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Úvodní slovo

Vážení čtenáři a čtenářky,
minulý rok byl, jak jistě všichni víme, poněkud chaotický, plný problémů, ať už se jedná o problémy 
jakéhokoliv typu. Často jsme žili v nejistotě, mnohdy někteří z nás i strachu a v kombinaci s každodenními 
horšími a horšími zprávami o počtu nakažených a nekonečnými hodinami strávenými u obrazovek 
počítačů na online výuce to určitě minimálně pro některé až většinu z nás bylo náročné.
Většinu negativních věcí jsme již ale vyjmenovali. Podle mého názoru je třeba hledat v těchto časech 
pozitivní zprávy, momenty a zaměřovat se nejen na ty špatné, ale všímat si i hezkých věcí.
Právě těmto hezčím věcem jsme se snažili v tomto vydání věnovat. Doufáme, že si při přečtení jakéhokoli 
článku vzpomenete na pěkné momenty, zasmějete se, nebo se třeba i najdete.
Přejeme vám hodně štěstí do nového školního roku a doufáme, že se vám všem bude dařit.

S přáním úspěšného školního roku

redakce časopisu Chaos
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Co se vám vybaví, když se řekne distanční výuka?
Byl by to boj se sourozencem (případně domácími 
mazlíčky  viz. foto) o místo v pokoji? Vzpomněli

Letmé ohlédnutí za minulým školním rokem
Anna Lauermannová, 2.A

Se začínajícím školním rokem jako by to 
vybízelo k bilancování toho předešlého, který 

se nesl hlavně ve znamení distanční výuky. A nutno 
dodat, že málokterý školní rok (obecně rok celý) 
vyvolává tolik kontroverzí, emocí a naprosto 
protichůdných názorů.
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byste si na vaření, 
snídání, hraní 
počítačových her, 
nebo třeba uklízení 
během vyučování? 
Na vstávání pět 
minut před 
osmou? Na 

možnost si zorganizovat čas podle svých potřeb? 
Na větší množství volného času? Vybavilo by se 
vám neustálé vypadávání internetu (ruku na srdce, 
přátelé, bylo vždy skutečné?), stejně tak, jako 
nefunkční mikrofony? Vzpomenete si na výsledek 
testu čistě náhodou shodného u půlky třídy? Nebo 
vám vyvstanou na mysli bolavá záda a unavené oči 
po celodenním vysedávání u obrazovky, pocity 
osamělosti a rezignace? Máte ještě v paměti 
splývání dnů do jedné nudné identické masy? 
Nemožnost se devět hodin v domácím prostředí 
soustředit? Či nepříjemnou vzpomínku na 
nereagující neviditelné studenty schované za 
ikonami? 

A co by vám jako první vyvstalo na mysli ohledně 
těch pár týdnů opravdu fyzicky strávených ve 
škole? 
Byly by to ty každodenní písemky, někdy i několik 
za den, během onoho traumatického prosincového 
týdne? Pevně ale věřím, že si vzpomenete i na mile 
strávený čas se spolužáky, kamarády i kolegy, třeba 
při třídních dnech a jiných školních událostech, byť 
jich mnoho nebylo a být nemohlo.
Ať se vám při vzpomínání na uplynulý rok vybaví 
cokoli (určitě i něco, jež tu napsané není), pro 
nikoho z nás to nebyl rok snadný. Ačkoli měla 
distanční výuka mnohá pozitiva a někomu 
vyhovovala více, přinesla s sebou společně s často 
zmatečnými nařízeními vlády nesčetné komplikace. 
Jen tak namátkou. Například to, že loňští čtvrťáci 

museli dlouho žít v naprosté nejistotě, jakým 
způsobem budou probíhat maturity a přijímací 
zkoušky na VŠ. Prváci (nyní druháci) se stále po 
roce sžívají s chodem školy a jsou neznalí velké 
části profesorů, a možná i umístění tříd (mluvím z 
vlastní zkušenosti) A k tomu všemu byl minulý rok 
pro většinu z nás rokem odloučení od části 
sociálních kontaktů a nemožnosti navazovat 
mezilidské interakce s novými lidmi. Nemožnosti 
interagovat s lidmi obecně, což se mnohdy i 
negativně podepsalo na kvalitě výuky.
V tomto mírně ponurém bodě bych ale chtěla 
obrátit pozornost na školní rok následující a vložit 
do něho naděje, že se, i díky očkování, budeme 
moci potkávat na chodbách, mluvit spolu z očí do 
očí, vyrážet na lyžařské kurzy i cyklistické výlety a 
pořádat také další školní akce. Zkrátka, že škola 
ožije. A my pojďme žít s ní.



Pandemie každých 100 let, je to pravda nebo ne?! 
1720, 1820, 1920, 2020?

Aneta Žežulková, 3.A

Mají tyto roky něco společného? klasické chřipky. Bolest v krku, hlavy, svalů a 
vysoké teploty. Byl jedním z prvních, u něhož se 
vir prokázal. V tu chvíli, jak je tomu u virových 
onemocnění známo, se rozšířil po celém táboře. Do 
necelého týdne se tak z tábora stala nemocnice. 
Chřipka, k níž se vázal i těžký zápal plic, nakazila 
522 lidí. Díky přepravě vojáků do Evropy se 
rozšířila nejen po celé Americe, ale i po celém 
světě.
Avšak tento mocný zabiják, jež si vyžádal desítky 
milionů obětí, nepocházel ze Španělska. My jsme 
od minulého roku na Instagramu denně viděli 
nejméně pět příspěvků se žlutými vykřičníky, v 
televizi do nás tzv. hučeli ze všech stran na každém 
kanále. Zatímco informací o covidu19 bylo všude 
až nad hlavu, ve 20. století tomu tak nebylo. Tisk a 
jiné zdroje informací byly pod přísnou cenzurou. 
Vše se točilo kolem války, proto bylo zakázáno 
noviny “nějakou“ chřipkou narušovat. Španělsko 
cenzuru nemělo, a mohlo tedy o záhadném 
smrtícím viru svobodně psát. Rozkřiklo se, že je 
chřipka ze Španělska, a proto se po něm také 
pojmenovala. Lidé první vlnu nebrali příliš vážně. 
Dokonce se točily němé filmy, ve kterých se herci 
smáli po malém zakašlání.  

Žijeme v roce 2021. Svět se už pomalu dva roky 
vypořádává s virem, který se dotýká každého z 

nás. Byli jsme zavřeni doma. Zavřely se sporty, 
obchody i školy, do nichž jsme už nemuseli 
docházet. Jen na distanční výuku, která se celá 
odehrávala v našich pokojích. Distancovali jsme se 
od našich kamarádů i blízkých. Tedy v případě, že 
jsme dodržovali vládní nařízení. Avšak pro lidstvo 
jako takové pandemie není nic nového. Rozkřiklo, 
že k nim dochází pouze každých sto let. Mor 1720, 
Cholera 1820, Španělská chřipka 1920 a Covid19 
2020. Poprvé jsem se o těchto “osudových“ letech 
dočetla před rokem na internetu. Ale jedná se spíše 
o hru s čísly. Ve skutečnosti mor, cholera ani 
španělská chřipka ve 20. letech minulých století 
nezačaly. Kdosi vyzdvihl jen určité roky, které na 
sebe navazují po sto letech. Chtěl tím 
pravděpodobně vyvolat záhadu v posloupnosti. 
Bylo by to asi zajímavé. A my bychom si mohli 
lámat hlavu, zda jde o náhodu nebo se v tom 
skrývá něco hlubšího. Pravdou je, že s různými 
přestávkami se virová onemocnění vrací neustále. 
A to i v našem století. Odhaduje se, že se objevují 
každých 3040 let. Máme však už lepší a vyspělejší 
zdravotnictví, než tomu bylo dřív a jsme na spoustu 
onemocnění připraveni očkováním. 
Ačkoli jedna hororová pandemie, která zasáhla 
celou zeměkouli před sto lety, sužovala životy 
našich předků. A právě o ní v článku informuji.

Španělská chřipka
Jak se s ní vyrovnávali naši předkové v 
minulém století?
Píše se rok 1918. Lidstvo je vyčerpané po čtyřleté 
1. světové válce, která zničila 15 milionů životů. 
Radost z konce války však vystřídalo něco 
mnohem ničivějšíhoŠpanělská chřipka.
Její první nakažený není dodnes stoprocentně 
znám. Mnoho zdrojů uvádí, že by vir mohl 
pocházet z Číny, či vojenského lazaretu ve městě 
Étaples nacházejícího se ve Francii. Ovšem 
nejznámější příběh je tento:

Jak to všechno začalo
Vše začalo 4. března roku 1918 ve vojenském 
táboře v USA v Kansasu. Kuchař měl příznaky 

Útržek článku z tehdejšího týdeníku Ohlas od Nežárky

Po létě přišla znova. Teprve tehdy odkryla svou 
smrtelnou tvář. Byla totiž ze všech čtyř vln 
nejhorší. Vyžádala si nejvíce obětí. Obratem se 
zavedla antivirová opatření. Zavírání škol, obchodů 
a jiných větších veřejných institucí, dál už to asi i 
my po roce 2020 známe. Dodržovaly se rozestupy 
a musely se nosit roušky. Pokud někdo odmítal, 
mohl být zatčen. Každý třetí na planetě se stal 
nakaženým.

A jak se s tímto zabijákem bojovalo? 
Bohužel pro něj nebyla účinná léčba. A tak se 
někteří nakažení stali oběťmi, jak smrtelné chřipky, 
tak hamižných obchodníků. Zejména obchodníků   
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s alkoholem. Těm se myšlenka na výdělek ze strachu nemocných zalíbila natolik, že svou šanci využili. 
Bezradní lékaři dávali svým pacientům obklady, klidový režim nebo čaj s trochou alkoholu. Dále měl 
pomáhat aspirin. Nevěděli však, že předávkováním kyselinou acetylsalicylovou, kterou lék obsahuje, spíše 
pacienty zabíjejí.
Zajímavostí a velkým rozdílem mezi španělskou chřipkou a koronavirem bylo nejen léčení, ale i věk 
nejvíce ohrožených. Věřím, že většina z nás se prarodičům v karanténě vyhýbala. Jsou nejvíce riziková 
skupina. Za španělské chřipky by ale s velkým překvapením nebyli. Chřipka naopak vyhledávala mladé a 
zdravé organismy s tou nejsilnější imunitou. Smrtka zaklepala na dveře především lidem kolem 2040 let. 
Těmi nejpostiženějšími byly těhotné ženy. A pokud přežily, tak jejich plod v jedné čtvrtině případů nikoli.

Proč tak moc zabíjela?
Ze vzorku tkání obětí španělské chřipky vědci zjistili, že se viry usazovaly v plicích. U normální chřipky se 
nacházejí v horní části dýchacích cest. Tím pádem vyvolávaly silné zápaly plic. Virus byl později 
pojmenován H1 N1.
Zákeřná nemoc ustala až v roce 1920. Lidstvo si vytvořilo protilátky a bylo schopno obrany proti viru. 
Odhaduje se, že si chřipka vyžádala 50100 milionů obětí. V Česku šlo zhruba o 80 tisíc lidí.  Nutno dodat, 
že celková populace té doby byla jen necelé dvě miliardy. 
Pandemie tu s námi prostě budou, a proto je nejdůležitější nepodceňovat je a vypořádat se s nimi dřív, než 
je příliš pozdě. Doufám jen, že se koronavirus již také stává uzavřenou kapitolou a nám se vrátí 
středoškolský život do normálu. 
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Dopad koronaviru na psychiku studentů
Marie Chocholoušová, 3.A

Studenty naší školy i škol po celém světě 
postihla “nekonečná“ pandemie virové 

nákazy jménem covid 19.  Tato nákaza nám ze 
dne na den změnila naše životní priority. Již jsme 
se nezajímali o to, zda stíháme tramvaj do školy, 
jestli nemáme zrušit trénink, abychom měli více 
času připravovat se na závěrečný test z matematiky, 
anebo jestli máme jít do kina na horor či komedii. 
Jediné, o co se každá domácnost začala zajímat, 
bylo, zda je rozumné stýkat se s přáteli a blízkými, 
či si raději nedokoupit zásoby toaletního papíru a 
pozorovat na televizních obrazovkách Lucii 
Borhyovou s Reyem Korantengem, kteří každým 
dnem přicházeli s nepříliš dobrými zprávami.

středních školách.
Veškeré zážitky, o které přišli v prvním ročníku se 
jim rázem posunuli do ročníku druhého, a to nebyl 
problém pouze u prváků. Studenti středních, 
vysokých, či základních škol v podstatě přišli o rok 
svého mládí, který neprožívali s pocitem, že by byl 
na sto procent prožitý tak, jak by si ho přáli.
Jakékoli služby, které rozvíjely sociální kontakt u 
mladší společnosti byly několik měsíců zavřené, 
tudíž se mládež nejčastěji stýkala například v 
parcích či trávila většinu svého volného času doma, 
kde znala každičký kout svého pokoje. A to nás 
vede k dalšímu tématu, čímž je samota.

Samota
Samota může na člověka mít jak pozitivní, tak i 
negativní vliv. Čas od času je potřeba být sám se 
sebou a urovnat si své myšlenky, ale pro některé 
studenty (zejména ty extrovertní) mohlo být toto 
období deprimující.
Samota vede člověka k myšlenkám, nad kterými by 
se dříve neměl čas ani pozastavit. Například 
urovnání si svých priorit do budoucna, či naplnění 
ambic a snů, které ho v životě doprovázejí a ve 
skrytu duše ví, že je musí uskutečnit. Takzvaně si 
překope život k obrazu svému, aby ho na sto 
procent naplňoval a věnoval se zálibám, které ho 
doopravdy baví. – Toto je první stránka samoty; ta, 
která měla na jedince pozitivní dopad, protože mu 
pomohla stranit se na chvíli od ostatních a urovnat 
si své životní priority.
Také se ale může stát, že samota člověku 
nepomáhá, spíše ho zakopává do země. Jedinec 
totiž přeskočí z myšlenek, které ho mohou rozvíjet, 
do depresivních fází. Možná si myslíte, že to teď 
přeháním, nejraději bych vám to odkývala, ale 
bohužel pravda se nachází na opačné straně. Z 
mého výzkumu na internetu vyplývá, že počet 
telefonátů ze strany dětí se na tísňovou linku zvýšil 
o celých 120 procent. Ne nadarmo se říká, že 
psychologů (zejména těch dětských) je nedostatek 
a jejich platby od začátku karantény značně 
stouply.
 Věřím ale, že u většiny studentů převládala (pokud 
vůbec nějaká byla) samota “pozitivní“. Tudíž, že si 
již více váží věcí, které jsou brány jako běžné 
(například stýkání se s přáteli v obchodních 
centrech), protože teď už víme že nic není 
samozřejmostí.

Vše začalo v únoru minulého roku, kdy se občané 
ČR začali obávat počtů nakažených obyvatel na 
území Itálie. Všem studentům se zavřely školy, 
vzápětí i sportoviště a obchodní centra. Dokonce 
již ani nebylo jisté, zda si některé rodiny udrží svá 
pracovní místa.
Pro školáky vše začalo 11. března tak zvanou 
“čtrnáctidenní karanténou“, z které se nakonec 
vyklubal celý zbytek roku 2020 i začátek roku 
2021 strávený mimo školní zdi. Žáci nadále 
studovali, ale ve svých domovech s počítačem v 
ruce a vypnutým mikrofonem s nadějí, že nebude 
potřeba ho zapnout. 

Covid 19 představoval nejen změnu každodenního 
režimu, ale také psychické problémy, které na sobě 
mohli studenti za dobu pandemie pozorovat. Mezi 
nejčastější psychické potíže patří:

Nedostatek sociální interakce 
Jedná se o jakoukoli formu setkání mezi jedinci, 
kterou studenti v době karantény začali postrádat. 
Již se se svými kamarády nestýkali jako dříve a k 
jejich nejčastějšímu spojení docházelo přes sociální 
sítě. Například studenti prvních ročníků se 
přihlašovali na online hodiny s vědomím, že ve své 
třídě v podstatě nikoho neznají. Své spolužáky 
vídali dennodenně pouze jako emotikony na 
obrazovkách počítačů a ze základních škol 
přestoupili do jedoucího vlaku online výuky bez 
jakékoli sociální interakce se svými novými 
spolužáky. Přišli o adaptační kurzy, imatrikulační 
plesy, či pro nás naprosto banální záležitosti, jako 
je například zasedání, které se ale pro ně mohlo stát 
zlomovým okamžikem pro zbytek jejich cesty na 
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Stres 
Žáci v karanténě o výuku nepřišli. Studijní plán všech škol po celé ČR přišel s takzvanou online výukou, 
ke které bylo potřeba pouze jakékoli elektronické zařízení. S tím ale bohužel přišli potíže, například u 
rodin, které nebyly adekvátně zabezpečeny, aby svému dítěti poskytly stejné studijní možnosti jako měli 
jejich spolužáci. To mohlo být pro studenta nacházejícího se v takové situaci velice stresující. Naše škola 
poskytovala studentům školní počítače, které mohly rodinám velmi pomoci.
Velice těžké muselo být toto období i pro maturanty, kteří do poslední chvíle nevěděli, v jakém měřítku se 
budou odehrávat jejich maturity, zda se uskuteční maturitní plesy a také následovaly značné obavy z 
přijímacích zkoušek na vysoké školy. Studenti čtvrtých ročníků si nepřišli dostatečně připravení a stres byl 
pro ně na denním pořádku. 
Například na Slovensku se v roce 2020 maturity ani neuskutečnily a já věřím, že v tom okamžiku měl 
každý čtvrťák chuť odstěhovat se právě tam a mít maturitu “zadarmo“. Dle mého se ale nakonec problému 
zhostili velice dobře a měli by být na své výkony pyšní, protože málokterý student může říct, že zkoušku 
dospělosti zvládl za dobu celosvětové pandemie. 
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Linka bezpečí
Kristýna Nováková, 2.D

Doba pandemie se nezapomenutelně vryje do 
paměti nás všech a to ne zrovna pozitivně. 

Svět kolem nás se pomalu vzpamatovává a život se 
pozvolna vrací do původních zaběhlých kolejí. 
Avšak psychika lidí  na zotavení bude potřebovat 
více času. Co když ale na naše problémy sami 
nestačíme?  V tomto tématu jsem se obrátila na 
paní Ing. Reginu Jandovou – Specialistka PR a 
komunikace na LB.
Určitě jste někdy slyšeli o Lince bezpečí. Je to 
bezplatná telefonická linka poskytující dětem a 
mladistvým do 25 let včetně pomoc a krizovou 
intervenci, což je něco jako psychická první 
pomoc. U jejího zrodu roku 1994 stála Nadace 
Naše Dítě, zejména Jarmila Knight, 
MUDr. David Marx a Ing. Zuzana Baudyšová po 
vzoru britské linky Childline.

Jak mi zde mohou pomoct?
Když voláte na LB, můžete říct jen to, s čím se 
chcete svěřit, včetně vašeho jména. V případě, že 
potřebujete pomoc jinde (policie, sociální péče, 
psycholog, psychiatr...), není problém o ni požádat. 
V roce 2020 se dovolalo 116 702 hovorů. Z toho 95 
098 byly jednorázové telefonáty vyřešené již na 
ústředně, zbylých 21 604 dovolaných řešili svou 
situaci dále a podrobněji. Obvykle stačí jen jeden 
telefonát, nicméně pokud se rozhodnete zavolat 
znovu, pak se nedostanete ke stejné osobě. Ale jak 
paní Jandová uvedla: „ Všichni pracovníci LB jsou 
odborníci a dokáží na předešlý hovor navázat.“ 
Nemusíte se tedy bát, že byste museli začínat zase 
od začátku a nebyli pochopeni. Linka funguje i ve 
formě chatu a emailu.

Koronavirová pandemie na Lince bezpečí
Ani v letošním roce se Linka nezastavila. Naopak, 
dále pracuje na plné obrátky! Nelze říci, jestli počet 
zájemců o její služby vzrostl či klesl a seznam 
témat se taky nijak neproměnil. Změnila se četnost 
problémů. Například u rodinných problémů byl 
evidován nárůst meziročně  o 6 %, u psychických 
potíží o víc než čtvrtinu. Opakem se (nejspíš kvůli 
lockdownu) stala témata školy, šikany a 
vrstevnických problémů. U všech byl zaznamenán 

*CAN – 

Dítě 

zneužívané a 

zanedbávané

zhruba třetinový pokles.
A s čím klienti konkrétně volali? V nejčastějším 
tématu psychických potíží se projednávala témata 
sebepoškozování a sebevražedných myšlenek. Na 
druhé pozici byla témata spojená se sexem – 
sexualita, 1. sexuální kontakty, sexuální identita... 
O třetí příčku se dělila dvě témata – rodinná a 
osobní. Například v rodinné sekci to bylo hlavně 
komunikace, nepochopení rodičů a obavy z jejich 
reakce. V tématech osobních se probíralo třeba 
těhotenství, obtěžování cizí osobou, kyberstalking 
a zneužití osobních dat.
 
Rodičovská linka
Když se trápíme a potřebujeme to někomu svěřit, 
kromě kamarádů a kamarádek, nám mohou poradit 
rodiče. Ti se mohou obrátit na Rodičovskou linku. 
Asi jste o ní ještě neslyšeli. Funguje již 20 let. 
Zaměřuje se na poradenství rodičům ohledně stejné 
věkové škály jako Linka Bezpečí. Provozuje takto i 
emailovou poradnu a chat. Narozdíl od LB 
funguje telefonicky každý všední den po určitou 
dobu. Je nejen pro rodiče, jak z názvu vyplývá, ale 
mohou na ni volat prarodiče, učitelé a všichni 
dospělí, kteří chtějí pomoct nějakému dítěti. Linka 
je samozřejmě taky anonymní a fungují zde stejná 
pravidla jako na lince pro děti.

Za tento rok obdržela linka 1826 kontaktů. Drtivá 
většina telefonem (1248). Dále čítá přes pět set e
mailových dotazů a devětačtyřicet chatů. Celkově 
se počet kontaktů zvýšil o 7%  to v době od března 
do června po rozšíření provozní doby kvůli 
koronaviru. Většinu volajících tvoří matky (54%), 
otcové (15%) a další rodinní příslušníci (14%). 
Nejčastější skupinou jsou děti od 1317 let a poměr 
kluků a holek je velmi vyrovnaný (43%:45%). U 
probíraných témat docházelo od minulého roku ke 
kolísání, například téma šikana letos kleslo o 48%, 
kdežto téma kyberšikana a sexting narostlo 50%. 
Další témata detailněji ukazuje tabulka:
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Rodiče často volali hlavně kvůli problémům svých 
dětí. Někdy právě i oni potřebovali pomoc a radu. 
Následující řádky citující část jedné z odpovědí 
paní Jandové na mé dotazy. Reflektují i pocity 
rodičů, na které doléhají jak trápení dětí tak i jejich 
vlastní:

„Koronavirová krize ovlivnila obsah hovorů, chatu 
i emailové komunikace. Téměř po celý rok nás 
kontaktovali vyčerpaní rodiče, jejichž děti začaly 
mít pod vlivem nouzového stavu počínající 
psychické obtíže např. projevy apatie, odporu ke 
všemu, odmítání jídla či komunikace s okolím, 
úzkosti, projevy sebepoškozování či 
sebevražedných myšlenek. Kromě těchto projevů 
se u dětí objevovala také ztráta struktury dne, 
odmítání distanční výuky, závislost na mobilu či 
zvýšená agresivita. Kontaktovali nás také 
pedagogové, kteří s námi především konzultovali 
psychické obtíže svých žáků. V rámci tématu 
rodinných vztahů rodiče často řešili předávání dětí 
v souvislosti s vládními opatřeními a s karanténou. 
U některých rodičů se vlivem vyčerpanosti nebo 
zhoršené existenční situace objevily psychické 
obtíže, což zhoršovalo jejich schopnost děti 
výchovně zvládnout nebo jim pomoci. Právě proto 
hledali zdroje podpory na naší lince.“

Další projekty LB
Během pandemie měly obě tyto linky o nichž jsem 
mluvila hodně práce a i tak pokračovali nebo 
rozjížděli nové projekty. Jedním z nich je Projekt 
pasivního poradenství. Obsahuje videa na témata 
objevující se na Lince. V minulém roce vznikla na 
témata Psycholog, psychiatr a Sexualita. Někdy 
letos v r. 2021 by mělo být dokončeno další na 
téma Internet. 

Právě o něm hlavně je druhý projekt s názvem 
Safer Internet. Vznikl již r. 2018 za podpory EU a 
společnosti CZ.NIC. Zabývá se nejrůznějšími 
věcmi ohledně internetu (oběti predátorů, 
bezpečnost dětí na webu, podpora v online 
prostředí...)

Ve školních lavicích se možná setkáte s projektem 
Linka bezpečí ve vaší třídě (kdo by to byl řekl, že 
právě tady). Kvůli koronaviru byl obohacen i o 
distanční formu. Děti zde diskutují na téma spojená 
s Linkou, která je zajímají. Pracují i jinými 
metodami, třeba imaginací nebo úkoly ve 

skupinách.

Čtvrtý a poslední projekt, jež vám tu představím, 
nese název Na Tenké lince. Jedná se  o podcasty na 
témata s nimiž se volá na LB, pro ty, kteří se o 
těchto věcech chtějí dozvědět více, ale nechtějí  
volat přímo.
Pokud byste chtěli vědět ještě víc, podívejte se na 
stránky samotné LB. 

Na závěr, ať už vás trápí cokoliv, nejste na to nikdy 
sami, požádat o pomoc není nic špatného za co 
bychom se měli stydět.
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Linka bezpečí  dotazník
Adéla Gráfová, 2.D

1. Setkali jste se někdy se sebepoškozováním?

2. Jaká byla příčina sebepoškozování?
“Sexuální zneužití otcem, dlouholetá šikana, tlak 
okolí, trable se vztahy a rodinné hádky”
“Nezvládala jsem psychickou bolest, snažila jsem se 
tedy způsobovat si bolest fyzickou, abych zapomněla 
na tu psychickou”
“Byl jsem mladý, chtěl jsem ukázat holce, že mi na 
ní záleží”

3. Zašlo sebepoškozování u dané osoby nějak 
daleko? Jak?
“Spíš, než fyzické sebepoškozování to bylo 
zakazování si věcí, které jsem měla pocit, že si 
nezasloužím”
“U mě ne, ale u mého bývalého “kamaráda”, který 
málem řízl tepnu, přemýšlel, jestli to udělat, nebo 
ne”
“Co se týče mě, tak to zašlo daleko, hledal jsem v 
tom útěchu kdykoliv se naskytla příležitost. 
Kamarádka to dělala taky, až skončila v nemocnici”

4. Jak to dotyčný řešil?

5. Zvýšil se kolem Vás během karantény počet lidí 
s psychickými problémy?

6. Vnímali jste na sobě zvýšení období změn
nálad/úzkostí/psychických problémů?

7. Našli jste během karantény způsoby, jak 
pomoci sobě/jiným se svými/jejich problémy?

8. Pokud ano, jaké?
“Soustředit se pouze na sebe, smazat sociální 
sítě”
“Víc se věnovat sám sobě, sportovat a zkoušet 
nové věci”
“Být s lidmi v kontaktu, řešit ty problémy”

9. Kdybyste mohli něco vzkázat lidem, co trpí 
sebepoškozováním, co by to bylo?
“Vím, že je to těžké, ale vy to zvládnete. 
Musíte v sebe věřit, já vám věřím”
“Že ačkoliv mají pocit, že by o jejich 
problémech neměli mluvit, ať už, protože si 
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myslí, že je to ztráta času, nebo že někoho obtěžují, vždycky se najde někdo, koho bude mrzet, že jste se 
mu nesvěřili, a že se vám ani nemohl pokoušet pomoct, protože o tom nevěděl”
“Ať to nedělají, že život jde dál a když se něco stane, tak se nic neděje, ať je to rozchod (najdeš si dalšího, 
nebo prostě něco) ať je to kvůli něčemu dalšímu, třeba, že za něco můžeš a další, hele, život jde dál a musíš 
si ho dál užívat, a ne tady zůstávat v jednom čase”

10. Kdybyste mohli cokoliv doporučit lidem budoucí generace, které by právě čekala pandemie a chtěli se 
vyhnout častějším psychickým problémům, co byste jim vzkázali?
“Určitě chodit do přírody a sportovat, nezdá se to, ale i tak malé věci jsou schopné udržet někoho jakž takž 
v pořádku, co se týče mentálního zdraví”
“Chodit ven, sportovat, a hlavně udržovat kontakt s přáteli”
“Začněte pečovat o sami sebe. Všímejte si svých nálad jako indicii k vašim problémům. Mluvte s 
kýmkoliv o čemkoliv, čtěte knihy a běžte do přírody. Důležité je být u sebe rád, milován a živ”
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Samozřejmě asi jako nic není to úplně černobílé, i 
toto hnutí má své chyby, ať už budeme mluvit o 
extrémním feminismu nebo více zakořeněných 
problémech jako white feminism a podobných, ale 
podstatou je jeho snažení pomáhat těm, kteří to 
potřebují a kteří jsou nějakým způsobem 
znevýhodnění.

Je feminismus i pro muže? 
Pro spousty lidí je jasná a rychlá odpověď ne, ale ta 
není správná. Jak už jsem zmínila na začátku, 
feminismus je o poskytnutí práv všem nehledě, 
například v tomto případě, na pohlaví. Ono přeci, 
když se logicky zamyslíme, nemůžeme hlásat, že 
chceme rovnost a právo pro všechny, a přitom 
myslet jenom určitou skupinu lidí. 
Hlavní iniciátor problémů, ať žen nebo mužů 
(případně i dnes nebinárních lidí), je 
pravděpodobně naše patriarchální společnost. Ano, 
jistě, žijeme v ní už velmi dlouho a dalo by se říct, 
že je to takový „zajetý osvědčený systém“, ale 
opak je pravdou. Pravdou totiž je, že z něj nejvíce 
profituje pouze jedna skupina lidí, a to jsou 
heterosexuální bílí muži, a i jim často přináší obtíže 
a nepříjemnosti. Že platy jsou stále poměrně v 
nerovnováze, že ženy mají procentuálně větší 
problém s tím, že jim hrozí znásilnění a obtěžování 
jsou věci, které ani není třeba zmiňovat, ale měli 
bychom se podívat i trochu do hloubky. Jeden z 
takových oblíbených „patriarchálních“ názorů je, 
že ženy jsou přece emocionálně nestabilní a že 
muži ani nepláčou, což je přece nesmysl. Muž nebo 
žena všichni jsme lidé a všichni máme emoce a 
pocity a občas vztek a občas radost a proč bychom 
je všichni nemohli vyjadřovat úplně svobodně? Z 
vlastní zkušenosti mohu říct, že i můj vlastní bratr 
si často vyslechl, že se má „pochlapit“ a nebrečet 
jako nějaká malá holka. Na tomhle názoru je špatně 

snad úplně všechno. Když budeme takové věci 
říkat malým dětem, jak budou moci mít kontrolu 
nad svými emocemi? 
Další zajímavý bod jsou konverzace typu, že máme 
dva druhy oblečení. Jedno pro muže a druhé pro 
ženy. Myslím, že tu nemůžeme mluvit o svobodě a 
úžasném světě, ve kterém žijeme, když budeme 
mužům zakazovat nosit sukně, šaty a případně 
třeba makeup nebo si lakovat nehty. Každý má 
přeci svůj styl a pokud si někdo radši vezme džíny 
a mikinu nemá právo někomu jinému říkat, že 
volba sukně je špatná. Ženy přeci také nosí saka a 
obleky a neříkáme jim, že je to nevhodné. 
Tohle všechno je jenom velmi málo o nevýhodách 
pro všechny zúčastněné strany v tomto 
patriarchálním světě, který se odmítá vyvíjet s tím, 
jak se vyvíjí i lidstvo samo. A přesně to se 
feminismus snaží změnit.

Jak a proč je dobré se stát feministkou/tou/ty?
Myslím, že tyto otázky určitou odpověď nemají. Já 
osobně jsem k feminismu přišla jako slepý k 
houslím, když jsem viděla upoutávku na film 
Sufražetka a chtěla jsem zjistit, kdo vůbec 
sufražetky byly, a dopracovala jsem se až k 
feminismu a objevu, že asi feministka jsem. Abych 
byla zcela upřímná, když jsem s feminismem 
začínala, tak mi bylo asi třináct a mnoho jsem 
nevěděla. Hlásala jsem, že chci rovnost, ale byla 
jsem schopná kritizovat jiné ženy a mít názory na 
věci, kterým jsem nerozuměla ani za mák. Musím 
říct, že moje dnešní já se stydí, když si vzpomenu, 
že jsem, kdy byla schopná říct, že ženy, co mají sex 
před manželstvím jsou špatné, nebo, že potrat by se 
neměl podstupovat v případě, že žena měla 
nechráněný sexuální styk (jako bych tenkrát věděla, 
jak interrupce fungují a jak moc psychicky 
vyčerpávající musí být i bez lidí, co si myslí, že o 
tom ví všechno jako jsem byla já). Chci tedy říct, 
že feminismus není něco, o čem víte všechno hned 
přes noc, a že v momentě, kdy řeknete, že jste 
feministi, jste svatí a máte automaticky dobré 
názory na všechno. Znamená to, že máte zájem se 
o tyhle věci zajímat a učit se každý den něco 
nového a třeba jednou za čas přeformovat svoje 
názory, když si vyslechnete, jak to s určitými věcmi 
doopravdy je. Také chci říct, že je úplně jedno, jak 
se stanete součástí feminismu. Koneckonců můžete 

Feminismus 101
Daniela Mičanová, 2.D

Feminismus je boj za ženská práva je definice 
na Wikipedii, která je dnes minimálně 

neúplná. Toto hnutí je velice individuální, jelikož je 
ovlivněno mnoha faktory např. (věk, původ, vliv 
vrstevníků, ...). Feminismus byl při svém vzniku 
boj za volební právo a více možností pro ženy. 
Dnes už je daleko komplexnější a jeho hlavní 
pointou je, že by úplně všichni měli mít stejná 
práva a možnosti nehledě na pohlaví, sexualitu, 
barvu pleti a další. 
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souhlasit s feminismem, jeho pointou a vším okolo a mít i stejné názory, a přesto se feministy nenazývat.
K druhé otázce proč – tedy, vlastně jenom protože vy sami chcete. Pokud vás toto téma zajímá a zajímají 
vás problémy týkající se feminismu a prostě tak nějak cítíte, že právě tohle byste chtěli. A navíc, říkat o 
sobě, že jste feministi, není nic závazného. Kdykoliv si to můžete rozmyslet a vrátit se do dob před 
feminismem. A o tom to přeci je. O duševní či fyzické svobodě, i o svobodě myšlení a vyjadřování se. 
Feminismus dal mnoha lidem hlas, když ho potřebovali a určitě tu bude, aby i vám dal hlas a pomohl vám. 
Pokud by vás náhodou feminismus zaujal a nevěděli jste, kde začít, ideální knížka pro vás bude Feministky 
nenosí růžovou a jiné lži. Je sestavená z reálných příběhů několika žen z různých prostředí, které vypráví, 
jak se k feminismu dostaly, proč se pro něj rozhodly, co pro ně znamená. Myslím, že začít touto knihou je 
nejlepší. Je nenucená a opravdová. A pokud pro vás kniha není ideální, doporučila bych cestu přes 
instagramový účet jménem JsemFeministka, kde najdete všechno stručně, přehledně a hezky řečeno.

Na závěr bych chtěla podotknout, že ani tak nezáleží na tom, jestli jste feministé, ale je důležité, abyste se 
vůbec zajímali. Protože první krok k nápravě našeho světa od společenských problémů až po klimatické 
změny, je začít se zajímat a neignorovat všechno jenom proto, že si myslíme, že se nás to nedotýká 
osobně. 
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Stravování
Zavřením škol jsme začali trávit většinu našeho 
času doma, za počítačem při online hodinách. Pro 
ty odhodlanější z nás to mohla být výhoda, 
příprava výživného a zdravějšího jídla z pohodlí 
domova, ale pro ostatní spíše nevýhoda. Dlouhé 
dny za počítačem už po nějakých dnech omrzí a 
stanou se z nich prakticky stejné dny, při kterých 
odejde i chuť si připravovat jakékoli výživné 
pokrmy, protože často také jejich příprava zabere 
dost času a když je to každý den, nechce se nám. 
Existuje ale spousta chutných, výživově 
hodnotných a zdravých receptů, které nám mohou 
zabrat i pouhých 15 minut. Nebojme se zkoušet 
nové věci a nebojme se začít právě teď. Vždycky 
někde musíme začít, ať je to kdy je to. Na zdravé 
stravování není nikdy pozdě. Nejen kvůli 
vyrýsovaným postavám, ale i kvůli našemu 
psychickému a fyzickému zdraví.

Zdravý životní styl během lockdownu
Vendula Gráfová, 2.C

V době, kdy jsou mnozí z nás zavřeni většinu 
dne doma, nemáme motivaci často téměř k 

ničemu. Postrádáme společnost, a právě i již 
zmíněnou motivaci. Mnoho faktorů ovlivňuje naši 
motivaci pozitivně i negativně. Ponechme teď 
stranou ty negativní a zaměřme se na ty pozitivní. 
Co nám může dodat pořádnou dávku motivace? Co 
nás dokáže donutit začít dělat to, k čemu se 
nedokážeme dokopat?

Motivace

Sociální sítě
Přestože sociální sítě jsou jedna z nejnáročnějších 
záležitostí při pohledu na psychické zdraví, musíme 
jim ale nechat, že nás mohou ovlivňovat i 
pozitivním způsobem. Sdílením své reálné cesty 
můžete přimět i někoho jiného vzchopit se a začít 
svoji cestu za úspěchem. Mnoho z nás se 
vymlouvá, že neví, jak a kde začít, bojí se selhání a 
neúspěchu nebo, že na to nemají čas. Pomocí 
sociálních sítí však může odhodlaný člověk přimět 
a namotivovat hned několik dalších lidí, kteří se 
ještě na svou cestu nevydali.
Důležitou a velikou podstatu ale tvoří realita a 
reálný obrázek. Na sociálních sítích je hodně falše, 
která dokáže člověka ovlivnit i negativně. Pokud se 
chceme motivovat, ukažme reálnou stránku věci.

Lidé
Kamarádi, rodina, známí, ale i lidé, které třeba 
vůbec neznáme z reálného života (influenceři, 
známí známých, …) nám mohou pomoci s 
motivací.
S námi blízkými můžeme probírat naše začátky, 
které nikdy nejsou jednoduché (a je potřeba s tím 
počítat) a pomáhat nám s udržováním režimu 
důležitého pro naše cíle a úspěchy. 
S influencery, a nám z reálného života neznámými 
lidmi, se vracíme zpět k sociálním sítím… Pomocí 
jejich zajímavých zpracování se nám mohou otevřít 
oči způsobem, jakým jsme ani nevěděli, že to jde. 

My sami
O ostatních lidech jsme si tu napsali dost, je 
potřeba se zaměřit také na sebe sama. Každý z nás 
by měl mít schopnost motivovat sám sebe. 
Zaměřme se na svůj cíl, proč děláme, co děláme. 
Vzpomeňme si, proč to chceme a proč jsme začali, 
poslouchejme sami sebe a když jsme unavení, 
povolme a dejme si pauzu, starejme se o sebe 
nejlépe jak můžeme a dbejme o sebe. Hecujme se a 
přemýšlejme, ale hlavně: užívejme si svoji cestu, 
protože až budeme u cíle, bude to právě ta cesta, 
kterou jsme ušli a jsme na ni pyšní. Mějme sebe na 
1. místě, milujme se, odpouštějme si své chyby a 
špatná rozhodnutí při naší cestě a pracujme na 
sobě. 
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Pohyb
Se zavřením škol se ale v době lockdownu plošně 
uzavřela i sportoviště, pozastavily se tréninky u 
sportovců a zavřely se posilovny. V kombinaci s 
několika hodinami denně za počítačem to není 
úplně „super“ pro naše kondičky a pohyb. Zde je 
motivace obzvlášť důležitá. Začít je pro některé až 
většinu z nás obzvlášť složité, ale vytrvat a zůstat v 
režimu je ještě složitější. 

V tomto ohledu je velmi důležité dělat to, co nás 
baví a naplňuje. Je potřeba pohyb brát jako zábavu 
a koníček, ne jako nutnost nebo denní rutinu beze 
smyslu. Cvičící videa na YouTube od různých 
fitness trenérů a fitness trenérek, workout plány 
nebo běhání nejsou jediná cesta. Jakákoli forma 
pohybu se počítá, není potřeba se doma vysilovat u 
videa Pamely Reif, když nás to nebaví. Je potřeba 
najít sám sebe a hýbat se způsobem, který nás baví 
a ke kterému se budeme pravidelně vracet rádi.
Pokud nás něco baví, je větší šance, že u toho 
vytrváme. 
Jestli je ale něco podstatná součást pohybu, je to 
poslouchání sebe samého/samé. Pokud se na dnešní 
trénink necítíme, není nám dobře, něco nás bolí, 
jsme obzvlášť unavení, nebo nám ten den není 
dobře z psychického hlediska, není dobré se 
přemáhat. Nikdy. Není na škodu si dát místo toho 
něco dobrého, napustit si horkou vanu, jít se projít, 
podívat se na film, nebo si číst naši oblíbenou 
knížku. Nepřetěžujme se, není potřeba každý den 
tvrdě dřít. Je potřeba si i čas od času odpočinout! 
Nastavme si režim podle toho, jak nám to vyhovuje 
a postupně ho můžeme upravovat. 
Poslouchejme sami sebe a dělejme vše pro své tělo 
a duši.

Selfcare
Poslední zde popsaná podstatná součást našeho 
režimu v této těžší době je selfcare. A to různou 
formou. Mnoho z nás ji často úplně vypouští, ale to 
není dobře. Pečovat o sebe po tréninku, náročném 
dni nebo po ránu je samozřejmě důležité.
Muže jít o protažení po tréninku, pleťovou rutinu 
po celém dni, různé formy odpočinku (filmy, čtení, 
čas s kamarády nebo rodinou, …), uklízení, nebo 
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pomoc druhým. Nezapomínejme na tuto 
podstatnou část našeho dne, režimu, života. Jednou 
nám to naše tělo a duše vrátí.



(Ne)mocný sport
Denisa Němcová, 2.D

Určitě jste všichni zaznamenali, že v posledním 
roce byl sport a vše kolem značně omezeno v 

důsledku COVIDu. Rušily se soutěže a turnaje, 
zavírala se sportoviště, sportovci neměli ideální 
podmínky k trénování, děti nemohly řádně cvičit a 
sportovat a vše se neslo v takovém “línějším“ 
duchu. Silně ale věřím, že každý z nás si přece 
jenom našel nějaký způsob, jak zůstat s pohybem v 
kontaktu a jak se říká: “Neusnul na vavřínech.“ 
Mohli jsme například využít různých cvičících 
videí a účtů na internetu, chodit ven do přírody 
nebo se většina z nás mohla zapojit (dokonce 3x!) 
do GULZí ZdravoVýzvy.

Událo se toho tolik, že kdybych měla všechno 
vypisovat, tak mi ani nebude stačit místo, a navíc 
by vás to začalo po chvilce nudit, protože ne 
všichni jsou takoví fandové sportu, jako já. Myslím 
si tedy, že bude stačit jen “povrchová“ informace. 
Přesto bychom si něco málo přece jenom měli říct 
o letošní olympiádě, protože je to jedna z 

Přestože to nikdo z nás neměl jednoduché, i tak 
naši sportovci dosáhli úžasných výsledků. 
Například naši fotbalisté zaznamenali obrovský 
úspěch už jen tím, že se dostali do vyzařovacích 
bojů na EURU 2020, kde bohužel ve čtvrtfinále 
podlehli Dánsku 1:2, ale přesto odjížděli domů s 
úžasným výsledkem a nejlepším střelcem EURA 
Patrikem Schickem, který, stejně jako portugalská 
hvězda Cristian Ronaldo, nastřílel 5 gólů, a 
dokonce jeho 2. gól proti Skotsku, vypálený ze 
vzdálenosti 49,7 metrů, zvítězil na konci turnaje v 
anketě o nejhezčí gól mistrovství Evropy.

největších sportovních událostí tohoto roku a jak 
asi všichni víme, nějaká medaile pro Českou 
republiku přece jen cinkla.

Pro Česko byly tyto hry nejúspěšnější v historii. 

Překonali totiž rekord z Londýna 2012 a z Atlanty 
1996 o jednu stříbrnou medaili.
Zajímavostí těchto olympijských her bylo hned 
několik: byly přesouvány o rok a vše se muselo 
řídit proticovidovými opatřeními a poprvé v historii 
se jich mohl účastnit první transgender sportovec. 
Jednalo se o novozélandskou vzpěračku Laurel 
Hubbardovou (43). Celá tato situace budila 
poměrně velké rozpaky, ale jelikož Hubbardová 
splnila podmínky účasti, jela na LOH jako 
plnohodnotná sportovkyně v kategorii nad 87 kg, 
přestože ještě v roce 2012 závodila jako muž. 
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Pevně doufám, že tento rok bude sportování snazší, 
a že si budeme užívat pohybu naplno! Pokud by 
bylo sportování zase omezené, tak věřím, že 
najdeme společně způsob, jak dělat to, co nás baví 
dál! Protože, jak jsme zjistili v posledních 
měsících, sportovat se dá kdykoliv a kdekoliv, tak 
jen do toho!



Cestování v době koronavirové
Gabriela Poláková, 2.C

Z volného cestování k antigenním testům, očkování a karanténě?

Rok 2020 měl být plný zábavy, dobrodružství, 
poznání a odpočinku. Stejná očekávání byla i 

pro rok  2021. Místo toho přišel Covid a lidé se 
začali bát. Zavřely se hranice a naše plány byly 
ztracené. Nikdo nemohl předpovídat, co se stane 
dál.

Kurz angličtiny v zahraničí, dovolená u moře, 
návštěva kamarádů ve Španělsku, procestování 
nových neobjevených zemí… To vše byly plány, 
které se několikrát posunuly a pak zrušily. Mé (a 
mnoho dalších lidí) prázdniny zůstaly v Česku a 
okolních státech. Došlo mi, že nemusím jezdit 
tisíce kilometrů daleko, abych objevila krásu 
přírody… stačilo navštívit Krkonoše.

KRKONOŠE (16. – 18.7.2021)
1. den 
Je patnáct hodin a my s mamkou parkujeme v Peci 
pod Sněžkou a čekáme na Taxi Pec, který nás 
vyváží na Luční boudu. Máme připravené i roušky, 
ale když vidíme, že je ostatní nemají, tak je 
necháváme v batůžku. Jedeme! Krásný výhled!!! 
Všude jen hory, zeleň a takový klid. 
Od našeho penzionu jsem očekávala krásné 
výhledy a menší pokojíky. Ale rozhodně jsem 
nečekala SAUNU, VÍŘIVKU, VELKÉ POKOJE S 
VANOU, RESTAURACI S LUXUSNÍM 
JÍDLEM… Když jsme přijeli, museli jsme se 
online zaregistrovat a podepsat, že máme všechny 
potřebné dokumenty. Testy nám nekontrolovali. 
Všechno je tady online. I jídlo v restauraci si 
musíme objednat přes mobil. Samozřejmě lidi s 
horšími mobily číšníci obcházejí. 

Ještě jsem se z toho ani nevzpamatovala a 
vyrážíme na výlet. Procházka ke Sněžce dobrá, ale 
ten kopec na Sněžku? Většina lidí během cesty 
nahoru zastavuje, jsou najezení… to my rozhodně 
ne. Ale zvládli jsme to! A já poprvé vyšlapala 
nejvyšší horu ČR. Motá se mi hlava, jsem z toho 
všeho mimo, tak jdeme zpátky do restaurace. 
Dáváme si kuřecí prsa a ratatouille. Povídáme si a 
vymýšlíme plány na další den. Pán, který tu 
pracuje, říká, ať rozhodně nikam zítra nechodíme, 
že má lít jako z konve. Máme prý jít do sauny… 
Ale to nejsme my. 
Celkem: 8 km

2. den
Je asi 8 hodin ráno a vstávám. Strejda už je vzhůru, 
ale mamka spí. Strejda si z nás dělá srandu, že 
spíme dlouho a že jsme spáči (teda hlavně já). 
Jdeme na snídani, já si dávám rohlík a tunu ovoce 
(nějaké ovoce jsem si ukradla na horší časy). 
Mamka má jen vajíčko a zeleninku. Ani nevím, co 
měl strejda, snědl toho tolik, že jsem si ani 
nevšimla, co zrovna jedl. Venku je doopravdy 
hnusně, mlha, prší. Ale strejda říká, že jdeme, tak 
jdeme. Mám spoustu energie. Nikdo kolem nás. 
Šlapeme si to hezky po rovině a najednou nějak do 
kopce, trochu víc do kopce, no dobře do velkého 
kopce. Já se ale celou cestu směju, protože 
nevidíme, jak ten kopec vypadá, takže nevíme, jak 
dlouho ho ještě půjdeme. Nakonec vidíme 
kapličku, kde si děláme spoustu fotek a 
pokračujeme dál. Celou cestu jim povídám o svých 
zážitcích. Smějí se mi. 
Jsme u Výrovky. Vymýšlíme, co dál, protože má 
pršet až od patnácté hodiny. Takže JSEM 
VYMYSLELA, že půjdeme ke Grohmanově boudě 
a dál po zelené do Pece. Nádherná cesta to je, není 
tady skoro nikdo a jde se krásně. Pořád hledáme se 
strejdou borůvky, které nemůžeme najít. Došli jsme 
k nějaké silnici, kde jsem se hrozně moc naštvala, 
že to je silnice. Máme jít po lesní cestě… Nemáme 
na vybranou a jdeme po té silnici.

Zastavujeme a dáváme si jídlo. Strejda mi nabízí 
jablko, prý aby mi nedošla ovocná energie. 
Vymýšlíme, že bychom mohli jít k vodopádu. 
Mamka běží a my se strejdou se jí snažíme dohnat. 
Musíme být do patnácti hodin v Peci, protože tam 
přijede Taxi Pec a bude bouřka. Jdeme rychle… 
Hodně rychle. A hlavně z kopce. 
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cestu pořád opakuju, že bych to fakt nechtěla jít 
nahoru. Mamka se strejdou už mě přestali 
poslouchat. Strejda z kopce běží jako o závod a 
mamka se plíží velmi pomalu, já jdu uprostřed. 
Jsme v Peci. A teď to vidím…salát Caesar za 299 
Kč! Vyskočím metr vysoko a mluvím o tom další 
dva dny.  Přijíždí Taxi Pec a jedeme na Luční 
boudu. Sedíme venku, je patnáct hodin a neprší. 
Dáváme si svačinu. 
Rozhodli jsme se jít ještě okruh ke Sněžce. Jdeme 
zase docela rychle. Mám energii. Děláme si 
spoustu fotek, zase všechny poučuji svými moudry 
(a všechny to samozřejmě baví). Začaly padat 
kapky, pak větší kapky, no a pak velké kapky. 
Bereme si pláštěnky, já zase v euforii a běžíme 
domů. 
Od 18 hodin máme zamluvenou saunu, do té doby 
jsme na pokoji. Sauny jsem se hodně bála a nebyla 
jsem připravená. Musela jsem si pořád ověřovat 
fakta… „Je to zdravé?“ „Neudusím se?“ „Jak 
dlouho tam mám být?“ Je to zdravé, neudusila jsem 
se, byla jsem tam tak 15 minut a přežila jsem. 
Jdeme na večeři. Já mám kuře s bramborami, 
mamka kuře a strejda guláš. Popíjejí víno a já 
okurkovou limonádu (zamilovala jsem se do ní). 
Jdu dříve spát.
Celkem: 20 km

3. den
Noc byla velmi rušná… Měli jsme budík na čtyři 
hodiny ráno, kdyby bylo hezky, vstali bychom a šli 
na východ slunce. Probudila jsem se o půlnoci, 
déšť byl tak hlasitý, jako jsem ho ještě nikdy 
neslyšela. Další probuzení proběhlo ve čtyři hodiny 
ráno, kdy nám zazvonil budík. Strejda šel k oknu a 
já se začala smát, že asi nikam nepůjdeme, protože 
hodně prší. Další budíček byl v sedm hodin ráno, a 
to na snídani. Vstali jsme, zabalili si. Já nesu jídlo a 
svoje oblečení. Využila jsem tuhle taktiku, aby na 
mě museli čekat, protože mám to nejdůležitější. 

Ke snídani mám jogurt s musli, tunu ovoce a 
kávičku. Mamka má ke svému vajíčku a zelenince i 
chleba. Strejdu znovu nepočítám. Loučíme se s 
překrásným pokojem, výhledem a skvělým jídlem. 
Jdeme Weberovou cestou dolů po kamenech. Cesta 
mě baví, je velmi dobrodružná. Všichni jsme 
minimálně 20krát uklouzli, ale pokračujeme. Jdeme 
docela pomalu. Hlavně když stojíme před 
obrovskou kaluží a přemýšlíme, jak ji obejít. Ze 
začátku bylo zataženo, teď už svítí sluníčko. Dole u 
Bílého Labe jsme se na chvíli zastavili. A jdeme do 
kopce na Špindlerovu boudu. Šla jsem napřed, 
přemýšlela o různých věcech a pak mi došlo, že za 
mnou nikdo nejde. Čekala jsem a pořád nic… Tak 
jsem šla dál a hrála hru „oni mě nechytí“. Běžela 
jsem jak o závod. Do kopce!! Nemohla jsem ani 
zdravit lidi, jak udýchaná jsem byla. Pak mě, ale 
chytili. Strejda zapískal na svou píšťalku, která má 
odhánět medvědy a já musela počkat. To je teda 
kopec. Snažím se zdravit lidi a usmát se na ně, ale 
spíš vypadám, jako kdybych právě vyšla z vězení, 
kde mě mučili. 

Vodopád se jmenuje 
„Temný vodopád“. 
Děláme si srandu, že to 
zní velmi vážně, ale ten 
vodopád fakt není 
vážný… ale moc 
roztomilý! Šli jsme k 
němu po takové velmi 
strmé cestě, ale my šli 
dolu. Chudáci ti, kteří to 
museli jít nahoru. Celou 

Na Špindlerově boudě odpočíváme. Děláme si zase 
spoustu fotek, povídáme si a jdeme dál. Zase 
kopec!! Jdeme pomalu, děláme fotky a mně se jde 
dobře, i když je to velký kopec. Mám ráda kopce, 
ale vadí mi při tom poslouchat můj dech, 
znervózňuje mě to. Došli jsme nahoru. Teď už 
jenom po hřebenovce. Je tady taková divná cesta, 
je tady hodně velkých kamenů, které kloužou. To 
by nebyl výlet, kdyby tady někdo neuklouzl a ten 
někdo byla samozřejmě moje maminka. Naštěstí 
má silné ruce, které jí zachránily před bahnem. 
Dáváme si oběd. Výhledy jsou tady krásné. 
Přeskakujeme kaluže a já se divím, jak to že strejda 
skáče tak daleko? Tak to musím zkusit taky. Skáču 
a padám. Směju se. Ale naštěstí mám taky silné 
ruce jako maminka, takže se držím. Strejda se mi 
směje. 

U Sněžky je spoustu lidí, tak radši jdeme rychle 
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dolů do Pece. Sbírám po lidech odpadky a nadávám. Cesta dolů nám trvá dlouho, je vedro a vše klouže. To 
ne!!! BORŮVKY! Konečně! Jdeme dolů a jíme borůvky. Hned nám to jde rychleji. 
V Peci se zastavujeme ve velmi hezké restauraci. Já mám děsnou chuť na jablko. Vidím jablko ve vitríně. 
Dávám si jablko. Paní se na mě kouká a ptá se „Myslíte jablkový džus?“. Já: „Nene, chci prosím celé 
jablko“. Kouká na mě jako, kdybych se zbláznila. Trvá jim to hrozně dlouho, asi mají záchvat smíchu. Ale 
nakonec jídlo donášejí. Mé jablko je na talířku. Dostala jsem k tomu i nůž (nůž na mazání másla). Držím 
smích.  A pak vybuchnu. Záchvat smíchu. Mamka se strejdou jsou na tom podobně. Jím si spokojeně svoje 
jablíčko. Pak přichází paní, říkám jí, že mi to moc chutnalo. Paní si ze mě dělá srandu a říká: „Hlavně to 
jablko, že? My jsme rádi, že jste si ho vzala, on by ho stejně nikdo nejedl“. Směju se a děkuji. 
Jdeme rychle pro auto a jedeme směr Praha. Hned usínám. Loučíme se se strejdou a jedeme domů. 
Celkem: 24 km

Doopravdy není nutné jezdit daleko, abychom si užili krásnou dovolenou. Krása je všude kolem nás. Byl 
to úžasný víkend a určitě se do Krkonoš ještě vrátím. 
Cestování není o neustálém stresu. Je o zábavě, dobrodružství a nezapomenutelných zážitcích (dobrých, 
špatných i vtipných). Proto moc děkuji za tento výlet, kde jsem si uvědomila, že stačí málo k radosti.
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Fotografická soutěž pro studenty španělského jazyka
Marína Sekyrková, 2.C

V loňském školním roce proběhl na našem 
gymnáziu 1. ročník fotografické soutěže pro 

studenty španělského jazyka. Do soutěže se mohli 
všichni zapojit zasláním fotografií, které souvisely 
s matematikou. Mezi přihlášenými bylo 15 našich 
spolužáků z 1., 2. a 3. ročníků. Všechny přihlášené 
fotografie byly zveřejněny na Facebooku naší 
školy. Své favority jsme mohli podpořit „lajky“. 
Celé hlasování probíhalo od 5.4. do 16.4.2021. 
Vyhlášení a předání cen vítězům se uskutečnilo 
23.6.2021. Vítězkou se stala Tereza Suski, 
studentka bývalé 2.A, která nám poskytla rozhovor.

Kde byla fotografie pořízena?
Fotografii jsem vyfotila ve vesnici, kde bydlím. 

Použila si do soutěže nějakou svoji starší fotku 
nebo si hledala námět dle zadání soutěže?
Fotku jsem pořídila přímo pro zaslání do soutěže.

Jak se tvoje výherní dílo jmenovalo?
Své dílo jsem pojmenovala Vertical de pájaro 
(Perpendiculares y pararelas – Kolmice a 
rovnoběžky). 

Do soutěže si celkem poslala 5 fotografií. Líbila 
se ti ta výherní nejvíce?
Ano, líbila se mi nejvíce, přišla mi nejzajímavější.

Tereza Suski – Vetical de pájaro

21

Tímto ještě jednou mockrát děkuji Tereze za krátký rozhovor. Gratuluji k výhře za celý tým redakce Chaos.



Ztrouchnivělé škatulce
Anna Lauermannová, 2.A

Oklika oklika je to jen vzdor
Výmluva výmluva na hard rockovej vzor
Jak smítko v kelímku, kamínek v kravinci
Já nejsem z obliga, možná tak v blázinci

Škatulko škatulko s rozbitou úchytkou,
jsi naším vězením, travičem i úchylkou

Klepu ti na dveře ze druhé strany 
Chtěl jsem tě podpálit, ošálit, zmást

Ty ale neslyšíš, nevnímáš všechny mé snahy
a já stromy přes cestu bych musel si klást

Šuplíku šuplíku s nefunkční drážkou,
zkoumám louky, les i ves

tou malou klíčovou dírkou, 
co vyhloubil červotoč, když světlo sem nes

A co, když maj pravdu?
Co, když není radno s rolí si hrát?

Jinak máš oponu z prostěradla 
a kulisy sežral ti drak

Kulisáci moji, herci, režiséři, cvoci,
vždyť vo co de? Pojďme si hrát!

Co když nám opona lítá po parketách a pletem role?! No vždyť nás znáš
Hlavně, když můžem se smát
A Pandořin šuplík zůstane náš
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Objektivem

Terezie Bláhové, 4.A
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