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Úvodní okénko s Ondrou

Milí čtenáři noVinci,
byl pozdní večer - máj kteréhokoliv 

data - kdy zrovna čtete tyto řádky... pojď-
me k věci: je tady květnové číslo našich 
novin.

Jaro už je tak nějak v plném proudu a 
přichází čas alergií, prokrastinace a stu-
dijních, pracovních i osobních zkoušek 
(aspoň tedy u mě). Ať už si v životě pro-
cházíte čímkoliv, přeji vám pevné nervy a 
věřím (chtěl bych věřit), že se o váš well-
being staráte úměrně svému zatížení.

Minulý týden jsme poskytovali reportáž 
České televizi o fungování našich novin - 
padly otázky i na vznik noVinci, strukturu 
redakce a příběh jednoho čísla od samot-
né myšlenky až po jeho distribuci. Takže 
pokud byste měli zájem i o náš mluvený 
projev, kromě toho psaného, budete mít 
možnost. Podle našich informací se ona 
reportáž bude vysílat 21. září na ČT :D 
v Youdálostech (ano, je to za dlouho, a 
ano, bude to směřované na jinou věkovou 
skupinu, než jsme zvyklí - ale inspirovat 
mladší vnímáme jako fajn počin, a proto 
jsme s vysíláním souhlasili).

V tomto čísle, kratším než obvykle, vám 
přinášíme druhé pokračování creepypasty 
Utopie a také druhou část povídky Tajem-
ství z minulosti. Dokonce se nám tento-
krát podařilo splašit i nějakou tu poezii, 
takže ctíme máj i touto cestou.  

S představou krásných letních dnů, 
které se pomalu blíží, vám 
přeji příjemné čtení.

Stojím na okraji útesu
a musím zahodit veškerou svou noblesu,
pýchu, ješitnost či svár,
jelikož zlomené srdce mám.

Ta, která jej zlomila,
krutě zaplatila za svůj čin
a já prokletý matky syn
se cítím ztracený,
očím všech neviditelný.

Povím tobě, čtenáři, co dohnalo mě má-
lem k oltáři,
co zlomilo srdce mé, 
a napáchalo škody nenapravitelné.
Tak tedy poslouchej,
a z vyprávění ponaučení si ber.

Amor střílí své šípy bez rozmyslu,
a tak došlo k pomatení smyslů mých.

A tak psal jsem dopis svojí drahé,
té, která mi byla vrahem.

A jeho text si můžeš přečíst,
je přec lidské stále hřešit,
a proto odpusť mi, čtenáři,
to, co dohnalo mě málem k oltáři.

Chci psát báseň,
moje drahá,
avšak srdce mé se zdráhá.
Nemám slov ni hlasu
abych dokázal tvou krásu,
ó má drahá, na papír znamenat.

Když na tě myslím, musím se červenat.

Jsi krásná, jsi Psyché má,
královna mého srdce nenahraditelná.

Netušil jsem, jak krutá je Psyché má,
královna mého srdce nenahraditelná.

Ach ano, čtenáři, ta, která dohnala mě má-
lem k oltáři,
byla krutá, byla chladná.
Ona v srdci svém velmi chřadla,
a proto odpusť i jí, čtenáři,
té, která dohnala mě málem k oltáři.
A nyní dále vyprávět si nech,
věřím, že tají se ti dech.

Když pohrála si s mými city dostatečně,
pravila dosti netečně:

,,Již stačilo legrácek tvých,
však ty jsi spáchal smrtelný hřích.
Svádět ženu vdanou,
mé líce studem jen planou.”

Klidně si dělej melodramatické scény,
takové jsou všechny ženy.

Cožpak se nestydíš tak lhát,
a přitom se ani nezačervenat. 

Ach, opustila mě Psyché má,
královna mého srdce nanahraditelná.

Ach, opustila mě Psyché má
a srdce mé již neplesá.

A tak stojím na okraji útesu,
snést se do temných vln oceánu toužím.
Jelikož se v srdci svém nekonečně sou-
žím.

Ondra, g3
šéfredaktor

Anonym



Bude to znít jako klišé, ale naprosto ne-
chci, aby se mi přání splnila kvůli nějaké 
zlaté rybce. Chtěla bych, aby to bylo kvůli 
mně - že jsem si to vypracovala a zaslou-
žila sama. Ne díky nějakému kouzlu. 

Máš vůbec nějakou špatnou vlastnost? 
Vždycky na mě působíš tak mile…
Spoustu Například jsem velký melancho-
lik. Zabývám se tím, co se stalo, a mám 
potřebu rozebírat každý detail. Říkám si 
„tohle jsem fakt neměla dělat a tohle bylo 
špatně”. Jsem hnidopych, ale ohledně 
sebe. Neaplikuji to na ostatní.

Co vnímáš jako důležité? Máš nějaká 
hesla, která ti pomáhají a řídíš se jimi? 
Inteligenci, jak EQ, tak IQ. Moc si vážím 
vzdělaných, sečtělých lidí, kteří umějí 
vést sofistikované debaty. To tak obdi-
vuji, snad se mi podaří toho jednoho dne 
dosáhnout. Často bojuji se stresem, a tak 
mezi má hlavní hesla patří „mluv, i když 
se ti třese hlas”. Musím se často překo-
návat nebo přemáhat a tohle mi pomáhá. 
A tím opravdu nejpodstatnějším je pro 
mě laskavost. U sebe ji tolik nevnímám, 
mohla by být větší. Co vím 
ale jistě, je, že dělat s las-
kavostí úplně všechno není 
nemožné. 
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Kate Kailová: Dělat vše 
s laskavostí není nemožné

Co tě přivedlo na da Vinci? Proč sis zvo-
lila alternativní školu? 
Na da Vinci mě dovedla náhoda. Nevza-
li mě hned na gymnázium, kam jsem se 
hlásila, a mamka zaspala druhé kolo přijí-
maček. Da Vinci ho uzavíralo jako jedno 
z posledních a mamka mi volala do školy, 
jestli to nechci zkusit. Nic jsem o téhle 
škole nevěděla, ale když jsem přišla na 
pohovor (ze kterého si mimochodem taky 
nic nepamatuji), očarovalo mě krásné 
prostředí, lidé... Bylo to něco úplně jiné-
ho, než na co jsem byla zvyklá. Nakonec 
mě na odvolání přijali i na první gymnázi-
um, ale já už tam nechtěla. Jsem opravdu 
šťastná, že tu jsem.   

Co tě bavilo v dětství? 
Vždycky jsem měla ráda balet - líbily se 
mi sukýnky, balerínky, vtáhlo mě to. Nej-
dřív jsem navštěvovala kroužek ve škole, 
pak si otevřela studio Adéla Pollertová 
(česká primabalerína, která získala cenu 
Thálie). Chodila jsem tam čtyři roky. 
Když se kolektiv rozpadl, přešla jsem na 
Contemporary, také na čtyři roky. Bohu-
žel následovaly problémy se zády, musela 
jsem toho nechat. 

Našla sis místo toho nějakou další obo-
hacující činnost? 
Úplně ne. Ne že bych nic nedělala. Kaž-
dý týden posiluji s trenérem. Chtěla jsem 
začít s šermem, ale kvůli Covidu to zatím 
bohužel nešlo. Láká mě na tom rutina, 
organizovanost a zároveň elegance. Šerm 
navíc vyžaduje postřeh. Což lze aplikovat 
i v životě. 

Kde se vidíš za pár let? Čemu by ses chtě-
la v budoucnu věnovat? 
Jediné, co vím jistě, je, že bych chtěla stu-
dovat v zahraničí. To bych si opravdu přála. 
Nemám ale vybranou zemi ani obor. Jdou 
mi spíše humanitní předměty. Poslední do-
bou mě kvůli Formuli 1 fascinuje mecha-
nika. Jako její studentku se ale nevidím.

Proč zahraničí? 
Kvůli prostředí, je to můj sen už odmalič-

ka. Chtěla bych si vyzkoušet spolehnout 
se jen na sebe daleko od domova. Přida-
nou hodnotou je pro mě angličtina. Učit 
se cokoliv v angličtině mě hned baví víc. 
Zlepšuje to můj pozitivní vztah k věci. 

Kde ses naučila takhle dobře anglicky? 
Dobrá otázka. Do 6. třídy jsem neuměla 
ani slovo, i když jsem chodila do školy 
Duhovka s bilingvní výukou. Nerozuměla 
jsem a nemluvila, ale podvědomě se mi to 
asi nějak uložilo. Mluvit jsem začala až 
na klasické základce. Potom jsem v osmé 
třídě získala stipendium na Prague British 
School. Tam jsem se zlepšila. Od té doby 
mě motivovalo investovat do angličtiny 
velké množství času. Chodila jsem na 
British Council, strávila 14 dní na kurzu 
na Maltě… Angličtina ve mně probou-
zí nadšení. Záleží mi na ní. Do maturity 
bych chtěla složit zkoušku CPE.

Koukám, že máš za sebou tabuli. Taky 
se učíš s ní? Podle mě je to ten nejlepší 
způsob. 
Zatím jsem nenašla svůj nejefektivnější 
způsob. Rozhodně mi pomáhá psaní, pře-
pisování, opakování, kladení otázek... Ale 
tabuli určitě taky používám. 

Máš 3 sourozence, vidíš v početné rodině 
negativa / pozitiva? 
Já si myslím, že je to opravdu individu-
ální. Nic obecného neplatí. U nás to bylo 
nejdřív tak, že se ségrou jsme se poměřo-
valy a bráchové pro mě byli malí. Oddalo-
val nás věkový rozdíl. Ale poslední roky 
vnímám jen plusy. Patří k mému „support 
systému.“ Se všemi je zábava. 

Co ti upřímně udělá radost? Kde čerpáš 
energii? 
Radost mi dělají obyčejné všednosti. Jíz-
dy autem, ty mám tak ráda, obzvlášť když 
při nich hraje hudba - uklidňuje mě to. 
Nebo když vidím babičku. Drobnosti. 

Když bys měla zlatou rybku nebo něja-
kého kouzelníka, který by ti mohl splnit 
jakékoliv přání, co by to bylo? 

Květnový rozhovor je zde! Tentokrát o naší milé, šikovné a nekonečně laskavé 
studentce druhého ročníku Kate. Setkání sice proběhlo v online prostředí, 

ale i tak to pro mě byly naplňující chvíle plné radosti. Jestli bych měla Kate cha-
rakterizovat, řeknu jediné… čistá duše. 

Alice, g3
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Tajemství z minulosti
část druhá

 „Konečně,“ vydechla jsem, když se ozva-
lo poslední zvonění a páteční vyučování 
bylo tak u konce. 
Popadla jsem papír svého slohu na anglič-
tinu a podala ho profesoru Whitovi. 
Při pohledu na jeho typický tmavě mod-
rý kabát jsem si nemohla nevzpomenout 
na svou esej z minulého týdne, která byla 
napsaná na základě právě tohoto kabátu. 
Profesor White se o ní však dodnes ne-
zmínil. Bez výrazu ode mě přebral mou 
dnešní práci. 
„Četl jste mou esej z minulého týdne?“ 
zeptala jsem se ho tiše. 
Profesor zavrtěl hlavou. 
„Měl byste si ji přečíst, věnovala jsem jí 
dost energie,“ řekla jsem bez přemýšlení. 
Profesor White přikývl. 
Nic víc jsem neočekávala. Spěšně jsem se 
vydala ze třídy ven a s úlevou se připojila 
ke školnímu davu.  

Pátek se pomalu ubíral kupředu a po-
chmůrně s sebou nesl nevyřešený případ 
vraždy v naší škole. 
Procházela jsem kolem dívek z mého roč-
níku, když mě něco prudce šťouchlo do 
boku. 
„Au!“ vykřikla jsem podrážděně a pohor-
šeně se otočila za zdrojem té bolesti. 
Z pod hustého obočí se na mě mračil škol-
ník. 
„Dávej bacha,“ osopil se na mě. 
Jeho prázdné oči si mě měřily zlostným 
pohledem a já jsem na vteřinu pochopila, 
proč se ho spoustu studentů bojí a bez dů-
kazů ho tiše nazývají vrahem. 
„Promiňte, ale to vy jste mi zaryl koště 
do boku,“ pronesla jsem pevným hlasem. 
Školník zvedl koště do výšky kolen, jako-
by se chystal mě s ním uhodit, když v ten 
moment mě popadla něčí ruka a odtáhla 
mě stranou. 
„Chápu, že se ho nebojíš, ale já se bojím o 
tebe, takže nemáš zač za záchranu,“ prud-
ce mi do ucha zašeptal hlas Mii.  
Sladce jsem se na ni usmála. 
„Děkuji za záchranu,“ pronesla jsem for-
málně a společně jsme se vydaly chodbou 
pryč. 

Vzpomínková akce Chloe Benntové se 
konala ve školní tělocvičně. Sešla se vel-

ká většina školy a mezi stojany s fotkami 
Chloe jsem zahlédla i rodiče Bennetovi. 
„Je to vážně záhada, jako, jaktože prostě 
nevíme, kdo Chloe tělo našel?“
Seděly jsme s Miou na jedné z lavic a če-
kaly na zahájení akce. 
Žaludek se mi nepříjemně svíral nervozi-
tou. 
„Myslím, že větší záhada je, kdo byl vra-
hem, ne snad, Mio?“ odpověděla jsem 
Mie, která však byla detektivním duchem, 
a tak bylo skoro zbytečné se s ní doha-
dovat. 
„Nojo, ale kdybychom věděly, kdo to 
nahlásil, třeba bychom se dostaly k vra-
hovi,“ pokračovala Mia a oči jí vzrušeně 
jiskřily. Na dnešní den se tematicky sla-
dila do černé barvy a jeden z pramenů 
dlouhých blonďatých vlasů si energicky 
namotávala a znovu smotávala z prostřed-
níčku. 
„Možná,“ potvrdila jsem tiše, „každopád-
ně policie ví, kdo Chloe našel, a nikam je 
to nedovedlo.“ 
Připomněla jsem jí fakt, který ráda vy-
pouštěla. 
Vraha se policii najít nepodařilo. Nevyře-
šený případ nás stále děsí. Nikdo dodnes 
neví, co se onoho jarního večera dooprav-
dy přihodilo. 
„Pan Bennet je podezřelý,“ pronesla za-
myšleně Mia. 
Tázavě jsem na ni povytáhla obočí. 
„Vidělas ho někdy brečet? Vypadá jen 
smutně a to by klidně mohl předstírat.“
„Nemyslím, že by ji zabil vlastní otec,“ 
zasmála jsem se. 
Mia nasadila naštvaný výraz. Zapomněla 
jsem, jak je na toto téma citlivá, „ale máš 
pravdu. Vždyť to mohl být kdokoliv,“ 
snažila jsem se zachránit situaci. 

Očima jsem putovala po školní tělocvičně 
a šikovně se vyhnula zkoumavému pohle-
du Jasona, který mě celý den doprovázel. 
Pan Bennet bez výrazu sledoval jednu  z 
fotografií.

U mikrofonu, stojícím uprostřed tělocvič-
ny se prostřídalo už několik blízkých přá-
tel Chloe a každý řekl pár hezkých vět. 
Dokonce se o slovo přihlásil i náš škol-
ník, kterému se v očích leskly slzy, když 
Chloe vychvaloval, že mu kdysi pomohla 
s kýblem. 
Nakonec přišly i věty, které nikdo z nás 
neočekával. Paní Bennetová mluvila a z 
očí se jí hrnuly hroší slzy. 
„..Vrah je na svobodě, a tak vás pro-
sím, kdo něco víte, řekněte to, nenechte 
mojí Chloe bez spravedlnosti. Neml-
čte, řekněte to. A ty, kdo jsi našel Chloe 
tělo, proč se nám neukážeš, policie tě 
neodhalí, a tak ti říkám, ukaž se nám 
sám! Čeho se tak bojíš? Zabils jí snad?“                                                                                                                                           
Všichni jsme se vystrašeně dívali na 
paní Bennetovou. „Přeskočilo jí,“ za-
šeptala Mia vedle mě. Ale já ji nevní-
mala. Dívala jsem se před sebe a sna-
žila se dýchat. Potlačila jsem dávivý 
reflex, když jsem se začala zvedat. Ne-
podívala jsem se na Miu, když se mě 
zmateně ptala, kam jdu. Můj provini-
lý pohled byl upřený na Chloe mámu.                                                                                                                                           
Tahle akce neprobíhala tak, jak jsem oče-
kávala. Chtěla jsem něco říct. Nechtěla 
jsem mlčet. Ale ani ve snu by mě nena-
padlo, že budu přímo reagovat na zoufalé 
otázky paní Bennetové. 

Eliška, g2

pokračování v příštím čísle

pokračování z předchozího čísla
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Creepypasta / Utopie - část druhá

Šéfredaktor
Ondra „Hrníček“
Redakční rada

Alice a Zuzka z g3, Markét 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
online verze

Vychází
1. školní den v měsíci

Téma červnového čísla
Svět
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Ondra V.,  g1

pokračování z předchozího čísla

,,Dobrý, pan Lawrence, máte se?” ,,Ále, 
však to znáš.” ,,Jedu v pátek na statek, při-
dáte se?” ,,No, vlastně proč ne?” ,,Chcete 
vzít?” ,,Jó, to by bylo fajn.” ,,Tak pátek v 
pět před mým.” ,,Tak tedy platí.”

Pan Lawrence byl vždy dobrým souse-
dem. Nevím, jestli tušil, proč přesně jsem 
ho na chatu pozval. Řekl bych, že jo. Pod-
le mě jsem to na něm poznal. Ale i kdyby, 
času na vysvětlení bude dost.

Zatím se daří. Jsou ještě dva, kterými 
jsem si jist. Paní z poštovní kanceláře a 
Gordon. To je autobusák. Vozí mě do prá-
ce a z ní. Je to linka, která není zrovna 
frekventovaná, takže se střída jen s jed-
ním dalším šoférem. Když se vracím z 
noční, jsem tam jen já a on. Můžeme tedy 
mluvit. Jako normálně mluvit. O čem 
chceme. On byl očitým svědkem desítek 
zadržení. Určitě jste se už někdy potkali 
s problémovými lidmi, díky kterým byla 
v autobuse nepříjemná atmosféra. Řva-
li třeba kvůli tomu, že měl v ruce někdo 
skateboard. Tak těch se to týká. Dnes jich 
už moc nepotkáte. Špatné je, že to větši-
nou skončí zadržením jak výtržníka, tak 
člověka, co si nesl v ruce skate.
 
Asi už vás to napadlo. Pokud na vás ně-
kdo zavolá, proč si na něj taky rovnou 
nezačít stěžovat. Vzít ho s sebou. Je to 
jedna z věcí, která na začátku moc nefun-
govala. Tohle neměli promyšlené. Dnes je 
ale takové nevyřčené pravidlo, že ten kdo 
volá, nemůže být nahlášen tím, na koho 
zavolal. Je totiž jasné, proč by to dotyč-
ný dělal. V případě dříve zmíněných au-
tobusů se ale našel vždycky někdo třetí. 
Takže stejně nakonec zmizeli oba členové 
konfliktu.

Gordona se zeptám dnes na cestě z prá-
ce. Teď musím zajít na poštu. Bylo potře-
ba si vymyslet něco, co možná nejméně 
kontroverzního. Je možné posílat vládě 
dobrovolné příspěvky. Daně samozřejmě 
existují, ale tahle možnost zde z nějakého 
důvodu taky je. Řekl jsem tedy po příjez-
du do práce, že musím na poštu. 

,,Minulý rok byl úžasný a vy, jakožto můj 
zaměstnavatel, byste si zasloužil o tolik 
víc. Dovolte mi tedy, abych se na dvacet 
minut uvolnil. Napíšu do upřesnění pří-

spěvku, že bych si přál, aby šel hlavně 
místní továrně na pneumatiky,” řekl jsem 
podlézavě. Bylo potřeba vašemu nadříze-
nému pořádně zalichotit a nakrmit ho tou 
největší slátaninou přehnaně pozitivních 
keců. Můj šéf nebyl moc kapacita, takže 
mi na to, jako vždy, skočil, trochu se vy-
prsil a hrdě odpověděl: ,,No, když jinak 
nedáte.”
 
Psal jsem cestou, takže se mi chvěla ruka 
a písmo bylo sotva čitelné. To, že je paní 
z pošty na mé straně, jsem zjistil také for-
mou dopisu. Předala mi ho asi dva měsíce 
zpátky. Podávala mi ho s tím, že to je po-
hled od mé babičky ze zámoří. To jen aby 
nebylo žádné podezření. Naškrábal jsem 
vše potřebné. Když jsem dorazil, musel 
jsem vystát frontu asi pěti lidí. Potom 
jsem s paní prohodil pár slov bez jakékoli 
náplně, abych náhodou neřekl něco špat-
ně, a vydal se zpátky do továrny.

Teď přijde ta těžší část. Vím asi o čtyřech 
dalších. U těch si ale nejsem jistý. Jed-
ním z nich je bezdomovec, kterého ob-
čas vidím sedávat u vchodu do továrny. 
Nežebrá, ani nikoho neobtěžuje, takže si 
na něj nikdo ještě nestěžoval. Dále je to 
jedna vysokoškolačka, co jsem nedávno 
potkal ve frontě na kafe. Myslím tedy, 
že chodí na vysokou. Potom barista v té 
samé kavárně a nakonec cukrářka, co si u 
ní každou neděli kupuji větrník. 

Musím to promyslet. Neznám je, tak-
že se nemůžu normálně zeptat. Musím 
něco naznačit. Ne ale moc nápadně.

,,Brý den, moc se sice neznáme, ale při-
jde mi, že si celkem rozumíme. Já jsem 
William. Jedu s pár kamarády o víkendu 
na můj statek, napadlo mě, jestli byste 
se   nechtěl přidat,” zeptal jsem se baristy. 
Zdá se, že nechápal. ,,Je to jen nabídka, 
bude zábava, tak jsem si říkal…,” přeruši-
la mě ta školačka. Stála za mnou ve frontě

a nejspíš hned pochopila přesně, o co jde. 
,,No, to je skvělý nápad, jsem pro. Ten-
hle víkend jste říkal?” to už barista začal 
taky chápat. ,,No, vlastně proč ne,” řekl 
nakonec. 
  
Na konci fronty stál ale někdo, s kým jsem 
nepočítal. Nevím, jak se jmenuje, jen vím, 
že už párkrát někoho nahlásil. ,,No to zní 
naprosto skvěle,” přidal se. Nevěděl jsem, 
jak mu říct, že ne. Nemohl jsem totiž. Na 
obou bylo poznat, že vědí, co si myslím, 
a myslí si to stejné. Nakonec jsem ovšem 
musel přijmout jeho prosbu.
  
Kromě toho šly zbylé tři dotazy zcela 
bez problémů. Všechno bylo domluvené. 
Každý měl, jak se tam dostat, a všichni 
nejspíš chápali, proč tam jedeme. Kromě 
jednoho člena tedy. 

Měl jsem počítat s tím, že se něco nevyda-
ří. Nějak to vyřeším. Ještě nevím jak, ale 
budu muset.
  
Je možné, že z celé téhle akce 
nic nevzejde. Za pokus to ale 
stojí, ne?

Zdáli slyším jejich hlasy. 
Mají na vybranou. 

Zůstat 
či usmrtit. 

Pohlcuje mne strach. 
Bojím se jejich slov. 

Nechci zřít jejich duše,
ale i tak zřím. 

Je to o pocitech, 
o zármutku? 

Chci vysvléct se 
z téhle propasti mysli. 

Žár slunce se stmívá 
pochmurnými siluetami příchozích. 

Hladina mizí 
a zbývají jen temnoty mokřin. 

Tak já, 
možná lékař, možná vrah, 

topím se v bahně 
svých činů.

 Majda, g4

Procitnutí bázně 


