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Úvodní okénko s Verčou

Blíží se konec trimestru a alespoň malé 
množství fantazie nám všem přichází 

vhod. Představujeme si, že jsme se přesu-
nuli dva týdny do budoucnosti a už máme 
splněné všechny výstupy, my z maturitní-
ho ročníku se v čase raději vracíme a sní-
me o tom, že jsme stále ještě na začátku 
září. 

Denní fantazírování nám dává neskuteč-
nou volnost, vše, co se v rámci něho děje, 
se děje na naše přání, svět funguje podle 
našich příkazů a lidé mají přesně takové 
vlastnosti a myšlenkové pochody, které 
jim přisoudíme. Když se nám námi vy-
tvořená situace přestane líbit, pomyslně 
ji smažeme a přehrajeme si ji jinak. Jsme 
výběrčí herců na castingu, režiséři, kame-
ramani i střihači v jednom.

Co se týče snění nočního, dostali jsme pa-
dáka ze všech výše obsazených pozic. To, 
co se nám v mozku odehrává během spán-
ku, je záhadou jak pro nás (jakožto “strůj-
ce” snů), tak pro vědce. Jediný, kdo se zdá 
být připraven nám naši noční mozkovou 
činnost vysvětlit, jsou vykladači snů na 
telefonu. Jejich služby jsou často nabíze-
ny v inzerční části novin, avšak já bych 
se nebála udělat výjimku a doporučit vám 
rovnou zde tři profesionály přímo z půdy 
da Vinci. Své kvality nám Anička, Matěj i 
Pavel potvrdili již během maturitního ple-
su při věštění budoucnosti, které je plně 
kvalifikuje i k vykládání snů. Nechte se 
překvapit, jakou metodu výkladu na vás 
použijí. 

Doufám, že váš čas strávený s 
březnovým číslem bude snový 
a jeho obsah bude srozumitelný 
i bez rozboru s odborníkem. 

Verča, G4
šéfredaktorka

Soumrakem to začíná
a s rozbřeskem to končí,
v čase, kdy se zhasíná

a kdy zavírám oči.

Obklopen oblohou jasnou,
oblohou jasnou, plnou hvězd,

vedle sebe vílu krásnou,
která mě bude nocí vést.

A pak za sny mizím zkratkou,
usínám spánkem klidným,
kdy Venuše mi je matkou,
měsíc - strážcem jediným.

Na asteroid B612 letím
vyzvednout Malého Prince,
s ním pak za liškou poletím,
to kvůli dávné vzpomínce.

Každý večer já do snů chodím
hledat odpovědi,

nebudu lhát, někdy tam bloudím,
kdo mě doprovodí?

Víla má se ztratila
a zmizela v dáli,

chci, aby se vrátila,
však nám hvězdy přály.

Slunce už vychází
a jarní vítr fouká,

ze sna se probouzím,
má víla na mě kouká.

„Já už jsem nedoufal. Kdes byla?“
ptám se a slzu mám v oku.

„Klidný spánek jsem ti hlídala,
chránila na každém kroku.“

„Snad naděje nezemře,“
jenom tiše hlesnem,

když ale snílek zemře,
co se stane se snem?

„Naděje nikdy neumírá,“
zakřičím a potom klesnu,
to jen špatná víra zmírá,

já vracím se zpátky ke snům.

Hrníček, G2

Všechno končí scénou z divadla. Baletka ze sebe vytančí všechny schované emoce. 
Dokonce se při tanci rozpláče. Zastaví se jí dech, po chvilce vydechne, nasadí úsměv, 
ukloní se a odejde za oponu, jako kdyby se nic nestalo. V její tváři je vidět, že má za se-
bou velmi náročný den. Je vyčerpaná a neví, co má dál dělat. Tohle všechno dá najevo v 
tanci, který působí jako volání o pomoc. Je plný jejích emocí, ale to nikdo nevidí. Je to 
jen další baletní představení. Není vidět pozadí ladných pohybů, bolest za každou pro-
plou špičkou, city za jejím líčením, smutek za děkovným úsměvem, strach při každém 
skoku a stres s prvními krůčky na scénu. Všechno se to ale odehrává. Někdo vidí dívku 
poskakovat po prknech, někdo ji vidí jako umělkyni, někdo jako možnost výdělku pro 
svou baletní společnost. Ale to, co vidí a cítí ona, je pro publikum neviditel-
né. Ona sama neví, jestli to tak není lepší. I když se snažila vyjádřit tím, co 
umí nejlépe, pro ostatní je to jen součástí hry, za kterou zaplatili. Na jevišti se 
toho stalo ale mnohem víc, než bylo vidět a slyšet. Baletky vystoupení bylo 
sice němé, ale řekla v něm o sobě všechno. 

Za sny
Zuzka, G2

Can you imagine?
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Co je to pro tebe fantazie?
G1 - Stázka: Fantazie je pro mě místo, kde si můžu cokoliv představit. Představuji 
si tam mé největší sny a díky tomu se mi někdy ujasní, co vlastně chci a co je pro mě 

důležité.
G2 - Jáchym: Fantazie je něco, k čemu se můžu kdykoliv vrátit a k čemu se vracím 
velmi rád. Často si představuji nereálné věci, různé situace, které se již staly, ale chtěl 

bych, aby se udály jinak, a nebo situace, které by se teprve mohly stát.
G4 - Filip: Fantazie mi umožňuje vidět věci, co jsem neviděl nebo nejsou reálný, a 

umím si to živě představit. 
Vlaďka (učitelka tělocviku): Říše snů.

Jaké by to pro tebe bylo bez fantazie?
G1 - Stázka: Myslím, že by můj život byl prázdný, bez barev a velmi smutný, protože 

hodně často je to právě fantazie, co mě drží nad vodou.
G2 - Jáchym: Bez fantazie bych opravdu nechtěl být, protože to považuji za takovou 

jistotu. Svět by vlastně byl velmi smutný.
G4 - Filip: Bez fantazie bych asi nebyl schopný fungovat a nebyl bych kreativní. 

Vlaďka (učitelka tělocviku): Svět by byl smutný a šedý.

Máš něco, co se ti v hlavě opakuje?
G1 - Stázka: Rozhodně se mi opakují výjevy, co bych chtěla 

dělat v budoucnosti.
G2 - Jáchym: Často se mi v hlavě opakují písničky, hlavně ty otravné.

G4 - Filip: Asi ne. Stává se mi často, že když nějakou věc hledám, umím si představit, 
že ji najdu na nějakým místě a přijde mi to reálný, i když tam ta věc není. 

Vlaďka (učitelka tělocviku): Ano.

Je pro tebe fantazie důležitá?
G1 - Stázka: Je pro mne velmi důležitá.
G2 - Jáchym: Je pro mne velmi důležitá.

G4 - Filip: Ano, kdybych ji neměl, nejsem kreativní a byl bych plechová bedna, co 
nemá nápady.

Vlaďka (učitelka tělocviku): Ano.

Při jakých příležitostech by ses bez fantazie neobešel/neobešla?
G1 - Stázka: Nejspíš ve smutných a osamělých momentech, kdy mi fantazie pomáhá 

tím, že mi ukazuje, jaký by můj svět mohl být.
G2 - Jáchym: Bez fantazie bych se neobešel, když jsem sám.

G4 - Filip: Bez fantazie bych se neobešel, protože ve chvíli, když se nudím, domýšlím 
si bizarní situace.

Vlaďka (učitelka tělocviku): Při tvorbě a při výchově dětí.
Viki a Dominika D., G1

Ptáme se: Fantazie

Klidný příběh pohlcuje,
snad třeba ještě bdím,
pár minut a žádný zvuk,
tak to už asi spím.

Čeká mě dnes euforie?
Cesta do světa svého,
bez problémů či smutku
a prožívání plné
okamžiku přítomného.

Nebo opět distopie?
V říši toho nebezpečí,
kdy řežou mě i ruce holé,
nezbývá než utíkat,
přes chodidla, co tlačí
nezbývá než vyčkávat,
až mizerný sen skončí.

Ta myšlenka nás uklidňuje,
že mysl pouze snaží se
vzpomínky jen utřídit,
pak fantazii oddat se.

Moment, prosím, kdo je to?
Ach, slečna Fantazie?
Ta se vždycky ráda směje.
A když má trochu připito,
rozdává lidem naděje.

Ale jaká je ta slečna?
Má půvab i kouzla
tajemství nám odmyká,
hmotně je prý netečná.
a pouze řád - ten jí uniká.

Povídá se však,
že ztratit se v ní není radno.
Ale pozor, prosím,
je neodbytná, ač nezdá se to.

Noc, už dávno není jediná, 
kdo s ní umí pracovat,
může za to denní hloupost,
že slečna umí zjevovat se
a ukáže svou schopnost:
produktivitu drancovat.

Zkrátka je nám jak dar boží
a život bez oné slečny
nemůže být nadále svěží.
Není tu? Nevadí, přijde zas.
Nezapomínejme však,
že její pobyt není věčný.

Fantazie, ach 
přijďte zas

Hugo, G1
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Eliška, G1

Co když to všechno, 
nebo aspoň něco, 
závisí, 
a ty to nevíš, 
na fantazii?
Tak budiž.

Možná to všechno, 
nebo jen něco, 
tvoje mysl vyrobila
a všechno ti to zavařila. 

Možná důvod, 
případně jen úvod, 
proč ses uchýlil,
a to a to okusil, 
závisí na tom,
že fantazii jsi měl, 
celou noc jsi bděl.

Myslím tím, však víš, 
vysnil sis černou myš, 
ona pak byla bílá, 
tvé očekávání umírá. 

Představoval sis to jinak 
a ani za mák
by tě nenapadlo, 
že by to takhle nedopadlo. 

Tvoje fantazie bere za své, 
chtěl jsi černou myš přece.
A ty máš jinou,
ty máš bílou. 

Možná když jsem malá byla, 
více fantazie jsem měla.
Tolik jsem si toho představovala,
v realitě se pak zamotala.

Ale není to hezké? 
pro mě bylo jistě. 
Chtěla jsem čarovat, 
ted můžu to jen malovat. 

Ach, to bylo zklamaní,
když realita zabrání, 
dopis mi nedorazil, 
přijetí nezobrazil. 

Bradavice nebudou.

Ona tě zklamala, 
boudu na tebe ušila, 
dopadlo to jinak,
teď nezáleží na tom 
stejnak, 
fantazie to zkazila,
naději zabila. 

Představoval sis bílou,
ale máš jinou. 

Představa tam byla, 
na dovolenou teď jela. 

A teď jsi bez ní,
teď nemáš fantazii,

nemáš na to sílu, 
už nechceš žádnou vílu,

a tak se jinam uchýlíš.
Snad není to na tebe příliš?

A tak sníš
a už víš,

že realita je jiná,
možná se to prolíná, 

ale ty chceš snít. 
Chceš jinam jít.

Nestačí ti sníti v noci 
chceš více jako vlci,

kterým kousek masa nestačí, 
společně se na něj natlačí. 

Je ti dobře,
směješ se.

Nepřemýšlíš moudře,
směješ se. 

A tak chceš snít i ve dne, 
už nejsi malý, 

nezastavíš se na chvíli,
možná jsi teď na dně. 

A najednou z čista jasna 
do reality spadneš.
A fantazie je pryč

jako zlatý míč, 
který se roztříštil

a bolest ti způsobil.

Fantazie je všude 
a pokud nemáš na ni čas,

koukni na nebe 
a představ si zlatý vlas, 

jak spouští se dolů
do ohrady plné volů 

a co bude dál? 
Teď jsi fantazijní král.

Fantazie

Znám jen málo lidí, kteří na otázku, jestli 
znají Harryho Pottera, odpoví jinak než 
ano. Kudrnatý kluk s brýlemi ve tvaru 
měsíce v úplňku a jizvou na čele ve tva-
ru blesku je ikonou fantasy knižního i 
filmového světa. Jak ale tato postava vů-
bec vznikala? Kdo je J.K. Rowling? Jak 
spolu souvisí Fantastická zvířata a Harry 
Potter?

Joanne K. Rowling je britská spisovatel-
ka, která se proslavila hlavně díky kouzel-
nickému světu. Je autorkou 7 dílné série 
Harry Potter a knihy Fantastická zvířata 
a kde je najít. Okolo světa Harryho Potte-
ra napsala knihy i o kouzelnickém spor-
tu - famfrpálu a nebo např. Bajky barda 
Beedleho. Všechny knihy Harryho Po-
ttera byly zfilmované, Fantastická zvířa-
ta čekají na 3. filmové zpracování. J. K. 
Rowling dostala nápad na příběh o Har-
rym ve vlaku z Manchesteru do Londýna, 
kde začala psát první díl - Harry Potter a 
Kámen mudrců. První díl sklidil tak vel-
ký úspěch, že Rowling ihned připravila 
zbylých 6 knížek. Poslední knihu, Harry 
Potter a Relikvie smrti, napsala 7 let před 
vydání prvního filmového zpracování HP 
a Kámen mudrců.

Za oponou Školy čar a 
kouzel v Bradavicích

Pája, G2

Hrníček, G2

Pod rouškou coronaviru
Rohlik.cz, Kosik.cz nebo třeba Tesco 
nestačí rozvážet. V supermarketech 
chybí často základní potraviny. Rouš-
ky se kupují po desítkách, někdy i po 
stovkách. Opravdu je důvod k panice?

Coronavirus je problém, pokud bydlíte v 
Číně nebo jste se právě vrátili z Itálie. V 
ČR je větší šance, že vás zabije „obyčejná“ 
chřipka, která má na svědomí celosvětově 
více než 600 000 mrtvých ročně. Corona-
virus je oproti tomu se svými 4 000 oběť-
mi celkem zelenáč. Proto nepanikařte. To, 
že vám z Wishe přivezou coronavirus, je 

hoax, stejně jako to, že vám proti němu 
pomohou roušky. Chránit se 
můžete hlavně tak, že si budete 
poctivě mýt ruce a dodržovat zá-
kladní hygienu.
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Vyděsím tě k smrti a pak půjdeš spát

Jaké jsou nejstarší formy straši-
delných příběhů? Takových, kte-
ré se dostávaly ke všem věkovým 

kategoriím? Pohádky. Vyprávíme je 
dětem před spaním. Snažíme se je tak 
poučit o světě, je to první forma příbě-
hu, kterou slyší. Chceme jim tak předat 
rozdíl mezi dobrem a zlem. Zaobaleně 
je v kouzlech a šťastných koncích va-
rujeme, co všechno se jim může stát. 
Pohádky v sobě nesou kouzlo; ukazu-
jí svět, ve kterém by chtěl žít každý, a 
když se pak něco pokazí, nakonec se 
stejně všechno vrátí ke starému: ,,A žili 
štatně až do smrti.” Nezáleží na tom, 
jak děsivé nebo podivné pohádky jsou, 
pořád je vyprávíme. 

Znáte třeba ty původní od bratří 
Grimmů? Nejsou zdaleka tak milé, jak si 
představujeme.  

Popelka je otrokem své nevlastní rodiny, 
dokud se do ní nezamiluje princ. Potom 
si její nevlastní sestry ve snaze nazout si 
střevíček uříznou každá kus nohy: jedna 
palec, druhá patu. Všechno končí dobře, 
princ si odveze Popelku a vrány (v ně-
kterých verzích holubi) vyklovou její ne-
vlastní rodině oči (v jiných verzích se její 
sestry utopí v rybníce).

Růženka je o princezně, kterou proklela 
čarodějnice, aby si zarazila do prstu trn a 
usnula věčným spánkem. Původní italská 
verze pohádky, kterou narozdíl od výše 
zmíněných už skutečně nikde nenajdete, 
pokračuje tím, že přijde princ, a aniž by 
Růženku probudil, má s ní děti. Ona sama 
se probudí až ve chvíli, kdy jí jedno z nich 
cumlá palec a vytrhne tak trn.

Sněhurka je zachována poměrně věrně, 
ale zamysleli jste se nad ní někdy? Ma-
cecha nejdřív chce nechat zabít svou ne-
vlastní dceru, pak ji sama otráví. Sněhur-
ka žije sama v chalupě se sedmi muži... a 
princ, který pak projíždí kolem a vidí tu 
mrtvou dívku v rakvi poprvé v životě, se 
rozhodne ji políbit a následně si ji i vzít za 
ženu. A přijde mu zcela normální nechat 
pak její macechu tančit v rozžhavených 
botách na plese, dokud nepadne vyčerpá-
ním. 

Červená Karkulka jde sama lesem, baví 
se s vlkem a následně je jím sežrána. Když 
ji a její babičku zachraňuje myslivec, vlk

kupodivu neumírá na rozříznuté břicho, 
ale až ve chvíli, kdy mu babička, mysli-
vec a Karkulka nanosí kameny do břicha 
a shodí ho do studny.

V Locice rodiče vymění své dítě za salát, 
čarodějnice pak nebohou Lociku zavře 
ve věži a brání jí v jakémkoliv kontaktu 
s okolím. Když se mladá dívka zamiluje 
a chce utéct se svým princem, čarodějni-
ce jí ostříhá vlasy a vyžene ji do pustiny. 
Prince pak shodí do trní a oslepí. Locika 
a princ se nakonec setkají a Locičiny slzy 
mu vrátí zrak. 

Malá mořská víla obětuje všechno své 
lásce: každý krok jí působí pekelnou bo-
lest a je němá... jen aby se pak proměnila 
v mořskou pěnu, když princ dojde k názo-
ru, že ji nechce. (A ano, tato pohádka je 
od Andersena, ten byl v tragických kon-
cích přeborník). 

V Jeníčkovi a Mařence je kanibalská 
ježibaba, rodiče trpí takovým hladem, že 
radši nechají své děti v lese, a děti, které 
kromě toho, že kradou jídlo, tak taky upe-
čou svou věznitelku. 

Oslí kůže je zase o princezně, se kterou 
se chce oženit vlastní otec a ona před ním 
uteče schovaná v oslí kůži. Pak žije jako 
děvečka, dokud si jí nevšimne princ a ne-
vezme si ji za ženu.

Občas se objevují snahy tyhle pohádky 
výrazně zjemňovat, vynechávat ty nejdě-
sivější části nebo je zjednodušovat. Nemá 
prý cenu takhle děsit děti, ukazovat jim 
ty stránky světa, které ještě ,,nepotřebují 
znát.” Vtipné na tom všem je, že děti často 
pohádky ani tímhle způsobem nevnímají. 
Pro ně to představuje jakýsi alternativní

svět, ve kterém je možné všechno a je tam 
jediná jistota: Dobro vždy vyhraje. Nevní-
mají, jak moc zvrácené nebo kruté věci se 
v průběhu vyprávění odehrály, rozhodně 
ne tím samým způsobem, jakým to vní-
mají jejich rodiče. Cítí, že je něco špatně, 
ale protože se postupně naučí, že to do-
padne dobře, uspokojuje je to. Čím hor-
ší zlo je, tím lepší je pak vítězství dobra. 
Násilí nebo zlo jako takové děti vnímají 
jen jako jakýkoliv jiný prvek pohádky; 
možná je vystraší, ale nikdy neznepokojí. 

Co tuhle schopnost má, hlavně u těch 
předškolních, je sexuální rovina pohádky. 
Mladší ji nechápou a je pro ně zbytečná, 
jejich vnímání světa se v tomhle ohledu 
od toho dospěláckého prostě odlišuje. 
Starší děti jsou z toho většinou nesvé: už 
sice chápou, o co jde, ale ještě jim není 
dobře při přímé konfrontaci. Je to při-
rozené a pochopitelné: dokud se člověk 
nedostane do puberty, stejně tyhle věci 
nemůže prožít, a tudíž ani plně pochopit. 
To je tedy jediná věc, kterou by podle mě 
pohádky neměly obsahovat.

Odpůrci klasických pohádek se dnes už 
naštěstí mohou uchýlit k mnoha dalším, 
například z dnešního světa. Nebo k těm 
indiánským, k legendám a pověstem. Je 
jich nepřeberné množství. Nebo si mohou 
napsat svoje vlastní. Což dělají - a spolu 
s nimi i lidé, co naopak rádi vytváří více 
dospělé nebo alternativní verze klasic-
kých pohádek. Pro ty doporučuji pohádky 
od Neila Gaimana - nebudete věřit svým 
očím. Pohádky reflektují dobu, ve které 
vznikají. Ale je třeba myslet 
na to, že jsou to pořád je-
nom příběhy. A vyprávíme 
je my sami.

Markét, G1
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Anička Čermáková (družina)

Bylo mi zhruba šestnáct let, v prvá-
ku na gymnáziu, když jsem napo-

sledy dostala podobné zadání jako dnes 
- volná tvorba na téma fantazie. Stejně 
jako dnes, tak i tehdy jsem byla pře-
svědčená, že to bude nejjednodušší psa-
ní mého života, a stejně jako dnes, tak 
i tehdy jsem narazila. Ono se to lehko 
řekne, ale hůř už potom udělá, rozepsat 
se o něčem tak jasném, ale zároveň ne-
uchopitelném, jako je zrovna fantazie.

Pro kohokoliv, kdo tráví život uměleckou 
tvorbou jakéhokoliv rázu, ať je to psaní, 
malování, hudba, tanec, zpěv, úprava in-
teriérů nebo tak něco... Pro všechny z nás 
je fantazie jednou ze základních pohon-
ných hmot onoho komplikovaného stroje, 
který - za předpokladu, že jsou všechny 
součástky řádně promazané - tvoří. Sa-
mozřejmě to občas jde i bez ní, člověk se 
může spolehnout na pečlivé plánování, 
magickou, ale rychle vyprchávající sílu 
čtyř až šesti kafí denně, nebo na lamen-
tování nad už vytvořeným a nesmyslné 
porovnávání se se svým minulým, o tolik 
lepším, já... Ale pravdou zůstává, že bez 
fantazie, bez inspirace, to prostě dře.

A to nejen při tvoření, ale v životě jako 
takovém. Člověk bez fantazie si jen těžko 

poradí se situací, kterou ještě nezažil. Jen 
s vynaložením nesmírného úsilí se mu 
podaří vyrovnat se s náhlými změnami 
či nečekanými zvraty osudu, které hrozí 
zhatit jeho plány. Nebo prostě bude jen 
trpět tím, co má sakra zase po roce koupit 
tátovi pod stromeček.

To je asi to, co se snažím říct - nikomu z 
nás na tomhle světě fantazie nechybí, ale 
každého jednou za čas zradí. Snažíme se 
ji přiživovat, pečovat o ni, často ji i pro-
síme o slitování, a ona stejně udeří, když 
u sebe člověk zrovna nemá nic, kam by 
si ten úžasný nový nápad honem zapsal, 
nebo už má dvacet minut spát a strašně se 
mu nechce znova rozsvěcet. A nebo nás 
rovnou zradí úplně a krmí nás inspirací, 
která nás nutí bezodkladně začít malovat 
svoje nejnovější veledílo, když máme 
zrovna horečnatě dopisovat slohovku, a 
nebo obráceně.

Tímto se chci obrátit na tu šestnáctiletou 
Anču, která měla fantazie na rozdávání, a 
přesto si ji schovala až na večer před ode-
vzdáním oné práce - ráda bych ji pochvá-
lila za to, že věděla, co dělá, jelikož ta 
báseň, kterou na jeden zátah a na poslední 
chvíli vyplodila, platila v té době za jedno z 
jejích nejlepších děl, ale přiznávám se bez

mučení za ni, že zas až tak dobře to pro-
myšlené neměla.

A obracím se také na vás, ať už jste kdo-
koliv, a chcete vytvořit cokoliv - jde to 
ztěžka, já vím. Občas si člověk přijde, že 
má v hlavě úplně vymeteno, a všechny 
jeho minulé úspěchy jsou jenom výplody 
jeho mysli. Občas to vypadá, že je jedno-
dušší se vzdát, a nikdy už na ten příběh/
štětec/kytaru/dláto nesáhnout. Ale jestli 
má fantazie jednu úžasnou vlastnost, pak 
je to fakt, že se k nám vždycky vrátí - ano, 
často když to nejméně čekáme.
Věřte mi, vím, o čem mluvím - od té bás-
ničky z dob, kdy mi bylo šestnáct, jsem 
toho napsala mnohem víc, než se mi kdy 
snilo. A zvládla jsem napsat i tenhle slou-
pek, i když jsem strávila mnohonásobně 
více času zíráním z okna než samotným 
psaním. Ale dobrala jsem se zdárného 
konce, i když to tak na začátku vůbec 
nevypadalo - mojí fantazii se takhle při 
neděli moc vstávat nechtělo, ale donutila 
jsem ji. Ptáte se jak na to? Pojďme si dát v 
Caffinči kávu (radši se pokoutně ujistěte, 
že jsem jich ten den neměla moc, ona je 
ta hranice mezi inspirací a kofeinem způ-
sobenou srdeční arytmií opravdu docela 
tenká) a třeba tomu společně přijdeme na 
kloub.

Fantazie

Fantazie
Ty, dámo do snů oděná

Ty, věčně vábící
Touho nenaplněná

Ty, ohni našich srdcí
Ty, pronásledovaná
Touho věčně spící

Ty, svědku budoucnosti
Ty, nedosažitelná

Touho na křídlech ctižádosti

Dík, že jsi chytřejší
Dík, milosrdný
Zítřku krásnější

Dík, že přicházíš
Dík, záře nezasloužená

Že temnotu prozáříš

Dík, že přicházíš
Dík, záře nezasloužená

Že temnotu prozáříš 

Díky ti, dámo trpělivá
Dík, že slyšíš pokaždé
Když zní prosba tklivá

Díky ti, že všechno dáš
Dík, obchodníku nezištný

Že za naši ješitnost se schováváš

Za to, že nazpátek nic nechceš, díky ti
Dík za to, že tvoje dary vidět žít

Stačí ti

A i přesto, dámo neoblomná
(Nebo možná právě proto)

Letí k tobě má prosba skromná

Prosím tě
Ty, dámo do snů oděná

Ty, věčně vábící
Touho nenaplněná

Zůstaň se mnou, svědku mojí budouc-
nosti

Neodlétej
Touho na křídlech ctižádosti

Za mou ješitnost se celá schovej
A až budu potřebovat
Vše, co máš, mi dej

Pak, ty ohni našich srdcí
Ty, pronásledovaná
Touho věčně spící

Budeš zase jednou chytřejší
A přineseš

Mi zítřek krásnější

Modlitba fantazii

Anička Čermáková (družina)



Recenze: Dárce
Poprvé jsem se s příběhem setkala ve 
filmovém zpracování, které jsem musela 
chvilku rozdýchávat (upozorňuji, že jsem 
film sledovala kvůli ději a úkolu z psy-
chologie, takže jsem nevnímala herecké 
výkony a další filmové aspekty). Po pár 
letech jsem v antikvariátu narazila na an-
glické vydání tohoto příběhu (kniha byla 
napsána jako první) a i když se v mno-
ha věcech knížka s filmem liší, vůbec mě 
nezklamala a navíc byla napsána krásnou 
čtivou angličtinou. Hlavní myšlenka zů-
stala stejná, takže to ve mně zase chvilku 
muselo doznívat. Nechci vám úplně pro-
zrazovat příběh ani myšlenku, takže jen 
s klidným srdcem můžu doporučit film i 
anglickou verzi knihy a s českou verzí má 
zkušenost Markétka z G1, takže 
věřím, že ta vás obohatí svým 
názorem i na českou verzi.

Zuzka, G2
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Pojďme se vzájemně inspirovat! 
Každý měsíc zde nalezneme 15 titulů od zástupců komunity da Vinci. 

Na tipy od nominovaných se můžeme těšit v březnovém čísle. 
,,Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší bouřky.” 

- Bernard Bolzano -

1. Kniha, kterou teď čtu.
2. Kniha, kterou jsem si vždy chtěl/a přečíst.

3. Kniha mého života.

za učitelský tým Jarmilka Č.
1. Lundberg, Lotta: Nultá hodina

2. Němec, Jan: Možnosti milostného románu
3. MacDonald, Betty: Co život dal a vzal

nominuji Mílu Pouchovou

za gympl Anička K., G2
1. Čapek, Karel: Válka s mloky a Stone, Irving: Žízeň po životě (životopisný román 

Vincenta van Gogha)
2. Dvořák, Aleš: Měl bys běžet, jestli to chceš stihnout a Harari, Yuval Noah: 21 lekcí 

pro 21. století
3. Tashlin, Frank: Medvěd, který nebyl

nominuji Aličku z G2

za II. stupeň Seban, 9. tř.
1. Orwell, George: 1984

2. Hemingway, Ernest: Stařec a moře
3. Hemingway, Ernest: Stařec a moře

nominuji Papriku z 9. tř.

za I. stupeň Vojta H., 2. tř.
1. Walliams, David: Táta za všechny prachy
2. Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky

3. Walliams, David: Pan Smraďoch

za rodiče Karel Ludvík, tatínek Radima z G3 a Viktora z G4
1. Harari, Yuval Noah: 21 lekcí pro 21. století

2. Spitzer, Manfred: Kybernemoc!
3. Každá kniha je špicovní. Je těžké vybrat - Bílá nemoc, Mistr a Markétka… ale kdy-

bych opravdu musel škrtat, tak Amok a jiné povídky od Stefana Zweiga.
nominuji Radka Paprance, tatínka Domči P. z G1

Knihokoutek

6

Ležím na posteli ve tmě a koukám se na židli, na kterou jsem si před spa-
ním položila oblečení. Škubnu sebou, dívám se na cosi, co připomíná něja-

kou příšeru z filmu. Shýbnu se k nočnímu stolku, abych mohla rozsvítit lampič-
ku. Mám strach, srdce bije jako o život. Ta obluda na mě zírá. ,,Klídek, je to 
jenom oblečení, nemusíš mít strach,’’ řeknu si pro sebe. Rozsvítím lampičku a 
jak jsem říkala, vidím věci položené na židli. Posadím se na postel a napiju se 
ze skleničky, kterou mám položenou na nočním stolku. Zvednu se a pro jistotu 
si oblečení složím a schovám do skříně. Ze stolu si vezmu sluchátka, jdu zpátky 
do postele. Zachumlám se do své teplé peřiny, vezmu si mobil a pustím si svůj 
oblíbený seriál. Nekoukám na něj, jenom ho poslouchám. Uklidňuje mě hlas zná-
mých postav a já zavírám oči. Abych neměla nutkání kouknout se zpátky na židli, 
tak se raději otočím na druhý bok směrem k oknu. Už je mi líp a já usínám.

,,Kde to sakra jsem?’’ zeptám se sama sebe. Stojím uprostřed křižovatky. Ze všech 
stran na mě troubí auta a proti mně někdo stojí. ,, To snad ne! To není možné!’’ Proti 
mně stojí příšera. Ano, přesně ta příšera, kterou jsem předtím viděla na židli. Nejde mi 
utíkat, nejde mi křičet. Panikařím. Příšera se ke mně začíná přibližovat. V mé mysli v 
tu chvíli probíhá asi tisíc myšlenek. Co mám dělat? Proč nemůžu chodit? Jak se můžu 
dostat pryč? Už je ode mě jenom pár kroků. Už se loučím se svým životem. Po tvářích 
mi stékají slzy. Když už je ode mě jenom kousek, tak se zastaví, nakloní se ke mně a za-
čne něco říkat. Nevím co, ani nevím, jestli jí rozumím. Neslyším ji. Začne chodit kolem 
mě a pořád hýbe ústy. Najednou se zastaví. Zastaví se za mnou. Nevidím na ni. Cítím, 
jak mi pot stéká po celém těle. Dotkne se mě. Na svých rukou má nože. Ostré nože. 
,,Auuu,’’ zaskučím bolestí, jen ve své hlavě, hrdlo mám stažené. Řízla mě svým ostrým 
nožem do zad. Bolí to. Moc to bolí. Řeže mě znovu a znovu, jako by pořád neměla dost. 
Stáhne mě tak, že spadnu na záda. A hele. Vidím pod sebou postel. Ale nade mnou? 
Furt ona. Pořád se na mě dívá. Nezbývá mi nic jiného než to přetrpět. Koneckonců už 
přece vím, že to je jen sen. 

Ráno se probudím po noční můře, která pro mě trvala věčnost. Vstanu a odkryju peřinu. 
Na nohou a rukou mám modřiny a škrábance. ,,Už zase?!’’

Na motivy skutečných událostí. Dominika P., G1

Už zase?!

Jsme soukromá alternativní škola v Dol-
ních Břežanech. Ve středu našeho zájmu 
stojí žák, nadstandardní péče je věnová-
na i pedagogům a dalším. V naší škole je 
přátelská atmosféra, kde si děti i dospělí 
tykají a budují partnerský vztah s otevře-
nou komunikací.

Rádi bychom rozšířili náš stávající tým 1. 
stupně o
- vychovatele do školní družiny

Rádi bychom také doplnili náš stávající 
tým 2. stupně o učitele některého z násle-
dujících předmětů nebo jejich kombinace
- anglický jazyk
- biologie
- zeměpis
- matematika

Prosíme zájemce o zaslání životopisu a 
motivačního dopisu na adresu:
jiri.bures@skoladavinci.cz.

Inzerce:
Škola da Vinci shání 

posily do týmu

z Facebooku Školy da Vinci

A Star Is Born 
Behind The Scenes

V pátek před prázdninami proběhlo 
zakončení projektového týdne stu-

dentů G2 a G3 pod vedením Zdenky a 
Hanky v podobě muzikálu na motivy 
filmu A Star Is Born. A jak to celé vlast-
ně dopadlo? Nad očekávání.

Přípravy probíhaly už několik týdnů před 
samotným projektovým týdnem. Scénář, 
choreografie, soukromé hodiny zpěvu pro 
Matěje a mnoho dalšího muselo být ho-
tovo dřív, než samotný projektový týden 
vůbec začal.

Mnozí z nás byli na začátku týdne vel-
mi skeptičtí. Nebudu lhát, byl jsem mezi 
nimi také. Ale potom, co to celé začalo 
nabírat jasný cíl a směr, všichni jsme  dě-
lali, co jsme mohli, abychom to stihli a 
vytvořili něco famózního. Zavládlo nad-

šení a touha po úspěchu. Nakonec jsme 
tomuto na první pohled šílenému projektu 
věnovali spoustu volného času - ve škole 
jsme trávili i některé večery.

Při pátečním vyvrcholení jsme na stagi i za 
ní nechali všechno. Herci, muzikanti, ku-
lisáci. Celý organizační tým, který byl ne-
dílnou součástí celé akce. Prostě všichni.

A když Majda začala zpívat poslední song 
I'll Never Love Again, mnozí měli slzy v 
očích. Co dodat? Snad jen, že se v da Vin-
ci sny plní, stačí v ně věřit. Díky. Díky 
vám všem, kteří jste se na tom 
celém podíleli. Zanechali jste ve 
mně víc, než si možná myslíte a 
než jsem sám doufal.

Hrníček, G2

Hrníček, G2

Recenze: 1917
Minulou neděli jsem byl na filmu 1917 od 
Sama Mendese a řeknu vám, lepší váleč-
ný film jsem neviděl. Dunkirk překonal v 
prvních deseti minutách. Cíl mise? Doru-
čit zprávu druhému praporu s jasným zně-
ním: Odvolat útok. V sázce je 1600 mužů, 
včetně bratra jednoho z protagonistů. Je 
to příběh o kruté válce, ale i o odvaze, 
přátelství a hlavně odhodlanosti, která pa-
nuje na celém bitevním poli. Píseň I Am 
A Poor Wayfaring Stranger mi 
v hlavě zní pořád dokola spolu 
s myšlenkou Jak to ten Mendes 
dokázal natočit na jeden záběr?




