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Obsah červnového čísla: 
1. V sekci LITERATURA holky popíší knihy, které četly:  JÁ SIMON 

JMENUJI SE ALICE 

2. Strana věnovaná kinematografii:    FILMOVÉ TRHÁKY 

3. Verča s Vanessou se budou věnovat moderní i starší hudbě: EMINEM 

HIP HOP 

QUEEN 

4. Poezie pro zavzpomínání i zasmání:   HROZIVÁ PŘÍŠERA 

5. Představy o sexu a vysněném protějšku:  MŮJ PRVNÍ SEX 

KLUK 

6. Drogy:       MOJE JMÉNO JE PERVITIN 

7. Tomáš Polák:      ROZHOVOR 

8. Co jsou to sociální sítě? 

9. Popovídáme si o útěcích:    PROČ VLASTNĚ UTÍKÁME 

       MŮJ ÚTĚK   
   

10. Ukážeme si rozdílný pohled na život:  ŽIVOT A SMRT 

TO JE MŮJ ŽIVOT 

11. Dětský den. 

12. Rozloučíme se se školním rokem, naším ústavem… 

13. Naše škola – fotografie – někteří pedagogové, děti… 

 

Vracíme se téměř po půl roce s červnovým číslem našeho školního časopisu. Jak jste si 

výše mohli všimnout, pokračujeme ve stejném duchu jako v zimě. Holky téměř ve stejném 

složení popisují svoje oblíbené knihy, filmy, zpěváky a skupiny.  

Důležitým tématem jsou opět drogy, představy o sexu, úvahy o útěcích aj. Nikol 

nezklamala a dodala trefnou báseň o atmosféře v naší škole. Danča Malíková uskutečnila 

plánovaný rozhovor s Tomem Polákem. Sice už je doma, protože bude mít miminko, ale 

poslední měsíce, které strávila s námi, než vypukly „koronavirové prázdniny“, byla super.  

Opakuji, že nejvíc času věnovala našemu časopisu Verča Hájková. Zajímavé texty 

dodala i Vanessa Stojková. Holky včetně Nikol Vilímové a Kristýny Kubečkové za pár dnů u 

nás končí, přejeme jim proto hodně štěstí a pokud možno růžovou budoucnost.    



Literatura a film 

JÁ SIMON 

Verunčina oblíbená kniha 
Kniha „Já Simon“ je inspirovaná mladými homosexuály a 

ukazuje, že někdo, kdo má rád stejné pohlaví jako je on sám, se 

nemá za co stydět a nedělat ze sebe někoho jiného.  

Hlavní hrdina šestnáctiletý Simon je gay a bojí se to přiznat. 

Poprvé se svěří své nejlepší kamarádce, potom i ostatním přátelům 

a rodině. Cítí totiž zpočátku velké dilema. Píše si několik měsíců 

s klukem, který se mu líbí, a spolužák z jeho třídy Martin to zjistí 

a začne Simona vydírat. Po nějaké době se Simon vzmuží a 

odhodlá se postavit vlastnímu strachu a nejistotě. Nejvíc se bojí, že 

by nechtěné odhalení mohlo jeho nesmělého emailového kamaráda od vztahu s ním odradit. 

Nakonec se veřejně přizná, že je gay. Pár lidí ze třídy se mu sice posmívá, ale ostatní ho 

začnou brát takového, jaký je. Vše tedy dobře dopadne. Simon se zbavil vyděrače, přetvářky i 

obav kvůli přijetí své homosexuality. Už se nemusí přetvařovat a navíc má někoho, na kom mu 

záleží. 

Jde o román pro teenagery psaný svěžím stylem. Příběh ze života plný citu a tápání, 

okořeněný napětím, kdo vlastně nesmělý emailový kamarád je. Podle knihy vznikl v roce 2018 

stejnojmenný film, v originále nese název Love, Simon. (Hodnocení na CSFD 74 %.) 

Autorka knihy BECKY ALBERTALLI se narodila roku 1982 v Americe, vyrůstala 

v Atlantě, kde momentálně bydlí v  s manželem a dvěma syny. Kniha Já, Simon je její prvotina, 

kterou si okamžitě získala srdce čtenářů a obdržela za ni cenu Williama C. Morrise jako nejlepší 

debut roku 2015 napsaný pro mládež. Její knihy vynikají prokreslenou psychologií postava 

mimo jiné díky tomu, že vystudovala klinickou psychologii na univerzitě.    

Verča Hájková 



Literatura 

Bára Dolinková 

Ivona Březinová 
Série: Holky na vodítku 

J M E N U J I   S E   A L I C E a jsem narkomanka 

Kniha vypráví o dívce jménem Alice. Rodiče jí naplánovali 
kariéru lékařky. Základní školu zvládla Alice bez problémů, ale po 
příchodu na gymnázium, šly její známky dolů. Kamarádky jí nabídly 
prášky, po kterých se její výkon opět dostal mezi nejlepší ve třídě. Když 
ale rodiče s bratrem odjeli do lázní, rozhodla se vyzkoušet všechno, co 
jí bylo do té doby zakazováno (alkohol, cigarety, drogy…).  

Na první diskotéce poprvé vykouřila cigaretu s marihuanou, od té doby to s ní šlo 
z kopce… Na druhé diskotéce se seznámila s dealerem jménem Metod a pomalu se do něho 
zamilovala. Aby zapadla do jeho party, začala brát pervitin, později i heroin. Všechno se 
provalilo ve chvíli, kdy Alicina mamka u ní našla injekční stříkačky. Alice slíbila, že s drogami 
přestane, svůj slib však nebyla schopná dodržet, proto ji matka vyhodí z domu.  

Alici nezbylo nic jiného, než jít k Metodovi. Časem do drog spadne natolik, že se vydává 
krást a prodává všechny své věci, jen aby měla na další dávku. Tak se ocitne na psychiatrii na 
detoxikace. Rodiče ale nechápou hloubku problému a vezmou ji brzy domů. Alice toho 
samozřejmě okamžitě využije a začne znovu fetovat. Neplatí sliby, domluvy ani zákazy, Alice 
je těžce závislá.  

 Jedinou možností je Alici převézt do léčebny v Bezděkově, kde jsou další chlapci i 
dívky s různými psychickými problémy, jako například patologické hráčství, alkoholismus, 
bulimie, nymfomanie, pyromanie, klaustrofobie nebo kleptomanie. Alici zde tráví několik 
měsíců, snaží se žít podle místních pravidel, zbavit závislosti na drogách a hlavně smířit se 
sama se sebou, když ji přijde zpráva, že se Metod předávkoval a zemřel.  

Alicí to třese natolik, že začne brát léčbu naprosto vážně… a začíná psát svůj deník. Využívá 
léčebnou metodu, která ji má uvolnit, přijmout svůj problém a poprat se s ním. Základní je najít 
moment, kdy to všechno začalo. My se tak dovídáme o jejím životě a závislosti prostřednictvím 
tohoto deníku, vyprávění o ostatních pacientech léčebny a jejích vlastních úvah. Alice vnímá 
vše, co ji potkalo.  Ví, kde udělala chybu, cítí se líp, ale má strach. Tuší, že feťačkou zůstane 
už napořád, zbytek života bude jenom odolávat a modlit, aby do světa drog znovu nespadla.  

  Autorka napsala knihu ve spolupráci s pacienty léčebny, konzultovala otázky závislosti 
a léčby s lékaři a terapeuty, proto příběh působí opravdově. Věříme Alici její trápení a chápeme 
důvody, kvůli který skončila tam, kde skončila.  

 V podobném duchu jsou napsány další dvě 
knihy ze série Holky na vodítku. Alice, Martina i Ester 
se potkají v téže léčebně. Všechny tři prožívají 
podobný příběh, jen problém, který mají, je trochu jiný. 
Každý trpí jiným typem závislosti či slabosti. Alice je 
narkomanka, Martina bulimička a Ester gamblerka.   



Kika & Verča  

 

FILMOVÉ TRHÁKY KIKČI A VERČI  
Jsme milovnice a také znalkyně filmů. Kdyby existovalo nějaké povolání, kde si 

můžeme vydělávat ležením a pozorováním seriálů nebo filmů, určitě bychom byly 
nepřekonatelné a zasloužily si vysoký plat.   

Začněme s našimi oblíbenými seriály. Na úvod bychom vám určitě doporučili Horor 
American Stories, teda pokud se rádi bojíte a smějete zároveň. Nebo také Narcos, 
životopisný seriál o největším drogovém králi a pašerákovi, Pablu Escobarovi.  

Dáváte-li raději přednost animákům, máme pro vás hned několik tipů. Tak třeba se 
můžete stoprocentně zasmát u Ricka a Mortyho anebo u našich oblíbených The Simpsons, 
notoricky známé žluté rodince, která nikdy nezklame. S nudou si hravě poradí další americká 
rodina tentokrát z Langley False, Americký táta.  

A jsme u filmů. Nevíte, který si momentálně vybrat? Jste na správné adrese! Musíme 
prozradit, že milujeme žánr sci-fi a fantasy, proto než se dostaneme ke konkrétním filmům, 
seznámíme vás s mediálním a fikčním světem MCU, což je zkratka pro Marvel Cinematic 
Universe.  

Věřte nebo ne, ale odehrávají se zde akční filmy, seriály a vybrané komiksy se 
superhrdiny, zpravidla ty nejlepší na světě. Celovečerní snímky jsou produkovány filmovým 
studiem Marvel Studios. Takže určité znáte Iron Mana, Neuvěřitelného Hulka, Thora, 
Captaina Americu, Doctora Strange, Spider-Mana nebo Strážce galaxie, případně 
Avengery. Pokud ne, udělejte si akční maraton a seznamte s kultovními hrdiny posledního 
desetiletí. A co vám říkají dramatické snímky? Největším trhákem v této oblasti je podle nás 
Vyměřený čas s Justinem Timberlakem v hlavní roli. Fascinující je spojení krimi žánru a sci-
fi s thrillerem, bohatě okořeněný akcí.    

Ti, kteří stejně jako my, milují romantiku, se musí povinně podívat na Titanic! Klidně 
znovu nebo třeba podesáté. Jde o krásný, dojemný, srdcervoucí příběh o dvou mladých 
polovičkách, které zjistily, že jsou schopné pro lásku i zemřít. K zahození není ani historický 
kontext. Když si uvědomíme, že se něco takového opravdu stalo, je příběh hlavních 
protagonistů ještě uvěřitelnější a my s nimi můžeme hluboce prožívat každou chvilku a 
upřímně všemu věřit.    

No a pro ty, kteří žijí tancem, tu máme pár nápadů. Prvním je Hříšný Tanec 2, 
opravdu nádherná kubánská hudební pohádka. Titulní pár, který zde vystupuje, je tancem a 
láskou doslova posedlý. Vášeň sálá doslova z každého jejich doteku či pohybu. Tancují, jako 
by dýchali a dýchají pro každý svůj pohyb. Stejně jako v Titanicu zde hraje důležitou roli 
historické zákulisí. Jsou totiž padesátá léta a na Kubě vrcholí revoluce. Jestliže potřebujete 
trochu živější tanec, máme pro vás tip v podobě Lets dance a Honey. Tyto hip-hopové 
kousky opravdu stojí zato!    

Doufáme, že jsme vám poradily, jak příjemně strávit čas sledováním kvalitních 
kousků, nebo alespoň připomněly staré známé. Teď máme ale plno práce, ještě jsme nestihly 
zkouknout všechny lahůdky, které máme v plánu. Proto se s vámi loučíme a zase někdy. 
Adios Amigos.    



Hudební idol 

Verunka Hájková 

EMINEM 
Marshall Bruce Mathers známý jako Eminem se narodil 
17. října 1972 v Saint Joseph ve státe Missouri v USA. Je to 
americký rapper, producent a herec. Založil nahrávací 
společnost Shady Records.                                       

V životě to také neměl lehké. Žil sám se svojí matkou 
a se svou sestrou. O tátu přišel, když mu bylo patnáct měsíců. 
Jeho otec jednoduše zdrhl. Skoro celé dětství prožil 
stěhováním po okolí měst Dietrot a Saint Joseph. Díky tomu 
měnil často školu a stával se obětí šikany. Míval také 
problém s hledáním přátel a cítil se osamělý  

A tak šel čas a z šikanovaného 
Mashalla Bruce Matherse se stal světově 
známý zpěvák Eminem. Dokázal se 
prosadit navzdory nelehkému životu a 
okouzlit celý svět svou hudbou. Ostatní ho 
najednou začali poslouchat i obdivovat.  

Nechal si říkat RAP GOD. Lidé ho 
milovali a pořád milují. Má, podle mého 
názoru, co říct nejedné generaci. Je pro 
nás a hlavně pro mě IDOLEM! Fanoušci 
ho nazývají rapovým bohem.  

Během své kariéry vydal několik 
alb a získal patnáct prestižních hudebních cen Gremy. Nejznámějším albem je Relapse, kde 
zpívá o tom, jak byl závislý na alkoholu i na drogách. Vzpomíná na zatím nejtěžší období svého 
života. V těch letech mu totiž zemřel jeho nejlepší kamarád Proof, který pro něj strašně moc 
znamenal. Když tehdy zjistil, že byl jeho kamarád smrtelně postřelen, doslova ho to položilo. 
Stáhl se na dlouho dobu do sebe a začal ve velkém užívat hlavně prášky na spaní, na nichž se 
stal závislým. V písních se potom zpovídá ze svých pocitů smutku a beznaděje. Slibuje rodině 
i Proofovi, že se postará o své blízké a bude žít jako každý druhý člověk.  

Štěstí neměl Eminem ani v milostném životě. S manželkou se několikrát rozešel a zase 
dal dohromady. Spolu mají dcerku, o kterou s starají střídavě, když zrovna nejsou spolu, 
nesoudí se, nebo nemá jeden či druhý podmínku. Pokusil se kvůli ní také o sebevraždu. 

Texty jeho písní se trefují do různých věcí, kritizoval v nich například prezidentské 
kampaně a jiné politické události či osobnosti. Byl obviňován z nenávisti k homosexuálům, což 
se mu částečně podařilo zamezit vystoupení s Eltonem Johnem. Faktem však zůstává, že je 
dodnes jedním z nejprodávanějších hudebníků na světě, zároveň se tvrdí, že obliba a úspěch 
jeho písní směle konkuruje těm Elvisovým. 

 



Hudba 

Vanessa Stojková 

Hip Hop 
Hip hop je městská hudební subkultura, která vznikla během 60. a 

hlavně na konci 70. a na začátku 80. let v černošských ghettech v USA jako 
spojení jamajských a amerických vlivů. V 90. letech se stala široce 
populární a byla hudebním vzorem v postmoderní taneční hudbě. 

Čtvrť, která hip hopu dala jméno, je Bronx. Na počátku 70. let 
procházel Bronx finanční krizí, kvůli které se většina obyvatel ze čtvrti 
odstěhovala. V rozpadlých a opuštěných blocích zůstali pouze ti nejchudší 
lidé na okraji společnosti. Především to byli afroameričané a Portorikánci.  

Ulice Bronxu se tak staly semeništěm gangů, prostituce a násilí. V důsledku migrace 
obyvatel z Karibiku začaly ve stejné době do afroamerických čtvrtí New Yorku pronikat jamajské 
hudební trendy. Zejména to byla subkultura DJ-ských sound systémů.  

Jamajský způsob hraní spočívá v tom, že do sebe DJ porůznu skladby na gramodeskách 
míchá, experimentuje s přehráváním, pobízí posluchače k tanečním pohybům či k opakování 
hesel. Jedním z takových DJ-ů byl i DJ Kool Herc, který se se svou rodinou přistěhoval právě do 
Bronxu. Zde 11. srpna 1973 předvedl svůj osobitý způsob DJ-ingu a následná vlna nadšení 
způsobila vznik hip hopu.  

Pouliční párty, breakdance a graffiti 
nabídly mladým lidem uvolnění, ale hlavně 
alternativu k sebedestruktivnímu násilí. Gangy 
si během 70. let nakonec uvědomily, že násilí 
a brutalita nikam nevedou a že se kvůli nim 
Bronx řítí do záhuby.  

Iniciativa změnit se přišla od Kevina 
Donovana, později známého jako Afrika 
Bambaataa, který byl členem gangu Black 
Spades. Po inspirativní cestě do Afriky založil 

v druhé polovině 70. let mírovou organizaci Universal Zulu Nation, která dala gangsterům nový 
směr. Deejaying, emceeing, b-boying a grafitti spojil do jedné velké pomyslné rodiny, kterou 
nazval hip hop. Afrika Bambaataa tak usiloval o to, aby se obyvatelé Bronxu sjednotili a našli ve 
svém životě nějakou motivaci k ukončení chudoby a rozkladu. Proto také stanovil čtyři základní 
hiphopová hesla: „Peace – Love – Unity – Having fun“. 

BEAT BOXING - Tento hiphopový element spatřil světlo světa až v 80. letech, ovšem 
kořeny beatboxingu teoreticky sahají až k samotnému počátku lidstva. Beatboxer je člověk, který 
dokáže svým hlasem imitovat zvuky bicích nástrojů. Za prvního hiphopového beatboxera je 
všeobecně považován Doug E. Fresh, mezi jeho nejznámější hit patří Ladi Dadi, kterou nahrál 
společně s emceem.   



HUDBA A FILM 

Verča Hájková 

Je to britská hudební rocková skupina, která vznikla roku 1971 v Londýně. K jejím 
zakládajícím členům patří Freddie Mercury, Brian May, John Deacon a Roger Taylor. 
Kapela se postupně snažila o komerčnější a konvenčnější tvorbu, v její tvorbě se tak 
objevily žánry jako klasický rock, arena rock, pop rock a funk.  

Před založením skupiny 
Queen, hrál Fredie Mercury mezi 
lety 1968 a 1970 společně s Brianem 
Mayem, Rogerem Taylorem a 
Timmem Staffellem ve skupině 
Smile.  

Tehdy se ještě jmenoval 
Farrokh Bulsara a známe ho jako 
jejího fanouška. Po Staffellově 
odchodu se připojil ke skupině jako 
zpěvák, což ji posunulo o notný kus 
dopředu.  

O rok později usedl na post 
baskytaristy John Deacon a došlo ke změně názvu. Skupina Smile se tak proměnila v 
Queen. Kariéru odstartovala po několika sériích vystoupení v různých klubech a barech 
v Londýně v roce 1973. Následně procestovala celou Ameriku a vše završila velkolepou 
show na LiveAidu v roce 1985. Její dvac1etiminutové  vystoupení na této akci je 
považováno za nejlepší koncert v historii rockové hudby.  

Skupina Queen se nerozpadla ani po zpěvákově smrti. Během svého působení se 
samozřejmě objevovaly problémy, ovšem její členové pokaždé k sobě našli cestu a 
pokračovali ve vzájemné spolupráci dál. V roce 2001 byli uvedeni do Rock and Roll Hall 
of Fame a o rok později na chodník Hollywoodské slávy.  

Určitě se mezi námi nenajde nikdo, kdo by neznal písničky od Queenu a Fredieho 
smutný příběh. Nakazil se totiž virem HIV a zemřel na komplikace nemoci AIDS v roce 
1991 v pouhých pětačtyřiceti letech. O průběhu choroby i celém Fredieho životě vypráví 
životopisný film Bohemien Rhapsody z roku 2018.  



Poezie – vlastní tvorba inspirovaná „kouzlem okamžiku“ 

Nikol Vilímová 

MALÁ CHVILKA POEZIE 
Hrozivá příšera do všeho mlátí, 

pana Luštíka za chvíli mrtvice schvátí. 

Kde bere se v příšeře takový žal, 

však ječí, jak kdyby ji na nože bral. 

Strašně se vzteká, o pozornost se hlásí,  

předvádí divadlo, až trháš si vlasy.  

 

Mezitím:  

 

Nikotinový kroužek na záchodech se schází,  

zdálky k nám dolehly pištivé hlasy. 

Kouř se zvedá, náhle toaleťák vzplál, 

za chvíli chytl i od dveří rám.  

Plameny se pozvolna chodbou plíží, 

požární hlásič svou frekvenci zvýší.    

 

Vtom příšera spatřila plamene žár,  

v očích se objevil strach jak od ďábla dar. 

Když její blízké zahalil štiplavý kouř, 

padala omítka, trámy… zbyla jen spoušť.  

Celou konstrukci zahalil dusivý prach, 

Zbyla nicota, beznaděj, špína a krach.   

 

Jen holé základy zůstaly stát, 

co bylo dříve, již není tu znát.  

Když měsíc slunce vystřídal,  

příšera s prudkým přívalem slzí již nemohla dál. 

Prvotní zuřivost, vztek, slábnoucí kouř i ten žal 

uspala temná noc, z hořeniště čiší zmar, zmar, zmar… 



Sex a jiné touhy 

Jak bych si představovala svoje poprvé? Musím se upřímně 
přiznat, že z toho mám trošku strach. Kam, co, jak dát atd., ale než na 
to vletíme, bude ten vyvolený muset splňovat následující podmínky.  

Musí být přehnaně krásný, asi jako tenhle sexouš. Musí být 
zábavný, hezký a taky trochu gentleman. Dále chytrý  a hlavně mě 
musí bezpodmínečně milovat a poslouchat, co říkám! Dávat mi 
přednost přede všemi a před vším a projevovat svou lásku. Ale zase to 
nemusí přehánět.  

Až na to jednou přijde …  Aby měl určitě připravenou š...u! Bez kondomu ani čárku! 
Při milování musí být něžný a romantický. Musí být jako všechno, co miluju dohromady! Můj 
plyšový méďa! Chci, aby můj první sex byl krásný a něžný, zkrátka nezapomenutelný zážitek! 
Když si na něj potom vzpomenu, abych si řekla, že to stálo zato a můj výběr byl správný. Nechci 
nikdy litovat!  

Je jednoduché si představovat kluka s takovými vlastnostmi, aby 
se nám líbil. Mnohem těžší je ho najít! Bohužel se takový zázrak ještě 
nestal. Stále však věřím a doufám.  

Takže jen tak pro zajímavost, představovala bych si ho asi takhle. 
Měl by mít určitě zajímavé jméno. Třeba Johny nebo Brian. Jméno sice není to 
nejdůležitější, ale česká klasika mě fakt nevzrušuje. Myslím, že bych se chtěla dívat do jeho 
oříškově hnědých očí a hladit tmavě hnědé vlasy. Trošku plnější rty a výrazné lícní kosti by 
také byly sexy.   

Určitě bych chtěla, aby byl vyšší než já a samozřejmě pohledný. Musí se 
chovat jako gentleman a vzhledem k tomu, že mám ráda starou školu, tzn., že 
nejsem v tomhle ohledu moc moderní, měl by být chytrý, zajímavý, zábavný a 
hlavně upřímný. Dále nesmí být lakomý, líný ani lhostejný. Navíc nesnáším 
lháře. 

Občas by mě mohl někam pozvat, třeba do kina, do restaurace nebo na 
procházku kolem Eiffelovky. Na každém rande bych chtěla cítit, že mě má 
opravdu rád. Taky sním o protančené noci na plese a o překvapení v podobě 
pugétu růží, čokolády nebo třeba plyšovém medvídkovi. 

No a kdyby to v tomto duchu pokračovalo, cítila bych lásku, péči a 
rozmazlování, jednoho dne bychom spolu měli tři děti. Chlapečka a dvě holčičky, 

Thomase, Izabellu a Haily. Samozřejmostí by byl krásný dům se zahradou a možná auto. Takhle 
bychom spolu žili až do smrti. 

Verunka Hájková 



Drogy 

Piko, perník, parno, tovar, všechno jsem to já, dám ti chvilky, kdy se budeš cítit skvěle. 
Budeš mít mnoho energie, všechno bude zábavné, všechno bude jednoduché. Nebudeš mít 
hranice, budeš odvážný, budeš nespoutaný. Vezmi si mě jednou a možná tě pustím, vezmi si 
mě víckrát a mám tvou duši. Budeš si myslet, že jsi stále v pohodě, že to máš všechno pod 
kontrolou, ale dávno budu já tvým šéfem.  

Jsem dražší než diamant a vzácnější než zlato. Když mě potřebuješ, jsem vždy blízko 
tebe, možná ani nevíš, jak moc blízko. Na diskotékách, u kamarádů ve škole, na ulici … jsem 
všude. Když za mnou přijdeš, pamatuj, vezmu si velkou daň, ničím rodiny, přátele, beru 
domy, vezmu ti tvoje dítě a to je jen začátek.  

Budeš lhát, krást a podvádět a hlavně svoje blízké … dávno jsi zapomněl, co je to 
morálka! Já jsem tvoje svědomí a ty víš, co všechno musíš udělat, abys byl zase v ráji, na 
chvíli!! Uvidíš plakat svoji mámu, otce, celou rodinu, ale bude ti to jedno. Dlouho si 
nevzpomeneš, jak tě vychovali oni. Teď jsem tvůj rodič já, tvoje náruč …. Bude ti z toho 
smutno … chvíli … ale potom nad tím i tak mávneš rukou, protože jsem ti přednější než 
všechno ostatní, ten pocit je pro tebe víc než hodnoty, které jsi dřív uznával.  

Vzdáš se kvůli mně všeho. Vezmu ti vzhled, charakter, rodinu, peníze. Budeš opuštěný 
a sám.  Beru a beru, až do doby, kdy už není, co vzít … Budu ti kontrolovat myšlenky, časem 
tě udělám šíleným. Ty noční mury, které máš, hlasy v tvojí hlavě, zimnice, výkyvy nálad, to 
jsou dárky ode mě Od téhle chvíle je pozdě a ty víš, že patříš už jenom mně … Už tě zajímá 
jen, kdy mě zase uvidíš a jak se ke mně dostaneš, budu tu stále s tebou až do smrti … Lituješ 
toho, že sis se mnou začal? Všichni nakonec litují, měl jsi na výběr, mohl jsi říct NE a 
svobodně odejít.  

Teď jsi můj otrok. Když s tebou skončím, budeš rád, že jsi ještě naživu. Proto si 
rozmysli, jestli JÁ jsem to, co opravdu chceš. Když mi podáš ruku, ok, ukážu ti prchavé chvíle 
štěstí, ale taky mnohem víc bídy a zla, než je tu napsané.  (Text je převzat z facebooku a 
mírně upraven, objevila a k tisku v našem časopise připravila Danča Malíková)  

PŘEMÝŠLEJ! 



Rozhovor 

Rozhovor s bývalým ředitelem 
Tomášem Polákem 

 
1. Čím si vysvětlujete, že jste u děvčat tak oblíbený?  
„Myslím, že je to tím, že mám kapelu a jsem na vás hodný. 
Doufám také, že s vámi jednám slušně a férově.“ 
  
2. Co vás vedlo k rozhodnutí stát se tady etopedem? 
„Vedlo mě k tomu to, že mě tahle práce baví a také jsem 
se nechtěl flákat doma, jsem pracant, částečnou motivací 
jsou i děvčata, stýskalo se mi po nich, ale jen do prvního 
dne, co jsem nastoupil, pak mě naštvaly …“ 
 
3. Jak dlouho vlastně  ZPÍVATE ? 
„Zpívám prakticky od raného věku, ale kapelu mám zhruba pětadvacet let.“ 
 
4. Která je vaše nejoblíbenější písnička?   
„Má nejoblíbenější píseň je Black od Pearl Jam.“ 
 
5. Hrajete na jiný hudební nástroj, než je kytara?  
„Umím hrát trochu na klavír a v sedmi letech jsem hrál na trumpetu.“ 
  
6. Jakou část vašeho života zabírá hudba?  
„Velkou část, je to jako má druhá rodina.“ 
 
7. Máte ještě nějaké jiné koníčky, než hudbu?  
„Není moc čas na jiné záležitosti, ale snažím se číst a hodně rád cestuji.“ 
 
8. Kolik přátel máte mezi slavnými?  
„Ježíš, to nejspíš nespočítám, ale takových, s kterýma jsem často v kontaktu, je asi pět.“ 
 
9. Které vaše video má nejvíc zhlédnutí?  
„Nejvíc zhlédnutí má Vloupám se.“ 
 
10. Kde jste se seznámil s vaší manželkou?  
„Tak seznámili jsme se v Šumperku na Hlavní třídě a platí, že slovo dalo slovo a máme spolu 
dítě.“ 
 
11. Jaké řecké jídlo znáte?   
„Znám jedno, tzatziki.“ 
 
12. Jak často se věnujete synovi?   
„V každé volné chvíli.“ 



Rozhovor 

13. Jaké bylo vaše první auto?  
„Mé první auto bylo Škoda Rapid, ale ten starý a měl červenou barvu.“ 
 
14. Kam jste chodil do školy?  
„Chodil jsem na základní školu v Šumperku na jedničku.“ 
 
15. Vaše první pusa?  
„Moje první pusa byla v mých pěti letech a vzpomínám si, že jsem měl to děvče moc rád.“ 
 
16.  Provedl jste někdy nějakou trestnou činnost?  
„Tak jako malý jsem ukradl lízátko, ale odradilo mě to natolik, že už jsem nikdy nic jiného 
neukradl.“ 
  
17. Máte nějakou závislost?  
„Má závislost je hudba, kapela a také si rád dám pivo, Plzeň. Ale pozor, nejsem na něm 
závislý.“ 
 
18. Bylo lepší pracovat na SVP nebo u nás?  
„Tohle se nedá popsat, obojí má něco do sebe.“ 
 
19. Kdybyste mohl, vrátil byste se do ředitelského křesla?   
„Už bych se tam nevrátil, odešel jsem dobrovolně.“ 
 
20. Co považujete za svůj největší životní úspěch?  
„Za největší úspěch považuju svého krásného syna a také prosazení mé kapely, ale také 
pedagogická kariéra, jsem za ni moc rád.“ 
 
21. Co říkáte na Coronovirus?  
„Dlouho to pro mě byla legrace, ale teď se toho trochu obávám, znemožnilo mi to 
dovolenou.“ 
  
22. Co vás v poslední době nejvíce rozesmálo a naopak zarmoutilo? 
„Samozřejmě mě nejvíc rozesmívá můj syn svýma hláškama. Zamrzel mě coronovirus, vše je 
v prdeli.“ (Rozhovor jsme upravili jen minimálně, odpověď na poslední otázku upravená 
není, ha ha ha)  



Moderní svět 

Veronika Hájková 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ 
 

Všichni máme nějakou aplikaci, na které jsme zaregistrovaní a vesele ji 
požíváme.  

At‘ už to je Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Messenger, 
YouTube, Skype, Pinterest nebo Tiktok.  

A protože se jedná o důležitou součást našich životů, chceme vám ukázat, 
jaký vliv na nás tento fenomén má. Nejedná se samozřejmě jen o pozitivní věci, 
je zde i pár těch negativních. 

Sociální aplikace jsou propastí, a to propastí času, šikany, ale i zábavy! 
Trávíme u nich neuvěřitelné množství času. Můžeme sdílet své zážitky s rodinou, 
vyměňovat si zajímavé nápady, kontaktovat přátele, poznávat nové lidi, nebo jen 
tak zabíjet čas nezávaznou konverzací.  

Můžeme se však potkat i šikanou, nahotou a třeba také s falešnými profily. 
Pokud jsme dospělí nebo téměř dospělí, například nahota nám nevadí, pokud 
neuráží a je zpracovaná vkusně.  

Navíc vždycky máme možnost odejít a přerušit kontakt s tím, kdo nebo co 
se nám nelíbí, nestahovat nemravné fotky, nesdílet kompromitující materiály a 
nesledovat nechutnosti.  

Ale jak tyto věci působí na malé děti? Vždyť i desetiletí mají někde na síti 
svůj profil. Třebaže mnozí neumí pořádně číst a psát, ale umí stahovat, sdílet, 
lajkovat a bůh ví, co ještě.  

Je také možné, že se i vy sami ocitnete v krizové situaci a nebudete vědět, 
co dělat. Někdo zveřejní něco, co vám ublíží, fotku, informaci nebo video. Proto 
se nebojte požádat kohokoli důvěryhodného ve vašem okolí o pomoc, nebo se 
mu alespoň svěřte s tím, co vás potkalo.    

Je totiž moc smutné, kolik životů tyto aplikace zničily. Určitě nechcete 
být další na řadě. Vyvarujte se problémům, nemáte tušení, jak nepříjemné věci 
se vám mohou přihodit.  

Nikomu například neposílejte své nahé fotky, je to vážně riskantní. Nikdy 
nevíte, kde skončí, nebo kdo je zneužije proti vám. Cokoli se objeví v síti, zůstává 
tam navždycky, i když to odstraníte, lze to v budoucnu dohledat. Neurážejte a 
nezesměšňujte nikoho, útok z vaší strany je také nebezpečný. Šikana se rovněž 
považuje za zločin.  

Policie v současné době řeší mnoho takovýchto případů. Navíc SE VÁM 
TO MŮŽE NEHEZKY VRÁTIT. Lidé jsou mstiví a často nevinná poznámka 
přeroste v obrovský problém. Takže BUĎTE OPATRNÍ A POUŽÍVEJTE 
MOZEK A NE ....  



Životní hodnoty 

 

Proč vlastně utíkáme? Důvodů může být 
mnoho. Někdo utíká kvůli fetům ... Druhý zase 
kvůli tomu, aby mohl trávit čas se svými blízkými, 
nebo třeba proto, že už má po krk všeho toho 
buzerování 🙀🙀.  

Když si to tak vezmete, tady v Šumperku 
nám nic nechybí. Dají nám najíst, můžeme se 
vykoupat 💦💦. Ale jedno nám dát nemohou, i 
kdybychom se zbláznily. Nemohou nám dát 
svobodu a život bez pravidel! 

Vanessa Stojková 

 

Bohužel žít bez pravidel nejde. Zní to jako fráze, ale je to nepopiratelná pravda. I 
mravenci v mraveništi dodržují přesně daná pravidla, jinak by společenství nefungovalo. 
Pravidla silničního provozu si asi taky nikdo nevymyslel z plezíru. Pro jazyk platí rovněž jasně 
dané normy. Upozorňuju, že kodifikované, bez nich bychom se nedomluvili.  

Svoboda je krásná věc. Týká se myšlení, osobních postojů, politických názorů, módy, 
sexuální orientace, výběru kamarádů, partnera aj., nikoli chování k druhým, denního režimu, 
hlavních zásad vzdělávání nebo rodinného soužití.  

Žijeme v lidské společnosti, proto se musíme neustále přizpůsobovat. Dodržování zásad 
je tak nezbytnou nutností. Svoboda jednoho člověka totiž končí tam, kde začíná svoboda 
toho druhého. A ti, kteří neuznávají svobodu druhých, jsou nacisté, teroristé, otrokáři...  

 

Proč vlastně utíkáme? Podle psychologů za útěky z domova nejčastěji může 
nespokojenost, která mívá různé příčiny. K dalším důvodům může patřit puberta, kamarádství 
s nesprávnými partami dětí, týrání nebo závislost na drogách.  

Děti zpravidla touží po domácím prostředí, které důvěrně znají. Mnohdy je pro ně 
nejdůležitější, že mohou rodiče obejmout. Nevidí, že rodiče nezajímá, jestli nemají co jíst, nebo 
nechodí do školy. Bohužel výsledek se dříve či později dostaví. 

Nejdůležitější je, aby bylo dítě rodiči bezpodmínečně přijímáno. Musí cítit lásku, 
podporu, zázemí, ale na druhé straně také hranice, které usměrňují jeho chování. Vše potom 
zastřešuje komunikace. Kdyby tohle všechno děti měly a cítily, asi by utíkaly v daleko menší 
míře.  

Do výchovy nepatří rodičovská šikana, to znamená přehnané omezování, zakazování 
dítěti všeho, co má rádo, apriorní nedůvěra a už vůbec ne fyzické ataky. Bohužel se tyto věci 
často dějí. Někteří z nás to zažili na vlastní kůži. Neumí potom reagovat jinak. Obranou bývá 
opět agrese, vulgární útoky, závislosti a útěky před povinnostmi, společností i sebou samými.        



Životní hodnoty 

Když jsem měla třináct let a byla jsem v dětském domově, začala jsem k tomu místu 
cítit čím dál tím větší odpor! Všechno mi lezlo na nervy, pravidla, vychovatelky i děti. Tak jsem 
si prostě a jednoduše řekla, proč nejít na útěk ?  

Druhý den ráno jsem nešla do školy ale rovnou si to namířila k sestřenici. Utekla jsem 
k ní a zůstala tam celých 14 dnů. Můj otec začal strašně vyšilovat, hledala mě kriminálka a svůj 
obličej jsem viděla všude v médiích. 

 

 

Legrační je, že sestřenice bydlela v domě, který stál hned vedle policejní stanice . 
Nikoho nenapadlo, že jsem tak blízko a nic mi vlastně nechybí. Moje rodina byla neustále pod 
drobnohledem policie a uvažovalo se, jestli náhodou nejde o únos dítěte a oni v tom nejsou 
nějak zapleteni.  

Situace se čím dál tím víc vyostřovala, i když já jsem se měla jako „prase v žitě“. 
Nakonec jsem ale usoudila, že bude lepší se vrátit. Sice jsem se bála a oddalovala nevyhnutelné. 
Po úžasných dvou týdnech jsem se tak opět ocitla v děcáku a samozřejmě mě vyšetřovala 
policie.  

Byla jsem moc ráda, že alespoň moje rodina nemá problémy, na tom mi asi záleželo 
nejvíc. Myslela jsem při tom na sestru a ostatní příbuzné. Zřejmě jsem se vzpamatovala a 
nakonec bylo fajn vrátit se zpátky do známého prostředí a ke kamarádům. Zůstaly mi na jedné 
straně hezké vzpomínky a na té druhé ponaučení.  

Od té doby primárně neutíkám. Ono vlastně ani není kam, nic se tím neřeší, a když, tak 
pouze na chvíli. Ostatní navíc mohou mít kvůli mně zbytečné problémy. Už nechci ohrožovat 
sestru a její rodinu ani nikoho jiného.  

Verča Hájková 



Pohled na život různýma očima 

ŽIVOT A SMRT 

Život a smrt - dva úplně odlišné světy a my balancujeme na hraně jejich vyváženosti. 
Každý den můžeme občas ztratit rovnováhu, zlehka se převážíme, ale vrátíme se zpět do 
stabilní polohy. Jednou se však všichni navštívíme, je to ta strana, na kterou se nedá dostat, 
pokud nespadnete a neocitneme se na straně smrti.  

Někdo by mohl říct, že smrt je temná, zlá a špatná. Čeká nás jen zatracení, muka, 
dlouhé hodiny bičovaní, pot, slzy a pláč. Na druhou stranu nebe, sama rozkoš, něha, slast a 
radost, ale není smrt tak trochu vysvobozením?  

Oproštěním od naší fyzické schránky a vypuštěním jakési energie, která následně 
koluje celým světem, bez pochyby také vesmírem. Je to oproštění člověka od jeho kotvy, od 
několika kil masa a kostí a spousty litrů tekutin.  

Po smrti nejsme braní jako živé lidské bytosti, ale jako odpad bez práv a povinností, 
takže až naposledy vydechneme, někde na ulici otravou alkoholem, v nemocnici na zákeřnou 
chorobu či rukou našeho druha, teprve pak budeme volní, zbaveni všeho strachu, obav a 
vynuceného respektu k zájmům a vůli druhých.  

Nikol Vilímová 

Potkalo mě něco krásného ... Byla jsem v pasťáku… Poznala jsem holku, jmenovala se 
Nela a byla hrozně fajn. Potom jsme se šly projít do parku a taky na nádraží. Tam jsme si 
sedly na lavičku a povídaly si. Ještě jsme zaběhly na nádraží, jestli tam není nějaký známý a 
Nela se šla zeptal jednoho kluka, jestli nemá cigaretu. On řekl, že nekouří.  

Byl tam ještě jeden kluk a Nela mě za ním poslala a já jsem se teda šla zeptat. Byl moc 
milý a cigaretu mi dal. Za chvíli jsme chtěly odejít a on se zeptal, jestli nemůže jít s námi. 
Nela souhlasila a všichni jsme si šli sednout na schody ke vchodu na nádraží.  

Nela se ho zeptala, jak se jmenuje a on se ptal mě. Řekla jsem, že se jmenuju 
Rosalinda a fakt se mi moc líbil. Nějakou dobu jsme si jen tak povídali. Dozvěděla jsem se o 
něm pár zajímavých věcí. Jenže jsme se musely pomalu vrátit na pasťák. On se zeptal, kam 
jdeme, a potom se nabídl, že nás doprovodí. Nešly jsme do kopce po silnice ale zkratkou. Od 
té doby …………………………………...... 

Rosalinda Forgáčová 

 Kouzlo po nějaké době asi vyprchalo, protože dnes má Róza s někým úplně jiným 
miminko. Narodil se jí na jaře chlapeček. Fakt se na něj těšila, asi cítila, že když bude mít 
v životě něco, co patří jenom jí, bude šťastnější. Nebo šlo jen o propustku z pasťáku. 

Doufáme ale, že se o něj bude hezky starat. Přísahala 
totiž, že se nezachová jako její sestra, která loni porodila také 
miminko, ale brzo od něj utekla a nechala ho svojí mamce. Rózo, 
držíme ti palce, ať jsi úžasná máma, neutíkej, ani když do bude 
těžké a neházej už ty hysterické scény jako tady!   



Léto - akce školy 

Dětský den 
 Šlo vlastně o celý týden akcí, a to jak ve škole, tak na baráku. Na hřišti jsme měly dvakrát 
soutěže, dostaly jsme dort, připravovaly jsme studenou kuchyni, opékaly buřty a šly do kina. 
Tady je pár fotek.  

 

 

 

 

 



Pesimismus nebo realita? 

Vidět činy, slyšet slova, hlasy a vůbec vše, jak to tady mezi dětmi funguje, je hrozně 
absurdní. Každý den, každý týden, každý měsíc. Každou minutu, sekundu a pořád dokola… je 
to tak vyčerpávající. Už jen letmý pohled na okolí, místní hierarchii, vztahy a podobně. Vnímání 
toho, jak má kdo nafetováno, nachlastáno, nam….o a Bůh ví, co ještě, je pro silné povahy.   

Nejslušnější mohou být vyvrhely, může na ně být ukazováno, bývají na ně vrhány 
odsuzující pohledy a skutečnost je třeba úplně jiná. Existuje tichá šikana, občas přiletí nějaká 
ta facka. Záleží na tom, jak vysoké má člověk postavení.  

Vždycky jsem si myslela, že to funguje obráceně, že ti inteligentnější mají lepší práci a 
lepší život. Že takhle je to správné. Ale i v normálních školách lze vypozorovat, že ty největší 
svině jsou všemi následovány a ti chytří často šikanováni a vyvrženi z kolektivu.  

Tady to funguje podobně. Jedinec, který má něco v hlavě, je horší, a blbec lepší. 
Objevuje se i rasismus, přitom spousta lidí tvrdí, že ho nepodporují. Pokud jste však světlejší 
kůže, jste odsouzeni na pranýř, takže rasismus tu opravdu kvete.  

Hrozný je také způsob stravování. Skupina holek naletí do jídelny a jsou schopny vyrazit 
dveře, aby získali porci jídla jako první, i když by na ně stejně došlo. Pak si sednou, jídlo mají 
do pěti minut snězené, drobky, omáčka … jsou všude a když mluví, obsah úst lítá všude kolem. 
Sní navíc porci pro tři normální lidi a nehorázně kynou. Přišly sem a byly hubené, minuly dva, 
tři měsíce a je to tady. Včera večer se pod jednou holkou prolomila židle a ona sletěna na 
podlahu. Chvíli jsem se smála a pak mi přišlo smutné, že v tak útlém věku trpí nadváhou.  

A abychom odbočili od tuku a nezdravého přejídání, chtěla bych tady rozebrat děti a 
jejich postoj k dospělým. Nechovají se k nim s úctou, neberou je jako autority a vůbec ne tak, 
jak by měly. Jsou vůči nim vulgární a arogantní. Jsou povýšené a dělají jenom zle, neumí 
pozdravit, poděkovat a vše dělají účelově.  

Měl by to být dětský domov se školou, ale děti si z něho udělaly pasťák a říkají, že je to 
tady horší než v kriminále. Přitom ale kdyby chtěly, můžou se tu mít jako v hotelu na 
prázdninách nebo na dovolené. Téměř žádné povinnosti, vycházky, spousta výhod, peníze, 
důvěra. Nikdy asi nepochopím smysl jejich chování a spouštěč toho všeho.  

Díky Bohu, že už mi to za chvíli končí. Je mi jen opravdu líto lidí, kteří se ocitli v tomto 
systému. Já z něj naštěstí brzy vystoupím a ocitnu se snad v normálním světě, bez vulgarit, 
arogance, ponižování, rasistických útoků, řevu, sebestředných výlevů, samoúčelného chování, 
nesmyslných scén, sobeckého prosazování vlastního já na úkor ostatních, lenosti, špíny, 
nepořádku ... 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 



Naše škola – někteří učitelé - děti 

 

 

 


	1. Úvodní strana - Červen
	2. Obsah letošního čísla
	3. KNIHA JÁ SIMON - hotovo (V)
	4. Alice - hotovo (B)
	5. FILMOVÝ TRHÁKY - hotovo (V, K)
	6. Eminem - hotovo (V)
	7. Hip hop - hotovo (Van)
	8. QUEEN - hotovo (V)
	9. Hrozivá příšera - HOTOVO (N)
	10. Můj První Sex + Kluk - HOTOVO (V)
	11. Moje jméno PERVITIN - hotovo (D)
	12. Rozhovor s Polákem - HOTOVO (D)
	13. SOCIÁLNÍ SÍTĚ - hotovo (V)
	14. Útěky - hotovo (V, Van)
	15. Život a smrt + Potkalo mě... (N, R)
	Potkalo mě něco krásného ... Byla jsem v pasťáku… Poznala jsem holku, jmenovala se Nela a byla hrozně fajn. Potom jsme se šly projít do parku a taky na nádraží. Tam jsme si sedly na lavičku a povídaly si. Ještě jsme zaběhly na nádraží, jestli tam není...
	Byl tam ještě jeden kluk a Nela mě za ním poslala a já jsem se teda šla zeptat. Byl moc milý a cigaretu mi dal. Za chvíli jsme chtěly odejít a on se zeptal, jestli nemůže jít s námi. Nela souhlasila a všichni jsme si šli sednout na schody ke vchodu na...
	Nela se ho zeptala, jak se jmenuje a on se ptal mě. Řekla jsem, že se jmenuju Rosalinda a fakt se mi moc líbil. Nějakou dobu jsme si jen tak povídali. Dozvěděla jsem se o něm pár zajímavých věcí. Jenže jsme se musely pomalu vrátit na pasťák. On se zep...

	16. Dětský den
	17. Rozloučení - hotovo (N)
	18. Naše škola

