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Úvodník 
Je 20. 12. a já jako obvykle mám před 

sebou prázdný papír. Před necelými 

dvěma dny jsem mohla skončit na vozíku, 

kdybych spadla trochu víc špatně. 

V životě člověka jsou občas momenty, kdy 

si musí říct: „Měl jsem to ale kliku.“ A je 

šťastný za to, co má, za to, že je takový, 

jaký je. 

A Vánoce jsou obdobím, které by 

těmito momenty mělo být naplněno tisíce 

násobněji. Loučím se s Vámi a letošním 

rokem a do Nového roku vám popřeji 

přáním oblíbeného profesora 

matematiky: „Jezděte s přilbou!“ 

Šťastné a Veselé! 

Anna Martínková s celou redakcí 
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prof. autor neznámý… 

“Hodinu zahájíme povstáním.“ 

„Proč má to desatero jen 8 bodů?“ 

„Jak utopit Ludvíka aneb konec 

Jagellonců v Čechách.“ 

„odBOČka“ 

 

prof. Borlová 

„Můj počítač je momentálně v sanatoriu u 

pana Markalouse.“ 

 

prof. Čepelová 

„Nehledejte v tom nic 

vyššího…Vyšehrad.“ 

„Co má na vysvědčení? Ne, že bych se 

chtěl smát…“ 

„Užití kyslíku – svařák.“ 

 

prof. Šíma 

„No, takže když té řase začne téci do bot, 

to je, když je sucho…“ 

 

prof. Hlistová 

„Právo hrdelní – právo zpívat z plna 

hrdla“ (o odpovědi z testu) 

 

prof. Valentová 

„Máme školu v nejdražší čtvrti 

Vinohrady“, poté se ukáže, že Vinohrady 

to nejsou a jeden student řekne, že to 

jsou Nusle,“ To neni Nusle! Co máte ze 

zeměpisu, pětku? Nusle je, když jedete 

osumnáctkou, Otakarova…“ 

„Michal si nebude pouštět hudbu do 

sluchátek, nebo Vám ustřelim hlavu!“ 

„Tady jste sice počítal ňáký blbosti, ale 

dám Vám jedničku.“ 

„Kdo tady naházel tu mandarinku, který 

prase?“ 

prof. Šmejkalová 

„Pára má teplotu 450 metrů…“ 

„Kalorimetrické rovnice dělat nebudu.“ 

mluví o tom, že na nás působí 

atmosférický tlak: 

„Proč z vás není preclík?“ 

 

prof. Hlavsa 

„Kdo ste ukrad koš?!“ 

„Komáři sajou krev na dobytku, jako je 

třeba člověk…“ 

„Do zadání mi nikdo čmarykat nebude…“ 

mluví o desetinožcích, 

„Patří tam kreveta, langusta, mrož…“ 

„…jestli ste někdy někdo viděl hrušku, 

nebo možná že ste i někdo jedl hrušku…“ 

„Když vidíte takhle dvě ploutve za sebou, 

tak to je v pohodě, za váma jede žralok.“ 

„…zajděte si za profesorkou…teda 

profesorou…no prostě za Šímou.“ 

„Za chvíli bude zvonit, tak si můžete 

udělat čurpauzu.“ 

„No a občas tam nějaká mrtvá srnka 

proběhne…“ 

„No a vznikne vám taková pravoúhlá 

kružnice.“ 

„Kolego, co máte z češtiny?“ „Já nevím, 

radši se neptejte.“ „Přimluvím se za 5.“ 

(dialog Jana Minaříka z 2.B a prof. Hlavsy) 

„Neusínejte ve skleníku!“ 

„Koho máte na zeměpis?“   „Vás.“ 

(otázka prof. Hlavsy na třídu) 

 

prof. Luňák 

„Příjemné, chemické, nikým ničím 

nerušené dopoledne.“ 

„Co třeba támhle slečna…Petra z metra.“ 

„Korundu se také říká smirek, néé Mirek.“ 

„Zápas se koná…v Ó DVA aréně.“ (tohle 

dokonce řekl rozhlasem na celou školu) 

 

Odposlechnuto v hodinách 
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Rok se s rokem sešel a Vánoce nám už 

ťukají na dveře. Pro některé období klidu, 

pohody pro jiné období stresu 

z nenakoupených dárků anebo ještě lépe 

nedodělané, případně vůbec nezačaté 

BOČ.  

Každopádně bych se snad s již blížícími 

se prázdninami zaměřila na vánoční tipy, 

kterých nikdy není dost. S popíjením 

teplých nápojů v pohodlí domova u okna 

a kocháním se zasněženým okolím by to 

bylo dokonalé, ale známe to – co nadělat 

s tím naším tradičním blátem. K Vánocím 

se nehodí, ikdyž zase je to jakousi 

výhodou pro naše řidiče. Alespoň nehrozí 

žádné dopravní kalamity. Z teplých 

nápojů si můžete vybírat mezi horkou 

čokoládou se šlehačkou, kdy tabulkovou 

čokoládu na kostičky (či Nutellu) 

rozpustíte s mlékem na plotně, nebo 

zvolíte jednodušší variantu, a to 

rozpustný prášek typu Granko, Nesquik či 

Milo od Nestlé, případně jiné náhražky 

tohoto druhu. Zajímavým obohacením 

mohou být kousky marshmallow. 

Z ovocných nápojů doporučuji v hrnci 

na plotně rozehřát jablečný džus, do 

kterého přidáte rozkrájené jablko na 

kostičky (pokud nejste milovníky 

rozvařené slupky, odkrojte ji), vložíte 

celou skořici, celý hřebíček, nastrouhaný 

muškátový květ, a nakonec vymačkáte 

půlku rozkrojeného pomeranče. Směs 

přiklopíte a necháte přivést k varu, poté 

odstavíte z plotny a necháte vychladnout. 

Přelejete do vašeho oblíbeného hrnečku a 

můžete podávat teplý, vynikající nápoj. 

Pak už tu jsou na výběr různé čaje, jak 

z obyčejných pytlíčků, tak i sypané směsi 

pro čaje louhované, kde si sami můžete 

přivonět k směsi v obchodě. Po Praze 

existují různé čajovny nebo síť obchodů 

Oxalis Čaj & Káva, kde naleznete i Vánoční 

směsi, které jsou opravdu moc dobré. 

V Penny, Tesco můžete narazit i na 

Vánoční nápoj tzv. Christkindles 

Glühwein, který je hodně sladký, ale pro 

některé z nás může být vynikající. 

Pro naše chcípálky doporučuji 

nastrouhaný zázvor s medem zalitý 

horkou vodou. 

K tomu neustálému popíjení 

neodmyslitelně patří i hudba s vonícími 

františky, tyčinky s voňavou vánoční 

směsí jako výtažků z jablka, skořice, 

vanilky, smrku, borovice či jedle. Nebo tím 

už samo o sobě Vaše pohodlí domova 

voní, což je samozřejmě ta lepší varianta, 

třeba když bydlíte v lese nebo v krámku 

s kořením, že?  K tomu, aby vaše 

vánoční atmosféra byla jako úplně, ale 

úplně dokonalá chybí už jenom hudební 

doprovod. Jako příklad přidávám hitovky 

jako All I Want For Christmas (co bych asi 

tak chtěla, hodně dárků ne?!) od Mariey 

Carey, nebo Elton John a jeho opatrný 

Step Into Christmas, Brenda Lee (Hanson), 

která Rockin’ Around The Christmas Tree, 

Chris Rea už Driving Home for Christmas, 

chudák Stevie Wonder má pouze One 

Little Christmas Tree, Steve Edward 

Nelson (The Jackson) na zahradě postavil 

Vánoční tipy na zahřátí a mnohem víc! 
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Frosty The Snowman (on má v Americe na 

rozdíl od nás sníh, že jo!), 

 
J. Fred Coots-Haven Gillespie 

(The Supremes), kterým konečně Santa 

Claus Is Coming To Town (se taky asi 

nemohou dočkat jak my) Dina Caroll měla 

The Perfect Year.  (aspoň někdo), 98 

Degrees a jejich This Gift, Ronan Keating 

and Maire Brennan mají Fairytale of New 

York, narozdíl od chudáků z Wham, co 

mají Last Christmas. 

Z českých písní určitě koledy nebo 

nazpívané písně Lucie Bíle, Ivety 

Bartošové, Janka Ledeckého a jeho Ryba 

rybě. Záleží čistě jen na Vás, co rádi 

posloucháte, myslím, že výběr jsem vám 

tu dala velký. 

No a co teprve Vánoce bez cukroví, to 

by asi nešlo, to je nuda!  Sice pro 

některé hysterky z nás je to hodně 

kalorická bomba, ale život se musí někdy 

osladit, ne holky? Já osobně cukroví 

zbožňuji, jak linecké, tak išláky, pracinky, 

rohlíčky… zkrátka takové to naše tradiční 

cukroví, ale i tzv. Seven Layer Cookies, 

což pochází z Ameriky. Na internetu 

naleznete recept, jsou výborné. Tak si 

letos dejte pořádně do nosu! 

Pro ty nešiky, kteří pečení moc 

neovládají nebo ti lenoši, kteří mají radši 

takové ty rychlovky, přidávám velmi 

jednoduchý recept, kterým zabavíte 

i Vaše mladší sourozence. 

Na džemové kuličky budete 

potřebovat: 

 1/4 kg másla 

 1/4 kg hladké mouky 

 100 g taveného sýra 

 rybízový nebo malinový džem 

Tyto ingredience smícháte do jemného 

těsta, z něhož vytvoříte kuličky. Vašimi 

prstíky (přesně tak, hodně se ulepkáte) 

uděláte v kuličkách důlky, do kterých dáte 

vybraný džem. Upečete v předem 

předehřáté troubě na 200 stupňů do 

růžova a horké obalujete v moučkovém 

cukru. Dobrou chuť, mlask! 
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Jaké Vánoční zvyky dříve existovaly? 

Jak vypadají Vánoce v jiných zemích? 

Pojďme se společně podívat na některé 

zajímavosti o tomto svátku. 

Děti v Americe mohou na Vánoce 

napsat Santovi a poštou mu přání poslat 

do městečka ve státě Indiana. Santa a 

jeho elfové dětem na dopisy odpoví. 

(Otázkou je, zda dětem přání splní či 

nikoli, že? ;-) 

Ta samá služba už existuje i v České 

republice, kdy můžete poslat dopis 

Ježíškovi, a to nejen poštou, ale i 

elektronicky! Poštou se posílá však 

bohužel jen do 7.12. a to na adresu 

Ježíškova dílna, 362 62 Boží Dar. 

Osobně vyzkoušeno, Ježíšek krásně 

odpověděl, ale dárky nepřinesl. 

#jsemzdrcena #nevermore 

Dříve se ve spoustě zemí vánoční 

stromeček zavěšoval vzhůru nohama. 

O tom, jak si ho zdobili, můžeme jen 

polemizovat. :-D 

Největší plovoucí stromeček (zapsán 

také v Guinessově knize rekordů) byl 

v brazilském Riu de Janeiru. Měřil 85 

metrů, osvětlen byl téměř 3 miliony 

barevných světel. 

Pozoruhodná věc se udála ve 

Washingtonu roku 1987. 

Jednasedmdesátiletá Brigitte Pierrová se 

zamotala v obchodním domě 

Lord & Taylor. Byla zde od 21. prosince až 

do 28. prosince večer. Seděla na zadním 

schodišti a prosila policisty o šálek čaje. 

Zajímavě bylo to, jak mohla celých 7 dní 

přežít bez jídla a pití. 

Na Havajských ostrovech jsou Vánoce 

bez sněhu. Santa Claus připlouvá na surfu 

nebo na lodi na Waikiki Beach. Ulice zdobí 

palmy a štědrovečerní večeře se podává 

venku. „Santa Claus“ se na Havaji jmenuje 

Kanakaloka. 

To by bylo všechno k tomuto článku 

a mně už nezbývá jen Vám popřát Šťastné 

a Veselé Vánoce. 

Kristýna Coufalová a Iva Víchová 
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Kvapem se blíží onen nádherný čas, kdy 

nám vrátný při vstupu do školy osobně 

otevře. Kdy nám němčinářky krom 

obvyklého „Co chcete?“ popřejí i 

„Glückliche Weihnachten!“. Ano, je to 

doba, kdy nás profesorky z pánského 

kabinetu pustí k sobě dovnitř bez časté 

a otřepané fáze „Vidíš ji snad někde?!“ 

Doba, kdy se z chemické laborky line 

místo zápachu spálené síry vůně 

vánočního cukroví a kdy nám dokonce 

i profesorka Šmejkalová odpustí protokol. 

Tahle náhlá změna není jen tak sama 

sebou. Každoročně totiž přichází na naši 

školu někdo, kdo za tímhle vším stojí. 

A ne, nejsou to prváci. Dovolte mi, abych 

vám tedy představil Ducha Vánoc. 

Děkuji za vřelé přivítání. 

Jsem rád, že jste si udělal v tomto 

hektickém období čas na rozhovor. 

Povězte mi, odkdy tady na Botičské 

vlastně strašíte, totiž působíte? 

Óóó, to je jednoduché. Jsem tu od 

samého počátku. Dalo by se tedy říci, že 

jsem zdejší nejstarší zaměstnanec 

(duchařský smích). 

To mě tedy upřímně nenapadlo :-). 

Zhodnotil byste nějak své působení zde? 

Za těch 60 let se toho muselo stát hodně... 

Je tu vánoční nálada stále silná, nebo jí 

něco chybí? 

Botičská patří mezi mé nejoblíbenější 

působiště. Lidé jsou tu vstřícní a myslím si, 

že oněch šest dekád se situace naopak 

zlepšuje. Zejména profesoři si neváhají 

udělat legraci i sami ze sebe. Kolega 

Mikulášský duch mi vyprávěl o více než 

věrné nápodobě Mikuláše, čerta a anděla. 

Zejména profesor Hlavsa byl prý 

až ďábelsky přesný. Už se nemohu 

dočkat, jak se letos zhostí role adventního 

věnce. 

Vážně? Tak o tomhle alter egu mého 

zeměpisáře jsem ještě neslyšel: Doufám 

ale, že neuvažujete o důchodu? 

Kdepak! Mé metafyzické tělo je 

v nejlepších letech a s každou další 

koledou je mi lépe a lépe! 

To rád slyším. Ovšem slyšel jsem na 

Vaše konto i několik stížností. Spolužáci 

kupříkladu reptali, že běhat celou hodinu 

tělocviku běh skřižný – vánočku – je už 

trochu moc. 

Za to já úplně nemohu. To byste na mě 

mohli rovnou hodit i to, že vám školník 

kontroluje, jestli máte vánoční ponožky! 

A, koneckonců, nedělejme, že jim ten běh 

skřižný neprospěl. Někteří to potřebovali 

jako sůl. Tedy vlastně jako vánočku. 

Dobře, přejdeme raději dále...co Váš 

kolega Novoroční duch alias Silvestr Pařil? 

Vycházíte spolu dobře? 

To víte, sem tam se pohádáme, a to 

pak někomu zkazíme Štědrý den i začátek 

nového roku, ale obvykle spolu 

vycházíme. Moc rádi si spolu chodíme číst 

novoroční předsevzetí, to se duch 

vždycky pobaví. No, zrovna minulý rok byl 

vtipný. U profesora Hlavsy jsme napočítali 

jubilejní dvacáté předsevzetí, že už 

konečně odejde ze školství. Profesorka 

Borlová si zase předsevzala, že předá 

svou funkci výchovné poradkyně někomu 

jinému, nebo se bude muset svěřit sama 

sobě. No ale nejvtipnější byla, ostatně 

Rozhovor s Duchem Vánoc!  
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jako každý rok, profesorka Nováková. Ta 

si řekla, že tenhle rok vyhodí z okna jen 

pět mobilů. Uvidíme, jestli odolá do konce 

prosince, protože pět zařízení se letos o 

chodník Vyšehradské už rozbilo. 

Slyšel jsem dokonce, že pár studentů 

uzavřelo sázky o to, jestli se paní 

profesorka letos ovládne. Jestli se jí to 

podaří a už žádný telefon nevyhodí, 

dostane se dokonce do Luňákovy knihy 

rekordů. Ale to jsme trochu odbočili… 

Napadá mě, co Vy a vzdělání? Studoval 

jste někde? 

Ale ovšem, jsem hrdým absolventem 

SPŠS Betlémská. 

Aha, tak tím se tedy vysvětluje, proč 

jsem i já, jakožto druhák, na fyzice mořen 

elektrickými obvody vánočních žárovek. 

Přiznám se, je to taková moje 

slabůstka. 

Doufám jen, že jste se krom fyzikářů 

nespolčil ještě s někým jiným? 

No, popravdě řečeno ano…profesor 

Markalous pro vás chystá vánoční test z 

tabulkových editorů. 

No to snad ne! Myslím, že Vám raději 

poděkuji za rozhovor a půjdu se naučit 

formátování... 

Není zač. Pěkné Vánoce Vám všem! 

A zpívejte na mé zdraví koledy – poslední 

dobou jsem živ jen z tichých vzlyků sboru 

paní profesorky Michálkové. 

Jakub Třešňák 

Poznámka autora – Silvestr Pařil je 

skutečné jméno 

 

Od Gybot memes – jen zde! 
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OdBOČka za kulturou: Filmové zážitky 

pod křídly GYBOTu 

Dne 29. listopadu se skupina 

gybotských francouzštinářů z 2.A a D 

vypravila v doprovodu paní profesorky 

Majíčkové, dalo by se říct již tradičně, na 

promítání filmu ku příležitosti Festivalu 

francouzského filmu, který probíhal ve 

Francouzském institutu. Školu jsme 

opouštěli v polovině 3. hodiny za spílání a 

kvílivých zvuků z řad pozůstalých 

němčinářů, kteří nás s vyhlídkou 

nadcházejících hodin v lavicích prokleli do 

sedmého kolene. Cesta probíhala v duchu 

Napoleonova tažení na Moskvu, neboť 

jsme až příliš daleko od domova zjistili, že 

jsme si nevzali bagety, natožpak 

podvlíkačky. Byli jsme tudíž donuceni dojít 

do cíle za plačtivého lamentování, neboť 

názor námi všemi adorované profesorky 

je, že „nějakej pohyb nás nezabije a 

vůbec, dyť je celkem hezky“. Alespoň 

jsme tak dostali víc prostoru k přemýšlení 

o tom, co naše kantorka myslela tím, že je 

film lehce ‚explicitní‘ a proč nám tolik 

klade na srdce „abychom se hlavně 

nechovali jak ňáký puberťáci“. 

Po dosažení institutu s vytápěným 

interiérem následovala podstatná část 

rozmrzání, kdy většina z nás jen 

nepřítomně hleděla do prázdna, 

znovuobjevovala hybnost svých kloubů 

a zkoumala vážnost omrzlin. 

Metamorfózu z ufňukaných 

rampouchů v reprezentativní studenty 

prestižního gymnázia jsme nakonec 

úspěšně dokončili, a tak jsme mohli být 

uvedeni do promítacího sálu bez rizika, že 

bychom ho vytopili. Následoval skoro 

dvouhodinový film francouzského 

režiséra Andrého Téchina s příhodným 

názvem Quand on a 17 ans, tedy Když je 

vám 17 let. Během filmu jsme byli 

seznámeni s magickou přírodou 

zasněžených Pyrenejí, postupem 

získávání mléka v modernizovaném 

průmyslu, významem slova ‚explicitní‘ 

a v neposlední řadě také s příběhem dvou 

chlapců s nejistým pohledem na svět i 

svoji sexuální orientaci, což nám nepřímo 

odpovědělo i na naši původní otázku 

ohledně významu předešlé mravokárné 

přednášky. 

Snímek na nás zapůsobil všelijak – na 

někoho křehkým dojmem dramatu 

o mládí, na jiné možná až příliš přehnaně 

a detailně. Všichni to sice pociťovali různě 

(jak se říká: sto lidí – sto chutí), ale 

v každém z nás film něco zanechal. 

A věřte mi, nebyl to jen pocit zahákované 

fyziky, chemie a biologie. Tak snad znovu 

za rok. 

Thyrsa 

 

odBOČka 
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Jedno z nejřešenějších témat této doby – 

spokojenost sama se sebou a se svým 

tělem. Proč je to tak důležité? Vždyť je to 

jen vzhled, ne? Ne nadarmo ale vznikají 

vtipy, že ženské časopisy jsou napůl 

články „Jak být sama se sebou 

spokojená?“ a napůl „Jak nejrychleji 

zhubnout?“. Proč se honíme za ideálem 

krásy, kdo vůbec ten ideál krásy vytváří? 

Proč je modelka považována za vrchol 

toho, čeho žena může ve vzhledu 

dosáhnout, když většina mužů pracující 

v módním průmyslu jsou homosexuálové, 

a přitahuje je tedy logicky něco úplně 

jiného než muže heterosexuální? Myslím, 

že je naprosto přirozené chtít se líbit, 

chtít býti přitažlivá. Ale kdo říká, že k 

tomu, aby žena byla přitažlivá, musí být 

hubená tak, že jí jsou vidět všechny kosti 

na těle? 

K napsání tohoto článku mě 

inspirovalo jedno video na YouTube, které 

bylo zaměřené právě na sebevědomí ve 

vlastním těle. Na líbení se sama sobě. 

Slečna měla zajisté velmi dobré postřehy, 

řekla ale jednu věc, která mě přiměla k 

zamyšlení. Že máme děti učit, že vzhled 

není vše, že je to jenom jedna z částí toho, 

čím jsou. Že jim máme vlastně říkat: „To 

nevadí, že jsi ošklivý, hlavně, že jsi 

hodný/chytrý/(doplň).“ Ale co jim tím 

vlastně říkáme? Že jejich vzhled je něco 

špatného. Tedy že je na nich něco špatně. 

Vedeme je k závisti vůči ostatním lidem, 

kteří jsou považováni za hezké jen proto, 

že pasují do jednoho určitého standardu. 

A také sami rychle poznávají, že na 

vzhledu skutečně záleží. Že atraktivní lidé 

to mají v životě lehčí. Že lidi se vlastně rádi 

koukají na to, co je hezké, budí to v nich 

příjemné pocity, a ošklivé věci v nich budí 

pocity nepříjemnosti až odporu, nechtějí 

se na ně koukat. 

A to je v pořádku. Je to naprosto 

normální. Protože pravda je taková, že na 

vzhledu skutečně záleží. Kdo však říká, že 

ideál krásy je jen jeden? Místo toho, 

abychom děti a dospívající učili, že na 

vzhledu nezáleží, měli bychom je učit, že 

krásná je právě odlišnost a výjimečnost 

a že podob krásy je nekonečno. Každý má 

jiný vkus a každému se líbí něco jiného, 

takže to, že je někdo jiný, neznamená 

hned, že je ošklivý. Někomu se líbí holky, 

které jsou hubené jak modelky, některým 

se líbí holky s křivkami, jsou i lidé, které 

přitahují obézní slečny. Někomu se líbí 

velká prsa, někomu malá, někomu dlouhé 

vlnité vlasy, někomu dredy a tetování. 

Tím neříkám, že úplně každý je krásný. 

To bych také lhala. Asi nikoho by úplně 

nepřitahoval člověk, který se o sebe 

očividně nestará a nechá své tělo, aby se 

pomalu rozpadalo. Mluvím tu o 

odlišnostech, kvůli kterým se všichni 

cítíme tak oškliví a nepřitažliví. 

O nedokonalostech, které se považují za 

něco, co bychom měli skrývat a stydět se 

za to. Ale nebylo by tak osvobozující 

a o tolik jednodušší přijmout tyto 

takzvané nedostatky jako součást sebe? 

Ne jako něco, s čím se musíme smířit, 

protože se toho nejde zbavit. Ale něco, co 

nás dělá jedinečnými a krásnými. 

Hodně mi v tomhle ohledu jednou 

otevřela oči moje kamarádka. Brečela 

Sebevědomí 
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jsem, že mám strie na stehnech a že to je 

hrozně ošklivé a nechutné a že jsem tlustá 

a hnusná. Klasické holčičí problémy. A ona 

mi řekla: „Co je špatného na tom, že máš 

strie? Vždyť to není nic ošklivého, je to 

jenom součást tebe. To je jako kdybys 

brečela, že máš blonďaté vlasy nebo 

modré oči. A tu tvoji postavu přesýpacích 

hodin by chtělo tolik holek!“ 

Zarazilo mě to, takhle jsem se na to 

nikdy nedívala. Vždycky jsem brala strie, 

jizvy, tvar nosu, co se mi nelíbí, jako 

negativum, něco na mně špatného, s čím 

se musím smířit. Ale když jsem tohle téma 

pak probrala s několika přáteli, abych na 

to měla pohled jak z holčičí, tak z klučičí 

strany, zjistila jsem, že to opravdu nikdo 

z nich nehrotí. Jednak si toho nikdo 

nevšiml, jednak to berou jako přirozenou 

součást lidského těla. 

Naučila jsem se na sebe hledět jinak. 

Uvědomila jsem si, co myslely modelky 

jako třeba Cara Delevingne tím, že má 

člověk vzít svůj „nedostatek“, neboli to, 

čím se liší, a použít to jako svoji přednost. 

Jako něco, díky čemuž si vás lidé 

zapamatují. Mohla si říct, že se sama sobě 

nelíbí, a že s tímhle vzhledem nikdy 

modelka nebude. Ale věděla, že to, že je 

člověk sexy, nevychází z toho, jak vypadá 

z vnějšku, ale ze sebevědomí, jak se cítí 

uvnitř. A hlavně z toho, že ví, že každý 

člověk vypadá jinak, že každý člověk je 

unikát a že nemá žádné nedostatky, 

pouze odlišnosti, které ho činí jedinečným 

a krásným. 

A uznejte, nebyl by svět mnohem 

hezčí, kdyby nebyl plný lidí, co jsou 

nespokojeni se svým vzhledem a vzhled 

ostatních pomlouvají, protože jim závidí? 

Kdyby tu místo toho byli lidé, co oceňují 

svou odlišnost, oceňují to, že je každý jiný, 

a nemyslí si, že je někdo něco míň, nebo 

něco víc jen pro jeho vzhled? Vždyť to, že 

když upřímně pochválíme něčí vzhled, nás 

nedělá o nic ošklivější. A to, když něčí 

vzhled shazujeme, nás nedělá o nic hezčí. 

Co prostě přestat řešit, že jsme odlišní, 

a užívat si, že máme kolem sebe tolik 

zajímavých lidí, každý úplně jiný? 

Vždyť konec konců je stejně nejvíc sexy 

ten, kdo je šťastný a sebevědomý. 

Magda Ptáčková 
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Stojím uprostřed prachem zasněžené 

školy. Nekonečnost školních chodeb se 

konečně roztahuje a otvory do tříd se 

zdají být bezhlasými výkřiky do tmy. 

Ticho. Prázdno. 

Hluk a hlahol vládne chodbě zaplněné 

dětmi – ne, to je špatné slovo – 

„dospívajícími“ odborně nazýváno, 

většinou však už dospělými studenty. 

Občas se mihne hlava dozorujícího 

profesora. 

Zvonek. Chodby se vyklidí. 

Klap. Klap. Kroky po ztichlé utrápené 

podlaze z mozaiky chladných 

pošlapávaných dlaždic zní i do toho 

nejtemnějšího kouta a přijde mi, že jejich 

ozvěna se vrývá do duše. Je slyšet hlasy 

vyučujících z tříd. Zabzučí hlavní dveře. 

Zarachotí panty skříňky. 

Džíííí! Zatuchlé trouchnivějící dveře 

bolestně zaúpí a odhalí svou hruď 

dokořán. Přede mnou se viklá stůl na 

třech nohách, a v dříve frekventované 

místnosti, co se návštěv týče, na mě teď 

místo tří tváří zírají jen tři temné vyhaslé 

oči monitorů. 

Průchod místnosti je ověšen 

pavučinovými girlandami. Jemně 

našedivělé světlo si češe své vlasy 

s melírovanými pramínky jasného světla. 

Občas tam proniká skrze okna. 

Zvonek.  

Dupot stovek nohou, házení batohů na 

zem či do lavic, přesun stáda hlav jak 

mravenčích dělnic. Rachot skříněk. 

Nadávky, někdo se někomu připletl pod 

nohu, někdo má moc věcí v mikrokosmu, 

jakým skříňka je, někdo dostal kulatou. 

A naopak. 

Horečná řeč, jak náruživá řeka 

prorazivši vyčerpanou přehradu naplnila 

všechny kouty školy. Učitelé spěchají. Žáci 

se drtí – ti poctivější, tedy. Zbytek má 

taháky – všude. Sinus, cosinus, cílem 

občanského práva je…, abiotické faktory 

ovlivňují…, C6H12O6 je důležitý… 

tautologie… epizeuxis… Poupař… zvoní! 

Torzo zašlých věků se chvěje ve větru. 

Co se tu stalo? Dříve tak živá prestižní 

škola se stala školou duchů a vládne tu 

vítr, prach a mlčení. 

Mou pozornost upoutá cár papíru 

téměř vybledlý a zašlý: 

„Z nařízení Demokratického úřadu pro 

věci konané mimo zákon … na … o … 

ško.e zakazuje provádět výuku, neboť z..e 

dochází k šíření demok… ických principů, 

pr.nci.ů darwinovské teorie evoluce 

a da.šíc. vymožeností kacíř…ch věd. 

Mimo jiné, že… Vůdce Markalous kdy 

nosil ponožky. P...le §942, hlavy 3., z…na 

24/2027 o demokracii jest rozhodnuto 

tento edukační ústav uzavřít. Tí.to 

okamžikem škola přestává existovat a 

stává se pouhou legendou.“ 

Vivat ponožky! 

Anna Martínková 

 

Legenda 
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Za vysokými špičatými horami se v jedné 

krajině rozléhalo přímo pohádkové údolí. 

Na jeho konci se nacházela malá 

ztrouchnivělá chaloupka, v níž bydlel starý 

švec se svým věrným přítelem psem. Švec 

byl moc stár, a proto brzy umřel, avšak 

zanechal po sobě několik krásných párů 

bot, které nestihl prodat. Pes jeho smrt 

nesl velice těžce. Svého pána měl moc rád. 

Rok se s rokem sešel a ševcův pes byl 

k nepoznání. Už to nebyl takový ten čistý 

a veselý pes. Byl špinavý, kožich měl plný 

blech a o pořádném jídle už jen snil. 

Zkrátka se v celém údolí o něm mluvilo 

jako o prašivém psu. Všechna ostatní 

zvířata se mu smála, a proto se rozhodl, že 

ty poslední páry bot prodá v zemích, o níž 

každý jen vypráví. V zemích, kde i nebe je 

od země těžké oddělit. Na cestě ovšem 

potkal několik zajímavých zvířat. Nejprve 

kočku, která se právě vyhřívala na jednom 

z obrovských kamenů uprostřed 

osamoceného lesa a krásné dřevěné 

chaloupky. Kočka si zpočátku psa ani 

nevšimla, ale když se jí zeptal na cestu ke 

krásné vodě, nad níž rackové létají, upřela 

své velké oči na něj a odvětila: „Tobě bych 

tak poradila. Jen se na sebe podívej.“ 

Slova kočky psa velice zarmoutila, ale 

neohlížeje se šel dál, kam jej oči táhly. 

Po dlouhé cestě dorazil k průzračnému 

potoku, z něhož se na břeh drápalo velice 

podivné, neznámé zvíře. I otázal se 

zvláštního zvířátka, jak se jmenuje a 

zdalipak neví, jak se dostat do krajin, kde 

roste neznámé ovoce a odkud drahé věci 

pocházejí. I byl to ptakopysk, který se 

zděsil velkého a špinavého tvora. Z jeho 

otázky, kdo je, byl velice rozhořčen a 

odpověděl: „Já? Já jsem jeden 

z nejvzácnějších a nejohroženějších druhů 

a ty se mě ptáš, kdo jsem? Najdi si sobě 

raději mýdlo a mě neotravuj.“ Pes se opět 

s velkým zármutkem vrátil zpět na svou 

cestu. Ale co to najednou nevidí? Jako by 

došel na konec své cesty. I utíká k té věci, 

která na břehu vždy tak zahučí a lekne se 

už z dálky. Zastaví se a upřeně zírá před 

sebe.  Na břehu se něco hýbe. Je to malá 

škeble, které se pes zeptá, co to je, co to 

vidí. Ovšem právě vykukující pulec nad 

vodou mu praví: „To je moře, velký tvore.“ 

„Moře,“ ptá se pes, „tam, kde rackové 

svými křídly mávají?“ „Ano, tebe nám tu 

byl čert dlužen,“ praví pulec. Pes s velikou 

radostí skáče na břehu vody. „Kde najdu 

nějakou ves?“ ptá se pes. „Inu, to musíš 

takhle na západ a tam najdeš město plné 

lidí.“ Dalšího dne se pes vydal do města, 

v němž potkal v košíku trůnící kačenu. „Tu 

znám,“ vykřikne pes. „Ta mi jistě poradí.“ 

Ale než by řekl švec, kačena byla ta tam 

a pes si musel opět poradit sám. Přes 

dlouhé hledání došel na náměstí, kde se 

právě to vzácné zboží prodává, a tak své 

boty ze hřbetu položil na zem a čekal. V tu 

chvíli se k němu nahrnulo tolik lidí, že je ani 

nemohl spočítat. Všichni chtěli jeho boty 

koupit, ale neměl jich dostatek pro 

každého. Všechny boty nakonec prodal a 

přes večer našil další, jak to dělával jeho 

pán. I druhého dne se mu velice dařilo. 

Nakonec se z něj stal jeden 

z nejváženějších psů na světě. Po smytí 

jeho špíny ho žádné ze zvířátek ani 

nepoznalo, ovšem z něho se nikdy nestal 

žádný lakomý, chamtivý či pyšný pes. Stále 

to byl jen ten obyčejný pes, co zastával 

řemeslo, které jej naučil jeho pán. 
Z bajky plyne ponaučení: Jaký pán, takový pes. 

Nesuď knihu podle obalu. 

Kristýna Coufalová

Bajka o prašivém psu 
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Ježíšmárjajósefe, on na tu akci někdo 

opravdu přišel! 

Po vyjmenování půlky biblického 

rodokmenu a modlitbě ke všem bohům 

současným i minulým jsem si zapsal jméno 

prvního příchozího. Na dlouho dobu byl i 

poslední, ale úderem páté hodiny se 

k nemalému rozčilení pana školníka dveře 

do školy takřka netrhly. Tepelná ztráta 

činila nepočítaně joulů. 

Jejich oběť však nebyla marná. Když 

začínal první blok přednášek, bylo na 

Konferenční noci zhruba 57,5 posluchače. 

O hodinu později se počet entit 

identifikujících se jako Homo sapiens 

sapiens minimálně zdvojnásobil, o jiných 

formách života nemluvě. Třetí patro 

poprvé od dob onoho legendárního dne, 

kdy profesor Markalous přišel 

v ponožkách, kypělo životem. Nechyběl 

bufet, jenž tentokrát okupoval výtvarný 

ateliér, a byl, spíše než zákazníky přecpán 

bagetami. Na každém kroku jste potkávali 

matfyzáky, kteří byli do té doby známí jen 

z Faktoriálova vyprávění. A i sám Faktoriál 

přišel podpořit akci, jíž kdysi vdechl život. 

Účast studentů naší školy ale také nebyla 

malá. Účastnili se dokonce i teprve se 

rozkoukávající prváci. 

Po několika přednáškách z řad 

nadšenců následovala přednáška od 

profíka Michala Kloce. Nadcházející hodinu 

vyplnil povídáním o částicích, které se 

zdálo absolventům prvácké chemie 

s profesorkou Čepelovou na Gybotu až 

příliš povědomé. Jak jsme se dozvěděli na 

přednášce, nic netrvá věčně. Tak tedy 

krom částic skončila i hodina s panem 

Klocem, první blok přednášek 

a soudržnost skla v zadní části místnosti. 

Prasknuté sklo bylo sofistikovaně 

spraveno lepicí páskou. Legenda praví, že 

pokud ji školník nesundal, lepí tam dodnes. 

S dalšími a dalšími úžasnými 

přednáškami ubíhal páteční večer stejně 

rychle jako Usain Bolt svým protivníkům na 

stadionu. Pro mě osobně byla hřebem 

večera přednáška s názvem „Narodí se 

kluk, anebo holka?“. Pokud tedy urgentně 

chcete holčičku a nevíte jak na to, zeptejte 

se Adama Janicha ze Špitálské. Pokud vám 

je spíš než děti bližší Evropská unie, padli 

byste si do oka s Davidem Žáčkem 

z Dopplera. Abych tyto ódy na muže 

vyvážil, řady ostřílených přednášejících 

doplňovala Adéla Atassi z naší školy, která 

všechny oslnila svým povídáním o 

stračenách psích. Do genderově 

neutrálního odstavce mi zbývá ještě jedna 

žena, zmíním tedy novopečenou 

studentku našeho gymnázia i 

novopečenou přednášející Ninu 

Bohánkovou, jež si za téma zvolila 

„Nemoci koní“. 

Po zlatém středním – druhém – bloku 

začaly události nabírat spád. Pakliže jste se 

zúčastnili, právem můžete říci, že víte, co 

to je entropie. Přestaly platit obecně 

známé fyzikální zákony, především pak 

harmonogram. Jedinou stálicí nám všem 

byl proto bufet, ke kterému se všichni rádi 

uchylovali. 

Úderem půlnoci jako by přestaly platit i 

základní interakce. Někteří účastníci ještě 

Raport z KNOCi 
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chvíli vzdorovali chaosu a s klesajícími 

víčky seděli na přednáškách typu O Šípkové 

Růžence nebo Homosexualita (nejen) ve 

vesmíru, ale nakonec i tyto poslední 

majáky uspořádanosti zmizely. 

Posluchačstvo se rozdělilo na spánkovou, 

zpívající a zbytkovou skupinu. První se 

odebrala do akusticky klidného dolního 

patra, kde v poklidu spočinula v tělocvičně 

po boku dalších spánkařů. Druhá skupina 

se zabarikádovala v 54, kde pod 

taktovkou, respektive kytarou, již 

zmíněného Adama Janicha prozpěvovala 

známé odrhovačky. Třetí skupina se 

věnovala všemu možnému – metafyzickým 

konverzacím s profesorem Drápalíkem, 

tančení swingu nebo dojídání zbytků 

v bufetu. 

Já, jakožto hrdý člen zbytkařů, jsem po 

vyčerpávajícím trialogu o souhvězdích 

emigroval do skupiny spánkařů, kde jsem 

ale nesetrval dlouho. Po probdělé noci, 

z většiny vypité kofole a úžasném zážitku 

jsem pak opustil školní budovu a vydal se 

v ústrety rannímu vlaku ke mně domů, na 

Vidlákov. Když mě pak motorák oděný do 

teplých barev (víc o teplých barvách 

zjistíte u profesorky Havelkové, ne na 

Prague Pride) vezl přes spící Hlubočepy, 

Holyně a Řeporyje ven z Prahy, míhaly se 

mi v mysli nejlepší okamžiky celé akce. Než 

mě vlak převezl přes Zbuzany a Jinočany 

do Rudné, prostoupila mnou čirá 

uspokojenost. A když jsem pak na konečné 

vystoupil a v polospánku zamířil domů, 

věděl jsem, že na to ještě dlouho 

nezapomenu. 

A taky že ne. Na radě B-komplexu jsem 

se dobrovolně ujal napsání reportu. To 

jsem ještě nepočítal s mými 

prokrastinačními schopnostmi. Proto 

sedím den před dead-line už dvě hodiny 

u počítače, zděšeně koukám na čísla, jež 

signalizují, že desátá hodina se rychle blíží, 

a tak radši rychle dopisuji posledních pár 

vět. A doufám, že šéfredaktorka mi článek 

schválí, abych ho nemusel přepisovat. 

Věřím, že tuto mou oběť, kdy před 

důležitým testem z němčiny, BOČ 

a vymýšlením dárků na Vánoce dostal 

přednost report o KNOCi, náležitě oceníte. 

A omlouvám se za tak složitou větu na 

konci článku.  

Jakub Třešňák 

Znáte takový ten pocit, jak vám jde 

všechno od ruky a vy jste celí nadšení 

a pyšní, jak úžasní jste? Tak se nenechte 

zmást, protože přesně takhle KNoc 

nezačala. Sešli jsme se sice asi dvě a půl 

hodiny před zahájením, ale spousta věcí 

ještě neexistovala. Do poslední minuty ve 

shonu před hodinou H se dokonce stále 

ještě řešily hloupé, otravné, ale podstatné 

otázky typu: „O čem bude proboha 

přednášet herr Šulc?!“ a „Kde je jídlo od 

rohlík.cz?!“. 

I přes všechny vzniklé a zaniklé 

problémy jsme v přesně v 16.31:39 rozjeli 

úvod pro šest přítomných účastníků, 

jejichž počet rozhodně nebyl problém, 

protože bychom je alespoň přeprali, kdyby 

začali krást naše tústiky (slovenský 

neologismus pro slovo toast vytvořený 

speciálně kvůli slovenské knoční menšině) 

z bufetu.  

Asi tak kolem sedmé hodiny večerní, 

kdy přišla i většina zbylých matfyzáků, se 

začal zvyšovat zájem o tústiky typu 

KNOC z pohledu Bufetové krů 
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„šunka & syr“ a přednášky začaly nabírat 

na naprosté nelogičnosti, přičemž se 

začaly naprosto vymykat harmonogramu 

(Díky, Faktoriále!).  

Kolem půl desáté se ze stínů vylouply ty 

nejtajemnější a nejpodivnější existence 

celé přednáškové společnosti a začaly se 

rozjíždět přednášky na téma jako Sexuální 

orientace elfů ze Středozemě nebo 

neidentifikovatelné „jaké si jen diváci 

vyberou“. V ten moment už pomalu, ale 

jistě docházely tústiky „šunka & syr“ a lidé 

s matfyzáky v patách začali požírat i tústiky 

typu „ saláma & syr“ nebo „syr & syr“. 

Kofola všude tekla proudem a tabule se 

začala pokrývat nesrozumitelnými 

klikyháky, nad kterými postávaly hloučky 

humanoidů v županech a s umělými knírky. 

Občas se mezi nimi mihl i cylindr se 

svářečskými brýlemi na vrchu. My, 

chudáčci obyčejní lidé z bufeťácké krů, 

jsme jen postávali za naší hradbou 

z tústiků a modlili se, aby si neochočení a 

nedomestikovaní matfyzáci se svými 

poddanými lidmi neuvědomili svoji početní 

převahu a neokradli nás o to poslední, co 

nám zbylo - tústiky typu „salám & šunka“. 

Kolem půlnoci nastala chvilka pohody a 

míru, kdy by za jiných okolností všichni (až 

na matfyzáky, samozřejmě) měli chrupat, 

a tak se někteří alespoň trochu uklidnili. 

Matfyzákům došla tabule, takže se 

rozhodli jít hrát se svými oběťmi na 

chodbu své podivné hry, kterým nikdo 

nerozumí a nejlíp se hrají na kachličkách 

pod zářivkami. To byl snad nejlepší 

moment celé KNoci, protože v bufetu se 

jak odliv odlila vlna osob a osůbek a nastal 

klid. 

Ten ale neměl trvat dlouho, protože se 

rychlostí asi tak 10,3 matfyzáků za noc řítila 

třešinka na pomyslném dortu celé akce. 

Mělo přijít velké odhalení Karla Sedláčka, 

mýtické postavy opatrující celou 

konferenční i přednáškovou noc. Každý si 

z takzvaného VéÓčka (Velkého Odhalení) 

odnesl svůj střípek pravdy a hlavu plnou 

bouřlivých myšlenek. Nikdo nečekal Karla 

takového, jaký byl. 

Bohužel tato událost jen povzbudila 

matfyzáky k ještě větší aktivitě a odklidili 

se navzájem si drbat zádíčka, aby se 

uklidnili po tak nečekaném odhalení.  

Naštěstí se celá přednášková noc začala 

chýlit crescendo k velkolepému konci. Lidé 

začali postupně usínat, někteří dole 

v tělocvičně, jiní kde jim hlava padla, a 

matfyzáci začali vymýšlet ještě 

nepochopitelnější a zapeklitější problémy 

z oblasti, kam když jednou vstoupíte, už se 

nevrátíte stejní jako předtím. 

V moment, kdy proběhla poslední 

přednáška, jsme rozpačitě bufet prohlásili 

za zavřený a šli buď spát, nebo pozorovat 

matfyzáky v jejich přirozeném prostředí. 

Kolem šesté ráno už se někteří lidé 

začali pomalu trousit domů, plni nových 

informací a fobií. A právě díky tomu jsme 

označili KNoc 2016 za úspěšně zvládnutou. 

Pravda, někteří by mohli namítnout, že 

jsme vám o Karlovi Sedláčkovi lhali. Ale 

kdo to dokáže posoudit? Jedině Karel 

sám... 

Thyrsa 
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Svět 

Kráčím po rozkopaných cestách, 

lidé válčí. 

A já v těch nočních mukách 

neslyším zpěv ptačí. 

 

Uschlé listí padá ze stromů. 

V kostele se pomodlím, 

vracím se raději domů, 

tam mám své pohodlí. 

 

Obracím se zády k času, 

uniknuvši zlému hlasu. 

 

V rukou žmoulám starý květ, 

co mi připomíná ten zlý svět. 

Kristýna Coufalová 

Čekám na vykoupení 
Čekám na vykoupení 

Ve světě křižovatek, křížů a hvězd 

Vůně tabáku a skořice 

Odvrácená strana měsíce 

 

Kde za svou bolest 

Platíme rukama rozedřenýma prací 

Sami a bez pomoci 

Se slzami v očích 

 

Na řasách sníh 

Čím blíž smrti 

Tím víc žiju, snad i piju 

Sladký hřích 

 

Jsem Lilith, promiň tati 

Černé štěstí, pak zklamání 

Ztrácím se, zoufale křičící 

Pomíjivá jako svítání  

Sedm minut po půlnoci 

Thyrsa 

Chvilka poezie 
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It was a gloomy afternoon in the small old 

town of Pragueville. A young man had 

been working hard all day on his potato 

farm just outside of town. His name was 

Marek. He was about average height and 

fairly boney. Potato farming wasn’t a very 

good source of income so Marek was quite 

poor. He couldn’t afford a large bull to help 

him on his potato field. The only 

companion he had was his donkey Tonto. 

The small noisy animal was sometimes 

quite a nuisance but he kept weeds from 

spreading across the farm and was also 

fairly cheap to take care of. 
One day Marek went into town to buy some 

supplies. He didn’t have a lot of money, just 

enough to buy some bread. He was walking 

through the market with only ten copper coins 

in his pocket when he heard a voice coming 

from a nearby alley: „Psst! Hey! Over here!” 

Marek cautiously walked towards the dark 

alley. Upon entering it he saw a tall man 

wearing long robes with a hood covering his 

face. „Would you like to buy something 

magic?” whispered the strange man. Marek 

couldn’t walk away. He knew the man was 

probably up to no good but he was too curious 

to leave. „I don’t have a lot of money.” said 

Marek. The stranger looked around 

suspiciously. „How much do you have?” asked 

the man finally. Marek thought awhile before 

answering. He didn’t want to spend all his 

money. He needed enough to buy enough 

bread to last him the rest of the week. „I have 

five copper coins.” he finally answered. The 

man didn’t look particularly pleased. „Fine… I 

guess that’ll have to do.” he said handing 

Marek a small glowing pouch. Marek opened 

the strange pouch and found three small green 

glowing mushrooms. They looked disgusting. 

They were hairy and had some strange glowing 

liquid oozing out of them. Marek shut the 

pouch quickly. „I don’t want these!” he said 

angrily. But when he looked up, the mysterious 

man had vanished. Marek felt around in his 

pockets and soon realized that all his money 

was gone. Marek didn’t know what to do. He 

felt foolish for letting himself get pickpocketed 

like that. He went home sadly, knowing that he 

didn’t have enough food to last him a single 

day. 

He got back to his farm. Tonto was outside 

calmly chewing on some grass. None of 

Marek’s potatoes were ripe yet. After two days 

of not eating, Marek felt almost too weak to 

stand up. He was starving. He knew he only 

had one choice. He looked towards his table 

where glowing ooze was leaking from the 

small pouch he got in the alley. Marek picked 

up the small wet pouch and opened it gagging 

slightly. He reached inside and pulled out one 

of the glowing mushrooms, ooze dripping onto 

his hand. He stared at it for a while trying to 

convince himself that it wasn’t going to poison 

him. Finally, he stuffed the mushroom into his 

mouth and chewed quickly. Marek was 

shocked. The mushroom tasted… good. He 

quickly ate the remaining two. He soon 

realized that that was a terrible mistake. He 

felt horribly sick. His small room started 

spinning around him. He tried getting up from 

his chair but instantly lost his balance and fell 

to the ground unconscious. 

Marek opened his eyes. He saw the rising 

sun through his window. Marek was shocked 

to find that he didn’t feel hungry. He didn’t feel 

weak either. He felt healthier and stronger 

than ever. He got up and went outside to give 

Tonto some water. He grabbed a bucket of 

water and brought it over to Tonto. He put the 

bucket down in front of the donkey.  Marek 

turned and looked at a large dark tower. The 

only thing between his farm and the tower was 

a small forest. Marek had heard stories about a 

duke who lived in the tower. It was said that 

many years ago, the duke had fallen in love 

with the queen, Eliza. But she was already 

married to the king. Knowing that he could 

Mushrooms of magic 
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never be with his beloved, the duke was driven 

mad. He hid in his tower and never came out. 

The local woodsmen told stories of people 

seeing him wandering the halls of his dark 

mysterious tower cackling insanely. Marek felt 

a strange urge to go to the tower. He was 

squinting at the tower trying to see into its 

small windows when he heard a clear, manly 

voice. „Don’t you have any wine?” Marek was 

startled. „Who said that?” he asked nervously. 

He couldn’t see anyone. He felt a hoof kicking 

him in the ankle. Marek looked down at Tonto. 

The donkey was stomping and snorting angrily. 

Tonto kicked over the bucket. „I refuse to drink 

this! It’s barely even liquid!” said the donkey.  

Marek almost fainted. „Y… You can talk?” he 

asked nervously. Tonto glared at him. „Are you 

deaf peasant!?” he said angrily. „I demand 

some wine!” Marek finally snapped out of his 

trance. „I’m sorry. I can’t afford wine.” he said. 

„All I have is water.” Tonto snorted. „I won’t 

stay here any longer. Now that you can 

understand me there is no time to waste. You 

do know about the king’s disappearance three 

years ago, don’t you? „. Marek nodded. „You 

also know that the queen has been ruling on 

her own since then.” the donkey continued. 

„But what you don’t know is that the crazy old 

duke asked her to marry him.” „But why does 

that matter?” said Marek. Tonto glared at him 

again. „Don’t interrupt me peasant! As I was 

saying, the queen declined his proposal. But 

the next day the queen was abducted.” Marek 

gasped. „Who abducted her?”  „Who do you 

think abducted her?” said Tonto glancing 

towards the tower. Marek was confused. 

„What do you expect me to do about it?” 

„There’s only one thing we can do.” said 

Tonto. Marek instantly found himself being 

lifted onto Tonto’s back. „Chaaaarge!” roared 

Tonto, running into the forest.  
He galloped swiftly towards the dark tower. 

Marek was forced to duck under branches, 

trying his best not to lose his nose in the 

animal’s charge. Despite his best efforts, 

Marek didn’t manage to avoid several hits to 

the face. When they emerged from the forest 

Marek had small bruises and scrapes all over 

his face and Tonto was panting excitedly. 

Marek slowly climbed off Tonto’s back and sat 

on the cold wet grass. Tonto started bouncing 

around Marek giddily. „Come my faithful 

peasant! The tower is but a few paces away! 

We must slay the crazed duke and rescue my 

beautiful queen!” said the bouncing donkey. 

Marek raised an eyebrow. „Your beautiful 

queen?” he asked. Tonto paused. „Oh… sorry. 

I meant the queen.” He started bouncing 

again. „I’m just so excited! I haven’t felt this 

alive in years!” Tonto stopped in front of Marek 

and stared at the tower before them grinning 

wildly. „Now my dear peasant, unsheathe your 

sword. Let us storm the castle! …so to speak.” 

Marek stood up. „I don’t have a sword.” he 

said, obviously annoyed. „What!?” gasped 

Tonto. „How do you not have a sword?” „I’m a 

potato farmer. I have no need for one.” replied 

Marek. Tonto rolled his eyes. „Don’t you have 

any weapons?” he asked desperately. Marek 

shook his head. „Nothing.” Tonto walked over 

to a nearby tree and banged his head against it. 

A branch about the size of a broadsword fell to 

the ground at Marek’s feet. Tonto looked up at 

Marek. „There’s your weapon boy.” Marek 

picked up the branch and gripped it tightly 

with both hands. „I’m not sure I want to do 

this.” he said nervously. Tonto wasn’t even 

listening to him. „Come my cowardly peasant 

friend! Down with the evil duke! Ataaack!” 

Marek ran after the charging donkey, raising 

the branch above his shoulders. 

Tonto crashed through a small wooden 

door at the base of the tower. The two 

companions started running up a long spiral 

staircase. They ran as fast as they could for 

what seemed like hours. Marek was exhausted. 

He felt like they must have reached the top of 

the tower ages ago… and kept going. They 

both stopped and looked down. Marek 

couldn’t believe his eyes. They were barely ten 

feet off the ground. A terrible chill ran up 

Marek’s spine as a horrifying laugh echoed 

around the tower. They rushed down the stairs 

towards the opening where the small wooden 

door had been before it was shattered during 

their arrival. As Marek reached the bottom of 
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the staircase the shattered door started 

rebuilding itself in the doorway. Before Marek 

and Tonto got even close to the opening, the 

door was blocking their escape. Marek 

grabbed the doorknob and pulled the door 

partially open. A strange green fog rolled into 

the tower through the doorway. The 

companions fell to the ground, their lungs 

filling quickly with the strange green poison. 

The door swung fully open. Marek saw a dark, 

robed figure moving towards him. The last 

thing Marek heard before losing consciousness 

was a terrifying hysterical laugh. 

Marek woke up. He felt nauseous. He 

opened his eyes and looked around, but he 

didn’t move, worried that it would draw 

attention to him. He was lying in a small metal 

cage. He saw Tonto lying in a cage next to his. 

The room which they were in was quite dark 

and gloomy. It looked like a dungeon, except 

that it was filled with lab equipment. There 

were vials with all sorts of strange concoctions. 

Parts of the walls were covered in odd 

markings and symbols. There were rather 

repulsive looking glowing green mushrooms 

growing in an especially dark and damp corner 

of the room. The dark robed man walked into 

the room. He turned and looked at Marek. 

Marek quickly shut his eyes, but it was too late. 

He heard a calm, deep, chilling voice. „I really 

can’t thank you enough boy. You’ve done me a 

great service. I couldn’t have hoped for 

something this wonderful.” Marek opened his 

eyes. „What are you talking about?” The robed 

man, who Marek now realized was the mad 

duke, chuckled joyfully. „You don’t recognize 

me, do you?” said the duke. „You see my naive 

little fool. I sold you the mushrooms. I knew 

that you eventually wouldn’t be able to resist 

coming to my tower. But I could have barely 

hoped that you would bring King Thomas with 

you.” The duke laughed hysterically, his voice 

cracking slightly. Marek felt confused. „The 

king disappeared three years ago. How could I 

have brought him to you?” The duke grinned. 

„How long ago did you find that donkey?” he 

asked. Marek realized what the duke was 

suggesting. „You don’t really think that Tonto 

is the king, do you?”.“Of course, I do.” said the 

duke, his grin widening even further. „I’m the 

one who turned him into a donkey in the first 

place.” The duke couldn’t control himself 

anymore and burst out laughing. This woke 

Tonto. He looked around drowsily. His gaze 

settled on the laughing duke, his eyes 

widening. „Where’s Eliza you traitor?” he 

shouted angrily. The duke couldn’t stop 

laughing. „Oh… hi Tommy!” he said cackling, 

truly sounding like the madman he was. The 

donkey stared at him. „Tell me where she is!” 

he shouted. The duke laughed even more 

uproariously than before. „Oooh! Oh! That’s 

the best part your highness… She isn’t here!” 

The duke was laughing so hard he was running 

out of breath. He suddenly stopped laughing 

completely, his mad grin turning into a 

dignified smile. „She never left the royal 

palace. She wasn’t abducted.” Tonto was 

furious. „Liar! A few nights ago I heard 

woodsmen speaking of your proposal and the 

abduction of the queen as they were passing 

the farm!” said the donkey, shaking with rage. 

The duke grinned smugly. „And who do you 

think sent those woodsmen there? There are 

no roads leading past this peasant’s potato 

farm.” said the duke. „I won’t let you escape 

this time my king. Tonight you will die.” The 

duke walked over to a table next to Marek’s 

cage and ate a spoonful of mashed peas. „I’ll 

be back in ten minutes boys. Don’t get in any 

trouble while I’m out.” The duke left the room. 

Once Marek couldn’t hear the duke’s 

footsteps, he turned to Tonto. „Are you really 

the king?” asked Marek. „Yes, but that isn’t 

important. We need to get out of here.” 

replied the donkey. Marek thought for a while. 

„I have an idea! Can you reach those glowing 

mushrooms in the corner next to you?” Tonto 

looked disgusted. „I can but I don’t see why I 

would want to.” „Just dip your hoof in the 

ooze that’s coming out of them.” snapped 

Marek. „Fine.” replied Tonto. He reached over 

and dipped his hoof in the glowing ooze. 

„What now?” he asked. „Just reach over to me 

so I can take some of the ooze. Whatever you 

do don’t lick it!” „Why would I ever want to lick 
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it?!” said the donkey. „Just hand it over here!” 

said Marek. „We haven’t got much time.” 

Tonto reached over towards Marek’s cage. 

Marek took some of the ooze from Tonto’s 

hoof and dripped some of it onto the duke’s 

bowl of mashed peas. „It’s too visible. I have to 

stir it, but I can’t reach the bowl. Do you have a 

stick or something?” said Marek. Tonto looked 

at him dully. „Do I look like I have pockets?” 

„Oh… right… sorry…” Marek searched 

through his clothes and found nothing. He 

brushed his hand through his hair and found a 

small twig. „Perfect!” Marek stirred the 

mashed peas with the twig and hid it in his coat 

pocket. The duke walked back into the room. 

„Ready to die?” he asked cheerfully, eating a 

large spoonful of the poisoned mashed peas. 

„Are you?” asked Tonto. „Why would I be…” 

the duke didn’t manage to finish his sentence. 

He fell to the ground unconscious. „What do 

we do now?” asked Tonto. Marek wasn’t 

listening to him. He was too busy picking the 

lock on his cage with the small twig. With a 

gentle click Marek’s cage swung open. „How 

did you do that?” asked Tonto. „To be 

completely honest, I have no idea.” said Marek, 

smiling happily. He climbed out of his cage and 

freed Tonto as well. „Let’s get out of here 

before he wakes up.” said Marek. „Wait. I need 

to turn myself back into a man.” said Tonto. 

„The potion the duke tricked me into drinking 

was bright blue. Maybe another dose of it will 

cure me.” They searched the room for the 

potion. „We don’t know what this will do to 

you. Are you sure you want to drink it?” asked 

Marek. „Yes, I have to.” Tonto drank the 

potion. „How do you feel?” asked Marek. „I 

feel… kind of… sleeepyyyy…..” Tonto fell 

unconscious. „I can’t just leave him here.” 

thought Marek. He picked up the sleeping 

donkey and ran out of the room accidentally 

knocking down a shelf of potions. The ominous 

green fog started spreading from the room. 

Marek reached the spiral staircase and ran 

down as fast as he could, the poisonous gas 

spreading quickly behind him. He ran out the 

small wooden door and shut it behind him. The 

fog started leaking through cracks in the 

tower. It spread through the clearing around 

the tower. Marek ran into the forest, carrying 

Tonto on his shoulders. He suddenly noticed 

that his burden was getting much heavier. 

Tonto was turning back into King Thomas. 

Marek tripped and fell to the ground dropping 

the king next to him. He turned back only to 

find that the fog had stopped spreading. It 

filled the clearing, completely covering the 

tower and just stopped. It was as if there was a 

wall protecting the forest. Marek picked up the 

king and dragged him through the forest and 

into his small house. Marek laid the king down 

in his bed, covered him in a blanket and fell 

asleep in his chair. 

Morning came. Marek woke and found that 

the king was already up. „I am forever in your 

debt.” said the king. „I have sent for a carriage 

to take us to the palace.” „I have no place in a 

royal palace.” said Marek. „Of course, you do! 

You are to become my trusted adviser and 

protector.” replied the king. Marek accepted 

the job, gathered what few possessions he had 

and left to the palace with the king. On the 

bumpy carriage ride there Marek looked out 

towards the tower, but it wasn’t there. It was 

gone. 

In the years to come the whole experience 

seemed more and more like a bad dream to 

Marek. The kingdom was ruled by a wise king 

and queen. Marek was the king’s chief advisor. 

He did sometimes miss his simple life on the 

potato farm, but he never went back. If he 

could do it all over again, he wouldn’t change a 

thing. 

David Hirschler 
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Sudoku 

 8  9  1 3   

9 1 3 2 4 8  5  

     6  9 8 

 5 4  9   3  

2       8  

  1   2  6 5 

5 3  7   8  9 

 9 7   3 4   

    6   7  

6 8 5 9 7 1 3 4 2 

9 1 3 2 4 8 6 5 7 

7 4 2 5 3 6 1 9 8 

8 5 4 6 9 7 2 3 1 

2 6 9 3 1 5 7 8 4 

3 7 1 4 8 2 9 6 5 

5 3 6 7 2 8 8 1 9 

1 9 7 8 5 3 4 2 6 

4 2 8 1 6 9 5 7 3 
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Vánoční luštící soutěž, nenechte si ujít! 
S blížícími se Vánocemi tu pro vás máme mimořádnou soutěž. Prvních pět luštitelů od nás 

získá příští číslo zdarma a sladkou (popř. dle libosti po domluvě) odměnu navíc!!! 

Soutěže se může zúčastnit studenti i profesoři! :-) 

 

1. Jméno zpěváka, který nazpíval písničku Driving home for Christmas. 

2. Jedno slovo ze známé vánoční písničky od zpěváka Franka Sinatry. Píseň se též 

objevila ve filmu Meet Me in St. Louis', kde hrála Judy Garland. 

3. První slovo z názvu písničky od Brendy Lee. Píseň je i ve filmu Sám doma 1, kdy 

Kevin předstírá před Mokrými bandity, že má doma rodinu. 

4. První slovo z názvu písničky od dívčí skupiny RONETTES. Píseň zazněla i

ve filmu Stella, kde hrál mimo jiné český herec Jan Tříska. 

5. Přídavné jméno z názvu známé vánoční písničky od skupiny WHAM. 

6. Jedno slovo z názvu písničky od Franka Sinatry. Píseň se také proslavila ve filmu 

Sám doma 1, kde si Kevin zpívá před zrcadlem a dělá ranní mužskou rutinu. 

7. Podstatné jméno z názvu písničky z filmu Frozen, kdy Anna prosí Elzu, aby si s ní šla 

hrát. 

8. Slovo z názvu vánoční písničky od Deana Martina. 

Vyluštěné odevzdávejte členům redakce. 

 Kristýna Coufalová 

 

7

6

8

1

2

3

4

5



 

23 

 


