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Zas ten Úvodník…
Nedělní podvečer, 19:41, sedím u PC, Heuréka
(až na titulní stranu a korektury) dokončena, začíná
mi hrát song Breathless od Shayna Warda (omg, jak
to můžu poslouchat, popojedem, Rammstein, inu,
ucházející…) Sedím na židli a čučím do monitoru
jak pět na tři (díky, paní profesorko Zahradníková)
a přemýšlím jak napsat fakt úvodník na úrovni,
prostě s koulema. A jako obvykle mě nenapadá nic,
jen obvyklá snůška keců typu: máme tu další měsíc
a s ním novou Heuréku… Nezbývá mi nic jiného,
než se inspirovat u konkurence. Dobře, to jsem
přehnal, spíš u vzorů typu Týden, Mladá fronta atp.
Hmmm, koukám, že pánům velkým šéfredaktorům
se taky nedaří být ve svých úvodnících nějak
třeskutě originální. Většinou píšou nějaký svůj
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názor na téma daného periodika. V tom je háček,
to neklapne, jelikož, já, malý šéfredaktor, jsem
na schůzi redakce zapomněl určit nějakého
šťastného redaktora, jenž by napsal téma. Tak jsem
tedy téma napsal sám. A myslím si, že tam je mého
osobního názoru až až, proto se s ním už raději
nebudu tasit zde. Asi si dám pauzičku, třeba mě
osvítí duch svatý. Ó, Scooter – Lighten Up The Sky,
tak při této pecce mě přece musí něco napadnout!
Noták, mozku, přemýšlej… Hele zpráva na icq,
kdopak nám píše? Miras: Andy, tak večer, přijď,
kalíme. Vysvobození, kašlu na úvodník... Jde se!
Příjemné počteníčko Vám přeje
Ondra Bendl, šéfredaktor

Přírodovědná liga

Celkové pořadí Přírodovědné ligy 2008/09 po skončení základní části
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.- 6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Jméno
Stanislav Phan Dai Cuong
David Friček
Martina Fejfarová
Václav Pilař
Pavel Brodský
Tereza Janatová
Jan Šorf
Vojtěch Tázlar
Kristýna Voráčková
Lucie Pospíšilová
Lukáš Fára
Lenka Šulcová
David Broul
Michalea Sehnalová
Jaroslav Moravec
Jan Horák
Jan Drbohlav

Třída
3.G
4.G
2.G
4.G
kvinta
sekunda
3.G
sekunda
kvarta
2.G
1.G
2.G
sekunda
3.G
sekunda
4.G
4.G

Body
1009
992
983
955
910
910
845
818
778
697
645
594
583
577
571
566
537

Tučně označení soutěžící překročili metu 500 bodů,
jsou úspěšnými řešiteli Přírodovědné ligy 2008/09
a na slavnostním vyhlášení výsledků soutěžního
ročníku dne 29.4.2009 obdrží diplom a věcnou cenu.
Je jich celkem 17. Další soutěžící označení kurzívou jsou
účastníky exkurze Přírodovědné ligy do IQ parku
Liberec, která se koná 29.4.2009 bezprostředně
po slavnostním vyhlášení. Exkurze tak bude mít 30
účastníků.

Skončila základní část letošní
Přírodovědné ligy
V úterý 17. března skončila 8. kolem základní část
letošní Přírodovědné ligy. Musím se přiznat, že jako
koordinátor soutěže jsem měl před letošním
ročníkem tak trochu obavy. V minulých dvou letech
totiž opustila ligu řada velmi kvalitních soutěžících,
a to z prostého důvodu: ukončili studium na naší
škole nebo dospěli do maturitního ročníku,
kdy přichází přece jen řada jiných starostí než tato
soutěž. Ligu tak ve srovnání s loňským ročníkem
opustilo plných 20 soutěžících! Jaké však bylo mé

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Kateřina Václavková
Dagmar Nosková
Romana Tóthová
Jan Šmidrkal
Kristýna Haltufová
Hana Dobrá
Radek Ostrčil
Jiří Kodym
Markéta Fojtová
Veronika Nguyen Hai Vy
Žaneta Stradiotová
Alena Koubová
Jan Honců
Marek Komárek
Lenka Kohoutová
Pavel Trybenekr
Petr Blažek

3.G
3.G
oktáva
kvinta
1.G
1.G
4.G
1.G
2.G
sekunda
1.G
2.G
1.G
1.G
1.G
oktáva
tercie

495
476
444
421
403
344
313
304
247
238
227
215
203
175
99
90
86

Kategorie Junior
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jméno
Tereza Janatová
Vojtěch Tázlar
Kristýna Voráčková
David Broul
Jaroslav Moravec
Veronika Nguyen Hai Vy
Petr Blažek

Třída
sekunda
sekunda
kvarta
sekunda
sekunda
sekunda
tercie

Body
910
818
778
583
571
238
86

překvapení, když se během letošního soutěžního
ročníku objevilo 21 nových soutěžících, a to nejen
ze všech tříd čtyřletého gymnázia, ale i ze sekundy
a kvarty a dokonce z maturitní oktávy. Jen prima,
sexta, septima a SOŠPg zatím cestu k lize
nenacházejí, ale není všem dnům konec… A tak měl
nakonec letošní ročník o 3 soutěžící více než
loňský! Navíc se o 1 soutěžícího zvýšil i počet
úspěšných řešitelů a o dva počet řešitelů nad 200
bodů.
Josef Křeček
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3

4

Duel

Mgr. Jana Knapová vs. Vašek Boch
1. Co mají společného
mraky a ženský?
Ježišmarjá, nějakou
odpověď vtipnou, jo?
No, dokážou potěšit
i naštvat. Není to
jednoznačné…
2. Některé měsíce mají
30 dní, některé zase 31
dní. A kolik měsíců má 28 dní?
Samozřejmě únor, ale nejméně dní má červenec
a srpen, pro mě… Chápeš? Jako že jsou rychle
pryč…

1. Co mají společného
mraky
a ženský?
Řekl bych, že asi nic…
2. Některé měsíce
mají 30 dní,
některé zase 31
dní. A kolik měsíců
má 28 dní?
Jeden.
3. Kdo je nejbohatším člověkem na Zemi?
Asi Gates…

3. Kdo je nejbohatším člověkem na Zemi?
Asi Gates. A jinak, jak se to vezme… Ale co se týká
peněz, tak Gates.

4. Farmář měl 17 ovcí. Všechny kromě devíti mu
zemřely. Kolik jich teď má?
Jasně že 9.

4. Farmář měl 17 ovcí. Všechny kromě devíti mu
zemřely. Kolik jich teď má?
To je blbě podaná otázka, je nesprávně
zformulovaná – místo všeobecného kvantifikátoru
by tam měl být částečný…

5. Čeho je ICQ zkratka?
I seek you. Instant messaging služba.

5. Čeho je ICQ
zkratka?
Sic ICQ používám,
ale zkratku nejsem
schopna dešifrovat.

6. O kolik gólů porazila česká fotbalová
reprezentace Slováky v kvalifikaci
na MS 2010?
Fotbal nesleduju.
(nejen) správné odpovědi naleznete
Myslím, že o jeden nebo
na webu: www.heureka.wg.cz
o dva.
7. Kolik dvoukorun je v tuctu?
Asi šest.

6. O kolik gólů porazila česká fotbalová
reprezentace Slováky v kvalifikaci na MS 2010?
Tak to nevím. Teda, oni hlavně prohráli. Pak tu
odpověď nějak učeš…

8. Co je to biomasa?
Směs biologického odpadu. Získává se z ní metan,
který se potom spaluje.

7. Kolik dvoukorun je v tuctu?
12:2=6

9. Proč byl Barack Obama v Praze?
Asi kvůli ekonomický krizi.

8. Co je to biomasa?
Biologický odpad. To je oficiálně. A neoficiálně to je
páchnoucí, hnusné… cosi…

10. V kolikátém čísle Heuréky vyjde tento Duel?
No, jelikož tu Heuréku zrovna dáváme do kupy,
tak asi v sedmém, protože to je napsaný v názvu
souboru. A když to je špatně, tak to Ondra napsal
blbě…
Ondra Bendl, septima

9. Proč byl Barack Obama v Praze?
Myslím, že Michelle potřebovala „vyvětrat“ svou
jarní garderobu a Barack byl elegantním doplňkem
:-) ;-)
10. V kolikátém čísle Heuréky vyjde tento Duel?
V pětce???
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Anketa

Co bys dělal/a, kdyby…
Opět uplynul měsíc a já jsem se již tradičně vydala na lov nebohých duší, které by mi odpověděly na anketu.
V tomto měsíci dubnu jsem se zaměřila na situace, které by se nám v dnešní době klidně mohly stát.
Dotazovala jsem se na ně, protože by mohly i ohrozit náš život.
Nyní jsem se ptala osob z kvarty, 4.G, 3.A a paní profesorky Stopkové.
1.) Jsi sám/sama doma, je po 22. hodině a ty se pomalu chystáš spát. Najednou slyšíš, jak se někdo dobývá
do zámku. Jak si budeš počínat?
Osoba z kvarty: „ Pustím pejska.“
Osoba ze 4.G: „ Já mám pepřák. Otevřela bych a stříkla mu do očí.“
Osoba ze 3.A: „Ježiši to nevím. No...nevím, co bych dělala.“
Profesorka Stopková: „ To je teda dobrý, no. Rozsvítila bych světlo,
aby viděl, že jsem aktivní. A vyhrožovala bych mu.“
2.) Jdeš za bílého dne po přeplněném chodníku ve velkoměstě,
na zádech máš batoh s věcmi typu – klíče, peněženka, mobil…
Náhodou se intuitivně otočíš a vidíš, jak asi 16tiletý mladík má
ruku ve tvém batohu. Jaká bude tvá reakce?
Osoba z kvarty: „ Dostane ránu.“
Osoba ze 4.G: „Zeptám se ho, co to dělá.“
Osoba ze 3.A: „ Otočím se a dám mu facku.“
Profesorka Stopková: „ No, tak tvrdě zareaguju.“
3.) Jdeš večer domů a nalezneš peněženku. Otevřeš ji?
Ano nebo ne, popř. proč? Pokud jí otevřeš, zjistíš, že je
v ní částka 3000 Kč, různé kartičky a vizitky, ale žádné
údaje prokazující identitu majitele… Jak se doopravdy
zachováš?
Osoba z kvarty: „Půjdu na policii.“
Osoba ze 4.G: „ Dojdu na policii. Fakt.“
Osoba ze 3.A: „Opravdu? Donesu ji domů a dám ji matčině příteli. To je policajt.“
Profesorka Stopková: „Určitě půjdu na policii a nechám si potvrdit konkrétní částku. A pak se i sama budu pídit,
čí je.“
Nuže a co říci závěrem? Snad jen popřát štěstí, ať se nikdy neocitneme v těchto situacích…
Alice Kučerová, 4.A.

David Tran Huu opět úspěšný v soutěži Mladý Demosthenes
II. ročník celostátní soutěže v komunikačních
dovednostech Mladý Demosthenes už zná vítěze
krajských kol. Soutěž v komunikaci, kterou již
druhým rokem pro žáky II. stupně ZŠ a víceletých
gymnázií pořádá společnost FACE OF NEW
EUROPE, s.r.o. je v plném proudu. Vítězové
regionálních kol v obou věkových kategoriích se
během března mezi sebou utkali v lítém boji
o zlatou příčku nejlepšího řečníka kraje. Odborná
porota složená z pedagogů Moderátorské školy D3,
KČJL PF Univerzity Palackého v Olomouci a Institutu
progresivní komunikace rozhodla o těch,
kteří umění komunikace ovládají nejlépe. Do finále

tak z celkem 77 regionů z celé ČR postupuje 14
řečníků ve 2 kategoriích, kteří po absolvování
speciálního soustředění na Šumavě předvedou
svoje dosažené dovednosti nejenom před
odbornou porotou, ale i před zraky veřejnosti
a televizních kamer dne 14. května v Praze.
Po náročné celoroční přípravě, po přesvědčivém
vítězství v regionálním a posléze i v krajském kole
je opět mezi nejlepšími tercián David Tran Huu,
ač letos ve své kategorii (14 a 15 let) patří mezi
nejmladší. Tak ať ti to, Davide, 14.5. 2009 dobře
a přesvědčivě mluví, ať pro sebe a třeba zase
i pro naši školu něco vybojuješ…
debatní kouč Stanislav Bendl
Zakoupením Heuréky přispíváte na o.s. Místo
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Pohled z venčí
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Anketa

Sranina!
Původně měl tenhle text začínat slovem "hovnajs",
ale někteří by odhalili, že nejsem dostatečně
originální.
Důvodem vzniku tohoto textu byla nepochybně
nepřirozená míra zcela přirozeného exhibicionismu
v kombinaci s jedním velmi příjemným setkáním,
což zapříčinilo, že jsem napsal šéfredaktorovi
tohoto periodika. A jako šéfredaktor jiných
periodik, mimo jiné taky jednoho gymnaziálního,
jsem nabídl něco, s čím se teď tak trochu peru.
Ano, byl studentem stejného gymplu jako vy.
Obávám se však, že až na pár lidiček a zamalovaný
nápis Public enemy v té třídě ve druhém patře
v přístavbě nebo na žirafu, která léta prosvítala
tamtéž, nenajdeme moc společných témat –
prostě to je hrozně dlouho. (Bez ohledu na to,
ono vymalování, které nám bylo uděleno za trest,
bylo docela zábavné, nicméně pedagogický sbor se
usnesl na konzervativním pojetí učeben s laciným
argumentem, že se na to musejí dívat...) Ptejte se
pamětníků…
Takže
vzpomínkami
budu šetřit a rady
pro život by v tomto
textu byly stejně užitečné
jako automat na kondomy ve
Vatikánu, jak říkal Kryton
(nebo to byl Lister?). Na druhou
stranu bych měl zkusit alespoň vzbudit dojem,
že tento text bez ohledu na to, zda to je první,
nebo poslední příspěvek, by měl být "přínosný".
Naštěstí bych jedno téma měl – firma Bayer
vyhlásila letos již šestý ročník celostátní
fotografické soutěže EKOLOGIE V OBJEKTIVU.
Sice víme, že hlava našeho státu by byla proti,
ale kdybyste náhodou stejně jako řada ekoteroristů
měli pocit, že změny klimatu probíhají, tak své

snímky k tématu "Klimatické
změny - naše výzva" můžete
zaslat až do 14.8.2009. (Více
naleznete na internetu www.ekologievobjektivu.cz).
Při pohledu na webovou
adresu jsem si uvědomil,
že v době mého nástupu byla
počítačová učebna špičkově
vybavena počítači IQ 151 –
inteligentními radiátory, které byly připojeny
na televize Merkur (černobílé), takže se místo
informatiky dalo koukat na fotbal. Po roce
se objevili dva počítače XT s monochromatickými
monitory a pedagogům bylo, skutečně bylo, možné
vysvětlit, že viry se šíří po elektrické síti. Že jediná
ochrana proti virům je vůbec nezapínat počítače
do sítě (upřímně, dnes bych to neřekl jinak a lépe).
Fotografové starší 11 let zkuste porovnat své
fotografie a vydělat si 120 000,- Kč. Vítězné fotky
budou zvětšeny do obřích rozměrů a vystaveny
na prestižním místě v centru Prahy a v rámci
následné výstavy putující po celé ČR.
Největší problém každého editora je krácení,
doufám, že v tomto textu je řada vět,
které půjdou jednoduše vypustit,
kdyby to bylo potřeba.
Pište do Heuréky a držte
uzávěrky (moudrá to slova – pozn. šéfredaktora),
jinak sem budou přispívat "jiný" lidi. Je to váš
časopis, ne?
Kdybyste snad dočetli až sem, děkuji a klidně mi
napište, třeba o tom, co by vás zajímalo.
Konečně nepochybně si mě dokážete vygooglit,
jsem ten, co píše o počítačích a taky ten,
kdo pracuje jako volební manažer a zástupce
generálního sekretáře KDU-ČSL (nejsem ten
masér). Konečně Facebook máme všichni, ne?
Jaroslav Poláček (polacek@kdu.cz)

Velikonoce
Velikonoce jsou významným svátkem
křesťanů, kteří oslavují zmrtvýchvstání
Ježíše Krista.
Velikonoce se slaví každým rokem trochu jindy,
jelikož svátek připadá na neděli po prvním jarním
úplňku. Radovat se tedy můžeme v březnu
či dubnu. Velikonoční oslavy jsou také jakýmsi
přivítáním jara.

Dny před Velikonocemi mají vlastní názvy.
První je Zelený čtvrtek, pak Velký pátek,
Bílá sobota. Vše je ukončeno nedělí, kdy bývá
bohoslužba připomínající vzkříšení Ježíše
Krista.
I dnes je tento svátek velice populární.
V České republice ho slaví mnoho rodin.
Obyčejný člověk si ho představí především jako
den, kdy při pohledu z okna vidí děti s pomlázkou.

Zakoupením Heuréky přispíváte na o.s. Místo
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Pohled z venčí

Chodí od domu k domu a koledují malovaná
vajíčka, sladkosti a další dobroty.
Za Velikonoční symbol je považován beránek,
který v židovské tradici představoval Boží stádo,
jež vede Hospodin. Dalším symbolem je kříž,
jelikož Kristus byl odsouzen k smrti ukřižováním.
Zapomenout bychom neměli ani na nejčastěji

se objevující motiv Velikonoc - vajíčko. Jedná se
o symbol nového života, plodnosti a vzkříšení.
Lidé je podle tradice malují.

Lenka Košková, kvinta

Je asistovaná sebevražda správná věc?
Pojem eutanazie už jste určitě všichni slyšeli.
Říká se jí také asistovaná sebevražda, protože je
obvykle definována jako usmrcení na žádost
nebo ulehčení umírání. Z hlediska českého
trestního práva je tento proces nedovolený
a posuzován jako vražda. O jeho problematice se
diskutuje nejméně od 18. století a vždy vyvolávala
mnoho otázek a pochybností. A já se tedy ptám:
,,Eutanazie, ano či ne?“
Zákonem povolují v Evropě eutanazii jen
Nizozemsko a Belgie, tolerována je ve Švýcarsku
a v Lucembursku se schyluje k její legalizaci. Každý
na ní má svůj názor a ti, kdo jsou jejími odpůrci,
si ještě vzpomínají anebo někdy slyšeli o tom, co se
dělo, když byl u moci Hitler. Ten v roce 1939 vydal
přísně tajný výnos, který opravňoval lékaře Říše
tímto způsobem zabíjet lidi v nemocnicích.
Pacienti byli vražděni v plynových komorách,
které považovali za sprchy, a za nehodné života
byli
považováni
i
malomyslní,
epileptici
nebo schizofrenici. Situace byla příšerná.
Rodiny zemřelých se nikdy nedozvěděly, z jakého
důvodu oběti umíraly. Počet obětí byl poté
odhadnut na neuvěřitelných 275 tisíc.
Dnes je častou námitkou proti eutanazii, kromě
náboženských nebo etických hledisek, hlavně
nejistota diagnózy. Který lékař si troufne s jistotou
říci: ,,Ano, tenhle člověk už nemá šanci na normální
život.“? Nebo: ,,Je připoután k lůžku už navždy.“?
Protože nikdy nevíme, jestli se stav umírajícího
nemůže změnit. Další námitkou zůstává zneužití.
Např. kvůli osobním důvodům, dědictví
nebo vysokým nákladům léčby.
A naopak: Proč eutanazii zavést? Jsou případy,
při kterých mi opravdu běhá mráz po zádech.
Například člověk, jenž byl při zemětřesení zavalen
troskami tak, že nebylo možno jej zachránit,

přičemž měl rozdrcené údy a otevřené útroby.
Prosil svou rodinu, aby ho usmrtila, ale ona musela
jen bezmocně přihlížet, jak s bolestmi umírá.
Nebo dítě, které onemocnělo spálou, museli mu
nejprve amputovat končetiny a pak v hrozných
bolestech dlouze umíralo bez naděje na zlepšení
stavu.
Případ eutanazie v poslední době se odehrál
ve Švýcarsku, kde asistovanou sebevraždu povolují
pod podmínkou, že pacient je schopen o tom sám
rozhodnout. Britští manželé, trpící oba rakovinou
v pokročilém stadiu, ukončili svůj život společně,
ruku v ruce, 27.2.2009.
Můj názor na eutanazii je ten, že pokud se jedná
o člověka duševně zdravého, který je schopen
udělat krok ke své dobrovolné smrti, považuje to
za nesprávnější možnost a zároveň je nevyléčitelně
nemocný, upoután na lůžko nebo v krutých
bolestech, povolila bych ji. Myslím si, že je to pořád
lepší stanovisko, než ho nechat bolestně umírat jen
kvůli zákonu… A co vy??
Týna Kofránková, 2.A

Heuréka, 2. NEJ středoškolský časopis

Buď - Anebo

Kam až to může dojít?
Trend?
Novým
módním
trendem,
o kterém se neustále diskutuje, je
vztah žáka a učitele. Televizními
novinami,
bulvárními
plátky
i internetovými odkazy proběhla
“čerstvá‘‘
zpráva
znojemské
učitelky na střední škole s jejím
žákem. Natočený pohlavní styk,
ještě
k tomu
zveřejněný
na
celosvětovém
serveru
pro přehrávání videí, se stal skoro
okamžitě
nejsledovanějším
videem, které se dokonce umístilo
na americkém žebříčku učitelských
prohřešků. Je to pouze odstrašující
případ
nebo
jeden
z mála
zveřejněných?
Kdo byl pro nás kantor?
Autorita?! Již od zavedení školní docházky za Marie
Terezie byl kantor brán za člověka vážného,
nedotknutelného, za člověka s velkým ,,Č‘‘. Co řekl,
byl ,,zákon‘‘. Co přikázal - se stalo. Co udělal - bylo
správné. To bývávalo… bohužel, bohudík? Čím déle
toto řemeslo je na světě, tím se pravomoc a hlavně
autorita snižují. Jak to řešit?

Jak je tomu dnes?
Všelijaké etické prohřešky, ať velké či menší,
se objevují čím dál více a jsou víceméně řešeny buď
soudně anebo ,,na koberečku‘‘. Postihy jsou různé
od soudního stíhání přes rozvázání pracovního
poměru až k obyčejné výstraze. Mezi největší
prohřešky patří překročení hranice vztahu mezi
kantorem a studentem. Časté důvody překročení
této osudné hranice jsou různé – ať již se jedná
o nepřiměřenou náklonnost za důvodem zlepšení
prospěchu ba i pouhého „dobrého‘‘ pocitu
zadostiučinění či dosažení svého cíle.
Co je zakázáno?
Sexuální vztah mezi učiteli a žáky? Vyloučeno!
Ale kolik případů se dostane před soud?
Sexuální vztah s osobou mladší 15 let.
Využíváni autority za různými účely.
Nucené činnosti či vydírání za účelem zlepšení
prospěchu.
A mnohé další…
Neházet do jednoho pytle!!
Každý učitel je jiný, a proto těchto případů je
minimum. Jde vždy o charakter kantora
či kantorky a o úctu žáků. Nejdůležitější je stanovit
jasná pravidla a linie, kam až tento vztah může
dojít a kde se má zastavit. Avšak zamysleme se –
je potřeba vrátit zpět respekt a úctu učitelů
(na dobu počátků tohoto řemesla) a zároveň
vnímat studenty jako osobnosti? Nebo máte jiné
řešení?
Míša Dlouhá, 2.G
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Za branami Syrakus

Tip na „vejšlap“
Máte rádi turistiku? Byli jste na Pochodu Českým
rájem – Putování za Rumcajsem, či na jiných
akcích?
Dám vám tip na pěknou trasu „Na Brada“.
Začíná od dominanty Jičína – od Valdické brány.
Půjdete přes Valdštejnovo náměstí „úhlopříčkou“
k prodejně knih, potom ulicí Palackého a zabočíte
vlevo k rybníku Kníže. Zde bývala krásná plovárna –
viz starý film „Naše nejhezčí plovárny v republice“.
Podél východního břehu rybníka dojdeme
k zahrádkářské kolonii a po pravé ruce nám poteče
řeka Cidlina.
Doufám, že v batohu máte i trochu jídla, pití.
Něco málo peněz na případnou noc v některém
z pensionů a na možnou cestu zpět vlakem
(autobusem) z Jinolic nebo Libuně. Malé turistické
trasy neměřím na kilometry, viz mapy s sebou,
ale na čas. Například dvě hodiny jdeme na určené
místo, hodinu relaxujeme, dvě až tři hodiny
počítáme na cestu zpět.

Tak pokračujeme… Po levě ruce nám končí
zahrádky, zahneme vlevo, vzdalujeme se od
Cidliny. Uvidíme novou informační ceduli,
přečteme si, že procházíme Naučnou stezkou bitvy
prusko – rakouské r. 1866. O založení této stezky
se zasloužil i můj bývalý učitel dějepisu. Člen spolku
dobrovolníků, kteří se starají o velké množství
vojenských hrobů a dobové historické jednotky
c.k. 73. pěšího pluku rakouské armády.
Vystupují při různých pietních akcích, oslavách, aj.
Byli i na 200. výročí bitvy u Slavkova v r. 2005.
Trochu jsem se rozmluvil, pozor, sledujeme
modrou značku a rozhlížíme se po krásném okolí,
nespěcháme. Procházíme loukami, přes pole,
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novou cyklostezkou, lemovanou výsadbou mladých
stromů. Stromky mají funkci větrolamů, ale ukazují
i cestu hlavně za mlhy a v noci. Konečně jsme
ve vesnici Kbelnice, mezi domy, chalupami.
Začínají zde již pensiony, hotely (např. velký Hotel
Filip). Z Kbelnice přejdeme pouze jednu
frekventovanou silnici č. 35, jež vede směrem
na Turnov, a jsme v osadě Rybníček a uvidíme
na kopci i osadu Brada. V okolí nám kvetou
blatouchy, sasanky, orseje –fotíme. Všímáme si
upravených domů, zahrad. Stoupáme nahoru
starou silničkou a jsme na Bradech. Osada Brada
vznikla již v roce 1258, má kostelík sv. Bartoloměje
z roku 1371. Na hřbitově stojí dřevěná hranolová
zvonice. Nad vším se vypíná stejnojmenný skalní
blok 485m n. m., na němž stál od 13. století raně
gotický hrad, rodové sídlo Načeradů. R. 1482 hrad
zpustl, jeho význam poklesl stavbou hradu Veliše.
Na nejvyšší skále jsou sochy sv. Pavla a sv. Petra,
velký dřevěný kříž, který připomíná bitvu
z 29.6.1866. Vrch byl dělostřeleckým postavením
rakouské armády. Je tu překrásný rozhled...

V místě se nachází i ráj sportovců, orientačních
běžců, dosahujícících medailových úspěchů
v evropských i světových soutěžích. Každoročně se
na Bradech pořádá tzv. Mikulášký běh pro jedince
ve věku od jednoho do sta let.
Terén si můžeme proběhnout i v dubnu.
Potkáváme cizince, trénující sport Nordic Walking.
Podle počasí naplánujeme návrat zpět. Lesem na
Prachov k Muzeu přírody Českého ráje, přes ves
Holín do Jičína, nebo k Jinonickým rybníkům
a vlakem zpět ze stanice Jinolice nebo Libuň.
Přeji vám hezké počasí, dobrou náladu a kvalitní
boty!
Jan Šorf, 3.G

Za branami Syrakus

Jaro navštívilo Horoskopovy
Dobrý den, přinášíme vám extra nové Horoskopovy
na téma Jaro přišlo k nám do Horoskopovů.
Budou vám vštěpeny zbrusu nové informace
o tom, co nám jaro přineslo do Horoskopovů.
Horoskopovy jsou zde právě pro vás. A proto si je
můžete přečíst. Dozvíte se něco o již zmiňovaném
jarovi a jeho vlivu na Horoskopovy, protože jestli
jste si ještě nepovšimli, jaro přišlo mezi nás a tím
pádem i mezi naše Horoskopovy. A jak je ovlivnilo,
to se dočtete v následujících řádcích. Začínají
Horoskopovy....
Beran – Berani v tuto roční dobu zažívají své
opravdu velmi jarní období. Je pro ně velice jarní
po té dlouhé zimě. A jak se takové jaro u beranů
projevuje? Stejně jako u všech ostatních znamení u každého jedince jinak, je to silně individuální.
Jak všichni jistě víme, berani jsou silní
individualisté. Ale mnoho beranů je také úplným
opakem individualistů. Protože idividualita je
značně, jaksi, poněkud individuální. A proto každý
musí pocítit jaro sám, poněvadž jaro je jen jednou
za rok.
Býk – Býci, máme pro vás novinky – jaro přišlo.
Další novinkou je, že odešla zima, byla doslova
vyšoupnuta jarem. A třetí novinkou je další
zajímavá informace. A tou jest, že když počkáte
na konec jara, právě jaro bude vyšoupnuto létem.
Jak vidíme, bude tento rok celý jaksi pošoupnout.
Otázkou zůstává kam? Přemýšleli jsme, bádali jsme
a zkoumali tento jev dostatečně dlouho, abychom
přišly na dvě věci. Letošní rok může být pošoupnut
dopředu nebo kvůli finanční krizi dozadu, a to buď
silně, nebo slabě. To záleží na tom, jestli se díváme
z levého podhledu nebo z pravého nadhledu...
Blíženci – I na vás jaro působí.... A to tak, že vám
způsobí typickou blížencovitou jarní náladu.
Poznáte to podle toho, že se budete chovat jako
jaro. Budete zářit jako slunce, budete hnědí jako
bahno, modří jako jasná obloha a občas zmoknete.
Budete malí i velcí zkrátka jako jaro... Dále budete
mít bílé kuličky jako sněženka. Někdy vám může
spadnout na hlavu větévka nebo větvice. (Ptáte se,
co je to větvice?) Dejte si pozor, abyste nešlápli
do vyschlých kaluží, jsou hnědé jako vy... Tak se jim
vyhněte...
Rak – Rak má hezký frak, modrý jako mrak, v ruce
drží prak a náhle ho přejel vlak. A co z toho plyne?
Že vám modrá velmi sluší, vyndejte si špunty z uší,
ať vás nepřejede vlak, když máte ten modrý frak.
Máme pro vás velkou zvěst, připravte se
na rozjezd. Velikonoce se blíží, nacpěte se proto

rýží. Každý den jsou blíže, blíže, a tak každý rýži
blíže. Ten kdo rýži neblíže, toho jaro přemůže.
Kdo nemá rýži, nejde dál, větřík by ho poodvál.
Koho větřík ovaje, ten nad rýží vyhraje.
Lev – Lvové právě prožívají nejšťastnější období
svého života. Ovšem některý lev může mít na ruce
šev. Z kterého mu vytékala krev, a všude byl slyšet
řev. Když ho polévala konev. Byl to velmi vzácný
jev. Mohla to být i konvička, shnilá jako rakvička.
Nebo červená jako mrkvička, tak jako krev králíčka,
jejž zakousla lištička. Jak barevná kytička, z níž
vyrostla ředkvička. Jak mamčina vařečka,
když uhodila chlapečka a rozbila mu mozečka,
čemuž předcházela špatná známečka. A proto si
dejte pozor na ředkvičky…
Panna – Jedna z věcí, kterou budete nutně
potřebovat je opalovací krém. Tento krém byl
vyvinut pro účel namazání se před zahájením
opalovacího procesu. Již jednou zmíněný proces
může být extrémně nebezpečný bez aplikace
tohoto přípravku. A proto je velmi pravděpodobné,
že jej využijete. Ovšem jen za předpokladu,
že zazáří slunce na nebi. A vás pohltí opalovací
nálada. Jakmile se slunko zahalí do hedvábí
z mraků, poklesne teplota, budete potřebovat dvě
ponožky. Jednu si můžete navléci na hlavu, stejně
jako kulicha a druhou na pusu, a to bude lepenka
(= lepicí páska, náplast, obvaz, poduška, podložka,
ponožka ).
Váhy - Pečlivě si zvažte množství vašeho jara.
Jeho hodnota by se měla pohybovat v řádech
gramů. Pokud váha jara přesáhne jeden kilogram,
měli byste jara trochu ubrat. Podle zákona akce
a reakce když něčeho ubereme, musíme zase
něčeho přidat. Nemusí to být velké, stačí, aby to
bylo žluté. Ale v případě, že nic žlutého
neseženete, může to být široké, například okno či
želva. Nemusí to být nutně široké, postačí, když to
bude ošklivé nebo nabyté energií. Tato energie
nemusí být nutně růžová, stačí pouze malinká.
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Příběhy na pokračování

A když ani toto neseženete, postačí úzká ve tvaru
krychle či pirátského korábu. Můžete použít také
cvrčka. A když to ani cvrček nebude, postačí,
když to bude něco.
Štír – Dobrý večer štíre, vzhledem k tomu, že je
večer, tak je venku světlo. A protože je tma,
zkuste si nandat zelené brýle, abyste dobře viděli
slunce a sprchový kout. Když nemáte sprchový
kout, pořiďte si ho. Pokud i přesto budete cítit tmu,
zkuste si vzít červené brýle, anebo si kupte vanu.
A na závěr jedna dobrá rada – k vaně si pořiďte
i špunt. Bez špuntu vana není vana, ale jen nádoba
ve tvaru vany, která slouží ke sprchování, a proto
hlavně nesmíte zapomenout na ty brýle....
Střelec – Ahoj střelče,
vítáme
tě
ve
tvém
Horoskopovu a jsme rádi,
že ses dočetl až sem.
Vzhledem k tomu, že ses
dočetl až sem, nyní čteš
tento řádek. V tomto řádku
se však nedočteš nic
zajímavého. Je třeba počkat
na další. V následujícím řádku
ač hledáme, jak hledáme,
nemůžeme pro střelce najít
žádnou informaci. Zkusíme
další řádek... na tomto řádku
se nacházejí boty, proto si je
můžete obout. Máme pro vás
také proso. S ním si můžete
házet. To je asi vše co jsme
vám chtěli říct. V dalším vydání
se určitě dozvíte více informací
o vaší budoucnosti.

Vodnář – Máme pro vás novinku. Tato novinka je
nepatrná, nevýznamná, nepodstatná, vlastně skoro
není vidět ani slyšet. Podstatné ovšem je, že je.
To je jediná její
významná vlastnost.
Avšak vlastnosti činí věci důležitými. Z toho všeho
vyplývá, že tato novinka je i přesto všechno velmi
významná. Její důležitost spočívá v tom, že zažijete
pozoruhodnou událost. Ovšem jak jsme napsali
na začátku, pro někoho může být tato událost zcela
bezvýznamná... Prožijete jarní den. A jak? To už je
na každém z vás. Možná ráno cestou zapadnete
do kanálu, možná taky ne. Třeba vzlétnete do díry
nebo spadnete na věž. Anebo dojdete až do školy,
což je také příznivá zpráva...
Ryby – Zdravíme všechny
ryby i rybu. Zdravíme
samozřejmě i všechny neryby
a také nerybu. Zdravíme
i
všechny
znamení
a neznamení. A snad možná
také i všechny symboly
a nesmyboly, ať už státní,
barevné nebo bezbarvé.
Tím vším jsme vám nechtěli
naznačit, že jsme vás chtěli
pozdravit.
Chtěli
jsme
hlavně
zdůraznit
náš
pozdrav všem rybám i rybě.
Neboť právě jich se tyto
řádky týkají. Takže po
krátkém úvodu vás všechny
zdravíme, přejeme hodně
zdraví, protože vás zdraví
vaše astroponožky.

Kozoroh – Ctihodní a hodní
kozorozi (a také všichni ostatní
kozorozi), máme pro vás několik
žhavých novinek ze světa vaší budoucnosti.
Vaše budoucnost teprve bude, proto tady ještě
není. Nevíme, kdy přijde, a jestli vůbec přijde,
protože se tady naskýtá možnost, že přijede
vrtulníkem nebo přiletí lodí, obsahující mrtvé
metro, jež cestou omylem pohltila. Jak vidíte,
tato loď je velmi zahlcena, ba dokonce přehlcena.
A proto pluje velmi pomalu, a jestli se vaše
budoucnost nachází právě na této lodi, je velice
pravděpodobné, že bude mít zpoždění. Ale až
přijde. Připluje či přiletí, to bude teprve něco.
Čeká na vás opravdová jízda. Kam? To ví jen vaše
budoucnost, ovšem ta je neznámo kde. A tak další
otázkou zůstává, kde ji hledat...

A na závěr bychom chtěli
všechny vás, výše zmíněné, srdečně
pozdravit a popřát dobrou chuť a sladké dny.
V dalším vydání Horoskopovů se dovíte něco
o kvinkunxu a s ním spojeném lunárním uzlu,
z čehož bude vyplývat následná kvadratura planet
Marsu s Uranem. Po opravdu dlouhé disjunkci,
které přinesla dnešní Horoskopovy, nastane
zajímavá konjunkce, která přinese další várku
Horoskopovů. Ty odhalí další skrytou část vaší
budoucí zajímavé, nepředpokládatelné, tajemné
budoucnosti, do příštího vydání Horoskopovů,
zahaleného do hedvábné, chlupaté barevné deky
s puntíky... Zkrátka něčeho neurčitého, stejně
tak jako naše Horoskopovy, též zahalené do této
deky... (chlupaté a hedvábné).

Tak ahoj, vaše astroponožky Anča Machotková a Jíťa Bezstarostová ze 3.G
Heuréka, 2. NEJ středoškolský časopis

Pod záštitou boha Apollóna

Kdesi v čase, část čtvrtá
Když si na to vzpomenu, stále mě přepadá ten
samý pocit vzteku a zoufalství. Bylo to – už ani
nevím – týden, dva, měsíc? Ale pamatuji si to jako
by se to událo včera. Den jako každý jiný.
Naše mise pokračovala stále neúspěšně, ale po
roce v prostoru si na leccos zvyknete.
Byli jsme – ostatně jako obvykle – s Alexeiem,
s kručícími žaludky na cestě do stravovny pro ten
klasický a několikrát přejedený zelený blivajz,
vydávající se za snídani, oběd a vlastně i večeři. Se
Sheilou jsme se moc nevídali. Patřila pod armádní
sektor, několik bloků od toho našeho, ale zrovna
ten den jsme na sebe měli štěstí. Sestřička,
neustále obklopená těmi ramenatými, holohlavými
tupci s dogtagy na krku, kvůli nimž jsem se s ní
dostal několikrát do sporu a Alexei i nejednou
do fyzické potyčky, kráčela přímo naproti nám.
Ten den jsme ji také viděli naposledy. A mohla
za to ta strašlivá rána. Zhasla všechna hlavní světla

a rozsvítila se červená, poplachová. Vše se třáslo
a na stěnách se rozsvítily fluorescentní nápisy:
VRAŤTE SE DO SVÝCH KAJUT.
Jen zázrakem se nám nestalo nic tak závažného,
abychom nemohli po svých, a tak jsme utíkali.
Zavládla panika. Po celé palubě se šířily spekulace
o
napadení
mimozemskou
civilizací.
Věřte, že představa zlomyslných slizkých zelených
mužíků brázdících naši loď navodí husinu
i zkušeným mariňákům, tím spíš pak nám.
Dveře kajut se za námi neprodyšně uzavřely a my
tak zůstali uvězněni ve svém vlastním kumbálu.
Bez důvodu, bez vysvětlení.
Alexeiova kajuta poskytovala luxus malého okénka
do chodby a tak jsme měli přehled o náhodných
ozbrojených skupinkách křižujících loď. Poslední tu
byla před týdnem. Nebo snad nebyla poslední?
Každopádně se k nám od té doby nikdo nedostal,
ani nepokoušel dostat. Až doteď..

Do you think that… to be continued? …
LuFa**, 1.G

Je to NORMAlní?!, Díl 3.: Samootvíracím dveřím nevěřte
Láďovi (17) a jeho kamarádům Jonášovi (17), Valimu (15), Pavlíně (16), Jonášově sestře Anče (12) a Láďově
mladšímu bratru Tadeášovi (11) ujel vlak z výletu do Prahy. Rozhodli se, že si dvě hodinky čekání na další spoj
ukrátí nákupem v nedalekém supermarketu. Ale místo příjemného nakupování je čekalo zvláštní přivítání ve
velmi divném obchodě. Krom poloprázdných regálů a nerudně vyhlížející pokladní je začal nenápadně obhlížet
cizí chlápek...
I ostatní na zátylcích ucítili nepříjemný pohled.
Pomalu jsme se otočili a pohlédli do tváře tomu
divnému chlapíkovi. Upřeně nás pozoroval.
Pavlína svým krokem stranou dala jasně najevo,
že je čas potichu a nenápadně zmizet. Vali se
na nás s balíčkem sušenek v ruce zkoumavě
podíval, ale po Pájině výrazu je zas zklamaně vrátil

do regálu a přidal se k našemu tichému odchodu.
Vycházeli jsme z uličky a před sebou viděli skleněné
dveře. Denní světlo, které propouštěly, bylo pro
nás vysvobození z tohohle podivného podniku.
Museli jsme však ještě projít skrz kasu. Proplétali
jsme se kolem nákupních vozíků a odbarvená
pokladní si nás měřila zpytavým pohledem.

Zakoupením Heuréky přispíváte na o.s. Místo
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Když už byla Pavlína na dosah dveří, začaly se
otvírat. Ať už jsme konečně pryč! Tu však pokladní
otočila hlavu kamsi k regálům s nakládaným
hráškem a kývla.
Dveře se najednou v polovině zastavily a prudce
se zavřely. Zmateně jsem k nim přiskočil. Nic!
Ani se nehnuly. Zůstaly tiché a pevně semknuté.
Po obchodě se najednou rozlehl skřípavý svist
a z uliček ohromnou rychlostí vyrazily nákupní
vozíky. Některé plné, jiné sotva s pár věcmi,
ale všechny se valily přímo na nás! Neměli jsme
kam utéct. Za sebou jsme měli jen velké
“samootvírací“ dveře a před sebou pokladní
přepážky. Když už se zdálo, že nás ty vozíky
jistojistě rozmačkají, v tu chvíli zabrzdily
a netrpělivě stály těsně před našimi špičkami.
Zastavila je čísi natažená ruka. Přesněji řečeno ruka
našeho známého muže od nakládaného hrášku.
Ten opět změnil pozici. Stál vedle nerudné pokladní
a usmíval se, jestli se však jeho škleb dal nazvat
úsměvem.
,, Vítám vás, milí zákazníci, v našem jedinečném
obchodě! Zde si můžete nakoupit vše, po čem vaše
srdce touží. Dnes tu máme výjimečné slevy,
které v historii našeho supermarketu nemají
obdoby. A vy jste naši vyvolení, připraveni splňovat
normy, a proto si zde můžete za vaše ušlechtilé
činy uskutečnit svá přání.“ V minulých dvou
minutách se toho událo tolik, že než jsme
pochopili, co nám ten chlap říká, notnou chvíli jsme

stáli celý tumpachoví na jednom místě. První se
rozvázal jazyk Anče.,,Tak proč jsou tady všude
kolem nás ty vozejky? A co ty zatracený dveře?“
Jonáš ještě podotkl: ,,Přišli jsme si sem jen pro
paprikový chipsy, nic jinýho nepotřebujeme.“
,,A pro čabajky“ pípl zezadu Vali. ,,Ale to všechno
můžete
mít!
A
ještě
mnohem
víc!
Prosím, následujte mě!“
Vozíky se jako na povel rozprchly zpátky do uliček.
Tadeáš na ně pořád zíral s otevřenou pusou,
ale nikdo se nehnul ani o píď a se stále víc
nevěřícným a zamračeným pohledem jsme čekali,
co bude dál. ,,Och promiňte,“ zastavil se, když viděl
naše výrazy ,,zapomněl jsem se představit.
Říkejte mi...uhm..pane Nor... Novotný“ Potom opět
přidal do kroku. Nehnuli jsme se z místa. Usmál se.
,,Omluvte prosím naší ostražitost. Pochopte, bylo
to nezbytné v rámci naši a potažmo vaší věci“
Znovu se ušklíbl.,, Byli jste vyvoleni, abyste pomohli
ušlechtilé věci. V rámci našich norem vás za to
samozřejmě odměníme. Pořádek dělá přátele, že?“
Nikdo mu nerozuměl ani slovo. Jediná Anča
rozuměla jednomu slovu... odměna.,, A jak moc
ušlechtilá ta věc je? A jaké odměny z ní pro nás
plynou?“ opatrně se zeptala. ,,Velmi chytrá otázka,
děvče...“
Pokračování příště…
Tereza Černá, 4.A

Nevěříte? Věřte!
Jednou jsme se s kamarádkou rozhodly,
že vyrazíme někam za ,,zábavou“… Oblékly jsme se,
namalovaly a vyrazily na nedalekou diskotéku.
Skvěle jsme se bavily a večer rychle utíkal.
Najednou jsem koukla na hodinky a zjistila jsem,
že mám být za chvíli doma, takže jsem řekla Elišce,
že už bychom mohly pomalu vyrazit, a ona
souhlasila.
Cestou jsme si povídaly o posmrtném životě
a o tom, že lidé, kteří zemřou předčasně,
zůstanou uvězněni v našem světě jako
duchové, kteří musí udělat nějaký dobrý
skutek, někomu pomoci nebo splnit své
poslání, které už nestihl dokončit
za svého života.,,Ale vážně Zuzi, já si
myslím, že je to pravda, hodně jsem
o tom četla.“,,No jooo, to víš, ono se
toho vždycky tolik napíše a napovídá
a ani polovina z toho většinou není
pravda, Eli!“ Bylo něco málo po půl
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třetí ráno a my jsme byly tak v půlce cesty, když tu
najednou
se
ze
zatáčky
vyřítilo
auto
a najelo na chodník. Já jsem stačila uskočit,
ale Eliška už to nestihla a auto jí porazilo.
Řidič ihned šlápl na plyn a už byl pryč!
Rozeběhla jsem se k ní a zjistila, že naštěstí žije,
ale byla v bezvědomí. Vzala jsem mobil,
že zavolám záchranku, ale zjistila jsem,
že nemám vůbec žádný signál.
Když tu najednou za sebou uslyším kroky,
otočím se a v tu chvíli vykřiknu leknutím.
Dala bych ruku do ohně za to, že za mnou
stála Eliška. S tou dívkou si byly tak
neskutečně podobné. Nic neřekla, jen
mě odstrčila, klekla si k Elišce, něco jí
pošeptala do ucha, pohladila jí
po vlasech, vstala a beze slova
odešla. Než jsem se zmohla na to jí
cokoli říct, byla pryč. Když jsem se
vzpamatovala

Příběhy na pokračování

z údivu, otočila jsem se k Elišce a zjistila, že se
začíná probírat. Vůbec jsem nechápala, co se to
děje, ještě před minutou byla v bezvědomí
a nemohla se probrat najednou…vstala, jakoby se
nic nestalo. ,,Jen mě trochu bolí hlava, nic víc“,
řekla… Byla jsem ráda, že je v pořádku,
ale přesto jsem jí odvedla do nemocnice.

Už jsme byly na odchodu, když tu najednou slyším:
,,Zuzíííí??? Rychle, pojď sem!!!“ Rozeběhla jsem se
k nedalekému opuštěnému hrobu, u kterého Eliška
stála. ,,Vidíš to? Ta holka vypadá úplně stejně jako
já!“ A v tu chvíli by se ve mně krve nedořezal.
Ano byla to ta dívka, co podle mě Elišku probrala
z bezvědomí.

Tam jí doktoři udělali všelijaká vyšetření,
ale oznámili mi, že není možné, aby byla v takovém
stavu, když jí před pár minutami srazilo auto
a údajně byla v bezvědomí. Bylo evidentní, že mi
nevěřili. Já sama jsem tomu také nerozuměla,
a kdybych to neviděla na vlastní oči, také bych
tomu asi nevěřila. Doprovodila jsem jí domů
a řekla, co se stalo. Elišku to pěkně vyděsilo,
ale byla asi jediná, kdo mi to věřil. Rozloučily jsme
se a já šla domů…Zbytek noci už jsem neusnula,
pořád jsem musela přemýšlet o tom, kdo to byl
a co se vlastně stalo.

Jenže…tady psali, že zemřela už před pěti lety…
Obě dvě jsme s hrůzou v očích četly nápis
na náhrobním kamenu: ,,Byla v nesprávný čas
na nesprávném místě, ten večer v ulici Nad
Kopečkem se jí stal osudným, viník nehody odjel
příliš brzy a pomoc dorazila příliš pozdě. V našich
srdcích však zůstane navždy.“ Jen jsme se na sebe
s Eliškou podívaly a vyběhly ze hřbitova.
Oběma nám došlo, že ta dívka zemřela na stejném
místě, které se mohlo stát osudným i Elišce.
Tato dívka však neměla takové štěstí, aby jí
zachránila podobná zbloudilá duše!

Dva dny na to byly dušičky a já jsem šla s Eliškou
na hřbitov dát květiny na hrob její prababičky.

Zuzka Váňová, 2.A

Deset loděk
Deset malých černých loděk,
se svými stíny plou.
Pomalu a vyrovnaně,
hledat cestu jdou.

„Na co ráhno svázaným plachtám“,
tvrdí čtvrtá loď,
„Rozvinout je, natáhnout,
moře, jen mě voď!“

Den na stejnostejných lodích,
a kormidla na stráži,
plachta pevně svinuta,
vlny na ně doráží.

Další malé černé loďky
plují spolu a přece ne.
Pátá, šestá, sedmá, osmá,
v širém moři ztracené.

Jedna však prý chtěla vždycky
bílou barvu mít.
A ta druhá, na vlas stejná,
vlny porazit.

Zbyly tu jen poslední dvě
černočerné loďky, mnohem
rychleji, než myslíš si,
daly si své Sbohem!

Jednoho dne třetí loďka:
,, S vámi nechci plout!
Sever mrzký, léto krátké,
jih chci naleznout!“

Deset malých černých loďek
se svými stíny plou,
svobodně a vyrovnaně
se nikdy nenajdou.
Tereza Černá, 4.A

Zakoupením Heuréky přispíváte na o.s. Místo
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Rozhovor
Tento rozhovor je trochu výjimečný. Je totiž s mladým klukem, jenž se zapletl
do obchodu s marihuanou. S klukem (jak tedy tvrdí on), který si už úspěšně
prošel závislostí na kouření marihuany. Otevřený rozhovor o trávě, jejím
hulení, prodeji a o pocitech, které tohle všechno v člověku zanechá.
Aby k tomuto interview mohlo dojít, musel jsem slíbit, že neprozradím identitu
onoho mladíka. Proto žádná jména, žádné fotky.
Jaký byly tvoje začátky s trávou? S prodejem
i hulením? Jak se z obyčejnýho malýho kluka
stane dealer marihuany?
Dostal jsem se k tomu v 11 letech, když jsme chtěli
mít peníze. Prodávat dýmovnice nám nějak nešlo,
tak jsme si řekli, že zkusíme něco jinýho, a byla to
tráva. Začali jsme ji prodávat a taky jsme jí brali.
Sehnali jsme si od starších kluků semínka a na netu
sehnali návod k pěstování a pomalu už jsme v tom
byli víc a víc.
Co si celkově myslíš o marihuaně? Jaké jsou
výhody a nevýhody hulení trávy?
No abych pravdu řekl, tráva je nebezpečná,
ale dle mě hlavně na plíce.
Jedno brko máš za 10 cíg,
ale myslím, že na mozek nemá
téměř (dlouhodobý) vliv. Hulení mi
přijde bez rizika. Zato třeba tabákový
výrobky nebo alkohol je
mnohem horší. Hulim už tři
roky. Ale po pravdě, hulím rád,
ale kdybych teď měl začínat znovu,
tak už si první brko nikdy nedám.
V jakých částkách se pohybují
ceny? A kde jste to pěstovali, přišel vám na
to někdo?
Prodávali jsme jeden gram za sto pade. Normální
cena gramu je odlišná. Podle druhu trávy - od 50 až
třeba po 500 korun za gram. My jsme toho měli
dost a pěstovali jsme na odlehlým místě,
nikdo na nic nepřišel…
Co si myslíš o legalizaci marihuany? Kolik ti tak
vyneslo dealování trávy za ty roky? A stále
pěstuješ a prodáváš, nebo jen pro vlastní
potřebu?
No, můj názor je, aby se to nezlegalizovalo,
protože to dopadne špatně. Už teď lidi hulej
a nebylo jim ani 18 a navíc, nebude z toho takovej
výdělek. Vyneslo mi to hodně peněz, pokračuju dál.
Kolik přibližně ti to vyneslo? Říká se, že prodej
trávy v Čechách je hodně dobře strukturalizovaný
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a organizovaný, je to pravda?
Měl jsi někdy kvůli marihuaně nějaké
problémy s konkurencí a policií?
Ze začátku to byly tisíce. Teď už se to mění. Je to
pravda, je to jenom o organizaci… Ne, nikdy jsem
neměl problémy.
Ještě k tý organizaci, jak to funguje? Mohl bys
aspoň naznačit?
Ne. O tomhle se nechci bavit. To je u každýho
individuální. Je to prostě hrstka lidí zaměřená
na prodej drog se spoustou kontaktů.
A ty prodáváš jen trávu nebo i něco víc? A jaká je
packá drogová situace? Co policie?
Policie to hlídá… Ale tohle je těžký
zjistit. Nikdy jsem nejel v ničem
tvrdším a na Pace se dá sehnat
všechno.
Co dokáže tráva udělat
s člověkem?
O tom zas moc nevím, u každýho je
to jinak, ale hlavně to člověka strašně
změní…
Dobře, co to dělá s tebou? A jakou nejhorší
reakce na trávu si zažil?
No, mně nedělá právě nic… Jenom mi to přidává
emoce a mění vnímání. A tak to je asi u každýho.
No, zažil jsem několikrát něco fakt hodně špatnýho,
ale to je nepopsatelný. To chápou jen ti, co si
něčím takovým taky prošli. Hlavně ze začátků
to snášíš hodně špatně, než se to naučíš, aby tě
to nezrušilo…
Takže myslíš, že se hulení dá naučit?
No jistě, není to těžký.
Ale přesto, závěrem, co si myslíš o hulení?
Je to největší pí*ovina. Nikdy nezačínej hulit. Fakt,
že mi to hodně dalo, ale taky mi to hodně vzalo.
A věř, je to těžký. Pak se jednou vzbudíš a zjistíš,
že seš úplná nula. Nula bez peněz, nula bez trávy
a hlavně nula bez nikoho. Nejlepší je nikdy nezačít!

Rozhovor
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Ondra Bendl, septima

Neděkujem, vypadněte!
Jsou všude kolem nás. Jsou jedni z nás, ale přesto jsou jakoby nad námi. Mnohým
děvčatům (i chlapcům) se z nich podlamují kolena. Ano, jedná se o ty nebojácné lvy,
jejichž srdce plno vášně a bojechtivosti jest, a jejichž mozek zdá se být prázdným
jak právě vypitá flaška. Všichni z nás jistě zaregistrovali tento aktuální kasovní trhák
v hlavních rolích s Petrem Radou (alternace: Pavel Hapal, Luboš Přibyl, Jaroslav
Šilhavý), Tomášem Ujfalušim, Radoslavem Kováčem, Markem Matějovským,
Milanem Barošem, Martinem Feninem a Václavem Svěrkošem. Těmto výtečníkům
samozřejmě velmi kvalitně sekunduje celý svaz a realizační tým.
Ale vraťme se na začátek. V dávných dobách, kdy je ještě naše barvy hájili mj.
Malý Mozart, Grande Paolo, nebo dvoumetrový Dino, jsme pod vedením Klekího
Petry zažili úžasnou sérii, kdy se prostě české fotbalové reprezentaci podařilo
téměř vše, nač sáhla. Avšak největší opory skončily, anebo se kvůli zranění vyřadily
ze hry. Brücknerovým nástupcem se naprosto nečekaně stal Petr Rada (Chovanec,
nebo Rada, ono to je skoro jedno). A jaksi se strojek zadrhl. Přestalo se dařit,
nepadaly góly, začalo se prohrávat. Ovšem ještě než Radu ukamenujeme,
měli bychom uvážit, na co český tým měl a hlavně má. Chybí nám nějaký tahoun
a tvůrce, máme sice v bráně Čecha, ale jinak žádná fotbalová superstar v týmu není.
Prostě a jednoduše, kvalita týmu šla dolů. Rada alespoň zareagoval změnou taktiky. Z Brücknerovy
4-5-1 jsme přešli na 4-4-2, což by snad mohlo zatraktivnit naši hru a zvýšit produktivitu útoku, ale ouha.
V záloze nás přehrají Slovinci, Slováci, prostě všichni možná až na San Marino, jehož tým je složen z ševců,
studentů atp. A taktika nakopni balón z obrany na Kollera jaksi přestala fungovat, možná to může být absencí
Kollera v týmu, ale nechci si hrát na fotbalového experta…
K tomu reprezentace působí takovým ospalým, nesehraným, tristním dojmem. Možná by pomohlo hrát alespoň
občas nějaká ta přátelská utkání. Například naši aktuální přemožitelé Slováci hráli v roce 2009 již čtyři utkání.
Dva přáteláky (dvakrát prohráli), poté turnaj (kde prohráli dokonce s Kyprem) a nakonec
kvalifikační utkání s Českou republikou, v němž se jim již podařilo zvítězit… A šestice výše
jmenovaných (našich) reprezentantů šla tento opravdu dechberoucí výsledek
oslavit do hospůdky… Osobně si nemyslím, že by to byl až zas
tak hrozný prohřešek, ale kluci si holt musí uvědomit, že byli
reprezentanty a novináři o ně mají zájem. Spíš se jednalo o takovou
poslední trpkou kapku do již tak přeplněného poháru trpělivosti
laické i odborné veřejnosti a samotným šéfům českého fotbalu.
Nemyslím si, že vyloučení šesti hráčů nějak změní naší situaci.
Vyhození celého realizačního týmu v čele s trenérem Radou mě
překvapilo (a nadchlo) mnohem více. Ale stejně, český fotbal je
prohnilý tak jako tak a prostě to začíná být vidět. Zoufalá situace si
žádá zoufalé řešení. Vyhoďme všechny a začněme znovu.
A především změňme náš pohled na českou fotbalovou reprezentaci.
Po veleúspěšném období holt přichází chudší časy, smiřme se s tím…
A ať český fotbalový svaz i reprezentaci převezme kdokoliv, přejme
jim mnoho úspěchů, ale především štěstí a pohodu v týmu…
Ondra Bendl, septima
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