k prasknutí, 
alespoň bych nemusel trpět hlady 
v místě věčného deště.

Každopádně jsem  dva dny 
potom, i s dalšími nešťastlivci 
nastoupil do autobusu směr zima 
a hlad. Cesta autobusem ještě 
ušla. Ale když jsme dorazili na 
místo, všichni jsme pochopili, že 
je něco v nepořádku. Optimisté 
mezi námi se domnívali, že je to 
jen vtip, a ti naivní si mysleli, že 
se v těch chatách topí. Ale realisti 
věděli, že tohle nebude ten super 
hotel s teplou vodou a záchodem 
na pokoji, na který nás navnadili. 
Pravda…varovali nás, že by tam 
mohla být zima, ale z těch fotek 
na internetu to poznat nebylo. 
Venku nás roztřídili. Kdo byl holka, 
šel do takových pofidérních chati‑
ček, a kdo byl kluk, šel do srubu. 
Srub, říkali jsme si. To zní skoro 
až dobře. Ale když jsme otevřeli 
dveře toho “srubu“, zjistili jsme, 
že to byla jen naše mýlka.
Spal jsem na palandě, na které 
při sedání praskly průměrně tři 
prkýnka a která místo nohy měla 
špalek. Chudák ten, kdo spal 

pode mnou, ani nevím, jestli to 
přežil. Sousedi vedle nás měli ve 
dveřích díru velikosti bowlingové 
koule. Ti nad námi neměli světlo a 
ti pod námi tam měli smrad, pro‑
tože si tam hloupější z nás sušili 
boty u vypnutých kamen.  Myslel 
jsem, že mne snad nic horšího 
nemůže potkat, ale mýlil jsem se. 
Ze všeho nejhorší byla místnost, 
kde jsme prý měli jíst. Tato míst‑
nost se vyznačovala tím, že tam 
bylo plno stolů, židlí a dvě fron‑
ty. Jedna fronta byla na “jídlo“, 
druhá na odevzdavání špinavého 
nádobí. Později se obě fronty spo‑
jily v jednu. Z fronty na jídlo se 
samovolně přestoupilo do fronty 
na odevzdání talířů. Inteligentněj‑
ší z nás chodili pouze na svačiny, 
kde byl jen rohlík a tam nebylo co 
zkazit. 

Po ubytování a jídle přišel na 
řadu program. Ve skutečnosti to 
byla soutěž o to, kdo první chy‑
tí angínu. Začínalo to rýmou, ale 
tu jsme všichni měli již první den, 
a tak jsme museli zvednout metu. 
Podléhali jsme různým adrenali‑
novým sportům, které ve spojení 
s nepřetržitým deštěm vytvořily 
skvělý základ hry o přežití. Nevím, 
jestli to byl záměr, ale boj o přežití 
výrazně stmelil kolektiv. Jen mi je 
líto těch, co jsme je museli sníst. 
Jako příklady adrenalinových spor‑
tů uvedu  lezení po lanech, ježdění 
v raftech  po rybníce (samozřejmě 
za nepřetržitého deště), lezení po 
umělé stěně nebo paintball. Kdy‑
by bylo pětatřicet stupňů, bylo by 
to možná fajn, ale takhle jsme si 

to moc neužili. Snaha vedoucích 
o zlepšení naší nálady byla mar‑
ná, a tak vymysleli diskotéku, 
což bylo absolutní fiasko. Většina 
z nás ztratila zájem o hry a už se 
nedostavovala. Program nebyl v 
celku špatný, ale vše nám zkazilo 
zlé počasí. 

Ale přece jen na jeden bod 
programu jsme se moc těšili. Na 
odjezd. Už dva dny předem jsme 
měli přesně naplánované, co udě‑
láme, až přijede autobus a kolik 
nám to zabere času. ( Průměrné 
číslo bylo asi tak deset vteřin.) 
Plány nám trochu zkazilo sluníč‑
ko, které poslední den vylezlo 
z mraků. Odhodili jsme tedy jed‑
nu vrstvu mikin a vystrčili hlavu 
ze dveří. Konečně jsme se dočka‑
li. Autobus už přijel. Ti, co přeži‑
li, obsadili místa se svými nově 
nalezenými přáteli a vydali se na 
cestu do Prahy. 
Nakonec to tak třeba bylo myš‑
leno. Špatné počasí nás stmelilo 
dohromady a i u horké čokolády 
jsme se o sobě dozvěděli spoustu 
věcí… Takže celkově by se dal účel 
adapťáku považovat za splněný. 

Závěrem chci jen blahopřát 
těm, kteří se vrátili bez jakékoli 
újmy, a chtěl bych složit upřímnou 
soustrast těm, kterým se jejich 
tělo nevrátilo v původním sta‑
vu. A také bych chtěl poděkovat 
učitelskému sboru, který s námi 
snášel strasti adaptačního kurzu. 

■ Walter Sodomka
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Názor experta: Radar? Raději dva!
V těchto dnech probíhá na našem 
území ožehavá diskuze o umístění 
radaru v České republice. Jedná 
se o přístroj, který by měl s před‑
stihem zjistit raketový útok na 
Evropu či dále za oceán. Radar by 
byl součástí americké základny na 
našem území.

Tato událost je však doprovázena 
drobnými zádrhely. Jeden z nich 
se jmenuje Vladimír Putin aneb 
velký prezident Ruska. Mně se 
podařilo dokonce získat auten‑
tickou reakci Putina na případné 
budování radaru v ČR: ,,Američa‑
nům jde pouze o sledování rus‑
kého území, jak se nám daří kul‑
tivovat a mýt naše mužiky, nebo 
o to, jestli netrápím svého psíka! 
Já bych také rád viděl kolegovi 
Bushovi do talíře,“ uvedl Putin na 

konferenci „NE Radaru“ ve Vladi‑
vostoku.
Ano, nemůžeme se divit preziden‑
tu ruské sborné. Vždyť podobný 
problém má naše občanka, slečna 
Doležalová (cca 64 let ). Ta bydlí 
v blízkosti místa, kde by základ‑
na mohla stát (vojenský areál 
v Brdech). I tady se mi podařil 
husarský kousek, jelikož jsem 
vyzpovídal právě naši milou sleč‑
nu Doležalovou: ,,Ty Američany 
tady nechci. Stejně mají radar 
pouze na sledování lidí v oko‑
lí. Mě samotnou nejspíše budou 

sledovat také. A když si předsta‑
vím, při čem mě můžou vidět...,“ 
dále vykřikovala nepublikovatelné 
výrazy, které zakončila rezolut‑
ním: ,,Radar tady se mnou nevy‑
drží!“ Stěhovat se prý (určitě) 
nehodlá, jen (maximálně) si (prý) 
pořídí nové žaluzie, které ji ochrá‑
ní před zvědavým okem kdeja‑
kého úchylného vojáka. (Radaru 
přece slibuje peklo.)
Na tyto reakce  Putina s Doležalo‑
vou mám odpověď. Radar 
nezvládne sledovat tolik věcí 
najednou, tudíž někdo z dvojice 
Putin–Doležalová zůstane nesle‑
dován. Je však otázka, který z cílů 
si Američané vyberou. Podle mě 
se to bude periodicky střídat.
 V dost husté atmosféře, která 
by se dala krájet, je však slyšet 
ještě jednu připomínku (otázku). 

Má radar vliv na ekologii či životní 
prostředí? A po důkladné analýze 
vědců na to můžu jednoznačně 
odpovědět. Nemá. Vlastně až na 
výjimku. Paprsky radaru podnítí 
v rozsahu 30 kilometrů růst nad‑
měrného ochlupení. To hlavně 
ženám způsobí značné problémy. 
Jelikož budou muset dámy cho‑
dit častěji do svých salonů a tam 
celé své tělo strčit pod mašinku či 
nůžky. Ovšem v zimě to naopak 
bude znamenat lepší izolaci, která 
zapříčiní, že nebudou muset utrá‑
cet za drahé bundy. A zvířatům 

tento problém absolutně nevadí.
Nyní závěrem dodávám: Aby‑
chom si nerozhněvali Rusy pří‑
padným umístěním základny na 
našem území, mohli bychom jim 
nabídnout, aby si i oni postavili 
u nás svůj radar. A nemuselo by 
to být zadarmo! Totiž i Američané 
by nám měli platit za to, že jim 
umožňujeme sledování Mr. Putina 
či Miss Doležalové. Co by je to stá‑
lo? Navrhnul bych tyto požadavky, 
které by musely splnit Rusko nebo 
USA či jiné země, kdyby chtěly na 
našem území radar mít.
 Tak především by měla každá 
země odvádět desátek ze svého 
HDP (10 %) do naší státní kasy a k 
tomu hrát při významných událos‑
tech kromě své i českou hymnu. 
Jako perlička na dortu by mohla 
být v našich prodejnách Coca Cola 

či Ruská zmrzli‑
na zadarmo. To 
se ovšem ale 
nejspíš nepo‑
daří prosa‑
dit. Rusové se 
nechtějí vzdát 
příjmů, které 
jim chodí na 
účty z prodeje 
jejich zmrzliny. 
(s oblíbeným 
nápojem je to 
podobně)
N e s m í m e 
však zapomí‑
nat na slečnu 
Doleža lovou, 
která slíbi‑
la peklo své‑
mu případné‑
mu sousedu, 
radaru. A teď 
by měla dva 
nové sousedy? 
K tomu ještě 
neví, že záře‑
ní radaru by 
způsobilo její 
nadměrné och‑

lupení.
Tudíž by se dalo shrnout: Pokud 
stát, který chce v naší krásné 
vlasti stavět vojenskou základ‑
nu, nesplní naše požadavky, musí 
počítat s tím, že půjde domů 
s brekem. (O to už se český člo‑
věk postará.)
Tak zní můj plně zasvěcený, pro‑
fesionální a seriózní názor.

Váš expert
M.V.
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Kdysi dávno, na začátku druháku, 
jsme dostali úkol napsat zážitek 
z prázdnin a uplatnit tak svoje 
dosavadní znalosti. Aby bylo jas‑
no, co se se studentem po prvním 
roce fyzikální výchovy může stát, 
je zde malá ukázka… A výstraha 
prvákům…

Byl jednou jeden domeček. V tom 
domečku stoleček. Na stolečku 
průhledný předmět válcovitého 
tvaru, avšak byl dutý, ze shora ote‑
vřený a naplněný čirou kapalinou 
bez chuti a zápachu. Stál tam ve 
vratké poloze, na okraji podstav‑
ce, jehož geometrický střed ležel 
nad průsečíkem úhlopříček vrchní 
strany desky stolu. A pojednou 
zespoda druhé strany desky stolu 
krátce, ale silně, zapůsobila nová 
síla, která způsobila slabý verti‑
kální pohyb stolu v tomto bodě, 
který svou intenzitou stačil, aby 
byla porušena rovnovážná pozi‑
ce onoho válcovitého předmětu. 
Všechny body tohoto tělesa zača‑
ly vykonávat pohyb po trajektorii 
podobou blízké kružnici, aby se 
těleso ocitlo vedle podložky ver‑
tikálně otočené o 90 stupňů. Ale 
co se nestalo! Ona síla, co zprvu 
rázně zapůsobila na stůl a způ‑
sobila změnu prostorové orienta‑
ce a umístění našeho předmětu, 
na stůl rovnoměrně působila dál. 
To vyvolalo zvýšení potenciální 
energie bodů na této straně sto‑
lu, i když na středově souměrném 

druhém konci stolu se nezměnila 
(zůstala nulová). A tak za stálého 
působení gravitace se válcovitý 
předmět začal pomalu pohybovat 
od doby působení síly po vzniklé 
nakloněné rovině. Těleso začalo 
okamžitě rovnoměrně zrychlovat, 
protože velmi slabé valivé tření 
nebylo schopno zabránit v přita‑
hování jej Zemí. Jakmile těleso 
urazilo dráhu XY, kdy X je počá‑
tek a Y konec stolu, nyní dokon‑
ce zpomaluje, protože síla držící 
druhý konec stolu nad podložkou 
(podlahou) postupně přestala 
působit, čímž zanikla nakloně‑
ná rovina a čímž zvítězilo valivé 
tření, opustilo poměrně velkou 
rychlostí desku a vydalo se na let 
prostorem.
Náš válcovitý předmět by 
s nenulovou počáteční rychlostí 
a s levačním úhlem rovným nule 
pokračoval dál, ale jelikož tlako‑
vá síla stolu přestala působit proti 
tíze, gravitační síla začala těleso 
opět stahovat směrem zemi. Proto 
můžeme mluvit o vrhu vodorov‑
ném. Ale mezitím, co při domně‑
lém rozkladu pohybů začínal 
pomalu přecházet do stále rych‑
lejšího volného pádu, neustále 
také ztrácel svoji polohovou ener‑
gii. A nejen to, naopak začínal mít 
čím dál tím vyšší kinetickou ener‑
gii, což mu během okamžiku bude 
osudné. Rovnoměrně zrychleným 
pohybem totiž také začal získávat 
stále větší hodnotu hybnosti.

Krátkodobý zvonivý zvuk o vyso‑
kém kmitočtu (prásk)! Poté, co 
se veškerá potenciální energie 
změnila v kinetickou, předmět 
dosáhl bodu dopadu. A právě zde 
mu byla osudná kinetická energie 
a hybnost, kterou nabral od opuš‑
tění bodu Y. Většina energie byla 
využita na deformační účinky, což 
u tohoto pevného, ale křehkého 
předmětu vyvolalo destruktivní 
rozpad vnitřní struktury do napro‑
sté neuspořádanosti. Bohužel 
se však hybnost jen tak nikam 
neztratí, proto se každý střep, 
nesa část původní hybnosti před‑
mětu úměrnou své hmotnosti, 
rozletěl do všech stran. Bude to 
asi chtít nový.

Hezky česky a hlavně trochu jed‑
nodušeji! ‑ Co se tedy vlastně 
stalo?
Sklenička se skutálela ze stolu, 
spadla na zem a rozbila se*.

*) Tím (samozřejmě) nechci sha‑
zovat žádné jiné metody popi‑
su toho, co se stalo. To bych si 
(samozřejmě) ani nedovolil.
A ještě jedna poznámka. Nemys‑
lete si, že v tomto případě šlo 
zase jednou o smrt zcela nevin‑
ného, který skončil rozdrcen silou 
většího. Vždyť i on si troufal, také 
nechal Zemi padat na sebe.

■ Jan Zámečník

Fyzikální zážitek

kresba: Gloria Hrušková
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Rozhovor s prof. Šímou
aneb tentokrát už o věcech osobních

Je tu slibované dokončení rozho‑
voru s oblíbeným profesorem, jenž 
nedávno oslavil kulatiny a úspěš‑
ně složil zkoušku na Koordinátora 
environmentální výchovy. Téma 
rozhovoru pokračuje, stále v eko‑
logických kolejích.

Myslíte, že dnešní mladý člo-
věk může lehce rozvíjet svůj 
zájem o přírodu i přesto, že 
přírody očividně ubývá? Může 
nedostatek kontaktu s pří-
rodou zapříčinit i psychické 
potíže?
Myslím, že každý, kdo si chce 
najít cestu k  přírodě, ji vyhledat 
může.
Dnešnímu člověku kontakt s pří‑
rodou pochopitelně ubývá. Člo‑
věk si ale dokáže na nový způsob 
života zvyknout. I když příroda 
a vůbec prostředí, ve kterém se 
člověk pohybuje, na psychiku 
člověka určitě působí a nějak ho 
ovlivňuje.
Chováte se ekologicky?
Doma už dlouhé roky třídíme 
odpad a považuji to za racionální, 
ačkoliv to člověka někdy otravuje. 
Myslím, že by se to pro něj mělo 
stát do jisté míry automatismem. 
Ale vím, že je to v některých 
okrajových lokalitách o příležitos‑
tech, že všude ani ty kontejnery 
nejsou.
Je asi zřejmé, co mi odpovíte, 
ale přece se zeptám… jaký je 
váš vztah k přírodě?
Jsem milovníkem přírody a baví 
mě ji poznávat. Vždy jsme měli 
doma zvířata a tam, kde bydlím, 
na okraji Prahy, jsme vlastně tak 
trochu v divočině, v bezprostřední 
blízkosti Chuchelského háje. Ale 
nedá se říct, že bych byl k lásce či 
zájmu vůči přírodě vychováván.

Udržuje váš zájem o přírodu 
i to, co děláte v rámci své prá-
ce do školy?

Ano. Jsem rád, že učím biologii, 
která mě trochu nutí jít do lesa, 
např. při přípravě laborek, hrabat 
se v půdě atd., i když jsou lidi, 
kteří se pak ošklíbají nad žížalou, 
což je ale zase známkou toho, že 
ji nikdy neviděli. 
Jste členem nějaké ekolo-
gické organizace či jiného 
sdružení?
Jsem členem ČSOP (Český svaz 
ochránců přírody). Podmínkou 
členství je poplatek asi 200 korun 
(smích). 
Co tento svaz dělá? 
Pořádá spoustu akcí, ať už exkur‑
ze pro veřejnost nebo záchranné 
programy. Existují i další sdružení 
s touto tematikou, takže prostor 
pro člověka, který má o příro‑
du zájem nebo se chce třeba 
i angažovat, tady je.
Podílí se na nějaké ekologické 
pomoci naše gymnázium?
Například při povodních v roce 
2002 byli profesoři pomáhat 
v zoo. Každý rok také probíhá 
uklízení Prokopského údolí, které 
organizuje prof. Hlistová ve spo‑
lupráci se sdružením Zvoneček. 
Jak vnímáte poplašné zprávy 
o oteplování zemského klima-
tu v důsledku lidské aktivity?
Vnímám to jako varování, jako 
zdvižený prst k tomu, aby se ale‑
spoň člověk nad tímto problémem 
zamyslel. To, že se člověk svým 
vlivem, který je nadstandardní, 
podílí na oteplování klimatu, je 
evidentní. 
Jak by se podle vás dal tento 
vliv zmírnit?
Např. v otázce snižování produkce 
oxidu uhličitého hraje velkou roli 
průmysl. Bylo by například možné 
redukovat produkci CO2 při spa‑
lovacích procesech. Jednotlivec 

s tím ale moc 
nezmůže.
Je součas-
né vymí-
rání druhů 
z historické-
ho hlediska 
významné?
Určitě, např. 
likvidace tro‑
pických a korá‑
lových útesů, 
kde je největší 
biodiverzita, 
s sebou nese 
velké nebez‑

pečí vyhubení živočišných a jiných 
druhů, třeba i endemitů (živoči‑
chů žijících jen na určitém území 

pozn. red.), čímž se můžeme do 
budoucna připravit např. o mož‑
nost výroby léčiv a dalších věcí, 
které by nám mohly být užitečné. 
Nebezpečí je o to větší, že když 
jeden článek vypadne, vypadne 
celá síť a další živočichové pak 
budou vymírat. 
Lze ale s jistotou říci, že je ny-
nější úbytek druhů způsoben 
primárně vlivem člověka?
Z historie života na Zemi víme, 
že bylo asi pět období masové‑
ho vymírání, všechna byla ještě 
před člověkem. Nelze pochopi‑

telně vyloučit, že se nyní právě 
v takovém období nalézáme, ale 
je to spekulativní a nejednoznač‑
né. Víme, že mnoho organismů 
vymřelo vlivem bezohlednosti člo‑
věka, a to není příjemné.
V loňském roce začal na ško-
le fungovat přírodovědný 
kroužek. Na co byste zájemce 
nalákal?
Asi na neformální setkání a poho‑
dové exkurze v přírodě, které ne‑
jsou úzce zaměřené, ale účastní‑
ci se dozví zajímavosti, na které 
není ve škole čas, a dostanou se 
navíc do přírody. 
Jaké exkurze se ještě do kon-
ce kalendářního roku chytají? 
Kromě té říjnové Na zlato a hou‑
by do Nového Knína ještě dvě. 
V listopadu vyrážíme s Kladivem 
do Černé rokle a v půlce prosince 
opět na ptačí zimoviště.
Máte nějaké přání, co se týče 
vaší práce?
Určitě bych vás (studenty) chtěl 
něčemu naučit, třeba i pozornosti 
k přírodě. 
Děkuji za rozhovor.

■ Michal Ježek
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Čtyři roky na Gybotu
aneb mládí v hajzlu?

Někdy v červnu jsem slíbil, že 
napíšu pro B‑Komplex článek, ve 
kterém bych zhodnotil své studi‑
um na našem gymnáziu. K psaní 
jsem se dostal teprve teď s téměř 
čtyřměsíčním odstupem, tudíž 
by mohl být docela objektivní a 
nezatížený nějakými nedávnými 
skutečnostmi. Článek je nakonec 
poměrně dlouhý, ale není v lid‑
ských silách nacpat prožité čtyři 
roky na pár stránek papíru. I když 
jsem se o to pokusil, moc dobře 
si uvědomuji, kolik věcí jsem opo‑
mněl, případně byl nucen vyne‑
chat.

Proces začíná
Když jsem před čtyřmi roky na 
Botičskou nastupoval, tedy v roce 
2003, měl jsem o studiu na střed‑
ní škole představy všelijaké, 
avšak musím přiznat, že značně 
zkreslené. Například jsem měl 
pocit, že nástupem na „střední“ 
končí časy zábavy a teď teprve 
začíná ta tvrdá dřina. Opak byl 
však pravdou :‑). Po nástupu do 
normálního „studijního procesu“ 
jsme si museli dost složitě zvykat 
na nové věci.
Pochopit byť jen, dnes již známé 
číslování jednotlivých cyklů v roz‑
vrhu nám dávalo docela zabrat. 
Ani nemluvě o poměrně vysokých 
nárocích kantorů v jednotlivých 
předmětech. Ale na všechno si 
člověk postupem času zvykne 
a ve chvíli, kdy se přestane po 
škole motat jak cikán v kukuřici, 
může tvrdit, že už se vyzná sko‑
ro jako doma a nic ho nepřekvapí 
(i když to není zdaleka pravda). 
Každopádně ti, kteří nás varova‑
li, že první ročník je nejsložitější, 
nebyli daleko od pravdy a i já se 
musím s jejich názorem ztotož‑
nit.
Jak jsme se postupem času sezna‑
movali se „životaběhem“ na Botič‑
ské, začali jsme také objevovat 
její silné a slabé stránky. Předem 
se omlouvám, jestli nějaké před‑
nosti gymnázia opomenu, protože 
jak už to tak bývá, člověk si spíše 
všímá věcí, které mu vadí, a zby‑
tek bere jako samozřejmost.
Přesto jsem si na Botičské nejvíce 
vážil přátelského přístupu kantorů. 
To zdaleka není samozřejmostí na 
všech školách a Botičská v tomhle 
myslím si opravdu vyniká. Nebyl 
profesor, se kterým by se nedalo 
nějak rozumně domluvit na kom‑
promisu, na nějaké individuální 
práci, prostě na čemkoliv. Někteří 

kantoři se dokonce postupně pře‑
souvali z rolí nadřízeného do role 
„kamaráda“, myslím, že o tom by 
hodně studentů mohlo vyprávět 
z vlastní zkušenosti. Vlastně se to 
netýká jen kantorů, ale i vztahu 
studentů mezi sebou. Čím men‑
ší škola je, tím jsou lidé v ní více 
jako jedna rodina a na Botičské se 
to projevuje docela významně.

Protokoly, pokusy a piva 
k obědu
Co se týče výuky, těžko soudit, 
někomu se líbí onen předmět, 
někomu jiný, o tom se nemá 
smysl dohadovat. Ale co mě zau‑
jalo, byla praktika z jednotlivých 
přírodovědných předmětů, která 
se nám snažila zábavnou formou 
„vtlouci“ něco do hlavy. Horší to 
bylo s následným psaním proto‑
kolů o průběhu pokusů. Ty jsem 
například z chemie nevypraco‑
vával skoro nikdy. Při pokusech 
jsme si jen hráli s ohněm a bar‑
vičkami roztoků, ale chemii jsem 
vůbec nerozuměl. Možná jsem 
ani nechtěl rozumět, ale přes‑
to nás to celkem bavilo. Naopak 
předměty typu hudební výchova 
byly z mého pohledu naprosto 
o ničem, i když se najdou tací, 
které to zaujalo. Ovšem kdybych 
místo těchto hodin ležel doma 
a spal, udělal jsem jedině dobře.
Tradiční povinností každého stu‑
denta ve druháku je vypracovat 
takzvanou „ročníkovou práci“.
Odbornou práci, v níž v podsta‑
tě o odbornou úroveň tolik nejde. 
Důležité je, že její vypracování dá 
člověku docela dobrou zkušenost. 
I přesto, že jsem takovou práci 
stačil napsat v podstatě za jed‑
no nedělní odpoledne, obohatilo 
mne to minimálně tím, že jsem si 
zkusil obhajovat náročnější práci 
před nějakým větším množstvím 
lidí. Tuto tradici bych do budoucna 
určitě zachoval.
Co mi trošku vadilo, byla absence 
nějakého stravovacího zařízení. 
Studenti sice mají možnost cho‑
dit do jídelny v Podskalské ulici, 
ale její kvalita je lehce pochybná. 
Postupem času byla tato nevý‑
hoda vyvážena zjištěním, že je 
okolí školy přímo prošpikováno 
množstvím restaurací a podob‑
ných občerstvovacích zařízení, 
kde člověk může v klidu pooběd‑
vat třeba pár piv, případně zahrát 
fotbálek.

Počítače k ničemu?
Dalším zklamáním pro mě byla 
kvalita výuky IVT, která se pohy‑
bovala někde na úrovni podprů‑
měru. Ani nevím, co jsem od IVT 
vlastně očekával, zčásti bylo vše 
způsobeno tím, že jsem školu 
vybíral stylem „tak, teď se podí‑
vám do mapy, která škola je nej‑
blíž, tam se přihlásím“ a potom 
šel 1. září do nové školy na 
„blind“, aniž bych o ní něco více 
věděl. Postupem času jsem samo‑
zřejmě pochopil, že nízká úroveň 
IVT není způsobena ani špatnými 
lektory (zjistil jsem, že profesor 
Markalous je prostě „šéf“ a pro 
gymnázium dělá, co může), ani 
nedostatečným množstvím finan‑
cí, ale hlavně většinovým nezá‑
jmem studentů naučit se s počí‑
tačem něco víc, než ho umět 
zapnout, a někdy snad ani to ne. 
Argument „jsme přírodovědné 
gymnázium zaměřené hlavně na 
biologii a chemii“ je sice opráv‑
něný, leč i kdyby byla škola tisíc‑
krát zaměřená na biologii, tak je 
to pořád jen gymnázium, kde by 
se neměl zanedbávat ani jeden ze 
směrů všeobecného vzdělání.
Nespornou výhodou však je, že 
mají studenti téměř neomezený 
přístup do počítačové učebny na 
internet, ba co víc, je jim dovole‑
no po odpoledních hrávat po síti 
hry, to jsem snad na žádné ško‑
le neviděl. Kde jsou ty doby, kdy 
jsme hrávali Counter Strike dlou‑
ho do večera a ze školy odcházeli 
třeba v půl desáté v noci :‑)
Asi bych u IVT ještě chvilku zůstal. 
Samozřejmě vím, že některé 
změny nelze prosadit bez celkové 
inovace systému školství, a nech‑
ci opakovat věci, které již byly 
nesčetněkrát řečeny. Proč ale mís‑
to jiných nesmyslů (na úkor ome‑
zení/zrušení/sloučení některých 
předmětů) raději nezavést povin‑
nou výuku psaní všemi deseti prs‑
ty na klávesnici? To je přece jed‑
na z nejužitečnějších dovedností. 
Potom by se třeba maturitní slo‑
hové práce mohly psát na note‑
boocích, což by byl podle mého 
názoru obrovský pokrok. Odpadly 
by problémy s čitelností textu, s 
psaním konceptu a hlavně by to 
dalo všem něco pro praxi, protože 
v dnešní době nebude nikdo nikdy 
nic psát v ruce. Nehledě na to, že 
by práce alespoň nějak vypadaly, 
ne jako kus počmáraného hadru. 
Stejně tak si nedovedu předsta‑
vit, že bych si na našem gymná‑
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ziu zapisoval místo do klasického 
sešitu do notebooku. To by pros‑
tě část profesorského sboru ner‑
vově neunesla a začaly by padat 
argumenty, že by studenti dělali 
na noteboocích cokoli jiného, než 
sledovali výuku. Ano, to je mož‑
né, a vy se divíte? 
Vždyť polovina času ve ško‑
le je jen „nuceně proflákaný“ 
čas posloucháním neužitečných 
informací, popřípadě spaním. To 
se týká především (ale nejen) 
druhé poloviny čtvrtého roční‑
ku, kdy studenta logicky zajímají 
jen předměty maturitní, a pře‑
sto „musí“ na ostatní docházet 
a splnit klasifikaci. Připravovat se 
na maturitu z matematiky a do 
toho poslouchat filosofii, ze které 
potom ještě tři dny před „sváťá‑
kem“ musíte psát písemku, abys‑
te splnili nějaký nesmyslný počet 
známek, písemku, kterou musíte 
napsat dobře, jinak vás k matu‑
ritě třeba vůbec nepustí, to už 
je opravdu postavené na hlavu. 
To bych byl ten první, 
který by během výuky 
na notebooku hrál hry 
a koukal na filmy. 
Samozřejmě, to se 
nestává ve všech 
předmětech. V někte‑
rých sice kantoři před 
maturitou povolují 
„nematurantům“ jisté 
úlevy, bohužel to však 
není pravidlem. Cel‑
kově chci říct, že by 
nebylo od věci přestat 
používat metody přeží‑
vající z dob komunis‑
mu, využívat nové 
metody výuky a snažit 
se být trochu pokroko‑
vý. Moderní škola, to 
je to, čím by se dalo 
chlubit a lákat nové 
studenty. Ono nakoupit „mobilní 
počítačovou učebnu“ odhadem za 
čtvrt milionu je jedna věc, umět ji 
smysluplně využívat věc druhá.

70 italských vín
Další dva roky studia proběhly 
v podobném duchu, alespoň co se 
výuky týče. Řady studentů i kan‑
torů se lehce změnily, někdo ode‑
šel, někdo nový přišel, ale nic co 
by stálo za zmínku. Co za zmínku 
stojí, byl sportovní kurz v Itálii, 
kde jsme měli možnost poznat 
profesory v trochu jiném světle 
a v situacích, na něž jsme nebyli 
zvyklí ze školy, někoho ve světle 
lepším, někoho v horším. Větši‑
na spolužáků se shodne, že tento 
kurs byl ze všech nejlepší. Prostě 
taková pohodová akce proložená 
sportováním, ležením na pláži 

a flákáním. 
Kdyby se mě někdo zeptal, jak 
bych charakterizoval sportov‑
ní kurz v jedné větě, odpověděl 
bych asi následovně: „Nikdy se 
mi nepovedlo a ani asi nepove‑
de vypít tolik litrů šampaňského 
jako během těch několika málo 
dní, co jsme tam byli, a ještě si 
u toho užít takovou zábavu“. Není 
divu, když tam stála láhev onoho 
lahodného nápoje okolo 85 centů, 
nebyl problém jich nakoupit třeba 
70 a všechny vypít. Přestože jsme 
se v Itálii nechovali přímo před‑
pisově, kurz proběhl v poklidu 
a v mezích rozumného chování. 
Prostě na experty, kteří tam byli 
letos, nemáme. To uznávám :‑)

Katedra k ranní kávičce
S nástupem do čtvrtého ročníku 
se změnilo několik věcí. Kromě 
toho, že se slovo „maturita“ zača‑
lo skloňovat v každé druhé větě, 
přišla i jedna inovace v podo‑
bě zrušení papírové třídní knihy 

a zavedení její elektronické podo‑
by. Koncepčně výborný nápad, 
který však alespoň v prvním roce 
skončil téměř fiaskem. Elektro‑
nická třídnice se sice zavedla, ale 
kantorům nikdo nevysvětlil (tedy 
údajně vysvětlil, ale asi se to minu‑
lo účinkem), jak s ní zacházet, 
tudíž pořádně s ní pracovat uměl 
jen málokdo. Nehledě na to, že 
nikdo nebyl zřejmě poučen o bez‑
pečnosti přihlašování a nastave‑
ní hesla. Během prvního měsíce 
jsem Žákovské nevěnoval pozor‑
nost. Ale když jsem potom viděl, 
jak kantoři září a jsou na koni, že 
vidí všechny prohřešky studen‑
tů v systému „jak na dlani“, sedl 
jsem k počítači a jal se zkoušet, 
jestli s ním umím alespoň trochu 
zacházet. Tak asi umím, protože 
jsem díky špatné bezpečnostní 

politice na školní síti získal během 
asi týdne hesla do systému vět‑
šiny učitelského sboru. Ne že by 
byla bezpečnostní politika ve ško‑
le špatná, naopak, je založená na 
důvěře vůči studentům. Důvěra je 
výborná věc, vděčíme jí za to, že 
jsme se po škole mohli pohybovat 
volně a nebyli omezováni nesmy‑
slnými zákazy. Musí se však počí‑
tat, že v některých případech je 
lehce zneužitelná. 
Ze začátku jsem se spokojil jen 
s pocitem, že do třídnice mám 
přístup, maximálně jsem ostat‑
ním pomáhal zakládat účty, když 
například zapomněli heslo, pro‑
tože třídní profesoři něco takové‑
ho většinou vůbec neuměli, pře‑
stože to bylo v jejich kompetenci. 
Potom mě ale napadlo, že s pří‑
stupem do třídnice můžu docílit 
geniálního efektu, a to že můžu 
oficiálně být ve škole a zároveň 
doma spát. Dosáhl jsem tak sta‑
vu, o kterém jsem se zmiňoval 
o pár odstavců výše, tedy cho‑

dit jen na hodi‑
ny, o které mám 
zájem (poznámka 
pro notorické flá‑
kače: „zatahovat“ 
školu neznamená 
vyhýbat se písem‑
kám a povinnos‑
tem, tím dosáhnete 
maximálně toho, 
že nebudete klasi‑
fikováni. Zataho‑
vat školu máte ve 
chvílích, kdy víte, 
že na hodině stej‑
ně bude jen nějaký 
neužitečný výklad, 
který byste stejně 
prospali. Důležité, 
že potom napíšete 
písemku správně 

a splníte, co musí‑
te splnit.“). Čas od času se tedy 
stávalo, že moje ráno ve čtvrťá‑
ku vypadalo ve stylu: „Vstanu, až 
se probudím, uvařím si kávičku, 
posadím se k počítači, přihlásím 
se do třídnice, omluvím si hodiny, 
které jsem prospal, a pomalým 
tempem vyrazím tak na jedenác‑
tou do školy“. Faktem je, že to 
nebyl moc fér způsob, ale jaký 
jiný zbýval, když jsme si nemohli 
psát omluvenky sami? Sice jsem 
toto nevyužíval moc často a ve 
škole se dobrovolně vyskyto‑
val, myslím, že by každý měl mít 
možnost rozhodnout se, jestli do 
školy jít, nebo nejít, jako jsem 
měl já, alespoň v tom čtvrtém 
ročníku, třeba po dovršení 18 let. 
Přece není rozumné někoho nutit 
navštěvovat školu pod pohrůžkou 
neomluvených hodin. Každý plno‑

Jaromír Vaněk o přestávce mezi maturitou
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letý člověk už má mít svoji zod‑
povědnost. 

Maturita v kapse
Abych se ale vůbec dostal k matu‑
ritě. Sice nám s ní bylo celý čtvrťák 
vyhrožováno, ale „skutek utek“. 
Dál jsme se učili novou látku, ve 
všech předmětech, i v těch, které 
nám k maturitě byly úplně k niče‑
mu. Zkrátka a dobře, v hodinách 
nebyl vyhrazen prostor pro opa‑
kování, nová látka se probírala až 
do posledních týdnů před maturi‑
tou. Na výkřiky typu „na čtvrtek 
si zopakujte otázku 4 až 6“ nikdo 
nereagoval, nebo alespoň já ne. 
Nebyli jsme vůbec motivováni 
k nějakému opakování, ale mož‑
ná to bylo i dobře. 
Když začínal „svaťák“, neměl 
jsem ani tušení, jak znějí matu‑
ritní otázky, natož abych něco 
uměl. Držel jsem se svojí teorie 
„proč bych se to učil dva měsíce 
před maturitou, když bych to do 
ní zase zapomněl“. Inu, svaťák 
začal, venku krásné počasí a mně 
to nedalo a po dlouhé době jsem 
si začal užívat volna. Za pár dní 
byl svaťák „v tahu“ a já se k uče‑
ní vůbec nedostal. Jakmile začal 
maturitní týden a já v pondělí 
na zahajování maturit viděl, jak 
maturita probíhá, řekl jsem si: 
„Šéfe, na to se asi fakt budeš 
muset podívat, dyť maturuješ za 
3 dny, nejvyšší čas“. Vyposlechl 
jsem tedy asi 4 otázky z litera‑
tury, opravdu výborný výklad, 
v tu chvíli jsem je uměl a vyrazil 
k domovu. Tam jsem zasednul, 
vzal Literaturu v kostce, tu, kte‑
rou nám celé 4 roky zakazovali, 
že je málo podrobná (sešity jsem 
samozřejmě neměl, nejsem blá‑
zen, no, vlastně ani ty učebnice, 
ty byly půjčené z knihovny) a pus‑
til se do učení. Přiznám, že jsem 
se literaturu stihl naučit asi za dva 
a půl dne, sice naučit je silné slo‑
vo, prostě jsem splnil, co se po 

mně celé čtyři roky chtělo. Nabif‑
loval jsem se hromadu informací 
ve tvaru autor, dílo + proložit
pár obecnými bláboly. Nikdy jsem 
nic nečetl, přesto jsem z literatury 
odmaturoval na dvojku,
opravdu výsměch. Všechno jsem 
pak s klidem do týdne zapomněl. 
Jestli tohle byl účel té „čtyřroční 
buzerace“ nazývané „literatura“, 
tak si opravdu klepu na čelo, tak‑
hle ta výuka vypadat nemá, a už 
vůbec nemá být literatura povin‑
ná, matematika také dneska není 
nikomu vnucována. Na literatuře 
je vidět nejvíce to, co je na dneš‑
ním školství nejčastěji kritizová‑
no. To že se studenti učí obrovské 
množství dat nazpaměť, dat, kte‑
ré stejně tak mohou najít do 30 
vteřin na Googlu a nikdo je neučí 
o daných faktech přemýšlet, to by 
byla kapitola sama pro sebe. (Pro 
zájemce k přečtení v plné verzi 
článku na odkazu uvedeném pod 
článkem.)
Když jsem se dostavil ve čtvrtek 
k maturitě, nervy malinko pra‑
covaly, ale nebylo to zase tak‑
vyhrocené. Jaké potom bylo moje 
překvapení, když jsem se dozvě‑
děl, že jsem úspěšný maturant 
s vyznamenáním. Tedy překvape‑
ný jsem opravdu byl, ale nebudu 
zastírat, že to byl můj cíl, se kte‑
rým jsem na maturitu šel. V prů‑
běhu svatého týdne jsem se totiž 
v hospodě stačil vsadit o flašku 
s jednou slečnou, která nevěřila, 
že s takovým přístupem vůbec 
odmaturuji. Tímto jsem flašku 
slavnostně vyhrál. Teď si možná 
spousta lidí řekne, v čem je ten 
trik, jak se mi to mohlo podařit. 
Vysvětlení je jednoduché. Jen 
jsem si vybral předměty, které 
mě baví a zároveň nejsou obtíž‑
né. Matematika, IVT, český jazyk, 
angličtina. Ano, šel jsem cestou 
nejmenšího odporu.
Nikomu však takovou cestu 
nemohu doporučit, má‑li zájem 

se opravdu 
něco nau‑
čit a odnést 
si ze ško‑
ly „něco 
n a v í c “ . 
Rozhodně 
také nemo‑
hu nikomu 
doporuč i t 
přistupovat 
k maturitě 
se zodpo‑
vědnos t í , 
se kterou 
jsem při‑
s t u p o v a l 
já. Úspěch 

není zaručen a nic by se nemělo 
podceňovat.

Pár slov plátku
V tomto článku chci také věnovat 
alespoň jeden odstavec „našemu“ 
časopisu, B‑Komplexu.
Vzhledem k tomu, že jsem měl 
tu čest být u jeho znovuobroze‑
ní, moc dobře vím, jaké množství 
práce za ním stojí a komu máme 
děkovat za to, že časopis má dnes‑
ka tak dobrou úroveň. A jak vše 
začalo? Někdy počátkem třeťáku 
(konec roku 2005) přišel profesor 
Vondra s tím, že bychom se měli 
pokusit obnovit B‑komplexovou 
tradici. To bylo poprvé, co jsem 
o nějakém B‑Komplexu slyšel, 
do té doby jsem vůbec nevěděl, 
že na škole něco takového dří‑
ve existovalo. Myšlenka se nám 
docela zalíbila, asi hlavně proto, 
že jsme mohli věnovat část hodin 
němčiny vývoji časopisu,což bylo 
daleko zábavnější, než se učit. 
Začali jsme tedy sbírat články, 
shánět přispěvatele, navrhovat 
grafiku, prostě vše, co k časopi‑
su patří. První číslo vyšlo, tuším, 
někdy začátkem prosince 2005 
a musím přiznat, že vypadalo tak 
nějak všelijak, ale s dalšími čísly 
se kvalita jen lepšila. U prvních 
dvou čísel jsem časopis zpraco‑
vával jako šéfredaktor. Tuto práci 
po mně potom velice zodpověd‑
ně převzal šéfredaktor součas‑
ný a mně zůstaly povinnosti jen 
okolo sazby. Za ty dva roky prošlo 
mýma rukama pět čísel. To by se 
mohlo zdát málo, na druhou stranu 
je to přibližně 100 stránek článků, 
což zase tak málo není. V každém 
případě doufám, že tradice ofici‑
álního školního časopisu zůstane 
zachována a tímto bych mu chtěl 
do budoucna popřát mnoho úspě‑
chů a vydaných čísel.
Závěrem bych se vrátil k vysvět‑
lení nadpisu článku. Ano, mládí 
v hajzlu je, o tom není pochyb. Už 
to nikdy nebude jako dřív. Jsem 
však rád, že jsem ty čtyři roky 
svého mládí mohl strávit u „nás“ 
na Gymnáziu Botičská. Jsem 
rád, že jsem je strávil v takovém 
kolektivu, jaký se tam vytvo‑
řil. Moc si vážím lidí, které jsem 
tam poznal, a doufám, že je budu 
vídat i v budoucnu. Přes všechny 
nedostatky určitě nelituji, že jsem 
při výběru školy na mapě ukázal 
prstem právě sem.
Odkaz na plnou verzi článku: 
http://disk.jabbim.cz/kredits@
jabber.cz/gybot_full.pdf

■ Jaromír Vaněk
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Profesor Markalous učí na Gymná‑
ziu Botičská od roku 1994. Předtím 
pracoval ve Výzkumném ústavu 
živočišné výroby jako zootech‑
nik, který však opustil po mizer‑
né situaci a procesu „zahušťování 
blbců“ na začátku 90. let. Kývl tak 
na nabídku p. ředitele Šafaříka, 
svého bývalého učitele tělocviku 
a svého nynějšího přítele. Poví‑
dání na následujících stránkách je 
sice dlouhé, myslím ale, že se při 
něm nudit rozhodně nebudete.

Učitelské kořeny a pohled na krá-
su

Vy máte ale učitelské kořeny 
v krvi…¨
Můj pradědeček byl gymnaziální 
profesor, dědeček učil na vysoké 
škole, ale otec byl lékař.
Váš dědeček byl velmi zají-
mavá postava. Jeho jméno se 
běžně objevuje v učebnicích 
literatury…
Jmenoval se Jaromír John. Byl to 
spisovatel, ale nezabýval se jen 
literaturou.
Co o jeho životě víte a můžete 
prozradit?
O jeho práci zase tolik nevím, 
nikdy jsme se neviděli, takže je to 
pro mne vlastně podobná literární 
postava jako pro toho, kdo si ho 
vyhledá v literatuře.
Já jsem si vyhledal, že také 
založil Společenský klub, jaké-
si středisko kultivace inteli-
gence. Zabýval se prý esteti-
kou denního života. Co byste 
si pod tím představil?
To nevím, nic si pod tím nepřed‑
stavuji.
Vy se nezabýváte tím, co je 
ve Vašem životě estetické či 
krásné?
Tímto směrem neuvažuji, život 
pro mne plyne a nepitvám se 
v něm. Nespatřuji krásu, buď 
jsem v pohodě nebo ne.
Na čem závisí to, jestli jste 
v pohodě?
Na tom jestli mám dobrou náladu. 
A to většinou záleží na tom, jak 
se vyspím a jak dobře se najím. 
Ráno mám většinou výbornou 
náladu.
Takže vůbec nevnímáte krásu 
ve svém okolí?
Ale ano, vnímám, že jsou v mém 
okolí pěkná místa. 
Žijete v centru města. Jaký je 
Váš vztah k přírodě?
Mám ji rád. Jsem zootechnik, 
takže k ní nějaký vztah mám, ale 
ne takový, že dostanu hysteric‑

ký záchvat, když uvidím pejska. 
Například ale, když bylo posekáno 
křoví vzadu u dráhy, hádal jsem 
se s panem ředitelem, když bylo 
posekáno u vchodu, tak jsem se 
zase hádal s Jirkou. ( s p. školní‑
kem pozn. red.)

O kantorství, studentech a „přá-
telském vztahu“

Jaké jsou Vaše záliby?
Primárně to, co dělám. Tedy prá‑
ce s mladými lidmi a počítače. 
Myslím, že mám štěstí, že to, co 
dělám, se ke mně hodí.
V čem je pro Vás práce s mla-
dými lidmi inspirující?
V tom, že je vás tady spous‑
ta a každý jste jiný… je velkým 
zdrojem emocí, pozitivních i těch 
negativních.
Jste i vy inspirací pro studen-
ty, nejen jako profesor, ale 
třeba i jako dospělý člověk E. 
Markalous?
Doufám, že obojím, ale výsled‑
ky musí zhodnotit studenti sami. 
Není horší hodnocení než osobní 
kladné.
Čím se učitel stává pro žáky 
vzorem?
Samotnou svojí existencí. Tím, 
co dělá, jak se chová… tím vším 
utváří nějaký vzor. Ne jeden, ale 
vy si z nich vybíráte.
Usilujete o to, aby byl váš 
vztah vůči studentům přátel-
ský?
Zpočátku o to usiluji, ale mys‑
lím, že přátelství mezi studentem 
a učitelem se vyskytuje jen výji‑
mečně. S řadou studentů jsem 
ale takový vztah měl.
Někdy to ale vypadá, že tak 
trochu bojkotujete jistý druh 
akcí, které mají studenti rádi? 
Například program v rámci 
posledního zvonění… Není to 
trochu na škodu?
Je to na škodu. Nemám ale rád 
hromadné akce, kde někdo chce, 
aby někdo něco dělal, a ten to 
dělá, ale nechce se mu. Jsem ve 
věku, kdy mohu odmítat. 
Jste zásadový člověk?
Snažím se o zásadovost. Je to 
úkolem učitele, naučit studen‑
ty, že pravidla platí. Je to zákla‑
dem společnosti, ve které žijeme. 
Myslím, že „přátelský vztah“ mezi 
studentem a učitelem se nemůže 
vyvinout, pokud mu učitel dovo‑
lí dělat to, co nemá. A když se 
to stane a oba dva to vědí, je to 
populismus, jedna z nejhorších 
vlastností člověka.

Čeho si na studentech vážíte?
Toho, čeho mají nejmíň. Tj. chuti 
do učení, ta se dá ale časem zís‑
kat, třeba při dalším studiu. Urči‑
tě si vážím čestnosti a poctivosti 
a schopnosti komunikovat s uči‑
telem a dělat věci, které je učitel 
nutí. 

Citáty, výroky a „osobitý špás“

Myslím, že jste jistým způ-
sobem pro některé studenty 
dost silným vzorem. Jste zná-
mý svými citáty a výroky, kte-
ré mají vždy společný prvek 
humoru a jakéhosi ironického 
nadhledu. Literární styl Vaše-
ho dědečka se vyznačoval 
množstvím různých humorů. 
Je Vám humor vlastní?
Myslím, že rád používám různé 
vtípky a slovní hříčky a jsem rád 
v prostředí, kde je inteligentní 
zábava.Ty citáty jsem ale všechny 
nevymyslel já. Humor je základ‑
ním projevem toho, že je člověk 
v pohodě a že je normální. Lze 
ho ale aplikovat jen na vnímavé 
a  nteligentní posluchačstvo. 

Nejslavnější citáty: 

„Levá ruka je tam, kde máte palec 
vpravo.“

„Kdyby naše babička měla kulič-
ky, tak bychom pak měli dva 
dědečky.“

 Jsou Vaši studenti takové 
posluchačstvo?
Co se týče inteligence tak ano, 
horší je to s vnímavostí. Mám 
pocit, že maximálně polovina 
z nich mě poslouchá a další polo‑
vina z té druhé poloviny mě vní‑
má.

O vztahu k blbosti

Jak často se setkáváte s blbos-
tí?
Tady na škole se s ní moc nese‑
tkávám, ale „extrémní závany 
blbosti“ ke mně přicházejí z ven‑
ku, jsou to různé zásahy, které 
třeba ovlivňují dění ve škole a ty 
mi hodně pijou krev.
Můžete uvést příklad?
Např. blbost kolem přijímacího 
řízení, kdy jsme museli posílat na 
ministerstvo ….(tady bych potře‑
boval doplnit stručně co ) a při‑
tom se žádné přijímačky v prvním 
kole nedělali a byl přijat každý, 
kdo měl dírku v zadku. 

Rozhovor s prof. Markalousem
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Jak se proti blbosti bráníte?
Na to odpovím citátem p. Jiránka 
(známého českého kreslíře, mimo‑
chodem – na GB studovala jeho 
vnučka pozn. red.), který říká, že 
boj s blbostí je věčný a nelze s ní 
nikdy zvítězit. Jde ji ale vytěs‑
nit ze svého okolí. Někdy je také 
potřeba zavřít tlamu a  hnout.

„Popichování lidí je poměrně složi-
tá sociální disciplína.“

Občas to vypadá, že lidi, kte-
ří v něčem nepracují zrovna 
logicky, tak trochu rád káráte, 
a to tak, jako byste chtěl člo-
věka nejdřív přivést k tomu, 
že je blbec, a pak ho donutit 
poznat, co dělá blbě. Popichu-
jete rád takto lidi?
Někdy to dělám, když už je to 
nutné. Je to poměrně složitá soci‑
ální disciplína. Musíš vědět, co 
toho člověka naštve a taky, co si 
můžeš dovolit. Například když to 
děláš v hospodě, tak abys nedo‑
stal do huby.
Zkoušíte to i na studenty?
Občas také. Musím si ale dávat 
pozor, abych člověku neublížil. 
Co vím, asi třikrát se mi stalo, že 
jsem to přehnal, a pak se za to 
studentovi omluvil. Zřejmě se mi 
to ale stalo vícekrát, což si nepa‑
matuji.

Ošacení, životní styl

O Vás je známo, že se příliš 
necítíte ve své kůži v oble-
cích… 
Cítím se v nich přímo blbě. Šaty 
mě obtěžují a nosím je s krajní 
nechutí. Jsem k tomu nucen spo‑
lečností. Například přímo nesná‑
ším obleky manažerů, kteří mají 
většinou inteligenci menší než 
dnešní datum a taky tzv. feťácké 
uniformy, to je terminus techni‑
cus protidrogových bijců. 
Co konkrétně se Vám na nich 
nelíbí?
Nelíbí se mi, když se někdo styli‑
zuje do něčeho, co není, aby zvý‑
šil svoji prestiž v sociální skupině. 
Pokud se někdo třeba obléká jako 
skejťák a není takový, je to podiv‑
né. 

Oblíbené nápoje…

Jaký je váš postoj k alkoholu? 
Prý bydlíte nad hospodou…
Je to vinárna U Malířů. Restaurace 
je tam asi už 400 let. Nejlevněj‑
ší menu stojí asi 600 Kč, což je 
jakési sousto paštiky s bagetkou, 
takže tam nechodím. Alkohol jsem 
na gymnáziu nepil a to proto, že 

mi nechutnal. Začal jsem s ním 
až na vysoké škole. Pil jsem víno 
a slivovici, což byl tradiční nápoj 
našich moravských přátel. Jezdili 
jsme totiž na praxe na Moravu. 
Co způsobilo, že jste začal 
alkoholu holdovat?
Je to podle stejného principu, jako 
když se někdo převléká za skejťá‑
ka a není jím.
Pivo pijete taky?
Jen když jdu s kamarády takzva‑
ně „na pivo.“

O gemblérství a zábavě 

Na konci loňského šk. r.  jste 
prý mluvil v televizi o závis-
losti studentů na počítačových 
hrách. Můžete říci, co jste říkal 
a jak k tomu došlo?
Bylo to na Čt. Jedna bývalá stu‑
dentka potřebovala natočit pořad 
o gemblérství, tak přišla natáčet 
taky na naši školu. Chtěla, aby‑
ch nějaké sehnal, tak jsem vzal 
pár těch, co nahoře každý den 
vysedávají… a ona s nimi natá‑
čela. Potom jsme se o tom bavili, 
až si usmyslela, že by bylo dobré 
to natočit. Nakonec jsme to toči‑
li asi šestkrát, protože vždycky 
někdo prošel a křičel:„jé Evžene, 
ty budeš v televizi“. V televizi  z 
toho bylo asi deset vteřin. 

„Opice si hrají s klacíčky, studenti 
s PC a generálové zas s jadernými 
hlavicemi. „
A co si o tom tedy myslíte?
Vím, že to může být u některých 
lidí problém. Někdy mi to přijde 
jeté, ne ale nenormální. Člověk 
každé generace používá všech‑
ny dostupné technologie, aby se 
zabavil. Opice si hrají s klacíčky, 
studenti s PC a generálové zas 
s jadernými hlavicemi. 
Vy také hrajete?
Hrával jsem, teď už ne. Primárně 
to neodsuzuji, naopak si myslím, 
že přiměřené hraní je velmi pozi‑
tivní, už jenom proto, že hra je 
projevem inteligence.
Jste přítelem divadla?
Do svých patnácti let jsem neu‑
stále chodil do Národního divadla 
na různá představení, protože mě 
tam bral otec. Od té doby jsem 
v divadle nebyl. Chodím raději do 
kina. Návštěvu divadla považu‑
ji za stejný kulturní zážitek jako 
hraní.

Manželství, láska a pohlavní pud

Před lety jste dělal rozhovor 
pro B-komplex, v němž jste 
říkal, že jste šťastně rozve-
den. Stále se nacházíte ve sta-

vu rozvedeného manželství?
Ano stále to trvá. Loni jsem slavil 
dvacet let spokojeně rozvedeného 
života. 
Jak jste to oslavil?
Pietně jsem na to vzpomněl.
V čem Vám tento stav vyhovu-
je?
Jsem spokojen. Nemusím se doma 
omezovat, dělám si, co chci.
Nemyslíte, že je to v lecčems 
trochu škoda?
Pro koho?
Pro Vás?
Ne. Pro takovýhle život jsem se 
rozhodl. 
V čem Vám vadí manželství?
Mně nevadí. Ranilo mne zklamání 
z konce a jediná cesta, jak zabrá‑
nit dalšímu zklamání z lásky, je 
ta, že žádná láska není.
V tom rozhovoru jste ale také 
říkal, že hledáte partnerku za 
účelem ukojení pohlavního 
pudu?
To člověk musí ukojit. Kvůli tomu 
s ní ale ještě nemusím žít.
V čem je tedy manželství 
důležité a pěkné?
To snad víš.
Ne, nevím. 
Například je podstatné v souznění 
dvou lidí, ve výchově dětí…
Co se týče ještě období toho 
rozhovoru, změnil jste od té 
doby nějak zásadně svůj pří-
stup k životu? Kolik je to asi 
let?
Asi deset. Nijak zásadně jsem ho 
nezměnil. Mezi 40‑50 lety živo‑
ta člověka ta změna asi není tak 
dramatická.
Takže stále žijete plus mínus 
stejný dramatický život?
Ano.

Padesátiny GB

Letošní školní rok byl ve zna-
mení oslav padesátin GB a také 
velkých příprav. Mohl byste 
zhodnotit, jak probíhaly?
Byly časově náročné. Spočívaly 
hlavně na bedrech prof. Luňáka, 
prof. Kotrčové, Matznerové, pana 
ředitele, ale i dalších profesorů.
Jakou roli hrál v přípravách 
pan ředitel?
To, co řekl, že si dá do kupy, to 
udělal. Zprostředkovával mnohé 
kontakty, obvolával…
Učí tu už od roku 1973, takže 
vlastně polovinu historie školy 
osobně zažil a mohl tak zprostřed‑
kovávat své zkušenosti. Navíc sis 
určitě všiml, že byl jeho výkon na 
galavečeru nezapomenutelný.
Jeho výkon byl skvělý, ale Vás 
jsem na pódiu sice viděl a sly-
šel mluvit…
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Poznáte ho na fotce s bratrem a otcem?

A určitě sis všiml, že to bylo 
s krajním odporem…
…ale za to jsem Vás neviděl 
hrát a neslyšel zpívat.
Byl jsem v předsálí a popíjel 
s bývalými spolužáky víno. Tento 
druh zábavy nemám, stejně jako 

tanec, rád. 
Nevystupoval byste ani kdy-
byste byl o 20 let mladší? 
Ne..

Setkání absolventů (s duševní 
nepřítomností)

V polovině června se konala 
další z předem avizovaných 
akcí zapadajících do oslav- 
Setkání absolventů. Byl jste 
přítomen?
Byl jsem fyzicky přítomen.
Duševně ne?
Duševně jen do určité doby, pak 
jsem se opil.
Bylo pro Vás působivým zážit-
kem?
Asi ne tolik jako pro ostatní, pro‑
tože tady učím. Spíš bylo pro mne 
trochu zklamáním, protože se 
nedostavilo ani tolik mých spo‑
lužáků. Rozhodně ne tolik, jako na 
srazu po třiceti letech od maturity. 
Ale myslím, že byly ročníky, hlav‑
ně těch prvních 20‑30 let, které si 

to opravdu užily. Pro mne to byla 
taková normální společenská, 
nijak exklusivní událost.
A setkal jste se s nějakou oso-
bou, která Vás potěšila?
Potkal jsem profesora Flégra, kte‑
rý napsal knihu Zamrzlá evoluce. 

Ten tady kdysi taky 
studoval. Tak jsem 
se s ním alespoň 
domluvil, že za ním 
zajdu na fakultu, 
aby mi podepsal 
svoji knihu, až si ji 
koupím.

Atmosféra na GB.

Čím to je, že je na 
GB dlouhodobě 
přátelská atmo-
sféra? 
Je to určitě pro‑
gramovou prací 
ředitelů, kteří zde 
byli, a samozřejmě 
i prací prof. Šafaří‑
ka. Taková atmosfé‑
ra tu byla už v roce 
1969, když jsem 
nastupoval. Když 
přijde nový učitel, 
snažíme se, aby 
to měl přátelským 
a vstřícným vzta‑
hem ulehčen a aby 
ho to zde bavilo. 
Můžete specifiko-
vat tu programo-
vou práci?
Primárně se jedná 

o vztahy mezi stu‑
denty a učiteli, poté 

o vztahy mezi učiteli a hlavně 
způsob řízení kolektivu učitelů. 
V každém kolektivu jsou složité 
vzájemné vztahy a je obzvlášť 
těžké kočírovat vztahy dospělých, 
navíc vysokoškolsky vzdělaných 
lidí. Za to vše má p. ředitel odpo‑
vědnost. 
Pan ředitel má se studenty 
dobré a často „bezprostřed-
ní“ vztahy. Nemrzí jej trochu, 
že musí hodně času trávit 
v potemnělé kanceláři?
Nemrzí. Pěkně ho to štve ‑ bejt 
zalezlej, ale musel se s tím smířit. 
Je to jeho oběť škole, se kterou 
počítal. Navíc to bude díky úřed‑
níkům čím dál tím horší… 
Je pravda, že se se školou 
pomalu loučí..
Pokud vím, rád by odučil ještě dva 
roky, než půjde do důchodu.
V případě, že pan ředitel ode-
jde do důchodu, nebylo by 
dobré se s ním nějak celoškol-
ně rozloučit? 
To by ho určitě nesmírně těšilo, 

i když bude určitě říkat, že ne. Je 
pravda, že podobně jako já nemá 
rád bombastické akce. 
Mohl byste objektivně zhodno-
tit jeho práci pro tuto školu?
Objektivně nemohu, je to můj 
přítel a učitel. Myslím, že pro tuto 
školu udělal ohromně moc práce. 
Mě osobně toho dost naučil. 

O oblíbené literatuře, slovenských 
nadávkách a mateřském jazyce

Jaký máte vztah k rodnému 
jazyku? Co byste řekl na větu: 
„byl prováděn monitoring 
defekační místnosti“?
To je nádherný jako sranda… 
Neschopnost používat vlastní 
jazyk mi ale vadí. Řekl bych, že 
by si člověk, který to neumí, měl 
přečíst něco od Vančury, K. Čapka 
nebo fejetony Karla Kincla, kte‑
rý sice žil x let v Anglii, ale jeho 
čeština je dokonalá. Mimochodem 
tuto větu si od tebe opíšu a asi ji 
vložím do mého dokumentu Perli 
české, který je ve složce Typogra‑
fie Markalous, na disku O.
Jak moc jste v mládí četl?
Do druhé třídy jsem měl velký pro‑
blém se čtením i psaním, dneska 
bych na to dostal papíry, že jsem 
dislektik a disgrafik, neuměl jsem 
psát čárky ani háčky. Tatínkovi to 
vadilo, až jednou přinesl lékařské 
odborné časopisy a já je musel 
číst. Za každou chybu jsem dostal 
pohlavek, a tak jsem se to naučil. 
Na gymnáziu jsem četl tak 120 
knih ročně. 
Jaký druh literatury Vás 
bavil?
Nejdříve dobrodružné knihy, sci‑fi, 
detektivky a později i beletrii, tře‑
ba Hemingwaye nebo toho Van‑
čuru. Pak jsem objevil tzv. autory 
americké drsné školy, jejich knihy 
vycházely každý čtvrtek ve slo‑
venštině. Čekal jsem na ně fron‑
tu. Slováci mají krásné nadávky, 
které v češtině nejsou.
Čtete stále tolik?
Ne, teď mám spíš pocit viny, že 
nečtu. Když čtu, tak většinou 
nějaké počítačové manuály, abych 
se udržoval a nezakrněl. Ve svém 
deníčku, který nikomu neukážu, 
mám zapsáno asi 5000 knížek, do 
svých 27 let. Poslední období, kdy 
jsem mohl číst, bylo 20 min ces‑
tou z Uhříněvse a zpět v metru.
Mimochodem, čtete taky 
B-komplex?
Čtu, když už tak minimálně, aby‑
ch v něm nalezl chyby. (úsměv) 
V každém čísle je něco, co mne 
zaujme. 
Děkuji za rozhovor.
Také děkuji.        ■ Michal Ježek
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The American Thing
aneb rok na americkém severozápadě

Je to něco přes rok zpátky: Pro‑
cházím se chodbou gymnázia 
ve Vimperku, venku svítí slun‑
ce, Země se točí, je běžný škol‑
ní den. Mé oči zaostří na plakát, 
který láká ke studiu na střední 
škole v Americe. Přirozeně mne 
to zaujme, vždy jsem snil o mož‑
nosti vyrazit pryč do světa. V tu 
chvíli ale netuším, jak následují‑
cí události razantně ovlivní můj 
život a vtisknou do něj něco tak 
hlubokého a užitečného.
Mnozí z Vás si už mohou domýš‑
let, jak okamžitě kontaktuji agen‑
turu, vyplňuji přihlášku, získávám 
americké vízum a dychtivě opouš‑
tím území naší vlasti. Realita se 
ovšem ubírala směrem trochu 
jiným.
Sebrat se a odjet několik tisíc mil 
od domova a strávit tam jeden rok 
není zase tak samozřejmá věc, v 
každém případě to nevypadá tak 
reálně a uskutečnitelně jako tře‑
ba odpolední výlet na koupaliště. 
A to byl právě ten důvod, proč 
jsem zůstal jen u toho sladkého 
přemýšlení o tom, jaké by to bylo, 
kdybych se tam opravdu podíval.
Nakonec jsem byl postrčen rodiči, 
kteří věděli, že to pro mne bude 
dobrá zkušenost, a o několik týd‑
nů později jsem se dozvěděl, že 
jsem přijat. V tu chvíli se z nere‑
álné možnosti stal cíl tak blízký 
a naléhavý, že mi mé vzrušení 
nedalo spát dlouho do noci. Čím 
více se datum odletu blížilo, tím 
více se mé očekávání a vzrušení 
stupňovalo.

Příjezd

Den D se přiblížil. Byl jsem  na 
Ruzyňském letišti s kopicí zavaza‑
del a opouštěl jsem pasovou kon‑
trolu. Nyní jsem byl sám, tedy já 
a cizí svět kolkolem. V ruce palub‑
ní karta a vše ve vlastních rukou. 
Let přes oceán byl dlouhý, ale já 
jsem nezahmouřil oka. Na letiš‑
tích probíhalo vše hladce. Když 
jsem druhého dne vstupoval do 
malé haly letiště v Bozemanu, stát 
Montana, dělilo mne od mé „host 
rodiny“ jen několik minut. Dorazili 
všichni, tedy máma Eileen, táta 
Mike, čtyři sestry a jeden velkej 
brácha. Nejmenší, desetiletá Kris‑
ten, držela v rukou velikou ceduli: 
Martin!
Bylo 11 hodin v noci a mně se 
po 32 hodinách cestování chtělo 
opravdu spát. Toto setkání mne 

ovšem opět probralo. Nased‑
li jsme do velikého GMC Yukon 
a vyrazili do temnoty. Komunika‑
ce byla v začátcích mírně formál‑
ní, ale Američani tento handicap 
začali odbourávat velmi rychle 
svým humorem. Ještě onen den 
mne brácha vzal na okružní jízdu 
po našem malém městečku. Když 
jsem vystoupil z auta, ucítil jsem 
zvláštní vůni cizího světa. O rok 
později to byla vůně domova.
Po probuzení jsem nemohl uvěřit 
svým očím. Ocitl jsem se v roz‑
sáhlém údolí lemovaném vysoký‑
mi horami. Podíval jsem se pozor‑
něji: „Ano, na vrcholcích je ještě 
sníh!“
První dny jsem stále valil oči. Byl 
jsem v místech, které jsem znal 
pouze z filmů. Velké trucky, dlou‑
hé kamiony, dřevěné bary a dlou‑
hé rovné silnice se žlutou čárou 
uprostřed: Paráda!

The Big Sky Country

Dostal jsem se do severozápad‑
ní části USA do státu Montana. 
Na severní hranici sousedí tento 
čtvrtý největší stát Unie s Kana‑
dou a na jihu má několik desítek 
mil společné hranice s Yellowston‑
ským národním parkem. Nalezne‑
te tu vysoké hory (až 4000m), 
rozsáhlé pláně, otevřená údolí, 

medvědy, vlky a vše, co byste od 
Divokého Západu mohli očeká‑
vat. 
V těchto končinách se kdysi pro‑
sadil člověk, který měl pevnou 

vůli, odhodlanost, víru a důvtip. 
Sounáležitost obyvatel a vzájem‑
ná pomoc byla k úspěšnému živo‑
tu nevyhnutelná. Pokrok změnil 
prvky starého stylu života, avšak 
mnohé se zachovalo do dnešních 
generací. Na rančích se již pře‑
vážně používají čtyřkolky, moder‑
ní technika zastupuje zvířecí sílu, 
na horách rostou lyžařská stře‑
diska a v domácnostech nechybí 
moderní elektrospotřebiče. Na 
druhou stranu se v myslích mnoha 
obyvatel dochovalo podvědomí let 
minulých. Vždyť mnozí prarodiče a 
jejich potomci zažili starý a tvrdý 
kovbojský život. I nyní jsou zde 
ranče, rodea, stará dřevěná měs‑
tečka, kovbojové a netknutá pří‑
roda, spojení se světem a moder‑
nizace  se však zastavit nedá.

Škola

Škola je velikou součástí temněj‑
šího života. Právě tam člověk tráví 
většinu svého času. Po každoden‑
ních 7 hodinách se mnoho žáků 
přemístí na fotbalový stadion či 
do tělocvičny a věnují se americ‑
kému fotbalu, volejbalu, atletice, 
basketbalu a dalším pohybovým 
i intelektuálním aktivitám (různé 
leadership, bussiness a drama 
spolky).
 V Americe se sport organizuje 

zejména prostřednictvím škol. 
Kluby, jak je známe z Evropy, 
tu téměř neexistují.  Po aplikaci 
na české prostředí tedy nehra‑
ji za „FK Vlachovo Březí“ ale za 

Lone Peak
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„Střední školu Vlachovo Březí“. 
High Schoul ‑ obdoba naší střední 
školy ‑ tedy kromě klasické funk‑
ce vzdělávací zastupuje také roli 
sportovních klubů. Z toho vychá‑
zí úžasný školní duch, který byl 
k vidění všude okolo. Bylo to něco 
jako týmová hrdost Slavie a Spar‑
ty. Každá škola má také své‑
ho maskota. My jsme byli Ennis 
Mustangs (Mustangové z Ennisu) 
a před budovou to potvrzovalo 
mohutné sousoší těchto překrás‑
ných zvířat. 
Zájem o účast na společných 
akcích byla obrovská. Ve sportech 
se tvrdě pracovalo a navzájem 
se všichni podporovali. Potupou 
každého by bylo něco vzdát. Toto 
pravidlo je hluboce zakořeněno 
a platí. Klade se důraz na rozvoj 
charakteru a zdolávání vytyče‑
ných cílů. Ve třídách, na locke‑
rech (skříňkách), v jídelně, pro‑
stě všude byly motivační plakáty 
s poučujícím a charakter budují‑
cím obsahem. Pro příklad uvedu: 
„Take responsibility for your own 
actions.“ (Buď zodpovědný za své 
vlastní činy.) nebo „The Courage 
Is to Be scared to death and go 
for it anyway.“(Kuráž znamená 
být vystrašenej k smrti a přesto 
pokračovat.)
Stále jsem se usmíval a Ameri‑
čani mně opláceli mou vstřícnost 
stonásobně. Do školního života 
a kolektivu jsem zaplul po velmi 
krátké době seznamování a zvy‑
kání. Lidé byli otevření, kamarád‑
ští a velmi spontánní. 
Již několik dní po příjezdu mě bra‑

tr Gene přivedl mezi své kamará‑
dy fotbalisty. Přišel ke mně usmě‑
vavý pán (byl to trenér a zároveň 
ředitel naší školy ‑ to jsem ale 
tehdy nevěděl) a podal mi šiša‑
tý míč se slovy: „Umíš do toho 

kopnout?“ Moje odpověď : „Poku‑
sím se“, vyvolala u všech znatel‑
né pobavení. Celý mančaft stál 
na čáře, když jsem za velikého 
aplausu poslal míč do brány. Od 
toho dne jsem se stal váženým 
členem týmu.
Sporty zabraly mnoho volného 
času, a tak bylo zprvu těžké si 
zvyknout na rychlé tempo života. 
První tři měsíce jsem nerozuměl 
všemu, takže bylo těžší se učit 
školní látku. Učitelé však tento 
handicap chápali a byli vstřícní. 
Mohl jsem si vybrat spoustu zají‑
mavých předmětů jako sváření, 
kapela (hrál jsem na saxofon), 
školní noviny atd. Povinně jsem 
měl matiku, angličtinu a U.S. 
History. Systém není tak časo‑
vě náročný jako v ČR. Člověk se 
neučí velký objem učiva a má vět‑
ší volnost. Během roku jsem se 
školou neměl problémy, naopak, 
hodně jsem se nasmál! Na druhou 
stranu, když si člověk chce zvo‑
lit těžší cestu, je zde dostatečný 
počet složitějších předmětů.
Život s rodinou

Jak čas plynul, byli jsme si blíže 
a blíže. Vždy jsem se snažil 
pomáhat rodičům a pozorovat 
dění kolem sebe, abych co nej‑
lépe zhodnotil, jaké nároky jsou 
na mne kladeny. Když se obje‑
vil nějaký problém nebo jsem si 
nebyl jistý, zda jsem neudělal 
chybu a rodině se to nelíbilo, vždy 
jsem šel řešit věc rovnou a pro‑
mluvit si. Rodina mne pokaždé 
uklidnila a pokračovalo se v ještě 

utuženějším vztahu. Moje sest‑
ry mě neustále prosily, abych je 
učil polku a Jive, a tak jsem své 
milé Američanky nemohl zklamat. 
Často jsme s rodinou vyjížděli na 
výlety po Montaně a v zimě jsme 

lyžovali. Bylo velmi vzrušující 
zúčastnit se lovu srnek, zajezdit 
si po ranči autem nebo na čtyř‑
kolce či absolvovat cestu do Los 
Angeles a zpět! Stále se něco dělo 
a to mě vyhovovalo.
Během roku jsem nezažil výraz‑
nější stesk po Čechách ani po mé 
vlastní rodině. S americkou rodi‑
nou a kamarády jsem si sedl tak 
dobře, že jsem se cítil jako doma 
a čas plynul velmi rychle. Co nevi‑
dět tu byly Vánoce a já jsem si 
říkal: „Ještě, že jsem tu na celý 
rok, jinak bych už musel zpět!“

Go For It!

 Po takovém roce získá člověk 
spoustu nových náhledů, pozná 
lépe sám sebe, musí na vlastní 
pěst zdolat překážky. Schopnost 
pozorování, přizpůsobení a komu‑
nikace je jedním z cílů k úspěchu. 
Z Ameriky jsem se vrátil sebevě‑
domější, bezstarostnější a spon‑
tánnější. Získal jsem samostat‑
nost a druhé místo na Zemi, které 
mohu nazývat svým domovem.
Pokud vyrazíte, snažte se být dob‑
rým reprezentantem vlasti, usmí‑
vejte se, odhadněte nároky rodiny 
a účastněte se co nejvíce aktivit, 
právě na hřištích, v tělocvičnách 
a na pódiích zažijete nezapome‑
nutelné okamžiky! A k tomu vše‑
mu jako jahůdku na dort „dosta‑
nete“ schopnost mluvit anglicky! 
Vím, ne vždy se rok vydaří tak 
ideálně, závisí hodně na prostře‑
dí, do kterého se dostanete. Když 
se ale budete snažit co nejvíce, 
určitě Vás to velmi obohatí.
Děkuji Pánu Bohu za krásnou 
možnost vidět svět více z výšky 
a pamatujte: Je to BLÍŽE, než si 
myslíte: „Just go for it!“

■ Martin Rybáček
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Možná, že o tomto sportu víte 
úplně vše, ale možná také vůbec 
nic. Hraje se s „šišatým“ míčem; 
vypadá to, že hráči mají za úkol 
se vzájemně „pozabíjet“, a pře‑
ce to není rugby. Víte již, o co 
se jedná?Jestli ne a máte chuť 
se něco nového dozvědět, čtěte 
pozorně.

Velká (ne)známá
Jako většina aktivních i pasivních 
sportovců v Evropě žije kopanou, 
za „velkou louží“ byl ve stejném 
měřítku vždy uctíván americký 
fotbal. Je velice atraktivní jej sle‑
dovat i hrát. A protože se o tomto 
odvětví na našem světadíle mno‑
ho neví, rád bych vám je předsta‑
vil.

Jak možná již mnozí dávno víte, 
v širokém spektru sportovního 
vyžití se nenachází jen jeden fot‑
bal. Jsou zde dva příbuzné druhy 
– tradiční evropská kopaná a je‑
jí mladší bratr ‑ americký fotbal. 
V USA se nazývá „football“, zatím‑
co my v Evropě tímto anglickým 
slovíčkem míníme kopanou. Toto 
jednotné pojmenování nezname‑
ná, že se jedná o ten samý sport. 
Kopaná a zámořský fotbal mají 
spolu společný asi jen počet hrá‑
čů v poli. 

Většina lidí má za to, že americ‑
ký fotbal je to samé jako rugby. 
Co se týče pravidel, mají téměř 
pravdu. Ale jeden zásadní roz‑
díl je v tom, že zatímco mnohdy 
brutální rugby se hraje skoro bez 
chráničů, hráč amerického fotba‑
lu je „opancéřován“ od hlavy až 
k patě. Tím se ovšem přesto nedá 
zamezit množství úrazů utržených 
v bitvách o „šišatý“ míč.

Americká hrdost
Někdo z vás také určitě viděl 
film, kde se tento sport alespoň 
mihl v pozadí. Americký fotbal 
je totiž v USA národním symbo‑
lem a srdeční záležitostí každé‑
ho patriota. Kdybyste se zepta‑
li jakékoli babičky na nějaké té 
zámořské avenue, jestli ví, kdo 
vyhrál poslední Super Bowl (finále 
národní ligy), bez váhání by vám 
bleskurychle a správně odpově‑
děla. Jako u nás všichni předškol‑
ní klučinové hrají svoji Ligu mistrů 
na plácku před panelákem, malí 
Američané si na zahradě házejí 
s tou svojí nepravidelnou meru‑
nou. To, co pro Evropu znamená 
kopaná, to je pro Ameriku jejich 
fotbal.
A o co v té „vřavě“ vlastně jde?
Proti sobě stojí dva týmy po jede‑
nácti hráčích. Rozměry hřiště jsou 
totožné s klasickými fotbalovými 
plochami (tj. cca 100 x 50 m). Na 
obou koncích jsou brány ve tvaru 
hranatého U, jehož spodní část je 
posazena na svislé tyči ukotvené 
v zemi a vysoké asi 2,5 m. Hřiště 
je po délce rozděleno do deseti‑
metrových úseků. Tým, který je 
v držení míče, má čtyři pokusy na 
to, aby se s merunou dostal mini‑
málně deset metrů vpřed (čím 
rychleji a dále, tím lépe). Pokaž‑
dé, když je hráč s míčem lapen na 
zem, hra je přerušena a pokračuje 
se od tohoto místa (tak se načítají 
metry). Když se tým takto dosta‑
ne až za čáru na konci hřiště, zís‑
kává šest bodů. Poté hráč nazý‑
vaný „kicker“ kope ze vzdálenosti 
asi dvaceti metrů do branky, což 
je za jeden extra bod. V případě, 
že se týmu nepodaří posunout 
se o deset metrů vpřed na čtyři 
pokusy, protivník získává míč na 
místě, kde prvý tým skončil. Toto 
je stručný popis toho, kvůli čemu 
hráči chytají své protivníky a ská‑
čou na ně, aby je dostali na zem.

Trocha historie
Americký fotbal se vyvinul z ang‑
lického rugby. Někdy kolem roku 
1880 se začala utvářet dneš‑
ní podoba amerického fotbalu 
a jeho charakteristická pravidla. 
Zpočátku se uchytil především na 
univerzitách. Brzy se stal velice 
populárním i mezi ostatními lid‑
mi a v  roce 1920 vznikla Národ‑
ní fotbalová liga určená pro pro‑
fesionální hráče. Do této domácí 
soutěže postupně vstupovaly 
týmy, až se jejich celkový počet 
ustálil na čísle třicet dva. V roce 
1991 NFL vytvořila projekt ame‑

rického fotbalu v Evropě nazva‑
ného NFL Europa. Během šest‑
nácti let se v této lize prostřídalo 
několik týmů z Německa, Anglie, 
Skotska, Španělska a Holandska. 
V této soutěži hráli mladší, nezku‑
šení hráči amerických týmů, kteří 
by si ihned nezahráli v am. NFL, 
a tak alespoň herně dorůstali zde 
v Evropě. Projekt ale ročně pro‑
dělával $30 milionů. V létě toho‑
to roku proto byla evropská liga 
amerického fotbalu ukončena.

Americký fotbal v naší domo-
vině
V Čechách se na americký fotbal 
můžete podívat také. Existuje zde 
jak seniorská, tak i juniorská liga 
(středoškolní věk). V Praze fungu‑
jí dva kluby – Prague Lions a Pra‑
gue Panthers. Ve zbytku republi‑
ky se nachází dalších šest týmů 
a do ligy patří také dva slovenské 
mančafty. 

Slovo nakonec
Dokonce i mezi námi se pohy‑
bují studenti, kteří nastupují za 
Pražské Lions a Panthers. A kdy‑
byste i Vy chtěli na vlastní oči 
spatřit utkání amerického fotbalu, 
stačí si zajít na webové stránky 
Panthers nebo Lions a prozkoumat 
aktuální rozpis zápasů. Domov‑
ský stadion Panthers je ragbyové 
hřiště Slavia Praha, Lions hrají na 
stadionu UK v Bruslařské. O tom‑
to sportu, který určitě budou mít 
rádi ti, kteří se nebojí do někoho 
„strčit“, nebo naopak být někam 
„strčen“, se můžete dozvědět na 
těchto internetových stránkách: 
www.caaf.cz (oficiální stránky 
české asociace am. fotbalu), a 
pro ty, kdo se nebojí angličtiny, je 
tu www.nfl.com (of. stránky ame‑
rické národní ligy). 

■Kryštof Rybáček

Není fotbal jako football
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Prolog:
Lomy Amerika, také lomy Moři‑
na, zná spousta dobrodruhů. Já 
jsem sice jeden z nich, ale vzhle‑
dem k dostupnosti a kráse onoho 
místa, nedokážu odolat. Jako svo‑
ji první povídku v B – Komplexu 
uvedu bájný příběh o chlapci, kte‑
rý se vsadil o průchodnosti mezi 
lomy navzájem. Jak začal? Co se 
přihodilo? Co jej zaskočilo? Jak 
dopadl? Čtěte a dočtete se. J

Nesmysl, nemůžeš projít!” tvrdil 
Fred do očí malému tmavovlasé‑
mu chlapci v kostkované košili. 
“A já ti říkám, že projdu.” 
“Kecáš, taková štola neexistuje.” 
“Ale existuje,” odporoval chlapec, 
“vsaď se!” 
“To víš, že se vsadím, o co?” 
“Třeba o flašku rumu, že tady vle‑
zu do štoly a vyjdu až na Velký 
Americe.” 
“Beru!” 
Tento rozhovor se odehrával 
v lomu Na supárně, nedaleko 
Malé Ameriky. Oba aktéři seděli 
v kamenných křeslech u vyhaslé‑
ho ohniště a okolo postávalo či 
posedávalo dalších pět trempů. 
Na dně lomu panoval příjemný 
chládek, ale žhavé paprsky let‑
ního slunce se už začaly plížit po 
skalní stěně dolů. 
Když si plácli na utvrzení sázky, 
Fred se rozvalil v křesle a spo‑
kojeně se usmíval. Vyhrát flašku 
rumu takhle jednoduše. Jezdil na 
Ameriku už rok a prolezl tu kde‑
jakou díru. Ale štola spojující Vel‑
kou Ameriku se systémem Malé? 
Nesmysl! 
Miky, sedící naproti němu, si mys‑
lel něco jiného. Když minulou 
sobotu odcházeli s jedním kama‑
rádem z Velké, viděli dole u jezera 
malou postavičku v dlouhém pláš‑
ti. Oni šli na vlak do Srbska. Oko‑
lo vápenky, dvou lomů proměně‑
ných ve smetiště a po poli do lesa 
u Malé Ameriky. Chvilku postáli 
nad lomem, který svítil v záři 
zapadajícího slunce a vyrazili dál, 
než se úplně setmí. Když míjeli 
Supárnu, pohlédli letmo dolů. Ze 
štoly na dně právě vylézal chlápek 
v dlouhém plášti! A po povrchu jít 
nemohl, to by ho viděli. Miky se 
včera vydal na Ameriku dřív než 
ostatní. Té chvilky využil na prů‑
zkum štol tady v okolí. A v jed‑
nom závalu našel zamaskovaný 
průchod! Bylo mu jasné, že cesta 
na Velkou musí vést tudy. 
Pomalu se zvedl z kamenného 
křesla a z torny vylovil starou hor‑
nickou karbidku. Nalil do ní vodu 

a rozhlédl se po ostatních. 
“Tak já jdu, za dvě hodiny mě 
můžete čekat na Velký.” 
Jeho sebevědomé chování na ně 
trochu zapůsobilo. Dvěma prsty 
otočil regulátorem karbidky. Za 
chvíli se ozvalo syčení unikajícího 
plynu. Rozškrtnul zápalku a při‑
blížil ji k trysce. Se slabým pufnu‑
tím se nad tryskou rozzářil oslnivě 
bílý plamen. 
Šest trempů šlapalo v řadě za 
sebou po polní pěšině směrem 
k vápence. Slunce pražilo jako 
v coloradských pouštích. Pot jim 
stékal do očí a těžké vojenské 
boty vyhazovaly obláčky prachu. 
Fred zvedl ruku. Všichni se zasta‑
vili. Čekala je nejobtížnější část 
cesty. Nepozorovaně projít vápen‑
kou. Ač byla sobota, bylo tu živo. 
Širokou silnicí se řítily v oblacích 
prachu obrovské náklaďáky plné 
nalámaného kamení. Nedaleko 
pískala lokomotiva, posunující 
několik prázdných vagónů. Občas 
se objevil člověk v montérkách 
a zase zmizel ve vchodu nějaké 
haly. 
Trempové se přiblížili až k silnici 
a ukryli se za trafostanicí. Počkali 
na okamžik, kdy se provoz tro‑
chu zmírnil, a přeběhli na druhou 
stranu, do stínu lesa. Nikdo si jich 
nevšiml. Teď už zbývalo jen vyjít 
na kopec a budou stát nad Velkou 
Amerikou. 
Miky už prolezl dvěma závaly 
a průlezy za sebou pečlivě zamas‑
koval. V téhle štole určitě ještě 
nikdo z jeho kamarádů nebyl. 
Karbidka osvětlovala práchnivějící 
dřevěnou výztuž, která byla mís‑
ty už zřícená, a v beztvaré změti 
trámů se skoro ztrácely rezavé 
kolejnice. Náhle se štola rozšíři‑
la. Uprostřed se černal čtvercový 
otvor šachty. Naklonil se nad něj. 
Nedosvítil na dno, ale všiml si, že 
podél stěny vede dolů zprohýba‑
ný železný žebřík. Opatrně si na 
něj stoupnul. Trochu zavrzal, ale 
držel. Miky začal pomalu sestu‑
povat. Když se jeho nohy dotkly 
země, odhadl, že je asi dvacet 
metrů hluboko. Ocitl se ve vět‑
ší podzemní prostoře. Ve dvou 
řadách stály tu za sebou důlní 
vozíky, některé plné narubaného 
vápence. Nad hlavou se mu kři‑
žovaly potrhané dráty, tu a tam 
smutně visící z izolátorů. Vedla 
odtud jen jedna chodba. Dolehla 
na něj tíseň, když kráčel podél 
němých svědků dávné lidské 
činnosti. Chvějivý plamen lam‑
py osvětloval stále nové a nové 
předměty. Tu se povalovala stará 

hornická přilba, tam zase kladivo, 
jako by právě někomu vypadlo 
z ruky. Ve výklenku ležela kožená 
aktovka, celá zkroucená vlhkos‑
tí a plísní. A pak už jen dlouhá 
a prázdná štola. Jen koleje se 
táhly dodaleka. Zvuk Mikyho kro‑
ků se dutě rozléhal ve tmě. Štola 
začala mírně klesat. Bylo tu stále 
větší vlhko, občas se mezi pražci 
zaleskla voda. 
Miky náhle strnul, jako zasažen 
bleskem. Leknutím se mu málem 
zastavilo srdce. V dáli za ním se 
ozvalo zadunění! Potom několik 
úderů kovu na kov, skřípot a pak 
už jen pravidelný dunivý rachot, 
který stále zesiloval. Po kolejích 
se blížil důlní vozík! Vyděšeně se 
přitisknul ke stěně a prsty křečo‑
vitě sevřel karbidku. Ožili snad 
duchové dávných horníků? Vždyť 
ve štole za ním nemohla být žád‑
ná živá bytost. Vytřeštěnýma 
očima hleděl do tmy. Ohlušující 
rachot naplnil celou štolu. Vozík 
se doslova vřítil do kruhu světla. 
Zaduněla kola na rezavých kolej‑
nicích, průvan málem zhasil kar‑
bidku a vozík zase zmizel ve tmě. 
Jeho rachot slábl a slábl, až dozněl 
kdesi daleko. Nastalo ticho. 
Miky si setřel pot z čela a trochu 
se uklidnil. Ten vozík se asi uvol‑
nil sám. Ale proč zrovna teď? A po 
tolika letech? Opatrně vykročil 
na další cestu. Ušel asi kilometr 
prázdnou štolou, když na vozík 
narazil znovu. Černal se na kole‑
jích uprostřed štoly, jakoby tam 
stál odedávna. Miky trochu poo‑
točil regulátorem lampy, aby její 
plamen trochu zjasněl a posví‑
til si do vozíku. Příšerně se lekl 
a odskočil jako opařený. Do očí 
se mu dívala lidská lebka. Patři‑
la kostlivci oblečenému do zetle‑
lých hadrů, který ležel skrčený na 
dně vozíku. Miky vyděšeně obešel 
vozík a rozhlédl se. Teď poznal, co 
je skutečný strach. Spěšně se dal 
do další chůze, už aby byl venku. 
Stále se ohlížel po vozíku, i když 
ten už dávno zmizel ve tmě. Tak 
se stalo, že skoro zakopl o další 
mrtvolu, ležící u stěny štoly. Mrtvý 
měl na sobě úplně nový maskáč 
a na nohou kanady. Daly se jasně 
rozeznat rysy jeho tváře, zkřive‑
né bolestí. Musel zemřít teprve 
nedávno. Miky měl pocit, že zeší‑
lí. K dovršení všeho se za ním 
ozvaly kroky. Polomrtvý strachy 
se prudce obrátil. Ve tmě za kru‑
hem světla se znovu ozval rachot 
vozíku. Mrtvý se blížil k němu! To 
už bylo na Mikyho moc. Z úst se 
mu vydral přerývaný výkřik. Vrhl 

Povídka: Dlouhá cesta pod zemí
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se na bezhlavý útěk dál do što‑
ly. Běžel, zakopával, padal a zase 
se zvedal. Přelézal hromady suti, 
které se znenadání objevily v ces‑
tě, až ho zastavil zával. Ani nevě‑
děl, jak ho přelezl. Musel se plížit 
těsnou, zabahněnou chodbičkou 
mezi obrovskými balvany. Nesta‑
čil si všimnout, že se regulátor 
z karbidky vyšrouboval a odpa‑

dl. Voda vystříkla proudem na 
zlomky karbidu. Miky se svalil na 
opačné straně závalu, vstal a zno‑
vu se dal do běhu. Za zatáčkou 
před sebou spatřil záblesk denní‑
ho světla. Konečně východ! Ale už 
k němu nikdy nedoběhl. Plamen 
karbidky zlověstně zahučel a začal 
se vzdalovat od trysky. Obrovské‑
mu množství plynu už karbidka 

nestačila. Okolo gumového těsně‑
ní prošlehl vějíř drobných plamín‑
ků. Potom tlaková nádoba s ohlu‑
šující detonací explodovala. 
Našli ho až druhý den. Ležel na 
zádech, ve ztuhlé ruce držadlo 
lampy. Vlasy měl šedivé a v prázd‑
ných očích hrůzu a smrt. 

■ Ignác Šneiberg

Jako čerstvá absolventka jsem si 
po zásluze užila volného června, 
abych načerpala nové zkušenosti 
z cestování po světě. Spojila jsem 
tak příjemné s užitečným a mys‑
lím, že následující deníkový zápi‑
sek bude užitečný i pro lecjakého 
cestovatele či zeměpisce. Během 
deseti dnů jsem se svým tatín‑
kem a známou z Vysokých Tater 
procestovala Ukrajinu ‑ od Kyje‑
va, přes Krym až po Zakarpat‑
skou Ukrajinu. Úryvek z deníku 
popisuje cestu Krymským poloo‑
strovem.

Úterý 5.6.2007; 17:00 (VEČ)
V pondělí ráno jsme po dvou šál‑
cích kávy vyrazili z Jalty autobu‑
sem za 22 hřiven (přibližně 110 
Kč) za osobu do Sevastopolu. Tra‑
sa autobusu vedla převážně podél 
krymského mořského pobřeží 
a silnici lemovaly žlutě kvetoucí 
janovce. Jejich vůně doprovázela 
romantickou jízdu pod mohutnými 
skalisky, které musí nahánět sliny 
kdejakému horolezci. Vždyť se 
na tomto pobřeží nachází blízko 
nejjižnějšího mysu Krymu horo‑
lezecky významný Foros (Форос). 
Blíže k Sevastopolu se pak krajina 
mění v planiny porostlé travami, 
jež vystřídají dramatický reliéf 
moře se skalami.
Když jsme vystoupi‑
li v Sevastopolu na avtovokza‑
lu (автовокзал=autobusové 
nádraží), připadala jsem si jak 
naklepaný řízek. A ten naklepaný 
řízek se pak ještě dobrovolně šel 
usmažit pochodem po Leninově 
ulici k náměstí Admirála Nachi‑
mova, jehož socha se v Sevas‑
topolu tyčí nad mohutným pří‑
stavním zálivem. Z centra města 
jsme se pak nechali odvézt tro‑
lejbusem každý za 50 kopejek 
zpět k vokzalu (вокзал). Kolem 
poledne jsme opustili zakázané 
město, rusko‑ukrajinský přístav, 
abychom odpoledne dorazili do 
vnitrozemského  Bachčisaraje 
(Бахчисарай). 
Malebné nazeleno natřené nádraží 
v Bachčisaraji hned upoutalo mou 
pozornost. Několika taxikářům 

jsme museli vysvětlit, že oprav‑
du nejsme Poláci a že taxíkem 
určitě nepojedeme, protože na 
něj zkrátka po okradení v kyjev‑
ském metru nemáme. Za okamžik 
nám však zastavila maršrutka 
(miniautobus), aby nás dovez‑
la k Chánově paláci, jenž před‑
stavuje hlavní turistickou atrakci 
Bachčisaraje. Krása této islám‑
ské stavby mě ohromila natolik, 
že jsem na nádvoří paláce fotila 
jednu fotografii za druhou. Vedle 
hrobů s arabskými nápisy či mina‑
rety, z nichž se kolem páté večer‑
ní začal ozývat muezzinův hlas 
(člověk, který svolává do meši‑

ty), jsme tu našli i pomník obě‑
tem z osvobozování města v čele 
s prvním osvobozujícím tankem. 
V 17:30 východoevropského času 
se vrata paláce uzavřely, a my 
zůstali napospas místní Tatarce 
nabízející pirožky se slovy, že je 
to její jediná obživa, protože kvůli 
původu práci na Krymu nedosta‑
ne.
Nakonec nás ubytovala milá 
opálená Ukrajinka v kvartýru 
(квартыр=privát) za 30 hřiven na 
noc a osobu. Přes finanční tíseň 
jsme podlehli výřečnosti paní 
domácí, která nám co nejrychle‑
ji, ještě večer, doporučila návště‑

Z cest: Sevastopol; Bachčisaraj
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Sonet
O tobě

Po tváři stéká slza, srdce mě bolí,
krásné to bylo, teď nezbylo mi nic.
Já nejsem ničí, a přesto byla tvojí…
Duše se hroutí, nechce už žít víc.

Tvá slova jak dýka rozkrojí mě ve dví,
v tvých očích budu tonout zas a zas.
Bůh? Ďábel? Anděl? Někdo snad ví,
že život můj zbaven je všech krás…

Byls jediný, kdo rozsvítil mé srdce.
Teď už tu nejsi… jak tvářit se mám?

Tvůj pohled drtí mé srdce tak prudce…

Smích je mi k pláči a pláč zase k smíchu.
Já nejsem ráda, že ten pocit znám!
A toužíc po ráji postrádám dýku…

■ Martina Němcová 

Protéká srdcem

Protéká srdcem, tou ledovou krustou;
snaží se ho zahřát, přinutit k životu;

zatímco co les dýše a poslouchá nás dva.
Hladové listí,

nasytit jej dlouho trvá,
alkohol v žilách mění směr

a ptá se, kudy proti proudu.
S rozmazanými stíny,

však s navždy vztyčenou hlavou,
přistoupím k nebeskému soudu.

Za zpitého zívání
ticho, tma, vlaku hukot,

na prknech zítřejšího svítání,
líbám svůj život.

Nebojím se pohlédnou sama sobě do očí!

■ Blanka Pechačová

vu komplexu skalního klášteru, 
asi 20 minut pěšky východním 
směrem z města. A ve chvíli, kdy 
jsme pak vešli se zabalenými hla‑
vami v šátcích do posvátné míst‑
nosti, skončila „otevírací doba“, 
načež jsme v duchu děkovali, že 
nás sem naše ubytovatelka posla‑
la tak rychle.
Nádhernou scenérii hlubokého 
údolí mezi 40‑50 metrovými ska‑
lami dotvářel svou romantickou 
atmosférou západ slunce. Když 
jsme se vraceli po silnici pod dlou‑
hým pásem skalních stěn, neustá‑
le jsem hledala nějaké horolezec‑
ké jistící body ‑ a opravdu jsem 
asi ve dvaceti metrech spatřila 
v dlouhé spáře cosi jako smyč‑
ku! Takže s klidem na srdci můžu 
konstatovat, že horolezci mají ješ‑
tě nějaké ty skály v záloze, až je 
omrzí lézt na Alkazaru, na Mount 
Everestu či na El Kapitanu J. 
Po návratu do ulice Karla Marxe 

(č.p.10) nás paní domácí pozva‑
la ke stolu k bramborové kaši 
a nějakým dalším dobrotám 
(včetně vodky). Celý večer pak 
nádherně vyprávěla o všem, co 
jí zrovna přišlo na jazyk, a její 
manžel ji jen občas doplňoval. 
Dozvěděli jsme se, že se jmenu‑
je Ola, původem je z Kyrgystánu 
a že nějakou dobu žili na Uralu. 
Její muž Miša pochází z Gruzie 
(což pro mě bylo milým vlaste‑
neckým překvapením). Přes poví‑
dání o tom, jak to chodí u nich 
„na vesnici“ v Bachčisaraji (jak 
kdekdo pomlouvá kdekoho či jak 
se věští z kávové sedliny proběhlé 
hádky, když jsou slyšet přes celou 
„ves“), jsme dospěli k tomu, že 
za doby SSSR (CCCP) byla jejich 
demokracie demokratičtější než 
dnes.
Vodkou jsme si za večer přiťukli 
dvakrát a naší slovenskou slivovi‑
cí také tak. To samozřejmě potom 

vedlo také k rozpravě o výrobě 
ukrajinské samohonky.
Ráno jsme popili kávu, rozloučili 
se s německým ovčákem Dzinou, 
hluchým bílým kocourem i Olou 
a šli na maršrutku. U nádraží se 
rozprostíral obrovský trh (базар), 
kde vedle množství ryb, salátů, 
masa nabízeli sladkosti, obleče‑
ní, ovoce a zeleninu. My si vybrali 
tatarský stánek, který nám dopo‑
ručila Ola. Tento „stánek“ se sestá‑
val však pouze z pece a několika 
stolků se židlemi. Zde se pro‑
dávala сам са (sam sa) ‑ peče‑
né bochánky z chlebového těsta 
plněné skopovým masem a cibulí 
‑ neuvěřitelná lahůdka, tatarská 
specialita, jež nás dohromady (6 
kusů) přišla na 21 hřiven.
Električkou jsme pak dojeli do 
Simferopolu na noční vlak do Lvo‑
va, v němž píši tyto řádky...

■ Blanka Pechačová

Jak se připravit o červený diplom 
Jak se připravit o červený 

diplom? Jednoduše. Musíte se 
narodit za doby koně1), studovat 
medicínu, mít samé jedničky a z 
marxleninysmu mít za tři s odře‑
nýma ušima, jak můj tatík (býva‑
lý student Botiče!!).

Zkoušku z marxleninismu sklá‑
dal táta jako poslední. Vědom 
si toho, že má pramalou šanci 
zkoušku udělat a rusky umí jenom 
´ja guliala v parke´, šel ke zkouš‑
ce… Jako otázku si vytáhl úžasnou 

knížku „O zemi, kde dnes zname‑
ná již včera a nikdy jinak“. 

Jelikož neměl ponětí, o čem ta 
knížka je, požádal svého spo‑
lužáka, který seděl vedle něj na 
potítku, o pomoc. No a milý spo‑
lužák mu samozřejmě pomohl..., 
k trojce. Vzal arch bílého papíru 
a na něj nakreslil srp a kladivo 
a pod ně napsal: ´a pozítří je 
předevčírem,vole´. Jelikož táta 
v životě nebyl na 1.máji a komu‑
nismu neholduje, vyprskl smíchy. 

Zdánlivě hluché postarší zkouše‑

jící se to samozřejmě moc nelíbilo 
(asi jí Lenin visel zarámovaný nad 
postelí), dusila tátu u zkoušky asi 
půl hodiny a jen díky přísedícímu 
panu docentovi, kterému Lenin 
evidentně nikde nevisel, byl táta 
rád, že nemusí zjišťovat datum 
zářijových opravných zkoušek. 
Takže dámy a pánové: učit se, 
učit se, učit se a nikdy jinak.

1) doba koně = doba komunismu

■ Veronika Kunstová
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