
Studentské          
novinyDuben 2021

K U L T U R A
Cultura Kultur Culture Culture Cultura

Úvodní okénko s Ondrou

Milí čtenáři noVinci,
právě čtete editoriál dubnového 

čísla našich novin s tématem kultura a 
já mám pro vás na začátek ne jednu, ale 
hned dvě dobré zprávy.

Tou první je fakt, že je tady jaro. A i když 
se to na první pohled nemusí zdát, sluneč-
ní paprsky vídáme čím dál častěji. Druhá 
zpráva se týká více noVinci - s tím úspor-
ným režimem, o kterém jsem psal v mi-
nulém čísle, to nebude až tak žhavé. Ano, 
omezili jsme se na jeden rozhovor a vyne-
chali kulturní okénko, ale namísto těchto 
rubrik jsme přidali jinou tvorbu - povídky 
na pokračování.

Část povídky budeme vydávat v každém 
čísle a můžete se těšit na opravdu zajíma-
vé příběhy. Začneme Tajemstvím z minu-
losti - povídkou, kterou napsala Eliška z 
g2 a která vyjde zhruba na tři čísla. Na 
pokračování bude i nová creepypasta, 
kterou napsal jako obvykle Ondra Vido z 
g1, a pokud vám chyběla poezie, Jáchym 
(také z g1) vás potěší svojí básní Sníh je 
hřích.  Ale nepřeskakujme. Když se podí-
váte mírně doprava, koukne na vás úva-
ha o čínském kmeni Ujgurů, se kterými 
Čína zachází podobně jako jiné totalitní 
vlády 20. století zacházely s etnickými 
menšinami, které žily na jejich území - 
článek napsala Zuzka z devítky. Potom se 
můžete začíst do rozhovoru se Zdenkou 
- učitelkou výtvarné a mediální výchovy, 
kterou více než umění tvořit baví inspiro-
vat ostatní, aby jej tvořili sami. A jak už 
je zvykem, na poslední stránce 
najdete oblíbené memes. 

Příjemné čtení!

Proč se mě
to týká?

Po zjištění, co se děje Ujgurům, jsem 
byla dost překvapená, že jsem o 

tom nikdy neslyšela. Prý se o tom dří-
ve hodně psalo, ale myslím, že v dnešní 
době se stejně řeší jenom covid. A co se 
vlastně stalo? A týká se nás to? 

Ujgurové jsou kmen převážně vyznávají-
cí islám. Před několika stoletími přišli na 
území Sin Jangu v Číně a usadili se tam. 
Tím pádem zabrali území, které jim ne-
patřilo. Nedávno se však rozhodli, že se 
chtějí oddělit, a to se samozřejmě čínské 
komunistické vládě nelíbí. A tak pro ně 
vytvořili tzv. “rekreační střediska”, kde 
je třeba bijí, když jsou na toaletě déle 
než dvě minuty. Někteří z Ujgurů se z 
tábora dostanou, ale většina zemře kvů-
li příšerným podmínkám a ponižování.

To se nás přece musí týkat! Vždyť je rok 
2021, a my pořád tolerujeme genocidu? 
Jak se to stalo? To jsme si nic neodnesli z 
druhé světové války? Zapomněli jsme tak 
rychle na koncentrační tábory a genocidu 
židů? To, co se nyní v Číně děje, by pro 
nás mělo být opravdu odstrašujícím pří-
kladem toho, co by se dít nemělo. Vždyť 
třeba v Číně nebo Rusku je stále běžné i 
to, že se kdokoliv nepohodlný vládnou-
címu režimu prostě ztratí, nebo nenadále 
zemře, třeba na otravu. Lidský život nemá 
v totalitních režimech stále žádnou hod-
notu.

Díváme-li se na problém z pohledu Číny, 
pak asi není ani fér, aby Ujgurové chtěli 
půdu, která jim nepatří. To však neospra-
vedlňuje násilné jednání čínské vlady, 
právě naopak. Určitě lze konflikt řešit 
cestou vyjednávání, namísto tak velkého 
porušování lidských práv. 

Závěrem bych chtěla říci, že bychom se 
měli dívat na věci z více úhlů. Nic není 
ani dobré, ale ani špatné, obě strany mají 
samozřejmě svoji pravdu. Pro násilí však 
lze hledat omluvu jen velmi těžko.

Ondra, g3
šéfredaktor Zuzka V., 9. třída
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Zdenka Meira da Rocha:
Mám pocit, že pořád objevuji.

Jak ses dostala na da Vinci?
Kdybych to měla zestručnit, tak jsem ne-
byla spokojená ve státním školství, kde 
jsem zjistila, že mě baví výuka trošku ji-
nak, baví mě projekty. Taky jsem zjistila, 
že jsem nenašla prostředí, které by mě v 
tom podporovalo a které by s tím souzně-
lo napříč školou. Tak jsem se rozhodla, že 
budu hledat tento typ školy. 
 
Proč jsi začala učit? Proč umění netvo-
říš, ale vyučuješ?
Náhodou. Kdysi, když jsem studovala na 
pedagogické fakultě, jsem to brala jako 
újmu, něco, co se nepodařilo. Nepoda-
řilo se mi dostat na uměleckou školu… 
Ale teď jsem za to ráda. Na fakultě - a 
když jsem začala učit - jsem zjistila, že 
se cítím líp jako učitelka, než jako uměl-
kyně. Vím, že jsou učitelé výtvarky, ze 
kterých mám dojem, že trpí pocitem ne-
uplatnění se, nerealizování se. A já jsem 
fakt ráda, že tenhle pocit nezažívám. Já 
se realizuji učením a tvorbou se studen-
ty, v projektech, a to mě baví. Vlastně to 
byla taková souhra náhod, a octla jsem se 
na místě, kde jsem se octnout měla. Dě-
lám to, co mám dělat, a jsem za to ráda.

Měla jsi někdy pocit: “Měla bych nama-
lovat obraz a udělat výstavu, abych se 
cítila jako umělec.”?
Jsou období, kdy si říkám, že bych měla 
víc tvořit a že veškerý svůj čas věnuji 
práci, ale tu ambici nemám. Nemám umě

leckou ambici. Baví mě tvořit - původně 
jsem studovala návrhářství oděvů, dokon-
ce jsem se dostala na univerzitu na navr-
hování ve Zlíně, ale nakonec jsem tam 
nešla. Nějak mě přitáhla Praha, původně 
jsem z Moravy. Ta cesta byla klikatá, ale 
dovedla mě na pedagogickou fakultu. A 
opravdu mě baví tvořit ve smyslu uče-
ní. Zapalovat to ve druhých. Mám pocit, 
že se to daří. Možná mám jenom kliku, 
že ke mně chodí lidé, kteří jsou zapálení 
nebo k tomu mají blízko, ale mě to hodně 
baví. Když vidím, jak od prvních setkání 
a možná i nepochopení, dojdou k vášni a 
radosti. 

Takže ti lidé jsou do jisté míry umělecká 
díla?
Přemýšlím nad tím… V oboru výtvarné 
pedagogiky máme takový pojem - “peda-
gogické dílo” -  je to specifické pro náš 
obor. Je to teoretický pojem, ale já ho tak 
chápu a možná bych to tak i označila. 
Znamená to, že mám dobrý pocit z díla, 
z výuky. Nejde o to, že by studenti byli 
dílem nebo médiem. Nesnažím se reali-
zovat svoje představy skrze ruce někoho 
jiného, baví mě spíš ten proces. To by se 
dalo označit jako pedagogické dílo. 

Máš preferovanou formu umění?
Mám hodně ráda konceptuální umění, 
umění 2. poloviny 20. století a současné 
umění. Bývá hůř pochopitelné, protože 
máme tendenci hledat jasný výklad a vě-
dět, co to znamená. Když se podívám na 
malbu krajiny, tak vím, co to je, ale když 
se dívám na současné dílo, může to být 
divné, zmatené… Můžu se ptát, jestli je 
to vůbec umělecké dílo. Mě baví, že tento 
typ umění spouští nějaký proces: tázání, 
myšlenky, pohoršení, zaujetí. Rozhýbává 
to diváka. Není to o potěšení oka, ale o 
mentálních procesech, které to spustí.

Chodíš třeba na výstavy?
V posledním roce nechodím, ale jinak 
ano, a dokonce jsem měla průběžný pro-
jekt na výstavy a galerie. Část hodin pro-
bíhala v galeriích a pak byla reflexe, kde 
jsme o těch výstavách mluvili. Takže na 
výstavy chodím, i když musím říct, že

jsem si k tomu na vysoké docela hledala 
cestu, ale teď je to něco, co mám ráda a 
co mi chybí. 

Považuješ se už za Pražačku, nebo jsi po-
řád Moravanka? Mám dojem, že u tebe 
stěhováním proběhl nějaký přerod…
Asi jo, nějaký přerod proběhl. Z Moravy 
jsem odešla s tím, že chci utéct do toho 
velkého města, do Prahy. K hrdosti na 
to, že jsem z Moravy, jsem si došla až 
tady.  Teď už se přiznám k tomu, že jsem 
z Moravy, ale nebylo tomu tak vždy. Na 
druhou stranu jsem ráda, že mám nějaký 
přehled, že nejsem jenom na Moravě… 
Takže jsem možná Moravačka žijící v 
Praze. A ani to mi úplně nesedí, nevím, 
jak to označit. 

Chtěla jsem se zeptat, co tě inspiruje, ale 
teď přemýšlím: potřebuješ to vůbec?
Ano. Hned mě napadlo, co mě inspiruje 
při učení. Třeba včera jsem viděla videa o 
vzdělávání, umění, tvorbě, dělají je i moje 
bývalé spolužačky - to mě vždycky na-
kopne, říkám si: “Jo, to přesně potřebuji! 
Teď mě napadá, co chci zkusit a co budu 
dělat.” Taky mám kliku, že jsem obklo-
pena lidmi, kteří jsou tvořiví a mají rádi 
svoji profesi. To je pro mě inspirativní: 
kolegyně, přátelé. Kdybych měla říct, co 
to je šířeji, a to bude znít jako klišé, ale je 
to příroda. O to víc, že v ní trávím hodně 
času, a mám pocit, že čím jsem starší, tím 
větší jsem obdivovatel přírody. Celkově 
spoustu věcí, nad kterými teď žasnu, jsem 
dřív vůbec nevnímala. Mám pocit, že po-
řád objevuji. 

Máš nějaké plány do budoucna? 
Blízké plány jsou vrátit se do běžného 
fungování a setkávat se s lidmi, být venku 
a cestovat. Dlouhodobě: těším se, že jed-
nou budu mít domek, zahradu a spokoje-
nou rodinu. To je něco, co si představuju, 
že mě potká, a byla bych za to vděčná. A 
profesně… doufám, že budu pořád v pro-
středí, které pro mě bude 
inspirativní, a že budu dělat, 
co mě baví. To není samo-
zřejmost a je skvělé, když se 
to člověku podaří. 

Zdenka učí výtvarku, a tohle byl můj první kontakt s ní. Byla jsem nervózní, ale její úsměv, bezprostřednost a ochota 
zodpovědět všechno z toho udělala moc příjemný rozhovor.

Markét, g2
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Tajemství z minulosti

Ranní paprsky mě pohladily po tváři, když jsem se úprkem hnala lesem. Srdce mi prudce bušilo a já lapala po dechu. 
Chtěla jsem zastavit, ale nemohla jsem. Potřebovala jsem na chvíli popadnout dech, ale musela jsem utíkat. A i když 

jsem toužila ulevit bolavým nohám, musela jsem bez přestání bušit botami o zem a běžet dál.

Běž, běž, běž! Uteč vrahovi! křičel vysoký 
hlásek v mé hlavě. 
Slzy mi stékaly po tvářích, když jsem vy-
bíhala z lesa ven.

Zděšeně jsem otevřela oči. Můj pohled 
putoval po místnosti a já si s úlevou od-
dechla. Jsem doma. Jsem doma v přítmí 
svého pokoje. Na zemi se objevil proužek 
světla z chodby, když někdo pootevřel 
dveře.
“Daisy? Jsi vzhůru? “ 
Ve dveřích stála máma a měřila si mě sta-
rostlivým pohledem. 
Pomalu jsem přikývla. 
“Křičela jsem?” zeptala jsem se tiše 
mámy. Tentokrát to byla ona, kdo pomalu 
kývl hlavou. 
Promiň, naznačila jsem tiše ústy.
“Netušila jsem, že se ti noční můry vráti-
ly, Dais..,” zašeptala lítostivě máma. 
“Nevrátily,” dlouho jsem žádné neměla. 
I když moje noční můry byly kdysi na 
denním pořádku, odešly a dlouho se ne-
vrátily. 
Až dnes. 
Naposledy na mne máma starostlivě po-
hlédla, než tiše zavřela dveře a proužek 
světla na podlaze mého pokoje zmizel.

Z dálky jsem uslyšela prudké zatroubení 
klaksonu. 
Nepřítomně jsem hleděla před sebe a k 
ústům jsem tiskla okraj šálku s vařící ká-
vou.
“Daisy,” ozvalo se. 
Byla jsem neskutečně unavená a oči se mi 
sami od sebe zavíraly. Navíc vědomí, že 
dnes budu muset absolvovat další z hodin 
angličtiny otravného profesora Whitea, 
mi nepřidalo na radosti. 
“Daisy?”
Líně jsem nasměrovala svůj pohled na 
mámu, která mě, ve svém příliš růžo-
vém županu, starostlivě měřila pohle-
dem. 
„Už bys měla jít, tvůj kluk čeká,“ oznámi-
la mi a já jsem jen tiše přikývla.
Stejně by mě moje nejdražší přítelkyně 
Mia snědla zaživa, kdybych dneska nepři-
šla do školy. Dopila jsem zbytek kávy a hr-
nek odnesla do dřezu, mezitím, co se ozva-
lo další netrpělivé troubení Jasonova auta.

Jason mě lehce políbil na rty.
“Dobré ráno,” zamumlala jsem s úsmě-
vem. 
“Dobré, Daisy,” usmál se na mě Jason. 
Postrčil si sluneční brýle na kořen nosu a 
zařadil rychlost. 
“Jak jsi spala?” zeptal se mě s pohledem 
upřeným na cestu před námi. 
“Dobře,” zalhala jsem. Byla jsem ráda, že 
se nedívá na mě, protože byl všímavý a 
lehce by mou lež prokouknul. 
Ve skutečnosti jsem v noci, díky noční 
můře, naspala zhruba čtyři hodiny. Na-
štěstí mě ve škole čekalo jen pár předmě-
tů. Díkybohu za pátek.
“Nezapomeň, dneska je ta vzpomínková 
akce,” pokračoval Jason a hlavou u toho 
pohupoval do rytmu písničky, která řvala 
v rádiu. Měl dobrou náladu, ostatně jako 
skoro každý den. Vždy se snaží být pozi-
tivní a to byl jeden z faktů, proč jsem se 
do něj kdysi zamilovala. 
“Hmmm?” zmateně jsem se snažila vzpo-
menout na to, co se dneska má dít.
“Daisy, víš vůbec kolikátýho je?”
“Dvanáctýho května,” přikývla jsem. 
“Správně.” Potvrdil Jason a povytáhl na 
mě obočí.
“Aha,” dvanáctého května. Den, kdy k 
pozdnímu večeru byla nahlášena vražda 
mladé dívky.
Dívka se jmenovala Chloe. Chodila do 
stejné třídy jako Jason. O rok výš než já.
Nikdy jsem si s ní nebyla nějak blízká, ale 
dnes už ji znal každý. 
Protože dnes to byl přesně rok od doby, 

kdy byla dívka nalezena mrtvá.
“Takže se tam uvidíme?”
“Jo,” potvrdila jsem Jasonovi, když jsem 
otevřela dveře auta.
„Stejně je to divný, ne?“ 
Němě jsem pobídla Jasona, aby pokračo-
val.
„Jakože pořádáme vzpomínkovou akci, 
ale vrah je třeba mezi námi, přece jen se 
neví, kdo Chloe zabil,“ pronesl Jason. 
Obočí stáhnul zamračeně k sobě a nepří-
tomně si začal okusovat nehty. 
Propletla jsem jeho prsty s mými a spo-
lečně jsme přešli přes parkoviště k budo-
vě školy. 
„Jo, mohl bys to být třeba ty,“ pronesla 
jsem rádoby škádlivě. Následovně jsem 
však vytrhla svojí dlaň z jeho sevření, jak 
mi po zádech přejel mráz. 
„Dobré ráno,“ pozdravil nás profesor, kte-
rý nás s šustotem kabátu míjel na chodbě. 
Ale já jsem bez odpovědi spěšně mířila na 
svou první hodinu, pryč od Jasona. 
„To spíš ten pomatenej školník,“ slyšela 
jsem ho ještě tiše říct, mezitím, co jsem se 
od něj začala oddalovat. 
„Daisy, jsi v pohodě?“ Křikl na mě, ale 
zůstal stát na místě. 
„Jo,“ houkla jsem na něj přes rameno, ale 
bylo vidět, že mi nevěří.

Eliška, g2

pokračování v příštím čísle
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Creepypasta / Utopie - část první

Je rok 2041. Všichni se mají super. 
Taky by měli. Ve světě není nic, co 

by kohokoli urazilo. A pokud by náho-
dou bylo, někdo by se rychle postaral o 
to, aby zase nebylo. 

Stalo se mi to už párkrát. Ne teda přímo 
mně, ale byl jsem u toho. Před dvouma 
rokama vzali mýho kámoše. Byli jsme 
v parku a povídali si. On začal mluvit o 
tom, jak moc nemá rád country hudbu. On 
ji vážně neměl rád. Začali jsme si z něho 
dělat srandu, protože nás to nikoho moc 
nezajímalo. Co jsme ale nečekali, bylo, 
že jen za pár minut si ho odveze dozor. 
Už jsme ho nikdy neviděli. Člověk si to 
ani neuvědomí. Byli jsme u soudu a ptali 
se, co se stalo. Režim byl ještě poněkud 
mladý, takže jsme neměli tušení, že tohle 
jednou bude běžná věc. ,,Byl nahlášen,” 
řekli nám. Nechápali jsme, kdo by to udě-
lal a hlavně proč. Prý za šíření nenávisti 
mezi lidmi. Nic víc nám neřekli.

Věci jako tohle se dějí pořád. I když. Po-
stupem času jich ubývá. Ze začátku toho 
bylo hodně. Lidi si ale z většiny zvykli.

Celé je to postavené na tom, aby se každý 
měl dobře. To zní fajn. Pokud vám něco 
vadí, nahlaste a ono se to vyřeší. Zane-
dlouho se ovšem začalo ukazovat, že ten-
to nápad nemůže fungovat. Hlavní ideály 
už ale byly součástí zákona. Začaly tedy 
protesty. Ty ovšem trvaly jen okolo jedno-
ho týdne. Stačil jeden člověk, kterému se 
protest nelíbil, a bylo po protestu. Nikdo 
je nikdy nezakázal, ale všichni, kteří by se 
normálně zúčastnili, si rychle uvědomili, 
že nechtějí riskovat svůj život. A ti, co ho 
riskovat chtěli, už tu nebyli.

Není to ale tak na nic. Pokud se chováte 
neproblémově, nic se vám nemůže stát.

Alespoň to jsem si myslel. Víte, on kaž-
dý vnímá věci trochu jinak. Někomu toho 
vadí víc a někomu zase méně. A jelikož 
na planetě je hodně lidí, vždy se najde ně 
kdo, komu něco bude vadit. Na tom nic 
špatného není. To je normální. Řídit ale 
společnost podle toho, jak to má ten nej-
citlivější jedinec přeci nedává smysl, ne?

Všichni se báli. Zejména velké firmy nebo 
známí lidé, ale nejen ti. Kdykoli udělali 
něco, co se jen pár lidem nelíbilo, bylo to 
slyšet. Naštvala se sice jen malá skupina 
lidí, ale přesto udělala velký hluk. Faktic-
ky žádnou moc neměli. Co se jimale moh-
lo povést, bylo spojení firmy nebo osoby s 
takovým množstvím negativity, že se mu 
lidé raději začali vyhýbat.

Pokud zacílili sportovce, nikdo ho raději 
nechtěl sponzorovat, protože nechtěl ris-
kovat, že by se hněv přenesl na něj, nebo 
že by na tom prodělal. Pokud zacílili fir-
mu, začala méně prodávat, protože lidé, 
dodavatelé nebo prodejci s ní nechtěli pro 
jistotu mít nic společného. Cílili dokonce 
i na úplně normální lidi. Prostě kdoko-
li udělal něco, co se někomu nelíbilo, si 
mohl být jistý, že za to zaplatí.

Jak se tito lidé dostali k moci? Postupně. 
Jak to je se vším podobným. Kdyby přišli 
s tím, že pokud se oni dostanou k moci, 
tak nebude nikdo moct dělat nic, asi by 
se k ní také nedostali. Takovéhle přirov-
nání ale asi není nejlepší. Oni totiž neby-
li nijak zvolení. Nejsou to ani konkrétní 
lidé. Byl to nátlak, který pomalu, ale jis-
tě nutil politiky k tomu, aby schvalova-
li nové a nové zákony. Začalo to věcmi 
jako seznam zakázaných slov. Dnes tu ale 
máme kompletní zákaz fialové barvy, s 
výjimkou medicíny a jiných nevyhnutel-
ných setkání, zákaz mikin na zip, zákaz 
bublinkových nápojů, zákaz šampónů s 
objemem větším než 0,3 litrů a tak dále. 
Kdokoli poruší jakýkoli ze zákazů, je bez 
napomenutí odvezen dozorem.

Párkrát jsem přemýšlel o vyjádření nesou-
hlasu. Třeba když zakázali rýži. Nikdy v ži-
votě by mě něco takového nenapadlo. Ne-
viděl jsem jediný důvod, proč by někomu 
měla vadit rýže. Chtěl jsem se jít alespoň 
zeptat na místní úřad, proč k zákazu došlo, 
ale vyhodnotil jsem to jako moc riskantní. 
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Chcete, aby se váš příspěvek 
objevil v noVinci? 

Pošlete nám ho nejpozději 
do 20. dne v měsíci na: 

novinci@skoladavinci.cz. 
Fotografie posílejte výhradně

ve formátu jpeg nebo png. 
Děkujeme.
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Sníh je hřích
Nebudu vám lhát,
fakt se mi chce spát,
když sem pořád ze shora
padá bílá srágora.

Pokud to tak půjde dál,
bude ze mě spánku král.
Sněhu, už tě máme dost,
odpust si svou studenost.

Studenost by byla vhodna,
kdyby byla půlka ledna,
ta je však už dávno v trapu,
sníh řekl: ,,Nač však kvapu?”

Když se koukám z okna ven,
říkám si: ,,Jak z toho ven?”
Možná by stačilo poprosit,
prosím, sněhu, nech mě žít.

Pardon, ale co mám dělat?
Nemůžu jít ani běhat,
Ne, že bych šel, 
kdybych mohl,
ale kdybys pak zmizel,
to bych se přemohl.

Nejde však o běhání,
jde o lidstva týrání.
Vždyť je, sakra, skoro duben
a já furt sedím u kamen!
Než tu pořád jen tak topit,
jdu se radši utopit. Jáchym, g1

Ondra V.,  g1

Nejsem jediný, komu režim nevyhovuje. 
Vím ale jen o několika málo dalších, jeli-
kož dozvědět se o nich není jednoduché. 
Nemůžete se prostě ptát. Stačilo by nara-
zit na jednu osobu, které by se otázka do-
tkla, a kdyby měla jen trochu chuť na vás 
zavolat dozor, byl by s vámi konec. Můj 
spolubydlící je jedním z nich. Ne z těch, 
co by vás nahlásili. Z těch, co nesouhlasí. 
Když to v hlavě spočítám, je nás asi sedm. 
To není moc. Příčinou celého režimu ale 
taky byla jen malá skupina lidí. Nemoh-
la by tedy jiná malá skupina 
být důvodem jeho úpadku? 
Musím se s nimi spojit. Něco 
vymyslím.


