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Ú V O D N Í

K O M E N T Á Ř

Milí čtenáři,  

věřím, že jste si vánoční svátky každý užili tak jak se patří, tj.

pohodička, cukroví, čas s rodinou a i nějaké ty dárky. Co si

budeme povídat, občas je třeba vypnout. My jsme však po

prázdninách zapnuli, a to tak, že vám přinášíme novou

sportovní rubriku. Ano, čtete správně, tato rubrika pojednává o

významných událostech v oblasti sportu a to nejen v minulosti.

Podívat se na ní můžete podívat na stránce 14 + 15 a zjistit, proč

se nevzdávat ani na poslední chvíli. Když jsem to viděl, šel mi

mráz po zádech. 

Jinak, samozřejmě, i vaše oblíbené rubriky jsou pro vás

připraveny a věřím, že tentokrát budou extra napínavé a čtivé.

Myslím, že rozhovory se tentokrát echt (takové hezké české

slovo :D) povedly. Nebudu ale předbíhat, vše zjistíte jen po pár

prolistování. 

Každopádně vám přeji úspěšný vstup do druhého pololetí a

hlavně klid. Není důvod se stresovat kvůli škole. 

 

Michal Králík 

Šéfredaktor školního časopisu 
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3. kolo soutěže COOL 
SCHOOL

Na konci září bylo vyhlášeno další, již třetí, kolo soutěže Cool School, ve které je hlavním úko-
lem zpracovat video v délce 120 sekund o naší škole na dané téma. Tentokrát bylo téma „Naše 
škola v roce 2121“ a vzhledem k faktu, že se naše škola účastnila soutěže všechny předchozí 
ročníky, nebylo na co čekat.  

Zapojit se mohou všechny školy ze Středočeského kraje, které jsou součástí IKAPu. Každá škola 
má možnost přihlásit 2 týmy. Tohoto práva naše gymnázium využilo. V jednom týmu, který 
skončil na druhém místě, byla většina členů ze Septimy A, a v druhém většina členů navštěvu-
je Kvartu A. Soutěž to byla velmi náročná, protože s naplněním všech podmínek měl problém 
nejeden zapojený tým. Během října a listopadu probíhalo zpracovávání videa, tj. vymýšlení 
scénáře, natáčení, zpracování, střih a vypracování všech ostatních materiálů, které byly zapo-
třebí ke splnění podmínek soutěže. Jednalo se například o souhrnnou zprávu či prezentaci. 

16.12. proběhla prezentace videí, kam postoupily oba týmy z naší školy. Ze třinácti týmů 
celkově přihlášených se do finále probojovalo jen 7. Prezentace probíhala od 9:00 do 13:30. 
Místem konání byly areály Impact Hub v Drtinově ulici na Smíchově. První tři týmy dostaly 
symbolické ceny a dobrý pocit z toho, co dokázaly. 

Videa obou týmů si můžete pustit zde:

autor: Michal Králík VII.A

video týmu 1

video týmu 2



ASSASSIN’S

CREED

VALHALLA  

SONIC

Ježek Sonic, maskot
společnosti Sega, se během

roku 2022 představí nejenom
ve filmu Ježek Sonic 2. Chystá
se i hra Frontiers zasazená do
otevřeného světa. Sonic bude
chtít světu dokázat, že má na

to, aby se stal skutečným
hrdinou. Na scénu se ovšem

vrací Dr. Robotnik, který hledá
tajemný smaragd, jenž má moc

zničit celé civilizace. Sonic s
Tailsem se ho budou snažit

získat jako první.  

 
Ubisoft se rozhodne přidat další obsah. Nové
DLC (=downoaldable content, stahovatelný

obsah). Jeho tematika se bude převážně
zaměřovat na severskou mytologii. Obě

rozšíření na Odyssey i Valhallu jsou zdarma a
můžete je stahovat už dnes. Dawn of
Ragnarok dorazí 10. března 2022. K

předobjednávce nabízí Ubisoft ještě jako
bonus pár exkluzivních brnění pro Odina. 

HERNÍ OKÉNKOHERNÍ OKÉNKO
Terezie Babická, V.A

zdroj: idnes novinky
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H U D E B N Í  O K É N K O ,  E L IŠK A  K OŠA N O V Á ,  V . A

Jazz se narodil  ke konci 19.  století
v Americe a za jeho kolébku je
označováno město New Orleans na j ihu
Spojených států  amerických. Vyvinul se z
afro-americké hudby, v níž  se prol ínaly
černošské folklorní  vl ivy s bě lošskou
hudbou př istěhovalců  z  Evropy. Vychází
především z blues, ale také z
černošských worksongů  (pracovních
písní) ,  gospelů  a spir ituálů
(náboženských písní) .  První legendou se
v počátcích jaz zu stal Buddy Bolden,
který inspiroval a ovl ivni l  další  umě lce a
muzikanty, včetně  známého Louise
Armstronga.  

Původ názvu není zcela jasný, ale zřejmě
se jedná o zkomoleninu slova jasmine
v narážce na jasmínový parfém, který
byl tehdy v New Orleans velmi populární .
První jazzové skupiny použ ívaly ve svém
názvu pravopis jass.  

 

S L A V N Ý  J A S M Í N O V Ý  P A R F É M

Od vzniku jazzu se vyvinuly různé
jazzové styly.  Jazzová hudba je dnes
tak široký pojem, že naj ít  ně jaký
společný prvek, je těžké. Je ale
specif ický svým rytmickým cítěním
(synkopy, tečkovaný rytmus,
zdůraznění druhé a čtvrté doby).   

Jel ikož  v New Orleans l idé mluvi l i
rozdí lnými jazyky, jej ich způsobem
komunikace byl právě  jazz.  Je
charakterist ický tzv.  odpovídačkami
– nástroje si  mezi sebou předávají
myšlenku a komunikuj í  spolu.  Každý
muzikant v kapele může sklád at,
měnit aranžmá, improvizovat a
tvoř i t .  Jazz se stal symbolem
osvobozuj íc ích snah
severoamerických černochů ,  ale stal
se také symbolem zábavy,
povrchnosti ,  ale i  vzpoury a
modernosti .   

Mezi  nejznámě jš í  osobnosti  jazzu
patř í  např íklad Louis Armstrong,
Miles Davis,  Frank Sinatra, Bi l l ie
Holiday, Stevie Wonder nebo El la
Fitzgerald.  

K O U Z L O  J A Z Z U  

JAZZ

Je jedním z nejvýznamně jš ích
jazzových umě lců  20.  století  a ř íká
se, že byl jednou z osobností ,  které
předurč i ly hudební tvář  celého
století .  Mě l  několik přezdívek, ale
nejznámě jš í  je Satchmo (Velká huba).
Tak ho totiž  roku 1932 uvítal
redaktor v Londýně  a tato přezdívka
se nakonec stala jeho umě leckou
značkou. Jistě  v íte,  že se jedná o
známého trumpetistu a zpěváka
s jedinečným chraplavým hlasem
Louise Armstronga, který je pro
mnoho l idí  ztě lesněním jazzu. Mezi
jeho ne jznámě jš í  písničky patř í  What
a Wonderful World, Dream a Little
Dream of Me, Cheek to Cheek nebo A
Kiss to Bui ld a Dream On. 
Narodil  se v New Orleans, datum
však není jasné. Nemě l  totiž  žádný
rodný l ist .  A tak si  stejně  jako
spousta j iných Američanů  v podobné
situaci  vybral sám datum: 4.
července 1900. Až  deset let po jeho
smrti  se našel jeho pravý rodný l ist
s datem narození 4. srpna 1901.   

L O U I S  A R M S T R O N G
  O T E C  T R U B K Y
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Louis Armstrong mě l  dětství  slož i té –
matka se o ně j  nestarala a on musel pro
sebe a svoj i  sestru shánět j ídlo.  Ž i l i
v části  New Orleans, které se ř íkalo
„boj iště“ – přel idněná čtvrť  plná rvaček,
povalečů ,  žebráků  a prostitutek. Pozdě j i
se jeho rodiče rozešl i ,  jeho matka
onemocně la a Louis,  kterého
vychovávala babička, se o ni  staral .   
V New Orleans se tehdy slavi la doba
mezi Vánocemi a Novým rokem s velkým
jásotem. Louis stř í lel  na Nový rok pro
radost ze staré pistole,  strážník ho
sebral a kvů l i  tomu se dostal do
polepšovny na venkově ,  kde byl až  do
svých čtrnácti  let.   
V polepšovně  se uč i l i  spoustě  věcem,
včetně  hře na hudební nástroj .  Dostal se
k vytouženému kornetu a stal se
kapelníkem. To mu dalo skvě lé hudební
základy. Vráti l  se k mamince, po nocích
hrál v klubech a na zábavách a ve dne si
vydě lával roz vozem uhl í .  Za doby první
světové války si  kvů l i  zavřeným
podnikům zahrál jen na pohřbech.  

 

Z  B O J IŠTĚ  D O  P O L E PŠO V N Y  

Jeho velkým vzorem a patronem byl
Joe "King" Ol iver.  Louis natoč i l  svou
první desku v roce 1923 se skupinou
King Oliver´s Creole Jazz Band. To už
bylo v Chicagu. Uznávanou jazzovou
hvězdou se stal ve 20. letech. 
Stal se vel ice úspěšným a docela
často ale podléhal komerčním
tlakům, kdy nahráv al různé
populární nebo dokonce l idové
kousky. V roce 1936 se Louis
Armstrong stal prvním
Afroameričanem, který se objevi l  ve
velkém hollywoodském fi lmu, a to ve
fi lmu Pennies from Heaven .  
V osmnácti  se oženil  s prostitutkou
Daisy Parker,  za čtyř i  roky se ale
rozvedl i .  Oženil  se celkově  čtyř ikrát,
dět i  nikdy nemě l .   
Má hvězdu na Hollywoodském
chodníku slávy. Dlouho byl pěveckým
partnerem Elly Fitzgerald a v  60.
letech s ní  navštívi l  Prahu.  

S VĚT O V Á  H VĚZ D A  

Vždy věř i l ,  že když  naplno vyjádř í ,  co
cít í ,  tak je to v pořádku. V jeho
př irozeném vyjadřování bylo
obrovské kouzlo.  Celý ž ivot taky
zůstal fanouškem improvizací .  První
infarkt Armstronga postihl  už  v roce
1959. Ř íká se, že když  6.  července
1971 umíral na infarkt myokardu, tak
se na své smrtelné postel i  smál.

N A  S M R T E L N É  P O S T E L I  S E  S M Í C H E M  

ZDROJE OBRÁZKŮ :  
https://images.app.goo.gl/CdQFGnKSX4CF9zey7
https://images.app.goo.gl/Z2QAWoVHPAzGN7m77
https://images.app.goo.gl/9PGTHrw7otLxZGVa8

LOUIS A ELLA FITZGERALD
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1) Co posloucháš za hudbu?  

Rozhodně nejoblíbenější žánr je metal a hard rock. Nejradši mám skupinu Five finger death 
punch, SlipKnoT, Palaye Royale a to není všechno. Nevyhýbám se ani popu nebo vážné hud-
bě. 

 2) Kočky nebo psi?  

Jelikož jsem panička dvou krásných kocourků, za mě odpověď jasná :). Ale mám moc ráda 
většinu zvířat. 

3) Co ti dělá nejčastěji radost?  

Cokoliv, co není pětka z fyziky :D. Ne, samozřejmě je tu více věcí. Ale nejčastěji mi dělá ra-
dost, když můžu být s kamarády a třeba jet na výlet nebo na letní tábor. 

4) Jak vidíš svoji budoucnost po škole?  

Bídně :). Můj sen je být členem armády České republiky, ale vím, že je za tím opravdu moc 
práce, jak fyzické, tak psychické. Ale udělám pro to vše, co bude v mých silách. 

5) Co máš za koníčky?  

Můj největší koníček je asi airsoft, jelikož je to věc, která mě opravdu naplňuje a trochu při-
pravuje na budoucí studium na UNOB. Ale mimo jiné moc ráda cestuji, čtu si, sportuji nebo 
také hraji pc hry, jak jistě víte z rubriky ,,Herní okénko”, kterou zde mám na starost.

AUDIENCE V REDAKCI

Terezie Babická
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Co posloucháš za hudbu? 

Na tuhle otázku rád odpovídám tak, že poslouchám vše – od jazzu po metal. A bez nadsáz-
ky tomu opravdu tak je. Rád si poslechnu neskutečná sóla od Megadeth, unášející melodie 
od Pink Floyd, geniální texty od Kabátů, nadčasové partitury Bedřicha Smetany nebo třeba 
nádhernou souhru Snarky Puppy. J 

Co máš za koníčky? 

Několik let se věnuju hře na kytaru, hlavně té elektrické a snažím se skládat vlastní hudbu. 
Miluju ten tvůrčí proces. Nějakou dobu už chodím pravidelně cvičit do posilovny, kde ak-
tivně odpočívám. To jsou asi moje hlavní dva koníčky. Velkou zálibou u mě také tvoří auta 
všeho druhu. Politika a ekonomie mi taky nejsou cizí. Může to znít asi jako klišé, ale snažím 
se si rozšiřovat obzory na mnoha frontách a rád poznávám, jak funguje svět. 

Co ti dělá nejčastěji radost? 

Smysl pro detail. Pramení to z mého perfekcionismu. Rád vylepšuju detaily na nejvyšší úro-
veň, a když má někdo tento smysl také a umí ho hezky přednést, tak jsem přímo naplněn 
endorfiny. To se, bohužel, stává málokdy. Na druhou stranu, o to více z toho mám o pozná-
ní větší radost. 

Distanční nebo prezenční výuka? 

Rozhodně prezenční. Na začátku školního roku 20/21, když jsme se všichni uvrhli do karan-
tény, na nás byl přichystán Trojský kůň. Vidina, že všichni budeme u počítačů, zněla fajn, co 
si pamatuju z tehdejší doby. Nakonec jsme ale dopadli tak, že nás to všechny neskutečně 
otrávilo a těšili jsme se na ostatní, až se zase sejdeme. Distanční výuka je pro mě opravdu 
tragická. A byť má v budoucnu využití, věřím, že prezenční bude stále většinová. 

Kočky nebo psi? 

Tady nedokážu odpovědět jednoznačně. Mám rád asi oba tvory stejně.

Michal Králík



Dvacáté čtvrté Zimní olympijské hry v čínském hlavním 
městě Pekingu jsou za dveřmi a kdy lépe začít naši novou 
sportovní rubriku nežli krátce před zahájením zimní verze 
největšího sportovního svátku planety. Namísto notoricky 
známých příběhů předních sportovních celebrit vás tato 
rubrika bude seznamovat s momenty, které jsou známé 
méně. Právě v tom je krása sportu, protože sportovní klání 
se neustále stávají jevištěm pro neobvyklé až dojemné 
příběhy. V tomto konkrétním čísle se podíváme na jeden 
z nejvíce šokujících triumfů v olympijské historii.  
 
Psal se šestnáctý únor 2002 a na Zimních olympijských 
hrách v americkém Salt Lake City se pětice závodníků 
chystala na finálovou jízdu mužů na 1 000 metrů v rych-
lobruslařské disciplíně short track. V konkurenci tří vícená-
sobných mistrů světa byl Australan Steven Bradbury na 
první pohled do počtu. Jen samotná účast rodáka z tro-
pického pobřeží Austrálie v olympijském finále zimního 
sportu byla šokující. Již nyní dosáhl větších úspěchů než 
kterýkoliv zimní sportovec v historii své země. A za nece-
lých devadesát vteřin se měl postarat o jedno z největších 
překvapení v olympijské historii.
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POZORUHODNÉ SPORTOVNÍ OKAMŽIKY 
STEVEN BRADBURY

Tvrdý a nebezpečný sport 

Hlavním znakem rychlobruslařské disciplíny short track je 
specifická délka oválu. Zatímco klasické rychlobruslařské 
závody probíhají na okruhu dlouhém 400 metrů, okruh 
pro short track čítá pouhých 111,2 metru. Na mezinárodní 
úrovni se v závodech dlouhých mezi 500 a 5 000 metry 
střetává vždy 4 – 6 závodníků. Ač to oko laika nemusí 
postřehnout, jde o značně rizikový sport. Při rychlostech 
dosahujících téměř 50 kilometrů za hodinu se závodí na 
úzkém prostoru v malé blízkosti od bariér i soupeřů. Proto 
jsou pády a následná zranění v tomto sportu velice čas-
té. 
Závodníci v tréninku pilují k dokonalosti každý dílčí pohyb, 
aby dosáhli co nejefektivnější jízdní techniky a dokázali 
co nejrychleji dosáhnout vysoké rychlosti a co nejdéle 
ji udržet. Zároveň si tříbí reflexy a taktické schopnosti, 
neboť prostor pro rozhodování, kdy předjet soupeře, nebo 
naopak vyčkávat v jeho zákrytu se počítá ve zlomcích 
sekund. To vše za jediným prostým společným účelem. 
Ve sportu, kde rozdílem mezi vítězstvím a porážkou může 
často být hrot 1 milimetr široké brusle, rozhoduje o úspě-
chu každá technikálie.

Bradburyho kariéra v podstatě kopírovala vzestup a pr-
votní úspěchy australského short tracku i zimního sportu 
obecně. Rodák z Nového Jižního Walesu nebyl v tomto 
ohledu jediným průkopníkem. V roce 1991 na Mistrovství 
světa v domovském Sydney byl v pouhých sedmnácti 
letech členem vítězné štafety na 5 000 m.   
    
Šlo o historicky první titul mistrů světa, který Austrálie 
vybojovala v zimním sportu. V roce 1994 na olympiádě 
v norském Lillehammeru australská štafeta ve složení Ste-
ven Bradbury, Richard Nizielski, Andrew Murtha a Kieran 
Hansen povýšila tento úspěch na vyšší úroveň, když na 
stejné distanci vybojovala bronzovou medaili. Šlo o vůbec 
první cenný kov ze zimních her pro australský sport. 
Avšak ctižádostivý Bradbury toužil především po individu-
ální olympijské medaili. Jenže v Lillehammeru ani o čtyři 
roky později v japonském Naganu nedokázal postoupit 
do bojů o medaile.     
                  
Navíc hned dvakrát během své kariéry doplatil na 
rizikovost svého sportu a utrpěl zranění, která málem 
ukončila nejen jeho kariéru. V roce 1995 během závodu 
v kanadském Montrealu mu soupeřova brusle rozsekla 
ve vysoké rychlosti stehno. Rána, ze které přímo na ledě 
málem vykrvácel, si vyžádala spravení sto jedenác-
ti stehy. V roce 2000 během tréninku v Sydney narazil 
hlavou do bariéry, zlomil si dva krční obratle a doktoři mu 
sdělili, že na brusle se dost možná nikdy nevrátí. Jenže 
nesmírně vytrvalý Australan nehodil flintu do žita. Po 
předchozích nezdarech, nyní na sklonku kariéry, toužil 
po poslední šanci vyválčit vysněnou olympijskou medaili. 

Australan úspěšný v zimním sportu? 

V Austrálii se mladí sportovci nikdy nehrnuli do kariér v ja-
kýchkoliv zimních sportech. Kluci tu většinou od útlých let 
hrají kriket, honí se za ragbyovým míčem, nebo prohání 
surfy ve vodách Pacifiku. Kvůli teplému klimatu se u proti-
nožců zkrátka nedostává vhodných přírodních podmínek, 
a proto je tamní podpora zimních sportovních odvětví na 
bodu mrazu. Zatímco na Letních olympijských hrách patří 
Austrálie k dlouhodobě nejúspěšnějším zemím a její olym-
pionici odtamtud každé čtyři roky přiváží domů desítky 
cenných kovů, na zimních od své první účasti v roce 1936 
ukořistili pouhých patnáct medailí. A na počátku deva-
desátých let, kdy Bradbury začínal svou kariéru, na první 
zápis ze zimních her teprve čekali.
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Americký sen 

 Bradburyho působení na olympiádě v Salt Lake 
City z roku 2002 se napříč Austrálií stalo legen-
dou. Ve svých třiceti letech tušil, že zřejmě jde 
o jeho poslední olympiádu. V závodě na 1 000 
metrů nejdříve bez problému zvítězil v úvod-
ní rozjížďce. Ve čtvrtfinále sice dojel třetí ze 
čtyř, avšak po diskvalifikaci Kanaďana Marca 
Gagnona za nedovolené blokování soupeře, 
postoupil dále. Po zkušenostech s předchozími 
těžkými pády se v semifinále rozhodl zbyteč-
ně nepřetlačovat se soupeři, držet se zpátky a 
zkušeně vyčkávat na chybu ostatních.  

Štěstěna opět stála na jeho straně, když tři že 
čtyř jeho soupeřů v poslední zatáčce popadali a 
Bradbury se ocitl v olympijském finále.

Úspěšnou semifinálovou strategii se rozhodl 
zopakovat. Ostatní finalisté, mistři světa Apolo 
Ohno z USA, Mathieu Turcotte z Kanady, Li Jia-
jun z Číny a vycházející jihokorejská hvězda Ahn 
Hyun-Soo brali jedině zlato. Proto neměl jakožto 
outsider co ztratit.  

Nicméně tentokrát nabral zdánlivě nedostižnou 
ztrátu, jenže se udál olympijský zázrak. Zbylá 
čtveřice závodníků doplatila na příliš zuřivou 
medailovou tlačenici, všichni v poslední zatáčce 
naráz popadali a šokovaný Bradbury projel 
cílovou čarou na prvním místě! Jako úderem 
blesku z čistého nebe vyhrál pro Austrálii její 
historicky první zlatou medaili ze Zimních 
olympijských her. V cíli nepropukl v jásot, jen dál 
nevěřícně kroužil po oválu s rukama nad hlavou. 
I v momentě, kdy vystoupal na nejvyšší pódiový 
stupínek, zlatá medaile mu ulpěla kolem krku 
a hrála mu australská státní hymna Advance 
Australia Fair, stále vypadal, že se marně snaží 
vstřebat, co se právě přihodilo. Na tiskové kon-
ferenci téhož večera se svěřil, že jeho prvotní 
myšlenka po projetí cílem byla: „Můj Bože, já 
vyhrál…asi.“

Národní hrdina 

Bradburyho bezprecedentní úspěch mu v jeho vlasti oka-
mžitě vynesl status národní celebrity. Nešlo jen o vítězství 
zásluhou náhody. Naopak šlo o příběh hrdiny, který díky 
nezdolné píli, odhodlání, zarputilosti i rozumu dosáhl úspě-
chu předpokladům navzdory. Šťastné náhody a následný 
úspěch se dostavily jen proto, že jim šel naproti. Fráze „do 
a Bradbury“ se dokonce uchytila v hovorové australské 
angličtině jako výraz pro dosažení šťastného a nečeka-
ného úspěchu. On sám dostál pravidlu, že končit se má 
na vrcholu a profesionální kariéru ukončil krátce po hrách 
v roce 2002. Od té doby se živí především jako úspěšný a 
zábavný motivační řečník, který se pokouší posluchačům 
na svých přednáškách vštípit základní stavební kameny 
úspěšné kariéry, nejen ve sportu, na základě svého život-
ního příběhu. Je až poetické, že svou autobiografii z roku 
2005 Bradbury pojmenoval Last Man Standing. 

https://images.app.goo.gl/WhSp5sJS5t3GmHbs5



Významná historická výročí

EVA BRAUNOVÁ

Eva Braunová měla bezpochyby hoř-
kosladký život. Byla neoficiální první 
dámou nacistického Německa a milen-
kou, později manželkou, krutého Adolfa 
Hitlera. Nemohla jím být však milová-
na, jak by ona sama chtěla. Měla ale 
vše, na co si vzpomněla. Mohla dělat, 
co se jí zachtělo.  Proč se stala Hitlero-
vou manželkou až několik hodin před 
jejich společnou sebevraždou? Sdílela i 
ona jeho fanatické názory? Čtěte dál a 
vše se dozvíte.

14 let milenkou, několik hodin manžel-
kou nejhoršího diktátora všech dob - 

110. výročí narození Evy Braunové

Eva Anna Paula Braunová se narodila 6. února 
1912 v Mnichově do rodiny Friedricha a Franzisky 
Braunových. Měla dvě sestry-Ilse a Margarete 
(přezdívanou Gretl). V dětství byla lenivou a ne-
ukázněnou dívkou. Navštěvovala klášterní křes-
ťanskou školu, kterou ale nedokončila. Když jí 
bylo sedmnáct let, nastoupila na místo asistent-
ky ve fotoateliéru oficiálního fotografa nacistic-
ké strany Heinricha Hoffmanna. Pracovala zde 
nejprve jako prodavačka a později i sama foto-
grafovala a fotografie vyvolávala. Zde se v roce 
1929 seznámila s Adolfem Hitlerem, který si v té 
době teprve své postavení diktátora v Německu 
budoval. V tu dobu mu bylo 40 let a mladá Eva 
Braunová ho svou krásou okouzlila. Často ji zval 
na jídlo, do kina nebo divadla. V té době byl ale 
ženatý se svou neteří Geli Raubalovou, která se 
později z nešťastné lásky zastřelila. Po několika 
letech se k němu Eva nastěhovala.

Autor: Petr Kloc, 6.A

12 zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Eva_Braunov%C3%A1
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Eva byla pouze jeho milenkou. Hitler si totiž 
nemohl dovolit ukazovat se s ní na veřejnosti, 
protože si budoval obraz přísného diktátora, 
musel zůstat vzorem a být populární pro ně-
mecké ženy. Když měla pocit, že se jí nevěnu-
je a nezajímá se o ni, na protest se pokusila 
spáchat sebevraždu. A to rovnou dvakrát! 
Poprvé se střelila pistolí do krku a podruhé se 
zkusila předávkovat léky na spaní. Tím se o 
ni Hitler začal více zajímat. Také spolu často 
jezdili do usedlosti Berghof, kde trávili mnoho 
času. Eva byla velmi žárlivá a majetnická žena. 
Dokonce žárlila na Hitlerovu fenku německého 
ovčáka jménem Blondi. Když se kdokoli chtěl 
dostat k vůdci, musel s ní mít dobrý vztah. Eva 
se často ztotožňovala s nacistickými ideami a 
svého milence velice podporovala. Nebyla však 
členkou NSDAP*. Byla stejně tak fanatická jako 
její milenec a zastávala jeho antisemitské ná-
zory. Její vliv na jeho politiku byl ale minimální. 
Mimo jiné byla velmi nadšenou fotografkou a 
od Hitlera dostávala v té době nejmodernější 
fotoaparáty a kamery, se kterými natáčela 
svého milence a ostatní nacistické důstojníky 
na Berghofu. U Hitlera pracovala jako jeho se-
kretářka. Měla také ráda šampaňské a bujaré 
večírky, kterých se ale Hitler neúčastnil, aby byl 
opět vzorem pro celé Německo. 

Když se 2. světová válka blížila ke svému 
konci a bylo již jasné, že Německo prohra-
je, Hitler se skrýval ve svém bunkru v Ber-
líně. Později za ním Eva přijela, aby se 
svým vůdcem byla až do úplného konce. 
Zde s ním 29. dubna 1945 uzavřela man-
želství, které ale trvalo jen několik hodin, 
protože následující den 30. dubna 1945 
společně spáchali sebevraždu ze strachu 
z Rudé armády. Eva Braunová spolkla 
kapsli s kyanidem a zemřela ve věku 33 
let. Adolf Hitler se zastřelil. Po příchodu 
Rudé armády do Berlína byla jejich těla 
z bunkru vynesena, polita benzínem a za-
pálena. Celý život se na společnou smrt se 
svým vůdcem důkladně připravovala. Byl 
to její osud. Její rodiče ji přežili a žili až do 
roku 1964 a 1976. O vztahu Evy Braunové 
a Adolfa Hitlera nikdo z německého lidu 
do konce války nevěděl. 

 

*NSDAP- (národně socialistická německá dělnická strana) nacistická politická strana, vznikla v roce 1920



Hrdinové
Protektorátu

Jindřiška
Nováková

Bylo jí pouhých 14 let, když byla zapojena do 
protinacistického odboje. Společně se svou 
rodinou za to ale krutě zaplatila. Řeč je o 
jedné z nejmladších hrdinek odboje- Jindřišce 
Novákové, na jejíž příběh by se nemělo zapo-
menout.

Jindřiška Nováková se narodila 6. května roku 
1928 v obci Podmokly u Děčína do vlastenecké 
rodiny Václava a Marie Novákových. Byla z je-
jich pěti dětí nejmladší. Měla tři sestry- Annu, 
Miroslavu, Marii* a bratra Václava. Nejdříve 
rodina žila v Podmoklech, kde Václav zastával 
funkci člena revolučního Národního výboru 
a také náčelníka místního Sokola, kterého se 
svou ženou často navštěvoval. Tento tělocvič-
ný spolek vedl také další odbojář Jan Zelen-
ka-Hajský*. Když byla v roce 1938 podepsána 
Mnichovská dohoda, musely české rodiny 
opustit území Sudet. To se také týkalo rodiny 
Novákových, která se poté přestěhovala do 
Prahy-Libně.  Díky Janu Zelenkovi-Hajské-
mu se zapojili do domácího protinacistického 
odboje. Mezitím Jindřiška v letech 1938-1942 
navštěvovala místní školu a odboje se proza-
tím neúčastnila. Její nejdůležitější chvíle přijde 
však o pár let později. 

Rodina byla v odboji aktivní a pomáhala i 
odbojářům. Nejdůležitější akce však přišla 
až po atentátu na zastupujícího říšského 
protektora Reinharda Heydricha 27. květ-
na 1942. Chvíli po atentátu ve svém bytě 
Novákovi schovali jednoho z atentátníků 
a parašutistů z výsadku Anthropoid- Jana 
Kubiše. Teď přichází nejdůležitější Jindřiš-
čina role. Jan Kubiš po útěku z místa činu 
odložil své zakrvácené kolo u obchodu 
Baťa ve Slavotově ulici. Čtrnáctiletá Jind-
řiška poté, co přišla zrovna ze školy, byla 
poslána svými rodiči, aby kolo přivezla a 
schovala ho k nim do bytu. Zpátky se měla 
ale vrátit nepřímou cestou, aby ji někdo ne-
zahlédl a nepronásledoval. Když Jindřiška 
kolo vzala a odvážela ho pryč, zpozorovaly 
ji při tom dvě ženy, které se jí zeptaly, proč 
to kolo bere. Jindřiška odpověděla, že je to 
kolo jejího tatínka. Kolo poté bezpečně při-
vezla domů a později si pro něj přišel jeden 
z odbojářů, který poté kolo vrátil původní-
mu majiteli.

Petr Kloc, VI.A
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*Marie Nováková- provdala se za sudetského Němce a kvůli tomu byla z rodiny odloučena, jako jediná z rodiny nebyla popravena
*Jan Zelenka-Hajský- jeden z nejbližších spolupracovníku operace Antropoid, významný odbojář 



Po atentátu bylo vyhlášeno stanné prá-
vo*, doprava byla v celé Praze omezena a 
docházelo k domovním prohlídkám, které 
provádělo gestapo s příslušníky SS. Odměna 
za dopadení atentátníků byla milion říšských 
marek, tedy 10 milionů protektorátních 
korun*. Lidé, kteří pomáhali odbojářům, měli 
být i s rodinami popraveni. Stovky lidí tak 
byly popravovány z důvodu podílení se na 
útoku, účasti v odboji nebo pro schvalování 
atentátu.  

Svědci, kteří viděli Jindřišku vézt kolo pryč, 
zřejmě gestapu tuto skutečnost nahlásili. 
Dne 3. června 1942 bylo spolu s Jindřiškou 
zatčeno 260 dívek a mladých žen, které by-
dlely blízko místa, kde Kubiš kolo zanechal. 
Byly odvezeny do hlavního sídla gestapa, 
Petschkova paláce, kde dívky měly za úkol 
v kinosále ukázat, jak vedou kolo. Svědkyně 
procházející se dívky pozorovaly skrz průzo-
rem pro filmovou promítačku a měli za úkol 
dívku, kterou spatřily, poznat. Jindřiška se 
dostala do užšího výběru asi dvaceti dívek, 
ale ženy stejně žádnou z nich nepoznaly. 
Jindřišce tak musel spadnout velký kámen 
ze srdce. 

Po zradě parašutisty z výsadku Silver A 
Karla Čurdy bylo prozrazeno mnoho jmen a 
adres spolupracovníků parašutistů a odbo-
jářů. Ti byli potom se svými rodinami popra-
vováni nebo odváženi do koncentračních 
táborů. To se bohužel nevyhnulo ani rodině 
Novákových, kteří byli 9. července 1942 za-
tčeni gestapem. Rodina byla převezena do 
Terezína a poté do koncentračního tábora 
Mauthausen. Dne 24. října 1942 zde byla Jin-
dřiška i se svou rodinou a dalšími odbojáři 
popravena. Tento den bylo v Mauthausenu 
popraveno celkem 262 českých odbojářů. 
Čtrnáctiletá Jindřiška se tak stala nejmlad-
ší obětí, která byla v tomto koncentračním 
táboře zavražděna.

Na památku této mladé hrdinky odboje byla 
v roce 2014 odhalena na budově ZŠ Bohu-
mila Hrabala v Praze 8 pamětní deska. Tuto 
školu ve své době totiž navštěvovala. V Pra-
ze 8 by také měla v příštím roce.vzniknout 
její socha, která má připomínat její osobu, 
její rodinu a také všechny ženy, které v od-
boji byly zapojeny. Další její pamětní desku 
najdeme i v Děčíně. V Praze-Libni najdeme 
ještě jednu pamětní desku, která je tentokrát 
věnovaná celé rodině

15

zdroje: https://1url.cz/EKvGR; https://1url.
cz/SKvGs; https://1url.cz/zzfk0; https://1url.
cz/9t2to

*stanné právo- neboli výjimečný civilní stav je státní opatření, které omezí práva občanů v případech jako je válka, občanské nepokoje 
nebo živelná katastrofa, má za cíl odstrašit lidi od páchání trestných činů, porušení bylo tvrdě trestáno 

*později byla odměna zvýšena z důvodu nenalezení stop po parašutistech 
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AKTUALITY
ZE ŠKOLY

PŘEDNÁŠKA SE
ZÁCHRANÁŘEM

PRIMA NA VÝLETĚ

EXKURZE RAKOVNÍK

Prima A se vydala 14.prosince na
výlet do Prahy. Navštívi l i

arcibiskupský palác a katedrálu
svatého Víta.  Na cestě  do paláce
studenti  dostal i  l ist  s otázkami,

který průběžně  vyplňoval i .  Žáky v
paláci  provázela sestra Dominika,

která j im povědě la o arcibiskupech
a o gobel ínech.  Žáci také byl i  na

naučné prohl ídce katedrály svatého
Víta,  navštívi l i  v ní  hrobky českých

králů .  

Záchranář  ze Záchranářské
služby Středočeského kraje

udě lal  přednášku o první
pomoci pro oktávu a kvintu.

Vysvět l i l  j im, jak správně
provést masáž  srdce, jak
uvolnit  dýchací  cesty bez
umě lého dýchání nebo jak

použ ívat defibri látor.  

Ve čtvrtek 4.  l istopadu 2021 vyrazi la
6.A s paní profesorkou Trousi lovou na

výlet do města Rakovník.  Studenti
navštívi l i  h istorické centrum města a

Rabasovu galeri i ,  kde byl pro ně
nachystán naučný program o

fungování místní  galerie a o ž ivotě  a
dí le malíře Václava Rabase.  Žáci se
také zúčastni l i  besedy o olejomalbě

akademického malíře a ředitele
rakovnické galerie Václava Zoubka. 

ANNA MCMENAMIN I .A
PETR KLOC VI .A

NÁVŠTĚVA LUKÁŠE
HEJLÍKA

Dne 12.  ř í jna naši  školu navštívi l i  herci
Lukáš Hej l ík a Alan Novotný, kteř í  nám
představi l i  dvě  knihy formou vt ipných
scének. První  z nich byla autobiografie
jamajského sportovce a nejrychlejš ího
muže světa Usaina Bolta.  Druhá kniha,

Už  je tady zas,  od německého
spisovatele Timura Vermese, je o

německém diktátorovi  Adolfu Hit lerovi ,
který na konci  2 .  světové války

sebevraždu nespáchal,  ale probudi l  se
až  v dnešní  době .  Této besedy se

zúčastni la 6.A našeho gymnázia a tř ídy
7.A a 7.B ze ZŠ Stochov.  

NÁVŠTĚVA IFP

25. l istopadu jel i  studenti
Septimy A, Oktávy A a
čtvrtého ročníku do

Francouzského inst itutu
v Praze.  Tam zhlédl i

zaj ímavý dokument o
Milanu Kunderovi .  
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AKTUALITY

města Hostivice
Denisa Černochová

2.11. 2021 – Hostivická knihovna spustila nový knihovní
systém Verbis, včetně katalogu Portaro. 
 
4.11. 2021 – Stále pokračují práce na rekonstrukci České
ulice, původní harmonogram prací musel být upraven, což
časově prodlouží práce v této lokalitě. 
 
8.11. 2021 – Byl vyhlášen vítězný návrh na novou školu pro
Chýni a Hostivici. Z šestice soutěžních návrhů porotu
nejvíce zaujalo řešení týmu ov architekti s.r.o. 
 
11.11. 2021 – V tento den si naše město připomnělo válečné
oběti Dnem veteránů. Studenti gymnázia a žáci základní
školy si připravili krátké ukázky poezie a hostivický
pěvecký sbor zazpíval československou hymnu. 
 
20.11. 2021 – Proběhl výlov rybníka Ve Skále. Vylovili se
kapři, amuři, štiky i sumci. Rybník zatím zůstane
vypuštěný, musí se odbahnit a opravit břehové zásypy. 
 
22.11. 2021 – V aule hostivického gymnázia opět proběhlo
zasedání zastupitelstva města, na které je možno se
připojovat i online.  
 
27.11. 2021 – Nouzový stav zrušil tradiční hostivické
Světélkování a vánoční strom na náměstí se rozsvítil po
setmění, nechyběli trubači ani perníčky zavěšené na
stromě.  
 
14.12. 2021 – Nově postavená kaple č. 12 byla dnes oficiálně
předána do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic. Vysvěcení
kaple proběhne až v teplejším období.  
 
23.12. 2021 – K pravidelnému užívání se pro veřejnost
otevřelo renovované hřiště u základní školy. Během
školního roku bude sloužit škole. 
 
24.12. 2021 – Opět se konalo večerní zpívání u vánočního
stromu na náměstí. 
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AKTUALITYDenisa Černochová,
VII.A

1.11. 2021 – Ve skotském Glasgow začal
klimatický summit OSN. Diplomaté i
odborníci jednali zejména o tom, jak čelit
hrozbě klimatické změny s možnými
katastrofálními dopady.  

7.11. 2021 – Irácká vláda oznámila, že irácký
premiér Mustafá Kázimí přežil pokus o atentát,
který byl veden třemi drony.  

9.11. 2021 - Ve vodách
poblíž Floridy přistála
v ranních hodinách
vesmírná loď Crew
Dragon společnosti
SpaceX. Astronauté
strávili posledních 200 dní
na Mezinárodní vesmírné
stanici (ISS). 

8.11. 2021 – Pákistánská vláda dosáhla dohody o příměří
s bojovníky islamistického hnutí Tálibán. Klid zbraní
potrvá měsíc a měl by poskytnout prostor pro dojednání
ucelenější mírové dohody. 

13.11. 2021 – Na
klimatické konferenci se
zástupci téměř 200
zemí světa shodli na
společném znění
dohody o dalším
postupu v boji
s klimatickými změnami.
Země souhlasily
s postupným odklonem
od používání uhlí
k výrobě elektrické
energie. 

23.11. 2021 – Summit premiérů
skupiny V4 v Budapešti jednal
hlavně o současné migrační krizi
na polsko-běloruské hranici.
Státy Visegrádské skupiny
vyjádřily podporu Polsku. 

30.11. 2021 – Karibský ostrov Barbados se
stal republikou a oficiálně už jeho hlavou
není britská královna Alžběta II., ale
prezidentka Sandra Masonová. 

25.11. 2021 - Novým prezidentem
Interpolu byl zvolen šéf policie
Spojených arabských emirátů Ahmad
Násir Raísí. O nejvyšší úřad v této
mezinárodní policejní organizaci se
ucházela také plukovnice české policie
Šárka Havránková, která je nyní
víceprezidentkou Interpolu. 

5.12. 2021 – Ve věku 98 let zemřel
bývalý senátor a neúspěšný
kandidát na amerického prezidenta
Bob Dole.  
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ZE SVĚTA Denisa Černochová,
VII.A

20. 12. 2021 – Tajfun Rai, který zasáhl Filipíny,
připravil o život 375 lidí. Byl nejsilnější bouří, která
letos postihla souostroví na jihovýchodě Asie. 

8.12. 2021 – Nová německá vláda připravena. Sociální
demokraté, zelení a liberální svobodní demokraté
podepsali dne 7.12. koaliční smlouvu. Sociální demokrat
Olaf Scholz vystřídal v kancléřství Angelu Merkelovou,
která vedla Německo posledních 16 let. 

14.12. 2021 – Maltský parlament odhlasoval
legalizaci pěstování a užívání marihuany pro vlastní
potřebu a rekreační účely. Pokud zákon podepíše
prezident, bude Malta první evropskou zemí, která
by toto povolila.  

16.12. 2021 – Expremiér a šéf
opoziční strany Smer-sociální
demokracie Robert Fico byl
obviněn z trestného činu
podněcování. Potvrdila to
slovenská policie. 

17.12. 2021 – 
Papež František slaví 85.
narozeniny. 

26.12. 2021 – Ve věku 90 let zemřel v Johannesburgu
jihoafrický arcibiskup, bojovník proti rasistickému
režimu apartheidu a držitel Nobelovy ceny za mír
Desmond Tutu. 29.12. 2021 – Ve věku 82 let zemřel

dlouholetý senátor za americký stát
Nevada Harry Reid. Americký prezident
Joe Biden Reida označil za velikána
amerických dějin. 

6.12. 2021 – Novým rakouským kancléřem se
stal dosavadní ministr vnitra Karl
Nehammer. Ve funkci nahradil Alexandera
Schallenberga. Nehammer bude nyní nově
šéfovat lidovcům, které dosud vedl exkancléř
Sebastian Kurz. 

2.12. 2021 – V Polsku byl velkou většinou
hlasů poslanců zamítnut návrh zákona,
který by ženám zcela zakázal možnost
podstoupit potrat. 
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Z koníčků je pro mě velice důležitý sport. Když
jsem byla trošku mladší, ještě na základní a
potom i na střední škole, jsem chodila do
jezdeckého oddílu. Když jsem šla následně na
vysokou školu, už jsem neměla možnost oddíl
navštěvovat a musela jsem tohoto koníčku tak
trochu zanechat. Moje sestra má do dneška
koníčky, takže k nim mám ještě blízko pořád, ale
už tedy nechodím do žádného oddílu a nikde
nejezdím. O něco později (okolo 7. třídy), jsem
začala chodit na volejbal, a to mě drží dodnes.
Volejbal je pro mě takový životní sport.
Postupně jsme se s ženským týmem začaly ve
volejbalu zlepšovat. Hrála jsem juniorskou první
ligu a v jednu dobu na vysoké škole jsem hrála
první ligu už jako žena a v současné době hraju
druhou ligu za Bohemians Praha. Momentálně
jsem těhotná, a tak si dávám trošičku pauzu. Na
začátku školního roku, tedy soutěže, jsem ještě
s holkami normálně hrála. Každý týden se
snažím chodit plavat, protože mi to pomáhá na
záda. 

Jaké záliby jste měla nebo
máte? 

Vaření mám docela ráda, ale zase na druhou stranu
na to člověk musí mít čas. Teď toho času budu mít asi
trochu víc. Jinak jsem docela aktivní člověk, takže
kolikrát z práce jsem jela rovnou na trénink, nebo do
bazénu. Takže jsem toho přes týden moc neuvařila.
Když jsme s přítelem doma o víkendu, rádi si vaříme.
Jedno oblíbené jídlo úplně nemám, možná jakékoliv
maso s omáčkami, žampióny, jako přílohu mám ráda
brambory vařené nebo opékané. Jinak jsem spíš
člověk, co vyzkouší všechno. Ale nemám ráda
koriandr. Jakmile je v nějakém jídle, tak mi to opravdu
vadí :-(. 

Vaříte ráda? Jaká máte ráda jídla
a jaké ráda nemáte? 

Pocházím z Chomutova, takže jsem chodila 4 roky do Gymnázia
Chomutov. Na střední školu vzpomínám docela ráda, protože jsme
měli fajn třídu, spolužáky a byli jsme taková sportovní třída. Jezdili
jsme na různé meziškolní soutěže, což mě celkem bavilo, protože
mám sport obecně ráda. Se spolužáky jsme si docela sedli,
s některými se scházíme stále. Takže vzpomínky na střední školu
mám určitě příjemné. 

Jaké máte vzpomínky a
kam jste chodila na
střední školu? 
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Přírodu a procházky do přírody mám velice ráda v
jakémkoli ročním období. V zimě běžkuji, pokud je
sníh. V létě chodím na procházky pěšky nebo na kole,
kamkoliv do přírody. My bydlíme v Praze na Žižkově,
kde jsou parky, nebo zajedeme za Prahu, směrem po
Vltavě nebo Berounce a tam se projdeme. 

Chodíte na různé procházky do přírody?
Popřípadě kam? 



AUDIENCE V KABINETU
 

Zvířata obecně ráda mám a je to patrné už z mého působení
v jezdeckém oddíle. V dětství jsme měli doma morče, králíka,
pejska. V současnosti jsme hodně aktivní, proto žádného
domácího mazlíčka nemáme. Bylo by to hodně komplikované,
možná někdy později. 

Máte ráda zvířata? Máte nějakého domácího mazlíčka? 

Přestože nemám úplně hudební sluch, hudbu
mám ráda. S přáteli jsme jezdili na různé
hudební festivaly. Ze žánrů mám ráda
rockovější styl, ska, reggae. Poslechnu si ráda i
jiné styly, ale tyto jmenované mám asi nejraději. 

Jaký posloucháte nejraději žánr
hudby? 

Protože nemám úplně hudební sluch,
zpívám nejraději ve skupině ostatních
zpěváků. V dětství jsem zkoušela hrát
na flétnu a na kytaru, ale nemám
k tomu úplně vlohy. Naopak můj přítel
hraje ve svojí hudební skupině na bicí,
ale umí hrát také na kytaru. 

Hrála jste nebo hrajete na
nějaký hudební nástroj? 

Z cizích jazyků používám hlavně hovorovou angličtinu,
němčinu minimálně a nějaká slovíčka z chorvatštiny,
která s hodí pro cestu za příbuznými. 

Kolik umíte jazyků a jaké to jsou? 

ednoho vybraného zpěváka nedokážu jmenovat, ale líbí se mi skupiny
Sto Zvířat nebo Irie Révoltés. Kdybych přeci jen měla vybrat jednoho
zpěváka, jmenovala bych Boba Marleyho. 

Jaký je Váš oblíbený zpěvák/zpěvačka nebo kapela? 

Na prvním místě ve sportovních disciplínách je
u mě volejbal a beach volejbal. Každý týden
chodím pravidelně plavat. Sezónně provozuji
jízdu na kole, vodáctví nebo lyžování na
běžkách. 

Jaký sport děláte nejraději? 

Dívám se na různé druhy filmů (starší i nové), ale
když o tom tak přemýšlím, mám ráda starší české
filmy jako Pelíšky, Kulový blesk, S tebou mě baví
svět. Ráda mám historické a naučné seriály
z Netflixu. Na Vánoce nikdy nevynecháme pohádku
S čerty nejsou žerty, která je pro nás velkou
zábavou. Před covidovou dobou jsme chodili i do
divadla, sami nebo s přáteli a doufám, že se to
zase vrátí. 

Díváte se na filmy? Pokud ano, jaký film
je Váš nejoblíbenější? 

Cestuji ráda, nicméně jsem spíš
cestovatel, který procestoval zatím jen
Evropu. Nejdále jsem byla na Islandu
před 3 lety. Bylo to něco trochu jiného,
krajina je tam poměrně odlišná od té
naší, nejsou tam lesy, jsou tam keříky,
lišejníky. Je tam zima a hrozně fouká.
Viděli jsme polární záři, a to je věc, která
mě skutečně moc zaujala a hrozně se mi
to líbilo. Naposledy jsem byla vloni ve
Španělsku, na polovině cesty mezi
Valencií a Alicante. Ve Španělsku jsme
byli několikrát, protože přítelův švagr je
původem Španěl. Letěli jsme tam
letadlem, což je nejpohodlnější. Jinak
ráda jezdím vlakem, protože si tam
člověk může třeba číst knížku. 

Máte ráda cestování? V jaké
zemi jste byla naposledy? Jaký
způsob dopravy je Vám
nejpříjemnější? 
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Hlášky
učitelů

Markéta Baleková: Chovejte 
se prosim vás slušně, s těma 
napomenutíma je moc papí-
rování.

Miloslav Husák: Lepší špat-
ná známka než žádná. 

Student: Pane profesore, my na Baka-
lářích pořád mámě ty pětky.  
Miloslav Husák: No to je dobře. 

Jana Trousilová: Chci, abyste 
to četli jako takový herecký 
výstup. 

Z hybridní výuky 

Iveta Bínová: Františku, ne-
házej po mně smajlíky! 

Jana Stoklasová: Don´t touch 
this girl! This is a public space.

Studentka: Já jsem z toho nějaká 
zmatená. 
Milan Pospíšil: Ty jsi zmatená 

Vojtěch Veverka: To ptačí va-
jíčko má nějaký póry, takže vy 
s tím zárodkem můžete komu-
nikovat můžete tomu zpívat, 
můžete to polejvat kyselinou a 
ono to umře… Jitka Husáková: Nevrť se 

tady a běž k tabuli, až ti vlasy 
povlajou jak víle.

Ondřej Slavík: Tohle s váma dělat 
nebudu, protože se bojim, co by to 
s váma udělalo. 

Ondřej Slavík: Já jsem věděl, že 
to pochopí tak jeden člověk. 
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Přehoupli jsme se do roku 2022. Jelikož se říká „jak na Nový rok, tak po celý rok“, musíme 
vám v našem prvním letošním čísle dodat co největší dávku humoru. Avšak i nadále nám 

zákeřný čínský exportní produkt komplikuje životy a řada tříd, nejen na naší škole, v pravidel-
ných intervalech cestuje do hybridní výuky a zase zpět. Proto přidáváme pár vtipných výroků 

právě z hybridních hodin.

Václav Novák, VII.A
Terezie Babická, V.A

EXPEDICE
IKAP

V druhém říjnovém týdnu proběhla již druhá expedice programu IKAP.
Tentokrát jsme vyjeli do Karlovarského kraje konkrétně do vesničky

Horní Blatná. Jako humanitní sekce jsme se zabývali primárně odsunem
Němců z pohraničí po druhé světové válce, ale taktéž jsme navštívili

Jáchymov a prošli jsme si jednotlivé komunistické lágry. Touto oblastí
nás prováděl Jirka Myroniuk, učitel a student univerzity Jana Evangelisty

Purkyně v Ústí nad Labem. Odvezli jsme si hromadu zážitků a nových
znalostí z historie a ze současnosti někdejších Sudet. 

Co sis z naší expedice odnesl ty?

Velmi milý zážitek. Opět jsem se po delší
době podíval na místa, o která se
zajímám a snažím se je i přiblížit
veřejnosti.  
Zároveň na mě místo působilo i částečně
smutně a depresivně, nejen kvůli své
historii, ale hlavně kvůli tomu, jak místo
rok od roku více a více upadá.  

VOJTĚCH NÝVLT, 4.A

Jak sis to s námi užil, jaké z toho máš
pocity?  

Podle mě se jednalo o velmi povedené
dva dny, kdy mi bylo ctí, vás všechny
provést po okolí a více vám toto místo
přiblížit. Zároveň mě potěšilo, že se o
místo zajímají i další lidé a díky vám a
vám podobným tento kout naší republiky
neupadne v zapomnění. 

V čem je podle tebe program přínosný pro studenty? 

Toto téma je na školách učiteli často opomíjeno, a
proto je důležité, si ho připomínat. Včetně míst s
tématem souvisejících. 

V Jáchymově jsi nás obohatil o mnoho informací a
zajímavostí. Z čeho jsi čerpal? 

Jelikož se o toto téma zajímám už několik let, mé
informace pochází z odborné literatury, archivních
pramenů, memoárové literatury a taky hlavně přímo
od očitých svědků a pamětníků.Toto téma, obecně
dějiny vězeňství a dějiny druhé poloviny dvacátého
století v Československu, mě velice zajímá. Takže se
rád vzdělávám v této oblasti a rád získávám nové
informace k tomuto tématu. A pokud mě něco baví,
tak si k tomu pamatuji zajímavé informace, které pak
rád předávám dál. 

Co jsi vystudoval? 

Vystudoval jsem jednooborovou historii na Univerzitě Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde i teď ve studiu pokračuji
jako student doktorského programu České dějiny. 
Svou závěrečnou diplomovou práci jsem psal na historii tábora
Rovnost, který jsme při naší exkurzi viděli. Nakonec jsem práci rozšířil
a v roce 2022 by měla vyjít i knižně. 
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V Jáchymově jsi nás obohatil o mnoho informací a
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Vystudoval jsem jednooborovou historii na Univerzitě Jana
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E S T E R  ŽE L E Z N Á ,  I V . A

ROZHOVOR S

Má za sebou vydání čtyř kuchařek, úspěšnou obnovu farmářských trhů
v Česku, založení bistra Sisters, které navrátilo slávu chlebíčkům, aby opět
byly trendy a in. Příjemná, zábavná a sečtělá žena, která si na nic nehraje.

Leží jí na srdci budoucnost gastronomie a jídla obecně. Představuji vám
Hanu Michopulu. 

 

 

 zdroj: ©Ester Železná
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Já si kupuji některé vánoční dárky sama sobě, protože vím, že mi je nikdo nedá.
Koupila jsem předplatné takzvaného Masterclass, což je takový kanál s nejrůznějšími
návody od slavných lidí a je tam i gastronomická sekce. Koupila jsem si to hlavně
kvůli Thomasu Kellerovi, protože se teď hodně zabývám rostlinnou stravou. Zaujala
mě ale afro-americká kuchařka Mashama Bailey z amerického jihu, která
reprezentovala otrokářskou, jižanskou kuchyni. Dělala jsem od ní rizoto ze zlomkové
rýže s krevetami, to bylo úplně super a bylo to zajímavé, protože ta zlomková rýže je
něco, co dostávali otroci od svých majitelů zdarma. Vlastně to byly odpadky z celých
rýžových zrníček. Dělá kašovitou konzistenci, protože obsahuje hodně škrobu. Celé to
byl hezký zážitek a moc dobře to chutnalo.

Mně nikdo moc nevaří, ale byly jsme s kamarádkou, která je recenzerka
restaurací, v listopadu na Tenerife. Vařili jsme tam hodně, takže to pro mě byl
svátek a strašně si toho vážím. Ona mi uvařila olihně na víně s olivami, které
jsem prohlásila že nejím. Řekla, že určitě ten odpor překonám a zdolám, a je
pravda, že mi to moc chutnalo. 

To bych neřekla. Dokážu si udělat z jídla svátek při jakékoli příležitosti, ale když mi
někdo uvaří, tak je to pro mě velká pocta. Je to prostě něco úplně jiného, než když
člověk jí v restauraci a moc si toho vážím a užívám si to. Považuji to za dar. 

Z jakých surovin nejradši vaříte? 
To je teď pro mě opravdu velké téma. Suroviny, ze kterých ráda vařím, jsou rostliny.
Vzhledem k tomu, že se budeme muset hodně brzo a rychle zabývat udržitelností
toho, co jíme, je to pro mě aktuální. Ono to vypadá, že jsem se tím možná zabývala
odjakživa, protože jsem dělala farmářské trhy, napsala jsem dvě farmářské
kuchařky. Pořád to ale byly knihy, které hodně akceptovaly to, že maso je ta hlavní
surovina. Teď se mi překlápí vnímaní v tom smyslu, že si myslím, že maso je jen
jednou z mnoha surovin, kterou bychom měli na talíři používat. Snažím se, a to i sama
sobě, trochu zlomit a narušit představu, že vařit máme tak, že vezmeme Maso a na
druhou část talíře přiložíme Něco (pozn. Autorky – Hanka Michopulu chtěla klást
důraz na kontrast mezi surovinami, proto jsou u masa a něčeho velká písmena).
Dobré rostlinné jídlo poznáš tak, že o něm nepřemýšlíš, třeba že tam chybí maso. Je
to prostě talíř dobrého rostlinného jídla, které je dochuceno bylinkami, octy a má svůj
chuťový balanc, kde je umami, kyselost, tučnost a všechno, co do jídla patří. Snažím
se i předělat svou vlastní kuchyň a moc mě to baví.

chlebíček s budapešťskou
pomazánkou 

To jídlo je prostě svoje vlastní věc a něco úplně jiného.
Svoje vlastní věc, to je správně řečeno. Maso je určité dogma, které tu panuje, což
nemyslím vůbec nějak špatně, vzhledem k tomu, že jsme nebyli nikdy nějak zvlášť
rostlinně bohatá země. Příklon k masu tudíž vznikl automaticky, ale myslím si, že už
dneska není vůbec nutný. Můžeme otevřít oči a vzít si do kuchyně, nebo do spíže,
mnohem více rostlinných přísad. Je to prostě o tom jídlo dobře ochutit.

Myslíte tedy, že na českém trhu právě tyto rostliny chybí?
Myslím si, že ne, akorát jedeme v tunelu používání masa a nejsme zvyklí na
rozmanitost. 

Když už jsme byli u farmářských trhů, co si na nich ráda kupujete?
Ze všeho nejradši chodím do Haly 22 v Holešovicích. Přestože přibylo hrozně moc
farmářských trhů, tak je tohle pro mě stále místo číslo jedna, protože je to jediná
krytá hala. To je trochu na pováženou, že od doby, kdy se rozjely farmářské trhy,
vznikl jen jeden krytý prostor, i když je o to obrovský zájem. Jistotou je, že se tam
nakoupí dobře za každého počasí. Kromě toho tam mají různé udržitelné věci, v
tržnici se kompostuje v obrovském kompostéru.
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Tam to mám moc ráda, znám třeba pana Pepu,
který vozí zeleninu.

(smích) Pořád mi to přijde jako takové nejlepší místo při zemi,
které zůstává hlavně u té zeleniny. Ráda tam chodím pro
suroviny, které nedostanu nikde jinde, jako třeba topinambury,
kadeřávek a tak podobně. Spíš jsou to tedy speciality v
zelenině a jejich různé odrůdy. Baví mě tam rozmanitost, není
to jedno tomino, nebo kumato rajče, které vozí supermarkety.
 

zdroj:
https://images.app.goo.gl/ZNjXnY3Mfm6jQqUk6

Co byste tedy na farmářských trzích raději
nekoupila?

Mě asi nezajímá nic, co nesouvisí s vařením jídla a není z
lokálních zdrojů. Pochopila jsem, že to lidi baví, a taky to tak
beru. Jsem ale člověk, kterého na tom zajímá především jídlo,
vaření, kvalitní suroviny, takže i proto mám ráda tržnici.
 

Vy jste vařila pro Antoina Bourdaina. Pro koho
byste ještě ráda vařila?

Tehdy, když jsme všechno připravovali pro Antoina Bourdaina
to bylo hodně stresující, takže bych si asi podobnou věc na
sebe už nevymyslela. Ale vím, na co se mě ptáš, koho bych
ještě chtěla potkat z velkých gastronomických osobností. Asi
by to byl Hugh Fearnley-Whittingstall, což je britský gastronom
a aktivista, který se zabývá udržitelností a tím, co je správné
jíst. Vydal spoustu úplně skvělých kuchařek a měl i seriál, asi na
Paprice (pozn. Autorky – TV Paprika je populární český kanál o
vaření) to šlo, takže českým divákům to není neznámé. To je
člověk, který mě hodně ovlivnil a inspiroval. Pak určitě Yotam
Ottolenghi, protože jeho nahlížení na zeleninu a na rostlinné
zdroje je famózní. Myslím si, že hodně ovlivnil současné vaření
a zajímalo by mě, jak se dívá na Svět a jak tvoří.
 

Taky ho znám, doma máme kuchařky a jeho
kuchyně je úplně jedinečná.

Jo přesně. Je jedinečná a nepodobá se to asi ničemu jinému,
co je známo.
 

Myslíte, že je v české kuchyni ještě nějaké jídlo, které
by se dalo zrekonstruovat a znovu vymyslet stejně
jako chlebíček v bistru Sisters?

Ono se to dá udělat se všemi klasikami, které můžeš vzít,
dekonstruovat na jednotlivé součástky, potom si s každou částí
pohrát, jako kdyby ji vyčistit, což znamená třeba ji nahradit
nějakou kvalitnější variantou a znovu to celé složit. Teď jsem takhle
dělala vánočního kubu, kterého dělám tak, že si vyberu nejlepší
kroupy, které moc nešlemují a mají dobrou konzistenci, protože
hodně lidí má s konzistencí problém. Potom udělám konfitovanou
cibuli, posypám to strouhaným parmazánem, přidávám i sušený
tymián. Můžu z toho tedy vzniknout opravdu bohaté a dobré jídlo, i
když to původně bylo jídlo, které vycházelo z nějakých chudých
poměrů. Na všechno se dá podívat tímto způsobem.
 
Je možné, že by se již zmíněné klasiky, jako
například kuba, kulajda, nebo svíčková rozšířily po
světě stejně jako třeba pizza, nebo gelato, čehož je
všude tolik?

Myslím si, že ne. Spíš si nemůžu vzpomenou na žádné jídlo, se
kterým by to šlo udělat. Všechna tato jídla, která se rozšířila, se
rozšířila proto, že jsou z nějakého důvodu komfortní a dobře se
konzumují. Prostě to čapneš do ruky a jíš. Kdežto naše jídla jsou z
velké části takové té slovanské kašovité, nebo tekuté
konzistence. My máme omáčky, a to je věc, která se nedá
jednoduše vzít do ruky a jíst. Potřebuješ si k tomu sednout,
rozdistribuovat si to na talíři, tak jak to má být. Všechny věci,
které se ujaly v takhle velkém měřítku, ať už je to sushi, což je
taky původně fast-food do ruky, burger, nebo pizza, tak se
prostě jedí jednoduše. Došlo mi to, když jsem seděla tady v
Lokálu (pozn. Autorky – Lokál je známá restaurace v Dlouhé ulici
na Praze 1), já jedla nějakou polévku, a vedle mě seděli Japonci,
kteří si přišli dát svíčkovou. Jedli ji tak, že si do ruky brali
jednotlivé plátky knedlíků, pomazali si ho omáčkou a dávali si na
to maso. Mně tam došlo, že ten způsob, jak konzumujeme jídlo
my není úplně pro každého samozřejmý. Jednodušší je jíst
rukama, takže potom dostanou přednost nějaké placky, nebo
tortilly, protože se to snadno a dobře jí.
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Myslím, že jsme právě vymyslely další
dokonstruované české jídlo, sendvič a la svíčková
(společný smích). 

Když jsem měla bistro s chlebíčkami, tak jsme se často snažili o
rekonstrukci některých jídel, které jsme takzvaně přendali na
ten chlebíček. Měli jsme třeba chlebíček s kozím sýrem, řepou a
ořechem, což právě bralo inspiraci ze salátu s těmito
surovinami. Jednou jsme dělali i svíčkový chlebíček, který byl
jakoby ve vývoji. Měli jsme tam nějakou pomazánku z
kořenové zeleniny a hovězí maso, ale to maso nefungovalo,
protože svíčková je něco, co chceš jíst teplé a zahřát se tím. U
toho chlebíčku to právě vůbec nešlo transponovat. 
 

Vnímáte rozdíl v kvalitě surovin, které pochází ze
zahraničí a surovin které pocházejí z Česka?

Nejvíce ho vnímám asi u ryb, což je věc ryb a seafoodu. To je
věc, která tady velmi chybí, protože když se stravuji rybou u
moře, tak mi maximálně vyhovuje složení s méně červeným
masem a víc rybami a seafoodu. Tam je ta kvalita poznat, ale
myslím si, že je to celkem pochopitelné. Myslela jsem si, že
taková ta dvojí kvalita potravin už je za námi a překonaná, ale
před Vánocemi jsem byla v rakouském Tyrolsku, kde jsem si
omylem koupila čaj, asi značky Tekanne, a bylo to dvakrát
silnější než Tekanne, který si člověk koupí tady. To mě
překvapilo, protože jsem si myslela, že je tohle pryč. Jinak si v
zásadě myslím, že se ta nabídka hodně srovnala není to tak, že
bychom nepoznali, co není dobré a nechali si prodat nějakou
horší kvalitu. To už je tím, co vaříme, a co k tomu požadujeme.
Je to tak, jak jsem to říkala na začátku s tím masem –
netoužíme po rozmanitosti ovoce a zelenina, což je ale výzva,
která nás čeká a kterou budeme muset projít. Na to se těším.
 

Uvaříte si dnes ještě něco? 
Jo, uvařím. Namočila jsem červenou čočku a budu dělat kari z
červené čočky s tofu, protože se snažím objevovat možnosti i
takových surovin.
 

Ještě bych se chtěla zeptat, a to spíše z mojí
vlastní zvědavosti, jaký chlebíček máte nejradši?

Já miluji klasiku. Rakouský bramborový salát, dobrá šunka od
kosti, kornišon (pozn. Autorky – kornišony jsou malé okurky s
výraznou kyselou chutí), vajíčko a majonéza. Když mám
někoho pohostit, což jsem právě dělala třeba na Silvestra,
dělám třeba krevetový chlebíček s estragonovou majonézou,
ten mám opravdu hodně ráda. 

 
Mohla byste ještě našim čtenářům říct, kde vás
najdou, jestli máte sociální sítě?

Nejvíce se se mnou mohou čtenáři potkat v podcastu
Potraviny, což je teď můj hlavní komunikační kanál, kde se
snažím objevovat všechny staré, i nové věci kolem jídla. Je to v
dosahu na všech platformách, kde se poslouchají podcasty,
Apple, Spotify, prostě všude. Nebo si můžou koupit knížku
Chlebíčky aneb recepty z bistra Sisters. Samozřejmě potom na
Instagramu @hanamichopulu, nebo na Twitteru.
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kadeřávek a tak podobně. Spíš jsou to tedy speciality v
zelenině a jejich různé odrůdy. Baví mě tam rozmanitost, není
to jedno tomino, nebo kumato rajče, které vozí supermarkety.
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a zajímalo by mě, jak se dívá na Svět a jak tvoří.
 

Taky ho znám, doma máme kuchařky a jeho
kuchyně je úplně jedinečná.

Jo přesně. Je jedinečná a nepodobá se to asi ničemu jinému,
co je známo.
 

Myslíte, že je v české kuchyni ještě nějaké jídlo, které
by se dalo zrekonstruovat a znovu vymyslet stejně
jako chlebíček v bistru Sisters?

Ono se to dá udělat se všemi klasikami, které můžeš vzít,
dekonstruovat na jednotlivé součástky, potom si s každou částí
pohrát, jako kdyby ji vyčistit, což znamená třeba ji nahradit
nějakou kvalitnější variantou a znovu to celé složit. Teď jsem takhle
dělala vánočního kubu, kterého dělám tak, že si vyberu nejlepší
kroupy, které moc nešlemují a mají dobrou konzistenci, protože
hodně lidí má s konzistencí problém. Potom udělám konfitovanou
cibuli, posypám to strouhaným parmazánem, přidávám i sušený
tymián. Můžu z toho tedy vzniknout opravdu bohaté a dobré jídlo, i
když to původně bylo jídlo, které vycházelo z nějakých chudých
poměrů. Na všechno se dá podívat tímto způsobem.
 
Je možné, že by se již zmíněné klasiky, jako
například kuba, kulajda, nebo svíčková rozšířily po
světě stejně jako třeba pizza, nebo gelato, čehož je
všude tolik?

Myslím si, že ne. Spíš si nemůžu vzpomenou na žádné jídlo, se
kterým by to šlo udělat. Všechna tato jídla, která se rozšířila, se
rozšířila proto, že jsou z nějakého důvodu komfortní a dobře se
konzumují. Prostě to čapneš do ruky a jíš. Kdežto naše jídla jsou z
velké části takové té slovanské kašovité, nebo tekuté
konzistence. My máme omáčky, a to je věc, která se nedá
jednoduše vzít do ruky a jíst. Potřebuješ si k tomu sednout,
rozdistribuovat si to na talíři, tak jak to má být. Všechny věci,
které se ujaly v takhle velkém měřítku, ať už je to sushi, což je
taky původně fast-food do ruky, burger, nebo pizza, tak se
prostě jedí jednoduše. Došlo mi to, když jsem seděla tady v
Lokálu (pozn. Autorky – Lokál je známá restaurace v Dlouhé ulici
na Praze 1), já jedla nějakou polévku, a vedle mě seděli Japonci,
kteří si přišli dát svíčkovou. Jedli ji tak, že si do ruky brali
jednotlivé plátky knedlíků, pomazali si ho omáčkou a dávali si na
to maso. Mně tam došlo, že ten způsob, jak konzumujeme jídlo
my není úplně pro každého samozřejmý. Jednodušší je jíst
rukama, takže potom dostanou přednost nějaké placky, nebo
tortilly, protože se to snadno a dobře jí.
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Rozhovor s
Martinem 
Prosem

Martin Pros je advokát, vášnivý sběratel autogramů slavných osobností a také předseda Klubu sbě-
ratelů autogramů. Tomuto zajímavému koníčku se věnuje již přes 30 let. Za dobu svého působení 
potkal mnoho známých osobností. Já také sbírám autogramy, ale určitě jich nemám tak mnoho a 
nevěnuji se tomu tak dlouho jako pan Pros. V našem rozhovoru se dočtete něco o fungování Klubu 
sběratelů autogramů a také o nejdražších autogramech jak v Česku, tak ve světě. 

Nejprve nám něco o sobě řekněte. Čím se 
živíte, apod.? 

Vystudoval jsem Právnickou fakultu v Praze a 
pracoval jsem dlouhá léta v bance, z toho jsem 
čtyři roky působil v Paříži v jedné investiční 
bance. Vrátil jsem se do České republiky a pra-
coval jako náměstek ministra financí. Během 
tohoto období jsem kromě čínského preziden-
ta potkal i spoustu dalších osobností. Nyní se 
věnuji advokacii.  

Od jakého roku funguje Klub sběratelů auto-
gramů a jak jste se stal jeho předsedou? 

Klub funguje od sedmdesátých let a v jeho čele 
se objevilo několik předsedů. Všechny nás ale 
sdružuje touha propojit osoby, které sbírají 
podpisy slavných. 

Předsedou jsem se stal před pěti lety. Autogra-
my ale sbírám od roku 1987, to jsem byl čle-
nem brněnského a ostravského klubu sběratelů. 
Do pražského klubu jsem vstoupil později a jsem 
rád, že můžu přispět k jeho rozvoji. Sběratelství 
ale není o členství v různých klubech či organiza-
cích, hlavní je radost, kterou můžeme mít, když 
nám odpověděla osobnost, kterou máme rádi 
nebo se s ní můžeme pochlubit ostatním.

Jaké je poslání/smysl klubu? 

Klub sdružuje všechny, kteří se chtějí dotknout 
slávy osobnosti – napíšou jim, potkají je na au-
togramiádě. Sdružuje členy jak v Čechách, tak na 
Slovensku.  

Kolik má klub zatím členů? Jak velké je v něm 
zastoupení mladých lidí, jako jsme my?

V klubu je kolem 260 členů a mladí členové neu-
stále přibývají – zejména díky Facebooku, na kte-
rém jsme velmi aktivní. Nemusíte být ani členem 
našeho klubu, ale když máte profil na Facebooku, 
připojte se do naší skupiny a uvidíte, zda Vás to 
bude bavit. Na Facebooku je přes 500 členů, kteří 
ani nejsou členy klubu a jenom si vyměňují adre-
sy osobností, kterým chtějí napsat. 

Petr Kloc, VI. A
Martin Pros, Zdroj: http://www.pros.cz/

Logo Klubu sběratelů autogramů, 
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/
Klub_sb%C4%9Bratel%C5%AF_auto-
gram%C5%AF
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Jak do klubu vstoupit? Jaké jsou podmínky? Kdy-
by se nějaký sběratel podpisů rozhodl vstoupit do 
vašeho klubu, co vše na něj čeká? 

Do klubu můžete vstoupit jednoduše – stačí vyplnit 
přihlášku, která je k dispozici na našem webu 
www.autogram.info a zaplatit roční příspěvek 200 
Kč. Za to budete dostávat čtyřikrát ročně časopis, 
budete moci sdílet adresy slavných osobností, jimž 
můžete napsat.

Ano, můžete být i na sociálních sítích, ale potkat 
slavnou osobnost je přece více? Být v její blízkosti. 
To vše Vám umožní náš klub. Každý si může najít 
adresu slavné osobnosti na internetu, ale jestli 
z adresy odpoví a není to jenom kancelář agentury, 
na to Vám pomůže odpovědět náš klub. 

Co vás na tomto koníčku baví? 

Nejdřív jsem sbíral podpisy osobností, kterým jsem 
psal, potom jsem se zaměřil na podpisy historic-
kých osob, kterých mám ve sbírce hodně – Neru-
da, Masaryk, Čapek. Dnes to asi mladé generaci 
nic neřekne, ale časem jsem se dostal k tomu, že 
jsem se vrátil do školních let a čtu poezii z gymná-
zia – Wolker, Orten, Skácel a jejich rukopisy mám 
ve sbírce. Co je krásnějšího, než mít doma rukopis 
osobnosti, která se nám snažila něco říct?  

Jak jste začínal vy se sbíráním autogramů? Jaký 
byl váš první autogram? 

Začínal jsem na gymnáziu ve slezské Karviné, 
kde jsme o přestávkách hráli se spolužáky karty 
(tablety a mobily ještě nebyly). Učitel matematiky 
si nás všiml a říkal, jestli bychom se nechtěli vě-
novat něčemu „chytřejšímu“ a napsat pár osob-
nostem, které jsme znali z televize. Napsal jsem 
hercům Marušce Rosůlkové, Eduardu Cupákovi a 
fotbalovému brankáři Františku Pláničkovi, který 
vychytal stříbro v roce 1934. Dnes tyto osobnosti 
mladší generaci asi nic neřeknou, ale pro mě to 
byly hvězdy. Jako jsou u Vás ty nové hvězdy.  
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Máte nějaké zaměření?  

Věnuji se historickým osobnostem, takže mám 
ve sbírce hodně dnes již zapomenutých autorů, 
které najdete jen v čítankách (možná) – Karel 
Havlíček Borovský, Neruda, Vrchlický, ale taky 
cestovatele jako Emil Holub, který procestoval 
Afriku. Každý by si měl plnit své sny.

Kolik máte přibližně kusů podpisů ve své sbírce? 
Jaký je váš nejcennější podpis? Na kolik si svou 
sbírku ceníte?

Ve sbírce mám kolem 3.000 kusů autogramů, ale 
sbírám pouze ty, které mi něco říkají. Nemusím 
mít ve sbírce všechno. Nejcennější bude podpis 
Franze Kafky, pražského židovského spisovatele, 
nebo ruského skladatele Čajkovského.  

Svoji sbírku si cenově netroufám odhadnout, 
mám ji v bankovním sejfu, ale bude to v řádech 
miliónů. Budoval jsem ji postupně. Začal jsem sbí-
rat jako student gymnázia, chodil do antikvariátu, 
snažil se najít kuriozity, o kterých jsem četl.  

Podpis Martina Prose, který jsem získal 
na veletrhu Sběratel v září 2021. 
Zdroj: vlastní sken

Autogram herce Eduarda Cupá-
ka, Zdroj: Archiv Martina Prose



Podpis Franze Kafky, Zdroj: Archiv Martina 
Prose

Jaké autogramy jsou nejvzácnější jak v České 
republice, tak ve světě?

U nás budou nejdražší osobnosti třeba Franz 
Kafka nebo Sigmund Freud, zakladatel psyc-
hoanalýzy, které mám ve sbírce. Prodávají se za 
částky kolem 400 až 500 tisíc korun. Taky osob-
nosti, o kterých se snad pořád učíte – Božena 
Němcová, která napsala nádhernou Babičku, 
ale také básníci Mácha a Erben, kterého mám 
ve sbírce, když dělal archiváře.  

Ve světě jsou drazí Albert Einstein, který popsal 
svoji teorii o vesmíru nebo třeba americký 
prezident George Washington. To jsou částky, 
které přesahují stovky miliónů korun (Einstein 
třeba 300 miliónů korun). Zatímco takový 
Lenin a Stalin – jejich dopisy dosahují částky 
kolem 1 miliónu korun. Na cenách autogramů 
je krásně vidět, které osobnosti poznamenaly 
naše dějiny a mají nám stále co říct.  

A nejdražší podpis? Asi to bude Shakespeare. 
Slavný anglický dramatik, jehož podpisů se 
dochovalo pouze šest, jak píší v Guinesso-
vě knize rekordů. A všechny podpisy jsou ve 
státních britských archivech. Neví se proto ani 
jejich cena.  V minulosti se objevil třeba podpis 
Ježíše Krista. Nádhera. Radost z existence jeho 
podpisu trvala spoustu staletí, než se ukázalo, 
že Ježíšovy dopisy jsou padělek ze třetího sto-
letí našeho letopočtu. Co by ale lidé neudělali 
pro radost mít něco nedostupného.

Jak se zjišťuje, jestli je autogram pravý? Jak po-
znat padělky a kdo mi s určováním pomůže?

Sbírám autogramy přes 30 let, takže základem je 
cit, zkušenost. Je hodně padělků, proto je lepší 
se poradit se zkušenějšími kolegy. I proto existuje 
náš Klub sběratelů autogramů, který Vám vždy rád 
poradí. 

Jak nejlépe uchovávat svou sbírku? 

Sbírku je nejlepší uchovávat v šanonech, každý 
podpis ve fólii. Máte alespoň přehled, co máte 
doma. Můžete si udělat vlastní systém sbírky, ale 
nejlepší je, abyste měli přehled. Sám si třeba vedu 
seznam autogramů v programu Excel.  Jednotlivé 
autogramy musíte uchovávat ve stálé pokojové 
teplotě, fólie nesmí obsahovat chlór. Je to pár 
praktických rad, s kterými rádi pomůžeme v Klubu 
sběratelů autogramů.

30

Co byste poradil mladým sběratelům autogramů? 

Můžete strávit svůj čas na sociálních sítích, můžete 
hrát různé hry na tabletech, ale co po Vás zůstane? 
Nechcete se raději věnovat sbírání autogramů, kdy 
Vám ve sbírce zůstane alespoň pár rukopisných 
poznámek psaných slavnou osobností? 

Podpis T.G. Masaryka, Zdroj: Archiv Marti-
na Prose

Podpis Antonína Dvořáka, Zdroj: Archiv 
Martina Prose



K R I S T Í N A  Š Č E R B Í K O V Á ,  V . A

INGREDIENCE:

4 vejce 

1 lžíci másla 

2 lžíce žervé 

2 lžíce hořčice 

sůl a pepř 

tavený sýr 

Rychlá letní večeře nebo
sytá snídaně. Velice
univerzální pomazánka,
kterou můžete jakkoli
dotvořit podle vlastních
představ. Je ideální, když
se vám nechce vařit
nebo máte chuť na něco
lehkého.  

Vajíčková
pomazánka  Jako první si dáme uvařitvejce natvrdo (asi desetminut). Mezitím smíchámeměkké máslo, žervé a tavenýsýr.  1

2Vejce si po dovaření oloupeme aoddělíme žloutky od bílků. Žloutkyzapracujeme do již předempřipravené hmoty a zamícháme dohladka.

3
 Poté přidáme hořčici, sůl a

pepř. 

Nakonec si už jen nakrájíme uvařenébílky na kostky a zamícháme do
pomazánky. 

Ingredience si můžete upravit podle vlastní
chuti, přidat zeleninu, nebo třeba šunku. 
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OPILCI V TROPICKÝCH 
PRALESECH 

Snad každý člověk, který se někdy podíval 
do encyklopedie zvířat, si pod pojmem opice 
představí chytrá zvířata, vývojově podobná 
člověku. Co už moc lidí nenapadne, jsou 
různé, trochu bizarní, druhy opic, které 
svým vzhledem připomínají spíš omyl Matky 
přírody, než nám vývojově nejbližší čeleď 
živočichů. 

Jeden takový bizarní druh primátů si v to-
mhle čísle představíme. Jeho jméno je 
kahau nosatý, latinsky nasalis larvatus, a 
opravdu si ho s žádnou jinou opicí nesplete-
te.  Kahauům se kdysi přezdívalo nizozemské 
opice, jako posměšné přirovnání k nizozem-
ským kolonizátorům jihovýchodní Asie, kde 
tenhle druh opic žije. 

Ale co je na kahauovi nosatém tak zajíma-
vého, ptáte se? No určitě jeho vzhled. Když 
sedí v korunách stromů, vypadá trochu jako 
opilec v levných hospodách. Ale každá divná 
část jeho těla má veliký význam pro přežití 
tohoto druhu. Například v jejich velikém bři-
še se nachází čtyřdílný žaludek. Ten pomocí 
symbiotických bakterií zpracovává pro jiná 
zvířata toxické listy, kterými se kahau živí. 
Nebo jeho vtipný nos. Visí na jeho obličeji 
a opice jím umí vydávat zvuky, kterými láká 
samice. 

Kahauové mají jedno výhradní místo, kde je 
můžeme najít, a to ostrov Borneo. Žijí hlav-
ně v nížinných lesech, močálech a v mangro-
vech. Vždy se pohybují v blízkostech vody, 
o čem svědčí i plovací blány na jejich chodi-
dlech. Často je také můžeme nachytat, jak 
se prochází na zadních nohách v mělčinách. 
Ve snaze uniknout predátorům, se vrhají do 
vody. Jejich počet výrazně ohrožuje masivní 
kácení lesů v posledních letech. 

Kahau nosatý je určitě jedním z nejvtipněj-
ších druhů opic. Jeho veliký „frňák“ a jako-
by nafouklé břicho mu dávají vzhled opice 
v existenční krizi. Tak jestli se někdy stavíte 
na ostrově Borneo, nezapomeňte se zapo-
slouchat, abyste nepřeslechli kahaua lákají-
cího svou samici. 

autorka: Kristína Ščerbíková, 
V.A

http://www.vivarista.sk/m/clanky/3296
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HANA - ALENA MORNŠTAJNOVÁ

Děj knihy se odehrává ve

Valašském Meziříčí, pár let po

skončení války. Devítiletá Mira

neposlechne svoji mamku a

kvůli tomu nedostane na

narozeninové oslavě dezert.

Tahle náhoda holčičku zachrání,

protože zbytek její rodiny zemře

během epidemie tyfu v Meziříčí.

Kvůli ztrátě rodičů musí Mira

několik měsíců bydlet u známé

její nebohé mamky. Najednou

jim na dveře zaklepe Hana,

Mirina depresivní a nemluvná

teta, a odvede si ji domů. Mira se

během let dozvídá to, čemu celý

život nerozuměla. Proč je její

tetička tak tichá? Proč jí jenom

chléb? Proč jí na mně nezáleží?

Zjišťuje krutou pravdu o trápení

Hany během holocaustu,

protože věřila člověku, který ji

opustil kvůli vlastní kariéře.

Kdyby Hana udělala pár věcí

jinak, mohl by její osud nabrat

úplně jiné obrátky.

Hana se dokonce už hraje i na

pódiích různých divadel.

Například Klicperovo divadlo

vytvořilo speciální inscenaci,

kterou hrají pouze ženy. Dílo už

také hraje i Národní divadlo

Brno.  

Román určitě stojí za přečtení.

Kvůli jeho krutému ději si

uvědomíme, že možná osud

nemáme tak úplně ve vlastních

rukách, že jsme jenom loutky

v nějaké divadelní hře. 

 

Román Hana se v posledních

letech stal bestsellerem a byl

přeložen do čtrnácti jazyků. Je

zatím nejúspěšnějším dílem

spisovatelky Aleny Mornštajnové,

která do svých děl dává nejen

hodně času a srdce, ale i

vlastního života. O čem je dílo,

které se v poslední době stalo tak

známé po celém světě a proč by

právě vás mohlo zaujmout? 

Já osobně jsem knihu zhltla za dva dny. Byla neskutečně napínavá a děj se

nevlekl. Pro mě nejzajímavější věcí bylo postupné odkrývání jednotlivých

částí příběhu. Čtenářovi se pravda rozbaluje před očima jako vánoční dárek

a postupně mu děj dává větší a větší smysl. Zjišťuje pohledy na věc od

různých postav a dozvídá se, že pravda v podstatě není jenom jedna. Člověk

si po přečtení knihy uvědomí, jak velikou váhu můžou mít jeho rozhodnutí,

nejen pro jeho osobu, ale také pro jeho rodinu a přátele. Uvědomí si, že

v kritických situacích, kdy o životě či smrti rozhoduje pouze jeho původ a

náboženství, nemůžete dělat rozhodnutí prospěšná jenom pro něj, ale pro

celé okolí. A nakonec také, že nemůže své štěstí upřednostnit před

bezpečím své rodiny. No a v neposlední řadě mu dojde, jak luxusně a

pohodlně se nám v dnešní době žije. Knihu bych doporučila asi všem

věkovým kategoriím. Její strhující děj a překvapivé momenty zaujmou

každého, kdo knihu otevře a začte se.   

PŘ Í B ĚH Y  S L A V N Ý C H  K N I H

Alena Mornštajnová se narodila ve

Valašském Meziříčí, kde se také

odehrává děj jejích knih. Vystudovala

angličtinu a češtinu na Filozofické

fakultě Ostravské univerzity a stala se

učitelkou a překladatelkou. Dnes se už

naplno věnuje jen psaní. Její knižní

debut vyšel v roce 2013 pod názvem

Slepá mapa. Kniha Hana byla poprvé

představena roku 2017 a autorčino

nejnovější dílo se jmenuje Listopád

(2021). 

zdroj: https://images.app.goo.gl/vLeKJr2CK1nPnka87
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TIPY NA
 ZÁŽITKY 

Kultura

Falza? Falza!

V Praze právě probíhá výstava Falza? Falza! Národní ga-
lerie. Nádherné prostory Šternberského paláce na Hrad-
čanském náměstí poskytují ojedinělý zážitek z expozice, 
která se zaměřuje na padělky středověkých obrazů, 
nebo dalších uměleckých předmětů. Nejen že se sezná-
míte s nejslavnějšími falzy světového umění, ale budete 
se i moci dozvědět, jak taková napodobenina vzniká.  

Pokud by vás toto téma po návštěvě výstavy zaujalo, ur-
čitě doporučuji zhlédnout osmý díl z druhé série pořadu 
Dobrodružství kriminalistiky, který pojednává o malíři 
Hanu van Meegerenovi, který údajně zfalšoval Emauz-
ské učedníky, bez pochyby národní klenot Nizozemska.
Všechny další informace o návštěvní době a případné 
rezervaci komentované prohlídky najdete na oficiálních 
stránkách výstavy. 

Kavárna/ obchůdek: Kavárna Botanica

V pražských Vršovicích naleznete útulnou kavárnu a 
květinářství Botanica. Možnost sezení na zahrádce, 
oplývající čerstvými květinami, vás zaručeně pře-
místí do malované pohádky. 

 

Otevírací doba kavárny je každý den od 9:00 do 
20:00.

Celodenní výlet 

Český Krumlov

Český Krumlov vypadá v zimě, jako kdyby vypadl z advent-
ní pohádky (taky že ano, natáčel se zde velice úspěšný 
hit Anděl páně 2). Nejen že si můžete projít překrásné 
renesanční centrum města, ale můžete i vystoupat do 
barokních královských zahrad. V Art centru Egona Schiele-
ho si můžete prohlédnout stálou expozici o životě tohoto 
významného malíře, který byl v Krumlově doma. Pokud 
budete mít štěstí a v době vaší návštěvy nasněží, celková 
atmosféra výletu se ještě povýší, protože pohled na zasně-
žené věže a střechy této magické časové kapsle je opravdu 
něco. 

 

Ester Železná, IV.A
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