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Úvodní okénko s Ondrou

Milí čtenáři noVinci,
začíná prosinec - čas teplých pono-

žek, svařáků a vřelých objetí, čas Netflixu 
(i když ten byl vlastně celý rok), čas zpo-
malení a klidu, čas na zastavení se. 

Tématem čísla, které právě čtete, je bu-
doucnost. Možná někoho z vás překvapí, 
proč jsem na první stránku zařadil svoji 
povídku Nezvaná. Důvod mi připadá 
zřejmý: svoji budoucnost vlastně nikdo 
přesně nezná, ale co přijde nakonec, víme 
všichni. Ne, neděste se, zbytek čísla je 
stejně pozitivní jako případy covidu za-
čátkem listopadu. 

V následujících měsících se můžete těšit 
na povídky našich studentů, které píší v 
rámci PP Tvůrčího psaní, a také na noVin-
ci Audio, které (pokud se všechno pove-
de) zprovozníme začátkem příštího roku. 
Ale o tom více až v lednu.

V neposlední řadě bychom se chtěli po-
chlubit, trochu zvýšit ego a tak, znáte to. 
Je to přesně rok, co vyšlo první číslo no-
Vinci. Jsme tak nejdéle fungující student-
ské noviny, které kdy na naší škole byly. 
V současné chvíli má náš tým celkem 11 
lidí včetně fotografa a korektorky textu 
a troufám si říct, že se budeme rozrůstat 
ještě víc. Uvidíme, co rok 2021 přinese. 
Touto cestou bych chtěl také poděkovat 
vám, našim čtenářům. Jste to vy, kdo nám 
dává motivaci tvořit a psát dál. 

A protože se nám blíží Vánoce, přeji vám 
za celou redakci krásný zbytek roku, klid-
né svátky bez covidu a jiných 
nepříjemností, hodně dárků pod 
stromečkem a mnoho lásky.

Nezvaná
Je půl třetí ráno. V nemocničním 

pokoji číslo 17 leží na lůžku čtr-
náctiletý kluk. Jmenuje se Adam, ale 
nikdo mu neřekne jinak než Frisbee. 
Teče mu krev z nosu, ale to je to po-
slední, čeho si všímá. Frisbee zápa-
sí s leukémií. Už skoro šest měsíců. 
Chemoterapie moc nezabírá a horeč-
ky neustupují. V nemocničním po-
koji číslo 17 mladý Frisbee umírá.

Krátce před půlnocí odešla Frisbeeho ro-
dina a jeho nejbližší kamarádi, kteří s ním 
byli celé odpoledne. Teď je ale sám se 
svými myšlenkami. Jenom sestřička mu 
každé dvě hodiny přijde věnovat úsměv 
a zkontrolovat teplotu. Nelepší se to.

Už skoro svítá. Dveře se otevírají a do 
pokoje vchází postava celá zahalená v 
černém plášti. Tiše za sebou zavře a po-
malu jde k lůžku, kde spí Frisbee. Když 
k němu dojde, sundá si z hlavy kápi a je 
jí vidět do tváře. V tu chvíli jako by se 
čas zastavil. Skrz otevřené okno pře-
stane foukat vítr, hlasy z chodby utich-
nou a celý pokoj zaplaví zvláštní svět-
lo, které Frisbeeho probudí. Otevře oči 
a uvidí ji: starou ženu s šedými vlasy,

vráskami a zvláštním podmanivým úsmě-
vem. Nevyděsí ho to. Čekal na ni. Naklo-
ní se z postele a otevře šuplík nočního 
stolku, ze kterého vyndá tužku a papírový 
blok. Zvedne hlavu a žena v černém na 
něj kývne. Frisbee začne psát:

Moji milí,
každé ráno se probouzíme, abychom bo-
jovali s tím jediným, nad čím nemůžeme 
vyhrát. Víme to, ale přesto bojujeme. Bo-
jujeme a prohráváme. Já jsem prohrál 
dnes. Možná je to brzy, ale já si myslím, že 
můj odchod je důkazem, že jsem naplnil 
svůj osud a že můj život měl smysl. Nebo-
jím se. Věřím, že mi bude líp.
Mami, tati, brácho, mám vás moc rád, a 
taková láska se přece nemůže rozplynout.
Adam

Když dopíše, Frisbee vytrhne stránku, na 
kterou psal, a položí ji na noční stolek. 
Blok i s tužkou vrátí zpátky do šuplíku. 
Pak se natáhne pro sklenici s vodou a na-
pije se. Naposled. Snad nikdy mu kohout-
ková voda nechutnala víc než teď. Když 
dopije, podívá se na ženu v černém a ten-
tokrát kývne on. Žena přistoupí 
a podá mu ruku. Frisbee se na-
dechne - a stiskne ji.

Ondra, g3
šéfredaktor Hrníček, g3



Udržitelnost lidské činnosti a samotného lidského života

Globální oteplování, další prales v plamenech, oceány zahlcené plastem, další emisní omezení ze strany EU, “posledních 12 
let na záchranu planety” - podobné nadpisy, témata a hesla slýcháváme prakticky neustále. Někteří už podobné informace 

nevnímají, jiní jen smutně přihlížejí a zbylí, kteří neztratili naději, konají podivné činnosti, na které ostatní jen nevěřícně hledí.

Asi každý z nás zná někoho, kdo se snaží 
vyhýbat jednorázovým plastům za využití 
vratných či znovupoužitelných nádob na 
potraviny a pití. Někoho, kdo nejí maso 
a kupuje biopotraviny v bezobalových 
obchodech. Někoho, kdo využívá různé 
aplikace na sdílení všelijakých doprav-
ních prostředků a spotřebního zboží, aby 
eliminoval svou uhlíkovou a energetickou 
stopu, a nakonec někoho, kdo apeluje na 
ostatní, aby také začali jednat a žít jako 
on, tedy aby začali žít udržitelně. Proč mě 
k tomu ale nabádá a o co takovému člově-
ku vůbec jde? Prospívá člověk takovými 
činnostmi sobě a svému okolí? Má ale ta-
kové počínání nějaký efekt a smysl, nebo 
se jedná pouze o zelenou fantasmagorii?

Tolik informací a otázek - to chce nejpr-
ve trochu objasnění: Udržitelnost. To je 
filozofie, myšlenkový směr, rozumná po-
litika nebo zkrátka jen pud sebezáchovy 
spojující aktivity takového člověka, státu 
či civilizace. V kontextu s lidskou exis-
tencí bývá udržitelnost (sustainability)

zjednodušeně definována jako schopnost
uspokojit současné základní potřeby způ-
sobem, který nikterak neohrožuje uspo-
kojování potřeb nadcházejících generací. 

Tudíž pro člověka, který smýšlí a snaží 
se žít udržitelně, je hlavní cíl pouhé za-
chování života lidské civilizace a udr-
žení standardů, na který je zvyklý, i pro 
své potomky. To je hlavní cíl, nikoli za-
chraňování ostatních živočišných druhů, 
démonizování jakýchkoli plastových vý-
robků či boj za absolutní omezení kon-
zumace masa. Filozofie udržitelnosti je 
ve svém jádru jen pouhým pudem sebe-
záchovy (v delším časovém horizontu). 
A ten je lidem přeci dočista přirozený.

Pojmy jako ekologie a globální oteplování 
slýchá svět už několik let a u mnoha lidí se 
tak přirozeně stalo, že se těmito slovy ot-
rávili a začali k nim přistupovat lhostejně, 
což je pochopitelné. Zeptejme se však lidí 
na tyto otázky. Záleží vám na tom, abyste 
bydleli v hezkém uklizeném sousedství 

plném zeleně? A nebo záleží vám na tom, 
jak se budou mít vaše děti za 20 let? Od-
povědi „ne” se asi jen tak nedočkáme.

Člověk zdaleka nemusí být fanoušek Gre-
ty či studentem ekologie na to, aby  si 
uvědomoval, že žije v nějakém prostředí, 
nějaké společnosti a podílí se na chodu 
společného systému. A možná mu i něco 
uvnitř napovídá, že by tyto rozměry bytí 
neměly jít proti sobě, nýbrž spolu a to ku-
předu. A když zjistí, že momentální světo-
vé katastrofy jsou do jisté míry způsobené 
aktivitou samotného člověka a že vlastně 
člověk si jejich realizováním do budouc-
na kope vlastní hrob, možná si řekne, že 
na té udržitelnosti přeci jen něco bude.

Nyní už možná začínáte chápat, o co tomu 
člověku, který apeluje na ostatní, aby jed-
nali jako on, jde. Má tedy ale 
jeho počínání nějaký smysl, a 
nebo je to opravdu jen poma-
tená zelená fantasmagorie, co 
myslíte? Hugo, g2
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How Close Are We to Developing an AI That Could Think 
Like Humans?

An AI - Artificial Intelligence is 
something that we have seen in 

many forms in literature and cine-
matography. We have seen sinister 
machines that caused extinction of 
the human species but we have also 
seen those that helped us survive. 
But how close are we to developing 
an AI that could act like a human?

what they are saying, but they actua-
lly don’t. These sentences make sense 
because the AI takes them from many 
experiences and things that it’s read.

The world's most known AI is probably 
Sophia the Robot, which is a speaking AI 
that uses machine learning to make sense. 
Machine learning is a process in which 
you determine a goal and the AI tries to 
complete it many times until it reaches the 
perfect spot. It basically tries again and 
again until it succeeds. It creates genera-
tions of slightly different AIs where only 
the best performing ones make it through 
to the next generation. The next genera-
tion consists of the best performing from 
the last one and new ones that are similar 
but not the same as them. This leads to 
Sophia being able to speak but not rea-
lly understanding what she says. We can 
create AIs that are better than us at most 
things, but we can't create an AI 
that actually thinks on its own.

3

Creepypasta: Příběh druhý
Příhoda

Nebylo by to ani tak hrozný, kdybych 
věděl, že tam jsem sám. Vždycky 

jsem rád jezdil do hor, protože jsem tam 
byl sám a mohl jsem si odpočinout. Teď 
tady sedím. Venku už je tma. A mlha.

Vím, že tam je. On tam na mě čeká. Vím 
to, ale nevím, jak to vím. Elektřina tady 
je, takže si můžu svítit. Ven ale nemůžu. 
On to ví. Hraje si se mnou. Ta žárovka 
bzučí. Strašně hlasitě. Vypnu ji. Ne, nevy-
pnu. Nemůžu. Přišel by si pro mě. Musím 
tady sedět a čekat. Na co čekám? Nevím, 
na co čekám. Mohl bych jít spát, ale on 
čeká za dveřmi. Potřebuju na záchod. On 
tam ale čeká. Je tam. Co mám dělat? Dívá 
se na mě. Dívám se na něj, ale já ho ne-
vidím. Směje se. Má radost. Jeho to baví.

Táta mi jednou vyprávěl. Vyprávěl mi o 
dědovi. Taky sem rád jezdil. Jako já. Jez-
dil sem často. Jednou se ale nevrátil. Ta 
žárovka je hlasitá. Strašně pořád bzučí. 
Táta se po něm jel podívat, ale nenašel ho. 
Už nikdy. Prostě zmizel pryč. Dřív jsem to 
nechápal. Byl jsem ještě malý, když jsem 
se s dědou viděl. Říkal mi různé histor-
ky. Vyprávěl mi děsivé příběhy. Bál jsem 
se, ale měl jsem to rád. Ptal jsem se ho, 
jak to že se nebál. Prý se bál. Nebylo moc 
věcí, kterých se bál, ale byly nějaké. Ze-
ptal jsem se ho, čeho. Mlhy. Bál se mlhy.

Já  tady sedím. On si pro mě přijde. 
Děda se bál mlhy. Venku je mlha. Já to 
asi vím. Vím, co se s dědou stalo. Co to 
bylo? Něco spadlo. V předsíni. Nemůžu 
tam jít. Chce, abych tam šel. Nemůžu 
se pohnout. Bojím se jen podívat jinam. 
Někdo ťuká. Já cítím jeho pohled. Cítím 
ho. Neotočím se. Nemůžu se otočit. Furt 
ťuká. Nemůžu. Chce, abych se podíval. 

s dírou. To okno je přímo přede mnou.

Několik metrů. Je za ním. Ale ťuká. Je 
za mnou, ale stojí přede mnou. Vidím 
ho. Dívá se na mě. Slyším své jméno. On 
šeptá. Potichu. Za mnou. Říká mé jméno. 
Ťuká o trochu hlasitěji. Pořád zesiluje. 
Furt je ale přede mnou. V tom okně. Je 
tma, ale vidím ho. Vzpomínám si na dědu. 
Mlha se oknem dostává dovnitř. Proč sem 
táta nechtěl nikdy jezdit? Dlouho jsem 
ho neviděl. Zvedá ruku. Vidím ho. Mává. 
Mává mi. Proč? Furt tam stojí. Furt ťuká. 
Je mi zima. Už ho nevidím. Měl jsem zů-
stat doma. Říkali mi, ať nejezdím. Že prý 
nebude hezky. Měli pravdu. Neměl jsem 
jezdit. Už neťuká. Mlátí do dveří. Asi už 
se na Vánoce domů nevrátím. Klíč vypadl 
z dírky a spadl na zem. Co mám dělat? 
Nic. Je konec. V autě mám dár-
ky. Škoda. Myslím, že by se jim 
líbily.

Cítí, jak se bojím. Cítí, jak se snažím 
se nepodívat, a já to vím. Jen čekáme. 
Ťuká a já vím, že se směje. Oba čeká-
me, ale on má výhodu. Má všechen čas. 
Začal ťukat blíž. Je to hlasitější. Dva-
krát najednou. On ťuká na dvě okna na-
jednou. Rytmy jsou jen kousek od sebe. 

Ta žárovka. Je to hrozný. Ona na mě křičí. 
To bzučení a ťukání mi trhá uši. V před-
síni zase něco spadlo. Nemůžu. Ticho. 
Nic. Neslyším to ťukání. Ani žárovku. 
Zdá se mi to? Žárovka přestala bzučet. 
Konečně. Chce se mi spát. Byl to sen? 
Nechci se dívat. To okno. Je tam? Ne-
můžu. Nemůžu se otočit. Proč už nebzu-
čí? Proč už... Zhasla. Už nesvítí. Žárov-
ka zhasla. Sedím ve tmě. Venku je tma.

A tady je tma. ,,Ťuk.” Zdálo se mi to? 
Ne, nezdálo. On zase ťuká. Je to poma-
lejší. Neťuká tak rychle. Puška. Je tady 
puška. Asi dva metry ode mě. Musím to 
zkusit. Nezvládnu to. Zvládnu to. Furt 
ťuká. Já vím, jaké je to okno. Zvedám se. 
Vybíhám. Pár kroků a jsem tam. Poslepu 
nahmatávám pušku. Pořád ťuká. Vím od-
kud. Vím jaké okno. Je nabitá. Namířím. 
Výstřel. Ťukání utichlo. Dostal jsem ho? 
V okně je díra. Fouká sem. Venku je zima. 
Už neťuká. Je konec? Je konec. Přečkám 
noc a ráno bude všechno lepší. Je po 
všem. Musím nějak opravit to okno. Je 
tady zima. Možná bych mohl použít deku. 

Ne. Jak? Ťuká. Zdálo se mi to? Muselo. 
Přímo za mnou. Stojím před dveřmi. Zády 
k nim. On na ně ťuká. Tady je tma. Ven-
ku je taky tma. Minul jsem? Nemohl jsem 
minout. Nemohl jsem ho ani trefit. On 
tam nebyl. Ale vždyť je tady. Ťuká zase 
o trochu hlasitěji. Je za mnou. Ale. Okno

Ondra V.,  g1

Actually, pretty far. We already have 
many AIs that can do many things much 
better than us: AIs can beat us in games 
such as chess and go or can detect cancer 
better than us. We can teach an AI many 
things that involve logic or visual repre-
sentation, but let's say that you wanted 
an AI to learn English. The problem with 
these AIs can be that they actually don’t 
know what they are doing. For example, 
some AIs can speak or create sentences 
and it may seem that they understand Jáchym H., g2
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Stázka Šedivá: Chtěla bych zpívat svoji 
muziku a zahrát si ve filmu

Jak ses dostala na da Vinci?
Já jsem dlouho o da Vinci vůbec nevědě-
la. Začalo to, když k nám do školy přišel 
Pavel Fiala, a potom jsme šli jako celá 
třída na Den otevřených dveří. Hrozně se 
mi tam líbilo a pamatuju si, že když jsme 
přišli zpátky do naší základky, všichni ří-
kali: “Ježiš, tam tak strašně dobře vaří!” 
To byla jedna z věcí, co jsme si zapama-
tovali. Mně to přišlo příjemné a pak jsem 
si překopala celý systém toho, kam se 
budu hlásit. Původně jsem chtěla jít na 
Zatlanku a na Palacha, ale nakonec jsem 
vyškrtla Zatlanku a šla jsem na da Vinci. 
Po té návštěvě jsem přišla za rodiči a řek-
la jsem: “Tohle je moje škola, na tu chci!”

Hraješ a zpíváš v muzikálech a předsta-
veních. Jak ses k tomu dostala? A jak to 
probíhá?
Začalo to asi před pěti lety. Na konci 4. 
třídy jsem přestupovala na Waldorf. Než 
jsem přestoupila, tak mě máma seznámi-
la s jednou holkou ve vesnici, která taky 
chodila na Waldorf (teď je to moje nej-
lepší kamarádka ze základky). Ráda jsem 

malovala, ale o zpěvu, tanci a herectví 
jsem nic nevěděla. Ta kamarádka zpívala, 
tak jsem to chtěla zkusit taky. Poprosi-
la jsem mámu, jestli bych nemohla mít 
s kamarádčinou učitelkou hodinu. A až 
před rokem jsem se dozvěděla, že máma 
si nemyslela, že bych to zvládla, ale 
podpořila mě a chtěla, abych to zkusila. 

Před učitelkou jsem něco odzpívala a ona 
řekla, že mám talent. Tak jsem začala 
chodit na zpěv. Po nějaké době mě uči-
telka přihlásila na konkurz do muzikálu, 
který pořádala Hudební akademie Praha 
Pavla Zumrová. Je to kroužek, ale já to 
beru spíš jako školu, kde máme učitele 
zpěvu, tance, dirigentku a pana režiséra, 
který nás učí herectví. Je to všechno v jed-
nom balíčku. Právě na zpěv jsem přestou-
pila od svojí učitelky k Pavle Zumrové, 
která celou akademii vede. Pamatuju si 
svůj první muzikál, trošku modernějšího 
Robina Hooda, kde nějak “přeskočila jis-
kra”. Pak jsem začala chodit na soutěže.

Máš nějakou oblíbenou písničku?
Na hodinách se učím hodně klasiku a li-
dovky - teď teprve, po pěti letech, jsem 
dostala duet z Figarovy svatby. Lidovky 
se časem oposlouchají. U mě dost záleží 
na období. Když s něčím začneme, tak si 
to zpívám pořád. Třeba ta Figarova svatba 
nebo muzikály mají hrozně chytlavé pís-
ničky. Hráli jsme například Little Shop of 
Horrors a tam jsou písničky, co si zpívám 
doteď. Jinak poslouchám One Direction a 
všechny sólové věci od jednotlivých čle-
nů - to je full time job, všechno to stíhat.

Když jsi byla s Akademií v Indii, jaké to 
bylo? 
My jsme tam byli pozvaní na 100. výročí 
Československa. Jednou nám prostě naše 
ředitelka řekla: 
“Jede se do Indie, pozvala nás tam česká 
ambasáda!” Tak jsme jeli. Ambasáda nám 
zařídila program, jezdili jsme po památ-
kách... Dokonce jsme byli v jedné mus-
limské čtvrti. Museli jsme tam chodit po 
dvojicích. Byla jsem s jednou blonďatou 
holkou, a já se o ni strašně bála! Hodně na 
nás koukali. Nebylo to nijak hrozné, ale 
občas přišlo pár lidí a chtěli si nás vyfotit. 
V té muslimské čtvrti s námi byl velitel 
jejich

vojenské gardy a měl u sebe pistoli, kdy-
by něco. Zároveň jsme se byli podívat do 
míst, kam by se normální turista asi sám 
neodvážil. Viděli jsme Tádž Mahal a další 
památky. Museli jsme se naučit sloven-
skou, českou a indickou hymnu a taky 
jejich Píseň přátelství. Pak jsme zpívali 
na ambasádě. A když jsme byli třeba v re-
stauraci, tak jsme na odchodu zpívali Pí-
seň přátelství a tancovali na ni. My jsme 
si mysleli, že zpíváme a tancujeme za jíd-
lo! Teď je z toho takový náš “inside joke”.

Máš plány do budoucna?
Plány nemám, ale mám možnosti, které 
by mohly nastat. Jedna je, že bych šla na 
AMU, HAMU nebo tak. Pak mám mož-
nost, že bych nešla na vysokou, ale zkou-
šela bych vydávat svoji muziku. Taky 
bych mohla jít na vysokou na studium re-
žie - to mě baví. Chtěla bych zpívat svoji 
muziku a zahrát si ve filmu. Snažila bych 
se propojit všechno, co už dělám teď, 
abych se mohla uživit a třeba pomáhat li-
dem. Důvod, proč mě baví muzika, je, že 
když třeba sedím v pokoji a poslouchám 
nějakou písničku, tak ten pocit, když se ti 
to rozezní v celém těle a chceš tancovat a 
jsi strašně šťastná… To bych chtěla, aby 
lidi mohli prožívat s mojí muzikou. Kdy-
by to tak měl jediný člověk, tak by to bylo 
úžasné.

Píšeš vlastní písničky?
No, moje první písnička byla na ročníko-
vou práci. Bylo to na téma “Muzika pro-
pojená s matematikou”. Měla jsem tam 
Fibonacciho čísla, složila jsem píseň se 
zlatým řezem a celkově jsem to zkombi-
novala. Není to můj nejlepší výtvor, ale 
byl to první krok. Když jsem někdy třeba 
vzhůru v noci a vyskočí mi text, tak si to 
zapíšu. Jindy si vezmu kytaru a napíšu k 
tomu akordy. Nemám celé 
písničky, ale mám úryvky 
a snažím se je dávat dohro-
mady. Naplňujemě to.

Ze Stázky přímo prýští energie a 
nadšení pro to, co dělá. Rozhovor 

provázely výbuchy smíchu, a i přes 
meet to bylo moc příjemné posezení.
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Helča Sixtová: Funkční, čistá a pravdivá 
komunikace je pro mě velmi důležitá

Máme tu další ochutnávku rozhovoru s naší matikářkou/fyzikářkou Helčou. Tentokráte o koučinku, šumavském ráji, 
životě koronavirové doby a spoustě dalšího.

Jak ses dostala na da Vinci, co tě k této 
škole přivedlo?
Do da Vinci mě přivedla nejspíš náhoda, 
pokud náhody vůbec existují. V minulé 
škole jsem již delší dobu měla pocit, že 
funguji příliš automaticky a stereotypně. 
Cítila jsem potřebu to změnit. A pak při-
šel pátek 13. dubna (a pak, že čísla ne-
mají svou silnou moc). Otevřela jsem si 
inzeráty, první byl z da Vinci, prohlédla 
jsem si webové stránky školy, pár článků, 
fotogalerii. Svým způsobem jsem vždy 
měla blízko k různým alternativám (naše 
děti byly moc spokojené v Montessori 
školkách). Díky tomu všemu jsem získala 
pocit, že by tohle mohla být dost velká a 
přitom příjemná změna. A byla ☺.

Co tě vedlo ke studiu matematiky a fyziky 
na vysoké škole? Rozhodla ses pro toto 
studium sama nebo tě někdo k tomuto 
rozhodnutí nasměroval?
Učitelkou jsem se chtěla stát už od první 
třídy, jen se měnilo zaměření a aproba-
ce od učitelky na 1. stupni po učitelku 
biologie a tělocviku. Moje babička byla 
učitelka, maminka vychovatelka. Matika 
mě bavila odjakživa, měla jsem štěstí na 
dobré učitelky. S fyzikou to bylo trochu 
horší, to stálé počítání mě na gymplu moc 
nebavilo. Na gymnáziu jsem se dostala 
na Den otevřených dveří na Matematic-
ko-fyzikální fakultu UK do Prahy. Za-
líbilo se mi uvolněné a otevřené jednání 
vyučujících a hlavně to byla cesta, jak se 
místo do Ústí nad Labem dostat do Prahy. 
Před revolucí byly totiž spádové i vyso-
ké školy. A na matfyzu mě začala bavit 
i fyzika díky spoustě laborek a pokusů. 
Když jsem se připravovala na státnice 
a učila se všechny obory fyziky najed-
nou, náhle to do sebe pěkně zapadlo a 
ukázalo svou logiku. Na fyzice mě baví 
její opravdu široké a každodenní využití.

Kromě učitelství se i věnuješ koučinku. 
Jak podle tebe má vypadat dobrý kouč? 
Podle čeho si vybrat dobrého kouče?
Koučem u nás může být dnes kdokoli, 
kdo to o sobě prohlásí a napíše si to na vi-
zitku. Určitým vodítkem při výběru kou-
če by mohlo být jeho vzdělání (certifikát 
Mezinárodní federace koučů ICF, další

dosažené stupně ACC, PCC, MCC). A 
velmi důležitý je váš vlastní dojem při se-
tkání s koučem. Správný kouč nabízí nul-
té setkání zdarma. Máte možnost si pro-
mluvit a vyzkoušet, zda vám lidsky sedí, 
jestli se vám s ním dobře mluví, jestli k 
němu máte důvěru. Důvěra je pro dosa-
žení výsledků velmi důležitá. Dobrý kouč 
vás nikam netlačí, neradí, jen vám umožní 
podívat se na vaše téma z různých, často 
nových úhlů.

Co tě na koučinku nejvíce baví? Jaké 
jsou hlavní trendy v koučování?
Na koučování mám ráda lidi, povídání, 
setkávání, komunikaci. A samozřejmě 
pokroky, které klient dělá. Když se mu 
daří posouvat se k vytyčenému cíli, když 
roste, když je na každém dalším sezení 
vyrovnanější. Jsem ráda, když si klient 
osvojí postupy, které mu umožňují pláno-
vat a postupovat samostatně. Stává se na 
mně nezávislým. A vrátí se třeba za rok 
za dva na pár sezení, jen aby si to v sobě 
srovnal a ověřil si, že funguje dobře.

Koučuji různá životní témata, často se tý-
kají organizace času a práce, doba je uspě-
chaná, převládá pocit, že nic nestíháme. 
V poslední době se více objevují témata 
změn kariéry nebo životních změn spo-
jená s dopadem koronaviru na náš život. 
Myslím, že lidé už tolik nevnímají koučo-
vání jako něco podivného nebo módního, 
ale začínají lépe vidět praktický přínos 
práce s koučem ve svém seberozvoji.

Jak na tebe působí online výuka v době 
koronavirové?
Učit fyziku online bez žákovských i de-
monstračních pokusů je velmi obtížné, 
určitě na úkor atraktivity předmětu, na 
úkor pochopení některých jevů. Snažila 
jsem se alespoň postupně výuku obohatit 
o kvízy, křížovky a zajímavá videa. Nyní 
už jsem se díky inspiraci kolegů dopra-
covala k únikovkám. Příprava na online 
výuku mi trvá podstatně déle, než když se 
můžeme setkávat ve škole. Matiku učím 
teď asi víc klasicky, využívám nový note-
book s dotykovou obrazovkou a aktivním 
perem. Tím je to technicky trochu lehčí 
než na jaře.

Máš nějakou oblíbenou knihu, film, kte-
rý bys doporučila na dlouhé zimní veče-
ry?
Čtu v podstatě všechno a jsem schopná 
se dívat téměř na jakýkoliv film. S dětmi 
se díváme na staré i nové, hrané i animo-
vané komedie, sledujeme akční i fantasy 
filmy. Na opakované doporučení starší 
dcery jsme se nedávno dívali na Hacksaw 
Ridge: Zrození hrdiny. To je silný příběh. 
Musím říct, že v problematické době vy-
hledávám spíš lehčí věci pro pobavení. 
Dnes jsme si třeba s mladší dcerou daly 
zase jeden díl vyzkoušeného seriálu Pý-
cha a předsudek z produkce BBC. 

V poslední době jsem si oblíbila knihy 
Anne Jacobsové (alias Marie Lamballe). 
Ráda se také vracím k vyzkoušeným kni-
hám, na usnutí je to ideální (napínavou 
novou detektivku bych byla schopná číst 
do dvou do rána). Třeba Betty MacDonal-
dová mi dokáže zaručeně zvednout nála-
du.

Na které místo se ráda při svých cestách 
opakovaně vracíš a proč?
Máme oblíbený penzion na Šumavě, kam 
jezdíme s rodinou už třináct let. Je to mís-
to, kde se vždycky nabiju nesmírnou ener-
gií. A působí to tak na celou rodinu, takže 
bez pobytu tam si prázdniny ani neumíme 
představit. Majitelé už jsou našimi přáte-
li. Je to báječný koktejl nádherné přírody, 
sportovního vyžití, relaxace, milých lidí, 
dobrého jídla a skvělé atmosféry. Když na 
to teď myslím, už se usmívám a moc se 
těším, až tam zase budeme.

Co tě v životě nejvíc rozčiluje?
S postupem let se snažím pracovat na 
svém zklidnění a pokud možno se ne-
rozčilovat. Zatím se mi to moc nedaří.

pokračování na str. 5

Rozčilují mě především lži, manipulace, 
využívání druhých lidí a nedodržování 
termínů (takže pozor na plnění výstupů 
☺). A určitě těžce nesu, když vázne ko-
munikace. Funkční, čistá a pravdivá ko-
munikace je pro mě velmi důležitá.

A na závěr. Máš nějaké oblíbené životní 
motto / citát, který ti pomáhá?
„Bůh mi dal klid, abych mohl přijmout 
to, co nemohu změnit, 
odvahu změnit to, co mohu, a moudrost, 
abych poznal rozdíl.“ 

(To je citát Williama Jamese, který dost 
možná vychází z podobného 
citátu Aischyla. Mně je ale 
bližší ten Jamesův.) No, a 
tuhle moudrost já stále hle-
dám ☺.

pokračování ze str. 4

Alice, g3

Markét, g2
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Po celém bytě jsem zapálila vonné 
svíčky. Uvařila jsem si hrnek čaje. 

Natáhla si teplé ponožky, připravila 
jsem si tužku a papír. A pustila se do 
psaní.

Budoucnost. Časový horizont, který ještě 
nenastal. Téma, které lidstvo lákalo, láká 
a vždycky lákat bude...

Právě jsi napsala klišé, říkám si. Následu-
je zásek, doprovázený změtí myšlenek v 
mé hlavě. Jak můžeš psát o tom, že ses 
začetla do Platóna a narazila tam na pa-
sáž o delfské věštírně? Jak můžeš psát 
o nesmyslné víře v osud? O tom, jak je 
téma budoucnosti pro lidi fascinující už 
od pradávna, když o tom nic nevíš? Víš 
ty vůbec, co je budoucnost? Přemýšlela 
jsi někdy vůbec nad tím, co budoucnost 
znamená a jaká bude ta tvá?

Přemýšlela.

Celý život jsem se snažila plánovat a 
mít věci pod kontrolou, což zahrnova-
lo i jasnou představu o mé budoucnosti. 
Jenže v životě asi není nic tak, jak si to 
člověk naplánuje. Alespoň soudě pod-
le všech knih, které jsem přečetla, nebo 
romantických komedií, co jsem zhlédla.

Když mi bylo pět, všem v mém okolí jsem 
tvrdila, že jednou budu buď učitelka, nebo 
knihovnice. A taky jsem věděla, že si vez-
mu za manžela Jarouška, se kterým jsem 
chodila do školky, protože jsem od něj 
dostala krásný červený plastový prstýnek. 
Priority jsem měla jasně nastavené už 
tehdy a měnily se opravdu pozvolna. Na 
prvním stupni jsem od školní knihovnice 
zjistila, že nemá moc času na čtení, což 
vedlo k rozhodnutí, že budu učit. A vymě-
nila jsem Jarouška za Ondru. Na druhém 
stupni jsem pak trápila mladší sestru neu-
stálým psaním diktátů a výkladem o dů-
ležitých historických událostech. Myslím, 
že jediné momenty, kdy jsem dělala něco 
jiného, byly, když jsem běhala střídavě za 
Radkem nebo Davidem. A kromě manžel-
ství jsem si k mým budoucím plánům při-
dala i veliký dům na vesnici s hromadou 
spokojených dětí. Na střední jsem si pak 
napsala dopis, ve kterém jsem pojmeno-
vala všechno, co od života chci. Svatbu v 
šestadvaceti, kterou jsem mimochodem

nestihla, chodit pravidelně ke kadeřnici, 
mít vždycky v lednici láhev vína. A být 
jako Rory Gilmorová. Tou dobou totiž 
byla mým životním vzorem. Bohužel mi 
ale v životě přinesla jen řadu zklamání. 
Ostatně stejně jako všechny další položky 

na seznamu. Ale kdo by byl v sedmnácti 
očekával, že kampus na Yale vůbec nevy-
padá jako ten Jihočeské univerzity?

Vím já vůbec o budoucnosti něco? 

Denisa R., učitelka

Trhla jsem sebou. ,,Nenenenenene-
ne!’’ jen jsem slyšela samu sebe 

opakovat, když jsem se od něj odtaho-
vala. Slzy mi tekly z očí a já je pevně za-
vřela. Sam se ani nehnul. Stočila jsem 
se úplně na kraj pohovky, zády k němu. 
Bradu jsem zarývala do pravého rame-
ne a obličej měla zabořený do opěrného 
polštáře. Nechtěla jsem ho vidět. Nebo 
spíš nesnesla. To ty jeho tmavé oči, změ-
nily se.

Stále jsem měla před sebou obraz jeho 
zkoumavého pohledu s čímsi, co mě dě-
silo. Zalila mě vlna slizkého a odporného 
pocitu. Náhlý pocit všudypřítomného do-
tyku působil, jako by mi má kůže už ne-
patřila. Jako bych se na místě zmenšovala 
a nemohla to zastavit. Hřbetem své ruky 
jsem si setřela tvář a zaposlouchala se.

Nenávidím hnědé oči. Najednou i rytmus 
a hlasitost jeho dechu se mi hnusily.  ,,Co 
se děje?’’ zašeptal. Měl tak krásný jemný 
hlas. Je to pořád můj Sam, říkala jsem si. 
Je to on. Nikdo jiný.

u nás doma. Ani jsem se na něj nepodí-
vala. Prostě to nešlo.  Zvedla jsem se a 
rukama si objala tělo ve snaze ho zakrýt, 
jak jen to šlo. Po špičkách jsem docupi-
tala do koupelny na konci chodby. Sna-
žila jsem se nebýt vůbec slyšet, abych 
nikoho neprobudila, a mě samotnou to 
uklidnilo. Tlumené došlapy nevyvolá-
valy dojem útěku, který mě přesto lákal. 

Potichu jsem za sebou dovřela dveře a do-
šla před sprchu. Prádlo jsem nechala ležet 
přesně tam, kam sklouzlo po mých nohou, 
a podprsenku pohodila na proutěný koš 
vedle umyvadla. Zatímco jsem nechala 
odtékat studenou vodu, vylovila jsem ze 
skříňky měkkou osušku a přehodila ji přes 
skleněné sprchové dveře. Zhluboka jsem 
se nadechla a měla pocit, že mi za posled-
ních pět minut plícemi do těla neprošel 
žádný vzduch. Jako bych na tu chvíli zapo-
mněla dýchat. Až teď jsem si uvědomila, 
jak mi byla zima. Ruce mi vždycky jemně 
nafialovějí, nehty zesvětlají a na dlaních 
se vedle modrých žilek objeví drobné 
bělavé skvrny. V zrcadle jsem skrze slzy 
zahlédla svou zrůžovělou a mokrou tvář.

Pak jsem si vlezla přímo pod sprchu, poti-
chu zasunula dveře a sedla si na dno. Ru-
kama jsem si objala kolena a upřela pohled 
na hranaté kachličky modrých tónů vysk-
ládané od nejsvětlejší k nejsytější. Kré-
mová, světle modrá, šedá, tmavě modrá. 
Sklo se kouřově mlžilo, jak se pára z hor-
ké vody tlačila do stran a stopy zaschlých 
kapek se pod její vrstvou rychle skryly. 
Zhluboka jsem se nadechla, nebo jsem 
se to o alespoň pokusila, ale přes stažené 
hrdlo jsem o nic větší dávku kyslíku než

doteď nedostala. Pláč je tak vysilující, ale 
vůbec jsem se nesnažila ho zastavit. Na 
okamžik jsem zaklonila hlavu, abych si 
smáčela vlasy, dlaně jsem vytáhla k prou-
du vody a těmi si pak omyla tváře i oči. 
Chtěla jsem ze sebe smýt stud, že jsem 
se tehdy nedokázala pohnout. A strach z 
hnědých očí. A obavu, že to tak bude na-
vždycky.

Pak jsem přemýšlela o Samovi a na co 
asi myslí. A proč má zrovna hnědé oči. A 
proč pláču. O tom, jak moc ho mám ráda a 
vážím si ho jako nikoho. Jak se mě nikdy 
neptal, co se stalo, ale pokaždé mi věno-
val veškerou pozornost, když jsem se o 
tom rozhodla mluvit. A jak jsme dospělí, 
ale vlastně ani moc nejsme. A jak mi řekl, 
že kdyby mi cokoliv bylo nepříjemné, ať 
mu to řeknu. Že se ho to nedotkne a kdy-
by jo, tak je to jedno, že to chce vědět. A 
to bylo to nejdůležitější, co mi mohl říct, 
protože já vím, že to tak doopravdy mys-
lel. On jo.

Chvílemi, kdy jako bych zapomněla na 
celý svět, mě probrala stékající voda na 
shrbených zádech a já se nanovo moh-
la chytnout další myšlenky. Možná i té, 
která mě zaměstnávala předtím. Už si to 
nepamatuji. Pamatuji si věci v obrazech, 
ne slovech. Trochu si myslím, že to tak 
mají všichni, ale nevím. Nikoho jsem se 
nikdy neptala. Vím jen, že jsem byla za-
městnaná vším, co jsem za poslední týden 
viděla a slyšela. Vybavila jsem si pohled 
na žlutou dečku přehozenou přes svá ko-
lena a šedou fleecovou vestu své terapeut-
ky. Vzpomněla jsem si na prázdnou ranní 
tramvaj a dívku s fialovými vlasy ve fia-
lové bundičce a fialovými stíny na očích. 
Uvědomila jsem si, jak moc mě fascinují 
barvy a že je mi líto svých prošoupaných 
ponožek. A uvažovala jsem, jestli budu
také tak čiperná jako dáma ze zastávky 
nesoucí kýble hroznů, a říkala jsem si, jak 
milé bylo, když mi vnutila trs na ochut-
nání.

Byla jsem klidná a připravená se vrátit. 
Zachumlaná v osušce jsem se vrátila do 
obývacího pokoje. Sam ležel pod přeho-
zem a spal. Podívala jsem se na telefon a 
hodiny ukazovaly 4:44.

7

Povídka

Anonym

Čím jsem byla starší, tím více věcí v mém 
životě bylo jasnějších a obraz mé budouc-
nosti byl mlhavější a mlhavější. Shodou 
okolností jsem si nedávno uvědomila, že 
budoucnost, o které jsem vždycky snila, je 
mou současností. Myslela jsem si, že jsem 
v určitou chvíli zapomněla přemýšlet nad 
tím, jak bude můj život vypadat dál. Jenže 
to, že si nepíšu dopisy a nic neplánuji, ne-
znamená, že nesním. A už vůbec to nezna-
mená, že bych měla smazat album v mém 
iPhonu, kam si poctivě ukládám svatební 
výzdobu, šaty i boty, které mi posílá ka-
marádka s popisem “do svatebního alba”. 
A taky to neznamená, že bych měla zapo-
menout na jména svých budoucích dětí, 
na kterých samozřejmě zcela trvám.

Budoucnost je často jiná, než si ji člo-
věk představuje. Neznamená to ale, že 
je horší. Fascinovaně přemýšlím o po-
stavení, které v našich myslích má. A 
přijímám, že o budoucnosti vím přes-
ně to, co vědět potřebuji. I to, že nic 
lepšího dneska nenapíšu. Asi osud.

pokračování na str. 7

pokračování ze str. 4



Kulturní rubrika

Mathias Jung - 
Malý princ v nás

Kdybych si měla vybrat jednu knihu, kte-
rou bych musela číst pořád dokola, tak 
je to buď Malý princ nebo Tracyho tygr. 
Obě knížky už mám přečtené několikrát a 
to zcela dobrovolně:D. Malý princ je pro 
mne kouzelná knížka, ve které při každém 
čtení vidím něco jiného.

Když jsem si přinesla domů knihu Malý 
princ v nás, měla jsem strach, že mi psy-
choterapeutem rozebrané dílo už nebude 
tak milé. Když jsem se ale konečně od-
hodlala k přečtení, poskytlo mi to nový 
pohled na knihu i sebe. 

Mathias Jung v tomto díle nahlíží “za 
oponu” Malého prince a popisuje životní 
etapy Antoina de Saint-Exupéryho. Při-
stupuje k tomu ale s obrovským respek-
tem a úctou. Popisuje své domněnky, hle-
dá psychologické podtexty celého díla a 
zaměřuje se na souvislosti a propojenost 
mezi dílem a autorovým životem.

Knihu velmi doporučuji příznivcům Ma-
lého prince a Antoina de Saint-Exupéry-
ho. Mně osobně už teď dává 
mnohem větší smysl, proč se ke 
knize stále tak ráda vracím. Pře-
ji vám příjemné počtení:).

Kazuo Ishiguro - 
Neopouštěj mě

Kazuo Ishiguro je britský spisovatel ja-
ponského původu, nositel Nobelovy ceny 
za literaturu a bezpochyby jeden z nejza-
jímavějších anglicky píšících současných 
autorů. Vypravěčka jeho šestého románu, 
jedenatřicetiletá Kathy H., pracuje jako 
pečovatelka a stará se v nemocnicích 
napříč Anglií o „dárce“. Čtenáře provádí 
svým dětstvím a dospíváním, které strá-
vila v anglické internátní škole Hailsham, 
a postupně vychází najevo, že studenti 
Hailshamu nejsou děti jako každé jiné; 
na první pohled idylické místo krůček 
za krůčkem odkrývá šokující tajemství. 
Kathy a její nejlepší přátelé Tommy a 
Ruth rostou z dětí v dospělé, v osmnácti 
odchází z Hailshamu a hledají vlastní ces-
tu životem. 

Mezi literárními kritiky nepanuje shoda 
ohledně toho, do kterého žánru román 
spadá – objevují se nálepky typu „sci-fi 
thriller“ nebo „alternativní historie“. Ne-
opouštěj mě je ale především lidským 
příběhem plným témat, která jsou blízká 
a společná nám všem: přátelství, lásky 
a hledání štěstí navzdory nepříznivému 
osudu.

Hvězdný prach
Film, který mi změnil svět

Tuhle filmovou klasiku by měl vidět ka-
ždý. Tedy každý, kdo měl někdy rád po-
hádky, fantasy nebo Neila Gaimana (na-
psal úžasnou knižní předlohu). Ve filmu 
sledujeme příběh chlapce jménem Tris-
tan, který žije ve vesnici Zeď. Jméno je to 
vskutku příhodné, protože za vesnicí sku-
tečně zeď je, a to bedlivě střežená. Za ní 
se ukrývá země jménem Hromotvrz, kde 
lze najít vše možné i nemožné. Tristan je 
zamilovaný do povrchní Viktorie a chce 
svou lásku dokázat tak, že půjde za zeď 
a přinese jí hvězdu, kterou společně vidě-
li padat. Jenže když zdí skutečně projde, 
zjistí, že je všechno trochu komplikova-
nější, než předpokládal. Například ona 
hvězda není zdaleka jen kus kamene… 
Hvězdný prach má nejen hvězdné obsaze-
ní (Michelle Pfeiffer, Robert de Niro…), 
ale také vtip a spád, překrásné krajiny a 
úchvatnou hudbu. Zcela mi změnil pohled 
na pohádky a jako malou mě uvedl do 
světa fantasy. A za to jsem vděčná doteď.

Šéfredaktor
Ondra „Hrníček“
Redakční rada

Alice a Zuzka z g3, Markét a Hugo z g2, 
Ondra a Jáchym z g1

Korektura
Zuzka Poláková, učitelka

Grafika
Jáchy, g3

Fotografie
Pája, g3

noVinci - studentské noviny

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.

Náklad
15 ks

Vychází
1. školní den v měsíci

Téma lednového čísla čísla
Motivace
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Zuzka, g3 Kamila J., učitelka Markét, g2

Dnes tu máme poněkud netradičně dvě knihy - psychoterapeuticky rozebraný Malý princ a doporučení na sci-fi thriller 
(nebo snad na alternativní realitu našeho běžného světa?). Nezapomněli jsme ani na filmy - lidé všech věkových kategorií, 
zkuste Hvězdný prach!


