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Úvodní okénko s Ondrou

Milí čtenáři noVinci,
nacházíme se v době, kdy není pří-

liš teplo ani zima, alergici si nestěžují a 
komáři už také nebzučí u našich hlav. 
Podzim už je v plném proudu.

Nám se povedlo založit několik nových 
pravidelných rubrik a zachovat ty původ-
ní. Zakládáme například novou rubriku 
creepypast (hororových příběhů), do kte-
ré bude přispívat hlavně Ondra Vido (tady 
nemohu napsat pouze „g1“, na to máme 
Ondrů v prváku příliš mnoho) a vzhledem 
k tomu, že byl v sobotu Halloween, mys-
lím, že je to i celkem tematické. 

Snad poprvé v historii noVinci musíme 
v tomto vydání vynechat memes, pro-
tože potřebujeme místo na další články 
a přidávat jen jednu stránku se nám zdá 
nepraktické. O to se zasloužil i článek Fi-
lipa Olšanského (ani zde nemohu napsat 
pouze „g2“, na to máme Filipů tentokrát 
pro změnu v druháku také příliš mnoho), 
který je mi svou myšlenkou velmi blízký. 
Věřím, že i vy se v něm najdete.

A v neposlední řadě jsou to rozhovory, o 
kterých bych vám rád řekl pár slov. Jsem 
vždy příjemně překvapený, co nového se 
dozvím o lidech, které už třeba nějakou 
dobu znám, o lidech, kteří stejně jako vy 
nebo třeba já nějakým způsobem obo-
hacují už tak pestrý kolektiv v da Vinci. 
Tímto bych chtěl poděkovat holkám, kte-
ré tyto rozhovory vedou. Aličko, Markét, 
díky.

A vám, naši čtenáři, přeji
příjemné čtení!

Z lavice
Jak chápete slovo inovace? Je to pro 

vás obnovení, nebo zdokonalení? 
Někdo by se mohl ohradit, že to jsou vel-
mi blízké významy. Ale opravdu jsou?

Tohle byly první myšlenky, které mi pro-
létly hlavou, když jsem začala uvažovat 
o tématu inovace. A co pro mě samot-
nou znamená, jakým způsobem ji pro-
žívám. Obnovení a zdokonalení… Co 
mi tam rezonuje, je nějaká posloupnost 
mezi oběma významy. Chtěla bych vám 
ji ukázat na tom, co jsem pozorovala 
tento měsíc a půl nového školního roku.

Od loňského roku se změnilo mnoho. Jsem 
na druhém stupni a gymplu, už nejsem
v družině, nekrotím boje o jídelnu. Cho-
dím za vámi do hodin a sedávám s vámi v 
lavicích. A právě to sedávání v lavici ino-
vaci odstartovalo. Ono je jiné, když sedíte 
v lavici jako student na fakultě/konferen-
ci (což věřte, nevěřte, spousta dospělých 
dělá dobrovolně i po ukončení studia), 
nebo když si sednete mezi ty, které ob-
vykle učíte. A i když jen neposlouchám 
výklad a jsem k dispozici těm, co potře-
bují pomoci, neubráním se jedné věci. 

Neubráním se obnovení vnímání výuky 
jako žák/student,  a z kolegy se stává i můj 
učitel. Vnímání žáka 2.stupně/gymnázia 
se opravdu obnoví (ano, se vším všudy i 
s představou, jak po někom letí učebnice, 
čtení pod lavicí a poslouchání aspoň na 
jedno sluchátko). Už tu bylo a je tu zpět. 
Tohle je tedy ten první krok inovace.

Ale co ten druhý? Co zdokonalení? Když 
pominu podstatnou část toho, že jsem se 
začala zdokonalovat v tom, co jsem už 
dávno zapomněla, jako třeba krátit zlom-
ky a hry slovních druhů (každopádně díky 
Ivo a Pavle, že jste mi napravili vztah k 
češtině a matice), je tu podstatná jiná do-
vednost a její zdokonalení. Je to vnímání 
školního světa právě vás žáků/studentů, 
kteří mi otevíráte nové rozměry. Jsou to 
nuance, které z pohledu od tabule či mezi 
lavicemi unikají. Ale když si sednete do 
lavice… Díky těmto nuancím jsem si uvě-
domila, že podvědomě měním i rozvržení 
svých hodin.

Inovace - obnovení a zdokonalení - pro 
mě příčina a následek. Objevení starého, 
na kterém se dá stavět. A co roste, může se 
zdokonalovat. No a někdy ten růst vyplý-
vá i z návratu do školních lavic:-).

Adéla Boudová, učitelka 
Ondra, g3

šéfredaktor



Ropa zadarmo a ještě levněji

Nejistota, labilita a zmatenost - pojmy popisující letošní atmosféru panující v 
mnoha sektorech napříč finančními trhy. Na měnových a akciových trzích 

nastaly situace vskutku nevšední, nicméně na trhu s ropou jsme byli svědky sku-
tečnosti doslova nevídané - ropa se po děsivém propadu k nule dostala dokonce až 
do záporných prodejních hodnot. Jak je něco takového vůbec možné? Je to kvůli 
pandemii? Co se to vlastně děje a jaké to má následky?

Záporná prodejní hodnota ropy? Zna-
menalo to tedy, že jste zajeli k nejbližší 
čerpací stanici, tam natankovali, po-
tom jste si došli za pumpařem a ten 
vám za benzín ještě zaplatil? Nikoliv.  
Když se na jaře letošního roku hovoři-
lo o nevídaných záporných hodnotách 
lehké americké ropy (WTI), jednalo se 
o krach, který zapříčinilo hned něko-
lik nepříznivých sousledných událostí. 

Vše začalo na zasedání Organizace 
zemí vyvážejících ropu a jejich spojen-
ců (OPEC+) ve Vídni na začátku dubna, 
kdy cílem zasedání byla, jako obvykle, 
společná dohoda ohledně celosvětové-
ho omezení produkce ropy. OPEC se na 
snížení dohodl, Rusko ho odmítlo a ozná-
milo, že bude těžit dle libosti. Saudská 
Arábie situace využila a svoji produkci 
zvýšila na maximum, čímž začala svůj 
podíl na světové produkci radikálně zvy-
šovat. Aby ostatní producenti mohli této

vznikající nebezpečné konkurenci čelit, 
museli svoji produkci zrovna tak navýšit 
a dohoda byla ta tam. Tyto skutečnos-
ti měly za následek obrovské množství 
ropy na trhu, které okamžitě převýšilo 
tehdejší nízkou poptávku - svět si totiž 
právě procházel první vlnou pandemie 
koronaviru. Namísto ke spotřebitelům 
tedy ropa putovala do ropných zásobníků, 
které však mají jasně omezenou kapacitu.

Světoví producenti si riziko přicházejí-
cího nebezpečí začali uvědomovat vel-
mi rychle a snažili se panicky jednat v 
podobě bleskového přerušení produkce. 
Avšak systém ropného průmyslu fungu-
je v delších časových horizontech, tudíž 
účinek každé změny zavedené ze strany 
vedení je zřetelný až po několika týdnech.

Na nějakou pomoc už bylo pozdě: sklady s 
ropou se zaplnily a bylo nutno se jí zbavit. 
Vylít, zatlačit zpět do země anebo ji jen

tak spálit obchodníci jednoduše nemohou.

Dvacátý duben 2020 tak bude již navždy 
v historii zapsán jako den, kdy došlo k 
nevyhnutelnému. Obrovská nabídka s 
plnými zásobníky a nízkou poptávkou 
dohromady způsobily, že odběratelům se 
zkrátka skutečně muselo zaplatit za to, 
aby si přebytečné černé zlato převzali.

Záporná cena ropy netrvala déle než 24 
hodin a dnes už se její cena opět pohy-
buje kolem 38 USD za barel. Historka 
však poukazuje na neúprosnou logiku 
trhů: když je něčeho moc, může to být 
sebevíc ceněné a cena bude stejně padat 
dolů. Záporná cena ropy nebyla zdaleka 
jediné překvapení, které nám první vlna 
koronaviru naskytla, a s největ-
ší pravděpodobnosti se s trvají-
cí druhou vlnou dočkáme ještě 
dalších nevídaných skutečnos-
tí, tak zůstaňme ve střehu. Hugo, g2
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Inovace je nástroj ďáblův, nebo ne?

Víte, co mají společného náramkové 
hodinky, bikini a brambory? Ne, 

to není začátek žádného vtipu. Je to to-
tiž velmi jednoduché. To, co tyhle věci 
spojuje, je slovo inovace.

Všechny tyhle věci někdy byly nové a ke 
všem z nich lidé přistupovali s nedůvě-
rou, ba než se zjistilo, že z brambor se jí 
hlízy a ne ty zelené vršky, pár lidí se ot-
rávilo. Náramkové hodinky vznikly za 
1. světové války proto, aby piloti letadel 
nemuseli vytahovat své „cibule“ (ho-
dinky s velkým ciferníkem na řetízku), 
zatímco řídili letadlo. A bikini? Ještě na 
konci devatenáctého století se koupalo 
v několika vrstvách šatů a ukázat třeba 
jen nahá lýtka byla nestydatost! Trvalo 
dalších dvacet let, než se díky kampani 
profesionálních plavkyň ženské koupací 
úbory změnily z šatů na jednodílné plav-
ky s nohavičkami, pak bez nich a nakonec 

(po 2. světové válce) na dvoudílné bikini.

Všechno to bylo nové a inovativní; bu-
dilo to kontroverze. A podívejte se dnes! 
Všechny tyhle věci nám přijdou normál-
ní a samozřejmé. Vlak nemáme za ďá-
belský stroj, nebojíme se vlézt do metra, 
aby nám tam nedošel vzduch, a počítače 
nám taky duši nevysály. Prostě a jedno-
duše, i když některé novoty se třeba ani 
neujmou, je fajn je přijímat takové, jaké 
jsou. To se netýká jen technologií, ale i 
našeho myšlení. Změna je trvalý stav spo-
lečnosti. Vyvíjíme se, měníme. A svět se 
mění s námi. Pokud se nebudeme umět 

přizpůsobit, přijmout myšlenku, že "Ta 
inovace není zas až tak špatná!" a praco-
vat s ní, bude se nám tu žít daleko hůř. 
Nemusí se nám to líbit - nikomu se ne-
líbí všechno! - ale než něco zavrhneme, 
zkusme nad tím alespoň zauvažovat.

Takže až se někdy zase budete rozčilo-
vat nad „zkaženou mládeží, sociálními 
sítěmi, rovnostářskou ideologií, ekologií, 
politickou PR masáží, dez-
informacemi“ a já nevím 
čím ještě, vzpomeňte si na 
brambory, bikini a hodinky. 

https://www.dailyfx.com/

Markét, g2
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Creepypasta: Příběh první
Neměl jsem si v práci zapomínat počítač

Nedávno jsem dokončil vysokou 
školu a před dvěma týdny jsem 

nastoupil do své první práce. Je to 
celkem velká firma, která dělá an-
tiviry a všechno možné na ochranu 
počítačů. Dělám zatím na nejnižším 
možném postavení, což je celkem po-
chopitelné, když jsem teprve nedávno 
dokončil vysokou. Programuju, co je 
zrovna potřeba. Kluk, co sedí vedle 
mě, je asi o dva roky starší a často se s 
ním bavím, když se zrovna šéf nedívá.

Byl pátek okolo sedmé hodiny večer. 
Venku už byla tma a všichni se těšili na 
víkend. V sobotu se měl sice dokončo-
vat jeden menší projekt, na kterém jsme 
pracovali přes týden, ale šlo jen už o ně-
kolik maličkostí. Šli jsme s Gordonem, 
tak se jmenoval ten, co vedle mě seděl, 
a pár dalšíma lidma do hospody na jed-
no předvíkendový. Hádali jsme se o tom, 
jestli je lepší Iron man, nebo Kapitán 
Amerika. Pořád dokola jsem jim opa-
koval, že je to jasně Iron man a že jim 
můžu ukázat scénu, která je o tom určitě 
přesvědčí. Když jsem si ale chtěl do taš-
ky sáhnout pro mobil, nebyl tam. Nebyl 
tam  mobil ani taška. Věděl jsem, co to 
znamená. ,,Hej hoši, asi na mě nečekejte. 
Zapomněl jsem si tašku na stole. Připo-
jim se až na druhý.” ,,Mám tam s tebou 
skočit?” zeptal se Gordon. ,,Ne kámo, 
jen tam zaběhnu a jsem zpátky. Ale dík.” 
,,Já jen aby ses nebál,” volal na mě ještě, 
než jsem zaběhl za roh do vedlejší ulice.  
Když jsem dorazil k budově, čekal jsem, 
že se budu muset snažit dozvonit uklíze-
če, protože svou kartu jsem měl samozřej-
mě taky v tašce. Dveře byly ale odemče-
né, mohl jsem se dostat v klidu dovnitř. 
Tohle nebylo asi úplně správně, ale 
usnadnilo mi to práci, takže si nestěžuju.

ozvěnu, když mi na zem spadl prstýnek. 
Nějak se mi už vůbec nechtělo pokra-
čovat, ale furt jsem měl nahoře tašku.
Po chvilce čekání jsem se zase rozešel. 
Tušil jsem, že do třetího patra už je to jen 
kousek. Najednou jsem to zase slyšel. V 
naději, že je to uklízeč, jsem zavolal: ,,Je 
tam někdo?” Nic lepšího mě v tu chvíli 
nenapadlo. Kdyby to byl uklízeč, urči-
tě by mě slyšel. A určitě by odpověděl. 

Pak se něco  stalo. Zase jsem je sly-
šel. Už jsem ale věděl, že to není ozvě-
na. Nejdřív byly normální, ale pak se to 
rozeběhlo. Strašně jsem se lekl a udělal 
jsem to stejné. Po chvíli jsem si uvědo-
mil, že už je neslyším. Zastavil jsem se 
a podíval se prostředkem schodů nahoru. 
Asi tři patra. Tři patra nade mnou stál a 
díval se přímo na mě. Začal se smát. Po-
stupně hlasitěji. Furt zesiloval a v jednu 
chvíli začal i divně poskakovat. Jako ně-
jaká šťastná opice. Určitě jste ten pohyb 
někdy viděli. Strašně řval a skákal na 
místě jako maniak. Potom skočil přes zá-
bradlí. Dopadl o jedno patro nade mě a 
bylo slyšet, jak se zvedá a běží ke mně. 

Už jsem na nic nečekal. Rozeběhl jsem se a 
proskočil oknem přímo na ulici. Byl jsem 
už nejspíš jen kus nad zemí, protože jsem 
byl schopen běžet až zpátky do hospody.

Když jsem se vrátil do práce, říkali mi, že 
uklízeč dal noc předtím výpověď a nestih-
li nikoho sehnat. Podle kamer prý všichni 
po práci odešli a dovnitř taky 
nikdo nepřišel. Prý jsem tam byl 
jenom já.

Prošel jsem kolem prázdného recepčního 
stolu rovnou do dlouhé chodby. Nelíbilo 
se mi to, protože ta chodba byla vážně 
hodně dlouhá a vážně málo prosvícená. 
Fakt se mi to moc nelíbilo jako. Z chodby 
jsem zabočil ke schodům. Moje kancelář 
je totiž až ve třetím patře a výtah bych 
nemohl použít, protože je taky na kartu. 
Nejsou to ty schody, které můžete vidět 
v panelácích nebo školách. Jsou to tako-
vý ty schody, který mají něco jako vlastní 
schodovou místnost. Vleze se tam dveř-
ma, který se pak zavřou, a když už jste ve 
správném patře, tak zase dveřma vylezete. 

Vlezl jsem teda k těm schodům a řeknu 
vám, že to nebylo o nic lepší. Taky tam 
nic nesvítilo. Chtěl jsem si teda posvítit 
mobilem, ale no. To asi taky moc nešlo. 
Šel jsem potmě a držel se zábradlí. Nepa-
matoval jsem si, že by tady byla taková 
ozvěna. Moje kroky se ozývaly skrz celé 
schodiště jako v nějaké jeskyni. Vtom mi 
na zem spadl prstýnek. Hraju si s ním v 
ruce, když jsem nervózní. Začal jsem ho 
poslepu hledat. Slyšel jsem ještě doznívat 
ozvěnu svých kroků, když jsem si něco 
uvědomil. Nepamatuju si, že bych slyšel 

Ondra V.,  g1
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Majda Vtípilová: Hudba je způsob, jak dát 
formu mým emocím 

Co byl tvůj impuls pro přechod na da-
Vinci? Čeho si nejvíce na škole vážíš?
Můj impuls jako takový nebyl úpl-
ně šťastný, i když musím říct, že jsem 
vždycky tíhla k hodnotám da Vinci - už 
jen díky skautu, a taky jsem byla vždy 
dost zvědavá a prahla jsem po něčem víc 
než “klasické výuce.” K da Vinci mě ale 
zavedl osud, který byl pro mě tehdy dost 
náročný.  Zažila jsem na základce šikanu 
ze strany mých kamarádek, a nakonec se 
to zvrtlo v podstatě v celou třídu, která mě 
spíš hlavně vyčlenila. Do toho jsme měli 
doma trochu náročnější situaci. To vše do-
hromady přineslo, že jsem potřebovala do 
školy, kde mi bude dobře. A musím říct, 
že ve výsledku byla devítka úžasný rok 
mého života, právě díky tomu, že jsem 
tady mohla být sama sebou. 

Na škole si nejvíce vážím nabídek ke kre-
ativitě, ať už vůči učivu nebo vůči jinému 
rozvoji. Taky je pro mě obrovsky důležitý 
rozměr sociálního a osobnostního rozvoje 
a nakonec to, že se tu cítím bezpečně, cí-
tím ke komunitě důvěru. Jelikož jsem na 
da Vinci poslední rok, tak aktivně o příno-
su školy přemýšlím a došlo mi, že mi ote-
vřela dveře k tomu, abych se víc poznala 
a vedla k sobě lásku.

Jak dlouho pomáháš v da Vinci školce? 
Je něco, v čem ti děti otevřely oči, co tě 
třeba překvapilo/ inspirovalo?
Začala jsem tam pomáhat teprve minulý 
rok. Otevírají mi oči při každém setkání. 
Jsou neskutečně napojené na intuici. Ne-
dávno jsem tam přišla opravdu psychicky 
vyřízená a jeden chlapeček, který si hrál 
s partou kluků, se na chvíli odtrhl, přibě-
hl mě obejmout a pak si běžel zase zpět 
hrát. Beze slov. Bylo to krásné. A pak při-
běhli i další a hodně se mi věnovali. Taky 
mám občas pocit, že tam ani nemusím 
být, někteří z nich rádi dohlížejí na pra-
vidla a konflikty si často umí řešit sami 
a já se je v tom spíš snažím podporovat.

Jestli se nepletu, tak po maturitě bys chtěla 
studovat psychologii. Co tě k tomu vede?
Je to tak. Myslím, že jsem vždycky byla

někdo, ke komu mé okolí cítilo důvěru a 
moji kamarádi si ke mně často přišli pro 
radu. Už dříve jsem věděla, že budu asi 
chtít dělat nějakou pomáhající profesi. 
Ale určitě mě tímto směrem zavedly osob-
ní zkušenosti, ať už ta šikana nebo třeba 
moje babička, která měla schizofrenní 
poruchu. Tyto události mě vedly k větší-
mu zájmu o lidskou psychiku a prožívání. 

Co pro tebe znamená hudba?
Je to pro mě způsob, jak dát formu mým 
emocím a prožívání. Také je to moje pra-
videlná psychohygiena, protože je pro mě 
hudba velmi uvolňující.

Na které nástroje hraješ? Jak ses dostala 
ke zpěvu? 
Jako malá jsem chodila na flétnu, potom 
jsem začala chodit do hudebky na violon-
cello a klavír, později na zpěv, který jsem 
chtěla asi ze všeho nejvíce, a potom jsem 
se naučila i na kytaru. Zpívání jsem měla 
ráda už od mala a chtěla jsem se v tom 
zdokonalovat a zpívat pro lidi. Uvažovala 
jsem jednu dobu i o tom, že bych šla stu-
dovat konzervatoř.

Skládáš si i vlastní texty?
Ano, většinou skládám anglicky, výji-
mečně česky. Často jsou moje texty spí-
še ponuré, protože se mi nejlíp skládá v 
emocích a jednoduše se z nich tak trochu 
vypíšu.

Můžeš prosím prozradit něco víc o své 
kapele Doors to the Citadel? Jak to celé 
vzniklo?
Vzniklo to úplně náhodně při první vlně 
covid-19, kdy na Příbramsku spustili akci 
Živák do obýváku, která spočívala v tom, 
že streamovali kapely na Youtube a Face-
book. Už dlouho jsme měly se ségrou ně-
kolik vlastních písniček, které jsme chtěly 
zaranžovat. Chytly jsme se této příleži-
tosti, a založili jsme kapelu s kamarády 
hudebníky. Upřímně to bylo pro mě to 
nejkrásnější, co mě ze sociálního hlediska 
tento rok potkalo. Na každou zkoušku se 
těším, protože mezi námi panuje srdcař-
ská atmosféra a pokaždé se jen směju od

ucha k uchu. Kdyby to náhodou někdo z 
nich četl - Aničko, Paule, Důšo a Lajbre, 
děkuju, že jste mi do života přinesli tak 
krásnou melodii.

Od základní školy chodíš do skauta, co 
pro tebe znamená?
Skaut byl vždy to světlo, za kterým jsem 
v životě šla, když jsem nevědomky sešla 
z cesty. Je to úžasná sociální skupina, kde 
jsem potkala vždy někoho, s kým jsem se 
cítila bezpečně a měli jsme toho hodně 
společného. Jestli vím, že mi něco zůstane 
navždy, tak je to skaut.

A na závěr, mohla bys uvést nějaké mo-
tto/citát, kterým se řídíš?
Napadají mě jen dvě věci. První je můj 
vlastní citát, který bude teď asi dost vy-
tržený z kontextu, ale i tak se s vámi po-
dělím, protože se k němu vracím už od 
prváku. Tak tedy zní: “Nic není špatně a 
nic není dobře.” Další věc, která se hlav-
ně z hlediska hodnot zrcadlí v celém mém 
životě, je skautský slib, přesněji úryvek: 
“Sloužit Nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v 
každé době.” Na závěr bych chtěla všem 
popřát spousty energie a síly v téhle ná-
ročné době. Chybí mi náš milovaný gym-
pl, a tak posílám lásku alespoň 
takhle na dálku a pevně věřím, 
že se brzy uvidíme ve škole!

Alice, g3

A je tu další rozhovorové okénko! Tentokrát s naší velmi talentovanou muzi-
kantkou Majdou. Je studentkou čtvrtého ročníku gymnázia a v našich škol-

ních novinách rozhodně nesmí chybět.
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Milan Chroust: K učitelství
jsem měl vždy sklony

S               Milanem jsme se sešli na jeho meetu. Bylo to zajímavé prostředí, spojení fun-
govalo. Vše nakonec probíhalo stejně pohodově jako rozhovory vedené naživo. 

Milan se umí velmi rychle rozpovídat - a tak se s ním rozhovor nakonec dělal 
téměř sám.

Jak ses dostal na da Vinci?
Před pár lety mě oslovila Míla, že pořádá 
geologický týden - my se známe z Eko-
centra Koniklec, byla to moje šéfová - a 
ona ví, že jsem studoval geologii, že přes 
ty kameny něco vím. Tak jestli bych pro 
ni neudělal nějaké aktivity. Naplánoval 
jsem asi tři dny z toho týdne a pak jsem 
to dělal ještě tři roky, loni jsem to řešil 
i s Lenkou (Uvízlovou). Pro letošní rok 
jsem věděl, že mi končí moje zaměstnání 
na České geologické službě, protože jsem 
tam byl jako záskok za mateřskou, tak 
jsem moc nevěděl, co budu dělat. A troš-
ku jsem se chtěl vrátit k učitelování, pro-
tože mi to chybělo. I když jsem pracoval 
na geologické službě, tak to byla vlastně 
kancelářská práce. Seděl jsem u počítače 
a datloval tam data - když mi procháze-
ly kameny pod rukama, tak jsem vlastně 
u toho jen seděl, nebylo to takové to, že 
budu běhat někde v lese a kladívkem roz-
tloukávat všechny skály. Byl jsem tam tři 
roky a za celou tu dobu jsem tohle dělal 
jednou. To mi chybělo a přišlo mi to tako-
vé málo kreativní, tak jsem řešil, že bych 
šel učit. Šel jsem za Mílou, protože ona 
mi dělala při studiu pedagogiky školitel-
ku, a říkám: “Já bych chtěl od září učit. 
Nevíš o nějaké dobré škole?”... A ona mi 
řekla: “Tak pojď k nám!” Pak už se to za-
čalo rozjíždět. 

Proč ale zrovna učitelství? Ze všech po-
volání na světě…
Já jsem k tomu vždycky měl sklony, ale 
nikdy jsem to nechtěl dělat. Protože jsem 
měl zažitý takový ten přežitek, že kdo nic 
neumí, učí. V mém kruhu lidí se to hodně 
říkalo. Nicméně asi od svých třiadvaceti 
jsem vedl všechny možné kroužky a eko-
logickou výchovu v Ekocentru Koniklec, 
taky nějaké kroužky pro Národní muze-
um… Nějak jsem se kolem toho točil. Tak 
jsem si říkal: „Hele, dostuduj si to, jsou 
to fajn zadní vrátka.“ Já jsem primárně 
paleontolog a doteď jsem se tím vlastně 
i živil, ale tím, že je to vědecké zaměst-
nání, tak studentů je hodně a míst je 
málo. Proto jsem chtěl mít ta zadní vrátka  

- učení - ale v současnosti mě to mnohem 
víc naplňuje.

Měj jsi jako dítě nějaké vysněné povolá-
ní? Nebo jsi vždycky chtěl být paleonto-
logem?
Já jsem jako malý měl hrozně rád dino-
saury. Mamka mě v pěti letech vzala na 
Jurský park, ze kterého jsem měl docela 
trauma, ale později se to trauma změnilo 
na koníček, a já jsem u toho už zůstal. Ba-
vilo mě to, ale nechodil jsem sbírat zka-
meněliny, trilobity a tak, protože jsem ne-
měl ve svém okruhu lidí nikoho, kdo by se 
mnou chodil, rodiče mě k tomu nevedli… 
Spíš jsem jenom baštil dinosaury a velké 
obratlovce. Když jsem ukončil gympl, tak 
jsem si dal přihlášky na vysokou, na bio-
logii a na geobiologii. Na biologii jsem 
se nedostal, ale na tu geobiologii ano, a 
najednou se mi otevřely dveře zpátky k 
paleontologii. Zpětně jsem za to rád.

Chodíš někdy sbírat kameny?
Nechodím. Občas mě někdo vytáhne, tak 
třikrát do roka, ale jinak ne. Asi jak mě 
k tomu nikdo v mládí nevedl, tak mě to 
nechytlo. Taky mi hrozně vadí, že je to 
o náhodě. Můžeš mít super lokalitu, kde 
prostě musíš něco najít… ale ten den tře-
ba vůbec nic nenajdeš. To mě hrozně de-
motivuje. Další věc je, že mi v práci pod 
rukama prošlo tolik krásných zkamenělin, 
že už jsem byl zmlsaný.

Když nesbíráš kameny, co tě teda baví?
Jeden čas jsem si aktivně rozbíjel počítač: 
hrál jsem si s Linuxem, zkoušel jsem tam 
nainstalovat jiný operační software a ono 
to zpočátku vůbec nefunguje, tak jsem to 
opravoval. Jenže pak jsem to nikdy ani 
nepoužil a přestalo mě to bavit. Jinak přes 
týden chodím na kurzy bicích a na karate. 

Když zmiňuješ karate, ty z něj máš černý 
pásek..?
Jo, jo. V dětství naši chtěli, abych chodil 
na nějaký sport, tak mě tam strčili jako 
malého. Pak jsem tam střídavě chodil a 
nechodil, až do 14 let. Pak jsem chodil 

na box, ale živím se hlavou, tak nesmím 
chodit boxovat - tak jsem se dal zase na 
karate. Teď už to dělám dvanáct let.

V čem jsi dobrý?
Myslím, že dobře vařím. A řekl bych, v 
čem nevynikám: to je zpěv. (směje se) 
A mám velkou sbírku havajských košilí. 
Ještě na základce se mi začaly líbit, tak 
jsem je začal sbírat. Dokonce mám jednu 
přímo z Havaje, sehnala mi ji sestra!

Poslední otázka: jaké jsou pocity čerstvé-
ho otce? (Milanovi se narodila dcera).
Je to super, jsem nadšený, hrozně si to 
užívám. Furt na ni koukám, jak spí, jí, 
jak se ksichtí, pořád tam hledám podobu 
s manželkou, strejdou, občas vypadá jako 
můj děda. Je to takový čumáček. Člověk 
se sice probudí každé dvě hodiny v noci, 
ale zatím mi to vlastně nevadí. Ale mám 
to pár dní, možná bych za týden mluvil ji-
nak. Zatím jsem spokojený. 

Děkuji moc za rozhovor.

Markét, g2



Vžijte se do kůže mladého dospí-
vajícího teenagera, studujícího 

na střední škole, jehož možnosti, jak 
v životě dále pokračovat resp. kterým 
směrem se ubírat, jsou téměř neome-
zené. Na to všechno rozhodování má v 
tomto období obrovský přebytek času 
a nekonečně mnoho dostupných zdrojů 
informací v podobě internetu, který mu 
může teoreticky jakýmkoliv způsobem 
pomoci. Zní to až pohádkově, ale i přes-
to všechno si čas od času připadá zasek-
nutý, nespokojený, nerozhodný a neví 
si rady. Říká si, jak je to vůbec možné?

Ano, něco takového v průběhu posledních 
měsíců zažívám. Na jednu stranu se cítím 
velice šťastně, ale na druhou stranu mě 
začíná ovládat pocit zmatenosti… 
Nepovažuji sám sebe za normálního tee-
nagera, ve spoustě věcí věřím, že jsem 
jiný, originální, jinak přemýšlející a na 
svůj věk mentálně vyspělý. Mám vcelku 
slušný obecný přehled skrz na skrz všemi 
možnými tématy i životními odvětvími. 
Vyznačuji se schopností rychle se učit no-
vým věcem, kreativními nápady i řešení-
mi, rozvážností i promýšlivostí, vysokými 
ambicemi i odhodláním se posouvat. Zá-
roveň u sebe cítím mírný sklon k perfek-
cionismu a občasný problém dotahovat 
věci do konce. Někdy si všímám, že ani 
přemotivovanost, informační přehlcenost 
a srovnání s konkurencí mě neovlivňuje 
přímo pozitivně.

Moc dobře si uvědomuji, jaké mám štěs-
tí, že žiju tam, kde žiju, že mě obklopují  
právě ti lidé, kteří mě obklopují, a že jsem 
schopen toto přehnané přemýšlení, které 
způsobuje mou zmatenost, občas odstrčit 
do pozadí, vážit si toho všeho, užívat si 
života a cítit se velice šťastný. Ovšem ten-
to sklon k overthinkingu u mě v poslední 
době roste, asi jako údajné počty nakaže-
ných... Neberu si to za zlé, koneckonců to 
lze velice jednoduše vysvětlit, mozek au-
tomaticky přemýšlí tam, kam uvedu svou 
pozornost. Jestliže se na mě valí různé in-
formace, fakta, teorie či lži každým dnem, 
společně s rostoucím tlakem a restrikce-
mi, není snadné udržet pozornost na vě-
cech, které mi pomohou se nadále rozvíjet 
a růst nebo mi do života přidají hodnotu. 
Naopak, zdá se býti lehké tomuto sklonu

propadnout.

Doteď to zní vše velmi jasně a přesvěd-
čivě, že? Žádné zmatky a nerozhodnosti. 
Ano, do určité míry efektivním způsobem 
využívám ability nadhledu a zpětné refle-
xe, což mi umožňuje si většinu myšlenek 
v hlavě urovnat.

Problém nastává, jakmile využiju schop-
nost rozhlédnutí se okolo. Respektive sa-
motný akt rozhlédnutí není nutně na ško-
du, problém nastává v tom, co si z toho 
odnesu.

Podívám-li se okolo do společnosti a vi-
dím lidi, kteří jsou na tom o poznání lépe, 
ať už jsou mého věku, starší, nebo mladší, 
z mého okolí, nebo z druhé strany plane-
ty, ale vypadají úspěšněji, šťastněji, zdra-
věji, chytřeji, lépe vzhledově... začnu se 
na základě těchto náhledů ohodnocovat a 
porovnávat. Vyvolá se ve mně již zmiňo-
vaný proces, kdy zbytečně přemýšlím a 
uvažuji. Zároveň mi to občas slouží jako 
vnější motivace v tom, že se musím ještě 
více soustředit, posouvat se a růst v ži-
votě tak, abych se stal nakonec “lepším” 
ve všech možných životních kategoriích.  
Tento fiktivní cíl nabírá na důležitosti i 
díky mé, nejspíše vrozené, zálibě soutěžit.

Proč se ale nechávat motivovat zvnějš-
ku a porovnávat se s zbytkem společ-
nosti? Necítil bych se lépe, kdybych se 
tomu vyhnul, využíval motivace vnitřní 

a porovnával se pouze sám se sebou?  Ve-
lice lehce se to řekne, hůře udělá a spo-
lečnost mi v tom pomoc nenabídne, prá-
vě naopak… hodí mi klacky pod nohy v 
podobě všemožných médií, zpráv, reklam 
či  keců. Když se mi podaří všechny přeci 
jen překročit, věřím, že zbytečného pře-
mýšlení ubude, a můj posun směrem k cíli 
se zrychlí a potřeba někoho předběhnout 
nebo něco dokázat někomu jinému zmizí. 

Snažím se vší silou omezit hodnotící slo-
va jako - lépe, hůř atd., protože tohoto 
hodnocení v životě dostáváme také nad-
bytečné množství. Když se zamyslím, 
nepřijde mi do mysli jediné místo, čas, 
situace, ve které bychom se uvnitř společ-
nosti vyhnuli hodnocení a porovnávání. 
Již od raného věku nás společnost vysta-
vuje této stimulaci. Vzpomeňme si na svá 
léta ve školce, kdy některé děti jsou ozna-
čovány za ty lepší, za ty ideály, za ty pří-
klady v chování, vzhledu, či schopnosti 
se učit nové věci a jiní postaveni do rohu 
„na hanbu“ či umlčeni nebo ignorováni za 
chování opačné… Není tak divu, že se to 
s námi následně táhne celý život v jakéko-
liv skupině, popřípadě části společnosti. 
Přes strávené dětství a dospívání ve škole, 
přes množství majetku, který vlastníme v 
dospělosti, až po to, jaké vychováme po-
tomky.  

Víte, hodnocení lze velmi snadno spojit  
s výsledkem. Ostatní faktory jako snaha, 
úsilí nebo všechen investovaný čas, jež k
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tomu viditelnému výsledku vedly, bývají 
velmi často zanedbávány. Od společnos-
ti dostanete za váš výsledek vždy určité 
hodnocení, ať už pozitivní či negativní, 
tudíž váš mozek a pozornost se upne bez-
prostředně právě k němu. A tak nakonec 
celá cesta ke konečnému úspěchu, nebo 
nezdaru začíná být neviditelná nejen pro 
vaše okolí, které ji opravdu nevidí a vidí 
jen výsledek, ale začnete ji opomíjet i vy 
sami. Ženete se a předháníte se, kdo se k 
úspěchu dostane dříve než všichni ostatní. 

Vůbec neříkám, že mít daný cíl, ke které-
mu se chcete co nejblíže přiblížit, je špat-
ně. Jakmile vás ovšem vaše vize naprosto 
oslepí na celé roky či desetiletí, kdy se 
jí snažíte dosáhnout dříve než ostatní, 
ten čas nenávratně ztratíte. Nežijete tak 
v přítomnosti, ale v někdy skoro až ne-
dosažitelné budoucnosti. Jak si s tímto 
problémem poradit? Já osobně věřím, že 
i tu cestu, celý progres, všechen ten čas 
předcházející jakémukoliv výsledku se 
dá užít, lze ho využívat vědomě a těšit se 
z každého tohoto malého krůčku. Pokud 
opravdu milujete a užíváte si to, co děláte 
/ na čem pracujete, žádný čas nepromrhá-
te.

Pokud vás ovšem daná činnost nenaplňu-
je a neděláte ji s chutí, spadnete do pas-
ti, již na vás společnost připravila tím, 
jak vyvíjí vysoký tlak a říká: ,,Podívejte 
se okolo sebe na ty všelijak lepší osoby, 
žijí si život snů. Musíte se za tím hnát též, 
abyste se stali šťastnými a spokojenými 
!” Pravděpodobnost, že si vyberete něco, 
k čemu nemáte žádný citový vztah, nebo 
ještě hůř váš citový vztah k dané aktivitě 
se naklání spíše na stranu negativní, ne-
smírně vzroste. Nedej bože, když vás do 
toho ta daná činnost ani nenaplňuje, ne-
dělá šťastnými a ani spokojenými, ale i 
přesto věříte, že jakmile dosáhnete toho 
vrcholu, té úrovně, na které se pohybují 
ti, co se mají nejlépe, stanete se jedním z 
nich. Mylné a naivní domněnky... 

Připravte se na velmi častá a vyčerpávají-
cí setkání s pocity nedostatečnosti, smut-
ku, strachu a nedůvěry v sebe samotné. 
Co víc, vaše myšlenky se budou zdržovat 
pouze ve vysněné budoucnosti, která pro 
vás přijde možná za několik let, desetile-
tí, nebo taky vůbec nepřijde. Stojí vám to 
za to? Proč si nechávat diktovat život od 
společnosti? Jak je možné, že dovolujeme 
společnosti říkat nám jak žít, jak se roz-
hodovat a jak nakládat se svým časem? 
Jak k tomu došlo, že máme již od našeho 
narození víceméně předepsaný celý náš

pobyt zde na planetě?

Již od samotného narození přichází ome-
zování, limitování všemi možnými nápisy, 
stereotypy, předsudky, pravidly, přezdív-
kami, jmény…  doslova jmény, myslíte si, 
že vás vaše dané jméno nějak vystihuje, 
vás jako osobu? Koneckonců náš zkres-
lený pohled na to, kdo jsme, není větši-
nou utvořen ničím jiným než tím, jak nás 
okolí popíše a co nám nakecá. Příklad pro 
ujasnění myšlenky: Narodíte se jako žena 
v zemi x, dostanete jméno y a vaše rodiče 
mají z kapitálu. I tyhle základní informa-
ce stačí k tomu, aby vám lidé uvnitř spo-
lečnosti dokázali plus mínus předpovědět 
váš nalinkovaný život.  Šílené, nebo ne?

tí přiřadit okolí a společnosti, ale tak to 
myšlené není… jen bych si přál, aby co 
nejvíce z nás tyto těžší doby nestrávili 
ve smutku a bezradnosti, ale pokusili se 
z nich vytěžit co nejvíce, alespoň tím, že 
se trochu zamyslí a třeba něco málo se 
poučí. Doopravdy, povznesme se občas a 
podívejme se na věci z jiných úhlů než z 
těch, které nám společnost předkládá.

Tolik lidí denně umírá, aniž by o sobě za 
celý život doopravdy něco zjistili, nevě-
domě přenechali kontrolu nad jejich ži-
votem zbytku společnosti, která už se o 
všechny jejich rozhodnutí postarala, a 
svůj život prožili tak, jak ho měli naplá-
novaný. Zároveň se každým dnem zrodí

Ale i přesto okolo sebe často slýchám 
fráze týkající se svobody. Abych byl přes-
nější, slýchám lidi, co říkají, že se cítí 
svobodně / volně, i lidi, jež doufají, že do-
stanou svobody a volnosti více, nebo resp. 
že svoboda a volnost určitě teprve přijde. 
A v návaznosti na to by mne zajímalo, 
když už si uvědomujeme jakými způsoby 
nás může společnost a okolí ovlivňovat, 
resp. omezovat, proč věřit tomu, že exi-
stuje možnost uvnitř takového prostředí 
najít opravdovou svobodu a volnost?

Není to celé jen jedna velká iluze? To, kdo 
jsme, co chceme, naše sny, naše strachy, 
naši kamarádi, naši nepřátelé, co se nám 
líbí, co obdivujeme, co se nám nelíbí, co 
nemůžeme vystát…
Rozhodli jsme se tak my sami? Dají se 
tyto naše myšlenky, názory, preference 

či touhy a sny vážně považovat za naše? 

Zní to, jako bych se snad snažil všechnu 
zodpovědnost za naše činy, přemýšlení, 
úspěchy, nezdary i všemožná rozhodnu
nespočet nových duší a některé z nich, 
troufám si říct, taktéž odejdou bez toho, 
aby byly někdy opravdu poznány… 

Pro mě osobně tato doba vznesla více 
otázek než odpovědí. Nelituji toho, ob-
jevily se mi nové podněty pro zamyšlení 
a diskutování. Nebyl by však život mno-
hem nudnější a ještě limitovanější, kdy-
bychom na všechno měli jasné odpovědi?  
Koneckonců mě mé úvahy opět dostaly 
do situace, kdy vím, že nic nevím… ale 
tentokrát to nijak nehodnotím, jdu dál :)

Filip Olšanský, g2
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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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1. školní den v měsíci

Téma prosincového čísla
Budoucnost
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David
Attenborough:
A Life On Our 

Planet
Recenze filmu

Sira Davida neskutečně obdivuji. Více než 
70 let dokumentuje přírodu a jako jeden z 
prvních ji přinesl na naše obrazovky. Už 
před mnoha desítkami let. Jeho poslední 
dokument (film, chcete-li) pojmenoval A 
Life On Our Planet.

V něm nám ukázal svoji celoživotní práci 
a hlavně současnou situaci: za posledních 
sto let se rozsah divoké přírody snížil sko-
ro na polovinu, zvířata vymírají, ledovce 
tají. Globální oteplování je téměř nevy-
hnutelné. Také představil pravděpodobný 
scénář děje na několik desítek let dopře-
du. Je to velmi smutný scénář, skoro až 
apokalyptický. Tady ale film nekončí. Da-
vid pokračuje a vysvětluje, co s tím. 

Film je kvalitně natočený a střih má snad 
ještě lepší. Má všechno, co burcující zprá-
va, a to A Life On Our Planet opravdu je, 
má mít. Příběh, vyvrcholení i konečnou 
message. Dokument je ke zhlédnutí na 
Netflixu, kde se na něj doporu-
čuji podívat.

Hrníček, g3

Zuzka P.,  učitelka

Karin Lednická - ŠIKMÝ KOSTEL:
Románová kronika ztraceného města, 

léta 1894 - 1921
Kniha, která ve mně žije dál.

Karin Lednická se přípravě svého debutu 
věnovala s upřímným zájmem a ohromu-
jící poctivostí. Celé roky četla písemnosti, 
mluvila s pamětníky. Hloubka jejích re-
šerší mě fascinuje. Stejně jako její geniál-
ní stylistika. Každé slovo autorka pečlivě 
vážila. Napsané věty na mě působí lehce, 
někdy až křehce, jinde syrově až bolestivě 
upřímně.

Které téma si autorka vybrala? Sílu živo-
ta za všech okolností. Spolužití českých a 
polských rodin na začátku 20. století.

Tuto knihu jsem bez nadsázky nečetla, ale 
prožívala. Lednická mě lehce vtáhla do 
děje živým vyprávěním. Často jsem pla-
kala, to nezastírám. Příběh ve mně oprav-
du ožíval. Cítila jsem bolest od těžké

práce ne jen horníků, utrpení způsobené 
válkou, prach z uhlí.

Mezigenerační osudy několika rodin v 
karwinské oblasti mě zcela pohltily. Po-
stavy jsou výborně propracované. Ke ka-
ždé jsem  v určitý moment přilnula, občas 
jsem se od ní odklonila. Každopádně s 
každou jsem upřímně soucítila její touhu 
po bezpečném domově a klidu.

Šikmý kostel mi poskytl niterný čtenářský 
zážitek. Otevřel mi oči ohledně obtížné 
slezské historie, tak blízké, a přitom ne-
známé.

Jak svůj zážitek ze Šikmého kostela shr-
nout? Autentické, dech beroucí! Za mě 
nejlepší česká kniha roku 2020.

Markét, g2

spojily. Zatímco ale bloumají po ostrově 
a kují své vlastní pikle, čaroděj si usilov-
ně hraje na dohazovače. V jeho snažení 
mu pomáhá vzdušný duch Ariel, který na 
sebe umí brát vskutku zajímavé podoby. 
Je to docela krátká, odpočinková hra, na 
Shakespeara určitě - a když máte šanci ji 
vidět, poznáte slavného dramatika z tro-
chu jiné stránky.

Bouře - William 
Shakespeare

Nejoblíbenější divadelní hra

Otázka na začátek: kolik z vás tuhle hru 
zná? Já o ní donedávna nevěděla. Přitom 
je skvost! Spojuje v sobě humor, hudbu 
a zároveň vypráví poutavý příběh muže, 
který chce zajistit štěstí své jediné dceři. 
Je to čaroděj, který svými kouzly vyvo-
lá bouři na moři a nechá ztroskotat loď s 
králem, princem a pár dalšími osobami. 
Ti se ocitají na opuštěném ostrově a jejich 
cesty se rozdělují; aby se nakonec zase


